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PRECUVINTARE. 

Cele nai însemnate momente din viața omului sunt ascerea, nunta şi înmormântarea. 
Multe şi frumose sunt datinele și credințele Româniloră, usi- tate în aceste momente. - 
De multi am doriti a scote la lumină măcar o Duarte din acestă, lesauri, neprețuitii. 
Timpulă de multi așteplalii a sosită și dorința mi sa îm- plinătă. | 
«Nunta» am publicat:o în anulii 1890, «In mormântarea» înainte de-o lună, iar astădi presentezii Oa. publici celitorii « Nascerea». Însă cu aceste trei opuri lanţulă de datine și credinţe, cari înferică vicța Românului dela : nascere pâna la morile, nu e complelii." 
Spre complelarea, luă ne-ar fi mai rămasă, încă de descrisit şi „Junețea la Români, 
Cu ajutorului, luă Dumnedeii şi a imenilorii buni, cari sciă să Prețuiască munca celori, ce se ocupă cu astă-felii de lucrări, sperii că în scurtă, timpă voii scoate Şi »Junețea“ la lumină. Până atunci primescă toți acei PT. Domni, cari smi-aă stalii mână de ajuloră la alcătuirea şi publicarea acestuă studii, mul- (ămirile mele cele may profunde. 

AUTORULU. Suceca, în 15/80 Novembre, 1892, ă 

„



DORULU ROMÂNCEI, 

Unii proverbit străvechită dice ; «mulțimea copiiloră, bucuria 
Domânului» saă «mulțimea copiiloră, averea Românul.» Deci 
una dintre dorințele cele d'intâi ale noiloriă însurăței, și cu 
deosebire ale tinerei neveste e Și aceea ca prea bunul 
și prea puterniculii Dumnedei să-i binecuvinteze cu nascere 
de fii și fiice saă, cum se mai dice, cu glâtă. .! 

“Câtii de mare și ferbinte e însă dorința nevestei românce 
de a ave și ea, dacă nu mai mulți, măcarii ună singuri co- 
pilașă, cred că nime n'ar putc-o esprima mai bine şi mai 
potriviti, de cum a cântato ilustrulit și nemuritorulă nostru 
poeti V. Alecsandri, în poesia întitulată « Dorulă Româncel», 
care urmâză, aici: | 

De-ar vr& bunulii Dumnedeă 
Să-mi asculte dorului mei! 

„De-aşi av6 ună copilași, 
Draguli mamei îngeraşi! 

Câtii e giua, câtii e nâpte, 
I-aşi şopti cu blânde ș6pte, 
Câtii e nâpte, câtii e di, 
Totii la sînu-mi Pași păzi! 

Alariani, Nascerea la Românl. IE ” E 1
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Iași păzi, Vași desmerdă, 

Mii de sărutăni l-aşi dă, 
Si Y-ași dice 'ncetişoră: 

Nani, nani, puişori! 

De-ar fi ceruli cu priinţă 
Să "mplinâsc” a mea dorinţă. 
De mi-ar da ună băicțelii, 

Dragulii mamci voinicelă ! 

N'ar fi pruncii mal fericitii 
Și pe lume mai iubită! 
Altu copili ari fi ca elit 
Mititelu și frumuşelii ! 

Obrăjelu-i ca de spume 
N'ar ave sâminii pe lume! 

N'ar fi ochii nimărui : 
Dulci ca ochişorii lui! 

Iar ei mândra măiculiţă 
Pe-âi sti ochi, pe-a sa guriţă 

Ne 'ncetată P'ași sărută, 

Săruta și l-ași cântă. 

ae 
Și f-ași lace-o descântare 
Să ajung'unii viteză mare, 
Unu vitâzii cc-ar străluci, 

Cum n'a fostă, nici n'ar mai fi! 

Și Pași pune să se culce 

Pe alu meă sină, legănă dulce, 
Și t-ași dice "'ncetișorii: 

Nani, nani, puișorii! 

Acâsta e dorința româncei! 
“Şi daca nu se vede curând în staro Vinocuvintată, dacă. 
dorința ci nu se împlinesce în primii ani ai căsătoriei sale,
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atunci, temându-se ca nu cumva să rămâe lungi. timpu 
Sati chiar pentru totit-d'a-una stepă, și bărbatulii că să nu prindă 
mai de grabă at mai târdiă a so: plânge și a se căină pe 
dinsa, a 'so supără și-a o mustră, numind-o str pilură, cau- 
tă tote chipurile 'și' mijlâcele încuviințate, cum ar put€ mai 
de grabă purcede greu. Incepe mai întâi şi întâi a se rugă 
din totă inima lui” Dumnedeii, a umblă pe' la mănăstiri și 
biserici ca, să i se cetâscă, a face lumini câtă statulă, ci de 
luigă sia le aprinde, ca să ardă la icâna Maicei Domnului, 
apoi atâtă ea câtii și bărbatuli ci a plăti sărindare, acatiste 
și liturghii, a încunjură biserica și a îngenunchiă sub daruri (1), 
şi. în fine a ține posturile, cu deosebire însă postulă Vineriy 
mart (2) şi Lunile (3). 

  

(1)'aCejţi-e scrisii, în frunte ţi-e pusi“ poveste publ. în «Ţera nouă, Tom. 
MI. Bucuresci 1687. p. 344. | 

«Unii neguțătorii forte bogatii era însuratii de vr'o dece ani și nu avea nică 
unii copil, -toză se ruga lui Dumnegeii să le dea și lorii unit copilii. Ba ce aca- 
tiste! ce liturghii ! ce sărindare! nu le mai vămăsese biserică lu care să nu se Ți 
dusă ; și în sfirșită dete Dumnedeă de li se împlini pofta . . +. Dumunedeii le 
ascultase rugăciunea și făcuse să aibă şi ci unii copilii.» , 

loană Kâvary, Stati-Cotii, poveste, publ. in «Gazeta Transilvanici »an. LII, 
Braşovii 1889, No, 259: «Stati-Cotă avea de tote cu prisosință, dar pentru 
aceea eli numai fericită nu era, căci îi lipsia fericirea săracului, averca Ro- 
mănului, — îi lipsiată copiii. Eli n'avea copii, şi acesti lucru îlii punca pe gân- 
duri. Făcut'a rugăciuni, ţinuba posturile, data sărindare, cunjurata biserica, 
înghenunchiata sub daruri . . În zadarii, lui Dumnedei nu i se făcu milă 
de clii.» 

(2) Sub «Postul Pinerii mari,» se "nţelege o stptimână întregă, în care ne- 
vasta, ce sa prinsi să postescă, nu mănâncă numai o dată pe di de secă și 
anume după asfinţitulă sorelui, iar in Dumineca ce urmeză, plătesce o slujbă. 

Vincrile în genere se țină și pentru furtune, apoi ca să capete fetele no- 
roci şi să le ajute S-ta Vineri ca să se potă câtă mai curind mărită. 

(3) E o credinţă veche și forte lăţită la Românii din Bucovina, că cel ce 
se apucă să postescă Lunia, aceluia in multe privinţe îi merge bine. Așa ne- 
vestele, ceară n'aii copii și dorescii să aibă, dacă posteseti dou&-spre-gece Luni 
după o laită, eredă că vori nasce copii. Asemenea mulţi și dinti'aceia, cară 
căpăta dureri crincene de ochi, că mai nu potii vede nimica, încă se apucă 
a posti mai multe Luni, unii chiar.și totă xicţa. Alţii iarăși se prindii a
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Dacă rugăciunile şi închinările pe la mănăstiri şi biserici, 

precum şi plătirea de liturghii și sărindare nai ajutati 

nimică, atunci nevasta își iea relugiuli la alte mijlâce, prin 

cari sperâză ea că-și va ajunge scopul, şi anume la pre- 

pararea și băutura unoră sucuri de plante. Cele mai usi- 

tate plante, cari le întrebuințeză ea.spre scopulii acesta, sunt: 

unele dintre orchidee, apoi trandafirii albi, liliacă albă, rujă 

ete. Pe lote acestea le pune și ferbe în miere sai vină și 

sucul ce ese dintrinsele îlă bea. 

Neajutându-i btutura acâsta, iea nout fire de usturoii, 

le pune pre tâte în jumătate litru de rachiiă, în care le lasă 

să stee nout dile pe hornă, iar după a noua di începe a 

bea din rachiit de acesta câte alâta câti cugetă ca că-i va 

ajunge pentru nout dile ce urmeză. 

Afară, de acâsta mai bea ea încă și simînță de epure și 

epurdică, ica adecă boșele unui epure și matea unei epurdice, 

le usucă bine, după ce sai uscati de ajunsi le piseză până 
ce se faci ca pulberea; le pune apoi, fie-care deosebiti, în 
câte unii șipuşori cu rachiă, iar șipuşorele bine astupate 

le pune într'o cahlă, unde nu se face foci, și acolo le lasă 
nouă qile. După a noua di, luându-le din cahlă, bărbatul 
bea s&mînța cea de epure, iar novasla cea de epuroică. 

posti Lunia, din causă că li se bolnăvescii și pieri vitele. Mai pe scurtă fie- 
care pentru ce voesce şi pentru ce-li dore inima, şi dicii că de când s'aă 
apucată a posti Lunia, de-atunci și-aă ajunsi scopulă dorită. [ de msemnatii 
și aceea, că cocă ce sai apucată si postescă tâtă viaţa lorii, postescii chiar 
șin Lunia Paseilorii, iară cefa-lalţi, cari se prindă a posti numai ună numără 
anumitii de Luni, nu mănâncă de felii până in diua următâre. Si dacă, fiindă 
apucată, se *nfruptă în vre-una din aceste dile, atunci, spunii că, că că mu 
li se arată, adică le merge răi. De aceea fie-care apucat observă cea mai 
mare strieteţă în postirea acestoră ile. Do-aici apoi, dela acestă datină stră- 
veche, sa născulii dicala «postesce Tatnile,» şi se aplică mai cu semă acelora, 
ce ori că nu ai sermanii de multe ori nimica ce mânca și postescii de nevoe, 
ori că nu ai de fruptă satu în limbagiuli Transilvăneniloră, de dulce.
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In fine se scaldă într'o apă, în care ai fosti fierte: he- 
mei, capusnică (crepusniciă) şi flore de româniță (1). 

După ce sa scăldatii își cumpără o cordică roșiă de mt- 
tasă așa de lungă ca să se pâtă încinge cu dinsa, o duce 
la biserică, o dă pălimariului ca acesta s'o puie sub cămeșa 
mesei celei sfinte din altară, unde o lasă să stee până ce 
se împlinesci 12 liturghii, și la, fie-care din aceste 12 litur- 
ghii plătesce preotului câte o liturghie, adecă câte 10—12 cr, 
după cum se plătesce de obiceiii, anume ca să fie amin- 
tită, totă-deauna în decursulii serviciului dumnedeescii. După 
acesta, își iea nevasta cordica acasă Și, încigendu-se cu dinsa, 
pe sub cămeşă, o portă, unii timpi mai îndelungată (2). 

Ne ajutându-i nici acestea nimici Și temendu-se ca nu 
cum-va să r&mâe pentru totiă-deauna sterpă, şi din causa 
acesta apoi să fie nu numai certată și asuprită de Dărbatulu 
său, ci chiar și bătută, pentru că .nu e în stare să nască, 

“copii, umblă sate întregi de-a lunguli și de-a, latulă, ca doră 
doră ar da peste vre-uni I&i. Ba, cela mai multe dintre 
nevestele sterpe, în desperarza lori că tâtă viața vorii. r- 
mân6 astii-felă, nu se mulțămescii numai cu atâta, ci-și iai 
în urma urinelori refugid la descântători și descântătore, 
vrăjitori și vrăjitore, cari după credința lori, szit tâte tai- 
nele până chiar și cele mai ascunse, și ca atari trebue nu- 
mai decât să le ajute şi lori, ca să facă Și să aibă copii (3), 
cari să le fie urmași, să aibă cui încredința averea, ca 
e 

(1) Com. de d-lă Pancraţiă Prelipecnu, învățătorii superioră în Şcheia, co- mună aprâpe de Suceva, | 
(2) Com, de d-lui Vasile Turturenă, preotii în V icovulii-de-sus, comună în 

districtul Rădăuţutui, 
(3) P. Ispirescu, Legende sati basmele Românilorii, Bucuresci 1882, p. 243: «i fost odală unii impăratii Și-o impărătesă, Amendoi crai Gmeni de trbă și frumoși. Ei se iubiai, nevoe mare. Dar craă toti mâhniţi și amăriţi, că nu făceaii copii. Tâte Iâcurile ce luase impărătesa de pe la traci şi crăjitâre nu-i folosise intru nimică.»
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acestă să nu se iros6scă și pustiescă; iar după morte să aibă 

cine-i comânda și pomeni (1). 

Mai pe scurti se pune luntre și punte și nu se lasă până 

ce nu-și vede dorința înplinită!(2). 

Multe femei sunt de părere, că ele ar fi avendii uni felii 

de morbii lăuntricii, numiti! matriciă, matrice sait matrice, 

și din causa acestuia nu poti să .nască copii. 

Deci unulit dintre descânteodele cele mai usitate, cari le în- 

irehuințeză ele spre ajungerea scopului dorilii e şi celui de 

matricii sati matrice, care sună precum urmeză: . 

Stăi matricii! | Matriciă prin deochii, 

Nu hui, Matriciă prin ostenelă, 
Nu pocni, Matriciă prin fierbințelă 

Prin 6se nu te porni! Matricii prin spaimă, 
Matrieiu prin sete, Matriciii prin neodihnă. 
Matriciii prin lome, | Matriciti de 99 de feliwi, 

(1) N. D. Popescu, Carte de basme. Culegere de basme şi legende popu- 

lare. Vol. 1, Ed. 11. Bucuresci 1892, p. 13: 
«A fost odată unii împărată și o împărătesă, cărora le dăruise Dumnedei 

trei fete totit una și una de frumâse, care cu câtii cresceait, cu atât înncbu- 

nea lumea de frumuseţea lorii. E 

«Părinţii lori nu crai de loci mulţumiţi de astă întreită dară, fiindă că 

ci doriaii din inimă ză coconașii, care să le moștenescă tronuli și averea. Li în 

totă-deauna se rugaii lui Dumnedeă să le dărucscă unii băiatii, și aergaă și 

pe la vrăjitori și descântători, ca să li se împlinescă dorulă, 

«Dumnedeii le îmidleplini cererea, le dărui unii coconașii, dar nu lăsă să trecă 

nepedepsită cârtirea loră improtiva șartului dumnedeescii, și mai cu samă 

pentru că alergase la lucruri necurate, ca să silucscă mila sa.» 
(2) Femeile, cărora cerulă au Te-a fostă cu priință, cari ati perdulă LGtă 

speranţa că voră mai ave când-va copii proprii, voindă cu tote acestea a 
ave în casa loră unii copilă, ca să aibă pe cine desmierda și cu cine se mân- 
găiă, se punti în cale cu bărbaţii lorii şi îaă ană copilil de su/letă, de rewulă 
dela unii frate saii dela o soră, care e impovărată cu multă clotă, sati, cum 
mai dice Românulă, care are casă grea. Unii Români insă, cari nu atit copii, 
adesc-ori iai de sufletă și pe unii copilă țipată, leptdată și apoi a/lată, cre- 
Jendă că e forte bine a ocroti ună ast-felă de copilă găsitu și nevinovată, 
care de altmintrelea ară pute să fie cspusti celei mai mari miserii.
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Matricit de 99 de soiuri, Din trupi și din tâte încheeturile 
leşi de unde cști: 1 “Te-oit luă | 
Din piepti, Șin Marea-nâeră te-oii mână 
De sub pieptă, Şi acolo te-oiti așeză, — 
Din inimă, Acolo-i sta, 
De sub inimă, Acolo-i bea, 
Din şele, " Acolo-i mâncă, 
De sub ștle, Şi pe N. în pace îi lăsă. 
Din braţe, N. să rămâe curată 
Şi din maţe, Și luminată 
Din tâte închecturele Ca Dumnedei, când a fâcut'o, 
Și din tâte ciolanele! ” Ca maică-sa, când a născut'o, 
Că tu de nu mii cşi, Ca argintulii strecuratii, 
Cu 99 de câse te-oiti cosi, Cum e de Dumnedeii lăsatii, 
Din trupă și din tote 6sele Ca s6rele pe senină, 
"Te-oiii 'porni. | In vecii vecilori, amină! 
Cu 99 de seceri te-oiă seceră, | 

Descânteculi acesta, după cum mi-a spusii Gafiţa a lui 
Iacobii a Luchi din comuna Mălini, judeţulii Suceva, plaiuli . 
Muntele, în Jloldova, care mi la dictată, se descântă numai 
Luni dimineţa, până a nu răsări sorele, în rachiă, vină sat 
borși prâspăti împlută, din care nu s'a gustati de felii, 
rostindu-i-se versurile de trei ori după olaltă. Din rachiultă, 
vinului saii borşulă astă-felii descântatii se dă apoi femeei 
de trei ori de gustat și anume pe nemâncate. 

Poporulă română din ţinutul Chiorului, comitatulă Sat- 
marii, în Ungaria, numesce «matricii» morbulă numilii alt- 
cum «sgârcuri» sat «cârcel». 

Dacă vre-o femee e atacată ori pătimesce chiar de mor- 
bulă acesta, châmă pre atare descântătorii saă descântătore, 
ca să-i cole —- descânte — de mătricizi, 

Acesta coltare — descântare — se face așa, că se iea un- 
tură râncedă, veche de mai mulți ani, și aceea sespune 
întruni vast, Apoi cu unit cuțitii de șatră, închegătoriă și
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baremi cu două tăișuri (custuri), la care cuţită e de lipsă 

să fie. ceva parte făcută din aramă, ţinendu-lă în mâna 
dreptă și atingândă continui cu elit untura cea. râncedă, dice 
următorul dăscântecii : 

  

  

ME luai, Dela masa mea, 
M& dusei Pe cale, pe cărare. 
Dela casa mea, Când fusei la mijlocii de cale, 
Dela masa mea La mijlocit de cărare, 
Pe cale, Matricele mă 'ntimpinară, 
Pe cărarare. Matricele cu lucru r&ii, 
Când lusci la mijlocii «le cale, : Matricele cu rânduli lori, 
La mijlocii de cărare, Matricele cu frecatulii celt mare, 
Mătricele m& "'ntîmpinară, Matricele de 99 de fcliuri, 
Mătricele cu frecatulii celi mare,  Matricele de 99 de nemuri, 
Mătricele de 99 de feliusi, Pe gură mi so băgatii 
Mătricele de 99 de n&muri. Prin 6se mi s'o 'nșirati. 
Pe gură mi s'o băgati, — Oh! fiica mea! 
Prin 6se mi s'o 'nșiratii. Nu te cântă, 
Io prinsei a m& cânta, Nu te văctă, 
Prinsei a m& văeta. Nu gândi nemică, 
Nime'n lume nu mă vede, Nu ţi-a [i nemică. 
Nime'n lume nu m'aude, . Cuţitii de șatră 
Numai singurii Maica slîntă In mâna drâptă 
De-asupra pămîntului, Lua-oii, 
Din naltulă cerului, In untură râncedă cota-ți-oiit 
Din porta raiului. La Marea-roșie duce-le-oiit. 
Maica slintă mE întrebă: | Acolo să peie, 
—Ce te cânți, | Să respeie 
Ce te vaeţi? | Ca spuma de mare, 
—Da cum nu m'oiii cântă, | Ca scopitulii sub piciâre, 
Cum nu m'oiii văetă. Tu sănttosă să rămâi. 
M& luai de la casa mea, | 

Aici atâtii femeca, morbosă câti și descântătorulii sai dles- 
cânțătorea scopescă de trei ori și scopituli îlu [râcă bine cu 
piciorului, . 

Cu untura descântată se unge femeca morbssă pe unde
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o dore, iar descântarea numai Marţia şi Sâmbăta scra se 
pote face ca să aibă folosi (1). 

Femeea, căreia i sa, descântatii descânteculii acesta, crede 

că trebue numai decât să aibă copii. 
l'emeea, care nu are copii, se dice că nu e bună la Dum- 

nedeii, și din causa, aceea, nu pâte av6 (2); iar aceea, care 
anume face ca să nu aibă e, după părerea poporului, dră- 
cdie și în cea-laltă lume o sugii gândacii, adecă șerpii, de 
țițe, iar fătulă ei, ce ar fi avutii să-li nască viii, e pier- 
duti (3). 

(1) Acestii descântecii, diet. de ecohomulii loanti Boti din Vălenii Somcutei- 
mari, se allă publ. de d-lă Elia Popă în «Gutinulit» an. !. No. 30, Baia-mare 1889. 

(2) Cred. Rom. din Mahala, districtul Cernăuţului, com. de d-lă Ionică alt 
lui Iordachi Isacii, agricultorii. 

(3) Cred. Rom. din Şomeuta-mare (Chioră) şi imprejurime, com. de d-lă Elia 
Popă, invățătoră.
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Il. 

IN ALTĂ STARE. 
———— 

Pe câtii de mare i-a fosti mai nainte tinerei neveste tema 
că nu va binecuvinta-o Dumnegei cu glâtă, pe atâtă de 
mare îi este ci grija, după ce a purcest acuma area (1), ca 
Să nu pierdă fătulă, pentru că în genere tote nevestele, cari 
se află în altă stare, fiindă forte gingașe și simțitâre mai 
pentru totă nimica, sunt mai multi sait mai puțini espuse 
de-a nu pul6 purta copiluli toti timpulii câtă se cere ca 
să-lii porte. Dreptă aceea fie-care nevastă caută acum a se 
feri de tâte acelea, cari ară pute să-i: fie atâtu ci câti și 
copilului, ce-lii portă, spre re-și care scădere sai daună, 
și acesta ferire, împreunată cu diterite datine și credinţe 

  

aa II 

(1) Femeca, care se află în stare bine-cuvintală, se numesce în limba poporului din Bucovina grea, îngreunată, îugrecată, îusăreinată, încărcată, în- porărată, grâsă, în auă stare, neslobodă, iar în ținutului Năstudului din Trau- silvania, pe lingă unii din termenii înșirați mai sus, se maj întrebuinţâză încă şi aceștia : tărâsă ŞI în starea darului. -. O fată mare însă, care se allă în asemenea împrejurări, se dice că e bu * duhosă, burduhăndsă, cu pântecele până la gură, cu ciolane în pântece, iar, după ce-a năseutii, se numesce în cele mai multe părți din Bucovina, cu deosibire însă la munte, zădană. 
-
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apucate din moși strămoși, dureză totii timpuli de când a 

simțită că a purcosu grea şi până după nascere, atâti în de- 
cursulii ocupațiunilorii sale de tâte dilele, câti şi în timpulii 

mâncării și a băutului; atâtii în decursulii gătivii, preumblării 

și petrecerii, câtă şi în celt ală odihnei, mai pe scurtă la 

"Ori si care ocasiune. | o 

Așa din momentulii când a simțit că e în altă stare, 

se încinge necontenitii peste totă timpulă îngreunării. De 

mcratii nui vorba că se apucă cea singură la lucru, atâtiu 

prin casă câtii și pe-alară, unde și când cere trebuința, dar în 
toti timpul însărcinării se feresce de a se osteni din cale 
afară, prea bine sciindă că ostenâla cea mare precum şi 

vădicăturile fârle lesne poti să-i strice. 

Cele mai usitate datine şi credințe în limpulta lucrării 

sunt deci următorele: , 

Ca o femee însărcinată să facă, lesne, de câte ori mălură 

și ioa gunoiulii în pâlă, aruncându-lă, să dică: «cum aruncii 

gunoiul acesta de iute, așa să și faci de:lesne!» 

Femeea însărcinată, care „va culege surcele în pslă, copi- 

„lulu ce-lă va face va av6 pe corpi nisce pete de diferite mă- 
rimi; iar aceea, care va culege în polă surcele eșite din 

rindea, va face copilulă cu p&rulii creţii (1). 

Să nu pună vre-o legătură după capii ca so depene, că 
apoi are să fie copilulu cu buricul pe după capi (2); iar 

dacă trece cine-va peste o. femee îngreunată și nu-și. aduce 
de grabă aminte, atunci copilului i se învirte buriculii pe 

după grumazii (3). 

Să nu desculţe pe nime, nici să nu tragă cidrecii cui-va, 

(1) G. S. Ioncnii, Mica colecţiune de superstiţiile, pop. rom. Buzeii 1888, p. 6. 
2) Com. de d-lă Romuli Sinu, învățătoră din Orlatii în Transilvania. 

(3) Diet. de Mariuca Nistoră,. Româncă din comuna Mălinii, jud. Suctva, 
pl. Muntele în Moldova.
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că apoi nu pote nasce până ce acela, pe care la descul- 
țată s'a desbrăcatii, nu-i va da apă din opincă sait cismă, ete. 

Să nu dee nimărui apă în timpul stării bine-cuvintate, 
căci apoi nu pâte nasce până co acela, căruia i-a dată ea 
apă, nu-i va da apă de b&utii din pumni. 

Să nu sufle în coptorulă cu pâne, că face copilulă cu 
limba prinsă (1). 

Prin r&sboiulă de 'nvălitiă pânza să nu trecă nici o fe- 
mee, pentru că nasce copii gemeni (2). 

Când gată temeoa pânza de țesutii trimete pe uni co- 
pilă ală ei afară călare pe fuşteii r&sboiului cu ochii închiși. 
In drumi îi deschide și ce vede întâi, bărbată ouă femee, 
de acelă sexi are să fie celt mai de aprâpe născutii ală 
femeii (3). 

În timpulă mâncarii și ală Dăutului : 
O femee grea nu se prea lasă a se duce într'o casă, 

unde se mănâncă, ca nu cum-va să râvnâscă şi ca, cu tâte 
că o astii-felii de femee, ori-unde sar duce și ar afla Gmeni 
mâncândi și bândă, Gmenii respectivi nu mănâncă nici nu 
beu nimici până ce n'o îmbie și pre dinsa, dându-i în ace- 
lași timpi din fie-care specie de mâncare şi beutură să 
Buste și ea măcară câți de puțini, ca să nu i se întimple 
vre uni r&ă, sciindă fie care prea bine că tote femeile în- 
greunate fără. deosebire, capătă felurite gusturi de mâncare 
Și băutură, (£), și dacă nu li sar da de gustată, fârte lesne ar pute să perdă. 
o 

() Com. de d-lă n. Simu. 
(2) a Luminătoriulă,» an. X. Timişora 1889. No. 27, în aoişoră.> (3) Călindarulu poporului pe anul com. 1889. an. IV. Sibiiă, p. 73, (4) S'a observatii adeseori că o semă de femei îngreunate, cari avendi pe de-o parte mare Jigii pe de altă parte insă căpătândă felurite gusturi, unele mai ciudate decâţ altele, mâncat, dar mai multi pe ascunsă, cridă, bucăţi de sare, tarii, cărbuni, hiumă, cărămidă, lută dela gura cuptorului, etc.
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Și lemeea, de ar fi câtii de sfiicisă şi rușinâsă, nu se 
opune, sciindi ea prea bine că, dacă n'ar gusta, lesne ar 
put mai pe urmă să-i fie rău (1). 

Dacă o femee. îngreunată poftesce dela cine-va vre-unii felii 
de mâncare saii băutură și acela nu-i dă, atunci spună 
Românii din Bucovina că e ptcotulă celui ce nu i-a dată, 
și cu câtă e femeea, mai pofticidsă, cu atâta și păcatul res- 
pectivului e mai mare. 

Românii din Moldova credă şi spună că dacă ţi-a cere 
ceva o femee însărcinată şi nu i-i da, ai să-ți râdă șorecii 
lucruri din casă (2). | 

Dela credința cea forte răspândită în tote părțile locuite 
de Români, că adecă e păcat a nu da femeii îngreunale 
ceea .ce poftesce, vine apoi și datina că cei mai mulți, când 
vădiă pre vre-o femeie îngreunată şi credii că i-ar fi din ceva 
răi, îndată îi dai de gustare. 

Adese-ori însă se 'ntâmplă că unele femei înereunate, fără 
să vadă pre cine-va mâncândă saii bândii, capttă poftă ca 

  

(1) Pretutindene în Bucovina, apoi în Transilvania com. de d-nii R. Simu 
şi 1. Georgescu.—lIn Moldova dict. de M. Nistorii: afemeea îngreunată să nu 
poltescă nimicii, iar dacă poftesce' să i se dea ori ce ar fi, că de nu perde.» 
— «Şeditârea», directorii Artură Gorovei, an. 1. Fălticeni 1892. p. 52: «Fe- 
meca îngreunată trebue să suste din totii ce vede, să-și aducă aminte că-i 
ingreunată la vederea tuturori lucruriloră urite, și să nu ţie mânile în cru- 
cișă pe pântece.» Ă 

In Banată, com. de d-lă Ioani Popovică, învăţători în Opatiţa: «Sunt unele 
femei gredic, cărora vădendi ceva bună și gustosă de mâncare, îndată Ii 
se lasă (poftescii) a mânca. Deci femeile cele sciute și păţite în d'ale de astea, 
indată dată, din cele ce ati femeii celei îngreunate, dicendii: «na, că sciii ca ţi 
sa lăsa, și să nu lepedi băratulii.» Iar cele nepractice şi. nepăţite nu-i daă - 
şi apoi femeca, ce a vidută şi n'a căpătat să guste, fiindu-i gânduliă totii 
acolo, și dacă-i este rușine şi nu cere, nu multii după aceea lapădă băiatul.» 

— in Ungaria, com. de d-li Elia Popă, învățătorii în Şomcuta-mare: «Femeea 
îngreunată, dacă intră în cutare-va: casă și vede atare mâncare prin care i 

S'ar cășuna ceva, trebue să-i dai să mănânce sati celti puţinii să vuste.» 

(2) El. Sovastos, Călătorii prin 'Țera-românâscă, Iaşi 1888, p. 48.
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din senină to miri de ce lucru. Atunci bărbaţii . lorit se fact 
luntre și punte ca să le aducă lucrulti poltită (1). 

Neputândi însă bărbaţii a le aduce și a le da la timpi 
cele poltite și vădendă că începe a li sc face râă, alârgă de 
grabă la mâșă sati la o babă sciutre, care se pricepe în 
ale I6curiloră, și o chiamă ca să vie să le facă ceva, dâră 
nu pierdii, | | 

Moșa, săi baba sosită iea de grabă 8—9 sîmbură de pepene și 
vo două rămurele do cimbru ună, adecă cimbru de gră- 
dină ; pis6ză bine atâtă simburii cât și rămurelele și puin- 
du-le apoi în rachit sau și apă, dă femeii bolnave rachiti 
de acesta să bee. După ce a, băutii, pune vro câte-va coji 
de câpă întruni hârbii cu cărbuni și o afumă cu fumulti 
ce iese din coji. Băutura și alumatulii acesta, se repețescii 
mai adese-ori. o | 

Făcendu-se acesta se dice că femeii i se face bine, nu pierde, 
și dacă copilului e viii, îl portă mai "departe, până ce-i so- 
sesce timpul ca să nască (2). 

Alte femei din contră, vădândă pre una îngreunată că e 
fară vreme pălită și că se află în periculit de a perde, o. 
alumă cu nasă (n) de. vulpe. Făcendiu acâsta, lemeea, dacă 
nu i-a fostii sosit timpul, nu perde, iar dacă e cu vreme, 
nasce cum se cade, fără să i-se intemple cva din causă 
că a alumat'o. , 

Cu nări de vulpe se afumă nu numai acele femei, cărora: 
li sa făcută răi din causă, că ati fosti poltilă ceva și nu 
li sa dati la timpii, ci și cele ce stati spăriatu de ceva (3). 

In Joldoza unele femei, cari sunt în periculti de-a perde, 

  

(1) Com. de d-lă Ioană Berarii, parochii in Stroesci. 
(2) Dict. de Catrina Racolţa din Calantindesci, 
(3) Diet. de Paraschiva Lehaciii-Leuştenă din Fundului-Moldovci, districtul 

Câmpulungului.
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caută de grabă cruce de nucă (1) şi s&mînță de pepini (cras- 
taveți), “le: râșnescii sai piseză binișori la unit locă, le 
amestecă cu rachiiă, vină, apă, adecă cu ce le vine mai de: 
grabă din demână, și apoi le bei. Altele ardă bumbi de: 
sumani de ori și ce colâre, pună scrumulii ce se face dintr'in- 
șii în apă, și apă de aceea beă în trei restimpuri. Şi iarăși 
altele, avândii câdă de păuniă (2) strinsă, o usucă, o rișnesctt: 
bine, și apoi, amestecându-o cu apă, iarăși o bei. 

Dacă e chemată mâșa sati o altă babă sciutâre, accea, 
pe lângă întrebuințare ea mijlocelori mai sus arătate, mai 
încăldesce încă și o cărămidă, o ăruncă, într'o strachină 
cu rachii, și apoi cu aburulii 'ce iese dintracesta aburesce 
de jos în sus corpulii femeii, ce 6 în periculi de a perde. 
Dacă nu-i “ajută acâsto, spală icâna Maicii Doninului și-i dă. 
apă de aceea de b&uti; sai iea o cosă, deschide o ferâstră,. 
prinde câsa, de măsca, o plecă puţinii cu virvulii în jos pe 
terestră afară, târnă, apă de trei ori pe pânza cosei, astir-felti 
ca să se scurgă pe lângă, vargă întrunit vasii şi apoi din 
apă de acâsta dă, femeii de trei ori de băutii, iar cu restulti 
o spală mai întâi pe capi, apoi pe totii corpuli. 

După tâte acestea, care trebue să se facă câtii se pote 
de iute, iea, tort de învățătura, adecă de acela la care sai 
învățații întâia Gră copilele a torce, îlu deşiră,. îli udă pu- 
ținu, și apoi o l6gă cu dinsult peste pântece, și astii-feliă 
legată trebue să, umble trei dile, adică până ce a trecută 
totă primejdia (3). 

O femee îngreunată trebue mai departe să, se ferâscă. forte: 
tare de-a mânca fie-ce, pentru că și acesta încă pote forte 
lesne să-i slrice. 

  

(1) Simbure de nucă, pentru că acesta e cu cruce, 
(2) Coda de păună — ună felt de floricică, 
(3) Com, de mai multe românce din Bucovina și Moldova.
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Așa nu e bine să mănânce două POme, cari,sunt cres- cute și lipite una de alta, sa, după cum spunti Bucovinenii și Moldovenii, să nu mănânce nici ună fel de păme înge- mănate, căci va face copii gemeni (1). 
Nu e bine să mănânce din mări ruptă, începută, adecă netăiati, că face copilă cu semn, ca şi când ar fi matșcatiă de-ună câne (2). 
Să se ferâscă, în timpulă cât e grea, de mâncarea pâme- dori crude, dar avândi poită să i se împlinâscă, căci la din : contră nasce fără timpi, și neîmplinitorului îi se imputeză acesta ca ună păcată din cele maj mari (3). 
Asemenea nu e bine să mănânce Duminica fructe pds- tăidse, căci copilulă se face bolândi şi timpu la minte, şi tâtă viața lui comite numai fapte rele. «Dacă Dumnedeii vrea să te bata, îţi dea mintea,» dice proverbulă, drepti aceea se cuvine ca prin postă să se depărteze acâstă nenorocire dela copilu (4). 
Să nu mănânce carne netăiată din Îvigare că face copi- lulti cu limba prinsă (5). 
Să nu mănânce borșii umplută în di de secă, căci copi- lulii va av€ ună felă de bubușâre numite” focuri (6). 
Să nu mănânce nici când, câtii timpi e îngreunată, aripi de găină, rață, gâscă, sai și de altă pasăre, căci copilulu, după ce-l nasce, capătă morbulă numiti aripi (7). o II 

(1) In Bucovina și diet. de M. Nistori. Vedi G. $. Ionenă, op. cit. p. 5— <Ședătorea», dir, Artură Gorovei, an, |, p. 127: «lucruri îngemănate să nu mănâncă, că faci copii gemeni.» 
(2) Com. de d-lu n, Simu. 

: 
(3) Aurelă Jana: «Credinţele la nasceri. din părţile Oraviţei,» publ. în «l'a- milia» an. XXV. Oradia-mare 1880, N-ro +1, p. 483. : (4) Dr. Heinrich +. Wilislocki, Aus dem Leben der Siebenbiirger Rumiinen. Iamburg 1889, p. 6. 
(5) Com. de d-li R. Simu, 
(6) EI. Sevastos, Călătorii, p. 69, 
(€) Diet. de mat multe românce din Bucovina,



— 17 — 

In fine, în toti timpulă îngreunării, trebue să se ferâscă 
ca să nu fure nimici de ale mâncării, pentru că fiindi 
prinsă, în rușinea ci, lesne ari pute să se prindă :cu mâ- 
nile de obrază, şi prinq&ndu-se, copilul ce-lă nasce se 
ivesce cu semnului lucrului furată pe trupă (1). 

” De-aceca în Tera- homânescă se recomadă mameloră, cari 
pultescii la, ceva și cari dorescit mai cu sâmă “pome, pe cari 
nu le potii av& îndată, de a nu pune mâna pe corpul loră, 
de 16mă ca copiluli să nu pârte aidoma însemnatiă în acelit 
loci obiectul ce ele ai voit să aibă 

Credinţa, acesta . se găsesce și în Francia, Lotaringia, și 
la multe alte popore, deși sciința modernă o respinge ca 
ne 'ntemeiată, cu tâtă autoritatea contrarie a lui Hippoerati, 
Galieni, Aristoti și Voltaire (2). 

In timpulă gătiriă : 

Să nu-și înn6de pletele, că face copilului cu limba, împiedecată: 
Să nu-și pue flre la brâu, că îace copilulii cu semni (3). 
In timpulii preumblăriă. " 
Pemeea îngreunată, când va fi cu o lună înâintea vremii 

nascerii, să umble multă, și să bea.mintă fiârtă cu vinii sati 
limbricariță albă (4). | | 

Femeii împovărate să nu-i trâcă nimeni pe dinainte! tota 
timpul câti se află în acestă stare, căci acela în ceea-laltă 
lume o portă în spinare. Asemenea să nu svirle cu vr'o 
fl6re întrinsa, că copilulă se face cu: semnii (5). 

.  Femeea îngreunată, atâtii după, credința Românilorii din - 

SS 
SS (1) Com. de d-lui Victorii 'Tocariă, învăţători în Valea-Puntei; . -. =. 
SS (2) T. G. Djuvara, Superstiţiuni populare la Români şi la diferite * “popâre, 

2 

/
 

  

m
 

publ. în «era nouă» an. II, Bucurresci 1885, p. 218. 
(3) Com. de d-lă R. Simu. 
(4) Lupaşcu, Medicina babelori, p. 62, 

   

   

  

     

  

_(6) Com. de d-lui R. Simu. SLIOTŞ 
Sfarianii, Nascerea la Români. CS “O 

/ CEI: Taai, 7 
UNIZE ITERĂ 

2 
O Sp 
Coup 35
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Bucovina câtă şi a celorii din Transilvania, să nu se uite nici când lungă și cu prea mare pasiune la, lucruri Și Gmeni sluți, uriți, ologi, schiopi, orbi, mai pe scurti să nu se uite, cum se spune, uitându-se la ceva, fie omi, animali dofec- tuosti, însemnată, ci îndată cum a vEdută ceva, să-și aducă aminte că e în stare bine-cuvintată și că, prin urmare, nu e bine a se uita multă și lungii la nimică, că atunci copi- lulă se nasce după cum a arătată lucrulii sati omulit ce la veduti, 
In părţile Ovaziței din contră o datină că, vedândi femeca în restimpuli stării bine-cuvintate ceva urittă (omia şchiopi, orbi, saii alti lucru), sprea nu [i noă-născândulti asemenea, dice: 

«nu vădă unulă, ci v&dă doi.» Asemenea nu este. iertati să fure în acestă restimpii ceva și de se va întîmpla unt astu-felii de casă, apoi să nu ducă mâna la față, în credință ca nu cum-va acelă obiectii să se facă la celă noit-născândui, și să dică: «nu icau unul, ci icai doi» (1). 
In alte părți ale Banatului se (ice că muierea gredne, sub totă decursul însărcinării, nu e bine să iasă din casă şi să mergă în locuri de acelea, unde ar avâ prileji să vadă lucruri stră-ordinare, prin cari i sar put6 apoi atra- . ge și însuși fătului, ce-l portă, nisce asemănări și mișcări 

de ale aceloră lucruri, persone sa animale, ce le-ar vede. | Dacă însă o muere prin vedere și mirare a atrasi dejă fătului stă unele însușiri nefiresci, cari după nascere și până întro lună de dile se cunoscii fârte bine, atunci trebue să urmeze asti-felti: 
Să iea într'o Dumuanică tinera (2), pe timpul acela când 

În II 

(1) Aurelă Iana, Credinţe la nasceri, publ. în «Familia» an. XXV. Oradia- mare 1889, No, +1, p. 483. - 
” (2) Sub „Duminica tint-ă“ se "nţelege duminica dintât după lună nouă.
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se află Omenii în Disercă, și anume cam pe la mijlocul li- 
turghiei, pe copilul celă cu semni în brațe, să se așeze 
cu dinsulă pe praguli sobei (a chilici), unde locuesce și, 
ținându-lii în pâle, să-i dee țiță, aducându-și în același timpă 
aminte și gândindi la, aceca cea vădută și s'a mirati, să 
se roge în gândului săi lui Dumnedei ca acesta să, depăr- 
teze tote însuşirile nofiresci și neomenesci dela fiulă sat 
fica ei. Cam la vro două minute după acesta să se scâle 
de acolo și să se pună să ș6dă pe pragulii dela cuină (cu- 
lină) în mijloculii ușci și iarăși să-i dea țiţă, Apoi şi de 
aci să se scâle și, puindu se pe pragulă dela, coridor, să 
ședă, ţinându picidrele pe pămîntă, chiar unde picută apa 
din ștreșină, casei, asemenea să-i dea țiță gândindă la celea 
co le-a văduti, rugându-se la Dumnedeu și dicându: 

«Dâmne, Dumnedeule, a-totii-puternice, care ai tăcutiă pe 
omi după chipuli. și asemănarea, ta, îndepărteză, dela, [iuli 
(fiica) met N. 

Tote apucăturile 

ȘI tâte 'nsușirile 
Cele neliresci 

Și neomenesci. 

N. să rămână. 
Curatii 

Și luminată 

Ca aurul strecuratu, 
Ca sfânta Maică Marie, 
Ce l'a lăsatii, . 

Ca r6ua 'n câmpii, 
Ca steoa 'n ceră! 
Amin! 

Acestă procedură să se repețâscă, de trei ori, adecă în 
trei Dumineci tinere, în timpu de trei luni, și după ce va
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[i făcutii acesta, se crede că tote semnele și însușirile cele neomenesci și nefiresci trebue să, dispară de la copilu (1). In Transilvania, dacă copilulă are semne pe faţă ori pe „trup, mama sa se pune și șede în timpulă acela, câti stă în casă, pe pragulă casei în ș6se Vineri și toti-deauna scuipesce pe copilu. Iar dacă nu-i trece în restimpuli acesta, face și de altă dată ori și când pâte umbla prin casă (2). 

In Bucovina şi 'm unele părți ale Transilvaniei. se crede că dacă femeea îngreunată va fura ceva, copilulă ce-l va nasce, va fi hoţii (3). 
Dacă va vede vre-unt focă mare, vre-una sat mai multe case ardândii, să nu pue de felii mâna la față, nici să nu se mire, căci noulă născutii va av pete roșii pe obrază, și mai alesii acolo, unde a, pusă mai întâi mâna (4). 
Vădândiu unii morti, spre a nu fi colârea noi-născutului palidă, rostesce cuvintele, ce le rostesce când vede pe vre-un omi diformi, adecă: «nu v&dă unulă, ci vădi doi (5).» Mai departe femeca îngreunată să nu dee cu piciorulă în vre-ună câne, căci copilului ce-lă va, face, va fi cânosă la inimă (6), sau după cum spunit și credii Românii din Transilvania, copiluli femeii ce va da cu piciorulă în vrâ- unii câne sai miţă, va fi [locostt și prosti ca animalulă, pre care la loviti (7). | 

Dacă vre-o femee în stare bine-cuvîntată prinde vre-un porci de pări, sau umblă și cu peri de porcii în mână, 
n IO 

(1) Com. de d-la [ Popovici, învățătorii 
(2) Com. de d-lui B. Iosofi. 
(3) Com. de d-lă n. Simu. 
(4) Pretutindene în Bucovina. 
(5) Aurelăi Iana, op. cit. N. 41, p. 488, (6) G. S. Ionâni, op. cit. p. >, 
(7) Com. de d-lă R. Simu,
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atunci copilul, după ce-lă nasce, capătă morbuli numiti: 
perulă porcului (1). | 

l'omânii slavisaţi din J/oravia spună că unci femei îngre- 
unate nu-i este: iertati să umble cu capulii goli, nică să 
lovâscă vre-uni câne sai mâţă cu piciorul, pentru că în 
câsulit acesta va nasce prea de grabă. Iar despre caii, pe 
cari căiăresce o femee îngreunată, se crede că asudă, tare (2). 

I'emeea însărcinată care va călca cu piciorului pe vre-unti 
"toporii, va, tace copilulă cu nisce semne pe pieptă ca cres- 
tăturile de toporă; iar care va călca cu picioruli pe foci, 
va eși pe copilulă ce-l va nasce uni felii de loci. numiti 
«foci vii» (3). 

Pemeca însărcinată să nu stea, jos pe vre-unii pragii, căcă 
pote veni în urmă vre-ună vrăjmașă să dea cu toporulii 
în pragulii pe care a stată, şi atunci face copilulă cu o" 
buză crăpată ca o tăietură. “ 

I'emeea, îngreunată, să nu trâcă peste o funie, că face co- 
pilulii cu buriculă încureatii pe după gâtă; nici nu trebue 
să stea pe vre-unii saci, că -va nasce grei. 

l'emeca însărcinată, care va șede pe troptelele unei scări 
dela, casă, va face copilulti anevoe, iar aceca, care va șede 
pe vro alvie, va nasce fată, 

'emeea însărcinată, care cunură, îi va muri prunculii; 
iar aceea care se scie că este însărcinată și nu spune când 
este întrebată, va, nasce copilulă mută, 

l'emeea, îngreunată, care portă mai greii, va nasce băiati, 
dacă pârtă mai ușori, va nasce fată (4). 
PNI 

(1) Cred. Rom. din Nișesci, comună în district. Sucevii, 
(2) 1. Nep. linders, Der Molkencurort Roznau în Mâhren und seine Umgca bungen. Wien 1872. p. 39, 
(3) G. S. Ionânu, op cit. p. 6. 
(£) Com. de Ionică alti Iordachi Isacă, agricultorii în Mahala, distrietuli Cernăuţului. -
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Drepti aceca tote femeile însărcinate, cari cit IŞ/ceva carte, sii citescă în fie care di Visuli Maicii Domnului, căci atunci vorii nasce ușori și le va trăi prunculă (1). 
In fine o cimilitură din Bucovina, descrie pre fomeca  în- greunată ast-felu: 

Merge duda pe cărare, 
Patru ochi, patru piciore, 
Patru-qeci de unghișâro. - 

lar o chiuitură din finutulu Săliștei, în Transilvania, adre- sată unci femei îngreunate, care uită. că în scurtă timpu ave să se restârne caruli, sună precum urmeză (2); 

Lasă-ţi, mândră, dragostea 
ȘI-ți caută faşia ; 
Lasă-ţi, mândră, uritu 
ȘI-țI caută scutecu ; 
Peste-o lună, peste "două 
Iți trebue trocă nouă, 
Trâcă nouă de lemnii verde, 
Că prunculcţulă ți se vede! 

(1) G. $. loncuu, op, cit. p. 5 și 6. 
(2) Com. de d-la B. Iosofă,
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III. 

SBURĂTORIULU, 

  

De multe ori femeile îngreunate sunt. espuse a perde 
copiii, după, credința, poporului, nu numai din causa celori 
arătate în capitoluli: prem rgătoră, ci si din causa unorii spirete rele. i i 

Unuli dintre acele spirite e și. SDurătoriulă. 
Sburătoriulă, după, credința poporului din Țera- Românesca, 

e uni spiriti răi, ca unt Smeil,. care întră n6ptea pe coș 
saii horni în casele Gmeniloră, sub formă de șerpe și cu 
aparență de flacără, și care chinuesce tâtă noptea pre fe- 
meca, ce are fipitură, adecă pre aceea, care se scslă demi- 
nța fără puteri, sdrobită de ostenslă și cu vineţele pe corpi. 

'emeea, care e cuprinsă de acâstă ființă : rea, simte .pe 
„toti. corpulii ci o mare greutate, mușcături, ciupeli şi gâdă- 
lituri, şi din causă acâsta apoi, dacă se află în. stare bine- 
cuvintată, nasce copilulă. movtii.. | | 

Deci fie-care femee îngreunată, care a avută nenorocirea 
să fie visitată de Sburătoria, voindă a scăpa câtă mai de 
grabă de lipitură, adecă de bâla căusată de acestii spirită,
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chiamă întw'o Marţi sati Vineri pre moșă sati și pre o altă babă sciutâre, ca să-i descânte și so vindece, | M6șa sat baba chemată aduce apă nencepută și o târnă, într'o căldare. Iea, apoi nouă feluri de plante și, punându-le și pre acestea pre rindă în căldare, dice: 

Avrămâsă, 

Cristin6să, 

Leuștânti, 
Și odolâni, 

Mătrăgună, 
Sânge de nouă frați, 
Iarba ciuter, 
Și mama pădurii (1). 
Cum se sparge târgulă, 
(Cum se sparge oboruli), 
Așa să se spargă faptulit 
Și lipitura 
Și sburătoriulu 
Cum se răspândescii respântiile, 
Așa să se spargă farmecele 
Și lipitura 
Și sburătoriulă, 
Cum se respândeseti respântiile, 
Așa să se răsipâscă vrăjile 
Și lipitura 
ȘI sburătoriulă ! 

După acâsta pune căldarea la, tocă ca, să fiarbă. dimpre- ună cu cele nouă feluri de plante. 
După ce a fiert de ajunsi și. anume pe timpulă când «se sparge târgula » (în Bucuresci «oborulut» ), bolnava, se sual- dă în scăldătârea într'acestii chipi preparată. RE Gătindu-se de Scăldatii, mâșa, saă cine este, ica scăldătura 
a 

(1) Aceste plante și rădăcini sunt adunate de babe saă țigance în luna lui Maiti de prin păduri şi de pe câmpuri.
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șio aruncă la răspântii co maro 6lă nouă, în trei dile 
pronunțândă versurile de mai sus dela 1—13. 

Afară de scăldătârea și descânteculii acesta se mai fact 
contra, lipiturei și a Sburătoriului încă și hapuri cu lucruri 
dise «sfinte», adecă cu tămâe, smirnă, miră mare, târnosslă, 
praf de foi sfințite, cari se pună la icâne pe timpulii câtă 
femeea e însărcinată, iar când nasce și până ce czese la 
moliftă», peste 40 de dilo, iea câte două hapuri de acestea, 
după ce se închină și face câte 15 mătănii. (1). 

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii populare române. Bucuresci 1885. p. 379—380.
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IV. 

SAMCA sau AVESTIŢA. 
———— 

Uni altă spirită necurati, cu multi mai înfiovătoră și 
pericolosii decât Sburătorul, este Samca, numită altmintrelea 
în Bucovina şi Spurcata, iar în Țera-Românâscă Avestița, aripa 

ş . 

Satanei. 
“Acestă Spirilă răi, care după credința Româniloră Și cu 

deosebire a celori din Bucovina, e celii mai viclână ȘI mai 
pericolosă dintre tote spiritele necurate, și care după unii 
are 19, iar după alţi Până la 24 numiri şi totă pe -atâtea 
râutăţi în sine, se arată femeilor îngreunate ma alesii când 
acestea se află în patulă nascorii Și nu numai că le înspăi- 
miîntă, ci tolii-odată le şi frămîntă, le torturâză și le smintesce, 
așa că cele maj multe dintre dinsele sat moră indată, mai îna- 
inte de ce ar fi apucat a nasce, sai rământ pentru 'totă- 
deauna schimosite Și neputinci6se. . Totă așa, face elă și cu Pruncii. nouă născuţi, de cum-va 
aceștia nu moră mai nainte de a se nasce, adecă pe când 
ai fostii mamele lori maltratate de dinsulă. Pe aceștia încă



ii tortureză și schimosesce în totii chipulă; așa că partea 
cea mai mare dintre dinșii trebue numai decât să moră, 
iar cei ce mai rămânii în viață capătă bâla numită, “pe lângă 
Samcă, încă și Bulă sati Reutatea copiilori şi Spasmd, care 
asemenea îi muncesce - și schimosesce în toti chipulă, și din 
“causa, căreia, dacă nu se caută, din bună vreme, încă, moră. 

Samca se arată temeiloriă îngreunate și pruncilnră atâtii 
diua câtii şi nsptea în diferite chipuri, precum: ca muscă, 
cărăbuși, pasăre,. mâţă, câne, păingeni, găină, capră, porci, 
cidră, brâscă, precum şi ca multe alte animale și insecte, 
numai ca oie, vițeli și porumbelă nu se pâte arăta, fiindit 
că acestea representă nevinovăția, și curăţenia, și din causa 
acesta apoi nu se pote nici când preface în chipuli lori. 
De casa sai persâna aceea însă, la care se află tâte numi- 
rile sale scrise, nu se pste. nici de cum apropia, de 6re-ce 
ca pe când avea să nască, prea-curata fecidră Maria pre 
Domnulă nostru Isus Christosă, voindă a merge ca, s'o smin- 
tescă și pre dinsa, fiindă întimpinată, de Avhanghelulă Ai 
hailă și. aflândă acesta din. propria ci mărturisire ce are de 
gândit să facă, atâta ce mi-o băti cu ună bici de focă, 
până ce-i promise că nu se va.-apropiă nici decum de casa, 
sail persâna la care se -voră află numirile ci scrise (|), . 

Drepti aceea mai fie-care femee îngreunată și mai alesti 
acelea, cari aii lostă, încă. pe când erat mici, atacate de acestia 
spirit răi, temându-se ca nu cum-va să fie cuprinse : și 
maltratate de. dinsulă și: în timpulă nascerii, pună ca să li 
se scrie în formă de cărticică unită felii de rugăciune, numită 
în unele părți ale Bucovinei «rugăciunea sf. Arhangelă  Ma- 
hailă,». care nu numai că cuprinde în sine tote numirile 
sale,. ci e toti-odată şi îndreptată în contra lui, și pre care 

  

"(1) Com de d-lă G. Tomoiagă, cant. bis. Dar să se vadă şi rugăciunea 
ce o reproducemii mai la vale.
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femeile o pârtă apoi ca amuleta la sine, de cum s'a sim- țită că au purcest îngreunate și până după nascere, unele chiar și tâtă viaţa. 
Se caută însă totii-deauna, ca să li-o serie unt moșnceit bătrânu și neputinciosă, care, cum se dice, «și-a trăitii tra- iului și și-a mâncati mălaiulii;» nici când însă ună feciori sati o fată mare, uni bărbată sati o nevastă, pentru că Samca se l&gă, apoi de celă ce a scris'o, pe când de moșnegi nu se lcgă așa de ușoru, și chiar dacă se și I6gă, nu le pâte ni- mici alta strica decât dâră numai că-i face să crisce nâptea prin somnă din dinți și din măsele, mai multă nimici, 
Celă ce se prinde că va scrie-o, și care drepti r&splată pentru intreprinderea şi munca. sa capătă de multe ori și până la 4 fl. v. a, o scrie toti-deauna, pe numele femeii ce 

are Samea saii se teme că, va căpăta-o, și care apoi trebue să o porte la sine, dacă voesce să nu se loge Samca do dinsa. | 
Scriitorul, dacă e deprinsă, desâmnă mai întâit chipul Samcei și ală Arh, Michailă, bătându-o cu ună bicită de focu 

sai străpungându-o cu o sabie, și apoi îi scrie tâte numele și rugăciunea îndreptată contra ei (1). 
Mulţi inși îndătinâză de-a sorie cele 19-—24 numiri ale Sameei și pe unulu dintre păreții casei sau Și în altă loci din casă, credândă că de nimeni apoi din casa, unde-i sunt scrise numele și-i e desemnati chipuli cum o bate Arh, Michailu, nu so. pâte apropia; iar dacă cine-va din casă a fostă atăcati de dinsa, îl părăsesce și nu se apropie mai multi de dinsulă. 
Iată acuma şi rugăciunea, despre care ne-a fostii mai sus vorba : 

  

PI III 

(1) Dic. de Paraschiva Lehaciu-Leuștenii din Fundulii-Moldovei, comună în distr, Câmpulungului.
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«In numele 'Tatătui, şi ali Fiului și alu sfintului Duhiă, 
Amin.*S. S.S. D. 8. 

«Ei sfintuli Arhanghelul Mihailii voevodulu oștiloria 

ceresci, pogorându-m& în munții Eleonului, întimpinai pe 

„Avizurha, aripa satanei, și era forte groznică:: păruli capu- 

“lui ei era până în călcâi, şi mânile ei erai de fieră și un- 

ghiile la mâni şi la pici6re ca la secere:; ochii erati ca stelele. 

Şi o întrebară Arhanghelului Mihailu: «de unde vii tu, duh 

«necuralii, şi încotro mergi, şi cum îţi este numele t&i?» - 

Iar ea a disii: «Eă sunt vașcd-Aovizuha, aripa satanei, și mă 

«ducii în Vefleemulu Iudeci, cam auditi că xrea să nască pe 

a |susă Chr. din Maica fecidră Maria; şi mergi să o smintescti 

«pe ea.» Atunci o luă Arhang. Mihail de părulii capului 

ci, şi o băgară în lanții de fieră și i-a pusă paloșulu în 

costele ci și o bătură forte tare, ca să-i spună tote 

meșteșugurile ei. Iar ea a disă: «Eu mă faci ogari, și 

«brâscă, şi cidră, și porumbi (1), și muscă, și păiajenii, și să- - 

«getă grâznică ;' şi aşa întru în casele Gmenilori și le smin- 

«tescă bărbaţii şi le bolnăvescii femeile şi pruncii, şi omori 

«în pripă şi dobitâcele lori. Și am 19 nume: 1 mă chiamă 

« Vestița, ali 2-lea Navodaria, alu 3-lea Solnomia, ali: 4-lea, 

«Silina, alu b-lea Linicoida, alu G-lea, Avizuha, ala 7-lea, 

«SScarmila, ală 8-lea, Aha, ali 9-lea Lepiha, ali 10-l6a Gripa, 

cal 11-lea Stana, ali 12-lea Naconta, ală 13-lea Atana, ali 

«l4-lea Hubiba, alt 15-lea Fuba, ali 16-lea Gina, ală 17-lea 

«Glubina, ală 18-lea Isprava, alu 19-lea Tihana; şi unde 

«sunt aceste nume ale mele scrise și chipul mei, ei de 

" «acea casă nu mă potii apropia atâti câți de 70: hotare de 

«loci.» Atunci i-ati dist ei Arhangelulu Mihaili: «Iată îţi 

«spuiă şi-ţi dicu ţie şi te legi cu numele Domnului nostru 

  

(1) Pote că aice ar (rebui să stee cidră porundă, căci în porumb, după 

cum s'a arătatii mai sus, nu se pote preface.
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«3. Iris. Dumnedei, să n'ai putere ate apropia de casele 
«robilorii lu Dumnedei N. N., și de fiii lori N. N., nici de 
«dobitâcele lorii, nici de câștigulă lori dati. Dumnedei dice 
«să te duci în munți pustii, unde omulă nu locuesce și co- 
«coșulii nu cântă, în pietre seci, acolo să-ți fie locuinţa ta în 
«veci. Și iar te jură cu numele Domnului nostru Is. Ilrist. 
«și cu prea curata lui maică pururea. fecidră Maria, și cu 
«loan Botezătorul, și cu cei 12 prooroci, și cu cei trei Ierarhi 
«Vasilie celii mare, Grigore bogoslovulii, și cu Ioan Zlataustă, 
«cu Maftei, Luca, Ioantă și Marco, cu cei 4. evangheliști, cu cot 318 
«părinţi de la Nichea, cu sfintulă m. m, Gheorghe, și slintului 
«Dumitru, şi Ierarhulti Nicolae, Teodoră Stratilată, și cu 
«loană celă noii dela, Sucâva, şi cu toți sfinții cuvioși și cuvi6- 
«sele mucenice, și cu toți sfinții acum şi pururea și în vecii 
«veciloră aminti (1).» 

O variantă a acestei rugăciuni, scrisă pe-o jumătate de | 
c6lă de hârtie, care mi-a comunicat-o d-lă C. Sorocânii, can- 
toră la, biserica, sfintului Nicolae din Suceva, și care la, rin- 
duli stă a căpătat'o, după cum mi-a spusă, de la uniti călugări 
din mănăstirea Dragomirna, sună precum urmeză : 

«In numele “Tatălui, și ală fiului și alu sfintului Duhii, 
Amină! | 

«EM st. Arhangelii . Mihailă, pogorindu-mt din muntele 
Elionului, întâlnii pe acestă duht necurată, cu pielea gslă, 
ochi ca sticlele, cu țițele pâră lo, genunchi, cu părulă capu- 

lui pâră la călcâi, unghiile ca secerilo; și lam întrebată: 
«unde mergi tu duhi necurat ?» și a respunsti: «mergi, 
«că am audită că vrea să nască Maria feciră pruncă din- 
«trînsa, și cii mergă să o smintescti pe ea 
DR | | 

(1) Acestă rugăciune am reprodus'o dintr'o cărticică mică tipărită în Sibiiti 
la 1862, în care se mai află tipărite încă și aEpistolie a Domnului nostru 
Is. Chr., ce a trimis-o D-geii din ceră,» apoi «Epistolia Maicii Domnului» şi 
«Afurisaniile Arch. Mich. asupra satane! de Saca.»
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«Și acâsta audindă Arh. Mihail, sa mâniati fGrte răi, 
și Paă luată de perulă capului, și at bătută cu paloșulă 
cel de foci, și Pai legată de grumazi cu lanță de fieri, 
și Dai întrebată cum îi este numele. Iar acelă duh ne- 
curati a r&spunsi, că.are 19 nume, precum: Aripa Sa- 
tanek, Abaroca, Ogarda, Nesuca, Muha, Aspra, Mluchica, Sarda, 
Viniţa, Zoița, Ilinca, Merana, Feroca, Pumaria, Nazara, Hlu- 
bici, Nesatora, Genţia, Samea; iar unde sunt numele mele 
scrise, nu m& potă apropia de aceea casă și de acelui omi 
de 100 mile de loci. 

«Și iar îlă scutură Arh. Mihail și-li întrebă: - «cum 
«poți tu intră în casele creștinilorii de smintesci pe femei şi 
«pe pruncii lori ?» 

«Și a răspuns Satana cătră Sf Arh, Mihailă, că se 
preface în felurite chipuri, precum : mâţă, muscă, păingenu, 
pasăre, umbră, ș6recii, și așa intru în casele Gmenilorii de 
smintesci pruncii femeiloră! 

«St. Arh. Mihailă Pa blăstămati cu numele Domnului 
nostru Is. Christosii și a Maicei preacurate feciră Maria, şi 
cu tote puterile ceresci, cu Heruvime şi Serafime, cu Au- 
ghelă, Arhanghelii, cu cetele mucenicilorii, proorocilorii, pa- 
triarhiloră, cuvioșiloriă, drepţilor, și cu marele Vasilie, 
Grigorie cuvintătorulă de Dumnedeii și Ioani gură de aurit, 
cu Altanasie și Chiril, cu Antonie și Teodosie, cu Niculaiu 
dela, Mira şi Spiridont făcătorulii de minuni, și cu toți sfinții, 

Şi-i dise: «Să nu te apropii de 7 mile de casa, robiloră lui 
«Dumnedeii, și a, fiiloră lori, nici. de ograda loră, 'nici de. 
«tote câte le-ai dati Dumnedeii lori, că toiagulii celu de fier, 
«şi foculă. celi nestinsii, și pedâpsa r&splătirii ţi-a -rînduiti 
«ție, diavole, Dumnedeii, ca 'să te muncesci, tu duhii  necu- 
arată, și cu cele-lalte duhuri necurate Și cu toți slujitorii ti, 
«cari “ați căduti din lumina, cea de sus din ceri, și vaţi fă-



. 

cutii din îngeri luminaţi, draci întunecați, că însuși Dumne- 
dei va rinduitii ca să muriți cu toți slujitorii în lundulă 
Tartarului, unde vermele nu dârme şi foculu nu se stinge 

nesăvârşiţi în vecă! Amin.» 

Ce se atinge în specială de rugăciunea acesta, care în 

unele esemplare tipărite e însoţită de o iconiță, ce râpre- 

sintă de-o parte pe S/. Sisoe cu ună copilu mică în braţe, 

iar de altă parte pe St. Arhangelă Mihailt străpungândii 

cu sabia pe Samca sai Avestiţa, (vedi figura I și II), și 

asupra, căreia d-lui B. P. Ilasdeă a scrisii unt studii forte 

interesanti și instnictivă, argumentândii că e de origine bo- 

gomilică, adecă alcătuită de creticulă Bogonil (1), trebue 

să amintim aice că ca este forte răspândită nu numai la 

Români, ci și la popârele slave. 

Ba ea se află chiar și la orei într'o formă, aprâpe iden- 

tică cu cea română, servindu-le și lori ca amulete pe lângă 

nepâte saii leuze, ca şi Românceloră, cu acea deosebire 

numai că în legenda Evreiloră în loculă Arh. Mihaili se 

întâlnesce proorocului Ilie cu Lilithi, spirit, care ica loculii 

Samcei sai Avestiţei; în colo fondul, ba chiar și “vorbele 

sunt mai acelea-și. Lilith, ca şi Samca, se duce să smintescă 

femeea, ce se află pe patuli nascerii și să omâre pruncul 

noi născutii, dar este bătută de Ilie, căruia îi spune apoi 

ună șirit de. numiri co are, și pe urmă îi promite că se: 

va depărta de acea casă, unde-și va ved6 numirile scrise (2). 

Incât pentru numele Samca sai Avestiţa, care i se dă 
mai cu s6mă acestui spirită necurată și r&utăciosu, și în 

contra cărui a fosti dintru începutii alcătuită rugăciunea 
acsta de cătră ereticuli Zogomili, trebue să amintesc aice 
că elă nu e nimicit alta, decât numai personificarea, frigu- 

(1) — Cuvinte din bătrâni. t. 1, Bucurescă 1879, p. 263 —291 și 717 —1720. 
(2) Dr. M. Gaster, Literatura “populară română. Ducuresci 1882, p. 396.
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riloră și a. fierbințelei, de cară sunt; cuprinse mai -alesă fe- 
„meile cele, slăbingge în timpul  nascerii (1). 

In fine, merită a fi amintită - aice încă și aceea, că. şi: Ro- 
mânii din unele părți ale Transilvanie incă credit. că esistă 
unii spiriti necurat şi răutăcios, care omoră pre copiii 
cei nebotezaţi și care se numesce Baba Cdja. 

Baba Csja, dare corespunde fiinţei mitologice germane 
«Frau. Brechta mit dem Elumpfuss» şi care e, „regina. tutu- 
roriă spiritelorii. celorit necurate și rele, are, după credința. Ro- 
mânilori transilvăneni, uni piciorii de fieră,. unghii de aramă 
la, degetele mânelorii, şi unii nasă lungă de sticlă. Ea-om6ră pre 
copiii nebotezaţi, iar sufletele loră le închide în tufișe de 
soc, unde petrecii apoi până ce le putredesce corpul. 

Din causa, acesta apoi Românii nici când nu strică sati 
sapă bucurosi socii (2). . 

- Din cele arătate. în șirele de mai sus: resultă, după păre- 
“rea nostră, ca „Baba Câja nu e alta, ci una - și aceeași fi- 
ință mitologică, care în Bucovina se riumesce Sămcă- Și 
Spurcata, iar în "Țâra-Românâscă Samca și Avestiţa. 

Rugăciunea, despre care ne-a fostii mai sus vorba, fiind 
forte răspândită -în tâte țările locuite de Români și forte 
adese-ori întrebuințată, s'a prefăcut cu timpulu în gura po- 
porului de rîndii, care nu scie scrie și ceti, și mai cu semă 
în gura: babeloră descântătâre, într'uniă descântecăi de Samcă 
sau de clasii r&ă, care se întrebuințeză. spre același scop 
ca și dinsa. E Ea 

Deci dacă nu se află nimeni, care ar puts scrie rugăciunea 

  

c- 

(1) Vegi mai pe largă despre chipulă și faptele Samcei precum şi despre rugăciunile şi mijlocele ce le întrebuințâză Românii contra, că, pe lângă stu- diile citate mai sus, încă și «Samca» (din mitologia daco- -română), studiă publ. de S. FI. Mariană în «Amiculă familiei» an. IV. Gherla 1880, p. 70 și 87. 
“-(2) Dr. Heinrich -v. WWlislocki, Aus: dem Leben d der Siebenbiirger Rumiinen, 
Hamburie 1889. p.'8.. - . 

Mariană, Nascerea la Român!, 3
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acesta și a o da femeii îngreunate s'o porte ca amuleti la 
sine, atunci spre a evită ori și ce pericoli, care ar pute să 
se întimple, se chiamă o babă sciutâre, aceea îi descânta 
de Samcă. 

Iată şi unii astă-felt de descântecii din Țera Românesca : 

Aă purcesă N. pe cale, | 
Pe cărare. 

"Când la jumătate de cale: | 

A întâlnit-o o Samcă | 

„Cu patru picidre, 

Cu pără de ursii îmbrăcată, | 
Bine o a'mtâlnită 

Trupu i-o schimosită, | 

Pieptu k-o stricatii, 
Ochii i-o păinjenită 

Sângele I-o btuti, | 
Carnea i-o mâneatii, 

„. 'Tâte puterile t-o luatii. 
Nime n-o vtdut'o 
Nime no audito | 
Numai Maica Domnului 
Din pârta cerului, 
O audit'o 
Și-o vkdut»o, 

„ȘI-0 întrehat?o ; 

„Și te câinezi?, 
'—Cum nu m'oi văicără, 
Și cum nu m'oi câină, 

-Că am purcesti pe: cale, 
Pe cărare, 
Grasă 

Si frumâsă; 
"Când la jumătate de cale | 

 Dâscânteoulii acesta se descântă în vei luni, 

| 
| 

| 

. - 

—Ce te văicărezi IRI i 

| 

| Si odihna. - 

M'o întâlnitii o Samcă 
Cu patru picidre, 
Cu pele de ursii îmbrăcată; 
Trupul mi Pa schimositii, 
Picptu mi-a stricată, 

„Ochii mi-a păinjeniti, 
Sângele mi-a btutiă, 

Carnea mia mâncată,. 

Puterea mi-a luati, 

Și nime nu m'o audită, 
Și nime nu m'o vădută! 

ŞI l-a dist Maica Domnului: 
— Du-te la cine scie descântâ. 
Cu mătura de a mătură, 
„Dela tine l'a depărtă; 
Cu acul l'a împunge 
ȘI la străpunge, | 

Dela tine s'a duce; : 
„ Cu Diciu Pa biciui, 

„Dela tine s'a porni.!. 

- Peste marea nâgră Ta 

i Unde popa nu tâcă,. 
aruncă 

Lui Dumneqeti nu se. rogă. | 
Acolo să-i fie cina aia 

ȘI N. să r&mâe luminată 
Ca cristalul de curată, 

Cum Dumnedeii a zidit'o.. 
Și mă-sa ce a făcut! 0. 

în fie-care 
lună câte trei dile, și la fie-care dată câte de trei Oră, cari



faci de 9 ori pe di, cu unt pai de mătură, cu ună acă și o biciușcă de găsită, în rachiu, cu care se spală femeea 
și din care și bea (1). | 

Altă descânteci de Sameă din Bucovina și anume din 
Vicovulă-de-sus, districtul Rădăuţului, în care însă numele 
Samcă e schimbaţi în Jorza iar Arh. Jfihaili e înlocuit 
prin Cosma și Diamini=—Dămiani, sună precum urmâză : 

Borză înborzată, + La mare duceţi-lii. 
Borză blăstemată, Pe lapusă de sdre, 
Cu dinţii rînjiți, „4. La marea cea mare, 
Cu ochii beliţi, în Că acolo este 
C'urechi dâbalată,.: O mrenă galbină - 
Cu gura căscată, - | Cu ceda gâmână. 
Cu mâni cr&păci6se,. . . Pe-aceea cătaţi-o 
Cu mâni flotocâse, Și înspăimîntaţi-o 
In cotro ai purcesii Și înferbîntați-o, 
Cu dinţii rînjiţi, Fărmaţi-o, 
Cu ochii beliţi? Ingroziţi-o, 
— Am purcesii la N. Sdrobiţi-o, 
Ca s'o 'nspăimînteză, . - Inima .scoteţi-i, 
S'o înferbintezii N Sângele bcţi-i, 
Și so înfiorezii, Carnea mâncaţi-i 
Să mi-o îngrozescii, Viaţa luaţi-i. 
So fărmi, so sdrobeseii, Că carnea (lenii) 
Sângele să-i bei | Nu e de mâncati, 
Viaţa să i-o iei, Că-i de câne turbatii. 
Carnea să-i mănânci Mergeţi în tuga mare 
Viaţa să i-o stîngu! La ostrovulă mare, 
—Tu Cosmă Diamini! Că acolo este 
Borza înborzată, O mrenă galbănă, 
Borza blăst&mată Cu -c6da g&mănă. 
Și ciasuli celă r&ă Pe-aceca cătaţi-o 

Ă Și înspăimîntaţi-o,   “Din N. N. scoteți-lă 

  

(1) Lupaşcu, Medicina babeloră, p. 8
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Si înfierbintaţi-o, - | Acolo locuiţi, 

Si înfioraţi-o, Acolo să periţi 

Fărmaţi-o, Ca râua de s6re, 

Ingroziţi-o, | IN Ca spuma de mare. 

Sdrobiţi-o, - N. să rămâc curată 

Inima scoteţii, Şi luminată ! 

Sângele beţi-i, “| Cum e de Dumnedeii lăsată, 

“Carnea mâncaţi-i | Sănătosă . | 

Viaţa luaţii. | Și voi6să! . 

Descântătârea, care descântă descântecuiii acesta, iea unit 

vas, bună 6ră o strachină, pune într'însa aghiasmă, ori 

şi rachii, — ce se întimplă, — și rostindă cuvintele de sus | 

asupra vasului dă puţină apă sait rachiii, în chipul acesta 

descântaţii, femeii ca să guste, iar cu restul o spală (1). 

Făcându-se acesta, credit Româncele din Bucovina, că 

Samca sat Spurcata nu se pote mai multi apropiă de fe- 

meea îngreunată. | 

(1) Com. de d-li V, Turtureânii, preoti.
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ARE 

N-ASCEREA. 

In tâte țările locuite de Români este datină, ca femeile 
îngreunate, când vădii că se apropie diua ca să nască, să 
se ducă la biserică ca să se mărturisescă și să se cuminice. 

In părțile Oraviţei din Banată femeea, care a ajunsă în 
stare bine-cuvîntată, adecă, care simțesce că, i s'a apropiati 
acuma limpulii ca să nască, ica apă într?o 6lă și aruncându-o 
peste streșina, casei, o sprijinesce cu ună ciuru, din jos de 
care să fie unii blidi sai altă vasi, și dice: 
— «Cât pestesce apa pe strâşină, şi cât pestesce apa în 

ciură, atâta să pestâscă şi băiatulă sati fata;» sau: «cum 
nu stă apa pe strâșină, aşa să nu pâtă sta băiatulu sat 
fata.» 

Apoi o bea de trei ori, făcându- -Și înainte cruce și din 
care își udă puţini și pântecele (1). 

  

(1) Aurelă lanâ, «Credinţe la nasceră, din părţile Oraviţei,» în «Familia» an. 
XXV, Oradia-mare 1889 No. 41, p. 483 şi No. 31, p. 603 și 604;—com. de d-lui 
los. Olariu din Domană.
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Ica apoi unit ou, îlii pune în spuza focului și când pocnesce 

oului ceşindi dintrinsulă albușuli și sălbenuşulă, rostesce 

din noi cuvintele de mai sus (1). 

Curândii după acâsta se duce la o punte peste o apă, 

avândi cu sine o frâmbie (legătură) de Vrecivi, pe care le slo- 

bode de pe punte în apă în spre partea ce curge riuli și 

dice: — Câti pestesce apa sub punte, atâta să pestescă prun- 

cult sau prunca! 

Venindii apoi a casă, ia plosconiță de cânepă (2), și olo- 

ditură de mâră (3), pe cari aprindendu-le se afumă. După 

acesta merge la o vrăjitore spre a-i descântă de lectii. 

Cele mai usitate descântece, cari se descântă la acestă 

ocasiune, sunt: descânteculit de pază, de îsdată și de întorsă. 

Descântarea de pază se face toti da-una Marţia în ur- 

mătorulit chipii: Descântătorea ien o frimbie de breciri, din 

care măsură trei coți, și dice: 

Pe cotă am cotitii, 

Pază am sprijinitii, 

Pază dela amedi, 

Pază de seră, 
Pază dela miedulti nopții, 
Pază din vărsatulă zorilorii, 

Pază venită, 

Pază năprătită, 
Pază întâlnită, 

Pază mânată, 

Pază cu muina codrului, 

Pază cu moșu codrului. 
„ Pază cu fata pădurii. 

(1) Com. de d-li los. Olarii, 

(2) Florea de cânepă de vară, 

(3) Prima făină măcinată de petrele ncuc de moră
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lea apoi un cuţitii cu care face semni pe breciri ca și 
cum le-ar tăia și dice: 

Nu tai brecirile, 
Ci tai muma codrului, 
Moșu codrului, 
Cu fata codrului. 
Tai tote pezele, 
Tote năprătiturile. 
Cu cuțitulă le-am tăiat 
Și 'napoi le-am înturnată. 

Merge atunci în! grădină, avândv cu sine Și cămașa bol- 
navei şi puțină făină de grâu și o bucată de pânză, care 
este așternută lângă o buriană numită sc&a, Face din făină 
nou& colaci pe degetulu celii micii dela mâna, dreptă, îi pune 
iarăși pe pânză și pe fie-care pune câte unii cruceriă. In. 
jurulă acestora înșiră apoi brecirile și pe tâte le ocolesce 
cu cărbuni aprinși pe unii vătrali cu tămâe și dice: 

Pază venită, 

Pază năprătită, 
lacă te cinstescă 

„Şi te dăruescti | 
Cu nou colaci de srâi, 
Cu o: pânză nouă. 
Să te laşi de cea betegă, 
Să n'o strinosci, | 
Să nu o pocesci, 

Tote acestea le lasă apoi acolo până dimingță. Dimin6ţa 
(Miercuri) merge descântătârea și vede de cum-va sa veş- 
tejită buruiana și din colaci ore. mâncatii e? și dacu da, 
atunci femeea, pentru care se descântă, are l&ciă și nasce 
în cesti bună, iar dacă colacii nu sunt mâncaţi, este semni răi. 

Se crede că în n6pte aceea vine o insectă nâgră, numită 
Pază, care mănâncă din colaci și: rde rădăcina, buruenci
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și prin acâsta făcendu-i-se în destulii, nu mai pocesce pre 

bolnavă, 

Cămașa se dă spre îmbrăcare femeii celei co pătimesce, 

jar cu brecitile se încinge, însă pânza și crucerii r&mâni 

descântătârei de lâcit și pentru ostenelă 

După acesta, venindiă mai pe urmă descântătorea la pa- 

tuli bolnavei ca să-i descânte dle îzlata, își face cruce de 

trei ori și dlico: 

Crepi izdate 
Necurate 
Odată; 

Crepi izdate 
Necurate 
De două ori; 

Crep! izdate 
Necurate 
De trei ori; | 

Crepl izdate 
Necurate 

De patru ori; 

Crepi izlate 
Necurate 
De cinci ori; 

Crepi izdate 
Necurate 
De şese oii; 
Crepl izdate 
Necurate 
De șepte oil; 

Crepl izdate 
Necurute 

  
| 

„I 
| 

De șepte-deci de oul și şepte. 

Și să [usă nctrebnici, 
Ourisitii, 

Uritit 
. Izdată, 

Din capi, din mâni, 

Din veni, 
Din picidre, 
Din inimiore, 

Din jigiriciore, 
Din fiere, 

Din putere, 
Din crescetui până m degeţele. 
Iesi din tote inchieturile 

Şi să apuci pădurile, 
In codri muţi 
Şi sul, 
Unde nu-i ieşchie (așchiei sărită 
De voinic tăiată, 
Nici lasă de cocoșii, 

să se ducăn petri mușchiate, 
Ne mal umblate! 

In fine, temendu-se bărbatulă sai altult ore-care dintre 

familianți ca nu cum-va prin vre o vrajă să se vattme fe- 

meca bolnavă, iea cămașa acesteia şi o duce la descântătore 

spre a-i descânta de întorsă.
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-Descântătârea, luândă cămaşa, o întârce în continui ȘI 
pe faţă şi: pe dosi până descântă și dice: 

Cine-o' fi făcută cu una. 
Io-i întoreii cu două, 
Cine-o fi făcutii cu două 
Io-i întorci cu trei, 
Până la nouă) 

Cu nouă noi, 
Cu nouă-deci de boi 
Îndărăpti înapoi. 

Şi mai înfocate 
Şi mat pipărate, 
Tâte făcături, 
'Tâte mânături, 

T6te unsuri. 

De o fi unsti 

De o fi pusă 

-Vrăji pe N.:   

Napor | să sontorcă, 
De-o fi mânat de străini 
De vesini 
Napoi să se'ntârcă, 
De-o fi din Hale 
Leci să slobodă. 
De-o fi dela Dumnedei 

Mila să-și întâreă,. 
Să se întorcă 
Și mai înfocatii 
Și mai mâniatu 

Beteșugurile, 
Visurile rele, 

Visurile erele 
Dela N. N. (1) 

După cele arătate până aici femeea nu se depărtâză de 
felu de pe lângă casă. Iar când o cuprindă durerile nasce- 

“rii începe a pregăti tote cele trebuinci6se pentru copilă, precum 
și patulii în care are să petrecă toti timpulă cât va fi 
bolnavă, iar bărbatulii e celii dintâi, care alârgă, după mâșă. 

Sosindi mâşa, lucrulă ei celi dintâiii este ca tâte cele 
trebuinciose la moșită să-i fie dindemână (2). 

Intro multe altele trebue să fie pe lângă patii şi o țeă, 
ca fiindă pericolii de morte, să-i pâtă inspira acri pe gru- 
mază, sai fiindă astupat, o femee sciutâre îi scote ceva 
materie de pe grumaziă, prin care s'a; împedecati respirarea (3). 
Depărtsză apoi pre toţi copiii cei mai imari, dacă sunt, de - 
acasă, trimițendu-i în vecini saă pe la consângeni, ca să se 

  

(1) Aureli Iana, «Credinţe la nasceri, 'din părţile Oraviţei,». în «Familia,» 
an. ÎNV. Oradia-mare 1889, No. 41, p. 483, No. 51, p. 603 și 604. 

(2) Pretutindene în Bucovina. 
(Bă. lana, Familia cit. p. 483.
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joce, căci copiiloră mai. mărișori nu le este încuviințată a 
petrece în odaia, unde. se află muma lori. Coi mai mici de 
regulă se scoti în altă odae sai, după î împrejurări, r&mână 
și acolo. 

Bărbatului, în tota timpulu nascerii, îi este iertati a intră 
în odaia soţiei sale. Despre unele femei se dice chiar că 
nici nu poti nasce, pâna ce nu vint bărbaţii lori și asistă 
la actulă nascerii (1). Nu-i este însă iertati nici lui și nici 
mâșei a. istorisi despre casnri nenorocite (2). Cei mai mulți 
bărbați însă nu staă în casă, unde se află soțiile loră, parte 

„pentru că nu sunt nici de cum suferiți de soțiile lori, parte 
din causă că sunt prea miloși (3). 
“In părțile Oraviţei nemijlociti înainte de ce nasce femeea 

se pune lângă pati o furcă de torsă, unit topori și o hotă 
(măciucă), însemnândă că de va nasce pruncă, să tragă la 
furcă, iar de se va nasce prunci ca să tragă la topori sau 
botă, dicându: 

Do va fi fată 
Să iasă la furcă, 

De va fi feciori 
Să iasă la topori (4). | 

Dacă m6şa se pricepe bine la moșitii, dacă, e ușdră la mână, 
femeea bolnvă nu se muncesce multi, ci îndată hălăduesce. 

Când o femee nasce grei se pune în genunchi și începe 
a se ruga. 

Romanii credeai că îngenunchiarea grăbesce nascerea (5). 
In unele părți ale Zransilvaniei, când o femee nu pâte 

să nască, bea apă de pe icâna Maicii Domnului, iar bărba- 

  

(1) In Bucovina, com. de d-lii V. Turturenă și alţii. 
2) A. Iana, Familia, an. XXV, p. 483. 

(3) In Bucovina, com. de d-lă Viet. 'Tocariu și V. Turturenă. 
(4) A. Iana, Familia, an. XXV. p. 483. 
(5) L. Preller, Romische Mythologie. Dritte Aulagre. N. Bd. berlin 1883, p. 209-
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tului ei dă cu pușca peste casă, și moșa de trei ori cu pi- 
ciorulă în ușă (1). | 

In alte părți, toti din Transilvania, când începii durerile 
nascerii, bărbatulii iea două topâre și le înplântă încrucișă 
în unul dintre stâlpii acoperemintului dela casă (2), 

Unele mâşe din Bucovina vădândi că femeea nu pâte 
iute nasce, punii sub așternutulii ci ună topor, unii cu- 
țitiu sau all lucru de metală, anume ca să-i alineze durerile 
și să grăbâscă nascerea (3). 

Alte mâșe, nu numai din Bucovina ci și din Ungaria, sunt 
de părere că, afară de dinsele, altuia nimărui nui e iertati 
să scie că cutare femce se trudesce de nascere, pentru că 
câți Gmeni vor sci, atâtea, 6re nu va put6 femeea nasce (4). 

In Aacedonta, când o femee este aprope să nască, se icaă 
tâte precauţiunile de mumă-sa sai de sâcra ei, ca să nu afle 
cuni-va vecinii sai rudele de momentele nascerii. Îndată ce se: 
manifestă primele dureri, o femee bătrână chemă, o babă (mo- 
şă), care trebue să vie pe ascunsă, ca să nu o afle nimeni, 
căci este credinţă în poporii, ca și în Dacia traiană, că femeca 
nasce cu mare anevoe, dacă, lumea scie despre acesti lucru. 

Simplulu faptă .că o femee scie că alta are să nască 
esplică, după credința Macedoneniloră, truda la facere, și 
pentru a ușura pre bolnavă, se châmă femeea, presupusă că 
are cunoscință, so stropescă cu apă din gură, sai so afu- 
me cu o bucăţică din vestmiîntulti cu care e îmbrăcată. 

in Plaho-Căsura .este obiceiulă numai, că aceea femee 
să-și scotă veriga din degetă şi so pună la bolnavă (5). 
    

(1) Călindarulă poporului pe anul comunii 1889, an. IV. Sibiiu, p. 73. — 
com. de d-lă B. Iosofi. 

(2) Dr. II. v. Wlislocki, op. cit. p. €. 
(3) Com. de d-lă Tocariii, învăţătoră în Valea-Putnei, 
(4) Com. de d-li Ionică ali lui Iordachi Isacă, şi d-lă Elia Popi. 
(5) T- T. Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloriă poporului românii din 

Macedonia, în «Convorbită literare,» an. NXVL Bucurosci 1892, p. 39.
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Nesciindi nime și cu tâte acestea neputendiu nascc, atunci 

moșa ica şi întrece tite lucrurile din casă, câte se poti în- 

torce, şi anume: coveţi, lopeţi, cociorvă, vătraiu, mătură, 

Gle, ceaâne etc. în credință că în urma acâsta va nasce mai 

uşorul. 

Întimplându-se ca, atunci, când sc trudesce femeca de 

nascere, să vie cineva străinii la acea casă, m6şa prindendi 

de veste, îi iase de grabă înainte şi-i dice, dacă e bărbatii: 

«nu te băga în nuntru că ţi-oră lua cușma oră pălăria!» 

iar dacă ce lemee: «nu întra că ţi-orii lua brânețele!» 

De cum-va însă a întratui pe nesciute și pe nesimţite în 

casă, atunci nu-i dait drumulă să mârgă de unde a venită, 

ci-lu ţinti în casă până după nascerea pruncului, Dacă sar 

lăsa, să mârgă, ar urma o nascere și mai grea (1). 

In Banată precum și 'n alte părţi, din contră, cum a sim- 

țitu femeca simptânele nascerii, cari se numescii curmături sau 

strinsuri, şi nu pote nasce în restimpii de o oră, ica tămâe ori 

smirnă, și mai alesii de aceea ce oare din cădelnița preo- 

tului dela sărbători mari, precum: Crâciunii, Botezi și Pasci, 

despre care crede ea că-i cu multi mai folositâre; o pune 

pe cărbuni aprinși, își face cruce și, afumându-se cu dinsa, 

se râgă lui Dumnedei, și mai cu semă la preacurata fecioră 

Maria, în speranță că acâsta, ca protectârea femeilori ce 

nasc fii, cunoscând durerile și greulățile nascerii, macar 

că ea na născuli în dureri și chinur! ca femeile cele pi: 

cătose, se va pune pentru dinsa pe lângă fiului stu, şi 

acesta, ca Dumnedeii a-toti-puternică, îi va. ajuta şi uşura 

greutăţile nascerii (2). 

Dacă cu tote acestea lemeea bolnavă totuşi nu pote na- 

sce de grabă, dacă îngăduesee şi se chinuesco mai multe 

(1) Com. de d-lă lonică ali lui Iordachi Isacă și d-lu Elia Popă. 

(2) Com. de d-lui los. Olariă şi 1. Popovici,



— 45 — 

"Gre sai chiar și dile întregi, atunci este datina în Bucovina 

și dloldova că se adună mai multe mueri la unit locă, mai 

alesii dintre nâmuri, și se consultă între olaltă ce e de în: 

ceputii şi de făcutit? Unele dintre femeile adunate, fiind 

„de părere că 'pâte prunculă are o construcție puternică, şi 

din causa acâsta mă-sa nu-l pote nasce de grabă, altele ia- 

răși că pâte bolnava sa ostenită prea tare pe timpul pur- 
tării, sau na umblată de ajunsă, ci a stati mai multi pe 

acasă, sait că prunculi e prinsi prin ceva în năuntru, între- 
buinţeză tote mijlâcele ce cugetă ele că ar pută folosi și 
grăbi nascerea. Şi. iarăși. altele, credândi că î-a făcută cine- 
oa pe ursitd, adecă vre-o fată, bttrână — stătută, ce a trasi 
mai nainte nădejdea bărbatului ei, sait vre-o-vădană, căreia 
i-a murită bărbatulă, și acuma, umblândă cu vrăji şi fă- 
câturi, i-a tăcută să mâră anume ca bărbatul bolnavei mai 
târditi s'o ien pe dinsa, de soție, sunt de părere ca, de cum-va 
nu i-a desfăcută sati întorsă mai înainte de ce a apucatii a 
se bolnăvi, să-i desfacă acuma (1). | 

Credinţa din urmă mai cu sâmă e fârte respândită la, po- 
porulă de rindă. Din causa, acsta apoi, în credinţa sa cea 
deşartă, poporulă în casuri de acestea alârgă până şi prin alt 
treilea satu, ba une-ori şi mai denarte, până ce află și aduce 
pre nisce babe saii moșnegi, despre cari ai audită că arti 
pute desface de ursită, și care desfacere babele vrăjitore o 
întrebuințeză, la tote bâlele cele mai grele, precum: langărea 

  

(1) Com. de mai multe Românce din Bucovina, precum şi de d-nii G. To- 
moiagă, cant. bis., și V. Turturânii, preotii: «Când e 6 femee spre 'nascere, 

“în cele trei luni din urmă și o lună după nascere, dușmancele îi potă face 
„„pe ursită, şi când are 8ă nască, poti s'o omâre, Dacă femeea capătă înainte 

de nascere de repeţite ori certări, e unii seninii că i-a făcutii cine-va, deci 
e bine să se caute şi să-și desfacă de ursită. Aseimenca e bine să-și alceă de 
patroni unii sfinti, care s'o păzâscă și ferescă.» 

Com. de M. Nistorii şi alte românce din Mălini în Moldova: «Dacă se întîmplă 
la facere că o pălesce de ursită, și nu se află nime ca să-i desfacă, atunci more.» 
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nebună, felurite friguri, la dureri de dinți și de măsele şi la du- 
rere de capi, însă mai cu s6mă la nascere. 

Deci, presupunându-se că bolnavei i Sa făcutii pe ursită 
și temându-se ca nu cum-va să moră în cele mai crâncene 
dureri ale nascerii și ale ursitei și pe urmă săi ocupe 
loculii fata “bătrână sat văduva, care i-a făcută pe u- 
sită, una, dintre femeile adunate, care se pricepe în ale 
descăntării, apucă de grabă uni foporă, merge mai întâi 
în unghiul casei de cătră icâne spre r&sărită; și, făcândă 
acolo cruce cu toporulii, dice: 

Nu-ţi amestecă 

Blidele 

"Ho! vacă 'roșă, 
Poroșă, 

(lo! vacă nâoră - Și lingurile, 
Poncgră) il) Și strachinele 
Nu te asupri; Olele, 
Nu to nărăvi, 'Tindeicile 
Nu te năvăli, Şi strecurătorile, * 
Nu te năpăsti, Casa 
Copiii nu-mi serăei ! i Si masa, 
Nu te-amestecă,. ; „Că de te-i apucă 
„Nu te apucă, -, | ȘI te-l amestecă 
Nu amestecă Cu toporul acesta, 
„Copiii tăi cu acesteiă! | Capulii ţi-oiu tăiă! 
Nu te apucă, | 

După ce a sfirşită da, rostită cuvintele acestea, împlântă 
toporuli în unghiulii casei. Apoi merge la cele-lalte unghiuri 
și face asemenea. In urmă se duce la, meșter-grindă, de este, 
împlântă întracâsta toporul din tâte puterile, şi acolo îli 
lasă apoi peste totă, nâplea următore. . In “chipulii acesta 
crede și dice descântătârea că I&să pre femeea ce-a ursitii, 
şi deslâgă pre cea îngreunată, care, născând, se mântuesce 
de. mârte și se însănătoșeză (2). 

(1) Adecă după cum e fată saă văduvă, despre care se „presupune că ari 
fi făcută femeii bolnave pe ursită. 

(2) Com. de d-li G. Tomoiagă.
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Altii descânteciă, totă de ursită, și anume din Satuli-mare, 
districtuli Rădăuţului, care asemenea se descântă nu o dată 
femeilorii ce nu poti nasce, și mai alesii celorii. mai tinere, 
sună, precum urmeză : 

Ho vacă roșă, 
Poroșă ! 

Ho vacă nâvă 

Poneoră.! 

Ho haită fărmecătâre, 

Io haită de fată mare, 

Hochi înapoi să te 'ntorci 
Dela N. N. 
Că de nu tei înturna, 
Ei îndată voit lua | 
De-unde- -orii fi, de-unde-oiti afla: 
Vro câți-va țeruși 
Ori nisce ţepuși 

Și ţi le-oit” bate: 
In creștetulit capului, 

i ţi le-oiii seste în ochi 
i ţi le-oiă bate î în ochi, 
i le-oiii sete î în măsele 
i le-oiti bate în măsele, 
i le-oiti sete în andrele 

Și le-oiti bate în andrelc, 
Şi ţi le-oiti scâte în pieptă 
ȘI ţi le oiit bate în 'pieptii, 
Și le-oiii seste în plămâi 
Și ţi le-oiă bate n plimâi i, 
Și le-oii seste ?'n inimă 
Și le-oiă bate n inimă, 
Şi le-oiti seâte în rărunchi 
Și le-oiă bate în rărunchi, 
Și ţi le-oiti scâte în splină 
Și ţi le-oiă bate în. splină, 
Și ţi le-oiit seste în șele 
Și ţi le-oit bate în șele, 
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Și le-oiti scâte în şeduti 
Și le-oiii bate 'n ședuti, 
Și ţi le-oiă scâte 'în câpse 
ȘI ţi le oiă bate în cspse, 
Și le-oit seste în genunchi 

i ţi le-oitt bate ?n genunchi, 
i ţi le-oiii seste în pulpă 
i ţi le-oiii bate in.pulpă,. 
i ţi le-oii scote în flueră 
i ţi le-oiii bate în flucră, 
i ţi le-oiii scâte în slesnă 

i ţi le-oitt Date în glesnii, 
i le-oiii seâte în călcâiu, 
i ţi le-oiă bate ?n călcâii 
i le-oit seote în căpută,. 
i ţi le-oiti bate 'n căpută, 

i le-oiăi scâte” n degetul celit 
mare 

Și le-oiti arunca în câle. 
—Bună calca, juneanti negru? 
—Mulţumescu-ţi N.N! 
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„—Iochi înapoi să te 'ntorci, 
Că de nu te- înturna, 

Iu loci că mi- -citi ațița, 
Bolohani voit 'nfierbinta” 

Și te-oiti arde şi te-oiă five 

Până ce mi te vei stinge; 

ȘI apoi mi teroiă luă" 
Și "n m6ră te-oiii măcină, 
Și n vânt că te-oii vântură, 
Să nu remâi de: felu .... 

“Nică câtă unti erăunte de macit 
In 44 despicat
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In mare aruncatii. 

N. să r&mâe curată, 
Luminată, | 

Ca argintul strecurati 
Ca aurului celui curatit 
Ca sorele luminati, 

Ca mă-sa când a născut'o. 
Iar faptul 

Si totii datul . 
i 

Și-aruncatulti, 
Tetă făcătura 

Si-aruncătura 

Să peră | 
Să respâră, 

Cum piere spuma pe mare 
Și stupituli în cărare 

Și bruma de slintulă soro. 

Slișindi descântârea de rostitiu cuvintele acestea, cari se 
repețescii de 3—9 ori, stupesce după fie-care descântare 
asupra bolnavei ca să se depărteze toti r&ulti dela dinsa (1). 

Unele descântătore din Transilvania desfacii sai întorci 
într'ună casă ca acesta în următorulii modă: iai apă sfințită 
dela Boboteză și turnându-o într'unii vasă noi, dai femeci 
suferinde să; bea, de trei ori dintrinsa; apoi spălându-i totă 
de. atâtea ori corpuli, rostescă în gura. mare următorulii 
<lescântecă: . 

Nemernica mea! 

Nu tuna în curtea mea, 
Nu tuna ?n polata mea, 
Nu mulge vaca mca, 

Nu tuna în casa mea, 
Nu. şedea pe vatra mea! 

Nu te culca 'n patului meiul 
Nici cu bărbatului meu! 
Tu văduvă grasă, 
Tu fată rămasă! . 

„Să cşiţi din femeea acâsta, 
Din osului spinării, 

Din baerele inimei, 

  
  

  

Din sgârciuli nasului, 
Din templele capului, 

Din rădecina măseleloriă, 
Din vinele grumajiloră, 
Din lumina ochilori, 

Din mtduva spinării, 
Din născută, 
Din ședutii, 

Că voi, de nu veţi înturna, 
Prin inimă vă voii săgeta. 

Să v& duceţi, unde-să 
Două mături după ușă! (2) 

| Acolo să locuiţi, 

) Com. de d-lii Pane: Prelipcenă, inveţătoră în Scheia. 

si Zy 

( 

"“(2) In: casa, unde stati două mâături după ușă, se crode că e multă certă 
sălecvă, şi prin urmare puţinii norocti.



— 49 — 

Să vă îmbătră iniţr! Cum e de Dumnedei lăsată ! 
N. să r&mâe curată, De la noi numai isbânda, 
Luminată, Dela Dumnedei dobânda! 

Descântătorea, rostesce cuvintele acestea de irei ori după 
olaltă și anume cu ușa deschisă. In urmă tămâiază odaia 
cu tămâe, anume ca, să depărteze spiritul celă ră alu fa- 
carii pe ursită și din odae, de cum va, acesta se mai află 
6re-unde ascunsit întrînsa. Iar vasulă îl îngrâpă pe la 
miedulii nopții într'uni loci pe unde numai rari se um- 
blă (2). 

In fine, o seamă de românce, credândă că femeea îngreu- 
nată ari fi de cine-va diochiată, și din causa acestă nu pote 
“să nască, îi descântă şi de dioch în următorulii chipii: 

Descântătârea iea, mai întâi nouă cărbuni aprinși și-i aruncă 
întruni vasii cu apă nencepută; după aceea, iea nouă bucă- 
țele de fieră de găsitii sat trei frigări, le legă pre tâte la 
unii loci cu o brățare de câsă, le pune la încălditii și apoi, 
scoțându-le din foci și încependă a descânta cu dinsele apa 
din vasului, în care sai aruncati mai nainte cei nouă căr- 
buni aprinși, dice:: 

Sub o salce răsădită |. Diochiulu de la N. 
Sade-o fată despletită ! Diochiulti de om negru, 
Cu ună ochii de apă | Ponegru; 
Si unul de foci, - | Diochii de femee negră, 

4 

| 
| 

Și-o datii celt de apă Poncgră; 
Peste cel de foci, Diochiă de fată nâgră,. 
Si cum lo cuprinsi Ponteră, 

Diochi de câmpii veştediti, 
Diochiii de vântă rtu: cumpliti, 

Diochii de multe - 

Pe loci lo și stinsii, 
Așa să se stingă, 

"Si să mi-se ducă 

  

(2) Robert Prexl-Miihlbach, Besprechungsformeln der Rumiinen în Sichen- 
Dbiirgen, în «Zeitschrift fir Volkslunde,» II Ba. 2. Holt. Leipzig 1889. p. 78. 

Mariană, Nascerea la Româut. „d .



Si merunte; 
De strigare, 
Restrigare, 

Și căscare; 
De răhnă 

Si ne-odihnă... 

Pasăre albă, 

Cu dalbă! 

Pici de ici, pici «de colea, 
Pici dela nepâta mea. 
Pici diochiit 
Dintre. ochi ! 

Să nu r&mâe rit. 
In trupulă săi 

Câtă unii firă de maci 
In patru despicată, 

In drumii aruncati,   

S 
Să respice 

Ca roua deo sore, 

Ca stupitu 'n cărare, 

Ca spuma de mare. 
N. să saie, 

Să resaie 
Curată, 

Luminată, 

Ca Dumnedeii, când o făcut'o, 

Ca maica-sa, când o născut'o 

Ca argintulă străcuratii, 

Ca aurulii celt curati, 

Ca sorele pe seninii 
În veci, amin! 

Dela mine descânteculă, 

Dela Maica Domnului lcculă? 

După rostirea de trei ori a acestorii cuvinte, descântă- 
torea spală cu o parte de apă descântată pre femeea ce 
se crede a fi diochiată pe față şi pe temple, o parte i-o dă 
de băută, iar rostulă dimpreună cu cărbunii îl aruncă pe 
unit pară (1). 

La Romani, locul descântătorelorii române de astădi îl 
ocupait două deițe, numite Carmentes, cari, ca și descântă- 
torele nostre, ajutaii femeilorii îngreunate a nasco nu numai 
prin rostirea de descântece și formule magice, ci în același 
timpi puindă și singure mâna; de aceea se și deosebiaii 
ele între olaltă numindu-se una Prosa sati Porrima iar ceca- 
lallă Posteerta, adecă după cum sosia copilul pe lume: cu 
capul sai întorsu (2). 

  

(1) Diet. de Aniţa Pletosă din Rădășeni şi Gafiţa a lui Niculai Iacoba a. 
Luchi, din Mălini, comune în Moldova, judeţulă Suceva. 

(2) 1... Preller, Răm. Myth. 11, p. 203—209.
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In unele părți din Bucovina, precum bună-dră, în Poiana- 
Stampii respective Pilugani, cum a haladuită femeca și noii 
născutulii a sosit pe lume, moșa care la rădicatii, nemij- 
locită după ce Ia prinsi în mâni, i-a tăiată și legată bu- 
riculă, dice, dacă e băiat: 

Acestă băiat, 

Ce lam rădicati, 
Să fie norocosi 
Și mintosă 
Şi voiosti, 

Și drăgăstosti, 
Și sănătosii 

Şi 'nvăţatii 
Și bogatii, 

Omit. de trâbă 

ȘI luati în sâmă! 

Iar dacă e copilă dice: 

Acestă copilă 

Să fie lrumâsă 
Şi mintosă 

„ȘI voi6să, 

Drăgăstesă, 
Sănătosă 
Și 'nvăţată 

Și bogată 

Și femeie de trsbă 

Și luată 'n s6mă! (1) 

In Candreni, cum se nasce copilul, mâșa dice: 

:— Cine-i acesta ? ori vornicul? 
. — Vorniculii ! — răspunde totii mâșa. 

  

(1) Dict. de Maria Vasiluţă, moșă din Poiana-Stampii.



— Cine-i acesta? ori dascăluli ? 
— Dascălult! răspunde iarăși moşa 
-— Orl îl omii de omenie, 

Ori nu-l omă de omenie? 

— Ba îi omu de omenie! 

Omii cu minte și de trebă 
Şi de toţi luată în scmă; 

Omii trumosi, voinicii, bogati. 
Cu cci săraci înduratii. 

Nu-l beţivă, dar 'ndrăsneții 

Ca Gmenil cel isteţi, 
Ca toţi Gmenii cect mari, 

Cari ati fostă mal de demultii 
Din moși 

Din strămoşi 

Și răstrămoși! 

Apoi îli lipesce de masă și dice: 
—Acesta, să fio la capii de masă, și cuvintulă lui luati 

în sâmă de toți câţi îlă vor audi! . 
In fine, însemnându-lă cu semnulii s-tei cruci și dicândă 

de trei ori după olaltă: «în numele Tatălui, și alu Fiului 
şi alu sf. Duchi, amini,» îli spală cu apă călduță, de 
regulă însă rece, anume ca să fie destepti, și apoi, în- 
vălindu-li într'o cămeșă de-a tatălui săi, îl pune de-o 
parte (1). 

In Zundulă-Moldotei, moșa, îndată co a rădicati copilului, 
după ce i-a tăiatii şi legată buriculu, li pune într'o covă- 
țică cu apă rece, fie iarnă fie vară, și așa îlu spală. Apoi, 
invălindu-lă într'o cămeșă sai și în altă haină, care-i pică 
mai de grabă din dămână îlă pune, dacă e iarnă, pe cup- 
lioră, iar dacă e vară, pe laiță sai pe vatră, adică unde 
crede ea că e mai caldii, ca nu cuim-va să se răcescă (2). 
AI II 

(1) Com. de Petru Ursul, fostă cant. biz. 
(2) Diet. de P. [.. Leuştenă.



In cele mai multe părți din Bucovina și Moldova (1) însă, 
cum a hălăduită femeea, rădicândi mâşa copilului și ținân- 

-du-lă de-asupra, uncă Daleuţe sai covăţele, târnă de-asupra, lui 
apă rece, şi așa il spală anume ca să fe nesimțitorii și târ- 
di la frigii. Iar după ce-lă spală şi învălesce bine într'o 
cămeșă sai altă pângătură, îl pune pe unt momentă jos, 
de regulă sub masă. 

In Zstria, când se nasce unii copil i se pune în gură o 
bucăţica de mără muiată în vină ca să fic voinici și voselu (2), 

Grecii cei vechi, cum sosia unt copilu pe lume, îndată 
îlă spălau, ca și Româncele, cu apă (3). . 

Romanii aveai ună șiră întregii de Ceităţi, parte bărbătesci 
parte femeesci, cari scutiaii și grijiaii pre copilul noit-născult. 
Augustin (IV, 11,) numesce întâi pe Ops, adecă Mama pa- 
mântului, ca deiţă îngrijitâre de copii. De accea Romanii, 
conformă datinei străvechi, puneaii sai așezau îndată pe 

„copilulă noii-născută pe pămintă (4). 
De aico se vede că vine și datina Româniloră de a pune 

copiii, după nascere, sub masă. 

In același timpi, când pune moșa copiluli sub masă, 
toţi cei ce ai [osti de față la nascere, numai dacă sunt 
în stare, aruncă peste capii o pâtră dicândi: «Ac&ta în gu- 
ra strigoiulul». Prin acâstă datină so vede că poporulii ro- 
mână, fără să scie, face alusiune la Saturni, care-și înghiţia, 

  

(1) Diet. de M. Nistorti. . 
(2) T. T. Burada, O călătorie în satele românescă din Istria, în «Tribuna» 

an. VIII, Sibiu 1891. No. 161 în Foiţă, 
(3) L. Furstedler, Die Gâtterwelt der Alten. Kurze Davstellung der My- 

thologie der alten Griechen, Romer und Deutschen. Pest 1886, p. 154: «So- 
bald die Rinder zur Welt lamen, wurden sie mit Wasser Sewaschen.» 

(4) Ovid. trist. IV. 3, 46: tactaque nascenti corpus haberet humus. —Sueton, 
Octav. 5: esse se possessorem ac velut aedituun, soli, quod primum D. Augus- 

„tus nascens altigisset. — Preller. Rm. Mith. ÎI. p 209.
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copiii și care. mai pe urmă fu înșelati prin petre învălite în 
pelinci (1), apoi și la: strigile, despre cari vomă vorbi mai 
la vale. | 

Nemijlocită după ce a rădicată copilulă, Pa spălată și Ya 
pusi în unele din locurile arătate mai sus, mâsa se 'ntorce 
la nepotd (2), ca să-i dea ajutorulă trebuinciosii, ca nu cum-a 
in urma crânceneloriă” dureri și vărsare de sânge să se în- 
tâmple vre o netericire sat chiar nenorocire. 

Intre multe alte mijlâce, ce le întrebuințeză ca la acâstă 
ocasiune, e mai cu sâmă în părțile dela munte și celă ur- 
mălorii: | 

O unge cu untii de oi sai de lemnii ori și cu holercă 
(rachiă) peste toti corpul, apoi punându-i o perinuță la 
matcă (3), o încinge bine și strinsă cu ună brâit lată satu 
cu o chingă. 

După ce a încinso fierbe holercă cu zahării și cu săcărea 
pisată m&vunțelă și-i dă ună pahară sai două, câtii socote 
că nui va fi spre stricăciune, de băută; dacă e slabă atunci 
nu-i dă nimici de băută, pentru că o sfiră la inima. De 
mâncati însă mai nici o mâșă nu îndrăsnesco a-i da de 
grabă, temându-se ca să nu-i strice. Totusi după câte-va 

(1) W. Schmidt, Das Jahr und scine Tae in Meinung und Brauch der Ronmii- 
nen Siebenbiirges. Ilermannstadt. 1566. p. 26. 

(2) In cele mai multe părţi ale Zucoriner, apol în Dobrogea, în unele părţi 
ale Zrunsilcaniet, Banatului, Ungariei şi JMoldorei, femea ce-a născută, din diua 
nascerii şi până după 40 de qile, se numesee nepotă, iar acesta spune celei ce 
a moșită, fie ori și cine va [i accea, nișă dem moșică. ză cred că numirile 
acestea sunt usitate a se da asti-feli din timpurile cele nai străvechi, când 
nu erati mâșe înv&ţate, ca în timpulă presentii, ci mai fie-care moșă respee- 
tive bunică rădiea copiii nepdtei sale. In unelele părţi din Bucovina, Moldova 
şi Țera-Nomâncscă însă femeea ce-a născută se numesce Cunii termină sta- 
vonii fehuză, lduză sati Icusă. 

(3) O scmă punti în loculă perinuţei simple, o petică, sai o perinuță anume 
spre acesti scopii făcută, în care se află lută frămintată învelită.



ore dela nascere, îi dai şi de mâncati, şi anume: zamă, 
lapte dulce și acru, mai pe scurti cine are, dar și de-acestea, - 
cu măsură (1). N | 

După ce a dati nepstei ajutorului trebuinciosă se întârce 
iarăşi la copilă, și rădicându-li de unde la pusă caulă și 
de rindul acestuia. 

După scăldarea copilulul, despre care vomit vorbi mai pe 
largit în unulă din capitolele următâre, și mai cu semă după 
sloboriirea casei, unde acesta din urmă este usitată în (iua 
nascerii, pote ori și cine să visiteze pre femea ce-a născută. 
Intre cei ce o visitâză fârte lesne se pote întâmpla ca unul 
sai altulii să aibă ochi ră și so didche. Deci mOşa, ca să 
previe unei asemenea întâmplări, mai nainte de-ce apucă. 
a întră vre-uni străini sau străină în casă, îi descântă de 

„dliochi. M6șa își face cruce, făcându-și și nepâta de trei ori, 
apoi suflă peste capuli bolnavei și dice: 

  

Nu suflai sufletii, Tâte mirături 
Numai sufla! deochetă, Și tâte pocituri. 
Din creerii capului, De-o fi deochiată de nevastă 
Din merele obrazului, Pieptulă să-i plesnâscă, 
Din sgârcele nasului, Laptele să-i pornâscă; | 
Din ficăţei, De-o fi deochiată de ună voinici, 
Din rărunchei, Pântecele să-i plesnâscă ; 
Din toti sângele ci. De-o fi. deochiată de fată mare, 
-De o fi deochiată P&rulu să-i pice, 
De ochi mâţoși, Ochii să-i împăinjenâscă, 
De ochi neari, „Buzele să-i pișcinescă, 
De ochi veri, Să nu se mire deN. 
De ochi de 99 de feluri, Să se mire de ci 
Napoi să se 'ntârcă Cum o să facă, 
Tote deocheturi, Cum o să petrecă, 

  

(1) Diet. de P. L. Leușteni, din Fundulii- Moldovei, şi de M. Nistori din 
Mălini, | ,



Să se mire de Sfaticoti Cine-li vede 
Cu barbă-i cu totii, Orbiă, 

Cu ună calu șchiopă, Cine gusti 

C'o sarcină de drogă, Crepă, 
C'o străcătdre (1) de cașui roșii.| Să crepe tâte deochituri, 

Si elă așa striga: -| “Pote mirături, 
«lat la cașii roșii (de 3 ori)! | 'Tâto năprătituri, 

Cine-li audiă "Toto pocituri, 
Surdiă, 

Apoi, udându-o cu limba pe frunte și scuipândă jos, dice 

„mai departe: 

Cum își linge ia miclulii 
Și vaca vițelulă, 

Așa spălă cii peN. 
De tote deochituri, 
De tote mirături. 
Cu limba o spăla! 
Și la pămînt îl lepădat. 

Calcă apoi scuipatulă cu piciorulă și iară-și dice: 

Să se așeze tâte deochituri, 

Cum așcză pămintuli 
Sub lume, sub ţcră, 
Sub tote cară, 

Așa ca să așeze 
'Tâte durerile, 

Totă deochiatulă dela N. 

Să remână curată, 
Luminată, 

Maica Maria 

Cum a lăsato. 

  

(1) Străcăture = strecurătore, prin care se strecură laptele inchegată ţin 
Bucovina ori şi care lapte).



Că ea pe mine mo îndemnatiă, E up . “+ 

De cu sufletii i-am suflată, 
Cu limba o am spălatii 
De deocheturi, 

De mirături. 

Lângă pată josii în nemijlocită apropiere a scuipatului, ba 
une-ori și peste scuipatii, face pe pămintii cruce și dice: 

Cine s'o află 

Să mâs6re ceruli de naltii 

Pămintulă de lati, 
Acela să mai potă deochiă pe N. (1). 

„_Nemijlocitii după ce i-a descântati de deochi sat și înainte 
de acâsta, îi legă apuii firii voșă la gâtii, pe care leuza trebue. 
să-lă țină până ce iese la, biserică, asemenea ca sd nu se 
dedche (2). | 
„Moşele din Bucovina, cum nasce nepâta, faci ună ca- 
nafi de lâna voșiă şi-lă bată cu ună cuișorii de-asupra 
ușci. Acestii canafi are așișderea, putere de-a apără ori- ce 
diochitură, și fărmecătură (3). 

Cele din Aloldova, totă pentru acestă scopi, pună de-a- 
supra ușei, unde se află copilul şi mama, o lâcă de stră- 
mătură roșie împlântată cu unii aci (4). 

Cele din Istria împlântă în praguli ușei unii cuțitii, iară 
„în lEgănii punii două 'ace, pentru ca, după credinta lori, 
"să iu se apropie spiritele cele rele să iea copilului (5). 

7 

  

(1) Aurel lana, «Din credinţele la nasceri», în «Familia» an. NXV, p. 603. 
(2) IGneni, op. cit. p. 13. 

(3) Dict. de P. L. Leuştenă. 

(£) Dict. de M, Nistoră din Mălini, 
(5) Burada: «O călătorie în satele românescă din Istria», în «Tribuna», an. 

VIII. Sibiu 1891, No. 161. 
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In Alacedonia se pune de-asupra ușeci din odaia, unde se 
află lehuza, uni firă de aţă albă și altul roșii răsucitii, 
formândă numai unuli ca mărțișorulii în România, pentru 
ca toți cei ce întră să vadă pe lehuză, să trâcă pe sub 
acesiui firă; acâsla se face pentru ca copilului să fie ferită 
de-a se umpl6 de vre-o bâlă lipiciosă dela cci ce ai in- 
trată în casă. Unii asemenea firă se lgă și la lehuză îm- 
preună cu inclulii de cununie, ca să fic ferită de ochi re 
(deochiă). Atâti fivulit dela ușă cât și cel dela gâtulă le- 
husci se păstreză 40 de dile. 

In Plaho-Clsura se obicinuesce ca să se lege de-asupra 
patului lchusci dou& fire de aţă, unulii roșă și altulă albi, 
în formă de cruce, pentru ca să aibă în toti dauna sem-- 
nulit sfintei cruci. de-asupra capului ci, fiindă că ca 40 de 
dile nu-și face cruce, nefiindu-i iertati acesta (1). . 

Domanii aveai o qeiţă, numită Curna sa Cardea, despre 
care credeati că păzesce odaia, în care se afla femeca ce-a 
născutu, stândi la ușă și In ferâstră ca să nu între spiritele 
cele rele în năuntru; de-aceca cra ca apoi considerată ca o 
deiță a întrării și a cşirii, pentru că se pricepea la artele 
miracul6se și iubia ascundișulă. Atributulii acestei deițe era 
mdceșulăi sa peducelulă (spinum album), căruia nu numai 
în Italia, ci și în Asia și Grecia, i se atribuia o putere mare 
contra influențeloră demonice. din care causă se anină clti 
apoi la nasceri și înmormintără de-asupra uşci din afară, 
sati se ardea de naintea ușci, sai se ungeai atâtii pe sine 
câtii și casele cu alific făcută dintrinsulă (2). 

Alăceșuli e apărătoră contra spiritelorii celoră necurate 
și rele, mai alesii însă contra Ielelora, și după credința Bo- 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră în Macedonia, op. cil., p. 42. 
(2) Preler, Năm. Myth. 11. DB. p. 237—239,
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mâniloră. Dar, de 6re-ce nu fie-care mâșă pote să aibă mă- 
cești ' din d&mână, de aceea pune de-asupra. uşei unii canafii 
sau și altă materie roșie, care după credința gencrală, are 

asemenea . putere apărătsre și mai. cu. semă în contra dio- 

chiului. 

i Toti atunci, când se bate canafuli, sai. se împlântă stră- 

mălura, i se pune la piciore şi la gâti usturoiii, ca să nu 

capete, după credința Românceloră din 'Țâra-Românâscă, Bula 

babițeloră (1), iar după credinţa, celorii din “Bucovina ca să-: 

nu se apropie strigoicele de dinsa. 

Dacă o femee, în decursulii timpului câtă a fostii îngreu- 

nală, a mâncatii p&me îngemănate atunci. după credinţa ge- 

nerală a Româniloră, nasce de comuni câte doi copii de 

„odată. 

Despre copiii aceștia cari pretutindeni în Bucovina - se 

numescii copi de a gemenea, gemeni, gemănări și gemenari, 

sing. gâmănă şi gemânară,.se crede pe de o parte că poti 

face I6rte multe lucruri bune, poti ajuta la diferite bole (2), 

pe de altă parto că at o „putere forte mare de a fărmeca, 

descânta şi vindeca (3). 

Mai departe totii despre gemeni se crede, că unulu din- 

tre dinșii trebue mai timpuri ori mai târdiă numai decât 

să m6ră. Dacă supraveţuescii anulăală treilea, atunci ambii 

potu să trăiescă unii timpi mâi îndelungată (4). 

Din contră, despre copiii născuți afară de cununie și mai 

alesii de fete mari, numiţi în Bucovina spuri, sing. spură, 

fem. .spatrdică, apoi urzicari, fecior și.copil- din: Jlori,. feciori 

de îsbelisce, iar în Transilvania :*copiă “din flori, copii de lele, 

(1) Ionenă, op cit. p. 9.- . a . 

(2). Com. de dili Rom. Simu. : : a a 

(3) «amilia» an. VI, Pesta 1870.-p.: 555 i 
(4) Com. de d-lit V. Turturenă,
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copii de căpetată, copil dela umbra saă propleua gardului, 
Joachi de la mog. futy și Vitongy dela mag. bifang (1), sâcre- 
de în genere că sunt cu multă mai talentați, mai deştepţi 
mai isteți, mai întreprindători și mai Irumoși decât mulți 
dintre copiii născuți din căsătorie legitimă, dar toti-odată 
și mai desfrânaţi, căci dice proverbulă : «pe unde a sărilă 
capra, mul pe sus va sări iada,» saă : | 

Capra sare peste masă, 
Iară iadă pesto casă. 

Ba nu o dată o mărturisescii acâsta chiar ek singuri. 
lată, spre esemplu, ce spune o fală mare, care sa năs- 

culi în asemene împrejurări: 

Ma făcutii mama pe ghiaţă 
Duminecă dimineţă 

Să fii iute și isteţă. 

Ma făcută mama pe venti 
Să fiă iute la cuventii. 

Ma făcutii mama 'ntre văi 

Să fiti dragă Ia flăcăi! (9) 

In privința spuviloru, de cati, după credința Româniloră 
din Țera-Romândscă, nu se prinde nici ună farmecii, vrajă 
sai blăstemi (3) și cari de regulă pârtă numele mamci 

    

(1) Con. de d-lă BR. Simu.— Toti așa se numescă copiii aceştia şi "n distric- 
tuli Pacăului din România. Veda «Columna lui Traiani», an. IX, Bucresci 
1882, p. 426: eAtătă băeţii câtă și fetele născute din flori poporul ii numesce 
ditongi şi-i secotesce ca nelerziuiţi.» — In judeţulă Suceva din Moldova se nu- 
mescii și orfaui, 

(2) Din Horodniculii-de jos, d istrictulă Rădăuţului. 
(3) Dumitru Telcoră, Scene și portrete, Bucuresci 1886 p. 279: «Parcă era 

copilă din Jlori, sati fiii de ele, căci nu se lipia de el nici unt descânteci, 
nici o vrajă, nici unii blăstămti.e
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loră (1), până la eventuala căsătorie a acelora, cari aiavută. 
împreună . respectivul: spurii mai sunt încă următârele de 
însemnatiu : 

Pe cei mai mulți dintre spuri tatălui lori nu voesce a-i 
recunosce de ai sti. Din causa acesta apoi se nascit adese- 
ori procese. 

Dacă prin judecătorie se pote constata recunâscerea, fe- 
cioralii trebue să plătâscă fetei ruşinea ce i-a făcuto şi o 
sumă ore-și care de bani: pentru crescerea până la: ali şâp- 
telea ani ali spuriului, în casti când nu voesce a o lua de 
soţie, La avere însă are spuriulă numai atunci dreptulă, când 
adevăratul părinte la recunoscută ca ală săi înaintea mar- 
toriloră. In casulă din urmă portă de regulă și numele de 
familie ali tatălui săi şi nu ali mamei salo (2). 

In unele părți din Aloldova, precum în districtulii Bacăului, 
copiii din flori, fiind cunoscuţi părinții lori atâti de dinșii 
cât şi de alții, au totii dreptul la moștenirea averii aceloră 
părinți numai atunci, când părinţii: respectivi n'aă alți copii 
legitimi sai niscai rude de aprâpe (3). 

Ce se atinge de credințele și mai cu sâmă de datinele usi- 
tato la, nasceri, despre cari ami vorbiti până aici: și despre 
cari vomii vorbi în capitolele următâre, când nasce o fată 
mare, numită în casulă acesta în: unele părți din Bucovina 

  

(1) Datina acestă esistă la Români din timpurile cele mai depărtate. Porecla 
dată bună Oră luă Zoanii Vodă celă cumplitii de Armdnulă, precum îli numesce 
Urechid şi vestitulă diplomatiă și istorici francezii contimpurant Ilubert Lăh- 
suet, venia dela mama lui, o Armencă, soţia lui Sarpega. Şi-fiindi că copii 

"naturali, numiţi de obiceiii după mama loră, apoi Ioanii deveni Armenută, după 
cum Letru, fiulă naturală ali lui Stefani celii mare, devenise Rareșii, și Ale- 
zandu (Petru) fiulă naturali alii lui Bogdani și ali unci Lăpușnenee, căpă- 
dase numele de Lăpușnenu. Vedi A. D. Xenopol, Istorii Românilor, t, II, 
Iași 1890. p. 91. 

(2) Com. de d-lă Rom. Simu. 

(3) Columna lui Traiani, an. IX, p. 496 —127
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vălană, nu sunt mai de [elit luate în sâmă. Nimene nu: -şi bate 
capul cu ceca-co e bine și ce e răi de făcutii. Totii ce se 
face, se face câtii se pote pe scurti şi în taină. 

Afară de cele înșirate până aici merită a fi însemnate 
încă și următârele credinţe, cari există la Români în timpulii 
nascerii, și anume: 

Când se nasce unii copilă și pică pe mâna dreptă, tâtă 
vița lui va fi cu dreptate, iar daca pică pe mâna stângă, 
va trăi numai cu strimbuli (1). 

Când se nasce unit Băială, atunci de ducurie ridă și i che-N 
torile de la casă, și asta din causă că băeţii se potă forte 
lesne cresce şi căsători, iar când se nasco o fată, plângi, 
pentru că fata e pâtră în casă, și dacă mai are încă și minte 
vrea, atunci e vai și amarii de dinsa (2). 

De aici vine apoi că Românii, în genere, se bucură cu: 
multă mai tare când capătă uni băiată, decât când capătă 
o fată. 

.
.
:
 

-.
. 

Cum se nasce unii bâiatii sait o copilă, tot-Va-una se în- 
scrie în cerit într'o carte, care se numesce cartea sorții, nu 
numai numele, ci și totii viitorulă stii cum are să fie: buni 
ori râu, de unde vine apoi şi dicala: cașa mi-a fostă scrisă, 
așa m-a fostă scrisă în slovele ursildre» sai: cașa mi-a fostă 

sortea » Daca sa născută întrunit ceas but, în tâtă viața 
lui are să fio norocosi și fericită, iar dacă s'a născută în- 
trună ceasă ri, în (6lă viața lui are să fie nefericitii (3). 

Pe lingă acâsta se mai crede că fie-care copilă capătă la 
nascerea sa 0 stea, și câtii timpii stâua căpătată lucesce pe 
bolta cerului, până atunci trăesce şi individulu, căruia i sa 

  

(1) Com. de d-lă Ionică ali lui Iordachi Isacă. 
(2) Diet. de mai mulţi Români din Bucovina, de M. Nistoră din Mălini în Mol- 

dova și de d-lă El. Popii din Somcuţa-mare in Ungaria. 
(3) Despre acesta să se vadă mai pe larwă în cap. despre Ussitdre.



dati, iar când îi cade stâua din ceră, atunci i se curmă și 
lui dilele, atunci trebue numai decât să moră, | 

Acestă credință, fârte răspândită în tâte țările locuite de 
Români, se vede că Ta inspirată și pe poetulii care cântă: 

Pe cerulii, unde stai presurate, 
Cu ochi de aurii, nenumărate 
Stele, ce vecinică parcă privescii, 
Totti omuli are steua-t amică, 
Fie lucefără, fie stea mică, 
Care-lii păzesce cu dorii ceresc ! 

Când florea vioţii se ofilesce, 
Sicua pe lolta-i și ea pălesce, 
“Apoi apune în infinită. 
Când în natură cadii triste șopte, 
Lunecă stele în negra nspte, 
Noi plângemiă fiinţe ce ne-ati iubită! 

De-aici vine apoi şi altă credință toti atâtă de răspân- 
dită, anume că de câte ori se vede picândi câte unii meteorii, 
care de cătră, poporulă de rîndit e considerată ca stea, de 

„atâtea, ori mâre câte unii omi. 

Și dacă pe veună omi îli amenință vre-o cursă sau ne- 
„norocire mare, atunci se dice că î sa întunecată steua (1), 
iar dacă-i merge forte răi, dacă e I6rto necăjită, asupritii 
şi nefericiti, atunci, în desperarea,: sa, dice că are stea în: 
ceră, cu alte cuvinte, că n'are nimicit ce mai aşteptă aici 
pe pămintă, că i s'a curmati totii binele şi fericirea. 

Afară de acâsta nu odată audimii pre Gmenii cei necă- 
jiţi sau cei ce se află în vre-unit pericolii mare esclămândii : 
vai de steua mea! — vaă de stdua nâstră! <zz-vai de viața. 
n6stră ! 

V. Alecsandri, Poesii pop. ale Rom. Bucurescă 1866. p. +.
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Din contră, dacă unui omit îi merge bine, dacă e deplintă 
sănătos şi [ericilă, atunci, după cum arată și următorea 
chiuitură din Zransileania, stua lui nu se urnesce de felt 

de pe bolta cerului, ci ea câtii e nopticica de mare stă lo- 
cului și lucesco: 

Cate stele sunt pe ceri 
Până "n diuă tote pieră, 

Numai steua mândrului 

Şade 'm virfulă muntelui, 

Nici nu suc, nici coboră, | 

Gândesci că-i petră de moră (1). 

Asemenea se crede că dacă ună copil s'a născutii într'o 
Duminică sau întruni piasnicii mare, bună-oră în diua do 

Crăciună, sai Pasci, e [orle norocosi și va ajunge la tim- 
pulă sti unit omii însemnati (2). Din contră dacă se nasce 
Sâmbăta se crede că nu va trăi lungi timpi. 

(1) 1. Popă Reteganulii, Chiuituri, Gherla 1891, p. 29, 

(2) Cred. Rom. din Bucovina. — Vedi şi W. Selunidt, Das. Jahr. pag. 

25 — 26: «Deosebitii de norociti e consideratii copilulii acela, care zăresce 
lumina lumii într'o Duminică. Pe acela ilă iubesce Dumnedeă mai multă.» 

Dr. Emilian Voinţchi, Despre superstiţiuui, discursă ţinută în 4 Oct. 1802 

cu prilegiulii inaugurării sale festive ca rectoră la universitatea din Cernă- 

uţii, publ. în «Gazeta Bucovinei» an. II, No. 19: cl.a Români sunt în fie-care 
lună dou gile rele saii nenorocose. In aceste dile nici o întreprindere nu 
pote se sucecdă, şi femeia care nasce într'una din acaste dile, trebue chiar 

să moră. In privinţa dilelorii de peste săptămână există în generali re;rula 
că nenorocâse sunt: Lunia, care e favorabilă numai pentru totii ceea ceare 
să crâscă; Marfia, care e bună numai pentru afaceri judecătoresci și de cuia- 
tracte; Joia, în care di acolo unde locueseii elemente slave nu e permisii să 
se serbeze nici o cununie, căci altii-felă va [i cijelie in vicţa conjurală, şi 
Vinerea care e cea mai nenorocosă dintre tote dilele din septămână. La di- 
Iele cele norocâse se numără Simbăta și in specială Dumineca, care se are 
in vedere mai alesii la nasceri și acţiuni bisericesci. Copii născuți Dumineca 
sunt copiii novocului și polii să radă și să cunuscă multe ce altora nu le e dată 
să radă și să cundscă şi, dacă voră Şi botezați într'o Duminecă, ei pot să radă 
și spiritele și să ceră multe lucruri dela cle.» 

“Surelă Iana, «Din credinţele poporului rom. din Maidană. de lână Oraviţa.»
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Care copilii în ce zodie se nasce, așa are să-i fie norocul 
și firea.: Dacă zodia-i bună va, fi norociti, dacă-i rea, va fi 
nenorociti. De aice vine apoi și dicala: cașa s-a fostii zodia.» 
"Norocoși se cred a fi și aceia, cari se nascii ușorit. Mai 

norocoși însă sunt cei ce se nascii după miedulă nopții 
Până în diuă. 

Mai departe se qice, atâtă în Bucovina câtit şi "n Jloldova, 
că, dacă unit copilă se nasce în cămeșă, adecă învăliti întrunit 
felu de peliță, va fi forte norocosi, iar dacă se nasce fără 
cămeșă, va fi mai puţinit norocosti. 

In fera-homdânescă asemenea, se crede că copilulă, care 
se va nasce cu câzță pe capă, va fi norocosi. Acea căiţă 
însă să se usuce și să se lege de gâtuli copilului din când 
în când, fiind bună de deochi (1). 

In alte părți, totii în Țâra-Românescă, din contră se crede 
că copilulii, care se nascecucâiță pe capii, după mârte seva 
face strigoii (2). 

In Aacedonia, de se întîmplă ca nouli născutii să se 
nască în cămeșd, ceea, ce se întimplă fârte rară, toți se bu- 
cură în casă, căci are să fie cu noroci totă viața sa, iar 
de este băiată, acea cămeşă se pune la o parte pentru mo- 
mentii, căci se crede că, este uni talismană de mare preți, 
ce are putere de a apăra viaţa celorii ce sarii afla în pri- 
mejdii, și a veni în ajuţorulă celui ce se servesce de ca 
pentru ca să i se împlinâscă, totii ceea ce doresce. Pentru 
ca acestii talismanii să capete acea, putere, trebue mai întâi! 
să stea patru-deci de dile în altarul bisercii sub s-ta masă, 
apoi să fie purtati prin trei orașe mari, capitale a trei țări, 

  

în «Fumilia» an. XNVI. Oradia-Mare 1890, p. 7: «Cine se nasce în qiua de 
Pasci, sub restimpuli tragerii clopoteloră la biserică, este omti norocosi în 
întrega vicţă.» 

(1) Ioncnă, op. cit. p. 11. 

(2) Ioncnă, op. cit. p. 41. 

S
t
 Aairanii, Nascerea la Român.
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pe urmă să se potrivâscă, ca să [ic pusă sub unt podii, 
pe când are a trece peste cli vre-unii împă&rată sai vre-ună 
pașă, vre-unii mitropoliti sait vre-uni archicret, acâsta însă, 
în trei vinduri diferite; după aceea acel talismanit își ca- 
pttă putere, și cel ce are nevoe se pste servi de elu; aşa, 
a e. avândii cine-va o judecată, pentru ca judecătoruliă să-i 
acă dreptate, și să nu-lă strimbățâscă, să iea acea cămeșă 
pe care o cose mai întâi într'o bucăţică de postarii și o 
anină de gâtit cu uni găitanii nozru de mătasă, puind'o 
subsuara dreptă sub strao ca să nu se vadă. Când vine 
înaintea judecătorului și acesta nu vorbesce în favârea lui, 
atunci apasă mâna de corpii. ca să stringă legătura în care 
se află cămeșa, acâsta o face pentru ca vorba, judecătorului 
să nu aibă putere să mergă mai departe și să, r&mâe numai 
acolo, în judecătorie, fără efectii; iar dacă voesce ca vorba 
lui să fie ascultată de judecători, atunci ridică mâna ce 
apasă cămeșa, pentru ca să-i mergă vorba mai departe și 
să fie ascultati, dicendă atunci în gândulă său: cum are 
trecere vorbu Inperatului, a ditropolitului saă a Pușe), așa 
sd aiba trecere și vorba mea. 

Mai departe credi și spunii Românii macedoneni ca în- 
timplându-se să se nască copilul pe timpu râu și furtunosă, 
atunci are să aibă multe valuri în viaţa lui de întimpinatiă, 
iar dacă timpulă ce frumosă, atunci are să fie cu noroci. 

Când se nasce vre-unii monstru, se crede, ca și în ţ&- 
rile române de dincoce de Dunăre, că femeca s'a uitată la 
vre-o dihanie, sai că. părinții aii păcătuiti fârte ; și de aceca 
trebue să se pocăâscă tâtă viaţa, lori prin rugăciuni și po- 
meni, pentru ca, să le fie bine pe lumea cea-laltă. 

De se nasce copilulii însemnatii cu vre-o pată pe corpi,
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atunci se crede că femoca, însărcinată a mâncatt vre-un 
îructă pe -care La furată (1). E 

Când ună copilă se nasce și are testicule can mari sat, 
cum spunii Bucovinenii, capă mare, dică Românii din Țâra- 
Românâscă că are apă în ele (2). 
- În cusulii acesta, ca să pâră acea apă, se duce mă-sa la 
unii puții de unde se bea, apă, și tornă apa dint'o doniţă, 
dicândi: «nu. tornă apă din doniță, ci pe cea, din testicu-. 
lele copilului mei (3).» | 

Dacă uni copilă are o vână albastră pe frunte, credit 
Românii din Transilvania, că va, fi espusi periculelorii: de 
apă; dacă însă are o dunguță roşă pe grumaziă, atuncă va 
muri de foci. Deci, spre a delătura periculele acestea, 'e bine 
ca tatăl, și mama lui să se taie la degetulii celă mic dela 
mâna stângă și să lase ca să cadă trei picuri de sânge sub 
l6gănulu copilului, dicândă în același timpi : cîea și ne 
aperă pe noă pe toți de focăi şi de apă, de fieră și de petra, 
de UOlă şi de nepricepere (bolângie.») Aceste -cuvinte sunt 
îndreptate cătră, schima' casel, o fiinţă cobaltică, pe care ori 
și care familie o venereză fârte multi (4), i 

Romanii aveati o deiță scutitâre de l6găni, numită Cunena, 
care,. după credința lori, păzia copilulii în lâcănă de oră și 
ce stricăciune și vrăjitorie (5), | 
„Românii ai înlocuitii pre deiţa acesta cu schima casei. 
Dacă 'o mamă a avuti șese fete după olaltă şi tâte tră- 

escii, și a șepte 6ră a căpătată iară-și o fată, crede popo- 
rulă română din Bucovina, că cea de po urmă trebue numai 

  

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii in Macedonia, în op. cit. p. 39, 40 și 41. 
(2) Ioncnă, op. cit. p, dl. 
(3) Ioncnii, op. cit. p. 18. 
(4) Wlislocki, op. cit. p. 8. 
(5) Preller, Răm. Myth. II. p. 210.
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decât să fie strigdică. Dreptii aceea strigiicele acuma din diua 

nascerii sale începi! a o cerceta și a o învăța tote meştesu- 

gurile lori, şi nu o părăsescii nici odată, fie botezată ori nu (1). 

Dar nu numai strigoicele sunt acelea, cari vinu după 

nascere ca să smomâscă pre copilele, despre cari ne-a fosti 

vorba, ci și Samca sai Baba Cujd, despre care ami vorbiti 

în cap. IV, apoi Zelele, Zricolică, Stahiile, Aloroit, Ilamu- 

pădurii, Uscăciunea, Pociturile, și multe altele. 

Tote spiritele acestea se crede că vină de regulă înainte 

de miedulu nopţii şi nu numai că chinuescii și schimosesci: 

în totă chipulit pre copiii nebotezați, ci pre mulţi chiar îi și 

fură, înlocuindu-i cu alții uiţi și schilodi de-ai lori. 

Deci, ca să nu aibă spiritele cele necurate și rele putere 

de-a se apropia de casă şi copilul noii născutii, e, după 

credința poporului din Bucovina, de neapărată, trebuință, ca 

din diua nascerii încependă și până după botezului copilului 

să ardă în fie-care n6pte ne 'nireruptii o lumină de câră cu- 

rată în casa unde dorme eli (2). 

Românii din unele părți ale Transilvanie din contră credi 

și spunu că o femec, pre care ai lovito durerile nascerii, 

ca să pâtă lesne nasce; şi mulțimea spiriteloră rele, precum 

Strâgele, cari ai chipii omenescii și codă lungă ca de câne, 

însă mai cu semă Baţa C6jă, regina tuturorii spiriteloră rele, 
_să nu potă strica nemică copilului noii născutii, e bine să 

se încingă cu unii săcușori umpluti cu țernă din ținterimu 

amestecată cu busuiocii, și aprindendu-se lumini sfințite de 

preotulu să se pue la gura hornului ca să ardă, pentru că 

ființele cele rele vinii de regulă prin hornulii casei. Ase- 

menea se aprinde și o candelă, care se află mai în fie-care 

(1) Com. de d-lu G. Tomoiază, şi alți Rom. din Bucovina. 

(2) Com. de d-lui G. Tomoiagă, cant. bis. precum și de alţi Români din 

Bucovina. ”
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casă românâscă, de 'maintea icânei familiare, în genere a 
sf. Ioan Botezătoruli, a sf. Petru sai sf. Nicolae, și atâtii 
odaia, câtii și patul se stropescit cu apă sfințită. Iar după 

"ce sa născută acuma copiluli e bine ca până, la botezit să 
ardă o lumină lângă l6gănulă săi, și să se păzâscă nâptea (1). 
“In alte părți din Zransilvania, precum bună ră în Or- 
lată, câtă timpi e nebotezati copilulii, se aprinde în tâtă 
sera în casă o sdranță de lând negra, și atâtă copilul câtit 
și muma se afumă cu dinsa în toti timpulă acesta, ca să 
nu se apropie lucru slabă de dinşii (2). 

In Jlacedonia, se vede că, spre acela-și scopă, îndată după 
nascere se aprinde în odaia lehusei candela care arde ne- 
contenitii 40 de dile (3). | 

In acela-și timpu nu e bine, după spusa Românilori din 
Ivansilvania, ca nepsta să iasă fără lumină aprinsă sera, 
nici măcari până în tindă, iar în alte locuri fără mătură (4), 

De asemenea se bagă de sâmă ca să nu se pue nsptea 
luminarea prea aprâpe de ochii copilului, căci nebăgândi 
după aceea mâșa de semă, copilul crudii și slăbănogi 
fiindi încă la vedere, forte lesne ar căpătă aprindere de 
ochi, și ușorii și-ar pute apoi perde vederile (5). - 

Ce se atinge de spiritele cele rele și mai cu s6mă de 
Strige (6) amintimă aice că și Romanii încă, credeai că arii 
fi periculâse copiilor, atâta numai că ei aveai cu totulti 

  

(1) Wlislocki, op. cit. p. 6—8, 

(2) Com. de d-li Rom. Simu. 
(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii i în Macedonia, op. cit. p. 10. 
(4) Com. de d-lii Rom. Simu. 
(5) Auditii dela mai multe Românce din Bucovina. 
(6) Aceste fiinţe mitologice, se numescii în Bucovina mai multă sti igvice, 

sing. strigoică, mase. strigoii; în unele părţi din Transilvania și Banată insă 
mai multi strige sing. strigă.
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altă închipuire despre forma corpului lori de cum ai astădi 
lhomânii. 

Strigele, după închipuirea Romaniloră, crai nisce fiinţe 
înaripate forte uriciose, cu capii mare, cu ochi boldiți, cu 
ciocit ca de pasăre răpitâre, cu pene cenușii și cu ghiare 
mari ascuţite, cari, dacă doica nu lua bine sama, se furișat 
noptea în casă, luait copilulă din l6gănă și-i sugeaii sângele. 

[le se numescit strige dela stridere, Spizsty, pentru că 
șoşăescii noptea întrună chipi infiorătoră; însă cum sai 
născulii nu se scie, ori de sunt unii soit anumiti de pa- 
seri sau pote nisce fenci bătrâne, cari după mortea lorii Sati 
prefăculii în asemenea paseri prin influența unorii vrăji. 

Strigele întrară și 'n odaia lui Proca, fiul regelui „Jatină, 
care, fiindi abia de cinci dile, era" câlii pe- -aci Vdevină 
prada lori. Ele îi supsoră sângele din inimă, și copilulă în 
zădară țipa după ajutoriu. Doica, auqindă, alâraă la dinsulti 
și vede urma ghiarelorii pe obrazul lui celă fragedi; co- 
pilulă avea deja o colore ca frunda cea veștedă de pomii. 
Doica, vădendii acâsta, își iea refugiul la deiţa, Carna, care 
pe locii se apropie de lâgănulii micului principe, mângâie pre 
părinți și le ajulă la nevoe. Ea atinge mai întâi ușorii și 
pragulit ușci de trcă ori cu frunqă de frăgari (Erdbeerbaum), 
apoi stropesce întrarea cu apă şi iea m&runtacle unui pur- 
cel în mâna sa. După acesta rostesce formula: „seraţaţi, 
toi paseri nocturne, meruntaele. copilului, gingușa vită să ie 
pentru gingașulă Didată, inima pentru înimă, meruntae pentru 
meruntae, sujletă pentru sufleta“. După acesta doica pune 
bucăţelele de purceli afară și nimenui. nu-i este iertati a 
se uita, îndârâptii după dinsele. In fine pune varga cea de 
ptduceli a lui Ianus în ferestră și apoi nici o strigă nu pote 
întra mai multă în casă, şi copilulii capătă iarăși colorea sa. 

Strigele, după credinţa zechiloră Greci și Italieni, mănâncă



inima şi măruntacle copiilorii "morţi, puind în loculi aces- 
tora paie, sorbi măduva celorit vii și $oșăescii în aerit ca 
strigele sai strigdicele nostre (1). 

Din cele înşirate până aici resultă că Românii ai mai 
„otă acea credință despre Strige și întrebuințeză mai toti 
"acelea-şi mijl6ce în contra lori ca şi Romanii, cu acea de- 
osebire simplă numai că, pe când Romanii credeai că ele 
mânâncă inima şi măruntaele copiilori morți și pună în 

„ locul lori paie, pe atunci Românii spunii că pre cei mai 
mulți îi fură și-i înlocuescă cu de ai lorit; mai departe, pe 
când Romanii puneaii o vargă de măceșă sai păducel în 
ferâstră, Românii de pretutindene punii usturoită, credendiă 
că acesta e mijlocul celă mai buni de apărare în contra 
strigelori. In fine, pe când deița Carna le punea spre mân- 
care măruntae de purceli, Românii, după cum ne vomii 
încredința mai la vale, le aruncă mei și grâu. 

Ce se atinge de datina Românilorii de-a aprinde după 
nascere o lumină și a o lăsa apoi în fie-care n6pte până 
după botezii ca să ardă în casa unde pelvece copilulă noă- 
născut, trebue să amintimii aice că ea, de și în altii înțe- 
lesi, se afla și la Roman. Asa una dintre deițele romane, 
cari ajutau la nascere, era, și Candelsfera, pentru că la nas- 
cere se aprindea o lumină, probabilă ca simbolă altă luminei, 
la care ajungea copilulă: prin nascere; și anume trebuia să 
fie numai o lumină, nici de cum însă o candelă, pentru că 
mirosulii unci candele, care se stinge, se considera de forte 
periculosi (2). | 

Grecii cel vechi adorat asemenea. o deiță de nascore, nu- 
mită Filezthya, pre care monedele din Aegion ne-o înfățișeză 

  

(1) Preller, Rom. Myth. II. p. 238 și 239. . 
(2) Plin. 11. N. VII. 43: Miseret atque etiam pudet destimantem quam sit frivola, animantium superbissimi origo, cum plerumeue abortus causa odor 

a lucernarum fiat extinetu. — Preller, Rim. Myth. ÎI, p. 208.



dela, capii şi până la picidre învălită într'o țesătură, c'o mână 

spre ajutorii, iar în ceealaltă ținândă o făclie, simbolulă, nas- 

certă la lumina lumii (1). 
In fine se caută ca femeea, cea născuti, să nu dormă 

de felii nemijlocitii după nascere, și anume dacă a născutit 

n6ptea, tâtă n6ptea, accea, iar dacă a născutii diua, totă 

restulti dilei pentru că se crede că la femeca care dorme; 

se arată spiritele cele necurate şi o chinuescii până ce more, 

Dreptu aceea fie-care m6șă înțelâptă nu o lasă de felu ca 

să dormă, ci o doșteptă anume ca să nu-i înceteze circu- 

larea sângelui, ceea ce fârte lesne ar pute să-i aducă morte. 

(1) L.. Preller, Griechische Mythologie. 1. Dand. III. Aullage, Berlin 1872, p. 422.



VI. 

PERDEREA. 

Dacă o femes, câtă timpi e îngreunată, nu caută ca să se 
terescă, de tote acelea, cari puteai să-i fie spre stricăciune, 
adecă dacă muncesce și se obosesce prea, tare, dacă alcrgă, 
sai rădică ceva, prea, grei, dacă se încârdă și so întinde 
prea sus, dacă nu se feresce de r&câlă; mai departe dacă 
se spărie sau cade de undeva forte răi, dacă-i vine dori 
de ce-va să mănânce sait să bea şi nu capătă îndată, oră 
dacă, capătă poltă când vede pre alți meni mâncând sait 
bendi. și nu se încumetă a cere ca să-i dee.și ei de gus- 
tare; în fine dacă visâză prin somnii că vede cova bunii de 
mâncati sai de băutii și când se trezesce nu află ceea ce 
a visati ca să guste; atunci nasce fără vreme, şi copilulit 
născutii e mai totdeauna, mortii. 

Multe temei însă nascit copii morți încă și din causa Spur- 
catei adecă a Samcet, care având-o de copile mici, adese 
ori le trântesce și le maltrateză, precum și din causa mor- 

“bului numitii matrice (1). 

  

(1) Dict. de Măriucă Nistoră, Româncă din comuna Mălini, jud. Succva, 
in Moldova : «Jfatricea sparge loculă copilului, de accea perde femeca. Şi 
ca să nu perdă i se descântă de Jătrice.»



Despre o atare femee, care nasce copii morți, se dice 
pretutindene în Bucovina și Moldova că a perdută, mai rară 
că a avulă păcate sai a născută, fără vreme, iar în Tran- 
silvania, Ungaria și Banată că a lepedati, u stivpită, i sa 
cdșunată sai 1 s'a lovită rtă (1). 

Femeea, care a perdutii saii a lepădată, credă Românii 
din unele părții ale Zransilvaniei că trebue să fie de cine- 
va legată. Deci, ca să nu i se mai repețescă lepădarea, tre- 
bue numai decât să fic deslegată și anume de cătră preo- 
tul (2), Mai departe atâtă în Transilvania câtă şi “n Bu- 
covina se crede şi se dice că o atare femec a perdutii co- 
pilulu pentru păcatele sale sai ale părinților săi, şie mare 
întristare în familie când se 'ntimplă așa, ceva (3). 

Când o femee îngreunată -a fostii maltratată, şi bătută de 
bărbatulă săi sati de altul cine-va și din causa acesta a 
perdută, atunci tâtă vina și pecatulă cade asupra aceluia, 
iar ea nimică n'are să respundă înaintea lui Dumnedeu pen- 
tru perderea pruncului. Când însă prin nehăgare de s6mă 
și nepăsare a pierduti adecă a născulii copilulă morlă, atunci 
se dice că a mâncatii sai a perdutii unii sufletii, pre care 
nu-l pote mai multi nicăeri află. Prin urmare are. unit 
păcati forte mare, pentru care va trebui să-și dea s&ma 
înaintea lui Dumnedeii: în cea-laltă lume (4). 

O lemec, câre a perdută cu intenţiune, adecă care a fă- 
cutii nisce boscâne saii a băută lscură veninâse anume ca 

  

(1) Com. de d-nii Rom. Simu, ]. Georgescu și Elia Popii; vedi! şi eŞeqă- 
torea» an. II. Buda-Pesta 1876. p. 29 şi I7.— Verbulii a lepăda său laptda, 
de unde subst. Zepădare sait lăpădare, în ințelesă dea perde (abortiren), e 
cunoscutii șim Bucovina, însă clii se ntrehuinţâză numai cu privire la ani- 
male, nici când însă la femei. Iar sub verbulă a stirpi se 'nţelege când a în- 
cetatii de a mai da lapte. ” 
„(2) Com. de d-lă. Rom. Simu. 

(3) Com. de d-lui 1. Berarii, parochii în Stroesci și 1. Gooriescu. 
(4) Com. de d-lă V. Turturenii și IE. Popi,
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să-lă omâre și să-lă pârdă ca să scape de grija. și să :re- 
mda tot-deauna frunsa, după cum crede ea, nu numai că 
e forte răi vădută și vorbită de 6meni, nu numai că..după 
credința, generală. are forte mare păcatii pentru acâsta, ci 
totii-odată se crede că 'n cea-laltă lume va servi ca talpă ta- 
“ului și va fi acățată de limbă, iar copiii -ce i-a lepădată, 
se vorit preface în șerpi veninoși, cari vori suge-o (1). 

Ce se atinge de copiii perduți, respective morți născuţi, 
precum și de aceia, cari mori nebotezați şi cari de re- 
gulă se înmormiîntâză întruni locii separată, într'o margine 
sati ungheri ali ținterimului, crede poporuli română din 
Bucovina că se prelacă întruni felă de spirite necurate și 
reutăciose numite Jloroi, cari iesi nâptea din mormâîntu, 
faci. Gmenilorii și cu deosebire mamelorii loră diferite ne- 
plăceri și daune și până la ali șâptelea anti strigă în fie-care 
n6pte boteză, - 

In Aloldova atât copiii perduți, câtii şi cei ce Sat năs- 
cută vii dar ai muritii nebotezaţi, se numescă, ca și în 
Bucovina Jforoi, și făcându-li-se unt secriași îi. îngropă 
tatălui lori saii mâșa mai la o parte în ţinterimiă, Ei, după 
credința Românilorii din unele părți “ale acestei țări, iesti 
la șepte ani, după ce sati îngropată, și se arată în vedenii 
mai alesă când e lună, și atunci intră pe. ierâstră, în caşele 
omenesci și sugi rărunchii copiiloră celorii mici. De aceea 
omulii la casa, căruia se. arată, trebue ncîncetaiii să, stee cu 
ferestrile astupate. Dară ei se arată omenilorit şi-i supără 
atât pre aceștia cât şi pre vitele loră, nu numai atunci când 
sunt îngropați lângă casă, ci și când îi supără și pre dinșii 
cine-va. Dacă sunt îngropaţi în ținterimi se dice că atunci 
nu se arată nică la o casă (2). | 

. 

(1) Com. de d-lă Rom. Simu, [. Georgescu și EL. Popi. 
(2) Cred. Rom. din Mălini, judeţulă Suecva, dict. de Mariuca Nistorii, — 

Veqi și Sevastos, Călătorii, p. 98. 
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In fera-Românescă, comuna Grebăni, copiii ce morii ne- 
botezați sunt socotiți ca mortaciuni; nu merge să-i îngrope 

nici popa, nici dascălul; se duci fără cosciugii, fără pomene 

și fără rugăciuni și se îngropă în grădină sub perii, în pă- 

tulă, sati după casă (1). 

Românii din unele părți ale Banatului credi că copiii per- 

duți, fiindă nebotezaţi, mergi în cea-laltă lume la unii loci 

rău, și nici de cum la unit locii bunii împreună cu cei bo- 

tezați. Acolo se prelaci apoi în talhan și trăescă numai 

din cea ce fură de pe la copiii cei botezați, cărora ma- 

mele lorit le dai felurite lucruri de pomană. Tot-odată se 

mai spune că fie-care copilu perdutii are în cea-laltă lume 

câte o traistă, o 6lă și unii bățu, cari obiecte le ceri şi le 

capătă dela mamele lori de pomană. In traistă pună atâtit 

celea ce li se dai și lorii din când în când de pomană 

în lumea acesta, cât și celea co le fură și le răpesci depe 

la alți copii; 6la o umplu cu apă, care asemenea li sa dati 

în lumea acesta de pomană, iar cu băţuli se aptră și fugit 

de alți copii, cari voescii să le ice cu de-asila colea ce le 

au în traistă și în 6lă, și care, uitândiă mamele lori cu to- 

tulă de dinșii și nedându-le nimică de pomană, nu ati alta 

ce mânca și ce bea decât numai ceea ce fură. 

De copilulă, care nu are traistă, olă și Dățu, e vai și 

amară; acela nu are nimici în cea-laltă lume, căci totii ce 

ari pute să aibă vinii ceialalți copii și sau i-o fură sau 

neavând cu co se apăra, i-o icait cu de-a sila (2). 

Românii din împrejurimea Șomcutei mari, Comitatul 

Satmară în Ungaria, cred și spună că copiii perduţi se 

  

(1) Sevastos, Căltorii, p. 95: «Aici in Grebănă nici morţiloră cetori-lalți 

nu i se facii pomene ca pe la noi (adecă ca in Moldova) de 3 dile, de 6 dile, 

de 9 (ile, totii câte nout colaci frumoși şi de fie-care colacă câte o luminare.» 
(2) Com. de d-lii loană Popovici, inv. în Opatiţa. |



prefacă în diuvoli sau draci, şi ca atară di şi nâpte plângi, 

țipotescu și se vaetă prin întunericii, dicândii: 

«Vai de noi şi de cine ne-a făcutit pre noi.» 

Apoi începi a cere botezulă, şi dacă-i aude cine-va și-i 

botâză, e bine, iar de nu, începi a-și blăst&mă, părinții de 

ce nu i-au făcută cu vreme și de-ce nu i-ai botezatu. 

Astă-feli plângă și se vaetă ci prin întunerici unii anii în- 

tregă. Iar la diua Sfintului Adreiii li se lumineză şi loră 

şi dacă părinții le daii atunci ceva de pomană, aii și ei în 

cealaltă lume, dar din întunerici toti nu scapă (1). 

Românii din Zranszloanza totii despre acești copii cred că, 

nofiindă curățiți prin taina sântului botezii de pă&catulă stră- 

moșescă, mergii în iad. 

Și dacă i se face lui Dumnedei milă de dinșii, atunci î 

scote din iadi, îi preface în Vercolaci, şi asti-felă apoi um- 

blă ei prin aeri până ce ajungi la lună de o mănâncă (9). 

Dar nu numai Dumnedei singuri, ci şi mamele lori, ba 

chiar și alți Gmeni, dacă voescii, poti să mântusscă pre acești 

copii nefericiți de munca cea eternă a iadului şi să-i pre- 

facă din Aloroi, din spirite necurate şi r&utăci6se, în copii 

ca toți copiii cei morți, cari nu iesi nici odată din mormin- 

tele lori, ca să facă, cui-va, vre-unii răi, | 

„Așa în unele părți ale Bucovinei este datină ca înainte 

de ce se îngr6pă asemenea copii, să se spele cu aghiasmă 

și să se însemneze cu semnulă s-tei cruci, iar.în mormintia 

îi 

(1) Com. de d-lii” Elia Popă, înv. în Şomcuţa-mare. 

(2) Com. de d-nii Rom. Simu şi 1. Georgescu. — W. Schmidt, Das Jahr, 

p. 26: «Copiii nebotezaţi, dacă moră, nu ai nică o speranţă ca să morgă în 

ceri, ci că se ducă în lună pe care o mănâncă, Dacă scade saă se 'ntunecă 

luna, e ună semnii de durere și întristare, simțindu-se prinsă ca întruni 

clesce de acești Veârcolaci». — Com. de Aureli Chintoanii, stud. gimn. «Des- 
pre Vercolaci se crede că sunt copiii cei perduţi și nebotezaţi și aceștia sunt 
-causatorii iîntunericimii de sore și de lună. Poporului dice, când se întunecă, 

luna, că o mănâncă Vârcolacii /»
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să se puc piperă, tămde și usturolă, și acesta anume că să 
nu se potă preface în Zoro (1). 

In ținutuli Câmpulungului este datină ca nănașulă sai 
nănașa să care prin 40 de ile aghiasmă la mormintult 
copilului mortii-născutii și să o târne în mormintiă printr'ună 
canalii anume spre acestii scopit lăsatii la înmormîntare din 
fundulit mormîntului până sus. Făcândă acesta credă Do- 
mânii că prunculit so boteză şi nu este mai multii Jforoiă (2). 

In ţinutuli Dornei din contră duci și tornă pe mormin- 
tele copiilorii perduți sati cari aă murit înainte de-a f 
botezați aghiasma dela șepte Dobotezi spre același scopii ca 
și cei din ținutulă Câmpulungului. 

Insă celii mai potrivită și mai uşor chipii de a-i mân- 
tui este, după credinţa generală a poporului, ca acela care 
vede pre vro-unit ]/oroii, sat îlă aude strigândi  botezi, 
să iea o băsmăluță albă, sau, dacă nu are la sine basmă, 
să rupă o bucăţică din haina cu care e îmbrăcată și arun- 
când-o asupra lui să dică: «Botdză-se robul lui Dumnedeit 
N. -în numele Tatului, cală Iiuluă și ală sfintului Duha, 
amină 7» şi atunci Moroiuli, botezându-sc, nu ese mai multi 
din mormintulă stii afară, nici nu face nimărui nici ună răi (3). 

Românii din districtulit Cernăuțului, și cu deosebire cci 
din Boianii, credi că sulletulă fiecărui J/ororă e perdutii. 

„Cu tote acestea însă elii totuși se pote mântui dacă prin 
ș6pte ani de dile se târnă aghiasmă în locului acela une 
sa înmormintată. Ba eli se pote mântui chiar şi mai de 
grabă, dacă la Botez, adecă la Jordană, se aduce apă sfin- 
țită (aghiasmă) dela şspte biserici și i se târnă pe mormintiă. 

  

(1) Com. de d-lă Victorii 'Tocariii, invelătoră. 
(2) Com. de d-li I. Berară, exarehi şi parocii in Stroesci. 
(3) Vedi mai pe largi „Moroii?, studiă de S. FI. Marian, publ. în «Albina 

Carpaţiloră,» an. III. Sibiu 1878-1879, p. 86.
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Făcându-se acesta, se crede că Moroiuli sa botezată și 
că mai multi nu e de felii periculosi. 

Neturnându-i-se aghiasmă pe mormintit după șcpte ani 
de qile Moroiulii învie, se preface întrunit spirită rău şi 
luând diferite forme, mai alesii însă de copilă mici, umblă 
prin lume sbuciumându-se, văetându-se și cerândă sâra pe 
la amurgi şi n6ptea botezii. 

Intîmplându-se să-li audă cine-va, când cere boteză, să 
se îndure de dinsulu și să-lă boteze, rostindu-i formula bo- 
tezului și aruncându-i în același timpii o bucăţică de pânză, 
o batistă sai co are mai din demână, în semni de crijmă; 
sufletul săi se întârce şi se duce voiosii la sufletele cele 
curate. | 

Neaflându-se nimene cine să-lă boteze, Moroiulii,- după 
cum am spusii, devine spirit răi și f6rte periculosi pen- 
îru toți cei ce trecă pe-loculă unde e elă înmormîntatu, 
precum și pentru toți cci ce clădescii vre-o casă sati altă 
ceva pe loculii acela. Așa bună-6ră, dacă se pune vre-o ca- 
să pe loculii acela, supără și primejduesce pre Smeni; dacă 
se pune unii grajdii saii ocoli, nenorocesce vitele, din care 
causă de multe ori proprietarul -acaretelorii respective, 
dacă, voesce să aibă, pace, trebue să strămute casa, grajdulu, 
saii ce este, sait să le părăsâscă cu totulii. Altmintrelea- nu 
pote eși în capătă (1). | 

In Moldova cine voesce să boteze și să scape pre look 
dela osânda cea vecinică, le târnă în diva de Boboteza aghias- 
mă dela Iordan pe mormiînti (2), iar preotulă, când iese 
cu învierea, le face și lori moliftă. Acesta se repeţesce 
ș&pte ani după olaltă, iar după ali ș&ptelea ani copiii ne- 
botezați scapă din rinduli Jloroiloră (3). | 
PN II 

(1) Com. de d-li V. Turturenă, preoti. 
(2) Diet. de M. Nistoră din Mălini, 
(3) Sevastos, Călătorii, p. 98.
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Mai de multii era datină în Moldova că mamele copiilorii 
perduți sati nebotezați strângeaii în iua de Bobotezi aghias- 
mă dela şpte biserici sau mai bine disi dela șâpte Jo- 

danuri, și a doua di de Bobotză, turnându-le desdimincță 
aghiasmă de acâsta pe morminti, îi boteză punendu-le la 
băieţi numele Joană iar la copile Ioana (1). 

In multe locuri, toti din J/oldova, părinții copilului ne- 
botezați, adecă a celui opriti ca să-şi mântusscă sufletului, 

facă în qiua de Joșiă Duimanieeă mari ună prasnică, la care 
învită 40 de băieți și copile de acceași măsură, adecă dela 
2—3 ani, și le dai de sufletul copilului perdută sati 
morti nebotezatii 40 de ulcele cu apă curată și 40 de co- 
vrigi câte cu o lumină aprinsă. Prasniculii acesta se face de 
regulă afară pe iarbă verde. Copilulă nebotezatiăi, se crede 
că în urma acestui prasnicii, se mântuesce (2). 

In Transilvania se facă pentru mântuirea sufletelorit co- 
piiloră perduţi 40 de cocolâșe câpte din aluati de făină de 
grâu. Trei deci și cinci din acelea se daii la 35 de copii, 
iar 5 cocoloșe se aruncă pe apă, pentru ca, precum isvoresce 
apa din isvorii, așa să apară și sufletele celorii morți-năs- 
cuți în raiui. Apoi se mai facii și trei parastase și trei pres- 
curi mai mari, cari se ducii la Diserică ca uni felii de 
jertfă pentru cei morți-născuți, cari cu vreme se ducii și: 
că în raiii (3). 

  

(1) Diet. de M. Nistoră şi A. Pletosă din Nădăşeni. 

(2) Dict. de M. Nistoră şi alte Nomânce din Maăliui. 

(3) Com. de d-lă Rom. Simu, înv. în Orlată.



— 31 — 

VIL. 

SCĂLDĂTOREA. 

Nu .multii după nascere, atâtii în Bucovina câtă și în cele- 
lalte ţări locuite de Români, urmeză scăldătărea noi: -năs- 
cutului. 

Unele m6șe prepară scăldătârea, acâsta îndată, după nas- 
cere, altele însă nici nu mai aștsptă până ce se va nasce 
copilulu, ci cum vădă ca sa, apropiati timpulă și nu mai 
este multi până ce va Haladui femeea. bolnavă, caută o 6lă 
și umplând'o cu apă curată o pună la focii ca să se în- 
căldâscă. 

Ga, care se folosesce de astă dată la încăldirea apei, 
trebuc să fie ndud și anume de aceea ca, precum sună Gla 
cea nouă, așa și copilulii noi-născutii să aibă o voce cu- 
rată, pătrundătâre și plăcută (1). 

Apa twebue să fie numai ciş-ceva, călduță, nici decum 
însă fierbinte, cu atâta mai puţini clocotită; și acâsta parte 
de aceea ca copilul noii-născutii să nu devie desfrânatii (2) 

  

(1) Com. de d-lii Victoră Tocariăi, învăţători. 
(2) Com. de d-lă Rom. Simu. Veqi şi «Luminătorulă» an. X, 'Temișora 1889, 

No. 65 în «l'oişără:» Scăldarea noă-născutului prima Gră să nu se facă cu apă 
clocotită, pentru ca să nu fie curvarii.» . - 

Jariană, Nascerca la Români. | 6 .
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și parte de aceea ca viaţa lui să nu fie ncliniştită ca, apa 
când fierbe şi clocotesce, adecă ca să naibă necontenitii 
ncastâmpă&ră, certe și suptrări. 

In genere se caută ca scăldătoroa cca dintâiti, numită 
altminterea, în Bucovina încă și scaldy, scaldușă și scăldușca, 
în Ţera-Românâscă baie, iar în unele părți ale Transilvaniei 
și Ungarici ciupăa (1), în care se scaldă noti-născutulii pentru 
prima, Gră, să fie mai multi rece decât caldă, şi acâsta pentru 
ca copiluli scăldatii întrinsa să nu bage sâmă de recdlă, 
nici să nu se sparie, pentru că eli de regulă, când se viră 
pentru prima oră în apă, se sparic (2), 

Unele m6șe iarăși, înainte de-a scălda pre not-născutuli 
copilă în scăldătâre și anume cum îlă prindă în mână, at 
datină de a-lă spăla mat întâia cu o lâed de apă rece, anu- 
me ca să [ic vioiii, sprintenă voinici, deștept, isteță (3), 

După ce a rădicată acuma copilul, după ce i-a legati 
duriculii şi după ce a dată femeii ajutoruli trebuinciosti ca 
să nu i se întemple nici unii râu, iea m6$șa 0 vănuţă, sati 
o covăţică numită altmintrelea și albie (4), mai pe scurti 
vasulii, care mai înainte de acâsta a fostă în stare să-l pre- 
gătescă părinţii copilului, așeză vasulii unde-va pe-o laiță sau 
pe unu scauni și t6rnă întrinsulii apă din 6la cea nouă. Lea 
apoi o ramurică de busuiocă dela Diuu Crucii, unul sa 
mai mulți ban? de argiută, o fire de bujoră, lemnulă Dom- 
nului, o bucăţică de faguiă de miere, una de pâne și alta de 

  

(1) Dr. 1. U. Jarnik şi And. Bârsenă, Doine şi strizătură din Ardelă. Bucu- 
resci 1885. p. 18. şi 331; — Com. de d-lu Elia Popă, invăţătoriă în Someuta- 
mare; — M. Pompiliu, «Graiulă românescii din Biharia.» în «Convorbiri lit.» 
an. XĂ. DBucuresci 1887 p. 1097: aCiupi = apă călduţă în care se scaldă 
copiii, când sunt în lgănă.» 

(2) Datina Rom. din mai multe părţi ale Bucovinei. 
(3) Dict. de Maria Vasiluţi din Poiana-Stampii. 
(1) eȘedetorea» an. I. Fălticeni, 1882. p. 19 s47die e covăţica în care se 

legână copiii țcranilorii și în care se scaldă.»
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zahâră, unii oă, puţinii lapte dulce precum și o I&că de aghias- 
mă sau apăsfințită, şi pre tote obiectele acestea, le pune în 
scăldătore. | | , . 

Busutoculă, însemnâză, ca noti-născutulii, și mai ales dacă 
e copilă, să fie curată, iubită și' atrăgătore ca busuioculi. 
“Bani de argintă, ca să fie scumpă și nepătată ca argin- 

tul, și precum iubosce fie-care omii argintulă, aşa să iu- 
bâscă și pre copilul noi-născutiă. Mai departe, precum sa 
scăldată întâia 6ră în scăldătâre cu bani, așa să nu-i lips6- 
scă banii în totă viaţa (1). 

Bujorulă, dacă e băiat, să fie rumeni şi voinic ca 
bujorulii. | 

Alieiea să fie dulce la vorbă ca mierea, și precum fie-care 
iubesce mierea, așa să iubescă și pre prunculă noă-născutii, 

Pânea, să aibă tâtă viața so, îndestulare și să (ic buni 
ca pânea de tâte dilele. 

„ Zahărulă, să-i fie viaţa, dulce ca zahărulă. 
Oulii, să fie sănătosi și întregii ca, ouli. 
Laptele dulce, să, [ie curată şi albi la piele ca laptele ; 

mai departe să fie bogati. — In fine 
Aghiasma sai apă. sfințită, ca să nu se potă apropia spi- 

ritele cele necurate de prunci (2). 

“Mai pe scurtii ca să fie: 

Scumpă ca argintulu, 
Dulce ca mierea, 
Bună ca pânea, 

  

(1) T. Frâncu și G. Candrea, Românii din Munţii apuseni (Moţii). Bucuresci 
1888, p. 147. «In cea d'intâiii scaldă a copilului se punti bani de arginlă ca, 
viața lui să rămâie nepătată ca argintulit.» 

(2) Pretutindene în Bucovina. — In unele părţi ale Transilvanici, după cum 
ne spune Wlislocki (op. cit. p. 7), apa pentru prima scăldătre a copilului noii- 
născută o aduce mâșa dintr'uniă păriă, și dacă e cu putinţă din sus de moră; 
iar după ce se sfinţesce de preotii, caută ea ca totă-deauna în fie-care scaldă să 
torne numai câte atâta din acestă apă sfinţită, ca să-i ajungă în decursulii 
a șese săptămâni.
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Sănttosii ca oulă 
Rumăni ca bujorulii 

Atrăgătorii ca busuiocul 
Și albi ca laptele. 

In Banată și Ungaria, unde asemenea este datină a se 
scălda copilulii noii-născută în apă numai de abia călduță, 
care se aduce în genere dela ună isvoră “și se încăldesce 
cu vrescuri culese de pe drumuri (Î), se pune în prima 
scăldătore a acestuia mok/td, adecă aghiasmă sau apă sfin- 
țită adusă cu puţini mai nainte de acâsta dela preotul; 
apoi puţini lapte dulce ca să-i fie pielea albă ca laptele, 
unii 0ă ca să fie sănttosă ca oului, felurite flori ca să “fie 
drăgălași ca florile, una saii două nuci ca să nu se vateme, 
O pietricică ca să fie rabdurii ca pâtra, adecă ca să pâtă re- 
siste frigului precum și altoră neajunsuri, și ună bană de 
argintă (uni qeceră saă taleri), ca să fie curati și ca 
să nu se prindă de 'dinsulă farmecele, vrâjile și aruncă- - 
turile, adecă bubele rele, cum nu se prinde rugina de ar- 
gintu (2). 

In unele părți din J/oldova, precum bună 6ră în județul 
Sucâva, se pune în prima scăldătură lemne (3) ca copiluli 
să umble de grabă în piciore, apoi sdreveță (4), Popclișori (5) 
și catușnicd, ca să, fie vârtoșelă, cânepa ca să crâscă ca câ- 

  

(1) Com. de d-lă los. Olarii, învăţători, în Domanii: «In Banată apa pentru 
prima scaldă o aduce mâșa dela isvoră și când vine cu dinsa acasă adună 
şi nisce vrescuri de lemne, pe cari, sosindă acasă, le pune îndată pe focă, 
ca nepoţeluli să-i fie sirguitorăi și adunătorii.» 

(2) Com. de d-lă los. Olariă, L Popoviti, invăţătoră în Opatiţa, şi Ilia Popă 
învăţători în Somcuţa-mare. 

(3) Zemnie e ună felă de plantă lemnosă, care cresce pe prunduri şi are 
frunze asemenea pelinului. | 

(1) Sdrereță e o plantă, care cresce prin lunci şi din care facă Omenii seră- 
«dinuţe. . 

(5) Popchișorulă e o burienă mică cu flore galbenă.



nepa, unii 0ă ca să fie sănttosi ca oulii, şi aufură de 
povcă că să se îngrașe ca unii purcelu (1). 

In fera-Românesca este iarăși datină ca în apa, în care 
se scaldă uni copil micii pentru întâia 6ră, să se pună 
oră, porumbil şi flori. şi acesta anume ca copilulă să aibă 
piite de cereale și să fie plăcuti ca, florile. 

Toti în 'f6a-Românescă se mai pune în întâia scăldătâre 
încă și sare, care după unii însomnsză ca copiluli să nu se 
opărescă, iar după, alţii ca simbolii alu prieteniei; apoi puţinii 
untăi de lemnă şi o moneda, cari representă belșugulii ; în urmă 
se sparge unii oi în ea, ca să crescă și să se împlinâscă 
copilul ca oulă (2). 

Unele mâșe îndătinâză a pune în scăldătorea primă nu- 
mai ou& de rață. De aice vine apoi, după credinţa. homâ- 
niloră din fera-Homânesca, că le place copiiloră a se juca 
în apă, când se scaldă (3). S 

O semă de mâşe, când puni obiectele înșirate mai susă 
in scăldătâre, rostescii, ca și nemijlocitii după ce a rădi- 
cati copiluli, următârele cuvinte, şi anume, dacă e băiată: 

Să fie sinătosti | 
Si norocosti 

Si mintost 
Şi vuiosii 
Și frumosi 
Şi drăgăstosu 
Și 'nvăţată 
Și bogatii, 

Omii de trâbă 

Și luată la semă! 
  

(1) Dict. de Măriucă Nistoră din Mălini. 
(2) loncnă, op. cit. p. 13. și 14.—T. G. Djuvara, în «fera nouă» p. 218— 

249: «Indată ce se nasce copilului, se pune în baia, în care va fi scăldatii, 
puţină untă-de-lemnă, o monedă și sare. Untii-de-lemnulă și moneda representă 
belșuguiti, iar sarea e simbolulă prictenici.» 

(3) Ioncnii, op. cit. p. 25.: «Copiiloră le place să se  jăco în apă, căci când 
se nascii, moșele in scăldătâre punii ouă de rață.»
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Iar dacă e copilă: 

„Să [ie sănttâsă 

Și norocosă 

Și mintâsă 
Și voiosă, 

Și frumosă 
Și drăgăstosă 
Si "'nveţată 

Și bogată 

Femee de trehă 

Și luată la sâmă! (1) 

După ce a aruncată tote obiectele, cari se înțelege de sine 
că trebuesci să fie de mai nainte preparate, în năuntru, m6Șa 
începe a-li scălda, adecă a-lă spăla peste toti corpulă până 
chiar și în gură, 

Dacă sunt gemeni se scaldă do regulă în una și aceiași 
ecăldătore. 

In Aacedonia, îndată ce noulii născută a vădutii lumina 
dilei şi sa dati mumei primele îngrijiri, moșa îlu scaldă 
cu apă caldă întruni lighianii mare de aramă, păzindă ca 
să nu-lu ajungă apa pe capă, căci atât în Magaroza câli 
și în alte părți, esto obiceiul ca copilul, după ce a impli- 
nită uni ani, atunci numai să se spele pe capii. 

In Vlaho-Cksura, îndată ce se nasce copilului, moșa îlă 
presură cu sare multă peste totii corpul, și-lii lasă aşa 
timpi de două-spredece re și mai multi (2); și după accea 
numai îlii scaldă cu apă caldă, în care târnă și vină, sp&- 
lându-lit și pe capă. Acesta se face pentru ca copilului să 
fie sănttosu (3). - 

  

(1) Diet. de M. Vasiluţi din Poiana-Stampii. 
(2) Presurarea copiilorii not născuţi cu sare e usilată şi la Armenii ori- 

cutali din Bucovina. Româncele din Dacia-traiană şi cu deosebire cele din 
Bucovina, după câtă seiă ei până acum, n'o facă acesta nici când, din causă 
că, după cum spuni ele, numai viţeii și mieii de curendiă fătaţi se presară 
cu sare. 

(3) Burada: Obiceiurile la nascerea copiilorit, publ. în op. cit, p. 41.
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Moşele din unele părți ale Transilvaniei, nemijlocitii îna 
- inte de-a viri pre copiii noii-născuți în prima scăldătâre, 
îndătineză a-i cumpeni,. măsură, credândă că copilulă, care 
înainte de acesta se cumpenesce, nici când nu se degche (1), 
măcari că, după credinţa unora, copilulii nebotezatii nu se 
dedche nici odată, căci nu este creştinată 2). 

Toti așa lacii şi moșele din unele părţi ale “Țerei lomd- 
nesci, lată ce ne spune în privința acâsta d-lui Ionână: «In- 
dată ce unii copilu se nasce, să se cântărâscă, ca să nu se 
lipescă farmecele de elă nick odata.» 

«Dacă unii copilu la nascere este cântărită, să 'se ţină 
minte câtă greutate a avută, ca descântându-i se vre-odată 
de I6ci, să i se descânte în atâta -apă câtti a cântăritii 
la nascere, căci numai așa_va av6 lâcii (3).» 

In alte părți, totă din Țera Pomdnesea, copilulă, până nu-l 
boteză, îlă treci prin spiţele râtelorii de carti anume ca să 
nu turbeze (4). | 

In Vlaho-Clisura este asemenea oniseiut, ca, îndată ce se 
nasce copilulă să se cântărescă, punându-se de o parte a 
cumpenei copilulă, iar pe cea-laltă parte o pâtră de aceeași 
greulate ca copilulii, ca să nu bată cumpăna mai multi de-o 
parte sai de alta; apoi îlă duci la biserică și-lă pună pe 
pragului bisericei ca să-lii găsâscă cine-va și să-lii boteze, 
făcendu-se apoi obiceiului, care se face în casulă când nu 
trăescă copiii în familie (5). - 

Dacă, din întâmplare se află şi alte femei de față pe când 
scaldă m6șşa copilul, atunci femeile respective în cele mai 
multe locuri îndătinâză nu numai de a arunca în scăldătâre 

  

(1) Com, de d-lii Rom Simu. 
(2) Ionenă, op. cit. p. A. 
(3) Ioncnă, op, cit. p. 
(1) Revista pentru AN și arch. an. IL. vol. III, p. 388, 
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilor, publ. in op. cit. p. 50.
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dilerite flori și bani de arginti, ci totii o dată de a pune 
pe unit momentă la capului copilului și diferite unelte, mai 
alesi de acelea, cu cari noii-născutulii ar av să se ocupe 
iu viaţă sa, anume ca, după ce va cresce mare, să fie har- 
nici și pricepătorii la tâte. In multe locuri băețilori li se 
pună în mână -cărți și condeie spre a avâ talent la carte 
și scrisă, iar alții şi mai alesă meseriașii acă, sulă, ferestroii, 
sflederii, bardă, gialăii, mai pe scurti la coca ce doresci 
ei ca copiluli lori să aibă mai mare aplecare și talentu (1). 

Aoțai asemenea punti la capulii copilului tâte instrumentele 
meseriiloră pre cari le profeseză ci, ca semniă privitori la 
s6rta ce îlu aşteptă (2). 

Mâșele din unele părţi ale Ungariei, pe lângă acesta, 
mai dai încă și puţină apă de .btuti dintrună clopoţalt 
sleită, anume ca să fie cântăreți mare (3). 

După co la gătită de spălată, îl trage puţini. de nasi, 
ca acesta să nu fie turtită sai borednosă, apoi îlă măsură 
în crucișii, adecă îi aduce genunchiulii piciorului drepti până 
aprope de cotulii mânei stângo și genunchiul piciorului stângii 
până la cotulu mâneci drepte. Măsurarea acesta se face pentru 
aceea ca, fiindii cum-va copilulă sclîntitii sait i șolditii, să se 
îndrepte. a 

„ Sfiezindu-lă și de măsuratii îi scâte de capi afară, anume 
ca să nu fie scurţi ci lungii în grumază, și acâsta cu scopti! 
ca, după ce va cresce mare, să nu fie espusii la o mulțime 
de bâle de gâtii, precum: gâlei, sopâr laiță, etc. 

Cum la scosi alară suflă asupra scăldătorei în cruciși 
Şi apoi stupesce întrinsa. Acestă suflare și stupire însem- 
nGză ca să se depărteze tâte spiritele cele rele, însă mai cu 
muta II 

(1) Com. de d-la G. Tomoiagă, cant, biser, 
(2) Frâncu și Cândrea, op. cit. p. 147. 
(3) Com. de d-lă Aurelă Chintoaniă,
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scmă strigdicele, să nu se potă apropia, de copilii,. căci pe 
la cei noii-născuți, după cum am „amintită, adesc-ori um- 
blă, striadicele ca să-i fure. Apoi urmeză înfășnrea. 

Obiectele,. cari. servescti de comuni unei femei mai avute 
dela, țeră spre înfășarea unui .copilă, sunt următârele: 

O faşă, uni Drâneți sai frânghie, mai multe pelinci, nu- 
mite altmintrelea, și cârpe, apoi .vro câte-va scutece, uni 
ogheloșă, ună tulpănașăi și o căiță. 

Pașa e unii felii de brâuşori. lătăreți, . făcută. din lână 
saă din bumbacă. a 

Româncele din unele părți ale Transilvaniei îndătinâză, 
a lega, respective a câse, întruni capătii ali acestei faşe trei 
live de usturoi, trei do piperă, trei fire de grâii de primă- 
vară și trei de tâmnă, trei de tămâe, trei de. sare, trei sfă- 
râmături de pâne şi trei bucățele din casa copilului, de tote 
„Rouă. leluri anume. ca copilulă să nu se dedche (1). 

In DBanată, unde. este datină ca fașa să se facă în genere 
din lână de die împletită în trei viţe și cam de.2 metri de 
lungă, mșa lsgă în unul din capetele acesteia unii peticti 
de pânză nouă, în care se află uni banii de argintă, tămâe, 
puţini prai (pravi), sare şi aii (usturoiii). Totu la capttulu 
acesta. mai. l6gă încă, şi trei toporele de metală cam de 2 
cm. de mari. Tâte obiectele acestea se crede a fi „apărătore 
pruncului de Jama-padurii şi de Moșulă Culrului. 

De multe. ori însă moșele din: acestă ţră, când înfașă 
prima Gră pre copii, îi încingit cu unt lanţii ca să fie tari ca, 
lierulă (2). 

Brânețulă pl. brâneje, e uni hrâușori asemenea, celor 
ce le intrcbuințăză femeile la încinsulă catrinţeloriă, 

Prânghiu, care e asemenea , laşei, o impletesce de regulă 

  

- (1) Com. de d-lă Rom. Simu. 
(2) Com. de d-lii Jos. Olarii.
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românca singuru din lână colorată, m.ă alesii însă tricoloră: 
albastră, galbănă și roșie, 

Pelincele, sing. pelinca, sunt nisce bucățele mici de pânză; 
de regulă să întrebuinţâză spre scopulii acesta cămăși vechi 

Scutecele, sing. scutecă, sunt nisce mindivașe sau salteluțe 
pătrate și făcute din pânză cu multă mai grosăgdecât cea 
din care se faci pelincele: “ 

Unele Românce, mai alesi pe la orașe, întrebuințeză în 
locit de scutece chilotuţe sai chaloțele, lăcute ca nisce perinuţe. 

Oyhelașulii e uni oghială în miniatură. In finc: 
Caiţa e o cepsuică mică sam bonetă, care se pune co- 

piilori pe capii, anume ca să le fie mai caldă și să arete 
mai frumoși. ” ” 

Atâta în Bucovina câtă şi în cele-lalte părţi locuite de lo- 
mâni e datină ca să se puie în partea de dinainte a căiței, 
care vine pe frunte, unti semnă specială, precum 0 corde- 
luţă roșie sai uni Vănuță, și acâsta anume ca v&dendu-lă 
Omenii și în speciali femeile cele rele de ochi să-și aducă 
aminte pre cine ati dinaintea lori și sd-nu-lă dicehe (1). 

Totii în contra divchiului îndătincză Românii din cele mai 
multe părți a lega copiilorii mici încă și o cordeluțd, dar 
mai alesii lână roșie la mâna drâptă, iar la grumazi a le 
pune ghiocei (2). 

Romanii, voindi a apăra pre copiii lorii de ori și ce făr- 
mecătorie și vrăjitorie (fascinatio), le puneai la grumazii în 
diua lustrării (dies lustricus) diferite mărunțișuri îozestră- 
  

(1) In Bucov. și Trans. com. de d-lu |. Georgescu, — Djuvara în «Țera-nouă» 
p. 251: «Se obicinuesce a se imbrăca copiii cu roşu saii a le atârna de scu- 
fiţe funde de panglică roşie.» . 

(2) Pre ghioceii aceştia indătineză Româncele din Bucovina a-i pune mai în- 
tăi la unii locă cu pasca pe care o sfinţesce preotulă în iua de Pasci, anume 
ca să-i sfințescă și pre dinșii, şi abia după aceea a-i lega la vrumazuli to- 
piilorii.
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târe (crepundia) precum și bula, adecă unii medailionă sait 
în forma inimei, care conţinea în sine diferite materii de 
apărare în contra diochiului și a invidici numite praebia (1) 
şi care se purta regulatii de cătră băcţi până la primirea 
togei virile “(fogu zirilis), iar de cătră' copile până ce se 

“ măritată, fjulele acestea, cari se purta de cătră toți pueri 
îngenui, crai de două feluri, şi anume unele de auri iar 
altele de piele; pre cele de auri le purtati numai copiii cei 
nobili (2), iar pre cele de piele cei sărmani (3). 

Tâte obiectele arătate mai sus și le prepară fie-care femee 
singură cu vre-o câte-va dile sai chiar săptămâni înainte de 
nascere. Unele dintre dinsele le capătă după, botezulii copi- 
lului dela, cumaătra cea mure, nânașa copilului. 

In “fera-homânescd, dacă, părinții voesci ca uni copil 
să țină mai multu la tatălă său, îlă înfașora, când se nasce, 
întro cămașă de-a tatălui săă, iar de voescii să țină mai 
multă la mamă-sa, îl înfășoră într'o cămașă de a ei (4). 
  

  

(i)Varro de |. L. 7. 108: praebia a pracbendo, quod sint remedia in collo 
pueris. ” 

(2) Statius silv. 53, 116, dice despre tatălii stă: 
Non tibi deformes obscuri sanguinis ortus, 

Nec sine luce genus ctenim te divite ritu 
Ponere purpureos infantia adegit amietus 
Stirpis honore datos et nobile pectoris aurum. 

Juvea. 5 . 164: antiquitus nobilium pueri bullas aureas habebani, pauperuni 
de loris, signum libertatis.. 

Uni exemplu despre unii băiată, care, fiindă că a deveniti cu totulti săr- 
manti, nici bulla de aură nu o poseda mai multi, ni-lă arată Cic. ac. in Verr. 
1, 58, 152. 

(3) Juven. 3, 164: 
quis enim tamnudus, est illum 

Bis ferat, Etruscum puero si contigit aurum 
"Vel nodus tantum ct sienum de paupere loro. 

Copiii cei sărmani aşa dar purtati amuletuli într'o punguţă de piele, sati 
Îl înnodaă într'o curelușă, pe care o purtaă în prejuruli grumazului. 

Vedi despre tâte acestea mai pre largă: Preller: Rom. Myth, II. p.-210, şi 
]. Marquardt: Das Privatleben der Rămer. |. Th. Leipzig. 1879. p.: 81 —84. 

. (4) Ionânu, op. cit. p. 15.
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Toti așa faci şi Româncele din unele părţi ale Janatuluă 
și Bucovinei, precum bună 6ră cele din ţinutul Dornei (1). 

O s6mă de mâșe, după ce laii înfășati în obiectele mai 
sus” arătate, astii-felii ca. fașa să formeze o cruce la pieptti 
și una la spate, anume ca să nu se pâtă apropia spiritele cele 
necurate de dinsulii (2) și după ce Tai îmbroboditii ceva 
cam strînsii cuni tulpănașii ca să nu capete capii mare, bo- 
locănosă, ci micii, rotundii și frumosi, îi facă cruce cu de- 
getele pe față (3), și apoi îl& ducă la ferâstră, ca să vadă 
lumea, și acolo îlă închină Ursiteloră. Iar după ce Lai 
dusi la ferâstră, mâşa «ice: 

— Vilă-te la lume: ciela?/ cica! (frumâsă, plăcută) (4). 
Apoi îl ducii și-lit dati mamei sale, care, mai alesii dacă 

noii-născutulii e copilă, sărutându-o pe frunte, îi ureză: 
— Draga mamei! cum te iubescii .cii, aşa să te iubâscă 

lumea! . . . Să fii norocosă și frumâsă, și ori-ce lucru vei 
prinde în mână să-ți fie dragii a-l găti! 

În același timpii îi pune degetul drepti pe barbă, cre- 
(endă că făcând acâsta, sar face în mijlocul barbei o 
așeatură (bortiţă, gropiţă), care, când cresce copilulii mare, 
mai alesii dacă e fetiţă, îi stă forte bine. Apoi îi pune de- 
getele cele mari dela amândouă mânile la amândouă fețele - 
obrazului spre acela-și scopi, adică asemenea ca să capete 
gropițe și: în obrazii. După acâsta, luându-o în braţe, o să- 
vută din t6tă inima pe obrazii dicendu: , 

— «Draga mamei! dragă să fii la Gmeni şi la ttă lumea! 
* satu «Draga mea! dragă și cinstită să fii la tâtă lumea! (5) 

  

(1) Com. de I. Popovici și de Petru Ursul, fostii cant. bis. în Căndreni. 
(2) In Bucovina și Transilvania, vedi Wlisloki, op. cit. p. 9: «auch wird das 

Vand mit welchem die Bindeln befestizet sind, so umgesehniert, dass e* 
cim hreuz bildet.» 

(3) Datină forte răspândită în Bucovina. 
(4) Com. de d-lă [. Berariti, preoti. 
(5) Com. de d-lă G. Tomoiază şi P. 1 L.cuştenă,
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Luându-lii în' braţe, fie băiătă sai fetiţă, nu'e bine! să-lu 
pue la picidre, căci punându-se la piciâre se crede că tâtă 
viața lui va r&mâns totii 'la picidrele altuia (1).: 

Asemenea nu e bine ca maică-sa până a; treia, di, 'adecă 
până ce nu se scaldă, să-lu culce cu dinsa alăturea în pati, 

“ pentru că în casulti acesta, și-mai “cu 'semă, când, :ostenită 
și somnorosă fiindă, ar uita și sar întârce “cu spatele la 
dinsulă, capătă of, iar când acuma e mare şi eșiti în lu- 
„me, tâtă lumea se întârce cu dosulii cătră dinsuli, “Ba, ce 
este și mai rău, în casulii acesta, chiar şi âtunci când ar 
fi lumînare în casă, spiritele cele necurate poti :să vie la 
dinsulă ca să-lă schimosâscă, să-lii omâre, sati chiar să-l 
fure şi 'să-lu înlocuâscă cu altulii (2). 

Totii așa credă și Românii din Munţii apuseni ai 'Zransilua- 
miei. Ei dicii că după nascerea, copilului mama, trebue să 
privigheze și să nu dârmă cu spatele spre elă, fiind-că Sime- 
dicele sari folosi de o asemenea, ocasiune ca să! schimbe 
copilulă cu unii altulă, care de regulă e tontă, habăucii, surdă, 
muti, lunatică, etc. Răpirea saii schimbarea copilului se pote 
întenipla numai înainte de a-i fi croiti Ursitorele ursita (3). 

Și pe când mama, desmârdă copilulii și-i rostesce cuvin- 
tele citate mai sus, precum și multe altele, pe atunci : mâşa 
se apucă de trebi, cari țintesciă la s6rtea, viitâre a copilului 
noi-născută, precum: mătură casa, prinde acul în mână, 
apucă, furca și fusuli de torsă; iar dacă e băiati, se apucă 
de lucruri bărbătesci (4), 

  

(1) Com. de d-lu G. Tomoiagă. 

(2) Com. de Paraşchiva [. Leuștenă şi G. Tomoiagă. — Acestă credinţă 
deșartă se pare că vine de acolo; că multe femei, dormindii 'fârte greă și 
“ntorcendu-se n6ptea prin somniii, fără să scie, să simţescă şi să voiască îşi 
inadușă copiii. 

(3) Frâncu, op. cit. p. 148. 

(1) Com. de d-li Tomoiagă.



— 94 — 

Cele mai multe mâșe din Bucovina însă, după ce atit scăl- 
dată copilulă și Pai: înfășată în chipulă mai sus arătată, îl 
punii pe vatră, dar mai cu sâmă sub masd sai sub laiţa (1). 

Toti atunci pună lângă dinsulti și o căeţulie de ustuvoiă, anume 
ca -să-lă fevâcă de diochiă (2), sai îi tacă, spre același 
scop, uni benghiă în frunte, adecă rădică piciorul drepti 
cu călcâiulă întorsii îndârăpti în sus, iati cu degetele pu- 
țină tină de pe călcâiă, o frământă cu stupită, și cu fră- 
mântătură de acâsta îi faci apoi uni puneti rotundă câti 
ține buriculă. degetului arătatoră în lrunte. 

Datina, acesta, de-a face copiilori benghiă, numită în Pera- 
homânâscă sbenghiă (3), iar în Moldova nu numai benglhiă 
ci și benchiă plur. benchă (4), există nu numai la poporulii 
românii, ci ea este usitată și la alte popâre. Așa în Pelopo: 
nezi de abia ce se nasce copilulii și mâșa îi acopere capulii 
cu uni vălă şi-i pune pe frunte puțină noroiă luată dintr'unii 
vasu, unde apa a stati multi timpi (5). | 

Forte respândită, trebue să fi fostii datina acesta și la 
creștinii de pe timpul Sf-ţulaă Joan Gurd-de-auri și cu deo- 
sehire la Greci, căci iată ce ne spune acestă s-tă părinte 
despre dinsa: . | 

«Muerile pună lutii în scăldătâre, apoi nutritârele și ser- 
vitorele, luândă cu degetulă din acelii lutii, însâmnă fruntea, 

  

(1) Diet. de M. Vasiluţă, P. L. Leuștâni, G. Tomoiagă și alţi Români din 
Bucovina. | ” 

(2) Com. de d-lui Vict. 'Tocariii, învățătorii în Valea-Putncă. 
(3) Djuvara, în «Țera nou» an IL. p. 251: asbenghiilă, pe care și la noi 

ilă intrebuinţeză mumele pentru a feri copiii de diochi.» 
(4) «Şedătorea» cd. Artură Gorovei, an. |. Fălticeni 1892, p. 15: «Benghiit 

e o pată ncgră, făcută in fruntea copiilorii mici cu cernclă ori funingine, 
ca să nu fie diochiaţi de cei ce i-ară vede.» — Diet. de Aniţa Pletosti din Rădă- 
şeni și M. Nistorii: «Ca să nu se didehe, se ica lutii de pe călcâiti sati funin- 
gene din gura cuptorului și se unge pe frunte, făcându-se unii semn, care 
se numesce Benghiă. Omulii se uită la semnuli acesta și nu-lii didehe.> 

(5) Migne, Exceyl. theolog. t. Il. p. 879. apud Djuvara, op. cit. pag. 251.
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pruncului. Și de-ai întreba că ce însâmnă acestii lutii, acestă, 
imală ? voră răspunde. că prin acea ungere:să se alunge 
diochiulă (ochiulă celi răi, invidia și pisma).» | 

«Uită-te! câtă putere se atribue lutului și imalei, ca să 
înfrângă, puterea diavolului? 

”  «De'se întâmplă aşa ceva la Greci nu e de miratiă, dar 
cum că aceea se întâmplă la, aceia cari adorâză crucea şi 
sun! părtași misteriilori, și atâta filosofăză, acesta cu ade- 
verati e demni de multe lacrime. . 

«Dumnegeii te-a, onoratii cu ungerea spirituală, și tu de-, 
turpezi pre fiulă (tăi) cu lut? Dumnedei te-a întrumuse- 
țatu și tu te spurci? Și când ar fi trebuit a impune în 
frunte crucea, ce are putere insuperabilă, tu lăsândi ac6- 
sta, cadi în. nebunie satanică ?... Celui ce unge pre aceli 
(pruncă), cu lut, cum să nu-lă facă despectată ? întrebi, cum 
îl va aduce sub mânele preotului? cum te vei ruga ca cu 
mâna preotului (presbyteri) să i se pună în frunte signa- 
cululă unde la unsă cu lută? (1).» 

Din cele arătate până aici precum și din spusa Româ- 
nilorii, resultă că denghiulă sati sDeng ghia se face numai 
în contra dochiului. 

Dacă vomiilua însă bine semă că cuvîntulit Denghiă aro mare 
asemenare cu numele unei ființe mitologice, care e forte res- 
pândită, și cunoscută Românilor și care se numesce Benga (2) 
precum și cu adj. bengufă, care e usitată mai alesi în “['ran- 
silvania, și care însemnâză ciudată, văă, ală Dracului (3), 

  

(1) «Preotul Românii» an. XV, Gherla 1889, p. 248. | 
(2) A. T. Lauriană și 1. C. Massimii: Glossarii, Bucuresci 1871. p. 66: 

«Benga» s. î. după următorele esemple pare de-o insemnătate cu epilepsia, . 
dracii ete.: pare că a intrată Benga i în el; bagii pre Benga în tine, lua-te-arii 
Benga /» 

(3). Veqi «Gazeta Teansilvanieia an. LV, Brașovii 1892, No. 99, p. 4.
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apoi ori și cine pâte să concâdă că Românii fact Venghiu- 
mile din cestiune 'nu numai în contra diochiului, ci și în 
contra acestei fiinţe (1). 

Ce se atinge de stupită (scuipitiă, scuipati); despre care ami 
dist mai sus că se întrebuințâză la frământarea lutului din 
care se face benghiulă, trebue să amintimii că şi elă- ase- 
menea €e consideratii în tâte țările locuite de Români ca unti 
mijlocii apărătorii în contra diochiului. De aici vine apoi şi 
datina că lomâncele, voindi a feii pre copiii lowui de di- 
ochi tot-dauna de câte: ori îi scaldă, după ce-i: scotu, stu- 
pescit în scăldătore, iar: când cine-va se uită prea lungii 
la dinșii, îlă râgă să nu se mire și'să stupâscă (scuipe) de 
trei ori :spre copii (2), ceea ce ori şi cine o face, chiar Și în 
casulii acela, când muma copilului nu Tar fi lăcută luătoră 
de sâmă, rostindă în același timpii cuvintele: «sa nu-ți fie 
de diochi/» sai «să nu vă fie de diochi 7» 

La mană, gice Persiu, II, 31—34, când copilulă cra 
de-o săptămână și trebuia să i'se dea uni nume, după ce 
era îmbăiatu, doica îi ungea buzele 'și fruntea cu scuipati, 
pentru ca să-lă păzâscă de ochii cei rti (3). 

In Transilvania mâșa, după ce a scăldati și înfășatii co- 
pilulă, îl închină la Maica Domnului, apoi bagă crucea în- 
trană blidi'cu apă și stropindă cu apă de aceea pre noulii 
născută dice: : 

— Inchină-se robulă sai râba lui: Dumnedeti (loani: sati 
Maria) în numele Tatălui, ali Fiului și ali s-lui Duchu! 

Apoi, atingându-li de vatră și de ușă, urmeză: 

  

(1) In Bucovina provine numele acestei fiinţe în următorele rostiri, cari se 
adrescză mai alesii copiilori celori neastemptraţi : du-te fa Benga; Ina-te-u:iă 
Benga să te îee; la Benga cu tine! 

(2) Vedi şi Djuvara în «era nouă» an. II. p. 291. 
(3) Djuvara, în «era nouă» an. II, p. 251.
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:——Să fii bună să taci ca cuptorulă, că, vatra, ca ușa!.. 
“După acâsta îlu așeză, puţină, așa înfășatii cum este, sub 

masa (1). 

Cum a făcută şi -acâsta, m6șa, luândii banii cei de ar- 
gintă, cari saii pusi mai nainte în scăldătâre și cari sunt 
de regulă meniţi pentru dinsa, îi stringe, -iar scăldătârea 
o scote și o aruncă afară. 

Aci e de observatii că atâti scăldătârea ea acâsta, în care: 
sa scăldati pentru prima, 6ră copilul, câtă și tâte scăldă- 
torile următâre nu se aruncă în fie ce. locii, ci toti-deauna, 
întruni loci retrasă, curatii,: unde nu umblă nimene,: și 
acesta, din causă că, după cum ami amintiti mai Sus, se 
pune înatr'însa apd sfințita, și fiind acâstă sfințită, e păcatii 
să se arunce în fie-ce locii:(2).. 

Moi departe nu e nici o dată bine ca scălduşele, în cari 
se scaldă copilulă, să se arunce asupra sait pre sfântul 
s0re, pentru-că sârele dă lumii lumină și ne încăldesce, ci 
totă-deauna în altă parte, de comuni spre mieduli nopții. 

M6şa saii mama, cari aruncă scăldătârea spre -sore, are 
mare p&cată, iar copilul mamei respective, îndată cum il 
scaldă, face bube pe trupi. | 

Asemenea, nu e bine a se arunca pe focă, e căci uni cân-: 
tecti poporanii din Transilvania dice: 

| Măicuţă, ali mei norocă 
L'ai ţipată cu ciupa 'n focti. 
Măicuţă, a mea tienclă 
O-ai ţipată cu ciupa ?n pară ! (3) 

Intâia scăldătore a, copiilorii e bine să se „arunce mai 
cu s6mă pe flori, anume ca copiii să fie frumoși și atrăgători PI 

(1) Com. de d-lă Rom. Simu. 
(2) In Bucovina, Transilvania și Banatit, com. „de d-lu 1. Georgescu și 1. Popovici. E i 
(3) Com. de d-lui T. Olteni. 

JMarianii, Nascerea la Români, 

sl
 

.



-- 98 — 

ca florile (1), ori la trupina unui nucă, mără, sai peră, 
anume ca, precum crescii și rodescii pomii aceștia așa să 
crâscă şi să rodescă şi copiii, cari sai scăldati întrinsă (2). 

După ce a aruncatit acum scăldătârea afară, și după ce 
a căutată iarăși de nevastă, ca să nu i se 'ntemple nimică 
rău, dacă noii născutulu e băiată, moșa așteptă plină de 
bucurie până ce întră tatăl săi în casă; iar dacă a întrată, 
îl poftesce să ocupe loci pe uni scaună sait pe laiţă, căci 
ca are să-i aducă o veste bună, o veste forte îmbucurătâre. 

Tatăli copilului se aștză pe scaunul arătatii și așteplă, 
cu cea mai mare nerăbdare vestea îmbucurătore, 

Insă m6şă nu-i spune de o cam dată nimici, ci se duce 
mai întâi la uni dulapi sai în altii loci, scâte uni șip 
de rachii cu miere, târnă întruni pahari și după ce în-- 
chină la dinsuli și cinstesce ca mai întâi un pahari, umple 
din noi paharul și apoi întindându-i-lă dice: 

| | Tinde mâna, | 
Că ţii vina! 

Bărbatulă primesce paharul și-lă cinstesce și el de bine. 
M6șa îi apucă acum cușma, și o pune întrună cuiit de- 

asupra nepotei, unii semni acesta că noii născutulti esto 
băiatii și cum că are să se îngrijâscă de dinsulii ca săi 
cumpere vestminte bărhătesci, şi până ce nu și-a rescum- 
păra-o cu bani sat cu vrună alti dară, mâșa nu vrea să 
i-o reîntorcă, " 

In alte locuri e datină că mOșa, după ce întră tatălui 
noului născutii în casă, după ce-li poftesce să ș6qă și-l 
cinstesce, să-lă descingă de brâă și pre acosta să nu i-li 
dee îndărăpti, până-ce nu-l rescumpără. | 

Tatăl băiatului scote cu cea mai mare bucurie și dă 
a 

(1) Dat. Rom. din cele mai multe părți ale Bucovinci. 
(2) Com. de d-li G. Tomoiagă,
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moşei darulii pretinsă, și acesta cu atâta mai de grabă, 
de Gre-ce atât în Bucovina, câtit și n cele-l-alte locuri 10- 
cuite de Români, tatălă totă-deauna se bucură mai multi de 
nascerea unui băiată, a unui feciori decât a unei copile, 
pentru-că printrînsulă parte şi-a câștigată unt noă suc- 
câsorii, dela care spereză mai mare ajutorii: și hrană de- 
cât de la o fată, parte şi din acea causă că femeea e con- 
siderată cu multă mai pe jos decât bărbatului, şi toti- 
odată avândi o posiţie mai grea în viață (1). Pe când dacă 
noii născutulii e o fetiță sai, după cum spunii 'Transilvăncnii, 
biata, se bucură mai multi mama sa (2). 

Scurtă dist: mai fie-care Românii e cu multit mai bu- 
curosi dacă are mai mulți băeți decât fete, căci prin 
băeţi numele de familie se perpetucză, pe când dacă are 
numai fete, acela se perde, şi numai atunci nu, când băr- 

„batul adoptâză numele de familie altă soției, ceea co însă 
forte rară se "'ntâmplă. 

Dacă noii născutulii e fetiță, lasă moșa. pre tatălui săi în 
pace. Când întră însă vro femee în casă, o desbrobodesce 
pre aceea de ștergarii sait îi descinge brânețele anume ca: 
să fie pentru noi născuta, că ci de acestea, îi trebuescii, și 
până ce nu-i dă și femeea vrună darii Gre-și care nu-i întârce 
Iucrurile luate. | 

Toti așa faci și mâșele din Moldova. | 
«Când întră tatălui în casă — dice repausatulă Lambrior 
baba. m6șă, pe a cărci sbârcită față, deprinsă cu poso- 

moritii, se vede o rază de senini, îi sare înainte sprintenă, 
ca o copilă și-i spune voi6sa, veste că are uni băeţelă sati 

  

  

(1) Com. de”d-lă Rom. Simu. 
(2) In Bucovina și Transilvania, com. de d-li V. Turturenă: «Părinţii se 

bucură de regulă mai multă de băieți decât de copile, pentru că băieții 
portă numele tatălui. Mamele se bucură de copile, pentru că prin copile mai 
câștiză, ună fiu, adecă pre ginere.»
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o fetiță. Dacă noulă născutii e hbăiată, atunci baba se re- 
pede și-i smulge căciula din capi, vestindu-i prin acâsta, 
înainte de a-i spune vre-o vorbă, că are unt feciorii, că- 
ruia, îi trebue astii-felii de lucruri. Toti asemenea face și 
cu alți bărbaţi, ce se ivescit în casă (Do 

In Alacedonia, când femeea nasce băiată, acesta se con- 
sideră ca uni evenimentă fericită şi atunci în casă este 
mare veselie. Moșa vine în grabă de anunță acesta tatălui, 
luându-i ea însași mai întâi fesulă de pe capii, când tatăli 
atunci plină de bucurie, o mulțămesce pentru vestea ce i-a 
adusi, dându-i bani ; din contră când se nasce fată, veselia, în: 
familie este restrinsă, și mâșa anunță acâsta tatălui cu 6re- 
care vorbe de mângâcre, care se mâhnosce și simte în su- 
fletulii săi împreună cu nepsta unii regreti, despre cea ce 
i Sa întâmplatii. 

După ce sa anunțată tata, se trimite unii băiat ca de 
vro doi-spre-dece ani, să dea de scire despre acâsta pe la 
tote nâmurile și cunoscințele mai de aprâpe. Acei încunosci- 
ințați, dau drepti mulțămire băiatului cinci sai dece parale 
alții mai cu dare de mână şi mai multă (2). 

După ce i-a luată căciula sati la descinsti și după cea 
primită banii de rescumpărare, mâşșa îi arată copilulu ce 
se află sub masă sai sub laiță, adecă unde La fostă pusti 
cu puţinii mai înainte de acesta. 

Tatălui se scâlă acum de pe scaună, se duce până lângă 
masă, unde se află copilul, se plecă, îlă rădică și sărutându-lt 
îl duce și-lă dă maicei sale. 

Acâstă datină de a, rădica, tatăl pre copiii noit născuți dela," 
pămiîntu și a-i da maicei lori se vede că e de origine ro- 

  

(1) Lambrior, Obiceiuri și credințe la Români, în «Convorb. liter.» an. IX, 
laşi 1875— 6, p. 2. 

(2) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, publ. în op. cit. p. 40.



— 101 — 

mană, pentru că Romanii, când le rocunosceată paternitatea, 
încă aveai datină de a-i rădica dela, pămîntă. 

lată ce ne spune d-lit Dr. At. M. Marienescu în privința acesta: 
«În diua de nascere, după datina veche, se punea prun- 

culă pe păminti, ca să se probeze dacă e de vi6ță şi drepti 
iar nu strâmb? 'Tata, avea drepti să-li rădice sait ba, şi 
dacă îlu rădica, recunoscia că e alti săi, are vicță și tre- 
bue să-lă crâscă, și atunci sc invoca Juno Levana (rădică- 
I6rea); dacă nu-li rădică, atunci sati nu-l recunoscea de 
ală săi, sati prunculă era ună monstru, şi în casulă din 
urmă avea, dreptii să-lii omâre de loci cum cinci vecini ait 
constatată că prunculă nare visță; iar dacă era dubiu, 
atunci în ală treilea ani avea drepti să-lă omore, de re- 
sulă să-lu înnece, și dacă abusa tata de acestă drepti. își 
perdea jumătate din avere (2).» 

Datina de-a lua bărbaţilorii cuşma din capi și a-i des- 
cinge de brâu sait curea, iar pre femei a le desbrobodi sai 
a le descinge de brâneţe se repeţesce din diua nascorii şi 
până după botezulă pruncului. 

Așa când întră vre-un bărbati după nascere în casa 
unde se află femeea bolnavă de nascere, luându-i cușma dice: 
«ăi 1aă cușma, că-l fecioră!» iar când vine o femeo:c c îpă 
iai tulpanuli, ca-i fată!» 

Și. nime nu se pune de pricină, ci fie-care, bărbată ai 
muere, fecioră ai fată, îi dă de norocul copilului câte unit 
mică presenti sau plătescti câți-va cruceri moșei ca să-i 
întârcă, lucrurile luate. | 

De aice apoi, dela acestă datină vine și qicala: «nu fe 
duce la cutare casd, ca ți-oră lua cușma sat tulpanula» adecă: 

  

(2) Cultulii păgână și creștinii. T. 1; Serbătorile şi datinele romane vechi 
Bucuresci 1884, p. 807 — 308.
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nu te duce ucolo fără de nemicii în mână, pentru că acolo 
sa născutii uni băiatii saii o copilă! (1) 

In Jlunțiă apuseni ai 'Trausilvanici, ori-ce străină care 
întră în casa, în care s'a născută de curândi uni copilă, 
trebue asemenea să-i dea unii dară câtit de mică, de re- 
gulă în bani, alti-lelii ar însemna că desprețuesce familia 
și în speciali pre mama copilului (2). 

In unele părți din Țera-Homânâca din contră trei qile 
dela. nascerea unui copilă, nu se spune adevăratii de este 
baiatii sai fată, și acesta pentru ca noii-născutulii să nu se 
dedche și să trăiescă (3). 

Totu în f6ra-Bomdânescă, îndată după ce a născutii o fe- 
mec, se face cruce de tărițe de grâă, una în mijloculă ca- 
sci și alta lo ușă și cine întră dice: 

Aci de casa de tăriţe să te apuuă, 
lar de copil să nu te atingi! 

Acesta se face anume ca copiiulă să nu plângă câtă va 
fi mică (4). | 

Când părinţii nai parte de copii, când le mori, atunci 
m6șa din Transilvania, cum a rădicatii pre celt nou născulii, 
cum la scăldată și la presentată părintelui săi, spuindu-i 

de ce felii de sexii e, îli scâte afară şi-lă pune la uliţă, și 

care omit trece mai întâi și află copilulă, acela e obligati 

ca să-lu boteze. lăcândii acâsta, atât mâșa câtii şi părinţii 

credii că copilul, care a fostă astă-felu pusă, nu va-muri (5). 

“In părţile Oraviţei din Banată, murindă în o familie în 

continui copiii, apoi la proxima nascere se prinde uni co- 

  

(1) Dat. Rom. din cele mat multe părți ale Bucovinci. 

(2] Frâncu și Candrea, op. cit., p. 147. 

(3) Ioneni, op. cit. p. 18. 

(4) lonenii, op. cit. p. 13. 
(5) Cred, Rom. din Trans. com. de d-lui [. Georgescu.
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coși, de este pruncii, iar de este pruncă o găină, și se îm- 
bracă în îmbrăcămîntulii cu care a veniti: celt noii-născutit 
pe lume și se dice: 

Dai capii 
Pentru capii, 
Ochi 

Pentru ochi, 
Nasii 

Pentru nasi, 

Gură pentru guri, 

înșirândiă tote ce se află la omii. Se face apoi o grâpă în 
chilia, unde a căduti copilulă când sa. născută, și cosându-şe 
cioculă animalului cu aţă tare se îngrâpă acolo, puindu-se: 
în râpă o bucăţică de marmoră, o bucăţică de tămâe 
albă și alta nâgră. | o 
„Se face de multe ori toti pentru acestii casi, ca şin 

Transilvania, că noii-născutulii se scâte în drumi afară, şi 
primul care va trece pe lângă el, acela se iea de nași, 
credându-se că primulă naşă este p&cătosi și pentru păcatele 
sale pătimescii fiii sufletesci (1). 

In alte părți, totii din Banati, când unoră părinți le moră 
necontenitii pruncii, m6șa pune pre prunculă de curândiă năs- 
cutiă. întrună l6gănă, în care mai pune încă și uni lanţă 
de fierti; apoi îl scâto pe ferâstră afară și-lă duce în drumul 
mare, unde păzindu-lă îli lasă să stee până ce vine ună 
omu, o muere sai uni copilă, de-l află, Omul ce la 
aflati se privesce apoi de nași ali copilului aflați. 
„Pruncul se scote pe ferâstră, iar nu pe ușă, pentru că 
pe ușă ai fostii scoși fraţii săi cari au murit (2). 

In unele părți din România, precum bună-6ră în judeţului 
a 

(1) Aurelă Iana, «Credinţe la nasceri» în «Familia», an. XXV, p. 483. 
(2) Com. de d-li los. Olariu.
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Ilfovă, când moră cui-va copiii, aruncă pre celi noii-născutit 
în drumă, și cine-l găsesce, acela să-lii boteze (1) în altele; 
este datină ca mâșa, voindi să trăâscă, copilului pre care 
la rădicati, cum se nasce, se duce cu el la biserică, și 
pre cine-va întâlni întâi la biserică, aceluia i-lă dă să-lă 
boteze. 

“Toti așa îndătineză de a face și mâșele din unele părți 
ale J/acedoniei. 

lată ce ne spune în privința acesta d-lui T. T. Burada: 
«Când într'o familie nu trăescii copiii, ci mori de mici, 

este obiceiulă, pentru a se evita acesta, ca mMOȘa să iea co- 
pilulu îndată ce s'a născutii, fără însă ca să scie mama, să-lu 
ducă la, biserică şi să-lu lase la pragulă uşei, pentru ca 
să-lu găsâscă cei ce voră eși din biserică. Atunci cine are 
plăcere iea copilulă găsită și-l boteză: M6şa. care era acolo, 
și nu o scia, nimeni că pândesce cine-va, boteza copilulă, 
vine la nași. și-i spune ali cui este copilulă, și acesta îl 
duce a casă la mama, lui, și atunci acâsta, îlă înfiâză ca și 
cum ară fi uni copilă străină:(2).» 

In unele părți din Romdnia mai este încă și aceea, datină, 
ca nu multă după ce se nasce copilulii, să so trâcă prin 
torțile unei căldări de aramă, apoi cu acea căldare nu se 
moi îmblă până ce copiluli nu se face mare ca so pstă 
rădica singură de jos. Acâsta se face asemenea ca copi- 
lulă să trăsscă ani mulți şi să fie tare ca, metalulă din care 
se face căldarea (3). o 

Scăldătârea primă a, copilului precum și celea de până 
la Botejune, dacă botejunea nu se întârdie prea lungă timpu, 

  

(1) «Şegătârea», ed. Gorovei, an. 1. Fălticeni 1892, p. 154: «Când îţi moră 
copiii, pe celă noă-născutii aruncă-li în drumii, și cine Po găsi să-lti boteze. 

(2) Obiceiurile la nascerea copiilorii, în op. cit. p. 50. 
(3) loncnii, op. cit. p. 12 și 13.



— 105 — 

le face de comunii mâşa, sai și altă femee. Dela, botejune 
începând înainte, le face de regulă mama, copilului. 

Şi dacă mai nainte mâșa n'a trecutii nici una dintre da- 
tinele și credințele înșirate mai susii cu atâtii mai precaută, 
și mai rigurosă e mama copilului în privinţa, împlinirii loră, 
” Așa, caută mama cu mare serupulositate nu numai cum, 
ci totii odată când şi de unde se aduce apa pentru scăl- 
dătârea, copilului, căci nu e toti una dacă se aduce ori și 
când și ori de unde. | 

Atâta pentra scăldătârea primă, dacă e cu putinţa, însă 

mai cu semă pentru tote scăldătorile urmățore apa trebue 

să se aducă totii-deauna după resăritulă și înainte de apusulii 

s6relui (1). 

Asemenea se caută ca scăldătârea să se facă ori şi când 
cu apă din unulti și același locii, căci alti-felă, când se 
amestecă apa din două fântâni sait se schimbă, luându-se 
o dată dintro fântână iar altă dată din altă fântână, atunci 
copilul, care sa scăldatii într'o asemenea scăldătâre, nu 
mai dârme cum 2, dormiti până la schimbarea apei; și 
atunci e vai şi amarii de capuli mamei: nu mai are nici di 
nici npte odihnă de plânsetele și răcnetele copilului (2). 

Dacă apa de scăldătore se ica dintrună zază, atunci co- 
pilulu, care se scaldă întrînsa, după credința poporului, când 
va ajunge mare, zu fi numai de năcuză. lată ce ne spune 
despre acâsta o doină din Bucovina: 

Mama mea, când m'a făcută, 
Bine ei nu i-a părutiă, 

De subsuori m'a luati 
Şi n apă că mia scăldatii, 

  

(1) Com. de d-nii Rom. Simu și:1. Georgescu. 
(2) Com. de d-lui G. Tomoiagă.
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In apă de cea de iază, 
Ca sc petrecă cu năcază... 
Și n corăţică de-arină 
Ca să petreci totii strămă, 
Apuşora n'a fosti bună, 
Apușor'a fosti de iazii 
Ca să petreci cu ntcază. 
Îi-a pusi la grumază mărgele 
Să petrecă dilele mele 
Toti cu năcază și cu jele! (1). 

Altă doină din A/oldova și anume din comuna Deleni, ne 
spune în privința acesta următârele : 

Decât maică mă tăcei 
Mai chini mă prăpădei, 
liciorașt nu mă aval. 
Mai scăldatii cu-apă di iază . 
Să sciii numa di ncicază (2). 

Insă nu numai apa cea de iaz, ci chiar și cea de pariă, 
mai alesi când acâsta e cam tulbure, încă nu e bună. Do- 
vada despre acâsta avemi următorea doină totii din Moldova: 

Măicuţă, măicuţă, 
Tu când nat făcută 

Bine ţia părută; 

Când mai legănatii 
R&ă m'ai blăstămată, 

Cu blăstemti de foci 

Ca să n'am norocil. 

Jur când nvai scăldati 
Vai că mai scăllată 

Cu apă din iaz 

Să fiii de năcază, 

În o INI 

(1) Din Stroesci, sată în districtul Sucevii, com. de Gr. Poleacă, stud. ginin. 

(2) ML. Canianiă, Poesii populare, Doine. lași 1888, p. 9. 
.
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Măicuţă, măicuţă, 
Tu când mai făcutii 

Bine ţi-a părutu; 

Când m'ai lewănatiă 
Rei maj blăstămatii 

Cu blăstemii de foci 

Ca să n'am norocu; 
Jar când m'ai scăllată 
Vai râă nai scaldatii 
Cu-apă din pârtii 
Să fii cu toți răi (1). 

Cum că apa din unele riuri sati părae are, după credința 
poporului, o influență fatală asupra viitorului copiiloră scăl- 
dați cu ea, se pote cunsce şi din următorele versuri, ce 
le scotemii dintro baladă din fera Romdânesca: 

“Taci, că te-am scăldată 
Cu apă de Pruti, 
Să fii totă urit; 

Cu apă de luncă, 

Să fii totii de ducă .... (2). 

Credinţa în privinţa, 'margeleloră amintită în poesia de 
mai sus din Bucovina, esistă și în eră Românsscă,: 

«La băeţi — ne spune d-lii lonâni —să, nu se pună măr- 
gele la gât, căci făcânuu-se mari, şi îmbătându-se vre- 

odată plângi până se trezesci (3).» 

Dacă apa se iea dintrunii vadu sai dintruni loci, unde 
se află mulți spini, asemenea nu e hine. Dovadă despre 
acestă credință avemu următorele versuri dintw'o doină din 
]loldova : 

Frundulenă lemni uscati, 

Când mamuca n'a scăldati 

(1) Sevastos Cântece Mold., Iași;1888, p. 15. 
(2) Teodorescu, Poesii pop., p. 438: 
(3) Ionceniă, op. cit. p. 21.
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Of! că răi m'a mal scăldatii 
Cu apușoră din vadii 
Să umblu din satii în sata, 
“Cu apușoră din iazi 
Să fii lumii de năcazi, 
Cu apșoră trestidră 
Să umblă din ţerăn țeră 
Cu traista subsuoră; 
Cu apușâra din spină 
Să umblu totă prin străini (1). 

Altă doină, totă din Moldova, și anume din Hârlău, în 
care se amintesce apa de spini, sună aşa: 

Maică duiâsă, 

Rămâl sănttosă, 

Tu când mia! făcutii 
Ghinc, maică, țl-o părutii, 
Da când nai scăldatiii 
Răi m'ai Dlăstămatii, - 
Cu blăstemu ce alti de focii 
Di nu mal am în lumi norocii. 
Și mal scăldat cu apă de schini, 
Di sunt în lume toti străini, 
Și mat scăldati cu apă din iazii 
Și sunt în luni di năcază (2). 

Mai pe scurlă ori ce apă statută sati statătore, lină, curgă- 
tăre și în acela-și timpi tulbure sat amestecată cu felurite 
ingrediențe nu e nici de cum bună de scaldă pentru copi- 
lulii noii-născutii, căci o astii-felă de apă e simbolulii nenoro- 
cirii. Dovadă despre acâsta mai roproducemiă încă și ur- 
mătârea doină din Fundulti-Moldovei în Bucovina : 

Frungizoră meri meruntii, 
Mămuţa când m'o făcutii 

DN 

(1) Sevastos, Cântece, p. 21, 
(2) Canian, op. cit. p. 183.
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Tare bine i-o părutiă, 
Iară când mo legănatii 

Tare răi m'o blăstămati 

Cu blăstemii amară de plânsti, 
Tare de mine s'o prinsi. 
C'uni picior no legănatii 

: Și din ochi o lăcrămatii 
Din gură o blăstemati. . .. 
Diminâţa m'o scăldatii 
AP'o scăldatăi cu apă lină 

Ca să fiă, mamă, străină, 

Pamiagă cu-apă din lătocii (1), 
Ca să mai mai am noroci, 
Sea cu apă din iază 

Ca să fiii totii de năcazii (2). 

Dacă apa se iea dintruni păriă curati și repede. curgt- 
tori sai dintro fântână, care după credința poporului e 
cea mai potrivită, atunci băiatului, ce se scaldă într'insa, va (i să- 
n&tosă și bine crescută; iar dacă va fi luată de sub vre-o 
punte, atunci va fi viteză de munte. Iată ce ne spune o 
doină poporală și în acestă privință: 

Spune-mi maic' adevărată 
Cu ce apă m'ai scăldată! 
Ori cu apă de păriii 

Să portii pistăle la Irâă? 

Ori cu apă de fântână 
Să portă sabia "ntr?o mână? 
Ori cu apă de sub punte 
Să fii vitdzulă de munte ! (3) 

„Pe lângă plantele înșirate mai sus, cari sunt îndătinate 
a se pune în prima scăldătore a copilului, mama acestuia, 

  

(1) In Moldova cuventuli acesta se rostesce lăptocă. 
(2) Diet. de Paraschiva L. Leuștenii. 
(3) P. N. Oltenescu: «Cântece pop.» în câmiculă poporului,» an. I. Pesta 

1867, p. 293.
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după ce se însănttoșcză și se rădică din pată, mai pune 
după împrejurări și trebuință încă și multe altele, parte, pen- 
tru ca, copilulu să nu se diche (1), parte pentru ca să se 
întărâscă, să fie frumost, sănătos și voinici. Cele pentru 
întărire sunt mai cu s6mă românița, minta crâță și negra. 

După botezul copilului mai pune încă și câte-va fire de 
grâă, cari însemnâză că precum e grăulii mai alesi şi mai 
căutatu dintre tote pânile, asa, să fie Și prunculi noi-năs- 
cutii. Și grâul de-aceca se pune abia după botezii în scăl- 
dătâre, pentru că cl, după credința poporului, e sfintă ca 
şi mirulă (2), de ore ce, după cum arată și următârea le- 
gendă din Maramureși, e făcută din carnea Domnului nostru 
Is. Che. când a fostă restieniti: 

Dumnedeii când a umblat Indată în cale 
Țoţi sfinţii lati întrebată: 
— «Grâulii celti curati, 

Vinul strecuratii, 
Și mirulă celui sfintii 
Din ce-si pe pămîntii? 
Din co sunt făcute, 
De-sii așa plăcute ? 
— «Voi prea bine sciți, 

"Deci ce mai voiţi, 
Bine, forte binc, 

Căci aţi fostii cu mine, 
Când noi am cșitiă 
La câmpu părăsită 
Sus la Rusalimu, : 

Ca să mal privimii 
Grâne fără spic 

Şi vii fără vinuri 

Şi flori fără miruri. 

  

(1) Com. de d-lă Rom. Simu. 

La fântână 'n vale, 
Rece ventiă ușoră, 

Paltinii gălbinori, 

Sub frunde mărunte, 
La umbră rotundă 

Boi, vaci adăpămit 

Și no! însetâămit. 

Voi aţi și-adormită, 
Ei am strojuiti 
Tiranii, Evreii, 

Mânioși ca leil, 

Ai și auditi, 

La noi ai veniti, 

Voi toţi aţi scăpatii, 

Dar că m'am lăsatit 
Să paţi pentru voi 

Și turma de oi. 
Și ci mă legară 

(2) Diet. de Maria Vasiluţă din Poiana-Stampii.



Și prinsă m& purtară 
Până la Pilatii, 

La casa de sfatit. 
Legea îmi punea 
Din care eșia 

Să fii restionitu 
Și batjocoritu 

Pe cruce de brad 
-Precum vrea Pilatii. 
Apoi m'ati întinst 

ŞI tare m'aui strânsă, 
Carnea josii cădea, 
Pe unde pică 

— Il — 

Cue de oţelii 

Dândi cu maitt de fierii, 
In mâni, în pici6re, 

“Cuele bătea, 
Sângele-mă curgea, 
Pe-unde picură, 
Vină bună se făcea. 

Și spini adună 
ȘI mă ncunună, 
Tare mă 'mpungea, 
Suddrea-mă curgea, 
Pe unde pică 
Mirură înflorea (1)   Grâă bună se făcea. 

Româncele din Transilvania, pe lângă unele din plantele 
arătote mai sus, mai punii încă ŞI 0 nucd micd ca, aluna, 
pentru ca copilul ce se scaldă întrinsa să nu se vateme, 
iar dacă bâșele i sunt ceva mari, să scadă; la copile să nu 
le crâscă prea, mari ţiţele (2). | 

Româncele din 7&ra- Domânescă, scăldândi copiii în diua 
de Sân-Tdderă puni în scăldătâre pietricele și flori de fenii, 
ca să fie sănătoși ca pâtra și drăgăstoși ca florile (3). 

Pe lângă acâsta mamele mat întrebuințeză încă şi o mul- 
țime de descântece, farmece şi vrăji în timpulii scăldării, şi 
anume: -descântecele ca, stingerea 'cărbunilori în scăldătâre, 
pentru ca să nu se di6che, apoi și pentru ca, să fio feriti 
de tote r&utăţile, bslele și spiritele cele necurate ; iar farme. 
cele și vrăjile, mai alesti dacă e fetiță, pentru ca acesta 
să fie frumâsă, atrăgătâre, încântătâre şi farmecătăre,. 

lată ce ne spune, cu privire la acestă datină forte r&s- 

  

(1) Familia, an. VIII, Pesta 1872. p. 198. 
(2) Com de d-lă Rom. Simu. — O fată, care are țiţe mari, nu ce frumâsă, 

ci cu câtă e mai trasă cu atâta e mai frumâsă. 
(3) loncniă, op. cit., p. 21
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pândită printre Români și V. Alecsandri în «Legenda Râu- 
dunicai :» 

O dină coborită din zodia cerâscă 
Veni să o descânte, s'o legene, s'o crescă, 

„Săi dee farmec dulce, pod6be, scumpe daruri, 
S'o apere 'n viță de-a dilelorii amaruri, 
[a-i puse-o scăldătâre cu apă nencepută, 
De plâie neatinsă, de sre nevă&dută, 
Şi 'n apa încăldită cu lemnii mirositorii 
O trestie, unii faguriă și-o flâre de bujoră, 
Menindă prin șâpte blânde copila să dovie 
Năltuţă, mlădiosă ca trestia verdie, 
La graiti ca mierea dulce, la chip fârmecătore, 
Și ca bujorulă mândru de ochi atrăgătore (1). 

Datina de-a pune diferite plante, și mai alesă flori miro- 
sitore, în scăldătâre copiiloru, e usitată nu numai la Românii 
din Bucovina, ci și la cei din alte țări. Dovadă desprea ac6- 
sta avemii nu numai esperința, de tâte dilele, ci și o mul- 
țime de doine. Iată una din Zransilvania: 

In cea verde dumbrăviță 
Şede-o dalbă copiliță 
Tenără ca şi-o mlădiţii. 
„Câţi voinici că o vedea - 
Toţi din gură îi dicea: 
— Copiliţă, draga mea, 
lan trageţi tu cununa 
De pe câda ochiului 
Mal pe vîrvuli capului, 
Că tu 'n lume de-i trăi 
Mulţi voinici îi nebuni. 
— Nu-i de vină cununa, 
Că-i de vină maica mea, 
De ce m'a făcută așa. 

Îi e IC INI II 

(1) Opere complete. Poesii. Vol. III, Bucurescă 1875, Legende, p. 80.
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Frundă verde lemnă de bradu, 
Că pe mine va scăldati 
Totă în vosmarină şi flori 
Să fii dragă la feciori, - 
În vosmarini de celă terde 
Să fii dragă cul mă vede (1). 

Ba, mamele trebue să ice fârte bine s&ma nu numai la 
ceea ce pună în scăldătâre, ci chiar și la panuța sati cova- 
fica, în care se scaldă copilulă, din ce felă de lemnă e fă- 
cută acesta, precum și la aceea, pe ce timpu se cuvine a se 
scăldă copilul. 

Dacă e vănuţă, trebue să fie făcută din lemnă. de bradi, 
iar dacă e covăţică mai cu sâmă de teză, Din arnă însă 
nu ce bine să se facă nici una nici alta, căci în casulii ace- 
sta nou-născutulii copilă, când va fi mare, va pelvece mal 
multă prin strâină, 

Copilulii trebue scăldată totii-deauna înainte de apusul 
sorelui. Dacă se' scaldă când apune sorele sai mai târdiă, 
atunci capătă plânsori şi nu pote de felă dormi (2). 

In fera-Bomânesca cred Româncele că e bine, și de-aceca 
și 'ndătinâză, de a scăldă copilulă numai diminâța după r&- 
sărituli s6relui și sâra mai nainte de-a apune, ca să nu-i 
picră vederile când se va face în 'vârstă (3). 

In timpul scăldării, dacă copilulă e 'spureată, e bine, 
după credința Româncelori din Transilvania, să se bage în scaldă viorele ale şi câjua de salcă, după ce mai întâi par- 
tea de-asupra, adecă cea verde, i s'a rasă (4). | 

Toti pentru spurcatii se maj observă încă, și următârea 
procedură : i se face în trei Vineri scaldă de lapte mulsă 

(1) 1. Popii Reteganulă Trandafiri. şi viorele, p. 89. (2) Pretutindene în Bucovina. 
(3) 'Ioncni, op. cit. p. 15. 
(1) Com, de d-li Rom. Simu. 
Aarianii, Naacerea la Românul, 

8 “
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dela trei vaci în trei Vineri de trei mueri iertate, adecă bă- 
trâne. Iar nemijlocitii după scaldă se unge cu untură râncedă 
de căpătată. Untura acâsta se pune de-asupra la uni corni, 
unde .adecă se întâlnescit dout garduri sait ziduri, iar lap- 
tele se varsă peste untură (1). | 

Româncele din Bucovina spală nu numai corpulă copilului, 
ci și gurița, acestuia, anume ca să nu capete plesne. 

După scăldare mai fie-care româncă îndătineză a, unge pre 
copilulă scăldată cu unti saă și cu alttă-teli de unsâre, anu- 
me ca să i se moie ciolanele, și; dacă cum-va e sclintiti, 
șolditi, sai are unii altă defectă 6reși-care corporală, să-lă 
potă din cu bună vreme afla și îndrepta. 

Datina acesta se vede și din următârea poesie pop. din 
Bârgăi în 'Transilvania.: | 

Pân' ce-si negru, nu-si ţiganii, 

Că-sii copilă de moldovanii, 
Ci m'o unsă mama cu untă 

Să fiii tuturoră plăcutii, 
Ci mo unsă mama cu zară 

Să fi plăcută la o ţeră (2). 

„Mai departe adese-ori îndătineză mamele după scăldare, 
nu numai a înfășa pre copiii lori, fie băcți sau copile, în 
obiectele necesare spre acestii scopi, ci totă-odată a-i şi îm- 
podobi cu diferite flori. | 

O doină poporană, care ne amintesce datina acâsta, sună 
precum urmeză: 

Mândră mămuc' am avută, 
rumosti copilă m'a făcută, 
Va "nfăşatii cu flori de munte, 

Toţi gura să mi-o usculte, 
Mândrele să mi-o sărute (3). 

(1) Com de d-li Rom. Simu. 
(2) 1. Popi Reteganuli, Chiuituri, de cară strisi feciorii în “joci. Gherla 

1891, p. 99. , 
(3) Poesii pop. în «micul pop.» an. L. Pesta 1867. p 204.
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Precum după scăldare, așa şi după ce Lai înfășati și 
pusii în legănii ca să adârmă, fie-care mamă atâtii din Da- 
cia-traiană, câtă și din J/acedonia, iea cu degetele stupitii 
din gură, și-lă unge lo, ochi, îi face cruce de trei oră, dacă, 
e botezată, şi-l trage de nasti până la 40 de dile, parte, 

„după cum am spusu Și mai susi, ca să nu se pâtă apro- 
pia spiritele cele necurate de dinsulă, și parte ca să fie 
vioiit. și nasulii săi să capete o formă frumâsă (1). 

Când aruncă scăldătârea âfară nu e de ajunsu în cotro și 
unde o aruncă, ci totit-odată și când o aruncă. Așa, după 
credința Româncelori din Transilvania și Moldova, nici odată 
nu e bine de a se arunca scăldătârea, afară după ce înse- 
rEză sait chiar în decursulă nopții, ci totii-deauna înainte de 
acesta, De aceea se şi dice apoi că copilul nu e bine să, 
se scalde înainte de apunerea sorelui (2). 

Toti așa credi și Româncele din unele părți ale Zomg- 
miel. Iată ce ne spune în privința acesta d-lă Ionânit: 

«Lăturile, în cari se scaldă, uni copilă, să nu se mai 
arunce afară, dacă a scăpătatii sorele, căci capătă - copilul 
plânsă, suspini și murdărie în capi (3).» | 

Asemenea nu îndătinâză de-a arunca scăldătârea, pe vre- 
unii gardu, căci dice o doină poporană din Zransilvania = 

- Spune-mi maic' adevărată 
Scalda unde mi-ai țipatu? 

  

(1) Datina şi Credinţa Românilorii din Bucovina. — Burada: Obiceiurile 
la nascerea copiilorii, în op. cit., p. 45: «După ce copilulii s'a infășată și s'a 
pusit in sărmăniță (legănă) ca să adormă, muma ica cu degetele scuipatii din 
sură şi-li unge la ochi, îi face cruce de trei oră, de e botezatii, şi-l trage de 
nasti până la 40 de dile, pentru ca să fie viciu.» , | 

(2) Com. de d-lă Rom. Simu; — «Şedătârea», edit. Artură Gorovei, an. |. 
Fălticeni, 1892, p. 52: aScăldiitorea copiilori nu e bine s'o dai n6ptea afară.» 

(3) Ioncni, op. cit., p. 17. :
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Dor în cîreulă gardulul 

Să fiă sluga satului 

Cilana "mpăratului? (1) 

Altă doină, totii din Zransileanza, care asemenea ne amin- 

tesce despre credința acesta, sună: 

Spune, maic”, adeverati 
In co scaldă m'ai scăldat: 

In scaldă de Joi seră 

Ca să 'nconjură maie' o ţeră? 
Spune, maic', adeverati 

Unde scalda mi-ai ţipată: 
Peste uni gardi cu spini 

Ca să fiu totii în străini? 

Spune, maic' adevăratii : 

Unde scaldă mi-ar ţipată: 
Peste unii gardă cu pirlazi 

Ca să [iii toti de năcază 
Și cu lacrimI pe obrază ? (2 

Dacă voeseii ca copilului să-i mergă bine, să se îngrașe, 
atunci Nomâncele din unele părţi ale Zransilcaniei îndăli- 
n6ză de-a arunca scalda în apropierea unci cocine sati coteții, 
însă și în casuli acesta se ica tare bine sâma ca loculă, unde 
se aruncă să fie curati (3). 

„In alte părți, totă din Transilvania, at datină de-a vărsa 
apa, în care și-au scăldatii copiii si cu deosebire copilele, 
nu numai întruni loci curati, ci totii-odată și la tulpina 
unul nuci (4), și acesta din urmă cu scopă ca t6tă făptura 

  

(1) loană Stapa Poesii pop. din Serpreuşiu, comitatulă Aradului, în aGa- 
zeta poporului,» an. IV. Timişora 1888, No. 19. 

(2) Eufrosina Sândianiă, «Doine şi hore din poporiă» în aSedetGrea» cd. de 
los. Vulcanii, an. VIII, Oradia mare, 1882, p. 88. 

(3) Com. de d-lă Rom. Simu. 
(4) Jarnik şi Bârsenă, op. cit. p. 332: cAsemenea facă şi fetele cu apa, în 

care s'aii spilatii. Toti-odată părului, ce le rămâne la pieptănată, ilă viră fe- 
tele într'o scorbură de nucit, căci astii-felă redă ele, că voră ave totă-deauna 
code lungi şi frumos.»
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şi statura corpului lori să [ie frumâsă și atrăgătore. Dovadă 
despre acesta avemii, între altele, şi următorele versuri dintr'o 
doină poporană: ” 

—Eu, lele, de dorul tă, 
Nu poti sluji domnu-meti, 
Nici s'ascultii pe tată-tăui! 
—Bade, nu te suptră, 

"Că dăă nu e vina mea 
Ci-i. vina măicuţa mea. 
Ea frumâsa m'a făcutii 
ȘI eii ţie ţI-am plăcuti 
Ca piperul Grecilori, 
Ca tămâia popiloră. 
Când măicuţa ma scăldatiă 
Ea ciupa că mi-a ţipată 
Toti în umbra nucilori 
Spre chinul voinicilori (1). 

Toti spre scopului acesta, adecă ca copilele, când voră 
ajunge fete mari, să placă juniloră, îndătinză și Româncele 
din Banată a arunca scăldătârea, în care-și scaldă copilele 
când sunt mici, în vesvorulă viniloră (2). lată o doină și 
din acestă țâra, care ne arată nu numai unde. se aruncă 
scăldătârea, ci toti-odată și accea în ce o încăldescii, adecă 
întro 6lă nouă, ca și Româncele din Bucovina, și mai -de- 
parte ca și ele îndătineză a-și scălda copiii: în lapte dulce: 

Pe câmpulii cu seminici 
Ară badea şi-unii voinici, 
—Buni lucru, bade, la plugă, 
line tragi boii în jugi. - 
—Mulţamii, mândră drăgăstesă, 
Ce scii da vorbă frumâsă! 

2 

(1) Jarnik şi Bârsenă, op. cit. p.17. i: 
(2) In resvorulă viiluru,
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—Nu-sii de vină eu, bădiţă, 

Ci-i de vin-a mea măicuţă: 
Că mana mea ma scăldatii 

Și scălduș' a lepidati 

În restorulii vinilori 

Să fii dragă juniloră. 

Nu-sii de vin” ei, bădiţă, 

Ci-i de -vin-a mea măicuţă: 
Ja scăldat din dlă nouă 

Ca să fiii dragă și tout. - 
Nu-să de vină ei, bădiță, 

Ci-I de vin-a mea măicuţă:: 
APa scăldati din dlă verde 

Să fiii dragă cui mă vede. 
Nu-sti de vină ci, bădiţă, 
Ci-i de vin-a mea măicuţă: 

A'a scăldatii în lapte dulce 

Să fiii mândră ca şi-o cruce, 
Și scălduș'a lepădată, 

De câte ori ma scăldat, 

În vestoruli vinilorii 

Să fii dragă juniloră (1). 

Precum scăldătârea nu e bine de-a se arunca în fie-ce 
loci, totii așa nu e bine de-a se pune și vănuța sai co- 
văţica, în care sa scăldati copilulii, ori și unde. 

Dacă tr6ea (covăţica) de scaldă se pune cu gura în josă. 
ori cătră părete, atunci cred Româncele din Transilvania 
că copilul more (2). - 

In fine vr'o câte-va, cuvinte și asupra pelincelorii, şi apoi 
închiemii capitolului acesta. 

Pelincele unui copil se spală de regulă în scăldătorea 
în care sa scăldată acela. Nu este însă bine ca: ele să se 

  

(1) G. Trăilă, în Familia, an. 1866. Pesta p. 393. 
(2) Com. de d-lă Rom. Simu.
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spele pe dosă, până ce copiluli nu va împlini trei ani, 
căci 1 se va întârce și lui anusului pe dosă (1). . 

Pelincele sai cârpele unui copilă să nu se usuce la sâre 
nici la vântă, până nu este botezatii, edei se pârlesce când 
va umbla prin sore. | 

Când se punti cârpele unui copilu afară să se usuce, să 
nu le apuce sfinţitulti sorelui, ca copilulă  capetă plânsă 
multă ; dacă însă le apucă afară, să le scuture pe foci, apoi 
să le aducă în casă (2). Iar dacă:le-a adusti Și voesce să în- 
feșe. 'copilulă, să le afume 'mai întâi cu secâricd, căci numai 
dacă le afumă: nu capătă copilul plânsori (3). - 

Dacă” pelincele copilului r&mâniă peste n6pte afară, se 
crede că 'spiritele necurate, despre cari amă amintiti deja 
mai sus, le pocescii. lar dacă ati rămasti Și, aducându-se 
după. aceea, se întrebuințeză, atunci lesne i*se pote întâmpla 
copilului ceea ce i se întâmplă în casulă când rămâne sin- 
guri (4). | 

- In Banată se crede asemenea că scutecele nu este bine 
a se întinde să se usce (sventeze) pe gardă, pe prăjini sau 
pe sfori, ci cleo să se pună la svântată pe o rotă de cari 
saii de trăsură, adusă anume spre scopulă acesta și pusă 
în chilie lângă cuptoră sati sobă. Când se pună la uscată 
mama sati moșa trebue să dică: 

«Cum e rota de iute și de ageră, așa să fie și nepoţe- 
Juli sai nepâta mea N. de iute, ageră Și îndămânatică !» 

Făcându-se acâsta se crede că copiii, pentru cari sai 
uscată în chipulă acesta. scutecele, voră av& o deosebită 
agerime și istețime! (5). 

  

(1) Ionână, op. cit. p. 18. 

(2) Ioncnii, op. cit. p. 17. 
(3) Dat. și cred. Rom. din Bucovina. 
(£) Com. de d-li G. Tomoiagă. — «Ședătorea» edit. Arturii Gorovei, an. 1. 

Fălticeni 1892. p. 52: «Seuteeile copiilorii nu trebue lăsate noptea afară.» 
(5) Com. de d-lă IL. Popovici. 

Le
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Copilulă micii să nu se ştâreă la gură cu cârpe dela 
şedutută lui, căci când se va face mare îi va mirosi gura (1). 

Asemenea, nu e bine, din diua în care a începuli copilulie 
a se înfășa și până după botezii, ca, pelincele menite pen- 
tru dinsulă să se întrebuințeze de cei de casă ca obiele 
(sing. obială), fiind că se crede și se dice că acelă copilii 
nică când nu pote fi omă însemnată, cu vadă în lume, iar 
când ajunge în cotate de 2—3 ani începe a-i puţi din gură, 
și aşa-i pute apoi până ce mâre (2). 
„In fine mama română din Bucovina şi Transilvania, după 

ce a scăldatii copilulii, după-ce la înfășati și i-a spălat 
pelincele, trebue numai decât să se spele și ea în altă apă, 
curată şi abia, după aceea să-i deo ţiţă, căci alt-fela îi curg 
urechile (3). 

In fera-Romândscă în scăldătârea unui copilii nebotezati 
mâșa își spală picidrele, ca copilulă: să umble curândă în 
Dicidre și sa fie iute la mersă (4). 

După ce sa botezată copilul, nu e mai multi nimă&rui 
iertati să-și spele piciorele în scăldătâre, căci e păcati (5). 

  

(1) Ionânii, op. cit. p. 19. 
(2) Com. de d-lii G. Tomoiagă, 
(3) Com. de d-lă Rom. Simu. 
($) loncni, op. cit. p. 17. 
(5) Credinţa Românilorii din Bucovina.
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VIII. 

SLOBODIREA CASEI. 

În cele mai multe. părți locuite de Români este datină ca 
în aceiași di, în care sa născută prunculă, să -se facă și, 
slobodirea casei. 

Acâsta se face ast-felt: | | | 
Preotulii, însciințată fiindă de cătră unu familiantă ală 

femeii bolnave, se duce la, locuința acesteia, și ajungendă 
la starea, locului face mai întâi sfințirea cea mica a apei 
după rinduiala bisericâscă. Apoi, aprindându o lumină și 
cădindă totă casa cu tămâe, începe: Dine cuvintată, este 
Dumnedeulă nostru; .. . Sfinte Dumnedeule; . . . 'Latălă, nostru;... 
Ca a ta este împărăţia și tropariulu ile sau ală, sfintuluă 
de rîndă. După acesta, puindi epitrachilulă pe capului ne- 
potei, cetesce rugăciunile prescrise din rugăciunariti (molit- 
“venică) pentru gralmica e! însănttoșare și radicare din pa- 
tulă, dureriloră precum şi pentru curățirea de tătă spurcă- 
ciunea și întinăciunea trupesca; apoi pentru pizirea ek de tâta 
tirania diavolului și de totă năvălirea dulurilori, celoră, ne- 
vădute ; de neputinţă, slabiciune, rond, invidie și deochi;
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iar pruncului noii-născutii ca sd fie păzită și ferită de tota 
fermecătura și răutatea, de totii viforulă prolionicului şi de 
duhurile viclene din di şi cele din nople, şi ca să se potă 
învrednici a se închină bisoricei pămintesci, care este de 
Dumneqeit pregătită spre preamărirea numelui săi celui sfinti 
într'însa, 

Nemijlocită după ce sati 'cetitii rugăciunile acestea nepâtri, 
luândă m6șa, care a rădicatii pruncul, pre acesta în braţe 
și îngenunchindă cu dinsuli, preotulii îi cetesce și ci rugă- 
ciunea de curățire. 

Dacă, afară de mâșă, ati mai stati și alte femei întru aju- 
tori nepotei la nascere, atunci preotului le cetesce și acelora 
rugăciunea de curăţire, e 

Sfirșindă preotuli de cstitii tote rugăciunile usitate la acestă 
ocasiune și făcându încheierea, dă nepotei din apa sfințită 
de trei ori de băută, stropesce apoi în cruciși atâtit casa câti 
și pre nepotă precum și pre toți cei ce se mai află în casă, 
dândă în același timpi fie-căruia s-ta cruce de sărutatii. 

Cu acesta apoi se încheie întrega rînduială usitată la Slo- 
Vodirea unel case (1). a | 

În Alacedonia asemenea se châmă preotulă, nu multi după 
nascere, ca să facă aghiasmă, cu care se stropesce apoi co- 
pilulii, lehusa şi ' tâtă 'casa; apoi mâșa, lehusa și tâte fe- 
meile, cari ati fostii în. casă înainte de sosirea preotului, se 
spală pe mâni cu acea aghiasmă (2). 

În “multe locuri însă nu e datină ca preotului să facă Slo- 
borirea casei în aceeași di, în care sa născută prunculă, 
PI 

” (1) In Bucovina și România vedi Ioncnă, p. 8. În Banati și Ungaria, com. de d-li [. Popovici și EI. Popi: aSlobodirea casei se fceașa : se stropesce 
casa cu apă sfinţită, și apoi e iertată oră și cui a întra intr'insa.» 

(2) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii in Macedonia, op. cit. p. 40.
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ci cu vro câteva dile sai chiar și săptămâni mai târdit, 
şi anume atunci, când nepota s'a, rădicată din patit și pote 
umbla prin: casă. o 

In acele locuri deci, unde se află datina din urmă, în- 
dată ce o femee a născutii, se duce mOșa, la preotulii localii 
du un văsciori, o steclă de apă curată, cu ună struții de 
busuiocii pusă în gura steclei, ca, preotulii să facă, rugăciu- 
nile apei (1). 

Preotulă face sfințirea mic: a apel, ca și 'n casa nepstei, 
apoi cetindit mâșei rugăciunea curdțeniei, îi dă apă sfințită 
ca so ice cu sine. 

M6șo, luândi apa sfinţită: şi întorcându-se la casa nepstei, 
îi dă cesteia dintrinsa de trei ori de btutii și toti de atâtea, 
oră :0 stropesce, apoi o' spală pe mâni șipe față anume ca 
să fie curată și abia după aceea mănâncă și bea, caci altă- 
felă. lehuza este spureata (2). 

Stropesce după aceea și ea tâtă casa, ca și preotulii, cu 
-o parte din apa sfințită adusă; cea-laltă parte însă o păs- 
treză, ca să aibă ce “pune și 'n scăldătârea pruncului, 'și 
anume cam atâta, cât i-ar put ajunge pentru trei, cinci 
sai nout scăldători. De regulă 'se păstrâză cam atâta, câtă 
i-ar ajunge de pusii în trei 'scăldători măcară câte ună micii 
păhăreli. lar apa acesta se :păstrâză și se pune în: scăldă- 
torea. copilului de aceea, 'ca acesta să fie feriti de bâle;, de 
diochiii, de fermecătorii, precum și de -multe alte v&utăți. 

  

(1) In Bucovina, România, Banati și Ungaria, com. de d-nii IL. Popovici şi 
El. Popi. , 

(2) In Bucovina și la Ioncnă, op. cit. p. 8—9, și dict. de Mariuca Nistori, ro-. 
mâncă din comuna Mălini în Moldova: «Stolodirea casei sc face după nas- 
cere ; se face aghiasmă, cu care se spală nevasta şi moșa, cea dintâi, ca să 
pstă eși până afară, cea din urmă ca să polă merge şi în altă locii. La ac6- 
stă ocasiune dă nevasta m6șcă, pentru că acesta i-a turnatii aghiasmă pe mâni 
ca să se spele,.o păreche de mânecă de mâșt. -
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Atât femeea, care a, născută, câtă ȘI MOȘa, care a rădicati 
sai & apucată prunculă, sunt, după cum am amintiti și 
mai sus, considerate de poporă ca necurate, întinate, spurcate, 
De aceea atâti uneia câtii şi alteia i se cetesce rugăciunea 
de curățire şi se stropesci cu apă Slințită. 

Despre m6șă, care se 'ncumetă a cși din casa nepâtei 
și a întră în altă casă străină, înainte de cei sa cetitii ru- 
găciunea de curăţire, se crede şi se spune că spurcad toti 
satuli. Dreptă aceea nici o moșă creștină, respective română, 
nu se încumetă de felă a merge în altă loci, înainte de ce 
i Sa cetilit rugăciunea acesta, dâră numai la preotulă, însă, 
şi aice anume numai ca să i se cetâscă rugăciunea acâsta. 

După ce i sa cetiti rugăciunea de curățire, moșa pote 
ori și unde să mârgă. Pe câtă timpii însă se ocupă cu pre- 
gătirea mâncării la nepstă, şi voesce să se ducă acasă, nici 
odată nu e bine a se lăsa să mârgă cu mâna gâlă, ci ori 
de câte ovi sar duce e bino ca să i se dec, de nu alta, 
măcar o bucăţică de pâne sai uni blidă de făină și acesta 
din causă ca copiluli să nu fie sărăcdeiosă, ci să aibă totă- 
deauna de unde da, să fie avută și îndestulată în viața sa, 
precum s'a îndestulată și moşa (1). 

Nepstei însă până la 10 de dile nu-i este de felă iertata 
să iasă sat să însereze peste hotarul gospodărei sale. 
Iar dacă iese după apusulii sârelui din casă, atunci celă 
puţinii să se îmbrobode; nefăcândă acâsta, se crede de obi- 
ceiii, că spiritele cele rele potii să o poctscă, şi ori o ame- 
țescui, ori o nebunescii, ori o schimosescu; ba se crede, că 
o poti lua chiar și po sus și apoi nu se pote mai multi 
nicăiri afla (2). 

Nepota, care cutâză a umbla fără de rugăciunea de 40 
Îi ON N 

(1) Com. de d-lă G. Tomoiază şi alţi Români din Bucovina. 
(2) Com. de d-lă G. Tomoiară să,
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de dile -prin salii sai numai prin vecini, e privită de cătră 
cele-lalte femei ca o călcătore de lege, necredinci6să şi mare 
p&cătosă. Drepti aceea rară cine își face - de lucru sati vor- 
besce cu dinsa (1), a 

După credinţa Românilori slavisați din Aoravia, nepotei 
asemenea nu-i este nici când încuviințată să iasă din odaie 
și din casă în timpulă celoră șese săptămâni. Dacă nepâta 
Sar încumeta să iasă sub ceriulii liberă, “atunci s'ar face 
vinovată viitorei batere de ghiață (Ilagelschlag) (2). 

In Ungaria, femeii care a născută, nu-i este de felu iertati 
până la 40 de gile să între în țarină (hotară) din acecași 
causă, din care nu-i este iertatii nici celei din Moravia. 

Asemenea, nu-i este iertati să mârgă la fântână și la vale, | 
pentru: că, dacă, merge, îi rămâne. acolo ţiţa. Care vrea să 
mergă la fântână și totu-odată să aibă şi țiță, după cea 
ajunsi să mănânce o bucată de pâne ședândi pe lodbele 
(disdelele) fântânci (3), 

In Afacedonia lehusa până la patru deci de dile nu iese 
din casă după ce a asfințită sorele.. Când se duce pentru 
prima dată prin ogradă, își: acopere. pieptulit. cu perulă ca 
să nu-i fugă laptele; în Vlaho-Glisura și în alte locuri își 
pune codile în gură (4). 

Și precum mâşei şi nepotei, până ce nu li se cetesci rugă- 
ciunilo de curățenie, nu le este încuviințată a călcă peste 
pragulu altei case, așa şi ori-cărei femei care are rândurile, 
considerată fiindă de poporă asemenea de necurată, nu-i 
este iertati, o săptămână începândi 'din diua nascerii, chiar 
șin casulii acela, când s'ar fi botezată copiluli în restim- 

  

(1) Com. de d-lă 1 Berarii, parohi şi exarhu. 
(2) Enders. op. cit: p. 39 
(3) Com. de d-lă EL. Popi. 
(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii în Macedonia, op. cit p. 48.
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puli acesta (1), ba după unii chiar şi până la șcse stp- 
tâmâni (2), a se duce în casa, unde se află vre-o nepstă, 
ca copilulă noii-născută să nu capete bola numită roșața sai 
rofil precum și alte bube rele. Şi ducă cu tote aceste, din 
nesciință sau din altă causă Ore-și care, o astit-felă de femee 
întră, într'o casă, unde e unii copili nou-născutii, e îndătorită 
să spue mamei copilului posiția sa. Și atunci copilul nu 
capătă roșață. Dar dacă tăinuesce adevărulă, atunci copilulă 
de bună semă mai de vreme sai mai târdiii capătă roșață. 
Și de se întâmplă una ca acesta, atunci mama copilului se 
supâră grozavă de tare asupra femeii, care i-a tăinuiti sta- 
rea sa. 

Spre a se evită însă o astii-felt de neplăcere, ca să nu 
capete copilului roșață, moșa sait, dacă acâsta nu e în casă, 
apoi mama copilului sai și altă femce întrâbă pre femeea 
co a venitii ori de este curată. 

Dacă femeea, este curată spune, iar de nu atunci se duce 
la copili și prindendu-lă de picioruţe dice: să fii mai curati 
și mai frumosă de cum sunt ct acum (3). 

Toti pentru ca să nu capete copilulii roșață unele  mâşe 
anină unii semnii roșii de-asupra ușci în casă, d.e. o bu- 
cată de strămătură roșă, o cordea roșă, unii păr roșii, etc. 
Făcândi acesta se crede că copilul. e feriti: de ori și ce 
rău (4 

In unele.părți din Transilvania sc face Slolodirea casei 

  

(1) Diet. de P. [. Leuştenti. | 

(2) Com. de d-lă G. Tomoiasră. 
(3) Diet. de P. L. Leuștenu.—lIn Transilvania, serie d-lă PB. losofă, dacă 

vre-o femee care tocmai atunci este cu rendurile femeesci cerceteză pe ceca 
ce a născutii de curendă și intrândă în casă nu dice, uitendu-se și admirândă 
pe copili: «că sunt mai urită decât tine,» atuncă copilulă se umple de bube.— 
Totii așa e usitatii și la Românii din Ungaria, com. de d-lă Elia Popă. 

(4) Com. de d-nii 1. Berariă şi V. 'Tocariă.
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abia după șâse săptămâni, în altele însă, ca şin Bucovina, 
mai nainte și mai alesi când e lucrul câmpului. Prin ur- 
mare în totă timpulii acesta nu-i este permisă să iasă şi 
să mârgă mai departe, decât curtea (ograda) casei, nici 
să, cosă, sati să arunce ochii spre sore, căci e păcatii. Ba, 
în unele locuri femeea oprită săptămâna întâia trebue să 
stee în patit, în care timpi nu se cuvine nici măcar să 
atingă pămintuli cu piciorul (1). 

Dacă femeea, se duce unde-va afară, din curte, până nu e 
slobodită din casă, își pierde țița. Iar dacă o slobode preotulă 
din casă, când merge întâia ră la fântână, după ce a slo- 
bodito din casă, trebue să, verse mai întâi apă pe piciore, 
și apoi să se întârcă cu vasulă acasă (2). 
„Mai departe, când iese nepâla din casă până afară în 

timpulu celorii șese săptămâni trebue să pună peste pruncă 
sai lângă dinsuli în l6gănăi ceva, fier precum: uni cuțitu, 
unii fârfece, etc.; dacă nu e fieră,: măcar o matură; iar la 
capu să i se pună Visul Jlaicii Domnului, că de nu face 
acesta, vină Puternicele și i-lă schimbă. Asemenea și mama, 
trebue să. ice la sine vre-o. bucăţică câtii de .mică de fieri 
anume ca să nu se apropie lucru slabă și -de dinsa (3). 

«Copilulă, pe câtă timpă nu e.botezati, — scrie XV. Schmidt, 
— se păzesce cu cea mai mare grijă ca, să nu fie depărtatia 
din casă nici să se pue- la. pieptulă altei femei decât nu- 
mai la ali mamei sale; pentru că amândouă acestea aduci 
nenorocire. | | 

«âșișderea copiii nebotezaţi nu se lasă nici când. singuri. 
fără ca să li se pue- sub perinuță ca scuti : o..bucăţică de 
fieră sai o mătură contra, spiritelor rele sai contra, strigelorii. 

  

(1) Com. de' d-ii Rom. Simu. 
-(2) Com. de d-lă B. losofă. 

(3) Com. de d-nii Rom. Simu, B. losofă și |. Georgescu,
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Pentru acesta se 'mpiedică mai cu sâmă ca la întârcere spre 
casă să nu fie întruni chipă . neplăcutii suprinsă de cătră 
unit copilu uriciosii, adecă de cătră unii monstru. Dacă însă 
se află unuli ca alare atunci să se bată fără cruţare, până 
ce spiritulii celă răi sat stga nu aduce copilulă furati 
iarăși înd&r&ptă (1).» 

Cât de lăţită e credința acâsta la Românii din Zransil- 
vania se pote ved6 și din următorulii pasagiu, pre care-lu 
reproducem dintr'o poveste întitulată «Aa minți» : 

«Nu multi după botezulă copilului, când cra crăiasa sin- 
gură acasă și-și legăna copilulă, întră zîna Ina la ca și 
o întrebă: | 

_— «Spune-mi drepti: întratai în casa de cătră râzăritii? 
«la făcu cu capulă că nu. 
— «Nu ai întrati? 

— «Nu! 

«Atunci dina iea copilulii din legănu şi se face nev&dută. 
"«Cu câtă fu bucuria de mare la nascerea pruncului, cu 

atătu lu acum supărarea mai mare. Vremea însă le schimbă 
tte. Peste unii anit are crăiasa altii copili, mai frumosi 
decât celi dintâiu. 

«Acum bucuria le era nespusit de mare; ospeţe peste os- 
pețe, vesclii peste veselii, dar odată, când cra iarăși numai 
crăiasa singură acasă și-și scălda copiluli, se ivesce zîna | 
Jina, pe unde şi cum; scia ca, și dice crăcsei: 

— «Fostai în casa de cătră răsăritii a palutei mele? 
«Crăiasa iar face din capi, că nu a fostii. 
«Atunci dîna iar se face nevădută, ducându cu sine și pe 

acestii copilu. 

«Sup&rarea acuma nu avea mărgini. Nu se puteai din des- 
tulu mira cum și cine le fură copiii, unulă din legană şi 

  

(1) Op. cit. p. 26.
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altulă din ciupă (scaldă)! Unii curteni își dati cu socotelă, 
că crăiasă e în legătură cu necuratul și acela-i fură copiii ; 
alții diceaui, și cu deosebire muierile, că mamonulă a: neno- 
rocito de sa făcută crăiasă și că ea îi e dătâre săi dea. 
lui. rodulă pântecelui; alţii diceaii, că e strigdie şi-şi omoră 
ca copiii, ori îi mănâncă (1).» 

In unele părți din Banată din diua nascerii începândiă. îna- 
inte și până la botezuli unui pruncă, dacă. mama, acestuia 
e singură acasă și având trebi pe afară, e silită a lăsa 
copilului nebotezatii singurii în casă, pune la căpătâiulu săi 
o bucăţică de ori şi ce feli de fieră, creqându, că în ab- 
sența ci saii a altei persâne ce Par păzi, acea bucăţică de 
fieră îlii păzesce şi 'feresce, spre a nu se apropiă duhului 
cel r&i şi necurati de dinsuli. Dela timpulă botezării îna- 
înte însă pâte rămân; și singură, căci duhulă celă răi nu 
se apropie mai multă de dinsuliă, fiindi copilulă acum datti 
în scirca: Tatălui cerescii și avândii pe îngerulu săă păzi- 
torii, care-l păzesce și feresce nu numai de tote relele, ci 
și de tâte spiritele cele necurate (2) - 

Tolă 'așa credă şi Româncele din părțile Oraviţei.. Ace- 
stea, încă dică că, câtă timpi e copilulă nebotezatii, nu este 
bine, ca să se lase singură în: odae, ca nu cum-va. necu- 
ratulă să-li. lure; dar dacă sar întâmpla să rămâe singuri, 
este bine să se pună lângă dinsulu uni obiect de metal, 
de comuni ună cuțitii (3) - 

In Ungaria: femeca, după ce a născutu, trebue tare bine 
să cote de copil, ca nu-cum-va să-vie Padurena și să-lu 
schimbe „cu alu ci, căci mai alesti când dârme copilulă atunci 
îlă pote, Dâmne feri, mai iute fură, și când se scâlă află 

  

(1) I. Popii-Reteganulă, Poveşti ardelenesci. Partea v. Brașovii 1888, p. 20. 
(2) Com. de d-lă 1. Popovici. 
(3) Aur. lana, în Familia, an. XXV, p, 483 

AMariană, Nascerea la Românul.
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pe ali Pădureni, care e hidii, perită, uscati și părosii până chiar 
și pe obrazii. Iar dacă femeea, are de mersi până la o ve- 
cină după ceva saii numai până afară după vre o trâbă, 6re-și 
care, atunci trebue să pue pe pieptulă pruncului, care se 
află în legănii, mătura dela, ușă și fârfecele, căci apoi Pă- 
durena nu-lă pâte nici cum schimba, (1). 

În Aloldova se crede că copilulă mică nu e bine a-lă lăsa, 
singuri în casă, din causă că întră, Necuratulă în elu ; iar 
dacă, se lasă singuri, trebue să se pună lângă albia lui o 
mătură ori uni cuţită (2). 

Românii din Bucovina asemenea credii şi spună că îna- 
inte de botezii, ba chiar și după acesta până la şese s&p- 
tămâni, nu e bine ca să se lese copilulii singuri în casă 
fără a i se pune, când e culcatii în covăţică sai în l6găni, 
clescele cele de luati foculă sati vătrariulă, ori mdtura sati 
alte lucruri de fierii ori de lomni din casă încrucișii pe l6- 
gănu, anume ca să nu se potă apropia spiritele cele necurate 
de dinsulu, , 

Intrebuințarea, fierului ca mijloc de apărare contra spirite- 
lori necurate este de origine fârte veche. Ea era usitată. 
şi Ja Romani. Iată ce ne spune în privința acâsta natura- 
listuli Pliniu (XXXIV, 44): | 

«Fierul servesce: încă și spre alte mijlâce vindecătore... 
așa folosesce eli contra vrăjitoriiloră stricăciose atâtii la cei 
înaintați în vîrstă, câtu și la, copii, dacă se descrie cu din- 
sulă împrejurul loră ună cercit sati dacă se pârtă o armă, 
(sabie) în prejurulu loră, mai departe contra spiritelori noc- 
turne, dacă cuie scâse de pe mausolce se bati în pragului 
ușci,..» 

  

(1) Com. de d-lui El. Popă. . 
(2) «Sedătârea», an. 1. lălticeni 1892, p. 52. — Idem. p. 19: «Când cși din 

casă și leşi copilul în albie singuri, să pui lângă clu mătura ori uni cuţitii,. 
ca să nu intre Necuratulă în clă.»
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Lăsându-se prunculă singuri până la șese s&pt&mâni în casă și nepuindii maica, sa, chiar: şi când iese numai până afară “sau se repede după, ceva la o vecină, nisce clesce, matură, coleșeriă, (melesteii), sai măcarit ună simplu băț în crucișii peste legănulti sati covata, în care e așezată, atunci “int spirițele cele necurate la dinsuli, și ce felt de spiriti râu vine mai întâi la dinsulă, așa, lucrâză şi cu prunculă de r&ă, adecă unul e în starea să-lă mufescd, altulă să-l calicâsca, alu treilea să-l schimosescă, ali patrulea să-l strâmbe, ală cincilea, sa-l chiorescă, alti șâselea să-l usuce, ali șptelea, să-l nebunâscă, şi multe bele și neputințe potiă să-i causeze. 
| 

Mai departe spuni și credă Românii din Bucovina că până la ș6se septămâni și mai alesă până după boteză nu e nici de cum bine de-a seste copilulă afară după apusul sorelui, căci și în casulti acesta încă pote să i se întemple vre-o -nenorocire (1). Die 
Toti din acestă causă, până nu iese femeea din casă la șese săptămâni, nu e bine să usce cârpele copilului afară (2). Aceeași datină, și credință se află și la Româncele din Jlacedonia. 
lată ce ne spune în privința acâstă d-lt Burada: 
«Nici odată prunculă nu se lasă Singură în odae; do se întâmplă ca, muma să mergă măcar până în odaia, de alături, atunci ea pune lângă elă o mătură, care ţine loci: de o pers6nă, căci altmintrelea, se crede că vine strigoiulă îndată, şi-lă schimbă, vedendu-lă singură, sati li face vampiră (li- liacti). 

«Asemenea. şi hainele copilului nu se lasă în ogradă după ce a sfinţiti sorele, decât numai după ce a împlinitii 
PIN 

(1) Com. de d-ă G. Tomoiagă. - - (2) Com. de d-lă Rom. Simu.
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unit anii, Se crede că Zinele, cari sunt fârte iubitore de 
copii mici, aduci bolă în hainele lori ca să-i ice apoi cu 
ele (1).» 

La Slobodirea femeii din casa moșele din Transilvania 
îndătineză de-a pune copilului ai şi grâii la fașă' pentru 
deochi; iar când ese femeca din casă afară, se crede că nu 
e bine să se ducă nicăiri de acasă, ca să nu se facă copilulti 
ulițarnici (2). 

In Afoldosa esistă credinţa, că pe unde umblă o nepoiă fără 
molifta de 40 de dile, pe acolo arde pamîntulă. De aceca; 
de cum a născută și până după -40 de dile, nu e bine să 
mârgă la fântână nici la vite, că e mare păcatii. lar trei 
dile, după ce începe a eşi afară, trebue să iea cociorva în 
mână, pentru diochiă, ciasă răi și alte rele, ca să nu se 
lipâscă, de dinsa (3). 

In Țera-Romdânescă se crede din contră că, dacă o femee 
leuzd se uiti pe vre-o câmpie cu crbă verde, se za usca 
acea €rba. Mai departe se dice, ca și 'n Moldova, că nu 
e bine ca o femee leuză să se ducă la vre-unii puții sai 
fântână să iea apă, căci luândi va seca acelii puţi sai fân- 
tână (4). | 

Toti în 'Țera-Româneâscă, esistă credința, că nu e bine ca 
o leuză să se vadă cu alta 40 de dile, căci dacă se vădi 
le vorii muri pruncii. 

Când din întâmplare se vidi două leuze mai nainte de 
a se împlini 40 de dile, faci schimbă între dinsele cu ace, 
și anume: ceea ce are băiat dă aci cu gămălie, iar ceea ce 
are fată, unul cu urechi, și portă acesti schimbi până ce 

(1) Obiceiurile la nascerea copiiloră în Macedonia, în op. cit. p. 41, 15. 
(2) Com. de d-lă Rom. Simu. 
(3) Diet. de Măriuea Nistoră Malini. 
(4) loncuu, op. cit, p. 9.
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se împlinescii 40 de dile, Acâsta, se face ca să nu le moră, 
pruncii (1). 

In Aacedonia asemenea, nu este iertati ca o lehusă să 
vEdă pre altă lehusă înainte de 40 de dile dela nascere. 
Dacă se întâmplă una ca acâstă, lehusele schimbă între ele 
câte o pâne, pe care după 40 de dile şi le dait iarăși în- 
dărăptă (2). 

O femee, câtă timpi este leuză, de câte ori iese alară, 
dacă nu i Sai cetitiă rugăciunile de curăţenie, e bine ca 
să, iea cu dinsa o mătură și unit cuţitii, ca, să se apere contra, 
duhurilori rele, căci îngerul nu se pote apropia de dinsa 
s'o apere, fiindă spurcată (3). 

Femeea, de care nu se atinge bărbat, în cele șăse săptă- 
mâni de leuzie, când iese la biserică se dice că «se duce 
Gia cu mielulă în gurd,» iar dacă este atinsă, «se duce câțeua 
cu cățelulă în gura» (1). | 

Ca și la Românii din Dacia-traiană, toti aşa, și la cei 
din Jacedonia, muma, rămâne 40 de dile în casă până la 
bine-cuvintarea, bisericei sub cuvintii că coste necunată. Focă 
nu se împrumută, la vecini din casa, unde este lăuză, în 
aceste 40 de dile; în acea casă nu se cântă, nu se jâcă, 
în timpulii l&uzici; şi unt străini ce ară intra n6ptea în 
casă, este îndătorati să pășescă peste uni tăciune de loci 
ce se aduce înadinsă în tipsie (5). Ă 

Dacă o femeie a perdutăi copilul, atunci preotulii.nu se 
duce de felii la dinsa acasă ca să facă, slobodirea casei, nu 
sfințesce apă, nici nu cetesce rugăciunile, ce se cetescăi unei 
femei care a născută pruncii vit; ci femeea respectivă merge 
PI II 

(1) Ioncnă, op. cit. p. 10. 
(2) Burada, Obiceiurile la nascera copiilorii in Macedonia, în op. cit. p. 46. 
(3) oncniă, op. cit. p. 14, 
(4) Ioncni, op. cit. p. 15. 
(9) Bolintinână, Călătorii la Românii din Macedonia, Bucuresci 1863, p. 89.
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singură la dinsulii de-i cetesce, şi anume numai o singură 
rugăciune pentru tertarea pecateloră, pentru însdnătoșare, 
pentru ferirea de totă meșteșugulă, diavolului și pentru cu- 
rățirea de totd spurcăciunea. 

In finc, aici e loculii de-a aminti încă Și aceea, că mâșa 
trebue să caute ca femeea, care a născută, până a treia di 
dela nascere, să nască numai decât și loculă sai casa, în 
care sa aflată copilul, căci numai de la nascerea acestuia 
atârnă sănătatea bolnavei. 

Când femeca bolnavă nu pote până a treia di să nască 
loculă, atunci, ca să nu i se întâmple vre-un răi, moșa 
o aburesce cu ovăsă, cu coji de cepă, şi o l&oă cu ovăsu 
fierti la mijlocii (1). 

PI 

(1) Diet. de Mariuca Ursaca din Dorna.
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IĂ. 

RODINII. 

După slobogirea casei și însemnarea pruncului sai, unde 
este acesta îndătinatii de-a se face nemijlocitii după nascere, 
apoi nu multă după ce a adusi moșa, apă sfințită dela pre- 
otulă și a stropit cu dinsa pre nepotă și casa, lățindu-se 
scirea prin satu, că cutare femee a născutii, începi a veni 
una, câte una, vecinele și prietenele, dar mai cu s&mă feme- 
ile, ce sunt mai de aprâpe înrudite, precum: surorile, cum- 
natele, cuscrele, nănașele, cumetrele, finele, precum și alte 
femei cunoscute, la, casa nepotei, ca so vadă, să-i ureze și 
să-i aducă fie-care, după voință și putere, câte unulă sait 
și mai multe daruri, numai să nu vie cu mâna S6lă. 

Darurile, cari se aducă la acestă ocasiune Și cari în Bu- 
covina se numesci rodini sing. rodină, în Moldova rodine (1), 
în Transilvania, poclonă (2) și ploconă (3), iar în Banatit cin- 

  

(1) A. Lambrior, «Con. lit.» an, IX, p. 2,— Com. de mai multe Românce din comuna Mălini, 
(2) Com. de d-lă[. Georgescu. 

63) Com. de d-lti Rom. Simu.
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stă și crdvaiă (1), constaă în prima linie din diferite bucate 
gustose, precum: zamd de gdind, găină fripte, placinte, văr- 
zAnă, scoverze  (lipii, clătite), chiroște sai colțunași, gălusce, 
plachii, dumicatii cu vină, chisăliță din vină, grâit cu miere ; 
din fruptii: Drânză cu smântână sat samachișă, untă, ouă, 
lapte, carne, puY de găină, găină; din pâne: pâne, Duley 
sai Jemne, turte dulci, făină de grâă sai de papușoiă; din 
fructe : smochine, strafide, mere, pere, pome, povinla, pom 
de vie, nuci, faguri de miere sati zahără etc. și în fine: pânza, 
ştergare de îmbroboditi, scutece, precum și multe alte lu- 
cruti trebuincâse mai alesi pentru copilulii noă-născutii. 

Totu la acâstă -ocasiune unele mai aducii încă și câte unt 
șipit de rachiii fierti cu miere sai .cu zahărit și o bucăţică, 
de sare. Vini însă nu aduce nici una, pentru că acesta, tur- 
burândi iiniștea din năuntru a omului, lesne ar put€ să 
strice nepotei (2), și acâsta pentru ori ce în lume nu ar 
voi să i se întâmple. | 

- Rodinii sa mai bine disti aducerea rodinilorii, care se 
esprimă prin a se duce și a merge în rodini sai în rodine, 
dureză în cele mai multe părţi din diua în care sa năs- 
cutii copilul și până după botezuli acestuia, După ce se 
boteză, nime nu mai merge în rodini. 

In totii restimpuliă dela nascere și până la boteză nu e 
mai nici o singură di, în care să nu vie una sati mai multe 
fomei în rodini. 

Toti odată e de însemnatit încă Și aceca, că Româncele 
îndătinâză a merge în rodini nu numai la acelea, cu cari 
sunt înnemurite, ci şi la cele străine, și avutele nu numai 
la celea de sema lori, ci și la celea mai s&rmans, numai 
Românce să fie. 

DN NI 

(1) Com. de d-lă 1. Popovici. 
“(2) In Bucovina și Transilvania, com. de Rom. Simu.
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In casuli din urmă, întruni sati cu meni buni și dar- 
nici, adese-ori copiii unui omi nevoiaşi ati de tâte; astii-felti 
că cu ocasiunea căpătării unui not frăţiorii sai soridre tră- 
ese, cum dice Românul, ca și în sînulii. lui Dumnedeii, 
ne mai sciindă prin vro 3—7 dile ce e fâmea, 
După ce ait sosită la starea locului, pune fie-care femee 

rodinuli adusi lângă nepstă și anume sait lângă capuli aces- 
teia, sat la piciârele patului, şi atingându-o cu mâna dice: 

— Dumnedeii să te rădice!. ., Dumnedeii să te'ntă- 
rescă! . . . Dumnedeiă să-ți dee braţe pline!, . .. 

Sai așa: 

Bine vam găsitii! 
Intrunii ciasă buni cu norocă! 
Si totă bine să vă fie 
De-acum și până 'n vecie. 

"Dar cu ce vă lăudați: 
Cu fete ori cu feciori? 
Să vă trăiască odrasla 
Intru mulţi ani fericiţi. 
S'ajungeţi s'o botezați 
ȘI so cununați! (1) - 

Apoi, întorcându-se spre copil și dorindu-i și acestuia. 
crescere ușdră, viață îndelungată, sănstate, minte şi norociă, 
stupesce asupra lui dicândă: «sd mi fie de diochiu.» 

M6şa sati și altă femee, care stă deobşte lângă nepstă, 
primesce darurile aduse și, după ce le pune întruni locii 
anumită, sete dintruni dulapti sati de pe unii blidariii unt 
șipă cu rachii și cinstesce pro fie-care femee care a veniti 
în rodini câte cun pahară sai două de rachiii, dându-i în 
același timpi și ceva de gustare. 

Dacă nepta c sărmană și nu c 'n stare să primâscă pre 

  

m U0) Com. de dilă V. Turturână, preotă.
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femeea, ce i-a adusi daruri cu, ceva dela sine, atunci mOșa 
o primesco și cinstesce cu cele ce i-a adusi ca. 

Femeca, primind paharulii în mână, trebue numai decât 
să-l cinstâscă de bine, căci numai așa pote fi copilul curată, 
pe când din contră copilul devine mucosz pentru tâtă viaţa 
sa, Unii stropi însă totuși trebue lă-lă lese pe fundă, ca să 
aibă ce arunca jos, căci așa e bine! (1) | 

Cele mai multe femei, după uni paharii două de cinste 
și moi cu s6mă dacă vină una câte una pe rândi, luându-și 
rEmasă bunii, se ducii pe acasă, 

Dacă din întâmplare sai adunati mai multe femei de- 
odată, atunci, mai alesti în dloldova, după ce a urati fie-care 
la vremea sosirci sale sănătate nepotei și veacii lungă cu 
norocă copilului, se punii la cinste și totă îndesândii paha- 
vele de rachiă îndulcită cu miere își deșchidă din vorbă 
în vorbă tâtă inima. Ieat mai întâi prilej de vorbă dela 
nisce stative (resboii) ce zacă în casă, sai dela nisce ghe- 
me, ce staii pe cârdă, ori dela o furcă ce stă zăhăită pe 
hornă de când gazda este bolnavă, și apoi grăesce fie-care 
de pânzele și gospodăria sa, în vreme ce paharele se toti 
umplu și se deșertă, și sănătățile mergi după obicei. Cârma 
totă a acestei mici ceremonii o are viitorea nănașă, cumătra 
lehuzei, care do obiceiii este nuna, cea mare. Câte prietenii 
nu se l6gă și se întărescii cu asemenea prilejuri! 

Dar vremea întârdie şi bărbaţii at să vină dela moră, 
dela pădure, din târgă sau dela câmpi; una mai grijilie le 
vestesce acâsla, și atunci se deschide vorba despre apriga 
purtare și chiar năsălnicia bărbaţilorii. Fie care dice câte 
ceva despre alu săi: pe când unele își spunii năcazurile și 
viața chinuită, altele se. plângi, că de când sati măritată, 
Dărbatulu nici măcarii le-a pomeniti: că-i sunt negri ochii; 
DI 

(1) Datina Românilori din Crasna și Calafindesei.
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iar altele mai ascunse la inimă, cu tâtă puterea rachiului, 
răspundă oftândi: «bărbaţii ca bărbaţii, și mai bine și mai 
rău, așa-i la gospodărie!» 

„Negurile serei începii a se vărsa și femeile : se rădică ȘI, - 
luându-și diua, bună dela lehuză, dati somni copilului și iesti 

“mai întrebândă odată: pe cândă botezulă ? (1) 
In Zransilania, cum a, născutii nevasta în pace, nâmurile 

şi vecinele -mergii de o felicită, dar, ca și cele din Bucovina 
și Moldova, nu mergi cu mâna S6lă, nu fact visită ca d6m- 
nele, pe :/, de ră, ci o caută toti mereii, adesea se în- 
tâlnescii câte 2—4 de-odată în casa nouei mame. Una, îi 
aduce unii puiuții Iriptii, alta nisce plăcintuţe numai cu lapte 

“Şi cu ouă frămiîntate, alta o l&că de băutură bună îndulcită 
cu miere de stupi ori cu zăhară, alta tăiței de găină şi 
așa, mai departe, dar nimeni nu vine la ea cu mâna g6lă. 

Care cum vine își descopere cu vorbe prietenesci bucu- 
via, că a scăpati Dumnedeii în pace pre noua mamă de 
durerile nascerii, | 

Și aceste visite țină în Transilvania șâse săptămâni, în 
care timpi -adecă mama română “nu-i iertati să iasă din 
casă (2). 

In Banată din contră este datină că baba, adecă 1 mMOȘa, 
după ce a rădicată copilulii și a căutatii cu cea mai mare 
luare de scmă de nepstă ca aceșteia să nu i se întemple 
nimici, și după ce i-a adusti molijta, adecă apă sfințită 
dela preotulă, se duce la dinsa acasă ca să-i aducă și ceva 
de mâncare și de b&utii, precum : pogace albă, supă bună, 
friptură, și aluaturi gătite cu buni gusti, apoi pâme, mere 
pere, struguri și o sticlă de rachiă de prune. 

Aducerea acestori mâncări și băuturi, numite cinste sati 

  

(1) A. Lambrior, în op. cit. p. 2—8. 
(2) «Gazeta Transilvaniei» an. LIV. Brașoviă 1891. No. 32 in «Foiletonă».
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crdvaui, se face în Banati de dout ori pe di în cele trei 
dile după nascere (1). 

In fine, totă cam astii-felă de daruri ducă nepotei după 
nascere si Româncele din Ungaria (2), precum și cole din 
Alacedonia. 

«A doua qi după nascere, — serie d-lui T. 7, Burada, cu 
privire la Românii din Macedonia, — rudele începi a vi- 
sită pre leuză; nimeni nu întră să, o vadă, cu mâna. gslă, 
i se duce ca darui simta sai gog6şe cu unti-de-lemni nu- 
mite tigăni, pilalu, vint roșii întwo sticlă acoperită cu uni 
testimeli colorată, și altele de ale mâncării, pentru ca le- 
husa să aibă multi lapte, căci nu soaflă ca o mamă să-și 
dea copiluli la doică să-l alăpteze ; simita se pune pe per- 
na lehusci dicându-i: cazstu puţină lueru ti laptele a îiic- 
lui» (3) = acesti Puţinu lucru pentru laptele micuţului. Dacă 
noulăi-născuti e băiat, i so mai dice : «s'bancză, s'gtone 
mare, nunta Ș'liu macam, curuna șlu bășăm» = să tră-. 
6scă, să fie mare, voinici, să mâncămi la nuntă, să-i să- 
rutămit cununia ; iar de este lată se dice: «sbănczd părinții, 
Sbandza şi muna cu tihie, și la fecior sținin» (Î) = să 
trăiască părinţii, să trăiască și naşa cu noroci, și la băiatii 
să venimiă! (5) 

In scurti dis Bodina sunt pretutindene usitați. | 
Afară de cele înșirate până aici trebue să mai amintim 

încă și aceea că femeile bătrâne din Alacedonia, când intră 
în casa lehusci, îndătinâză ca să-i spună încetişori: «mașa- 

(1) Com de d-lă 1. Popovici. 
(2) Com. de d-lă Aurelă Chintoani. 
(3) în = en italienesece, 
(4) Punemi + grecesc pentru a reproduce cu fidelitate sunctultă particulară macedoneni, care nu pote fi reprodusii cu o literă română. 
(5) Obiceiurile la nascerea copiilorii in Macedonia, în op. cit. p. 12—43.
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la», apoi tare: «ghine că dete Dumnedeii că făceși cu ușu- 
red» = bine că dete Dumnedeiă că făcuși cu ușurință! 

- Când cei ce ai veniti ca să vadă, pre lehusă se retragit 
pe la casele lori, lehusa nu le dă mâna nici le dice după 
obicei: închinăciuni a casă sati ursea cu sănătate (poftimă 

* cu sănătate), ci tace, acâsta ca să nu se ducă laptăle cu 
cei ce aii veniti so vaqă (1). 

PI 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cit. p. 40—41.
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x. 

LĂPTAREA. 
————— 

homâncele de pretutindene, după câtă sciii cu până acu- 
ma, nu îndătinză a da copiilorii noii-născuţă îndată după 
nascere de suptă, ci abia a ireia sai a patra di, adecă, până 
după trecerea Ursitoriloră, când le-a veniti laptele, căci ade- 
se ori se întâmplă că celorii mai multe mame nu le vine 
laptele până după a treia di și anume după ce le-a scăl- 
dati mâșa. Până atunci copiii se nutrescă cu lapte de 
vacă rărităi cu puţină apă Și. îndulcită cu zahări. 

Unele mâșe din Bucovina dată pruncului not-născutii în- 
tăia Gră să sugă, printr'o petecuță curată /apte acru, anume 
ca să [ie iute, sprintenă, să nu lie desmierdatii și gingași 
la mâncare, să-i priâscă ori și ce felă de bucate, și abia 
după aceea prindă a-i da, lapte dulce. 'Totii așa, facă mai pe 
urmă și mamele, cari ai puţini lapte. Acela icati zahării sati 
franzolă muiată în lapte dulce și, puind'o într'o petecuţă, 
curată, o dai copilului de supt. 

A treia qi, când copilul pote să fie aplecati, se cade 
că mă-sa să-i dee mai întâi ţița de suptă, iar nu altă fe-
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mee, ca în viața lui să nu atârne de la bucătura altuia (1). 
Atunci, înfășindi mâșa copilulă câți se pote de curati 
și așezându-i-li la pieptă, mama scurge mai întâi laptele 
cel r&i din ţițe, se spală apoi cu aghiasmă, și abia după 
aceea îi dă să sugă (2). 

In același timpit însă trebue tare bine : să ice sâma ca 
„de astă dată dându-i de suptă să nu-lii ție pe mâna stângă, 
nici să nu-l lăpteze din ţița stângă, căci tâtă, viaţa lui va 
îi apoi stângaci; ci să-l ţie pe mâna drâptă și să-i dea 
de supti din ţița dreptă, căci în casulit acesta îi va fi îndă- 
mână a lucra tâte lucrurile cu mâna drâptă, iar nu cu stânea, 
ceea ce caus6ză o mare neplăcere și disgeustă pers6neloră, 
cari vinu în atingere cu unii omi stângaciu, care tâte tre- 
bile le înplinesce totii numai cu mâna, stângă (3). 

Dacă, însă nici până a. treia di nu i-a sositii mamei lap- 
tele, și fiindă temere ca nu cum-va să se bolnăvescă co- 
pilulă, atunci mâșa châmă pre o femee cu copilă mici din 
apropiere și mai cu s6mă pre una, care e înrudită cu ma- 
ma sau tatăli copilului, ca aceea să-i dee de suptă, Fe-. 
meea, respectivă însă trebue să fie mai nainte do tâte cu- 
rată, apoi harnică și cu minte (46), și când iea copilulă în 
brațe spre a-i da să sugă să-lă pue pe mâna drâptă și să-i 
dee de suptii din ţița dreptă din. aceeaşi causă, care sa 
amintită mai sus (5), 

Aducându-se o temec ca să lăpteze copilul mică, tatălti 
acestuia, mâșa, sali cine este, caută so hrănâscă și s'o cin- 

  

(1) Ioncnii, op. cit. p.9, şi con. de d-lii |. Popovici, 
(2) In Bucovina și Moldova, com. «dle mai multe Românce din comuna Mălini. 
(3) Com. de d-li Ionică ali lui Iordachi Isacii, proprietarii în Mahala, şi I. 

Popovici, învăţătoră în Opatiţa. 
(4) Com. de d-lă G. Tomoiagă. 

" (5) Com. de d-nii Ionică ală lui Iordachi Isacii și |. Popovici. 
=
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stescă cum se cuvine, ca copilulă să se sature de arabă și: 
să nu umble după mâncare (1). | 

Femeile, cari alăpteză copiii și li se umflă vre o țiţă, din 
care causă, simti durere, & bine să se ducă la latrină Și să 
le stârcă în ea dicândii: «La ce ay poftită, aici gusesci,» 
căci îl va trece; sau să caute prin sare pisată, nouă peri și 
să-i pună în apă și să-i bea (2). 

Se întâmlpă nu o dată că la unele femei le vine cu multi 
mai de grabă laptele decât la altele. In casulă acesta, ne- 
putând copilulă suge toti laptele câtii se stringe, fiindă 
prea slabi spre acesta, nu numai că î; se bolohanescă fâțele, 
ci de multe ori capătă şi /rigură de lapte. Deci mâșa, sciindu 
prea bine că frigurile de lapte sunt fârte periculose, nu aș- 
teptă până ce vori învechi, ci caută din bună vreme ca să; 
le depărteze. 

Intre multe alte mijlâce, ce le întrebuințeză mâșa spre 
depărtarea, frigurilorii acestora, e şi următoriuli descânteci: 

lea unii oii, îlă sparge la capulă cel mai grosă, în care 
scuipă bolnava, și tăind din fie-care unghie atâtii dela mâni 
câtă și dela degetele peciorelori, pune câte ună dărăbeli 
în el. 

| 
lea apoi unii zf părăsită măsurată după mărimea bolnavei, 

îl face motchița (3) și-lă pune peste spărtura de ou. 
- Apoi luândă unit firă de mătură cu care mestecândi în 

oă dice: 

«Cum se mătură gunoiul din casă, așa să se măture 
fiorile, tremurile, frigurile dela N.» 

După tâte acestea, luândii ouli, îli duce la o propfă de 
gardu și îngropându li dice: 

PI 

(1) Sevastos, Călătorii, p. 46, 
(2) Ioncniă, op. cit. p. 23. 

(5) Lradună pe degete,
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Când din ăstă oi puiu va mai înviă, 
După cloţă o plecă. 
Și eloţa orii plecă, 
Și demânecare le-o dă 
Și puii orit mâncă, 
Cu picidre oră umblă, 
Cu ochii ori veds, 

“Cu aripi oră sbură, 
Atunci să mai vină Ivigurile, 
Fiorile, 
Tremurile 
Dela (cutare). 

Ițulă îl duce și-lă pune unde se desparti drumurile, şi dice: 

Cum se despartă drumurile, 
Așa să se despartă de N. fiorile, 
Tremurile 
Și tote frigurile! (1) 

Mai departe e de amintită încă Și aceea că, după cre- dinta poporului, e bine ca în cea dintâiă  Duminecă dela nascerea, unui copilu, să-i dea mă-sa țiță pe pragulii ușei, ca să nu capete arțagii la plânsi (2). 
lar în cele șese septămâni dintâiu nu e bine să Ș&dă cine- va, mai alesi bărbată, pe patul în care e copilul și pe așternutulii mamei sale, căci dacă șede, femeii i se umflă țițele și i se iea laptele (3). 
Din contră, când vine o femee ce are încă copilă mică în casă, trebue numai decât să mulgă ţiță pe copilulă de casă 
PNI 

(1) Aurel Iana. «Din credinţele la nasceri», în «Familia» an. AXV. Oradia- - mare 1889, No, 91, p. 602. 
(2) Ionenu, op.cit. p. 16. 
(3)-Com. de d-nii Rom. Simu, şi B. Iosofă. 

10 Alariană, Nascerea la Românr.
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* sait pe așternululit nepotei, ceea ce în semneză că-i lasă 
lapte (1). 

In timpulă câli ună copilii suge, femeca ce-l alăpteză, sa 
mu bea apă, căci iea copilulă vânti în nasi (2). | 

Iar dacă-i dă ţiță cu mânile pline de aluatii, capătă frasi (3). 
Când unei femei, care alăptâză vre-ună copilă, îi vine ți- 

ță și curge singură, se crede că copilulă ce alăpteză doresce 
țița și trebue să-i dea (4). 

Dacă unei femei până la trei dile nu-i vine ţiţă, este semnă 
că nu-i va trai prunculă (5). 

Dacă unci femei, din nebăgare de sâmă cu apa ce-a beut'o, 
i Sa întâmplatii să bea și vre-un păeă, atunci capălă 
morbuli numitit astuparea țileă (6). | 

In Aacedonia prima, alăptare se face după ce ai treculit 
24 de 6re, și se potrivesce ca să [ie odată cu răsăritul s0- 
relui, punendu-se atunci pe capuliă lehusci o sită şi înăuntru 
o pâne, pentru ca să aibă multi lapte; câte odată se trece 
gurguiulii printr'o verigă, lăsândă asti-felu să sugă prunculi, 
apoi se rupe o bucăţică” din pânea ce a fostii pe capul le- 
husci și muind'o în vină, i-o dă să o mănânce, 

Din odaia lchuscă, după asfinţiluli sovelui, nu se scote nici 
luminare aprinsă, nici cărbuni aprinși si nici vrună altă 
obiectii, căci se crede că dacă sar face astiă-felă, acesta ar: 
atrage după sine perderea laptelui lehusci (7). 

(1) Com. de d-nii Rom. Simu, şi B. lusofă: Dacă pe cea cea născulii o cur- 
ceteză în timpulă acela câtii stă în casă (10 dile) altă muiere, ce incă liptezi 
ună pruncă, și dacă acesta nu mul:ze lapte pe aşternutulii năseutei de curendă, 

„ii duce ţiţa la acesta, ce a cercetat'o, 
(2) loncuu, op. cit. p. 15. 
(3) Com. de d-li Rom. Simu. 
(4) loncnu, op. cit. p. 24 
(5) louenu, op. cit. p. 8, 
(6) Com. de d-li Elia Popă. , 
(î) Burada, Obicziurite la nascerea copiitoră în Macedonia, în op. cit. p. 33.
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In Bucovina din contră există credința, -că până ce nu 
se botâză copilului noi-născută, nu e bine de a se da nici 
unui lucru din casă; de aceea, ca noi-născutuli, trăindă, să 
se ție de casă. Dacă se dă ceva din casă, atunci copilul 
respectivi totă vița lui e numai 6spe acasă, numai pe dru- 

* muri și prin sati trăesce (1). | 
Mai departe este datină la Românii din Macedonia, să se 

păzâscă ca nu cum-va perdelele de la ferești să, tie rădicate, 
pentru ca lehuza să nu vadă lumină la vro altă casă, căci 
atunci îi fuge laptele, 

Asemenea; nu se lasă lehuza, singură în casă până ce nu 
se botâză copilulii, nici nu p6te nimene întra la dinsa, după 
ce Sa culcată. Iar înainte de culcare se acoperi oglindile 
cu prosope, apoi se afumă cu tămâe și se închidă ușile; 
acâsta se face până la 40 de dile dela nascerea pruncului. 

Lehusa nici odată nu dă cu mâna sa vrună obiectă sat 
parale, căci se crede că-și dă laptele (2). 

In era-lomdânesca femeile, ce nu aii lapte, icai păsată cu 
stmință de mărară şi ferbându-le, bea zama ce iese din- 
trinscle; sat icat mazere cu rădăcini de pătrunjel și ros- 
marini şi flore de nucșoră, faci ciorbă dintriînsele, şi în 
totă vremea o mănâncă -nelipsitii, pe lângă altele ce maj 
au gusti (3). 

In fine, credă Românii din unele părți ale Bucovinei că 
dacă unit copilu m6re îndată după nascere, fără de a gusta 
țița mâne-sa,. (mă-sii), acela numai dacă i sa rostită formula, 
botezului se face îngeră (4). 

De se întâmplă să fugă laptete dela lehuză, atunci se toc- 

  

(1) Com. de d-lii Ionică ală lui Iordachi Isacă. | 
(2) Burada, Obiceiurile la nascere, op. cit. p. 43, 
(3) Lupaşcu, op. cit. p. 62. 
(4)-Com. de d-lă Ionică ali lui Iordachi Isaci. 

Ss
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mesce unii omii, ca să iea turta ce a fostii făcută pentru caș- 
înete (ursite), so înmoie în apă curgătâre sat într?o fântână, 
și după aceca s'o dea lehusei s'o mănânce, pentru ca să-i 
vie laptele (1). 

Româncele din Transilvania din contră, dacă își perdu 
laptele, facă o gaură în loculă acela unde a născută, varsă | 
puțină apă întrinsa, şi apoi Dândi cu o ţâvă apă din gaura 
aceea, credă că capătă iarăși laptele îndărăptă. 

Mai departe, dacă o femee iși perde laptele, este datină 
toti în Transilvania, că iea o fălie de pâne se duce şi se 
pune din jos de roțile morii, ţine pânea acolo unde stro- 
pesce râta învârtindu-se şi apoi, mâncândi acea fălie de 
pâne, crede că capătă iarăși laptele la loci (2). 
îi 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorăi în Macedonia, în op. cit. p. 36. 
(2) Com. de d-li B. Iosofă.
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NI. 

URSITORELE. 

Ursitorele, numite altmintrelea și Ursite, iar la Românii 
din Jlacedonia, mare, ale, hărasite Și cașmete, sunt trei fete 
sat mai bine dist trei ine (1), cari, după credinţa unora, 
vinu, ca să croâscă ursita copilului noi-născutii (2), totu- 
deauna în săptămâna în -care sa născută uni copilă, în 
nopţile fără de soți, adecă:: a treia (3), a cincea, Şi a șeptea 

  

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilor in Macedonia, în op. cit. p. di: 
cAceste trei mire, numite şi alele sai hăvăsitele sau şi cașmetele (ursitele), 
se crede că sunt trei fete mari sati neveste imbrăcate în albă, cari stati 
prin grădină saă pe sub streșina casei, iar noptea se primbă și prin ogradă; 
de aceea este obiceiulii că, dacă cine-va iese noptea din casă, să se ducă prin 
ogradă, trebue numai decât să tușescă și să-și facă cruce, Qicendă vre-o ru- - 
găciune, TZatălă nostru saă Sfinte Dumnegeule, acesta pentru ca să audă cele 
trei mire şi să se ferescă, ca nu cum-va să fie călcate în piciore, ceea ce ar 
fi mare păcatii.» 

(2) Wlislocki, op. cit. p. 9: «In aceste șese săptămâni a opta ndpte după nas- 
“cere e de mare insemnătate pentru 16tă familia, pentru că în acistă nopte 

vinti cele trei Uvsite în casă și hotărescii sârtea not-născutului.» 
((3) Frâncu, op. cit. p. 148. — Ioncnu, op. cit. p. 15. — Laurianiă şi Masimi, 

Diet. limb. rom. II, 513. — [. Slavică, Die Romiinen in Ungarn, Siebenbirgen
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n6pte (1); după a altora însă în cele trei nopți dintâi după 
nascere (2), și cu deosebire în cea dintâiă (3); și iarăși după 
a altora abia întra opta nâpte. 

Mai nainte însă de a porni, a veni și a croi sârtea se 
slătuescit asupra urseley copilului. Cea mai bătrână întrebă 
pre cele-lalte: ce sârte să-i croâscă? Cele două mai tinere 
respundă să-i crosscă bine. Ea însă ursesce după cum a 
fosti mulțămită sat nu, adecă bine sati r6ă, dicendă: «sa 
Q7bd traiul mei din (cutare) di și somnul meă din (cutare) 
nopte.» Cele-lalte două, sciindă prea bine că în aceca di și 
nopte ca n'a fostii mulțămită, o rogă să [ie milsă (46). 

După ce sai înțelesă în privința Ursele, se pornescii tus- 
irele la casa unde se află copilulă noit-născuti ca să-i 
ursescă. | 

In timpurile vechi, pe când Gmenii eraă mai buni, mai 
drepți şi mai priinciosi, și nu așa de răi, invidioși și pă- 

„cătoși ca în diua de astădi, se dice că mulți le vedeai când 
vint și le audiati cum ursesci, cu deosebire însă mâsele, 
cari priveghiat pre copiii noii-născuți precum şi pre mamele 
acestora (5). 

In timpurile de față însă nu se mai arată nică nu mai 
spunii nimărui nimică, pentru că moşele precum și alte per- 
a e 

uudl der Bukovina, Viena 1881. p. 167. — «era nouă», an. II. p. 445: eDar veni diua Ursitorilorii, adecă la trei dile după nascere, la miedulă nopţii ve- 
niră să dea hotărire do ceea ce are să păţescă copilulă, când o să ajuneă om.» 

(1) Frâncu op. cit., p. 148. 
(2) «Țera nouă», an. IL. Bucuresci 1886, p. 250. — Bolintinenu, Călgtorii în Macedonia, p. 89: «Ca şi (€ranii noștri din Principate, Românii Mace- 

doni aii Ursitorile. Trei dile dela nascere, credă că trei femei spirite vinii în 
casa unde sa născută prunculii și ținti sfat la căpătâiula Icsrănului despre a lui ursită.o - 

(5) Ședătorea, redact. de los, Vulcană, an, 1. p. 36, 
(4) Frâncu, op. cit. p. 148, 
(5) Com. de d-li 1. Georgescu. — «Țera nouă», an. II. p. 444: aPe când lumea bună era şi ursitorele le audia.»
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sne din timpurile trecute cari le vădură şi le audiră, at 

destăinuită tote secretele lori, și de aceea acum se feresci 

de urechile lumii și cu atâtii mai multi de ochii săi. Afară 

de acâsta nici nu e bine ca omulii să-și seic înainte ursta 

sa, căci atunci, după cum spune unii cântecii din Bucovina: 

De-ar seci omului ce-arii păţi, - 

De "nainte sar feri, 
sau: 

De-ar sei omulii ce-ar păţi, 
Nici din casă n'ar cși. 

Și de-6rece în timpulii de față nime nu scie nici nu vede, 

când sosescii ursitorele, pentru că ele vină de regulă pe la 

mieduli nopţii, când toți cei din casă dormi, și anume 

câtă 'se pâte de încetișoră și vorbescă șoptindi (1) ;. de- 

aceea, după credința Româniloră din unele părţi ale Țerei- 

Homânesci, e bine, când unu copilă se nasco și când se 

presupune că apari ursitârele la ferestră să se țină ușile 

și terestrele deschise, și să fie cea mai mare linişte în tim- 

puli facerii (2). 

Asemenea e bine ca optă dile dela nascerea unui copilu 

părinții lui să fie totii veseli, iar nu trişti, căci dacă sunt 

triști, sentristeză și ursitorile, şi cum vori fi ele în acele 

optă dile, așa va fi apoi şi copilului în vicță (3). 

Mai departe fiindii ursitorele adese ori fârte tonatice şi 

supărăci6se, Româncele caută din cu bună vreme tâte chi- 

purile și mijlâcele cum le-ar put mai bine întra în voe, 

) 

  

(1) Com. de d-lui G. Tomoiagă. 
(2) Ionenu, op. cit. p. 8. 
(3) Ioncnu, op. cit. p. 11. — Negoescu, Credinţe pop. publ. în «Lumina 

pentru toţi», an. Îl]. Ducuresci 1888. p. 473: cNu este bine ca părinții copi- 

lului, în cele dintâi optii dile să fie trişti, pentru că scârbescit Uristorele şi, 

cum vorii fi ele atunci, aşa va fi și noulti-născutii.» 

. A
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ca să ursâscă noit-născutului copil o vi€ţă îndelungată, bună, 
senină, liniștită și tericită. | 

Așa în unele părți ale Transilvanie) nemijlocită după ce 
a începută femeea, a se trudi de nascere, moșa pune pe masă « unii cotă de pânză nouă, fină și curată, iar pe pânză unt 
blidă plină cu fărină cernută de grâu; apoi, sare, pâne, uni 
caerii de lână și unii deceriti. Tote obiectele acestea. trebue să rămâe trei dile și troi nopți pe masă. Când se'mplinesci 
trei dile dela nascere se vede pe fărină urma ursitreloru. 
Dacă în restimpuli acestori trej dile, câtt umblă, ursitorele, 
nu află acesti dară, se supără și ursescă ca noă-născutulă 
copil să n'aibă nimici în vicța sa (1). 

In alte părți totă din Zransaloania se punii asemenea pe masă, care e frumosii și curati așternută, trei talgere cu 
grâu fiertă, trei ipahare cu apă şi trei cu untă-de-lemni, 
iar într'o scăfiță o sumă anumită de bani, anume ca prin 
acesta să le despue bine. Apa, după credinţa poporului, în- semneză vi6ță, iar untulă de lemnă, avuţie. Și acum, pe când membrii familici, stândă într'o anumită depărtare de 
masă, murmură unele rugăciuni, pe atunci mOșa, cum se apropie miegulă nopții, prinde a lauda bunătatea și puterea ursitorelori printr'uniă cântecii, care se numesce « Cânteculi, ursiteloră (2).» E 

In Banati în sra a treia, după nascere, când, după cre- dința Româniloră din acestă ț6ră, vinit apsitorile ca să ur- s6scă sortea, pruncului noit-născuti, pune moșa la capului co- pilului o pogace făcută din făină de grâti curati, iar deasupra pe pogace trei cruceri (3), apoi o oglindă, uni pieptene și Da II 

(1) Com de d-li Rom. Simu. 
(2) Slavici, op. cit. p. 167.— Wlislocli, op. cit. p. 9—10. (3) Dacă, pune numai ună singură eruceriă, atunci ursitorile incepă a se sfădi, ali cărei din ele să fie cruceriulă, și așa sfădindu-se ursescă copilului vicță rea. Insă dacă sunt 3 cr. atunci fie-care ursitore iși ica cruceriulă său și indestulându-se cu acâsta ursescă copilului bine,
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o lingură cu untură; anume ca, viindi ursitorile, să aibă 
fie-care câte unii crucerit de cheltuidlă, apoi ce mânca, în ce 
se căuta și cu ce se piept&na. Totii atunci mai pune ea, de- 

“asupra pogacei încă și o păreche de drăciri nouă. 
, Adoua di de dimincţă moșa încinge cu brăcirilo pre nepstă, 
iar pogacea, untura. și crucerii îi duce şi-i dă porcarului satului 
sati altui păstoră sătesci ce trece pe stradă și mână vitele 
la pășune, și anume: pogacea, ca so mănânce, cu untura să 
se ungă pe capii, iar pre cei trei cruceri să-și cumpere ceva (1). 

In alte părți totii din Banată mâşa pregătesce în spre sera 
a treia după nascere o cină, numită cina soi cinzșâra ursitori- 
lori, în următorul chip: 

lea cam pe timpulă când e sârele la chindic, o sute (2), 
şi o acopere cu o bucată de pânză curată, şi ne mai purtată. 
Imprejurulii sîniei pune nisce Brăciri noi, iar la mijloculit ci unit 
Dlidașelă curată, în care trnă de 3 ori câte 3 mâni de 
făină de grâii cernută, prin o sită desă; de-asupra făinei 
pune o lingură nouă cu sare și alta cu untă și ună paharit 
noii şi curati cu apă de isvorii neîncepută, adecă din care 
na băutii nime. Prinde apoi 3 lumini de câră de tortele 
blidașelului, iar împrejuruli lui pune totii felulii de cereale 
precum: -grât, cucuruzi, pasule, cte. 

După ce a, pregătilii tote acestea, măsură, statulii pruncu- 
lui noii-născutii cu trei fire de mătasă roşie pre cari le în- 
făşură apoi împrejurulă paharului cu apă de pe sinie. 
„Fiindiă astăi-lelit sinia — masa — preparată o pune la capulit 

nepotei și a noă-născutului sati nepoţelii, aprinde cele trei 
“lumini de câră de pe târtele blidaşelului, . face de tra ori 
cruce şi apoi se râgă mai de multe ori cătră Dumnedeti 

  

w Com. de d-li Ioani Popotici, învățătorii, 
(2) Sinie se numesee o masă rotundă de lemnii cam de unii metru în  dia- 

metru de mare și făcută de strugaru. 

7
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și cătră precurata fecidră Maria ca să trimită ursilorile, 
dicendu: | 

Dâmne, Dumnedeule ! 
Trimite ursitorile, 

Să vină tâte voiose, 

Voiose și bucurâse, 
La sînie să gustescă 
Lui N. bine se "mpărţescă (1) 
N. puţinelii să muncâscă 
Și multii bine să trăâseă! cte, 

După rostirea cuvintelorii acestora lasă sînia să stee peste 
n6pte acolo, unde a puso dimpreună cu tâte cele ce le-ai 
așezatii pe dinsa, iar piărinţii noi-născutului dimpreună cu 
mMÂȘA, gtijescii ca să vadă ce voră visa. | 

Mâne di, după revărsatulă zorilorii, vine m6șa cu trei 
fetițe de virstă până la șâpte ani, cărora le împărțesce tote 
lucrurile de pe sinic, ori numai unele mâncări copilăresci, 
precum: mere, pere, nuci, ctc.; iar cele-lalte, luându-le și 
ducendu-le la sine acasă, le mănâncă ca cu casnicii stă (2). 

In unele părți din 4/oldova și Ţtru-Românesca trei dile 
după nascerea unui copilă se întinde asemenea în camera, 
unde se află acesta, o masă mare încărcată cu mâncare, 
spre a îndupleca ursitorele, cari vint atunci noptea și cari, 
după credinţa poporului, ai nevoe să mănânce, ca să-i ur- 
seze bine (3). 

In alte părți, şi mai alesii din Țcra-homânâsra, a treia 
(i după nascerea unui copilă, sâra, se pune în casa, unde 
eli dârme, pâne, sare, vină și bani, căci în acea sâră vint 

ra 

(1) In unele părți din Banati ss intrebuințeză verb. a împărți în loci de 
a ursi, - . 

(2) Com. de d-lă los. Olarit, învăţătoră. 
(3) Bolintinânii, op. cit. p. 89. — «Țera Nouă,» an. II. p. 250.
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ursitorele copilului să-li urseze şi să găsâscă ele de bitii, 
de mâncati și bani de cheltuială (1). 

La Românii din Munţii apuseni ai Transilvaniei, adecă 
Ja Aloță, lucrul celă dintâiti este, după nascerea unui co- 
pilă, să-i dea o linguriţă cu unsâre de ursii ca să potă re- 
sista influenței ursitâreloră (2). 

In Aacedonza este datină ca a treia di după nascere să 
se facă masd mare, și se procedâză la unii fapti, care se 
crede că are mare înriurire asupra viitorului noului născută : 
se pune adecă unii băiati sat o fată ca de 12 ani, ai că- 
rui părinți trăesci, ca să frăminte o turlă micuță, făcută 
din aluat nedospitii, care se câce în vatra casci în cenușă. 
Acea turtă se pune apoi sub perna pruncului și se păsireză 
40 de ile. Dacă este băiată,se mai pune o pungă cu bani, 
o armă, o carte, călimari, hârtie și o pană, și alte obiecte 
după profesiunea ce părinții doresci să îmbrăţișeze; dacă 
este fată i se pune aci, degelari, fârfecă şi altele, 

In n6ptea ce urmeză se culcă toți mai de vreme și se 
închidă ușile, cari nu se deschidă cu nici unii preţii. ori 
cui ar veni din afară, căci se crede că în cea ndple aă să 
vină cele trei mire sa serie noroculi și S0r tea pruncului. 

De aici este credința la poporulii români din Macedonia, 
că omulă uu trehuo să se scârbâscă despre orice nenoro- 
cire i sar întâmpla, căci ori-ce ar fi făcutii ca să se cite 
cea ce i s'a întmplatii, ar fi fostă cu neputinţă, căci așa 
i-a fostii scrisă să pățesca. 

De se“ 'ntemplă ca la casa omului să fie câni, atunci în 

(1) Ioncnu, op. cit. p. 15. — Lauriană și Massimu, Dict. 1], 543. aUrsito- 
zile vinii în acea qi n6ptea, şi de aceea pentru acea npte, se pune la ca- 
pulă „ppruncului o masă cu cete mai simple mâncări: pâne, sare, vină, ete. 
din cară să mânce ursitorile şi să fic bine dispuse pentru prunci.» 

(2) Frâncu, op. cit. p. 147.
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noptea acea, se trimiti pe la nâmuri sat prieteni ca nu cum- 
va lătrândă, să se sparie cașmetele și să fugă (1). 

In fine, Zomdnii din Bucovina cred Și Spunii că ve- 
nindă ursitârele și neaflândă lumină în casa, unde se află 
copilulii noă-născută, atunci se mânie, şi-i usescă o sorte 
rea. Din contră, aflând lumina, îi ursescă o sârte bună, 
Dreptii aceea, [ie-care mOȘă precaută, cum prinde a se îngână, 
diua cu nâptea, aprinde o lumină Și O pune pe masă ca să 
ardă tâtă nâptea (2). 

Sosindă acuma ursilorele, spunii o sâmă de Români, că 
întră. f6rte înceti pe ferâstră sati pe ușa casci în care se 
află copilulu noă-născută, se duci până la legănulii aceluia. 
se puni la capătâiulă lui şi acolo apoi stând îi ţesu vii- 
torulă (3). Dela acestă credință se vede că vine apoi și da- 
tina Românilori din unele părți ale erei-Românesci de a 
țin, când se nasce unt copilă, ușile și ferestrele casei des- 
chise, ca să aibă pe unde întra ursitorele (4). 

Cei mai mulţi inși însă credu și spun că ele, după ce 
au sosită, se posteză la ferâstra casei, unde se află copi- 
luli (5), și stână acolo începi mai întâi și întâi a-i toreo 
firul vieţei, și anume cea mai mare, adecă Ursitdrea ţinândă 
o urcă în mână pune firulă și învirte fusulă; cea mijlocie, 
adică Sortea, îlă târce din caerultă prinsi la furca ce o ţine 
Uesitorea în brâă, Și-li învîrtesce pe fusii; iar cea mai mică, 
ai 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră in Macedonia, în op. cit. p. 45—4, : ” (2) Com. de d-lui G. Tomoiagă. 
(3) Frâncu, op. cit. p. 147. — Bolintincnu, op. cit. p, 89. 
(4) Ioncnu, op. cit. p. 8: «Când unii copilăi se nasce, apari ursitorile la fe- restră, de-aceea se ţinti ușile și ferestrele deschise și cea mai mare liniște în timpul facerii.» - 

(5) «Sedătorea», ed. de Ios. Vulcanii, an. II. p. 26. — 1. St. Negoescu: «Cre- dinţe», în «Lumina pentru toţi,» an. IL. Bucuresci 1888, p. 473. — «Familia», an. XIX, p. 302. 
. |
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adecă Jortea, ținândi în mână uni fârfece pintre: tăișurile 

căruia trebue să trâcă firulu, când voesce, atunci strînge 

î6rfecele la olaltă și taie firulu (1). 

După ce i-aii torsit firului vieţei, dacă copilului s'a născulii 

întrună coasă bună, prindă a cântă cu unii vers forte ftu- 

“mosii, voiosit și plăcută şi a-i sorți de bine; iar dacă sa 

născută întrună casă reă, nu numa; că prindă a dauli șia 

cânlă cu uni viersii forte duiosi și tristi, ci totii-odată a-i 

și sorți de rău (2); apoi începi pe rîndii: una a-i da minte 

și norocii, alta frumuseţe saii uriciune, a treia bogăţie sai 

sărăcie, glorie sai role, mai pe scurti a sorți sortea noului- 

născut, spunându din firă în pă&ră tote celea ce ai să 

i se întâmple, și când va muri, de ce felu de mârteare să 

m6ră. | 

De aici apoi, dela acâstă credință, se vede că vine şi 

datina moșeloră din unele părți ale Transilvaniei de a nu 

privi la ferestră, când se nasce vre-unii copil, temându-se 

ca nu cum-va să vie ursitorele și prin acesta, fiindă-că nu 

le este iertată să le vadă, să le supere (3). 

Ce se atinge în speciali de ursita lori, trebue să no- 

tâmi aici că ea, fie n bine fie n răi, ficori și cum vafi 
aceea, după-ce aii rostit-o odată şi au scriso într'o carte, 

numită « Cart. a Sorții» (4), nu numai că trebue să se îm- 

plinescă, ci ea rămâne vecinică, neschimbată, nimene în lu: 

me, afară de uniculă Dumnegeă, care e mai mare și mai 
puternicii decât dinsele, de sar pune luntre și punte și de 
ar întrebuința ori şi ce ar voi, nu e în stare să prefacă 
ceea ce au ursitii ele odată; ori să-lă scape din pericolul 

(1) «Familia», an. XIX, p. 312. 
(2) «Familia», an. XIX, p. 302. 313, an. XX, p. 386. 
(3) «Familia», an. XIX, p. 302. “ 
(1) I: Popi Reteganuli, Povești, Partea 1V, p. 50. — Credinţa Româniloră 

din Bucovina.
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sati mârtea care i-au predestinato (1). Ună singură mijloci prin care sar schimba ursita unui omii, e numai acela: dacă audindu-le ce ai urşiti, sar ruga nemijlocită după acâsta și anume până ce n'at apucată a i-o scrie în Cartea Sorții, 
să-i croâscă altă ursită mai bună, Dacă însă ai apucatii acuma a .0 scrie, atunci e în. zadară (2). 

Unu copilu, la căpătâiul căruia ursitorele nu sai pututiă înțelege, va ave o viață sbuciumată în bine și în rău (3), 
Credința în ursitore, în nemărginita loră putere de a eroi după voință sortea fie-cărui omă și nestrămutabila loră hotă- tire, nu numai că e fârte respândită și adâncă înrădăcinată în sînul poporului română, ci ca este totit-odată și forte veche, de dre-ce, după cum ne vomiă încredința din șirele următore, Itomânii at moștenito dela străbunii loră, dela 

vechii romani. 
homanii aveai, ca și Românii de adi, trei (ine de nascere 

pre cari le numeai în genere Purcae, dela verb. Dario-partus | 
a nasce, iar în specie pre una Parca, dela actul nascerii, 
pre a doua Nona șipre a treia Decuma, dela lunile a noua, 
și a decea, în cari se nascii Omenii. Mai pe urmă însă, 
voindi a le asimilă J/oereloră (Mripu) gvecescă (4), climi- 
nară pre Parca și adaoseră lângă Wona și Decuma pe Jlorta 
ca dină a morţii, pentru că in nascere se cuprindo și Mortea. 

Apariţiunea, și lucrativitatea acestori iei surori torcttdre 
Sai ursitGre sc citeză de cătră poeții și sculptura romană DN II 

(1) Com. de d-lă Rom. Simu. — «Şedălorea», ed. de 1. Vulcanii, an. [], D. 27. (2) Com. de d-lă Antoni Georgiu, din Transilvania. (3) Frâncu, op. cit. p. 138. 
(4) Grecii cei rechi credeaă că iutr'o peşteră intuneeosă nu departe de tri- bunaluli suteraniă se afla trei Qine de surte, pre cari le numiaă ci cu ună nume colectivă Moizaa, iar in deosebi pre cea dintăii Khw9%6 (Klotho= torcălore), pre a doua Auyzz:5 (Lachesis = hotăritâre de sorte) şi pe a treia ”Azprzss (Atro- pos = neindepărtore dela hotărirea sa.)
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cu puţine abateri întocmai după modelului mitologiei gre. 
cesci. Precum A/oerele grecesci, așa și Pavcele, ca dine de 
s6rte, vină la celui născutii şi-i anunță sortea, întâia, și a. 
doua hotărindu-i bine, iar a treia de regulă o mârte cu- 
rendă, spunându-i tot-odată din ce are să fie aceca (1). 

Pe lângă Parcae Romanii inai aveai încă și o altă spe- 
cie de dine de nascere anume Fata Seribunda, cari dela 

împă&ratulu Augusti încâce sai recunoscuti a fi identice 

cu Parcele și cari se invocaă în. diua din urmă a săptă- 
mânci ca să hotărască sârtea pruncului (2). 

Fata Seribunda veniat cântândă şi scriai sârtea noi-năs- 
cutului întro carte saii pe o tablă, unde sunt scrise sorţile 
tuturorii Gmenilorii, şi ce a fostii odată scristi a fostă fatum, 

"disă divină (3). 

Asti-felti credeai Grecii și Romanii ! 

Deci din cele reproduse până aici resultă că arsitdrele 
române, atâtă în privinţa numărului câtă și apariţiunii şi 
ursirii lori, corespundii întru tote cu AMfoerile grecesci și 

1 Parecle și Fata Seribunda ale Romanilovii. 

se nasce acum întrebarea: de ce le numescii Pomâniă 
ursatâre sai ursite, şi nu loere sai Parere, cum le numiati 

Grecii şi Romanii? 

Atât Grecii câtă şi Romanii credeait că Moerele sai Par- 
cele nu numai că torcă firulă vieţei omenesc, din care cau- 
să sati numiti ele apoi atâtă de unii câtii şi de alţii for- 
căldre, suroră torcătre (4), ci totii-odată că ele îl și urdiati (5). 

(1) Preiler, Râmisehe Myth. II. Bd. Berlin 1883, p. 193. — Marieneseu, Cu!- 
tulii păgânii şi creștinii. 1. Bucuresci 1884, p. 309. 

(2) La Greci Afoerele veniatt a șeptea qi să hotărască sorlea. După Tertulian 
(de an. e. 39) in giua din urmă a săptemânci, ceea ce corespunde cu a șcp- 
tea di, iară Preller (Râm. Myth. II, 210) le invocă a noua di. 

(3) Marieneseu, Cultuli păgână, p. 310. _ 
(4) Preler, Gr. Myth, 1, 434. —1dem, Rom. Myth. II, 193, 

(5) Senee. Apocol. At [achesis plena orditur manu et Neroni multos annos 
de suo donat,
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A urdă însă vine dela verb, lat. ordior, orsus (orditus ) san. 
Deci dela verb. ordior s'a formatii pe de o parte în lim- 

ba română cuvintele: a zf, urdire, urdită-A, urddie sati 
urdoiă și urlitoră, urditore şi urdăa; iar pe de altă parte 
și anume dela sup. orsus verb. a urs) şi Dreursi a pre- 
destina, ursităre și ursite = inele ce predestiniză, ce so,- 
țescu, ursită dim. ursițelă fem. ursita = persânele predes- 
tinate a se însoți între olaltă, și arsitori și ursităre — per- 
sonele, respective vrăjitorii şi vrăjitorele, cari faca pe ursită (1). 

Prin urmare credinţa în Ursitgre și în ursirea sat predesti- 
narea lori nu pâte fi de altă origine, fără numai romană 

Alară de acesta ne mai poti servi ca dovadă despre 
originea, lori romană, —pe lângă dicerile așa mi-a fostă ur- 
sita, așa mi-a fostii sontea, așa mi-i soriea, aȘa mi-a: cântată 
Ursita când mam născută, — încă și acestea: așa mi-a fostă 
pariea, așa mi-a fostă, împărțită, ceea ce însecmnâză atâta 
cât: așa mi-a fosti ursila sai sorta, așa mi-a fostu ursiti 
sau sorțili; apoi: asta mi-a fostă partea, adecă: asta mi-a 
lostă ursita, asta mi-a fostii menilă de Ursitore ca să-mi fie 
soție, ceca ce ne aduce aminte de Parcele romane, căci 
din aceeași rădăcina, din care se trage cuv. Parca, se trage 
şi cuv. pars=— parte = sârle. 

In fine, ca dovadă despre originea romană a Ursităreloră, 
ne mai poti servi încă și cuvintele frte întrebuințate. de 
poporulii românii, precum: asta mi-i scrisa, așa ni-l scrisa, 
așa mi-a fostă scrisă, așa sta scrisă în slovele ursităre, apoi: 
așa mi-i data, așa mi-a fostă dulă sa fie, ce sa faci duca 
nu mi-a fostă dată alimintrelea? cete. ne aducii aminte de | 
fata Seribunda şi de fatum alti Romanilori. 

  

(1) De aici vine apoi că unii, bună oră ca Cihac, Diet. I, ai scrisă și 
pre dinele din cestiune cu z și nu cu s, urditore = (Qină) în locii de ursiture 
(asemenea dină), ccca ce insă nu e corecţă. 
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XII. 

BOTEZULU. 

Dacă prunculă not-născutii e deo constituție sănâtosă, - 
părinții săi în genere nu-l botâză de grabă, ci-lt lasă până 
a opta di, unii chiar şi mai târdiă, adecă “până ce se în- 
sănătoșeză și rădică nepâta; iar dacă e de o constituţie slabă, 
bolnăvici6să, atunci caută ca să-li boteze câtii mai de grabă, 
ca nu cum-va să mâră nebotezatii. | 

In genere însă caută, ca fic-care pruncii să se boteze 
câtii se pote mai de grabă, ca să nu erâscă ca pâgână (1). 

Românii slavisați din Jloravia cred și spună că copi- 
-lulă, care nu se boteză timpii mai îndelungată, va, av6 ochi 
mari, și asta de dorul botezului (2). 
PI 

(1) Românii din unele părți ale ransilvanici, după cum ne scrii d-nii R. 
Simu și B. losofă, credă că copiii nebotezaţi, ca păgâni, creseii cu multă mai 
repede decât cei încreștinaţi. În comitatulti Solnoeti-Doboca, după cum mi-a serisii Aurelii Chintoani, stud. gimn., dacă. copilul nu e slabă il ţinu 2—3 dile, iar alţii îl țini până într'o (i de sărbătore şi apoi îl botâză cu solem- nitate. —In Macedonia, copilul se botâză de ordinară la a șeptea di, potri- 
vindu-se ca să fie în qi de Duminecă, când pe la cei mai cu dare de mână se face atunci și masă mare, Veqi Burada, Obiceiurile la naseerea copiiloră, în op. cit., p. 46. 

(2) Enders, op. cit. p. 89. 

Aarianiă, Nascerea la Români. 
Il .
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Mai înainte însă de ce vomii trata despre datinele și cro- 
dinţele române usitate la Boteză, vomit vorbi puţinii despre 
nași saii ndnași, adecă despre persânele cari ţinii pruncii la 
botezii și fără de cari nici ună pruncii sănătosii nu pâte să 
se 'ncreștineze. 

Obiceiulă de a cere dela aceia, cari se bhotâză câte unu 
nași sai ndnași, care să garanteze pentru buna credință 
şi vieță a lori, este forte vechiu și ajunge până la timpu- 
rile apostolice. Unii vădi în persona apostolului Andreita 
pre întâiulă nași, basându-se pe cuvintele s-tului evange- 
listi Loanii, 1, 40—42: | 

«Unul din cei doi, cari audiseră de Ioanit și-i urmaseră, 
era Andreiă, fratele lui Simon Petru. Acesta a aflată în- 
tâi pe Simoni, fratele stă, și a disu: «noi amii aflată pe 
«Mesia, adecă pe Christosti. Și Pa adusă la Isusă.» 

Incotenstabili însă este, că instituțiunea nașilorii este celit 
puținii totii așa de veche ca și botezulă copiiloră mici. Este 
evidentă că copiii niici nu puteai să vic singuri și să câră 
Dbotezarea lori, prin urmare sai trebuia să remâe nebotezaţi, 
saii trebuia să fie cine-va, care să-i aducă la hotezii și să 
câră pentru ci harulii sacramentali (1), care să-i ție în bra- 
tele sale în timpulă botezului (2), şi care, după cufundarea 
lori în apă, să-i rădice și să-i primâscă (3). - 

Afară de acâsta, cel ce se boteză, trebuia să depună măr- 
turisirea, credinţei sale şi să renunţe la diavolulă și la operele 
lui și la cultulii lui și la tâtă pompa lui. Acestă mărturisire 
și renunțare cra imposibili să o tacă copiii ; era deci necesari 
ca să fie cine-va, care să mărturisâscă şi să r&spundă în numele: | 

  

(1) Offere ad baptismum, ad pereipiendam spiritualem sratiam. 
(2) Gestare manibus, tenere in baptismo, super fontem in ulnis tenere. 
(3) Suscipere a fonte, a?sacramento baptismale; ex sacro fonte; de baptismo, 

de sacro fonte filios spiritualiter suseipere; elevare de sacro fonte.
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copilului și să făgăduescă în loculă lui, căci altit-telă ar fi fosti 
trebuință, să, schimbe orânduiala, botezului păzită la botezarea 
copiilorii. Dar biserica, admiţendiă ca la boteză să r&spundă na- șulă în loculă copilului, n'a avutii în vederg numai ca să păs- treze tipulă sai formele obicinuite ale celebrării acestui sa- 
cramentii, ci a căutată dela începutii a satisface şi o altă 
trebuință superidră și mai prolundă. Biserica, consideră ca o 
dătorie a ei a boteză numai pre acei copii, despre cari se 
putea crede că, rămânândă în viață, și crescândă, vorii ave 
o educaţiune creștină și vori împlini promisiunile date la 
botezii; de aceea ea, dâr considera representaţiunea copilului 
la botezi prin nași ca ună feli de garanție din partea aces- 
tuia; ea privia pre aceia, cari dai răspunsurile în numele 
copilului (responsores) ca răsponsabili Și garanți (Sponsores, 
fidejussores). 

Cine aducea unt copil la boteză, cine cerea botezul 
pentru uni copilii și-l representa la celebrarea sacramentului 
cu mărturisirea și cu r&spunsurile, lua prin acâsta; asupra-și 
o.grea răspundere și îndătorire înaintea, lui Dumnedeti, a, 
bisericei şi a copilului. El garanta pentru viitrea instruc- 
țiune a. copilului în învățăturile creștine şi pentru educa- 
țiunea. sa joreștină. Ceea ce elă a mărturisită și făgăduitii 
în numele copilului conținea o promisiune. din partea sa 
proprie, adecă făgăduinţa că el va îngriji întru câtii stă în 
puterile omenesci ca renunțarea la diavoli și mărturisirea 
credinței să device în viitori o adevărată faptă a copilului. 

Din cele dise urmeză dar, că instituțiunea nașilori era o 
necesitate din momentulă ce admitea și trebuia să admită 
botezulă copiilorii. 

Dar noi găsimi nași nu numai la copii, ci și la adulti 
saii Gmeni crescuţi. Trebue dar mai înainte de tote să facemu 
deosebire între nași de copii și nași de 6meni mari.
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Nașii de copi. La începută figurati ca nași ai copiilorii 

de obiceiii părinții loră 'frupesci, şi întradevăr ci puteai 
să împlinâscă mai uşoră dătoriile ce incumbă nașului, Căci 

cine ar pute îngriji sau stărui mai multi pentru educaţiunea 

creștină a copilului decât părintele s&u? | 

Cu tote acestea încă de timpuriti sa născulu și în [ine a 

predominati opiniunca că nu este permisit părinților teu- 

pesci a fi toti-odată şi părinți duhovnicesci, adecă nași. Mo- 

tivele acestei escluderi pară a fi fosti următorele: 

1) Că părinţii trupesci nau totii-deauna cultura cerută, 

ca să potă da copiiloră instrucțiunea şi educaţiunea creştină, 

după cum doria biserica. 

2) Că, în casulii încetării din vicță a părinţilorii, copilulii 

să nu rămână fără nici uni protectorii, care să îngrijescă 

pentru educațiunea lui. 

3) Din momentului ce părinții creștini deja ca părinți 

trupesci sunt. dători a îngriji pentru educațiunea copiilorii 

loră, așa că din năşie nu se nasce pentru ci o nouă în- 

dătovrire, din contră însă se pâte întâmplă ca ci să ncgli- 

jeze împlinirea dătorici loră, era fârte prudenti a separă pe 

părintele trupescii de părintele sufletesci (nașuli) și prin 

acâsta a dobândi o garanție mai întinsă pentru crescerea 

creștină a copilului. Totii-odată prin acestă separaţiune se 

arată și mai clară deosebirea între educațiunea trupâscă și 

educațiunea, spirituală, precum şi valorea mai mare a acesteia 

din urmă. 

4) In fine, se pote. că, fiindi-că nașii erati considerați și 

ca matură pentru botezarea copilului, sa creduli necesari 

a nu admite pre părintele trupescit ca nași, spre a nu îi 

bănuită mărturia sa. 

Nașii aveai îndatorirea, după cum sa disă mai sus, a 

anunță și a aduce pre copii la botezii, a dă în numele lori
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cuvenitele răspunsuri la celebrarea, sacramentului, și ca nisce 

garanți ce. sunt să îngrijescă pentru viitorea visță spirituală, 

a [inilori lori, sprijinindu-i cu sfaturi bune ca să împlinescă 

făgăduinţele date lui Dumnedei la botezii. . . 

„____Augustini pune nașilori îndătorirea a se gândi.că, înche-. 

“indă pentru finii lori legătura cu Dumnedeii, s'a sacrificată 

şi pre sine însuşi lui Dumnedei, şi de aceea sunt dători, nu 

numai a îndemnă pre finii lori. cu vorbe, ci să le fie chiar 

-prin propria, lorii viață, esemplu de o viâță sântă și plăcută lui 

Dumnedeit. Dela fericitului Augustinii avemi şi ună lungii dis- 

cursii adresată cătră nași. — «Vă sfătuescii — le dice el între 

altele — ca de câte ori vine solemnitalea Pascilori, toți băr- 
baţii și tote femeile, cari aţi rădicată "copii din botez, să 

cunâscă că ci sai pusi pe sine garanți pentru ci la Dum- 

nedeii şi că de-aceea trebue să aibă pentru ci solicitudine 

de o adevărată dragoste și să-i sfătuescă a păzi castitatea, 

a conservă virginitatea până la căsătorie, a rețină limba 

lori de ori-ce blăstmă și perjurii, a nu.scote din buza lori 

cântece rușin6se și necurate, -a nu fi mândri nici ambiţioși, 

a nu av6 în inima loră mânie sau ură, a.nu se ocupa cu 

prediceri,: a nu atârna nici. odată nici şie-şi nici altora .ta- 

lismane şi alte lucruri diabolice, a tugi de fărmecători şi ser- 

vitorii diavolului, a păstra credința catolică, a visită mai 

desii biserica, a ascultă cu urechea atentă lecţiunile. divine 

fără a vorbi, a primi bine, după cum li sa dlsi la boteză, 

pre străini, -a fi -pacinici înșiși, şi..pre cci în discordie să-i 

îndemne la concordie, şi să arate cătră preoți şi părinți res- 

pectit și o adevărată dragoste.» (lerm. 163.) 
Nașii din boteză.lâ Omeni! mari. Când celii ce se boteza 

nu mai era copil, ci omă deja crescuti, regula generală 

era ca să aibă de nașiipre acela care la instruiti în învă- 

țătura, creștină şi la presentatii episcopului pentru primirea,
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botezului. Și fiind-că cu catechizarea tineriloră crai însărci- 
nați diaconii (respective diaconiţele), de aceea găsimă de obi- 
ceiii ca nași, la tineri de sexulă bărbătescii pre diaconi, iar 
Ja cei de sexuli. femeescti pre diaconițe, regulă: pre care 
o vedemi recomandată și de constituțiunile apostolice (lib. 
III. c. 16.) ” | | 

Cu tote acestea însă nu era opritii ca să figureze ca naș 
și alte persâne, cară stai în relațiuni. amicale cu celt co se 
boteza. 

Se înțelege dela sine, că nașii de categoria acâsta w'aveaii 
aceleași dătorii ca, cei-lalți; ci naveai a răspunde în nu- 
mele celorii ce se hotezati, căci aceștia erai înșiși în stare 
a da răspunsurile necesare, alară numai dacă ci crati muţi, 
sau aflându-se: într'o b6lă gravă au perdută usuli limbei. 
In privința acestui din urmă casă Civilă din Alexandria 
scrie următorele : 

«Pentru aceia, cari se află întro bolă periculdsă și tre- 
buescii botezați, se l6pădă (de diavoli) și se unescii (cu 
Christosti) persone, cari din dragoste împrumută limba lori 
celorii ce sunt împedicaţi de Dslă.» 

Misiunea principală a acestori nași consislă întru acesta: 
de a garantă, pentru viața viitore a finiloră lori, pentru con- 
stanța credinței loră, pentru curăţenia moravuriloră lori. și 
a-i îndemna spre bine. 

Din dătoriile nașilorii resultă dela sine condiţiunile ce pu- 
nea biserica spre a admite pre cine-va ca nași. Nașii tre- 
buiait să, fie membri credincioși ai bisericei şi în siare de 
a da cuvenita instrucțiune, bucurându-se totii-odată și de.o 
purtare pi6să şi nepătată. De-aceea nu se primiai ca naşi 
necredinetoșii, ereticii, catehumenii, cei aflaţi în penitenţă şi 
cei posedați sat lipsiți de mintea sănctâsă, precum în fine 
nici Omenii neculți. lar pentru ca să fie sigură despre ca-
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pacitatea loră, biserica: regulase ca numele lori să se în- 
scrie în 'registre și să se publice înainte de a se sâverși 
botezului. a | 

Câtii privesce în fine numărulă nașilorit nu era fixată, se 
pote însă admite ca regulă generală, că la fie-care boteziă 

“era uni singură nașii. Sa | 
Biserica, desaprobă obiceiulă unora de o lua mai mulți 

nași, căci, afară de alte inconveniente ce avea acesti obiceiu, 
apoi mai era și interesulă de a nu se întinde prea multi 
rudenia duhovnicâscă, care constituiă uni impedimentă de 
căsătorie (1). | | 

Tote așezămintele bisericesci, câte sai înșirată până aici 
în privința nașiloriă, precum și tote dătorințele față de fiii 
lori sufletesci, cari sunt numiți de cătră dinșii pretutindene, 
în tote țările locuite de Români, fină saă cin sing. fină, dim. 
finișoră, finucăi, finuță, tem. fina, finișoră, finucă, finuţă, ros- 
tilă şi cind, șind, cinișră, șinișără, cinucă, șinucă şi cinuță, 
șinaţă, mrom. chilină fem. chilină, sunt usitate, cu puţine 
modificări și abateri, după cum ne vomit încredința, „din ŞI- 
rele următâre, până aci la poporuli români. 

Mai pretutindeni, nu numai în Bucovina, ci şi în celelalte 
țări locuite de Români, este datină ca nepâta a doua sai 
a treia di, după ce s'a sculatii din pată, să se pue la cale 
cu bărbatulă “săi cam pe când să fie Botezulă nou-născutului 
copili şi pre cine anume să pue de cumătru sati cumătră (2) 

3 

(1) «Biserica ortodoxă română,» jurnală periodicii-eclesiasticii, an. VI. Bu- curesci 1882, pag. 300—304, 
(2) Cihae, voindă, precum se vede, numai decât să argumenteze că Ro- mânii ai fostii încreştinaţi de cătră Slocenii din Panonia . (Dict. d'âtym. daco- rom. t. II. p. VIII), derivă cuv. rom. cumătru, cumătră și cumătrie (cuv. dim. cumătriță, cumătrea, verb. a se încumătri și adj. încumătrită-A nu-i sunt cunos- cute) dela vsl. cămotră (compater) și cumatra (commater). 
D-lă Dr. D. Onciulă însă e de părere că cuv. rom. cumătru vine dela lat. 

/ 
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pe zespective de nașă (1). Do regulă cei mai mulți însurăţei în 
dătineză a lua ca cumâtri respective ca nuși la, primii lorii 
copii pre nașii, cari i-ai cununati pre dînșii. De aici se 
vede că vine apoi și nmmirea de ndnași sai nânași, care e 
după părerea mea, compusă din nună și nași, și caro se 
dă, mai alesii în Bucovina și Transilvania, tuturorii pers6- 

  

con-matrius («Convorbiri lit.» an. XIX. Bucuresci 1886, p. 183.). De acecași 
părere e și d-lu A. D. Xenopol (Istoria Rominiloră, vol. L. laşi 1888, nota 
dela p. 153) 

Care dintre acești domni are dreptate, alcgă filologii. Ei numai atâta voit 
să dicii că Românii, când aii începutii ași loteza copiii, a intrebuinţa cuv. 
doteză, butejune, botezătoriă, botezalii-ă și a boteză, cari cuvinte, după cum re- 
cundsce şi Cihac însu-și (op. cit. p. XIII.) vint de la lat. baptizo, ai trebuilii 
să numdscă și pe persânele, cari le-ai ținută copiii la botezii, asemenea c'ună cuv. de origine latină. | 

(1) Cihac, din aceleaşi motive, cară s'aii arătată în nota precedentă, voindă 
cu ori ce preții să arăte că şi cuv. rom. nănașă, nașă, nănașă, nașă și nă- 
șică (form. nânașiă, nânașă, nânășuci, nânășucă și nânășică nu le cunosce), cu 
cari intitulcză copiii români de pretutindene pe personele ce i-ai ţinutii le 
botezi, sunt de origine slavonă, le amestecă la ună loci cu cuv. rom. nană, 
mendeă, nene, nea, neică, şi nciculiță, ca cu atâta mai lesne să potă ajunge la 
resultatulă dorită. Lită insă, saă nu voesce să scie că nașii faţă de fini; lori 
sunt numiţi și părinți sufletesci spre deosebire de părinţii corporali ai acestora, 
Mai departe sati nu scie sati nu voesce să scie, că personele, cari sunt nu- 
mite de cătră finii daco-rom, nași sai nănași, şi uânași, îinil mrom. le nu- 
mescii muni. Xună se numesce în Macedonia omulă care dortză unt copilu, 
iar nu se dice nașă. Când copilul e botezatit de v mucre, acesta se numesce 
nună, iar nu nașă (Vang. Petrescu Crușovânu, Mostre de dialectulii macedo- 
rom. Basme și poesii pop. Bucuresci 1881, pag. 155.) 

Prin doteză, după cum ne învaţă s-la Scriptură, copiii se nască de a doua 
6ră, iar născâtorii lori de astă-dată sunt cci ce-i țină la botezii, adecă nașii. 

Primii născători sufletesci, ai copiiloră ce se boteză aă fostii, după cum am 
vădută și mai sus, insiși părinţii loră corporali, iar mai pe urmă sii, 
adecă persnele, cari ai cununatii pre părinţii loră. - 

Aasii insă sunt nu numai părinții sufletesci, ci totă-odată și nonni sait nou- 
nae-le finilori, adecă crescetorii lori, căci cuv. lat, nonnus-i şi nonna-ae (Freund, Worterbuch der lateinischen Sprache; II Bd. Leipzis 1845 p. 436—4137), dela 
care crediă că se derivă cuv, rom. sună și nună = nașă şi nașă, insemneză 
nu numai călugări și călugăriță, ci totă-odată şi crescetoră (Erzicher); prin 
urmare personele ce ţină pre copii la boteză sunt în același timpă şi nun 
Și nași prescurtată mucait —nașă = nănaşă —nănaşiăă,
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nelorii, ce țină a boteză nu numai pre primii născuți, ci şi 
pre cci-lalți copil. 

Mai pe urmă, dacă ati mai “mulți copii, ceea cc se în- 
tâmplă, celoră mai mulți însurați, atunci iat ca nași Sat 
„nânași pre cine voescii și cine le mai e dragă, în genere însă 
"dintre consângeni, iar în lipsa acestora, și pre alții (1), 

Dintrunii sati străini numai rare-ori se îndătinâză a luă 
cumătri, și dacă se și iat atunci respectivii trebue să fie 
rudenii. De altă lege, mai alesă la poporuli: de jos, se 
iai numai rare-ori. 

După ce sai pusti acum la cale cine șă lo fie cumătru 
şi nou-născutului copilii naşă, ica bărbatul uni șipi sati o 
ploscă cu rachiu sati cu vint, se duce la respectivul, pe 
care doresce să-lii aibă de cumătru și spuindu-i scopuli 
pentru care a venită, îi închină cinstea adusă. 

In Alacedonii, când are nănașulii să vio ca să boteze, i se 
ducă cu trei dilo mai înainte mai multe daruri pe unii tafta 
(tablă): cofetuni, tigani, rachiii, distimele (pros6pe), pârpozi 
(colțuni), căftane: (batiste de mătasă), și altele; tote acestea 
acoperite cu una cevre (batistă) brodata cu petelă, dicân- 
du-i: «Sursiţi la biserică a pategiune» = pottiţi la biserică 
la botez! 

Celă ce a adusi aceste daruri primesce uni piaț cu uriz 
(o farfurie cu orezii) sati paradzi (parale) (2). 

Bărbatulă sau femeea poftită ca nașă nu se pune nici 
când de pricină, ci, după ce primesce pre viitorulii săi cu- 

  

(1) Com. de d-lă: Vasile Turturână, preotă: «de nași se iati în prima li- 
nic cei ce ai cununatii pre părinţii copilului, apoi şi alte nemură și amici.» 
—R. Simu, invățătoră în Orlatii, precum și alţi Români. —Burada, Obiceiurile 
la nascerea copiiloră in Macedonia, în op. cit. p. 47: alste obiceiul că acela 
ce a cununată să și boteze, și numai în casă când îi este cu neputinţă, atunci 
Părinţii copilului caută, unii altii nănaşii.» 

(2) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii în Macedonia, în op. cit. p. 47.
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mătru întrunit chipă câtă se pote de amical, îi promite 
că, numai dacă nu va [i cum-va împedecatii, îi va împlini 
cu cea mai mare bucurie și dragoste dorința, şi acâsta cu 
atâta mai de grabă cu câtă -că, după credința generală a 
Româniloră, fie-care creștină adevărată este dătorii a se 
prinde cumătru, de ară fi celă ce-lă îmbie uni omu ori şi 
câtii de sărmani și nebăgati în s6mă ; de Gre-ce pentru 
fie-care copilă botezatii i se iartă câte unt pâcati și se face 
mai plăcută lui Dumnedei ; apoi și de aceea pentru că și 
Domnul nostru Is. Chr., când a umblatii cu Sân-Petru pe 
pămiîntă, încă nu sa pusti nici odată de pricină, ci nu 
odată a botezatii până chiar şi celorii mai sărmani Gmeni, 
cari lau poftită ca cumătru. | 

Celui ce refuză primirea oficiului de nașă are, după cre- 
dința poporului români, [Orte mare păcat, iar celă ce pri- 
mesce și botâză de bună voe, aceluia nu numai că pentru 
fie-care copilă botezată i se iartă câte 'ună pă&catii, nu numai 
că are pomană, ci totii-odată, îi aduce fie-care încreștinare 
mare norocit și multi bine. 

Domnuli nostru Is. Chr., când umbla pe pămiîntă, boteză 
nu numai celorii ce-lii rugati, ci el adose-ori se imbii şi 
singuri. Deci 6re n'ar fi unt pâcatui strigătoră la ceră, 
credii și dici Românii, daca ci ar face mai altmintrelea 
de cum a făcutii Mântuitorul lumii? Drepliă aceea mulți 
inși nici nu mai așteptă a fi Îmbiaţi și rugați, ci singuri 
se îmbie cu dile, ba chiar și cu stptemâni înainte, ca să 
fie primiţi ca cumătri. , 

Mai alesii cei mai avuți și fără do copii se apucă. de-a 
rindulii ca cumătri, și care a botezali pre unii copilu, boteză 
de regulă și pre cei-lalți, 

Datina și credința acâsta nu numai că e fârte r&spândită 
printre Românii de pretutindene, ci ca se află exprimată
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chiar și ?ntr'o sâmă de cântece poporane. Așa balada «Jo- 
mână, Grue Grozovanuli» ne » spune în privința acâsta  ur- 
mătorele : - 

„Apoi Grue se pornesce . 
Și. m Moldova se ivesce 

„Ca unii s6re, ce 'ncăldesce, . 
Incăldesce 
Și rodesee. 

Că multi Dine n Înme face 
Sufletul să şi-l împace: 

Creştintză 
„Și boteză ; 

"Dă de fini, 

Câte-unăi, tretinii, 

Și de fini 

O tretină. | 
Iar Alecsandri, culegătoruli baladei din cestiune, dice cu 

„Privire la versurile acestea: 
«Românii sunt fârte bucuroşi. .de cumătrie, judecândii 

după marele numări de cumătre ce se găsescii în fie care 
sată (1). 

Dacă more cumătrulii sati cumătra, dacă sunt împedecaţi 
sai bolnavi, atunci copiii lorti țină la botez. Și numai atuncă 
se schimbă cumătrulu celt dintâiă, când nu mai rămâne nime 
“mai aprope din seminţia lui. 

Când se botză uni Jidovă sait altii necredinciosi, atunci 
de regulă se prindă mai mulți fruntași ca nași. Ii facă chiar 
și vestminte românesci, îi dăruesci bani și pămînti ca să 
devie și elă gospodară în rîndă cu dinșii; iar dacă e hol- 
teiti caută de-lă și însâră, ca, să nu umble ela și mai pe urmă 
să devie apostatii. 

Ce se atinge de numără, se ica în genere pentru unt co- 

  

  

(1) Poesii pop. ale Românilor, Bucuresci 1866, p. 81 şi 84.
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pilu numai câte ună singurii nași, rari câte doi, şi de toti 
rari mai mulți decât doi. 

Escepţiune dela acâstă regulă generală se face numai în 
casuli. acela, când unei femei nu-i trăescă copiii, cu tâte 
că nasce mai în. toti anuli câte unul, credândă că dacă 
va luă mai mulți cumătri, atunci îi va trăi copilulii (1). 

Asta se face, ca și în vechime, mai mullit din causă ca 
să nu se lățescă și înmulțescă prea tare rudenia sufletescă, căci 
la omâni înrudirea prin botezii însemn6ză mai multii chiar 
și decât unit frate. 

Dovadă despre acâsta avemii următorea împrejurare, că bote- 
zândă uni frate sai soră la, uni altii frate sati soră, ei nu 
se numesci mai multii frați sait Dădică și lelicd, ca mai 
înainte, ci cumdtru şi cumatra. 

Moi toți membrii dintr'o comună sunt cumătri mai depărtaţi 
sai mai apropiați. 

Acestă înrudire spirituală îi ţine apoi pre toți la olaltă, 
acesta îi înșghâbă și întăresce, 

Totă din acestă causă unii cumătru are fârte mare tue- 
cere la altă cumătru. De-aice vine apoi că cumătri cei săr- 
mani sunt frte multii ajutoraţi de cătră cumetriă lori. cok 
mai avuți | | | 

Și dacă cumâătrii între olaltă se ținii așa, de aprâpe înru- 
diți, cu atâta mai multi e considerată înrudirea dintre nași 
sau ndnași și dintre fini botezați de dinşii. 

Din causa acâsta apoi nici când nu se pâte încheia o că- 
sătorie între unii fină şi nașa sa, și vice-versa. Acesta ar fi 
păcatulii celii mai mare. Dreptii aceea nime nici nu se încume- 
tă a gândi la așa ceva, Ba nici chiar fiii cumătriloră, după 

a 

(1) Com. de d-lă Ionică a lui Iordachi Isacii: «Dacă unci femei nu-i trăescti 
copil cu tâte că nasc2 în totii anulu câte unulii, trebue să-și ica 12 cumetri 
la botezii, și atunci îi va trăi copilulii.»
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credinţa poporului română, nu poti să se căsătorescă între 

olaltă, căci ci sunt consideraţi ca și frați. 

«In tote părțile — scrie d-șâra Elena Sevastos, — unde am 

întrebati, mi-ai spusă, că rudenia în Christosă e multă mai 

puternică decât cea de sânge; .că bună 6ră mai curând 

„ai put lua în căsătoria sora decât cumătra, că nașulu e 

mai multă decât părintele, de vreme ce unulă ţi-a dati nu- 

mai vicța, pe când celalalti te-a, creștinată; și acestă păcatii 

numai atunci ţi sar iertă, când, după ce ţi-ai unsii tru- 

puli cu câră şi i-ai dati foci, ai pul& scăpa tâfări (1).» 

Dovadă despre acestă credință şi datină fârte lăţită, avemii 

pe lângă experința de tâte dilele, încă şi o mulţime de po- 

esii poporane din tâte ţările locuite de Români. 

lată ce spune uni fini nașci sale, care voia ca finulii 

său so ice de nevastă: 

Să mă ierți nașă, pe mine, 
Nu mă poti iubi cu tine, 

Nici să fii bărbatului tăi, 

Casta nu vrea Dumnedeii 

Unu fină şi-o naşa se iuli, 

N'a fosti, şi nici n'a mai fi! (9). 

“Și acum, după ce amă vădută când, cum și pre cine 
alegii tomânii de cumătri respective nași și ce credii ci 
despre dinșii, să trecemit la, credinţele și datinele dela botezăi. 

Ciumătri, după ce ati fostă învitați și ati primiti asupra 

lorit îndătorirea ca să fie nași, prepară următârele obiecte, 
cari sunt de neapărată trebuință, parte în decursulii botezu- 

lui, parte mai pe urmă, și anume: 

  

(1) Nunta la Români. Studii istorico-elnografici comparativă. Ediţiunea 
Academici române. Bucuresci 1889, p. 26—27. 

(2) Avramă Gorcea, cRozană» baladă pop., în «Tribuna», an. VI. Sibiiti 1889. 
N-ro 267.
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Luminile de doteză. Acestea moi de multi le preparat 
nașii singuri din ccră curată galbenă sai și albă, In tim- 
puli de față însă, pe când mai totă comerciulii e în mâna stră- 
inilorii, le icati nu odată și de prin dugheni. Luminile le 
împodobesci cu diferite flori naturale, mai alesi cu bu- 
suioci, apoi cu strămătură, cu bumbăcelă, cordele de mă- 
tasă, precum și cu alte obiecte colorate. Po lângă acesta 
mai l6să de dinsele încă Și vre-o câţi-va coți da citi sat de 
lână, ori ună șăluţă, sati unt șalu dar mai cu sâmă o bu- 
cată de pânză albă ca la doi coți de lungă, ori unii șler- 
garii sati tulpantă, 

Afară de acesta mai ducă la botezii încă și o altă bucata 
de pânză albă sau uni Ștergarii frumosi, care se numesce 
crima, în unele părți însă fașd, și în care de cumuni se 
pune și se invtlesce copilulii, după ce-li scote preotulă din 
apa în care la cufundalii și botezatii, 

Atâtii din crima acâsta câtă și din pânza cea albă, ce se 
legă la lumină, se face mai po urmă cameșd pentru copi- 
lulti botezată (1). Cu cămeșa acesta'se îmbracă copilulă, când 
e de 3—+4 luni. 

După rânduiala bisericei însă crijma ar lrehui să se păs- teze până la morte, când se pune pe lăța repausatului; de 
regulă însă i șe face în cele mai multe Părți dintrinsa uni vestminti albă, simbolulu vieții nepătate, 

Din coții cei de lână iși face mama copilului o fotă, o lustă și unii sarafanit (2). 
In fine, mai prepară și ducii nașii încă și scutece, cața în capi, unit oghelașă, unii Orâneță forte frumosti fesutii, 

  

(1) Com. de d-lă lonică a luă Iordachi Isacă, azriciiltoră în Mahala, distrie- tulii Cernăuţului. «Din crijma, cu cure sa ţinută copilulă la boteza, se face cămeşuică, 10tă pânza se pune în acea cămeșă, nimică nu se lepădăs, 12) Or. Dlujanshi, în «Albina Carpaţiloră,» an. IV, D. 79.



numiti! în genere «/așd,» apoi mâneci precum și alte vest- 
minte mai mici menite pentru copilul ce are să se bo- 
teze, acestea din urmă însă, afară de brâneță, nu le ieati cu 
sine la botezu, ci le lasă acasă la, nepstă. | | 

In unele locuri este datină ca preotulii cu drâulă sat 
brânețulă (faşa) acesta, să stropâscă pre copilu după ce la 
botezată, în loci de a-lii stropi cu buretele. 

In Transilvania nașa prepară: asemenea, scutece, cârpe, ju- 
Șd, în cari îl duce pre copilă la boteziă. Pânza, care o 
aduce nașa, trebue să, fie atâta de lungă, câtă să se potă 
incinge cu dinsa, adecă să o cuprindă pre nașă (1). 
„In România esistă credința că dacă fașa, ce se dă unui 
copilu de nași, se brodesce prea, lungă, se za însura copiluli 
betrână, iar de va fi scurtă se va însura tineri (2). 

Toti în România se crede că cu: betele dela botozulie 
unui copilit nu e bine să se încingă mă-sa, pentru că îmbă- 
trănesce curândă și va fi mai “multă Dbolnăvicisă decât 
săn&tâsă (3). | 

In Ungaria, comitatulă Satmară, înainte de botezul unui 
prunci, nânașa duce finului săi ca dart o bucată de giolgiă, 
numită crușmă. Dacă se întâmplă să-i mâră finulă îndată 
după boteză, ori şi mai târqit până la uni ană, atunci 
nănașa sa numai decât îi câsă o cămeșă, din crușma acesta 
şi-la îmbracă cu dinsa, credându că la judeţulii de pe urmă: 
se va scula cu cămeșa acesta. Dacă nănașa nu i-ar da cruş- 
ma acâsta, aiuncă finuli săă ar trebui la judeţii să se sedle 
cu pielea golă (4). 

(1) Com. de d-li Rom. Simu. 
(2) Ioncnu, op. cit. p. 27.— aŞedătârea» an. L. lălticeni 1892 p. 125: «Când 

botezi copii să le dai fașă lungă.» - Be 
(3) Ionânu op. cit. p. 26.— «Lumina pentru toţi,» an.:IIl, p. 473, 
(4) Com. de d-lă EL. Popi, inveţătocă în Șomcuta-mare.



— 116 — 

In Macedonia lucrurile ce le primesce prunculit la botezii 
ca dară sunt: fuștănice (rochiţă), parpoză (colțuni), fesu 
(scufiță) de zofe sai de sultinie (stofe de mătasă și lână) 
cu dantele, avândit aninati în mijloculă ci o Jlurie (mone- 
„dă de aurii), fesa se mai face și din mantină, curazei și 
giamfeză (stofe de mătasă); tote aceste lucruri se numescit 
în Magarova armata a îiclui, iar în Vlahoclisura și alte 
locuri se numescii tacîmea a felu (1). 

Sosindu diua, în care are să se boteze copilulu, atâti 
mâșa câtă și cumătri, cari icati cu sine tote cele pregătite 
pentru botezii, se adună mai înlâi la casa nepotei și de aici 
apoi, luândit m6șa copilul, se ducă cu dinsulă sati la biso- 
rică sai la preotulă acasă, adecă unde are să fie botezulu, 
căci mai alesi în Bucovina unii preoți îndătineză a boteza 
la dinșii, alţii însă, și cu deosebire cei din Jacedonia, nu- 
mai la biserică (2). | 

Inainte de plecare, dăcă noti-născutulă e băiati, moșa 
il scaldă frumosi şi-l înfașă într'o cămeșă albă de a 
tătâne-săă, dacă-i copilă întruna de a mâne-sa (3). 

In unele părți toti atunci moșa îndătineză de a-i pune 
între scutece sau în fașă și anume pe piepliă o franzolă sai 
o bucăţică, de pâne și una de sare, une ori chiar și bani, 
cu scopii ca t6tă viața sa să aibă pâne şi sare, să fie, după 
cum spune românuli, nu numai norocilă, ci totti-odată și 
bunii ca pâneca cea de grăi (d). 

  

Y 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilori în Macedonia, în op. cit. p. 47—18. . 
(2) Burada, Obiceiurile, p. +î: c«Votezulii se face totă-deauna la biserică şi in nefiinţa părinţiloră; de obiceiti nu vine nimeni străini decât cect invitati mai din nainte cu nohotă și strafide.» 
(3) Diet. M. Ursaca. 
(4) Com. de d-lă v. Turturenit, preotă, precum și alţi Români din Pucovina.
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In Suceava precum și în unele sate din prejurulii acesteia, 
când are să se boteze prunculă, îlă îmbracă. nănaşa sa 
cumătra cea mare în straele de botezii, iar maică-sa, îl pune 
la pieptii nisce bani de arginti ca să fie cu norocii (|). 

In Zransilvania, când plâcă la botezii, mâșa, viră la fașa 
;copilului sare şi pâne, pentru ca să se facă avutii şi noro- 
cosă. Iar când îlă ica în brațe, ca să se ducă cu dinsulă 
la biserică, mâşa dice: «ducă, ună Pigână ca să aducă, unt 
creștină.» La, 'ntârcere dice: cam dusă unii păgână şi am 
adusă ună creștină» (2). 

In alte părți, totă din Transilvania, înainte de-a plecă la 
botezii sai în decursulă botezului, nănaşulii capătă uni să- 
cușorii de pâne pe care-li păstrâză, ca suvenire despre 
datoria sa; şi în casă de trebuință spre a griji pentru sus- 
ținerea trupâscă și sufletâscă a noit-născutului (3). 

In părţile Oraviţei din Banatii, înainte de a plecă mOșa cu 
celă noă-născutii la biserică, îlă atinge cu crescetulă de pra- 
gulă uşei de jos în semnti ca să nu, Se prindă deochiulă 
de clu, dicândă: | 
—Cum se aşeză, pragulu sub lemnă, sub lume, sub țeră, 

așa să se așeze și deochiulii la cel noi-născutii, | 
La eșirea, din casă ii dă pe ferâstră, 'dicendă. . 
—Cum se ţine ferâstra de casă, așa să se ţină și noi- 

născutulă de mama sa! (4). 
In alte părți, toti din Banati, când iese m6șa cu prun- 

culu din casă ca să morgă cu dânsulă la biserică să-l bo- 
teze, unulă dintre casnici o întrebă: 

—Ce ai, mâșă, în l6găni? 
PI 

(1) Dlujanschi, în op. cit. p. 75. 
(2) Com. de d-li Rom. Simu, 
(3) W. Schmidt, op. cit. p. 26, | 
(4) Aurel Iana. «Credinţe la Nasceri» în «Familia.» an. AXAV. Oradia mare, 18839 p. 483, 

Marian, Nascerea la Români, — 
12 «
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M6şa, daca prunculă ce are să se boteze e băiată, r&s- 
punde: cună moșă», iar dacă e copilă: «o mâșa». 

— Moși—mâșă — să dea Dumnedei să ajungă! — dice la 
acâsta casniculiă. 

Eșindii și mergândă cu pruncul la biserică caută mOșa 
cu cea mai mare precauţiune ce felu de âmeni va întâlni 
pe drumiă, căci cum e înfățișarea și purtarea meniloră ce-l 
întâlnesce așa crede ea că va fi și pruncul când va cresce 
mare, 

La biserică pune totii moșa mâna drâptă a nepoțelului 
stă pe cartea preotului, rugândii pre Dumnedeă ca şi ne- 
poțelulă stii să ajungă cărturariti și omii mare (1). 

In împrejurimea Șomcutei-mari comitatulă Satmară, din 
Ungaria, când are să se boteze unit prunci, i se pune la 
capit o carte, anume ca să (io cărturarii, ori o Secure, ca 
să fie meșteri, ori alte obiecte cari le placii mai bine pă- 
rințiloriu (2). 

In Zera-lomânesed, când se duce nașul de ica pre copilu dela mama sa ca să-lit boteze, trebue să lase jos ceva argintii 
spre noroculii copilului ; în realitate însă argintulti acesta e 
pentru moșă (3). | 

La Românii din Istria, când se scote copilulă din casă 
spre a-l duce la hiserică să se boteze, se umple uni pancră 
cu de ale mâncării şi se duce cu copilulă, ca viâță pruncului 
să fie înbelșugată ((). 

In cele mai multe părți ale Ducovinea e: datină ca nașii, 
când mergi la Dboteză, să ducă preotului și ună felii de 
aa 

(1) Com. de d-lă Iosif Oiariă, iuvâţătoră în Domană. (2) Com. de d-lă Elia Popii, invăţătoră în Somcuta-mare. (3) «Lumina pentru toţia, an. II, paz. 473. 
(4) Burada, «O călătorie în satele românesci din Istria», în «Tribuna», an. VIII. Sibia 1891. No, 161.



AȘ — 179 — 

cinste adecă o găina, o huscă de sare Și unii șipă de rachiă, dacă, botezul se s&vârșesce la dinsuli acasă, iar dacă se să- vârşesce la, biserică, cinstea acâsta, o duce mâşa, mai nainte, și anume atunci când i se anunță că au să vie cu copilul la boţezii. 
| 

"Deci preotulă, dacă botezul se săvârşesce la. dinsulu acasă, cum a primiti cinstea ce i sa, adusă, îndată însemnezd Prun- culă, adecă, îi dă saă îi Dune ună nume, care-i remâne apoi pentru tâtă vița. 
In Jlacedonia numele, pe care are să-l dea copilului nașa, nu-li scie nimene mai nainte decât ca. De aceea în momentulti când preotulă botză copilul se strîngii împrejurul lui o mulțime de băieţi, ca, să audă numele ce se'dă copilului; după aceea, ei se repedi ca să ajungă, care de care maj de gra- Dă acasă la mama copilului, ca să-i spue ce numei s'a, datu. Băiatulu ce a adusi maj întâi acestă scire la părinți, pri- mesce o mulțămire în bani (1). p 
Nemijlocitiă după, însemnarea Druncului și cetirea, rugăciuni-. lorii usitate la însemnare, începe a ceti Jurdmantele, adecă, rugăciunile de lepădare de Satana şi împreunare cu Is. Ch, După cari urmâză apoi săvârșirea s-tci taine a botezului. Ce se atinge în specială de săvârșirea tainei acesteia, trebue să notămii aice că ea se săvârșesce în tocmai după cum pre- scrie s-ta n6stră biserică, și după cum arată ar?nduiala s-tului boleză» cuprinsă în Fuhologionă sat Molitveniei, ; cu acea de- osebire numai că unii preoți culundă pre copiii ce-i botâză într'ună vast de lemn anume spre acestă scopi făcutii şi numită în unele locuri cristelntță, iar alţii, mai alesi când copiii sunt ceva cam slabi, îi udă numai peste totii corpul 

cu apă sfințită. 

. 

- (1) Burada, Obiceiurile la nascerea cop. in Macedonia, în op. cit. D. 47.
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Afară de cele strictă religidse se mai observă în decur- 
sulă botezului încă şi următârele datine şi credințe: 

Cine a avutii ocasiune să asiste mai de multe ori la bo- 
teză și mai alesi cine a fostii mai de multe oră cumatra 
mare, respective nașă, trebue să fi obsevvatiă că mai fie-care 
copil, nemijlocitii după ce a începută preotului să-i cetescă 
jurămintele sa exhorcismele, adecă rugăciunile de leptdare, 
începe a plânge. Unii copii plângi mai încetii, alții însă așa 
de tare, că nu cești în stare să-i molcomesci. 

Românii din unele părți ale Bucozinei credă că plânse- 
tuli acesta nu e naturali, ci că diavolulii, care este pro- 
vocatii ca să i6să dintrinsuli și să-l părăsâscă, lar face 
să plângă și să strige așa de tare anume că dâră i-ar 
stârni vre-o b6lă; însă de ar. plânge copilul ori și cât de 
multi și ori și cât de tare, nimici ră nu pote să i se 'mtâmple. 

Dacă copilulii în restimpulii acesta tace, dacă nu se ur- 
nesco nici nu plânge de felii, atunci, după credința Româ- 
niloră din ransilvania, e ună semn răi (1). 

In poporulii română din 'Târa- Românesc însă este ideca 
că, când copilului plânge ncîncetatii înainte de botez, cere 
ca numai decât să fie botezatu (2). 

Acâsta este aprope de ideca omisă de cătră sinodul con- 
vocali la an. 252 de S. Ciprian. 

Dreptii aceea toți Românii din /era-Bomânâsca credu că 
nașulă, care ține copilul în braţe, toti timpul cât îli ține 
să, nu-l șișie (șișiesca) dacă plânge înaintea popii, căci îi 
șișie (șișue) noroculii, ci să-l lase să plângă (3). 

Mai departe e de observatii că dacă la botezarea unui 

(1) Wilislocki, 'op. cit. p. 10, 

(2) «Biserica ort. rom.» an. VI. Bucuresci 1882, p. 199. Nota I. — loncnu, 
op. cit., p. 18: «Copiii cari nu sunt botezați și plângă multi, prin acelu plânsă 
ceră botez.» 

(3) loncnii, op. cit. p. 26. — aLumina pentru toţi», an. III, p. 113.
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copilă sunt doi nași, atunci amândoi îl ţini pe rîndit şi 
anume celt dintâiii, celi mai cu vadă, în toti decursul ce- 
tirei rugaciuniloră, dela, însemnare și până după cufundarea 
și scâterea sa din apă, sai mai bine 'disi până după ros- 
tirea formulei dela botezi; iar ală doilea dela scoterea sa 
din apă și până la line, adecă toti timpul cât durgză' ru- 
găciunile dela taina s-tului miră, care urmâză nemijlocită 
după botezi. 

„Dacă boteză unii bărbată și o temee, atunci îl ține mai 
întâi bărbatulii și apoi femeea şi anume totii-deauna după 
ce-l scâte din apă. 

In unele locuri, dacă sunt mai mulți copii de-odată de 
botezatii, este datină ca toți să se cufunde în una și aceeași 
apă, dar nu lise dd unulă și același nume, ci fie-care ca- 
p&tă unii nume deosebitii. In cele mai multe părți însă, fie- 
care copili se cufundă deosebitii în apă anume pentru dinsulti 
sfințită. - 

Dacă se bot&ză în una şi aceeași apă, atunci copiii res- 
pectivi se consideră, de cătră poporuli români din Bucovina 
și Moldova ca fraţi, fraţi din boteză, şi din causa acâsta, 
fiind de deosebite sexuri, adecă, unii băiatii şi o copilă, când 
sunt mari, nu se poti căsători, căci dacă sar căsători, nu 
numai că ar fi unii mare păcati, ci totii o dată copiii ce 
sar nasce dintriînșii ar fi nisce arătări, monstri (1). 

«Fraţii în botezii, — serie d-șâra EI. Sevastos, — păcatu 
de morte să se iea. Dela S-tu Nichiforă se scie, că de se 
întemplă să ai ună fină în Constantinopole și o find în Ve- 
neția și de se 'ntâmplă, că daraveri de negoți și felu de 

  

(1) Com. de d-lii V. Turturenă, preotii: «Copiii se boteză in ape deosebite. 
Dacă se boteză intr'o apă se înfrăţescii (se inemuresciă) și acâsta încmurire 
e o pedică de căsătorie. Dacă s'ar căsători astii-felti de copii intre olallă, apoi 
starii nasce din ci nisce arttări (monster i.»
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felă de întimplări co vint pe capuli omului, să-i întâlnescă 
și întâlnindu-se să se placă și plăcându-se să se căsă- 
tovâscă, atunci păcat va fi sat ba, și-a (isi S-tu Nichiforă, că de voriă sci, că-sti rață din boteză şi se vori lua e p&- 
cati de morte; iar de nu vorii sci, atunci cum n'oră 
sci nimici, așa nu le va fi nimici, Poporul ţine rudenia 
de sânge până la alu treilea n6mii, iar cea din Christosă 
până la ali șeptelea (1). 

In Zransulvanza, când sunt, de-a se boteză, mai mulți bă- 
ici de-odată, se crede că e bine să se boteze întro apă 
și de regulă se și boteză, 

Din contră se crede, tocmai ca și n Bucovina și Mol- 
dova, că nu e bine a se boteză unii băiatu și o fată în 
una și acecași apă, pentru că se pote întempla, ca aceștia 
să se căsătorescă mai pe urmă și ar [i unu ptcată dacă 
Sar lua doi fraţi (2). 

In fira-lomaânesca există credința că nu numai cei ce 
se bolză în una, și aceeași apă sunt /raţi sufletesci, ci chiar 
Și aceia, cari ati fostii ținuți de una și aceca-și persână la 
botezii. Prin urmare, precum celorii dintâi, așa şi celorii din 
urmă nu lo este încuviințatit a se căsători într'olaltă (3), 
În o O e 

(1) Nunta la Români, p. 27. 
(2) Com. de d-la Rom. Simu. 
(3) «Voința bisericei române», an. 1, No. 21, Bucuresci 1891: cn comuna Olănesci, pl. Cozia, judeţulă Vâlcea, se urmeză trataţiuni de căsătorie intre locuitorulă Gh. filip Olănescu şi Elisavela Costică Olănescu, jună, cari pe Jânsză că sunt veri ală doilea, 2na7 sunt și frați sujletesci, botezați de același nai.» Și mal la vale: 
aNegreșilii acestă faptă a fostii revoltătorii moralei publice, ceea ce a fâ- culit pe părintele Pârvulescu, parochuli acelei comune, a se opune cu toti dinadinsulă efectuării acestei căsătorii, 
aAceste două casuri de rudenie, fiindă de natură a opri căsătoria reliriâsă acestora, a făcută pe Păr, Protoereă a-și exprima părerea pentru oprire, căci de sar cfeelua 0 asemenea căsătorie, ar fi ună scanrală faţă cu dozmele bisericei.s
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Gemenii se botâză de regulă de cătră doi sau și mai 
mulţi nași, după cum sunt la numeări, dar se scaldă toti 
într'o tr6că (vănuţă) şi se culcă toti întrunită lSgănii (1). 

Mai de multă, după câti am înțelesi, era datină în Bu- 
covina, ca și 'n unele părți ale Rusiei, de-a se boteza copiii 
în apa Jordanului (Bobotezei) la ri în produhi. Acâstă da- 
datină bigotă însă astăqi a, eșită cu totulă din usi. 

In Macedonia la botezuli unui pruncă femeile bătrâne 
plângi, avândi în vedere nefericirile ce așteptă în viţă 
pe unit prunci, după ce se face omii. Iar, pe când la Greek 
preotulă și nașulii suflă, ca să, gonâscă pre diavolul, la Ro- 
mâni, toți câți sunt de faţă trebue să sufle și să scuipe. 
Mama nu pâte să stea față la botezii. Copiii ce se află acolo 
se trimită să dea de scire numai că botezulă sa săvârșită și 
li se daii bani sat cofeturi (1). 

După ce lai botezatii și anume după ce: Tai scosi din 
apă, preotulii pune pe copilulă botezati în crimă și 'n acâsta 
se ține apoi până ce ajungi cu dinsuli acasă, 

Ce se atinge de apa în care sa botezată, e de observatii 
că se aruncă tot-deauna întruni locă curati Și mai cu sâmă 
lângă ună pomi sait pe straturile cu flori, | 

In Transilvania, unde, fie ârnă fie vară, se cufundă în 
cristelniță și anume în biserică, aruncă, m6șa apa dela bo- 
teză într'o bortă anume spre acestii scopu menită, care se 
află într'uni ungherii de biserică, rostindii în același timpi 
unele formule și dicale misteriose (2). 

Fie-care copil nemijlocitii după lepădarea de Satana și 
împreunarea cu Christosii, sai mai bine disi nemijlocitii după 
ce sa botezali şi ncreștinatii, capătă, după credința popo- 

  

(1) In Bucovina și Trasilvania, com. de | Georgescu. 
(2) Bolintinenui, Călătorii în Macedonia, D. 88. 
(3) Wlislocli, op. cit. p. 10—11
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rulul română, câte ună îngeră paztoriii, care prin. întregii decursulit vicții sale îl scutesce și apără de tote relele. De-aceca, fie-care copilu se cuvine să se roge în (6tă sâra îngerului stă păzitoriă, recitândă următorea, rugăciune: 
Ingerii, îngerașuli mei! 
logă-te luY Dumnedcit 
Pentru sullețeluli mei 
Peste di și peste n6pte 
Pân' la ciasulă celui de morte! 

O variantă a rugăciunii acesteia sună astii-felă: 
Îngerii, îngerașulă mei! 
Sluguţa lui Dumnedci, 
Păze-ni (1) sullețelulu met 
Celii de i și cel de n6pte 
Pân'n ceasulii celui de morte, 
Îngerii buntă păzesce-mă, 
Cruce dulec-adorme-mă (2). 

Altă variantă, audită dela o Româncă din comuna Bă- 
lăcâna, districtulă Sucovii: 

ia Îngerii, îngcrașulii met 
ltosă-te lut Dumnedeii 
Pentru suflețelulă mei 
Și din di și din nopte 
Pân' la ciasulii cel de morte. 
Slintă cruce-adorme-mă, 
Îngcră buni aşteptă-mă, 
Dâmne sfinte iartă-m&! 

- 
: 

„A treia variantă” din Aoldosa, judeţul Suceva, plaiulă 
Muntele, comuna Mălini, dict. de Mariuca Nistoră, sună așa: 

Ingerii, îngerașulii mcii, 
Ioră-te lui Dumnedeii 
Pentru suflețelulii mei a 

(1) Păze-ani = păzesce-mi, 
(2) Diet. de unii Română din Vicovulă-de-sus.
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Și din qi și din nâpte 
Pân' la ciasulii celii de morte. 
Slintă cruce apără-mă, 
Îngeri bună. deșteptă-mă, 
Domne miluesce-mă, 
Cu crucea păzesce-mă, 

A patra și cea din -urmă, variantă, audită de la Maridra, 
Corjanii, româncă din orașul Sucâva, sună precum urmeză: 

Îngerii, îngerașulii mei, 
Sluguţa lui Dumnedei, 
Feresce-mi sufletulti mei 
Peste di și peste nâpte 
Pân' la ciasulă celă de morte. 

Crucen casă, 
Cruce'n masă, 

Cruce'n tuspatru cornuri de casă, 
Cruce'n ceri, cruce'n păminti, 
Crucen loculă un' mă culcă! 

O altă rugăciune, care asemenea e îndătinati de-a o învăţa 
și a o rosti copiii cei mici înainte de cină Și de culcare, e 
acesta: 

N 

Cruce 'n casă, 

Cruce 'n masă, 
Cruce 'n patru cornuri de casă. 
Dumneqeiă cu noi la masă, 
Maica sfânta la ferestră, 
Îngerașuli mă păzesce, 

Sfânta cruce mă 'ntăresce; 
Îngerașuli mi-i lumină, 
Sfânta cruce mi-i hodină (1). 

O variantă a acestei rugăciuni sună astu-feliă: 

Cruce 'm casă 
9 

Cruce 'n masă 
3 

  

(1) Din Mitoculii-Dragomirnei, com. de d-lă Dr. St. Saghinui.
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Cruce "n tuspatru cornuri de casă. 
Șede slintulii Nechita în casă 

La mijlocă de masă 
Cu sabia scosă 
Cu stracle scurte, 
Scurte, mohorite, 
Şede și cctesce 
Ne 'ncetată din zori 
Până 'n cântători 
Şi din cântători 

Pân' la răsăritulă sârelui. .. . 
Sârole a resăritii, 
ME uital spre răsăritu 
V&dul Unghiţa (2) venind 
Trei picușuri o picurată, 
Cerivli toti s'o luminatii 
Dumnedeii s'o bucurati (1). 

O altă variantă a acestei rugăciuni din districtul Năsu- dului, în Transilvania, sună așa: 
Cruce ?n casă, Una se ruga lui Dumnedeti Cruce 'n masă. Pentru suflețelulii mei, Că nu-i casă, Și de diuă şi de n6pte Că-l cetate Până "n ceasul celt de morte. Cu ușile 'nferecate, Cruce slint adormi- “mă, Cu lerestrile 'mziuate. Îngeră buni: deșteptă-mă. Șede Mnini Sus în naltulit cerului Cu Vertolomnintă E o biserică albă. 
De mă străjuesce În biserică cine șede? Din medă-nâpte Luca zangelesciă (2) 
Până n cântători, Ține mâna dreptă 
Din cântători Ținc-o carte albă, Până "m răsărita ssrelul, Ține mâna stângă Din resărita sorelul Ține-o carte sfintă. Se facii două luminele: Cum cetiă, 
DI 

(1) Diet. de Florea Curcani, agricultori în Bosanci, districtul Sucevii. (2) Luca vangelescii = evangelistulă Luca.
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Așa grăiă: «In obrază isbitu-i-o . . » «Ăudiți Şede sfîntuli Nechita 
«Voi sfinți, | Cu cămașă scurtă, 

«Precum ați audit Cu sabia smultă (1). 
«De Domnul Christosti: Când în carte cântă 

«Restignitu-l'o, Lacrimele-și vărsă, 
„«Trei cuie de feri bătutu-i-o, Mere de aurii se făceaă, 
«Trei picuri de sânge picuratu-i-o,| Ingerii le stringreai, 
«In pahară sprijinitu-i-o, . La Dumnedei în ceri le suta (2). 

In fine, a treia rugăciune cu mulţi mai lungă decât 
„cele precedente, dar care, după cum prea lesne ne vomii în- 
credința din cuprinsulii ei, e o compilaţiune din trei alte ru- 
găciuni, cari așișderea trebue să fie respândite în popori 
și care se rostesce mai multi de Călră copiii ce aii fosti 
atacați de Samed sai mai bine disă cari at avuli Boul 
copiloră, sună, precum urmeză: | 

a 

  
  

Ingeră, îngerașulii met ! Pe cruce m'a botezată, 
Rogă-te lui Dumnedei Sfânta cruce m'apărată 
Pentru suflețelulă moi. De duhulă celi necuratii 
Râgă-to din di de n6pte . Șepte dile și mai bine. 
Pân' la ciasulă cel de mrte! Dumnedeii e toti cu mine lar când mârtea nemilsă In tâte sfintele die. ..., A veni cu crunta-i csă Trei surori de-ale lui Lazări Sufleţeluli să mi-lti ice, Una Malina, 
Atuncea să mi se dee “Una Mădălina, 
Luminiţă mândră 'n mână Una dalba Rusalina, 
Și precistanie 'n gură, Dimin6ţă sai sculatii 
Tămâiţă învelită Și pe câmpii că s'aă luati 
Cu ceră acoperită Pe câmpulă Salimului 
La sfânta hisercă dusă ȘI-a Ierusalimului, 
Și pe sfinta cruce pusă ,.., Și după ce sai luată 
Mama mea, când m'a născută, Acolo c'aii căutatii 
Pe cruce că m'a făcutii, Nout floricele. 
PI 

(1) Smultă = sc6să. | 
(2) «Gazeta Transilvaniei» an. LI. Brașovă 1888, No. 112,



— 188 — 

Dară ele 

Florjcele 
N'ai găsitui, 
Ci-ai găsitti 

O mie albiniţă, 

Și din albiniţă 

S'a făcutu ceruță 
Și din ceruță 

S'a făcut o luminiţă. 
Luminiţa s'a aprins 

Raiuli s'a deschisti 

Dumnedeiă a 'nvisi, 

Pe noi ne-a cuprinsă   

Și din gur'a disă: 
«Cine-a sci și-a spune 
«Astă rugăciune 
«Totă la lună, 

«La săptămână, 
«Suflețelulii şi Pa scâte 
«Din câte rele din tâte 

«Din negură, 
«Din păcură, 

«Din brosce câtii vacile, . 
«Păingeni câtii casele, 
«Din "năpârei câtă fagii 
«Și din şerpi câtă bradii!» (1). 

O variantă a acestei rugăciuni, și anume a părții din 
urmă, care se numesce de cătră poporii «Rugăciunea sfintei 
Vineri», sună ast-felii: 

Sfânta Vineri, Vinerea, 
C'eşti la faţă tinercă, 

Inima ţi încărunţiă, 
Nime nu se pricepceă, 

Numai trei fete fecidre 
A lui Lazără soridre: 

Una Maria Malina, 

Una blânda Mădălina, 
Și-una dalba Rusalina. 
Ele, cum mi te-ai vădutii, 
Indată s'au priceputi 
Și În câmpă că mi sat dust 
Dela Rusalimi spre-apusă 
Pe.]a revărsatii de zori 
Să găsâscă nouă flori, 
Nou& flori bune de lâcă. 
Ele flori bune de I&cii 

Ori şi câtă 

  

    

Saă trudit 

N'ai găsitii, 

Ci-aă găsitti 

Pe la 'nserate 

Nou& lumînări curate. 
Luminele s'a aprinsii 

Raiul s'a deschisă, 

Christosă a învinst, 

Maica-sa a risti 

Și din gur'a disă: 
«Cine a sci și-a spune 
«stă rugăciune 

«ă prea sfintei Vineri 
«Tot-deauna Joi sera 
«Câte de trei ori 

«Și Vineri demincţa 

«Câte patru oră 
«Scosii îi va [i sufletului 

(1) Din Vama, com. de G. Lucani, stu. simu.
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«Din negură - «Din viţă 
«Din păcură «În viţă 

«Din văpaia focului «Până într'a șeptea viţă» (1). 
«De supt talpa iadului, 

va . Afară de rugăciunile până aici înşirate mai este încă una, 
“ numită c« Pugaciunea săptămânel», care sună precum urmeză: 

Sântă Lu ! 

Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 
De Dumnedeu lăsată, 
ME închină ţie - 
"Ajută-mi mie! 

Sântă Marţi? 

Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 

De Dumnedaui lăsată, 
ME închină ţie 

__Ajută-mi mie! 

Și totii așa pentru fie-care di ce urmeză până Duminică. 

Iar când ajunge la acâsta, dice: 

Sântă Duminică ! 

Cu rugă rusată, 
Cu inimă plecată, 

De Dumnedeii lăsată, 
M& închini ţie 

Ajută-mi mie! 

Precum ai. ascultată 
Şi al ajutati 
La 40 de mucenici 
Şi la 40 și cinci 

De mânăstiri. 
- Şi mă închină ţie 

Ajută-mi și mie! 

  

(1) Dict. de Florea Curcani, agricultori în Bosanci districtulti Sucevii.
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Și mă închină + i 
Și la Maica Domnului 

„Să-mi ajute-a dice i 
| Aceste cuvinte, 
A Cu luare aminte 
Şera culcându-mă | 

A Şi deminâța sculându-mă + (1) 
Am spusă mai. sus că fie-care copilă capătă la botezi uni îngeri pdzitoriii. De aceea, când cine-va în decursulti vicții sale se lasă înduplecatii și condusi mai multi de alţii decât de mintea sa, saii când se teme de tâtă nemica, când e din cale atară fricosii, se dice că e sia de îngeră, Din contră, când e din cale afară prea, curăjosă, îndrăsneții sai chiar routăciosii, când se restesce cu cuțitulii asupra cui-va, voindi a-l străpunge, atunci se crede că îngeruli fuge de dinsulu (2). Ă 
Românii din unele părți ale Transilvania însă cred și spună că fic-cărui omi i se dă la nascerea sa nu numai unit îngeri ca conducători și apărătoră în acâstă vale a plângerii, ci toti odată și ună spirită ră, ună diavoli, care stă cu îngeruli păzitoră în necontenită luptă ; și faptele omu- lui atârnă apoi dela împrejurări, după cum adecă unul capătă putere asupra, altuia, (3). 
Spunii Româncele din unele părți ale Bucovineă că nu e bine ca luminile de boteză să se dea cui-va, ci să ardă numai în casa, unde se află copilulă de curendi botezată. De_accea cumatri cel mari, adecă nașii, nică când nu lasă 

  

CR ———— 

(1) Diet. de Măriora Corjană, Româncă din orașului Suceva. (2) «Şedătore» an. [. Fălticeni 1892 p. 125: «Sătenii aa credinţă că fie-care sulletii are pe lângă clă ună îngeri, care il apără de rele; când sătonii facii răutăți și mai alesă când se râstescă (adecă voesci a da, ridicând mâna) cu cuţitulii, îngerulă se depărțeză de omii.» 
(3) Sehmidt, Das Jahr, p. 25.
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luminile de boteză preotului, ci le ducă cu sine la casa, părințiloră copilului botezată (1). 

Din contră, în Ț&a-Românesca este datină ca din lumina- 
rea dela botezuli unui copilii să se oprâscă o bucată, ca, să o arate copilului când se va îmbolnăvi, căci i se va, face 
bine, iar restulă să se lase la biserică, (2). | 

Cele trei luminări însă de pe marginea putine: (cristel- 
niței), adecă a vasului în care se hot&ză, copilul, se păs- 
treză, că dacă se deâche, să-l afume din ele (3). 

După ce sa întorsii acasă luminile de Ddoteză în unele 
părţi din Bucovina, şi mai alesi în acelea unde nu este datiuă 
să se întârcă cu dinsele aprinse, se punii pe masă ca să 
ardă. Și dacă celă botezată e fată, trebue luminile să ardă 
în trei seră după olaltă, ca să se mărite. Daca, nu ardă, nu 
se mărită. La, băieți nu e numai :dlecât de trebuință ca să 
ardă (4). In alte părți, totă din Bucovina, cum Sati întorsti 
dela botezii, cumătri le aprindă şi le daiă nepâtei. Acâsta, luân 
dule, le stinge. + bă 

In comuna Calanfidesc), districtuli Siretiului, după ce sai 
întorsă de la boteză, m6șa, cum întră cu copilulă în casă, 
se pune cu dinsulăi pe laiţă în capulă mesei pe o perină; 
pune apoi copilulă pe 0 pâne și o bucată, de sare, ce sa 
află pe masă. După-ce la pusii, vine tatălă copilului cu ună 
paharit de băutură și cinstesce cu dinsuli pre m6șă. 

M6șa dico: 
| 

— Să te văd sănătosă, nepstă. Dumnedeii să te rădice 
cu sănătate și cu braţele pline. Cum ami ajunsi la. botezi, 
așa să ajungemi şi la cununie! — Cinstesce. — 
În N 

(1) In Lișescă și alte sate. 
(2) Ionânu, op. cit. p. 27. 
(3) Ioncnu, op. cit, p. 26. 
(4) Din Dorna, diet. de V. Diacu,
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Nepâta, luândă paharul diresă, și cinstindă la cumatra 
respective la cumătra-mare, dica: N 

— Să te văd sănătosă (sănătosă)! Dumnedei să-ți dea 
sănătate și multă bine, că ne-aţi stati întru ajutorii ! 

Acum mâșa, strigă pre tatăl copilului și dându-i-li pe 
„acesta, dice să-lă crâscă cu ușurință și cu bucurie. 

Cumâătru dacă sunt doi cumatri, cinstesce la cela-laltă cu- 
mătră, cumătrulit la bucătăriță, adecă la femeea care a statii 
nepotei de ajutori și a, făcută bucatele trebuincose pentru 
cumătrie. După acesta, cinstescti pe rindi la toţi cei ce se află în casă (1), | | 

In comuna. Crasna, întorcându-se m6șa dela botez cu 
copiluli în braţe înaintea cumătriloră, cum a ajunsi Și a în- 
trată în casă, se duce cu copilulă dreptă la masă, la mij- 
loculă căreia se află de mai nainte pusă o pâne întrâgă, 
netăiată; și se aș6ză, în capulă acesteia, chiar» și în casulă 
acela când copilulă ar plânge ori și câtă de tare. Cumătrii, 

. așezându-se așișderea împrejurulă mesei, pună luminile stinse 
de-a curmezișulu acesteia, Vine apoi o femee și aprindendu „0 lumină o dă cumătrului mare, Cei-olalți cuimătri aprindă 
luminile dela acesta. Vine după, acesta, nenele copilului și iea 
șipulă cu paharuli, cari asemenea, se află de mai nainte puse 
pe masă, și cinstesce pre mOȘă, bea ună paharii de bine; MOȘa 
cinstesce pre cumătruli cel mai bătrâni, acesta, pre cei-alalți 
cumătri și așa pe rîndă până ce a umblatii paharul pe la toți și fie-care trebue să bea de bine. După ce sau pă- rindatii toți, mâșa, se scâlă dela masă și, luândii pânea de pe masă precum şi copilul, se duce la palulu nepotei și închinându-i copilulă dice: 

—Poftimit cu norocă și sânttate, cu voce bună; cres- cere ușâră să-ți trimită Dumnedeu! 

(1) Dict. de Catrina Racolţa.
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După acâsta îi dă copiluli și pânea. 
Totii așa faci şi cumătri dându-i luminele. | Mama primindă copiluli pânea, și luminele, sărută mâna | m6șei și mulțămesce atâtit acesteia, câtă și cumătriloră di- cândă: | | | - —Mulţămescii, moşică dragă, şi d-vâstră cumătriloră și nânașiloriă ! Cum aţi ajunsă de lați botezată, așa să ajungeţi să-lu și cununați! | 
Cinstesce apoi și ea atât pre m6șă câtă şi pre cumătri, După acâsta, dacă cumălria nu se face în aceea di, își ieai r&masă buni și se duci cu toți pe acasă (1). 
In Frătâuțuli-vechii, districtuli Rădăuțului, cum se întoreă dela boteză, unulii de casă, ori și care, pune o perină pe masă, m6şa pune copiluliă pe perină iar la capulă lui pane și sare. După acâsta nenele copilului cinstesce pre mOșă, iar moșa, pe cumătri cei mari. Fie-care trebue sa, cinstâscă, câte uni pahară de bine în sănătatea, copilului, După ce a cinstită fie-care, aprindă luminele, Și dacă sunt mai multe cumătre sai cumătri ieaă copilulă dimpreună, cu 'luminele, pânea și sarea, se ducii apoi la nepotă, și închinându-i-le dică: 

Poitimiă cumătră pruncul acesta 
Pe care lami botezatii 
Şi încreştinatii 
Şin lege lami băgat. 
Ți-lă dăruimi dumi-tale 
Cu pâne şi cu sare, 
"Cu darulii sfinţiei sale, 
Cresce-li ușori 
Și sănătos! (2) 

După acestă presentare și închinare urmeză masa sat 

(1) Diet. de Aniţa Ursachi. 
(2) Dict. de Zamfira Ienătdici, 
JMariantă, Nascerea 1a Nomânr. 

13 .
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mai bine disii cumatria, despre care vomi vorbi în capi- 
tolulu XVI. 

In alte părți ale Bucovinei moșa, cum întră în casă, în- 
mânudză copilulii noi-botezatit mamei sale, dicendă: 

—Bine vami aflată! bine şi norocă să dea Dumnedei 
pruncului noii-născutii! și crescere ușoră; și de-asemenca și 
D-tale, nepoțică dragă, sculare ușoră și 'nsănttoșare! 

Să-ţi fio braţele plinc, 
Casa cu norocă şi bine! 
Acesta bine să nu crâscă 
Dumnedei altulă să vă dăruescă! 
Precum aţi ajunsit pre acesta 
De Vaţi botezati 
Și încreştinată, 
Așa să ajungeţi 
Ca să-lu şi cresceţi, 
Și să vă învredniciţi 
Ca să-l și căsătoriţi! 

La care răspundă părinții: 
Dă Dâmne, moşică dragă!.... Dumnegei să teaudă!. 

să-ți fie cuvintul deplină, și să ajungi şi d-ta cu noi la 
tâte cele ce no-ai urati nouă și pruncului! (1). 

In comuna Puma”, districtuliă Câmpulungului, sosindă nă- 
nașuli cu finulă săi a casă, îlăi închină mai întâi pe la 
icone dicândi: 

  

Să fil, finule, cinstiti, 
De toţi 6menil iubită 
“Ca și sfintele icâne! 
Toţi să se uite la tine, 
ȘI așa să ţi se 'nchine 
Cum se 'nchină la icâne! 

Apoi, întorcându-se cătră părinți, le urâză dicendă : 
PN II 

(1) Com de d-li G. Tomoiagă.



Să trăiţi, cumătrilorti! 
S'ajungeţi 

„Să vedeţi 
Pe acestii finit căsătorită 
Și deplină gospodărită, 
Și S'ajungeţi să vedeți 
Și fil fiilorii săi 
Adecă pe nepoței! 

După acesta, desbrăcându-se de cojocă și puindu-lă pe masă cu p&rulă întors în sus, 'așcză pre finuli său de-a- supra cojocului, și iară-și urâză: 

Finule, să străesci, 
Și să cresci 
Și să te mmulţesci, 
Sai atâtea oi cu miei 
Și vaci cu viței 
Și norocă 
Câţi peri în acestii cojoci (1). 

In ZI ransilvania, după ce sai întorsă dela, botezi, pune moșa pre copilă de-a, dreptulă pe masă Și châmă pre pă- rinți ca, să-lă iea, de acolo și anume dacă e feciori pre tatălui s&u, iar daca e fată pre mama sa (2), 
In alte părți, totă din Transilvania, după ce ai sosită casă, copilulă se predă prin o cuvintare s&rbătorescă din partea cumătrilorii, mamei sale, iar acâsta, primindu-lă îl pune pe masă, care e fârte frumosti acoperită, primindii în acela-și timpii darurile din partea celori de față. O masă animată încheie apoi acâstă di însemnată, la, care se înţelege de sine că nu lipsescă datinele Și părerile superstiţiose. Așa de es, dacă-i pică cui-va în timpul osptţului cuţitult sai furculița jos și se împlântă în pămîntă, e ună semnă 

PI NI 

(1) Com. de d-lui Nicolai Lucană, cant. bis. din Vama. (2) Com: de d-lă Rom. Simu.
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răi, căci se crede, că copilulă va muri de o mârte nenatu- 
rală, Dar în diua acâsta nici vitele domestice nu sunt trecute 
cu vederea, din contră gospodariulă de casă le dă de astă 
dată nutreță mai buni, dicându în acela-și timpii: «mâncaţi 
si ză rugați pentru copilulă, mei!» In unele locuri înainte 

„de masa, dela Gotejune cumătrulă mare aruncă paserilori 
meiii sai grâi, care a stati trei dile și trei nopţi în I6- 
gănulă copilului, qicândi: «sd cânte tatălui ceresc lauda și 
ondre și sd-lă r6ge ca să-i dle copilului sănătate! (1).» 

Datina din urmă ne revâcă în memorie datina Romaniloră 
de-a da măruntae de purcelit Strigeloră, pe cari le credeai 
ci că sunt uni felă de paseri urici6se de nâpte (2). 

In fera-Românâscă, după ce unt copili este botezatii, 
adusii acasă dela biserică, se pune pe o baligă de vacă din 
oborii, apoi se duce mă-sa și-l iea de-acolo. Acesta se face 
ca sa aibă copilulă parte de vite (3). 

Toti în fera-Românescă, unii copil, după ce s'a botezată, 
în diua acesta se pune lângă elă unde dârme uni fieru, o 
mătură, și se presară tărițe și spuză din focii, ca să nu vie 
Jama-pădurel să-l omore sai să-lii pocâscă (4). 

După tote acestea urmeză camdtria sai, cum se spune 
în "Transilvania, ospătarea, despre care vomit vorbi mai la 
vale. 

In Macedonia, îndată după botezi în bisercă chiar, se 
îmbracă, copilulă cu fustănice, punându-i și fesa pe capi, 
şi apoi nașa îl iea pe brațe, precum și dout luminări aprinse 
împodobite cu dantele roșii şi verdi, pe cari le ţine una 
întro mână și alta în cea-laltă; și așa merge până la casa 

  

(1) Wlislocki, op. cit. p. 11. 
(2) Preller, Rom. Myth. t. îl p. 238. 

(3) Ionenu, op. cit. p. 27, 

(3) toncnu, op. cit. p. 28. I
D
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lehusei. Când întră în odaia lehuzei, face mai întâi cu o lu- 
minare aprinsă semnuli crucii pe pragulu ușei, dicândi: 

«Tihi bună săncherdisască pârinții,. sbănează să-I mdcam 
numita (norocii bunii, să se bucure pă rinții, să trăescă, să-i mân- 

„ cămii nunta, adecă sd mâncdmii - la nuntă) ; iar de va fi 
fată: și la feciori, să dea Dummnedeă ! 

După rostirea acestori cuvinte pune lumiînările aprinse 
într'o pâne anume, ca inima copilului să fie curată, și să 
fie belșugă la casa, lui. 

Dacă se întâmplă de se stingi luminările pe drumii, atunci 
credă Românii macedoneni, că copilulă n'are să fie cu no- 
roci, iar dacă nu se stingi şi e timpii frumosi în acea 
di, atunci copilulii va fi cu norocă, - | 

Dimpreună cu mâșa, şi nașii sai nun mergi și toți, cei 
ce aii fostii învitați la boteză, acasă la lehusă, și o felici- 
teză; apoi li se servesce cafea, rachiă, lucumi, nohotii, stra- 
fide, tigăni și vinii, apoi se punu la masă (1). 

In fine, trebue să mai amintimă încă și aceea că, dacă 
copiluli noi-născutit arată. simptone de morte, mâșa sai și 
altă. persână pâte să-lă boteze și fără de preoti; și asta din 
causă, ca copiluli să nu mârgă neîncreștinatii în cea-laltă 
lume, unde, prefăcându-se în Jforoiă, Tarii aștepta cele mai 
crâncene torturi. 

In casuli acesta e de ajunsă ca. mâșa, sait cine este, să-lu 
stropescă cu apă sfințită şi să-i rostâscă corectii formula, 
botezului. 

Atâti în Bucovina câtit și în Transilvania și Ungaria, după 
câtă îmi este mie cunoscutii, în astii-leli de casuri băeţi- 
orii li se dă numele Joan și copilelorii Alavia, şi decă for- 

- mula botezului acestuia sună așa: 
a 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerca copiilorii in Macedonia, în op. cit. p. 48.
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«Botză-se robul lui Dumnedeă Joanii (Maria) în numele 
Tatălui și ali Fiului și ală S-tului Duhi, amin! (1). 

Și dacă ună copilă asti-felii botezati more, se 'nerâpă 
de călră preotii ca și ori care altii creștini, iar dacă nu 
i sc rostesce formula, dacă more ne 'ncreștinatii, îlă îngrâpă 
de regulă mâșa și anume întruni ungheri alti ținterimului. 

In părțile Oraciţei, fiindi copilul slabi și nefiind spe- 
ranță de viță, i se dă unit nume, închinându-lt la o iconă 
din chilie, ca nu cum-va murind să fie perdutii pe cea-laltă 
lume (2). 

In Alacedonia, de se 'ntemplă ca copilulii să fie gravi bol- 
navii și în pericoli de morte, de nu pote să vie în orabă 
preotuli să-l boteze, femeile ce sari fi aflâindă acolo îl bo- 
teză, turnândi apă peste elă, făcându-se una nașă și dicându: 

«Jauplu să-l măca, vru sa îii ti-l tea ne patizat, tata, mama, 
creștini aiii fura, și cu creștin aiii mi fac (Lupulu să-lă mă- 
nânce (draculi) vru să mi te ica nebotezatii, tata, mama, creștini 
îmi fură, că creștinii m& facii,) 

Apoi spună mai multe rugăciuni, Zutală nostu, Sfinte 
Dumnedeule, și altele. 

Dacă copilulii more nebotezati, se îngropă de mosă și 
lată în afară de cimitirul bisericci, fără sicriti și pusă nu- 
mai pe o scăndurică negeluită (3), 
PIN II 

(1) Com. de mai mulţi Români din Pucovina, şi Aurelă Chintoană, stud 
simn. din Chicedii, comitatulă Solnocă-Doboca: «De cum-va pruncul năs- 
cută este slabi, moşa face forma botezului, turnândă apă pe mână în semn 
de cruce, şi apoi stropindu-lă pe capi şi punendu-i numele. Acesta se qice 
in poporă a închina prunculă not-năcutii.a 

(2) A. Iana, eCredinţe la nasceri,» în «Familia» an. XXV p. 453. 
(5) Burada, Obiceiurile ln nascerea copiilorii în Macedonia, in op. cit. p. 36—47-
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XII 

NUMELE DE BOTEZU. 

  

In cele mai multe părți locuite-de Români este datină ca 
părinții să nominoze singuri pre noi-născuţii lori copii, în 
altele îi nomineză nânașii, şi iarăși în altele, mai alesi când : 
copiii se nascii în vre-o di însemnată, 'li se dă 'de regulă 
numele sfintului sati a sfintei respective, care se serbeză 
în diua aceea, în credință că dacă nu li Sar da numele 
acestora, slintulă sai sfinta, respectivă sar supăra şi atunci 
ar fi răi de noi-născuţii copii. a : 

Unii părinţi, mai alesă când 'li-aă muritii copiii cei din- 
tâi, le da celoră ce sai născută în urmă numele ce-ti 
portă „că, alții alt moșiloră și strămoșilori, și iar alții ali 
unui dintre nemuri, care are mai mare norocit de copii de- 
sât dinşii. 

Cei mai mulți inşi însă, atâtii dintre părinți câtă și din- 
te nânași, nu se uită nici la diua, în care s'a născută cu- 
tre copil, nici la împrejurarea, că cei mai de nainte le-au 
nuritii, ci caută unii nume care le convine și le place lori 
mi tare și pre acela îl dai apoi fiilorit respective finilori
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Săi ce ai să so încreştineze. Dar, după cum ne vomit încre- dința, din şirele următore, și aceștia alegi mai totdeauna numele unui sfintii mai însemnată, anume ca copilulu, când va fi mare, să scie când are să-și serbeze diua onomastică, Preoţii, cari botâză, pre asemenea copii, trebue apoi la să- verșirea tainci sf, boteză să se acomodeze dorinței esprimate de părinți și nănași. 
A fostă însă totdeauna și mai sunt încă și în diua de adi forte mulţi preoți, cari nu voriă nici de cum să ica în considerare «dorința esprimată de părinți şi nănaşi, de ar fi aceea ori şi câtă de îndroptățită, ci ei fio-cărui co- pilă noiă-născută îi dat numele slintului de rândă, în care di sa născută sat în care so botâză copilulii respectivă. Ba unii preoţi mergi și mai departe, ci adecă, dacă ati Oreși care antipatie sai mânie asupra părințiloră, ori dacă copi- lulii, co are să so boteze, e născutii de fată mare, alegi nu- mele cele mai întortocate Și mai urite și apoi cu numele acelea îl boteză. 

De-i frumost Și totit-odată consulti din punctul de vedere pastoralu să o facă acesta, nu e treha nostră so discutămia aice, Una însă totuși trebue so amintimit. Sunt adecă mulți părinți, cati, blândă Și răbdători fiindii din firea lori, de- și nu aă căpătată copilulii loră numele doriti de dinșii, nu mai spun nim&rui nemică, ci se mulțămescă numai cu atâta . că inmediată după încreștinare îi schimbă numele ce Ia: primiti la boteză cu altulă, cu care îlă numeseti apoi câtu trăesce Sau, în casulă celi mai favorabilă, îi întortâcă nu- mele astii-feli că nime nu-lă mai pote cunosce de unde se trage, bună Gră ca Nicanori, în Canoniră, Damiană tn Di amină, Veniamină în Vehamină. Sunt iarăși mulți părinţi cari nu se mulțămescti numai cu atâta, ci ci, v&dendă ce copilulii lori a primiti ună nume, ce nu le convine de fel,
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nu numai că rezoneză asupra preotului, ci incă, când li se 
nasce alti copilă fie acela bolnăviciost ori sănttosă și tare 
ca tunulă, înduplecă pre moșă ca să-i rostâscă mai întâi 
formula, botezului și abia după aceea îli duci la preotului 
„Ca. să-i cetescă rugăciunile usitate la boteză, 
Nue bine să fio omulii totdeauna prea îngăduitorii. Dar 
și când e din cale afară încăpăţinată încă nu e bine, căci, 
după cum am vădută din cele espuse mai sus, prin încă- 
Păținare de multe ori ajunge la ună resultati cu totuli 
contrarii voinţei sale. | 

Dacă preoțimea, din capuli locului, cum ai începuti a, 
se încreștina Românii, i-ar fi lăsatii pre aceștia în pace să-și 
al6ga ei înși-și numele, după cum le-ai apucati din moși 
strămoşi, dacă o parte de preoți nu sari fi ţinutii strict 
de cărţile bisericesci, iar altă parte și mai alesă cei de na- 
ționalitate străină, n'aru fi dată copiiloră acestora nume de 
acelea cari le-aii conveniță și plăcută lori mai multă, atunci 
de bună s6mă că astădi ami întimpina la Români cu multi 
mai puţine nume de botezi de origene străină și cu multă 
mai multe de origene romană de cum provin în realitate. 
Așa însă numele de botezii usitate în timpulii de faţă la Ro- 
mâni le putemi împărți în patru părți principale, după epo- 
cele în cari au fosti ele prima Gră adoptate şi întrebuințate 
de Români, și anume după 

I. poca romană, 

II. Epoca slavonă, 
III. Epoca fanariotică, și 
IV. Epoca româna. 

In şirele următâre noi vomit reproduce vr'o câte-va nume 
de botezii, cari sunt mai usitate la Români Și cu deosebire 
la cei din Bucovina.
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Dicemi numai vr'o câte-va, căci dacă ami sta să le repro- ducemi pre tote, atunci n'ar încăpea în cadrele unui ca- pitolă ca celă de față, ci ne-arit trebui spre scopuli acesta unii spațiti cu multi mai mare și totă-odată unii timpu şi studii mai îndelungat. 
Vomi începe deci mai întâi cu cele din: 

Î. Ipoca romană. 

Saghinii — Sabinus. 
Corjint, = Corvinus (1). 
Logini = Longinus 
Îlarină, tem. Marina = Marius 
Sorint = Solinus, 
dacsină == Maximus dim. Maximinus, 
Casiană == Cassius, | 

Costantină, = Constantinus, Costandină, dim, Costandinașăi, prese. Zantină, Tintină, “vea dim, Ticuţă, Dinu, Dinuţa, Ginu; nume de familie: Costantinescu, Dinu, Dinulescu, 
O doină din Zransilvania Și anume din ta Oltului, în care provine numele Dinu, sună precum urmâză: 

Măi bădiţă Pinule, 
Pe tine Dinulă te chemă, 
Eă-ţi ducii doruli fără sâmă. 
De nu te-ar chema Dinuli 
Nu i-ași ma! duce doruli. 
Dine, cu a ta mândrie 

> M'ai adusă la sărăcie. 
Intru'm casă focu-i stinsă, 
lesă afară lemne nu-si. - 
Și mergândă și pe la șură 

„Nu vădă pică de-adunătură 
PI 

(1) Aceste două in timpulă de faţă provină mat multi ca nume de familie.
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Ca să ica pasărea 'n gură; 
Și mergendi și pe la şopii 
N'am allat fîni nici unii stropi . 
Câtu să iea pasărea 'n ciocii (1). 

Costanii = Constans, se rostesce și Costână, dim. Cos- 
tânașă, Costănelă, Costaniţă, Costănuţă ; prese. Stană, Stand, 
Sttinilă, tem, Stancd, dim. Stănică, Stăncuță, nume de ia- 
milie: Stancescu, Stănescu, Stanciulă ; sate: Costâna, Stănesci. 
Costea presc. . din Constantem, dim. Costeii, Costică, Cos- 
tțd; nume de familie: Costașă, Costescu; sate: Costesci. 

Aci trebue să notămă că în timpulă presentii rară care 
preotii mai dă copiilorii numele Constans. Poporulii însă nu 
Ya uitati nici acuma şi de-aceea, îlă dă clii adeseori co- 
piiloră, cari au primită la botezii numele Constantinii. 

Crăciunăi; nume de familie: Crăciună, Crăciunașă, și Cra- 
ciunescu, 

Jacob = Iacobus, dim. Jacobuţă, Jacobuţă ; ca nume de 
batjocură Coblea; nume de lamilie: Zacobani; sate : Iacobeni, 
Iacobesc). 

Stefani — Stefanus, dim. Ștefânașă, Ștefânelă, Fanelă, 
Stefănică, Fanica, Stefanucă, Pănucă, Stefăniță, Fanaţa, Ste- 
fanaţă, Fănuţă, prese. Pană, în Banati și Cend: nume-de 
familie: Stefanescu, sate: Stefânesci.. 

AMicără — Nicolaus, se 'ntrehbuințeză în timpul de față mai 
multi ca nume de familie: Nicorescu, rutenisatii: Nicorovici ; 
sate: Nacoresci, a 
Andrea = Andreas, dim, AIndreașă, Andreieșă, Andreiucă 

Andreiuţă, Andreuţă, altmintrelea. și Andreiă, Udrea. 
Luca = Lucas, nume de familie: Lucaci, Laucanii. 
Joanti — Ioannes, Ionii, Onu, Ona, Onea, Oncea, Oncu, dim. 

  

(1) Doine, strigături și chiuituri, culese de mai mulţi invăţători zeloși, Bra- 
şovit 1891. p. 172. E
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lonașii, Ionașcu, Ionela, Ionica, Nica, Neu, Nicuţa, Nicuţu, 
Cuţa, Ioniţa, Niţă, Niţu, Aațuca, Tonuţu, Nuţu, Ionete; fem, 
Joana, dim. Ionica, Ionuţa, ISnca; nume de lamilie: Onea, 
Oncea, Oncescu, Onciulii, Oncu, Onișorui, Oniga, Ionașcu, 
Jonescu, Nuţu; numele slintului; Scnt-Ionă, 

- Lazari = Lasarus, dim, Iizarelă, Lazarica; nume de 
familie: Lazadvena, Lazarescu și Lazdroiă. 
Petru =— Detrus, provine adese-ori Betru şi Petrea, dim. 

Letrași, Detrașeu, Petrica, Detrucă, Pietrucă, Truca, T'rucu, 
Pietruţă,  Truţa, Pietrişoră, Pietriuca, Pietrucă, Pietrușcă, 
Trușca; aceste patru din urmă se întrebuințeză mai multi 
pintre rezeșii din Bucovina, districtulii Storojineţului, cari 
vinii adese ori în atingere cu Rutenii din acestui districtă; serbătorea: Sân-Pieiru și Sân-Chictru; nume de familie: 
Petraşi, Pitraşeu, Pielrişoră. 

Florea = Florianus, se 'ntrebuințâză și ca nume de fa- milie; dim, Zlorină; fom. Florea dim. Florică ; nume de 
familie: Zlorenă, 

Dumitru =— Demetrius, Duiiitru, Mitru, Dumitrași, Duiitrașu, 
Xitrașă, Dumitrică, Mitrica, Trica, Dumitrița, Mitraţa, Du- mâtreli, AMitrela, Mitica, Dumitruţă, Duiiitruţi, Truțu, Alitu, Aita, Tuţa, Tuţu, T'ruca, Tia, Du mătruţa, Îitruța, Nitruţa, 
Xitruţa, Truţă; fem. Dumitra; în vechime trebue să fi fostă 
și Medru, căci dacă n'ar fi -fosti așa, poporulă n'ar numi 
s&rhălârea acestui sfinți Să-AMedru; nume de familie Du mitraşcu, Dumitrescu, 

Toaderii = 'Theodorus, Iodorii, Tudoră, Zudorină, 1udură, dim, Toerașă, Toderelii, Todirelă, 'Tudorelă, 'Tudurelă ; 1oderica, Todorica, Zoderiţă ; fem. d udora ; Todorițu, nume de familie: 7 oderenă, 'odoranii, Joderescu ; sate: Toderese! ; s&rbătorea: Sân-'Ivaderă. 
Georgiă = Georgius, Giurgiu, Giurgia, Giurge, Gheorghe,
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dim. Gheorghieșă, Gheorghiță ; nume de familie : Giurgiuvenă ; 
orașe Giurgiu, Sân-Giurgiu; sate: Giurgescă; sărbătârea: 
Sân- Georgiu, 

O doină poporană din giuruli Bărcăului, în Biharia, în 
care provine mai de multe ori numele Gzurge, se începe 
astu-felă : 

Strigă Giurge din Giurgescă 
De la porcii cei domnesci: 
Nime 'n lume nu-lă d'aude, 
De şi graiulă lui pătrunde 
Până chiar la maică-sa 
In pragu vecină-sa. 

Mă-sa din graiu i grăia: 
— Ce ţii ţie Giurge mei, 
Tragu-mă 'n noroculii tă ? 
Opincile ţi s'au rupti, 
O merindea ţi-o trecută ? 

Giurge din graiu i orăia: 
— O măicuță, maica mea, 
Merindea nu mi-a trecuti, 
Opincile nu s'a rupti, 
Ci mă topesce unii dorii, 

Ună dorii că vrei să mă 'nsorii . . . (1) 

lar o baladă de pe valea Crişului negru, în care provine 
numele Giurgiu, se începe așa: 

Frunqă verde de urzică, 

Strigă, Dâmne, cine strigă, 
Strigă Giurgiu dintre lunci, 
Dela boi și dela junci. 
Nime 'n lume nu aude 
Strigătele sale crude, 

Numai sacă maică-sa 
. 

  

(1) Antoni Papp, Doine poporale, în «Familia» an. XXV. Oradea-Mare 
1889, p. 439.
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Din grădina soro-sa. 
Ea tare se îngrozia, 
Pân' la dinsulă se ducea 
Și din graiii așa arăia : 
— Ce ţi-l ţie Giurgiu mcă, 
Ce-a ajunsi pe capul 1&i?... (1] 

darcu =— Marcus, dim, JMarcuţă, AMarculeță, Îlarcușoriă ; nume de familic: Marcu dlarcuță. 
Domnica = Dominica-ae, dim. Domnicuţa. 
Alaria = Maria-ac, dim. Alarica, dlaridra, JMariorica, Ala vicica, Mariuca, AMariucuţa, Îăriuţa, Marița, AMlarițica, dla- rițuca, Bia; strbătorea : Sântd- Alaria-miea și Sânta-Alaria- mare, 

Numele acestea precum și derivatele sale le întâlnim forte adesc-ori nu numai în vorba de tâte dilele, ci și în poesia poporană, 

Iată câte-va exemple: 
O doină din Bucovina se ncepe astii-fclii : 

Aăridră dela (eră, 
Nu lăsa omulă să moră 
Pentrunit pici de Surișoră | 

Altă doină din '/ransilvania Și anume din “cra Oltuluy sună precum urmeză: 

„Măriuțo bărbat N'ai, 
Tu curiţa cul o dai? 
Dă-mr-o mic, Iele „Marie, 
Pân s'o câce pâma 'n vic, 
Atunci ţi-o daă și cu ţie. 

A treia doină totă de acolo: 

„Măriufo șurțuri multe, 
Di mă-tii să te mărite, 

în 0 OI II 

(1) Pompiliu, Palade populare române. lași 1870. p. 41.



Că și eii încă mă 'nsorii, 
Să-mi lacti casă cu pridvoră, 
Grădină cu foișoră. 
Și 'n grădină-mi faci fântână 
Să spele Măriuța lână. 
Ea mi-o spală, ea mi-o 'mdrugă 
Să facă lui Ghiţă slugă (1). * 

A patra doină din România, judeţulti Vlașca, comuna Ungureni, se începe așa: 

| — Şi-am disit verde sălcidră, 
Aarițico, Maridră, 
Căci n'ai tindă și cămară 
Să mă găzduesci discră. 
— Şi am dist verde costreiti, 
Ba am tindă și bordeii 
Să găsduescii doi şi trei (2). 

Titiana =— Tatiana, masc. Tatină — 'Tatius. — Probabil 
că în legătură cu numele acesta stă și planta numită de 
poporii Jarba lui Tatină sai simplu Tatind lat. Symphytum 
consolidum. 

Domnița = Domitia. 
Grapcina = Agripina, Gracina și Grachina. 
JMatrona — Matrona. 
Viora, dem. Viorica. 
Jlargareta — llargarinta. 
Irina, lat. Irena, dim. Irinuca, Îrinuţa. | 
Păuna, mase. Păună, dim. Păunașă, Paunelă, acesti din 

urmă şi ca nume de familie. 
Amândouă numele acestea provină forte adeseori şi în 

litura poporană, cu deosebire în cântece, unit semni că sunt 
forte respândite şi întrebuințate. 
PI III 

" (1) Doine, strigături și chiuituri, culese de mai mulți invăţători zeloși, Bra- șovă 1891, p. 173 şi 174. - 
(2) aŞedătârea» an. L Fălticeni 1892, p. 113.
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O horă din Bucovina, în care provine numele Pauna sună așa; 

Frundă verde şi una, 
Se mărită Păuna 
Şi remâne grădina, 
Grădina cu florile, 
Stratulu cu garolele (1). 

O doină din Transilvania și anume din comitatulu Al- bel de Jos, în care provine numele Pdunașii, sună precum urmeză : 
| 

— Păunaşi, până rotati, 
Unde mergi așa gătatu ? | 
— La mândruţa întraltii sată, 
—"Țipă pena, păși mai tare, 
Că mândruța ta mat mâre: 
Frate-so-i ţine lumină 
Soru-sa plânge *n grădină, 
Mumă-sa pânză-i croia, 
Tatală-săi casă-i făceă 
«Lasă, tată, sălașuli, | 
Că mia venitii drăguțuli, 
Draguli mamei, dragii frumosi, 
Și dela morte mi-o-ai scosii (2). 

AnaAnna-ae dim, Anica, Anicuţa, Ana, Aniţuca, Anuţa Anca, Ancuţa, Rariţa, Rariţuca, 
Pulcheria = Pulcheria-ac, Porchira, Prochira, dim. Pulehe- rița, acesta e de provenință mai nouă; Fa, Firuca, Fi ruța; nume de familie Porchirână. 
Catrina-—Catharina-ae; prese. Zrina, dim. Cairinuţa, Ca- tinca, Zunea, Catincuţa, Jincuţa, Cuţa, Catiţa, Tița; o fată sau femee naltă și bolocănâsă: Catrinoiiă. PI 

(1) Mariană, Poesii poporale “române, doine şi hore. Cernăuţi 1875, p. 215. (2) Doine, strigăturI și chiuituri, culese de maj mulți învăţători zeloși, Bra- „Șovă 1891, p. 14. . | |
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1]. Epoca slavonă. 

Vasile—Baeilius, dim. Vasilică, Sica, Lica, Vasslicuţa, 
Ticuţă, Vasileu, acesta toti-odată și ca nume de familie, 
Valicii, Vica. (Vegi despre acestea, două Și «Familia» an. 
VIII, p. 280), Pulică, Tulea. . 

Jacovă—lacobus, nume de familie Jacoviță. Poporult de 
rindu nu-i întrebuințeză, mai de felă, ci numai unii dintre 
rezeși, la, cari provine și numele de familie citați, 

Niculaiă, dim. Niculaeși, Niculica, Culică, Niculuţa, Cu- 
dița, Nicoluţă, Niculcea ; nume de familie: Niculcea, Niculiţa, 

Grigore, Gligore, dim. Grigorașii, Grigoriţa, Grigoruţă, 
Grigoruţi, Gogu, Goguţu, Goruţă; nume de familie: Grigo- 
rașă, Goraşă, Grigoreni, Grigorescu, Grigorcea, Glorcea. 

dle, Ilea, dim. Jiașă, Jheșă, Ilucă, Iliuţa, Ibuţă, Jluţă, 
Hauţă, Ind; nume de familie: Ihuţi, Luţa ; sată: Sânt-Ilie. 

Gaaurilă, Gavrilă, dim. Gaorilașă, Gavriluţă, Gavriluţi, 
Priluță ; nume de tamilie: Gavrilescu, 

Pavelu, Pavelă, Păvilaşăi, Pavelucă, Păvelucă, Pavelică ; 
nume de familie: Pavelea. 

Alezandru, Lisandru, Qim. Alezandruţă, Druţa, Sandu, 
Sandutu, Duţu, tem. Sanda, Alecu, Alecuțu, 

Mihaila vsl. rus, Mihail, Mihailo, Mihali, /zhau4, Alăihaiii, 
Mihată,. Mnihaeși, Mihaila, Îiihaila, Nihăila, Îihaață, Ai. . 
haaţaă, Nihauță, Mihăicuţă, Mihalaciucă, acestea. două usitate 
mai alesii în Transilvania, Mihaluţa, 'IMiihaluţa, Nihăluţa, 
Mehaluca, Nihălucă, Alhailașă, Ilihălași, dinihaloşi, Alihalau, 
Mihu, Miu; nume de familie: Alrhaila, Mehăescu, Îlihalescu, 
2lihalena, Mihuţa; sate: Jlihatcea, Mihaileni. 

Tena—Helena, dim, Ilenuţa, Nuţa, Ienuca, Ilinca, Ilin- 
cuța, Ilencuşa, Jlionca, Lena, Lena, Nena. | 

Odochia, Dochia, Odoca, Odochiţa, Doclaţa, Chiţa. . 
Marianii, Nascerea la Români. 14 e 
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„Paraschiva, Chiva, Parasca, Plrdscuţa, Paraschița, Para- 
schițuca; Pachiţa, Chiţa, Pachiţuca. 

Mardalina=— Magdalena, Aadăhna, Aladalinuţa, Nina, 
Vârvara, Vârvarica, Vârvăruca, Vârvăruţa. 

„ Samulă, Samoili, Samuil, Samoilă, Șamolea, Samolașiă, 
Jlolea:: 

Il. Epoca fanariota. 

Costandachi=— Constantinăi, Costachi, Costăchelă, Costăchiță . 
Dumitrachi— Dumitru, Dumitrache, Jlitralache, Trache, 

Tacha, Tachaţa. 
Petrache = Petru, Petracli, Pătracha, Patrăchelă, Tracha. 
Manole= Emanuil, Manoila, Januilă, Manolachi, Lachi. 

Alanolașă. 
Mihalache= Mihaiă, AMihalachi, Lachi. - 
Aice trebue să notămii, că tâte numele cari se slirșesci | 

pe achi saii ache provină numai la Românii de prin oraşe 
și la rezeși, la țărani însă numai rari, 
Marghidla = Maria, Ghidla, Harghiolica, Ghiolica, Margoli- 

ţa, Lița: 
Gheorghe — Giorgiă, Ghiorghiașă, Ghiorghieșă, Ghiorghica, 

| Ghiorghiţă, Ghiţă, Ghiorghițucă, Ghițuca, Ghiorghilița, Ghior- 
Jhiuţă, Ghiuţă, Iuţă Ghiorea, Gogu, Goguţă, Guţă; nume de 
familie: Ghica, Ghiorghiă, Gheorgheseu, Ghiorghianii, Ghiţescu, 
Ghiuţă, sati: Gheorghiteni. 

Spiridon — Yzerpdiooy, Schiridoni, Seriecdonii, Seridonă. 
Seridonașii, Seridonelii, Scridonuca, Scridonuțiă. 

Nichiforă — Nezijpogos, Chiforă, Chi fură, Chiforașă, Ohi- 
forelă, 

Nechită — Nuzibus, Nichita, Nichituţa, nume de familie + 
Nichituși, Nichitenă, | i
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Garofa, Garofina, Garofița. 
Pinteleiii — Tlasehsioy, Pântea, Pintea; acestă din urmă 

și ca nume de familie. | | 
P'rosina = Eutrusina, Prosinca, Prosincuța, Frosinuţa, Fra- 

sina, Sinuţa. | 
+ Tasavela =— Elisabeta, Savetu, Savetca, Savetcuţa, Veta, Ve- 
tuca, Vetuţa, Savetuţa, Safta, Sajtica, Saftiţa, Saj tuța. 

Smaranda, Sinarandiţa, AMandiţa, Maranda, Jarandița, 
AMaranduța, Maranduca. 

Zamfira, Zumnfirica, Zamfiruea, Zanfiruţa, Zanchira, Fiva, 
Fivona; mase. Zamfiră, Piru, Firicd; nume de familie: Zam- 
firescu. „ 

Rucsanda, Rucsanduţa, Casandra; Casdndrusa, Căsandruţa. 

A 
IV, Lpoca romana. 

În acestă epocă o parte bunicică de părinți și nânași, 
până chiar și din mijloculii poporului de rînd, ai începutii 
a da fiilorii, respective finiloră, nume de origine romană. 

Toti așa, facu și unii preoți în comunele păstorite de 
dinșii. - 

Partea cea mai mare însă nică acum nu se pote des 
băra cu totulă de numele și diminutivele străine, cugetândă 
pe semne în mintea lori cea corcită, că dacă se vor îm- 
popoța în pene străine voră arăta cu multi mai frumoși și 
nobili de cum sunt în realitate (1). 

  

(1) Veqi despre materia accsta și studiul aNumele române» în «Gazeta 
Transilvaniei» an. LV. Braşovit 1892 No. 118: «... Unt poporă, ce nu-și 
seie istoria străbuniloră săi pote să cadă in Orba erore, de a înd) mai multă 
ce e străină, cugetândiă că e mai bună decât ce e alti sti. Si aci în mare 
parte aparţine poporuli rustică, care neavendii fuminători în sinulă săi, cari 
să-lă deştepte, nu scie sărmanului că se numără şi elii între alte popore. Ba, 
de es., când bietulă ţărani aude pre preotul să, pre invățătorulă său sai



Să sperămii însă că în curind fie-care Români ade- 
vărati va veni la cunoscință că haina străină, nu numai că 
nu-lu încăldesce, ci încă îlă și dilormeză! 

  

pre alti inteliventii din sati, strigându-și băcţii cu numele de Janoş ! Șandor ! 
dMarișca! cuselaţi ca nu cade în osânda de a crede, că ali lui nume de Lenă 
Grigore, Zoaderă, sunt prostescă și neînsemnate, că vedi Domne, de ar fi de 
ceva, domnuliă îsta încă şi-ar pune la copii nume de Zonă, Grigore, ete. 

«Numai unii poporii care își cunâsce istoria și şi-o iubesce cu pasiune, 
își va iubi cu pasiune numele, portulă, datinele și cântecele sale. 

«Credeţi că în timpurile vechi ale nostre, când erati forte puţini, ba de locii 
inteliginţi în poporă, poporulă cra mai curată în criteriile sale de naţionali- 
tate. Mai de multă erati preoți cari crai Români intru tâte, — adecă nu se deo- - 
scbiaăi întru nemică de poporulă de rândii, și astă-felii fiindă, aii susținută 
criteriile de naţionalitate în Români. Basaţi pe acestii adevără, susţinenntă 
aci, că de es. inainte cu 100, 200 de ani mai târdiă crai mai multe nume 
romane în poporuli nostru. Atunci în timpurile întunecate, Românulă trăia 
ca rusticii, şi în rusticitatea sa îşi apăra numele şi moşia. 

Ah! ce timpii era atunci, 

Când Românii ea păstori, 
Țera loră și-o apăraă 
Ca și Dravii luptători. 

«Vedeţi că îndată ce unele familii române, trecendu la altă confesiune, sa 
nobilitându-se, ori făcendu-se &rafi și baroni, lăsându-și națiunea, își lăsară și 
numele.»
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XIV. 

MĂRTURIILE, 

In Țera-hRomdânesca este datină că în decursulii botezării 
unui copilu și anume când cântă preotul «câţi în Christosă 
s'aă botezată în Christosi sait și îmbrăcată, alelua,» nașulă, 
carele a ținută copilul în braţe și, în numele finului, de trei 
ori «s'a lepădată de Satana,» să, bage mâna în pungă, ca, 
după co a plătiti preoțilorii și dascălilori, să mai împartă 
bani și celorii ce ai stătută de față la împlinirea, tainei bo- 
tezului, și 'anume tuturorit persânelorii ce se află în biserică, 
fără devsebire de bogatii sai săracii. | 

Firesculii înţelesii, ce se atribuo împărțirii acestori bani, 
„e că cei ce i-ai primită sunt «martori,» cari potu atesta, 
la. ori-ce împrejurare, că întru adevări nouli născutit a îm- 
brăţișată religiunca creştină, cu tâte dogmele și după tâte 
riturile bisericei. De aici apoi și numirea de «marturii» dată 
monedeloră dăruite. Câte sati împărțită, atâtea «mărturia» 
va ave copilul despre autenticitatea, botezării sale. Dacă, 
prin vre-o necurată ispită, mai târdiă sar fndoi de acestă 
faptă, apoi toți câți ai primiti «mdrturii» la a lui creștinare
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şi cari saii legati pe tăcute so constate la vreme de ne- 
voe, se consideră ca fiindă gata să amârturisâscă» că în 
adevări copilulit cutare în anulă, luna, diua şi biserica cu- 
tare, sa, împărtășită cu marea taină a botezului. 

La țară s'a obicinuitii să se dea în totă-deauna numai 
monede de aramă. Dacă nașulii e omii cu dare de mână, 
apoi împarte de arginti, și trebue să fie bogati de toti ca 
să împartă de aurii. Acesti din urmă casă se întâmplă fârte 
rari, și numai în corculă restrinsă ali avuteloriă famliii, 
când botezarea se face acasă. 

In epoca anarioțiloră și în totii timpulii câtă a circulati 
în România, moneda turcâscă, cei bogaţi da mahmudele, ico- 
sari și nisfiele de auri. De multe ori, între mărturiile date 
personali micului fină, se vedeaii . constantinaţi și vechi 
monede de o adevărată valâre pentru numismatică. Adesea 
nașulă hărăzea copilului bani de aură bătuţi de Greci şi de 
Romani, ca lucruri fără nici unt preță pentru elă neprice- 
putulă. «Ce mai trâhă, își dicea dinsulă, de-ală de aceste 
ai şi Țiganii!» | 

Câtii despre sărăcime, la care datinele se păstrâză toti- 
deauna mai cu tărie, sărăcimea da lăscăi de arginti și de 
aramă. Când se întrebuința moneta nemțâscă, marturiile, 
consta, în oraşe ca și pe la țară, din «firfirici» de 13,22 
şi 23 de parale; cei bogaţi se suiaii chiar până la jumă- 
tăți de «sfanțit» sati «Sorocoveții. » 

Particularitatea, de căpetenie a mărturiiloră era de a fi 
străpunse și legate de o mică cordea ori bandlică TOȘI€ Sai 
albastră, înodată cu fundă. Astii-feli se fixă cu unii aci pe 
pieptul asistenţilori dela boteziă și erai purtate tâtă diua, 
mai cu sâmă de rudele și musafirii casei, cari prăsnuiatt 
noua cumătrie. 

Adi în sfirșită sătenii mai săraci împartă bani românesci
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de câte 10; cei mai bogați dai monede de 50 în.argintu. 
Câtă pentru bogaţi, obiceiul a luată o altă iață ; căci pentru 
fie-ce boteză anume se facii medalii de arginti sai de aură, 
pe cari se înscrii data nascerii, anulă și numele noului 
“născut, diua botezării, unc-ori chiar şi numele nașului. 

Inţelege ori-cine marea deosebire dintre mărturiile monedă 
şi mărturiile medalii. Cele dintâi at fostii, sunt și voră fi 
în toti-deauna cheltuite, astă-feli încât, de ne-ami ține la 
stricta-le însemnare, putemii dice că copilul botezată re- 
mâne fără «mdriurit», în casă de a av6 nevoe de aceste 
documente autentice pentru a-și constata creștinarea, Scopulă 
dar nu ce câtuși de puţină ajunsă, căci menirea loră e de 
a fi păstrate ca probe pipăite despre îndeplinirea riturilori 
religi6se, pe când în practică se transformă în nisce bani 
daţi de pomană, cari, îndată după cșirea din biserică, potă - 
trece din mână în mână Și călători, ca oi ce bani, din 
punsă în pungă, | | 

Și în adevără, din causa acestui din urmă, resultată, unită 
cu o interpretare despre care va veni vorba mai la. vale, 
multă și de mulţi s'a toti creduli că «mărturiile de Dotezii» 
nai fostii născocite pentru altii-ceva decât ca să lie o po 
mană, nu se scie pontru sufletul cărui r&posatu. Chiar 
preoții nu le sciă da altă însemnare; căci . dintre câți am 
avulă ocasiune să cercoteză în acestă, privință, toți mi-au 
explicatii lucrulă în acesti înțelesii, că sunt nisce bani dați 
de pomană, ceca ce, precum vom ved6, e cu totulă departe 
de adevără. 

Nu e însă toti astii-feli și cu mărturiile-medalii. Prin- 
trînsele, scopul datinei se îndeplinesce de minune; căci 
neputând fi cheltuite, remâni în păstrarea, celui ce le-a do- 
bândită ca, la vreme de trebuință, să probeze faptult spre 
pomenirea. căruia au fosti anume pregătite. Împărţirea lori
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dar nu mai are caracterul unei pomeni în bani, ci o va- 
lGre genealogică, ca însemnătatea unui soiă de registru nu- 
mismaticu, fârte apropiati de intențiunea, cu care sa sta- 
tornicită acesti vechii .obiceiii, | 

In urma acestorii expuneri, e locul să ne întrebămă:. 
unde și de când s'a începută datina, în ce chipii și pentru 
ce servicii ? | | 

Ca multe din vechile instituiri, ca. își are originea în cre- 
dințele religicse, în mitologia greco-romană. .A ei închipuire 
pare-mi destulă de istâţă, ca să merite a ne atrage băgarea 
de sâmă. Do aceea voii și stărui asupră-i pe cât se cuvine 
acestori repedi cercetări. 

Nu pote fi îndoială că nascerea omului a fostii totii-deauna 
considerată ca uni faptii de mare însemnătate, la, cei vechi, 

"ca şi la moderni, la păgâni ca și la creștini, la sălbatici ca 
și la civilisați. Analele feluritelorii popâre înregistreză cele 
mai ciudate obiceiuri păzite înainte ca și după nascerea, co- 
pilului. Aici tatălă trebue să, ajuneze și să postescă cu lu- 
nile, pentru ca prunculă să fie feriti deo morte prematură, 
de vițiuri şi de infirmităţă corporale; colo e nevoilii să iea 
loculă lehusci și să rabde dela, rude și prieteni mulţime 
de neajunsuri; dincâce noulit-născulii e primită cu sgomo- 
tose petreceri, aiurea cu doi6se lacrimi. 

Spiritul greco-latini se scit depărtă, chiar dela începutit 
de eresuri atâtă de complicate și se mulțămi numai să puie 
nascerea, omului sub bine-voitârea ocrotire a dumnedeirii. 

Când dar noi dămă adi copilului numele sfântului, a cărui 
di e sărbătorită, în timpulă când sa născută, nu facemă. 
decât să urmămii, pe nesciute, acestui spirită religios și 
bisericesc, credândiă negreșiti, că punemi prunculiă sub 
imediata protecţiune a sfântului în diua căruia sa născutii 
și ali cărui nume lamă adoptatii pentru miculă din fașă.
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Bătrânii Greci nu mergeau atâtii de departe, și nici Ro- 
manii, deși o puteati face prea, bine ca politoişti ce crai. 
Ei făr a da nume de dei și semi-dei, puseră nascerea, co- 
piiloru. sub auspiciile Junonei, acestă suverană a dinelori, 
cum 0 numesce Pindară. Junona însă, deși suverană, şi 

“tocmai pentru că cra suverană, nu asista la tâte nascerile. 
Cu acâstă misiune era însărcinata, fiica, sa Iitia, sora Jubiei, 

„a. Tinereţii. Copilulii dar nu se născea fără religiune. Din 
contră: cșia în lume profesândă religiunea politeistă, căci 
nu-și dătora vița, după credinţele de atunci, decât divini- 
tățilori Olimpului. Dacă dar la, noi creștinarea vine după 
trei dile şi chiar mai târdiă, la dinşii autoritatea religiunii 
se arâta, și se exercita chiar din primul minutiă. 

Pe aceeaşi: Junond, totă-deauna, suverană, Romanii o nu- 
miai Lucina, pentru motivuli că asistă la nascerea, copiilorii. 
Lehusele se adresau la ea dicându-i: «Juno Lucina, fer opem, 
serva me, obsecro.» Te conjură, Juno Lucină, dă-mi aju- 
toră şi-mi slujesce! 

Iată, credinţa religi6să, veche ca şi însă- -ȘI rasa greco-latină. 
Dela dinsa până la datină nu, era decât unii pasii, și preoții 
politeismului nu întârdiară, să-lu facă. 

Ne-apăratii că Junona cea atotii puternică și atotă soiu- 
tore ţinea prea bine minte câte nascori se întâmpla pe qi şi 

„n6pte, de dre-ce lua act de dinsele prin mijlocirea Ilitiei. 
Cu tâte acestea, registrele dumnedeesci nu eraă la disposi- 
țiunea nim&rui pe pămintă, şi Gmenii trebuiati să scie și 
dinșii ceea, ce scia Junona. Preoţii dar — căci. mulţime de 
instituțiuni, cărora spiritul colti practicii alit Romanilor le-a 
dată ună caracteri civilă, la începutii nu eraă decât privi- 
legiuli esclusivă alu preoțilori — preoții se vădură siliți să 
ţină și dinșii o statistică Gre-care despre numărulă celoră 
născuți, ca și de alu celori' răposați.
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Dar regulata păstrare a cacteloriă stărei civile» nu e lucru ușorii chiar în dilele n6stre. Șapoi religiunea, care pretu- tindeni sa silită să aibă în mânile sale ori-ce instituțiuni sociale, nu se îndura să dea unt caracteră profanti acestei statistice atâtu de importante. 
Atunci print”o dibăcie fârte dest întrebuințată, vidicară 

unu templu dinclori Junona-llitia, menitii să serve dreptă 
cancelarie de înregistrare nascerilorti pe cari divinităţile le 
aveati sub a loră ocrotire. Acestă deposită, acestă a:chivă 
sfințită nu avea însă registre de conţinutii și de păstrată, ci 
monede de aramă, de cele întrebuințate în primele timpuri ale vechei Rome. Căci, la nascerea, fie-cărui copilă, ca și la mortea fic-cărei pers6ne, — părintele de familie depunea în 
templu o monedă de acestea, ca să serve drepti documentii constatatori de actele nasccrii făcute cu ajutorulu Junonci . Lucine. Câte monede se aflati depuse înt'o lună, sai întunia anii, atâția copii se născură în Roma: statistică primitivă, „ce e drepti, dar ușără și plină de câștieu! lar fiindu-că, în chipul acesta se da Junonei o nouă alribuțiune, apoi i se dete și ună noi titlu, ca protectâre a nascerilorii se nu- mea Lucina; ba ca protectore a statisticei prin monede se numi și Moneda. Cei ce voră să consulte texturile, polii găsi în acsstă privință mulțime de amănunte în Cicerone, Ovidiu, Titu Liviu, Plutarchă, Valeriu Maximă, Macrobiu și Solină; cu unul le trecă, cel puţinii aici, spre a nu obosi pre cetitoru, 
Iată dar în resumati originea monedelori date în memoria nascerii copilului. Datina dar avi dela începută uni ca- racterii veligiosu, însă uni scopii profană în realitate, căci sub tormă făţișă ținea loculi: cregistrelori de stare civilă» și înlesnia posibilitatea unei Statistice mai multi: saă mai puținii regulate, care constata mișcarea poporațiunii și nu- me&rulă locuitorilor,
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Când instituțiunea trecu din mâna preoțilori într'a cen- 
sorilori, darea, monedeloră rămase! ca obiceiă, ca deprindere 
și cu atât mai multi cu câtu nici o lege scrisă nu veni s'o 
desființeze, de 6re-ce nu prin legi scrise fusese înființată. Şi 
astu-felu se păstră până la ivirea, creştinismului, când noua 

- dogmă, neputând'o şterge cu desăvirșire, se mulțămi so 
supuie — ca pre tote riturile și datinele păgâne — unei pro- 
faceri de formă, unorii schimbări. numai superficiale. 

In periodulă martiriloră şi persecuţiuniloră, adepţii nouei 
religiuni urgisite erati nevoiţi să se stringă pe furișă, în 
adânca nopţii. tăcere, prin case retrase, prin pivnițe boltite, 
prin scorburi depărtate. Aici își făceau rugăciunile, aici în- 
deplineaii sfintele taine, a aici botezat pre noii-născuţi saii pre 
noii-convertiți. 

Ira dar lucru firesc ca datina împărțirii monedelorit de 
botezii să fie păstrată. Căci pe de o partea servia a constata 
numârulă celorii ce îmbrățișat creștinismulti prin primirea 
botezului, adecă progresele nouci dogme; pe do alta, da 
acestui aclii înfăţişarea unei piâse ceremonii, la care amar- 
turii» noului botezată dobândeaii uni darii în valârea cu- 
rentă, cu care puteau trăi de adi până mâne, ci cari erai 
isgoniți din afaceri, răstianiți pe cruce, aruncaţi în mijlocul 
fiarelorii sălbatice sati arși de vii po pieţele publice. 

In ală doilea periodă sâria, își schimbă pasul. Sub îm- 
p&ratuli Constantinti celt mare, creștinismului, din prigoniti 
cum era, deveni prigonitorii. G6na în contra păgânătăţii fă 
totă atâti de amarnică din parte-i, căci pe lângă pofta de 
r&sbunarea, atâtoră suferințe mai era și năzuința, de a sterpi 
unii inamicii pe jumătate surpatii, care nu mai trăia decât 
prin obiceiuri și prin credinţe domestice. 

Acestă tristi și sângeros capitol e de domeniulă istoriei 
religi6se. Faptuli ncîndoiosii e că creștinismulă ar fi șters



„cu desăvirşire Or-co amintiri, ori ce superslițiuni, ori-ce 
instituțiuni păgâne. O îndoită pedecă îi stete însă în potrivă.: 
întâi că tâte deveniseră o a doua fire a lumii romane, și 
apoi că nu se găsiau altele mai potrivite care să le inlocu- 
iască. In acestă situaţiune, creștinismulii nu puli decât să 
le prenosscă, să le schimbe forma Și une-ori înțelosuli. 

Câtă despre preoți, crai și că ca preoții tuturoră reli- 
giuniloră. Dacă printre dinșii sau găsitii bărbaţi cu talentă, 
oratori, filosofi și scriitori de val6re, apoi marea-le majo- 
ritate nu crai nici mai Sfinți, nici mai desinteresaţi decât 
pontificii, sacrificatorii şi augurii politeismului. Asti-felu, în 
ducerea monedelori la biserică găsiau și ci o nimerită oca- 
siune de a face averi. Obiceiul dar fa manținută, A-lă fi 
combătutii era fără nici ună folosi. Și, ca să nu samene întoc- 
mai cu celă păgânescii, avură priceperea de a-lă despărţi 
în două. 

1. La boteză, mărturiile remaseră numal pentru asistenți 
şi li se dete greșita însemnare de pomană. Cele destinate 
preoțiloră sai comunităţii religiose, adecă detronatei Junone 
Monede, fură înlocuite cu o plată în numerarii, ceva mai 
mare decât o simplă monedă de aramă și dată personali 
servitorilor altarului. 

2. Câtu despre inmormintări, biserica găsi că cea mai 
bună statistică e tragerea clopotului, care cra în stare să 
vestească tuturoră încetarea din viață a Gmeniloră. Astă-feli, 
afară de cortul Popel» se mai adause și «ortulă clopotului, » 
ală cărui glasă de aramă se însărcina să ţie loculă re- 
gistreloră scrise negru pe albi. 

tesumândiă dar faptele, le putemii înșirui în modulii acesta: 
La începută, marturiile de boteză, fură simple monede de 

aramă, duse Îa tomplu în chipulii unei declarațiuni de nas- 
cere; sub creștinism serviră ca mijlocii de control pentru
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numărul noilorii creștinați, iar în urmă ca daruri de po- 
mană, pe când adi începi a-și reluă adevărata-le însemnare, 
acea de a fi nisce documente genealogice în sinulii tami- 
liiloră, ceea ce e ună progresii raţional și moralisatorii. 

Aceste diferite transformări ai fostă firescă și neapărate. 
„Unu lucru însă a rămasă stătornică în totă timpulă : nu- 
mele; căci, în toti timpulit existenței loră, mărturiile aă 
avutu înțelesulu de «dovada» capabilă de-a constată fie nas- 
cerea, fie botezarea, individului. 

În slirşitii, o altă particularitate demnă de observată e 
tăria, cu care li sa, păstrată caracteruli religiost chiar 
atunci, când, ca adi bună-dră, legile civile le faci priso- 
sitore și lără de folosi (1).. 

  

(1) G. Dem. Teodorescu, «Archeologia literară» în «Convorbiri literare» 
an. Al. Iași 1877. p. 305—310.



AV. 

SCHIMBAREA NUMELUI. 
——— 

Dacă uni copilă e atacată și maltrătată de vre-uni spi- 
rită necuratii sat e cuprinsă de vre-o b6lă grea și nu se 
pote de grabă mântui de dinsa, româncele din Bucovina 
îndătin6ză a-i schimba numele de botezi Şi a-i da altu nume, 
credendi că prin acâsta atâtii spiritul celii râă câtă și bola 
se depărtâză dela, dinsulii şi se însănătoșeză, 

Procedura acestei schimbări de nume e următârea : 
Unul dintre căsași ica pre copilului bolnăviciosti şi-lu dă 

unei vecine sau altei femei din sată. 
Pemeea, luândi copilulă, se duce cu dinsulii până la ună 

locii, îi schimba numele de botezi, se întârce apoi îndăr&pti 
șil-a dă mamei sale dicândui că i-lă dăruesce, tot-odată îi 
spune și cum se ch6mă, adecă numele ce i la dati ca. 

Mama copilului dintru începulă se face că nu voesce a-l 
primi, dicândi că ei nu-i trebuescă astii-feli de copii, sau că 
are prea mulţi; mai pe urmă însă totuși îlu primesce, și 
din minutulu acela apoi nici ea nici cei-lalți căseni nu-lă 
numescii mai multi după numele săă de boteză, ci după 
numele care i la dati femeca cea străină.
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In alte părți, totii din Bocoviua, dacă unele femei n'ati no- 
roci de copii, dacă le toti morii, atunci ca nu cum-va şi 
celti noii-născutii să le m6ră, îndătinâză de a-i vinde. 

Vinqarea, acâsta se face astii-felă : 
Pemeea respectivă, dacă bună 6ră nu are norocii de letc, 

„caută pre o femee care a avulii mai multe fete și. pre tote 
le-a crescuti mari, | 

I'emeea aceca vine la ferâstă și într6bă: 
—N'aveţi cum-va vre o copilă ? 
—Ba avemii — răspunde cea de casă — dar nu avemii 

norocit să frăâscă!. 
—Vindeţi-mi-o dară mie că ei, mulțămită Domnului, am 

norocă destulă ! a 
—Bine! . .. ţi-o vîindă bucurâsă . .. câtă mi-i da pe dinsa ? 
— Cât ceri? 
—Dă ... ce să-ți spună!... cam multă, căci dâră-i bu- 

joră- de copilă, nu alta!... SE | 
— Atâta potă să-ți dati pe dinsa, mai multă nu!,, 
—Adă banii încâce ! 
Femcea cea, străină întinde acuma prin ferâstră uni pu- 

ișori sait vro câţi-va cruceri. 
Mama, copilei iea. banii prin ferostă și totii prin acâsta îi 

dă copila. _ 
Străina, luând copila, în braţe, încunjură cu dinsa, casa, și 

apoi întră prin ușă în năunteu. Intrândă în casă dice: 
—Nu mi-ţi primi de masi, căci sunt străină și de de- 

parte, și nu sciă în cotro să maj apuci .... şi apoi mai 
am şi copila, acâsta, cu mine și nu sunt în stare ca să mergi 
mai departe cu dinsa... 
—Ba te-omit primi, de co nu I— răspunde mama copilei 

- poltimiă treci mai aprâpe. E 
F'emneea pune copila pe patu stă jos, dacă e mai mă-
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rișOră; iar ca se așâză po o laiţă sati pe uni scaunii ca 
să șcdă, simulândă că a» fi fârte ostenită de drumu, 
—Da cum se numesce mititica ?— întrâbă acum mama 

copilei. 

Femeea îi spune numele ce i la dati. 
Cu acesta se mântuesce apoi totă procedura vînqării și schim- 

Dării numelui, și atâtii străina, câtii și mama copilei credă că 
copila asti-felă vindută lrebuce să lrăâscă, 

In orașul Câmpulung numele copilului celui bolnavă se 
schimbă astii-felă : 

Mama, sat și uni nâmi de aprope ală copilului stă cu 
acesta în casă lângă una din ferești, iar celă ce voesce 
să-lu cumpere stă afară toti la ferestra aceca, 

Cel din casă dice, pronunțândă numele schimbati alu 
copilului: 

—lacă aici ai pe N. ţi-l vindă cu atăția și atâţia cruceri! 
Celui de-afară, dându-i crucerii ceruți, iea copilulă pe fe- 

restră în brațe, şi-l duce pe ușă înd&r&ptii în casă. 
Asti-lelă so repețesce procedura acesta de trei ori după 

olaltă (1).. 
Toti așa se schimbă numele copiilorii și în Vicovulu de 

sus precum și în alte comune din districtulii 1ădăuțului, 
cu acea deosebire numai că Românii din comunele ultime 
sunt de părere că copilulă vindută rămâne după drepti 
celui ce la cumpăratii, şi dacă părinţii săi voesci mai târdită 
ca copilul vindutii să fie iarăși ali loră, trebue să-l rescum- 
pere asemenea prin ferâstră, căci la din contră, dacă nu-lt 
rescumpără, pe cea-laltă lume n'ati parte de dinsuli (2). 

Datina schimbării numelui de botezii nu numai că esistă 
și în dloldova, ci ca trebue să fie totă-dată și forte veche 

  

(1) Com. de V. Burduhosă, stud, gimu. 
(2) Com. de d-lă V. Turturenă, preoti.
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la Românii din acestă țeră, ca şi în Bucovina, căci iatăce 
ne spune Pr. S. S. episcopul Melchisedec în privința ei: 

«Despre acestă fi alt Marelui Stefani, Bogdan ali doilea, 
observămi că eli mai avea şi supranumele de Vladi. De 
aceea în o mulţime de urice ale iMarelui Stefani el se 
„Amintesce cu amândouă aceste numiri... , 
- «Ohiceiulă de a av doue numiri unulă din boteză, altul 
adaosti pe urmă din motive supesstițiose, esistă și astădi în 
poporuli românii. Când ună copil zace de o bâlă grea şi 
îndelungată, mai alesi însoțită de spasmuri, mamele schimbă 
numele bolnavului, credândii că prin acâsta, ară ascunde 6re 
cum copilulă de spiritulă celă răi, carele, după credința, lori, 
produce bâla. Cu moduli acesta copilul remâne în tâtă viața 
cu două nume, unulă celui din boteză, altul celii superstițiosu. 

«In osul de față pote că numele de Vladi să se fi 
adaosii lui Bogdană celă micii spre a-lă deosebi de Pogdaniă 
celii mare, şi a continuată une-ori a se numi astă-felă şi după 
morlea fratelui mai mare Bogdanti (1): 

«De nu-i trăesce copiii, — scrie domniș6ra El. Sevastos, 
cu privire toti la Românii din Ioldova,— pe copilulă ce 
i-a mai r&masi îl vinde pe ferâstră unui norocosi la copii, 
sati stringe petice dela nouă case neprimenite de face rochiţă, 
copilului ca să trăscă (2), | 

Cu privire la Românii din Țera-Romăânâscă d-lă G. 1. 
“Tonenu scrie următorele: 

«Ca, unii copilă să trăescă, îl cumpără vre-o familie dela 
părinți (3).» | | | 
DI 

(1) «Biserica ortodoxă» an VI, Bucuresci 1882. p. 690—691. | 
(2) Călătorii, p. 45.— Vedi şi Ioan Crengă, Scrieri, Poveşti. Iaşi 1890, p. 149: «Toti Siană mă chemă; dar dela o bâlă ce am avutii când eram mică mi- am schimbată numele din Stani în Ipate, și de atunci am remasă cu dou nume.» 
(3) lonânu, op. cit. p. 12. 

dlariană, Nascerea la Românl. : 15
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In Ivansilvania şi Ungaria, Şi anume în comitatulă Sol- 
nocit-Doboca şi alti Satmarului, numele de botezii ali unui 
copilu se schimbă mai cu s6mă atunci, când copilulu res- 
pectivi capătă amețela, îmbatăciune sat stropșală dela celt 
Necuratiă: adecă dela Draculii. 

Schimbându-i numele de boteziă cu unu altă nume noi, 
se crede că Deaculi îl perde din vederi și nu scie în veci 
mai multi merge la dinsulă (1). 

De multe ori însă îndătinâză Românii a schimba numele 
de boteză ală copiiloră sei nu numai din causa vre unei. 
bole grele, ci, după cum am arătatii în capitolulă XII, și din 
causa că nu le convine numele, care Pa dată preotulă, sau 
peniru că nu sunt în stare să-lă rostiscă cum se cade (2). 

In casulii acesta, credi ci, că copiii, cărora li sa schim- 
bată numele, voră cresco mai ușoră și nu sc vori bolnăvi aşa. 
de lesne 

In A/acedonia, când înt'o familie nu trăesci copiii, ci moră 
de mică, este asemenea, datină, ca și în cele mai multe părți 
din Dacia Traiană, să se ica copiii și să se arunce pe ferâstră, 
în braţele cui-va, și apoi mamele lorii se faci că-i cumperă 
cu 5 saii 10 parale, aducânduii în casă, nu pe ferâstră, pe 
unde sai scosi, ci prin o alta sai pe ușă (3). DI 

(1) Com. de d-lti. Elia Popi, învăţătoră în Șomeuta-mare și Aurelă Chin- toanu, stud. gimn. «Se intemplă că numele celui d'intâiă se schimbă la copiii cari aă amețelă saii și alte băle, creendu-se că după acesta îlă lasă bola.» (2) Pretutindene usitatii. D-lui Ioanit Popovici, inveţ. în Opatiţa în Banati, ne scrie: «Pe la noi încă se schimbă numele de botezii alt copiiloră și ală fe- teloră din causa următâreloră: Unii părinţi, când li se boteză copiii, spună moşei ca să spună nașului cum să pună numele la prunculii ce se boteză. Dacă nașulă și preotul adopteză propunerea, bine, părinţii sunt bucuroși: iar dacă nașulă e capriciosti și preotulă uni bicotă saă incăpăţinatii, puni nume nepotrivite cu dorința părinţilor și cu equitatea timpului. Si ce ur- meză de aice? Supărarea părinţilorii se duce până intracolo, că ci schimbă cu totulă numele de botez ală copiiloră și-i striză după cum le vine loră mai: bine la socoteli.» 
(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloriă, în op. cit. p. 50.



Din acestă datină se vede că și la Românii din Macedo- 
nia trebue să esiste schimbarea numelui cu scopit ca săle 
trăâscă, copiii noi-născuţi. | 

Numele cele mai usitate, cu deosebire la Românii din Bu- 
covina, cari se dau copiilori din causă de b6lă, sunt mai 
alesii de acelea cari nu se află prin cărţile bisericesci și în 
speciali nume da, ficre sălbatice, precum pentru băcţi: Lapu 

„dim. Zupușoru, Ursu dim. Ursulica,, Ursache; ia pentru copile: 
Lupă și Ursa (1). Aa 

Cum că întru adevării numele acestea sunt cele mai usi- 
tate se pote forte lesne cunâsee încă și din următărele nume 

“de familie, cari sau formati de la cuv. Iupă, lupă, şi ursă, 
ursă şi cari asemenea sunt fârte respândite în Bucovina: 
Lupu, Lupană, Lupăiă, Lupuleseă dela, Lupulesa soţia, lui 
Lupu, de es. Nicu Lupulesei, Zupanea, Lupaşcu prese. Pașeu, 
dela caro Paşcană dim, Paşednelhi, oraşulii din Moldova Paș- 

NV cană și Pașcăă; Lupascânii, Lupuscenă, Lupescu ; Lupa, Im- 
i do. es. Toaderă a Lupii, Ursu, Ursaca, Ursachi, Ursânu p 

> 2 3 > 
y Ursultei, Ursulica şi Ursulânii. 

Românii din munţii apuseni ai Ţransilvaniei, adică Jloţii, 
credă despre Ursă, ca şi Românii din Bucovina, că călcândi 
pre cine-va pre șele o scutiti de bâle şi că pre celă cu nu. 
mele de Ursii nu ari put găsi mârtoa. De aceea la Moţi 
și la Crișeni numele de Ursu, G'rozavu, Lupu, Gura-Lu- 
Pulul, Poravu etc. înlocuesci numele de botezii Petru, Ioanti 
Niculae etc. (2) 

  

(1) Com. de mai mulţi Români şi Românce din Bucovina și Moldova. D-lă 
V..Purturenă, preotii, ne scrie între altele şi acestea: «Părinţii schimbă, numele, dacă copilulă e bolnăviciosă și ca să nu mâră îi dai altă nume. Ca să nu 
moră copiii se vindă pe câți-va bant unuia, căruia ii trăescii copiii, care are 
parte de dinșii, prin ferestra casei, la care ocasiune se dai cu deosibire nu- 
mele: Lupu, Lupa, Ursu, Ursa cete. otc. | 

(2) T. Frâneu și G. Candrea, op. cit. p. 147.



Numele înşirate mai sus le dati Românii și de aceca, de 
ore-ce ci credit că, precum nu se atinge nici o bâlă sai alte 
rele de fiarele se!batice, așa să nu se apropie și atingă ne. 
mică și de cel cu numele schimbată, și precum se înfi- 
Gră animalele nerăpitore la vederea celoră răpitore, așa să 
se înfioreze şi să se înfvicogeze tote spiritele necurate pre- 
cum și tâte bâlele de celi cu numele schimbati; în fine, pro- 
cum nu urmăresce uni animal domestici sati nerăpitoră 
pre unulă răpitorii şi .nu-i dă în calc, totii așa și spiritul 
necurată saii bola să nu urmărescă pre celui cu numele 

+ schimbati, și să nu-i vic în cale, nici să deo în urma lui sati a 
numelui săi, nici să-i strice, nici să-lu afle în vre-ună ielă 
Ore-și care; ci să-lii pârdă din vedere și să nu-l mai afle nici 
când, fie chiar și după morte. 

Numele ce le captă în 'chipulii sus arătată le r&mânia 
apoi pentru i6tă viaţa, așa că mulți inși, și mai alesu femeile, 
numai la diua onomastică țin numele primiti la boteză, alţii 
din contră nici atunci, ci abia la morte li se scie numele 
cel adevărată, și ci o facă acâsta mai multi numai de ivica 
spiriteloră celoră necurate, ca nu cum-va acestea să le strice.
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XVI. 

CUMĂTRIA. 

“In cele mai multe părți locuite de Români este datină că 
în diua, în care;se boteză copilulii noii-născutii, părinţii acestuia, 
de bucurie că au căpătată unt not făt, să dea uni prândi, 
o masă. Și de dre-ce masa acesta se dă mai multă în on6- 
rea cumătriloriă mari, de-aceca se numesce ea mai pretutin- 
dene în Bucovina şi Moldova cumâătrie, 

„ Cumâtria se face în unele părți din Bucovina diua și anume 
nemijlocită după botezi, saă mai bine dist după ce s'a în- 
torsti cumătri cu copilulă dela boteză, în care casii se nu- 
mesce ea și botejune; în altele în acecași di s6ra, și iarăși 
în altele, precum bună-6ră, în ținutul Dornei, dacă copilulă 
se boteză Vineri, cumătria se face Sâmbătă sâra, iar dacă se 
boteză Sâmbăta, atunci se face Duminecă, s6ra; mai pe scurti - 
când le vine părinţilorii copilului mai bine la socotelă, - 

In timpulit acela, când moșa cu copilul şi cu cumătri plecă 
la boteză, tatălă copilului sat și altulă Gre-și cine din casă, 
se duce prin sati şi poltesce pre cei mai de aprâpe înnemu- 
riți precum și pre vecini la cumătrie,!



Totii în timpul acela nepota, dacă este deplinii restaurată, 
iar de nu, o altă femee, care ţine loculii de hucătăriţă, pre- 
pară bucatele trebuinci6se pentru cumătrie, 

După ce sai întorsă cumătrii cu copilulă și cu moșa dela 
boteză și ait cinstitii fie-care pe rind câte uni pahar de. 

- băutură, după cum s'a arătată mai sus în capitolul XII, şi 
după ce saii adunati acum și toți cei poftiți, bucătărița, sat 
cine este, începe a aduce bucatele și a le pune pe masă, iar 
gospodariulă și gospodina de casă a pofti pre 6speți ca să se 
așeze la masă. 

Bucatele cele mai usilate la accstă ocasiune sunt, în qile - 
de fruptii: zEnd, sarmale, friptură și placinte, în dile de postu: 
borși de pesce, gălusce, pesce și vărdare. 

Cum” sa pusi sorbitura, toți cei adunaţi, afară de cei de 
casă și de mâșă, se așeză la masă, și anume în cele mzi multe 
părți bărbaţii de-o parte, iar femeile de cea-laltă parte a niesci. 

După ce sai așezată cu toții și mai cu sâmă cumătri și 
nemurile acestora, tatălă copilului, luândi ună pahară, în- 
chină la cumătru sati cumătra mare; iar dacă sunt mai mulți 

cumătri, apoi la celit mai vârstnici dintre dinşii, qicându : 
— Nănașule sai cumătre! bine aţi venită la noi cu sănătate! 
— Bine vamit aflati cu sănătate! — răspunde cumătru, — 

bine și norocii să dea Dumnedeii peste totă loculi, și mai 
alesi noului nostru finuții! 

— Să trăiți!... Precum aţi ajunsii de Taţi creștinatii, așa 
să ajungeţi să-lă și cununaţi! 

— Dă Domne! 
Apoi, închinândă şi cinstindi toți, câți se află la masă, unuli 

după altulii câte ună paharii de bbutură şi dându-lă fie-care 
de bine, anume ca copilului botezată să fie curată, începă a 
ospăta din bucatele puse și a se petrece câti se pâte de bine. 

Când se punit însă sarmalele sai gâluscele pe masă, atunci
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m6șa aprinde lumina de Dboteză; dacă sunt două, le aprinde pe amândouă, le pune alăturea într'o cofiță și dimpreună cu acesta le pune pe masă. lar când le pune pe masă dice: 

Bună vremea la Dumnia-vâstră 
Cinstiţi meseni și gospodari, 
Dar mai alesii la cumitri iști mari! 
Iată că vaducă lumini frumose, 
Strălucite, luminsc, 
Inzintea Dumnilor-vâstre, 

Să ședă, 
Să ardă, 

Si vă vedoţi de voioși, 
De bucuroși 
Și de frumoși; 
Să le priviţi, 
Să cinstiți 
Și să vE veseliți; 
La ele să cătați, - 

“Să ospătați 
Și să vă bucuraţi! 

După acâsta ien moșa copilulă dela nepstă și infăşindu-ltă 
și împodobindu-lă, dacă e vara, frumosi cu floră, se duce cu | 
dinsuli iarăși de naintea cumătrilori mari și închinându-lti 
acestora dice: - 

Bună vremea la Dumnia-vâstră, 
Cinstiţi meseni și gospodari, 
Dar mai cu de-alest 
La Dumnia-vâstră, cumătei mari! 
Bine vam găsită sănttoși 

Și voloși! 
lată v'aducii unii finii ală Dumniavostră, 
Dela nânași pocinocă, 
Dela Dumnedei norocă!
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Poltimă, cumătră mare, 

Dăruesce finului Dumi-tale 
Ce te trage inima, 

Ce-i voi, ce ţi-a plăcea! 

Cumătra mare răspunde: 

Mulţămimi, moșică dragă ! 

Mulţămimă că Pai adusi 
Și "'naintea mea l'ai pusii; 

Ian să-lii vedă cât îi de: mare, 
De isteţii și de (rumosti, 
De voinici și sănttosu! 

După acesta cumătra mare iea, peste masă copilului din brațele 
moșei, îlu sărută po frunte, și-lă dă apoi altei cumătre, și 
totă așa una dela alta, iar cea de pe urmă cumătrului marc, 
acesta la ali doilea cumătru; și totă așa până co se părândeză. 
toți speții, câţi se află la masă; și fie-care cumătru și cu- 
mătră, respective 6spe, începândii dela cumătra marc, care 
la luatit întâia-și dată în braţe, dă copilului câte uni dară 
bănescii după putință dela 50 cr. până la 1 sai 2 fl. Tar când 
îi dau darulu dict: 

Poltimii, moșică dragă, 

Dela noi cam puţintelă, 
Dela Dumnedeii mai multă! 

După ce sai părendati în chipul arătată, îl dai iarăși 
moșci înd&răpti. 

In unele locuri este datină ca darurile pentru copilu să 
se adune abia după ce cumătrii mari dimpreună cu cei-alalți 
Ospeți aii mâncati și btută de ajunsă. Atunci mâșa pune co- 
pilulă noii-botezatii sait pe masă de 'naintea Sspețilori sai pe 
braţele cumătrilori, iar aceștia, ținendu-li pe braţe, îi puna 
pe pieplu 1 fl. până la 2 fl. adică câtt poli. Cei-alalţi ospeți,
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câți se află la masă, asemenea îi dăruescii câte ce-va, fie-care 
după putere, și după cum îlă trage inima dicendu: 

Dela noi pocinoci, 

De la Dumnegei noroci! 

- Dela noi puţinteli 

- Dela Dumnedeii mai multă! 

După ce a datii acuma fie-care, câtii a avută să dee, mOșa 
iea și l6gă banii adunaţi în tulpanulă, cu care a fostă copi- 
lulă învăliti; apoi, luândi și pre copilă de pe masă sati din 
brațele cumătrilorii, unde a stati toti timpuli cât a duratie 
adunarea baniloră, şi dicândii cătră cumătri mari: 

Cum aţi ajunsii de-aţi botezati, 
Așa să ajungeţi să cununaţi 

Și iarăşi să botezați! 

îl duce și-l dă dimpreună cu banii mamei sale. 
Mama copilului numără, cum pote, toți banii câți s'aă strînsă, 

și apoi spuindă câți sunt de toți, mulțămesce cumătrilorii și 
moșei precum și celori-lalți 6speţi pentru ajutorulti primitit. 

După ce saii strinsii darurile pentru copil și sat dati 
mamei acestuia, m6șa iea uni talgeri pe care se află 0 plă- 
cintă, și-lu pune pe masă. 

Acesta însemneză ca 6speţii să mai dee câte uni dară bă- 
noSCci,, 

Ospeţii nu se punti de pricină. Ei aruncă și pe talgerulă 
acesta, câte vr'o câţi-va cruceri. 

Banii aceștia sunt meniţ pentru m6șă, care îi și stringe, 
cum a dati fio-care câtă a avut să dee (1). 

In Frătduţulă-vechii, districtuli Rădăuţului, când vină pla- 

  

(1) Diet. de Catrina Racolţa, Româncă din Calafindesci, sati în districtul 
Siretiului.



cintele, atunci se aprindă luminele de Doteziă, cari le-au fosti Slvinsă mai nainte de acâsta nepota, și așezându-se înti”o coliță so punii pe masă. 'Fotii atunci cumătrulii sai cumătra mare, dacă not-botezatulă e băiată, strigă: 
— Ne trebue ciobani la ot!» iar dacă e copilă: «ne tre- bue o gânscăriță !» 
La audulă acestoră cuvinte, mâșa, dacă noii-botezatulu e băiatii, îlă învălesce întruni cojocă cu perii întorși, îi pune ună tutpană pe capă, și așa îlă dă apoi cumătrului, care, luându-lă și puindu-ă în tulpană 1—3 1, îlă dă bărbatului sai femeii de lângă, dinsulti, acesta altei femei, și toti aşa merge copilului din mână în mână, până ce ajunge iarăși la cumă- trulă mare, şi fie-care îi dăruesce câte 10 saă mai mulți cru ceri, adecă care câti pote şi voesce. 
După ce a dăruită fie-care, câtă a avută să dăruâscă, dai copilului dimpreună cu darurile mOșei. 
M6Șa, mulțămindi cumătrilori mari precum Și celoră-lalți meseni pentru darurile primite, ica atâtii copilulă câtă și banii dimpreună 'cu luminele aprinse și le dă nepstei. 
Nepsta, mulțămindă așișderca tuturora, pune copilul lân- gă sine, stringe Danii, carii sunt legați în tulpant, iar lu- minele le întrece mOȘă, care din noă le pune pe masă ca să ardă. RE 
După acesta pune moșa o franzolă pe uni talgeră și o dă cumătrului, 
Cumătrulă, luând talgerulă, împlântă vro căți-va cruceri în Iranzolă. 'Toti așa facă și cer-lalți Sspeți pe rendă. Dândi toți, câtă at avută să dee, iea cumătrulii iarăși tal- gerul, pune pe dinsulii dou& pahare pline de băutură și le închină apoi MOȘCI. 

"M6șa, luândă talgerulă cu banii Și cu paharele, mulțămesce tuturora pentru dară, dă apoi unt paharit bucătărițey, în-
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chină ea la unii cumătru, iar bucătăriţa la, alti cumătru, și apoi 
cinstescii amândouă de bine băutura din pahară. 

Banii adunaţi în franzolă sunt meniţi pentru m6șă, care-i 
și stringe. . 

Stârșindu-se. şi acâsta, cumătrulă mare taie plăcintele puse 
mai înainte de acâsta pe masă, și puindu-le pe sahane le 
împărțesce pe la speți. 

Sfârşindă de mâncată și plăcintele, stingă luminele de botezii, 
se sc6lă dela masă și, luându- -ȘI fie-care rămas buni, se 
ducii cu toții pe acasă, căci cu acâsta se încheie cumătria (1). 

“In Bosanci, districtult Sucevei, după ce aă stati Sspeții 
2—3 6re la masă, cumătrulit saă cumătra mare, luândii unii 
talgeri, dărnesce noi-născutului prunci, pe care i la dati 
moșa în braţe, 1—3 fl. cari îi aruncă în talgeri, apoi toți 
cei alți îlă imiteză, dăruindă și ei câte 20—30 cr., pe cari 
asemenea îi aruncă în talgerii. 

Slârş indu de dati fio-carelo ce Ta trasi inima, ca să dee, 
pune cumătrulă mare talgerulă cu banii strinși * pe peptulă 
copilului şi astă-feli îlti predă mamei sale, dicându: 

—Poltimiă cumătră, erijiți și păstraţi, să aibă finuţa n6stră 
de salbă, și cercei. Dela noi puţinii, dela Dumnedeii mai multi, 
însutită şi înmiită! 

—Mulţămimii, cumătre, mulțămimii! — respundi cei de 
casă. 

De unde v'aţi cheltuiti, 
Dumnedeii să vă'mplinescă 

Insutitii 
Și "mmiitii ! 

Să trăiţi, 

Să sporiţi 

Toti din fini 
In fină! 

  

(1) Dic!. de Zamfira Ienătoier,
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Cum ați ajunsi să-i botezați, 
S'ajungeţi să-i cununaţi! 

— Amin... Dee Dumnegei! — răspund cumătri, 
Apoi aducândit mâșa o pupdzd, adecă ună colaci lungă- reţii anume spre acesti scopii făcută, dice cătră cumătra mate : 

Poltimi, gospodari cinstiţi, 
Cum staţi aici şi cinstiţi, 
Totă aşa bine-voiţi 
Șin punoă mâna băgaţi, 
Părale albe cătaţi; 
Și de mărunte n'aflați, 
Chiar și întregi să luaţi, 
In pupăză le'nplântați 
Și moșichei i le daţi 
S'aibă și ea în istii ani 

„Macarii de unii peştimană 
Şi moșoiuli de-unti caltană, 
Că aşteptă mai de-unti ană. 
Fiţi buni, fiţi buni și nplântaţi, 
Nici decum să n'aștepta, 
Ca să fiți prea multi rugaţi, 
Că și mâșa, de trăesce, 
Iic-cărui trebuesce; 
Adi la unulă mâni la altulă, 
Și totă aşa la'ntregii satulă ! 

Actsta și multe altele înșirându-le mâșa, fic-carele înplântă 
câte vr'o câţi-va, cruceri în pupăză. lar după co sau pă- 
rendatu cu toții şi moșa și-a strinsi banii, se dat mâncă- 
rile cele din urmă, și iarăși începi a ospătă, a cinsti și a se veseli, ca şi la începutii, până ce sosesce timpul ca să se scole dela masă și să se ducă fie-care pe acasă (1). 

In satulă Balacâna, districtul Sucovii, cum fai îutorsă 
cumătri și cu mâșa, dela botezi și Saă adunati toți cei ce 

(1) Com. de d-lă GQ. Tomoiagă, 
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au fostă poftiți la cumătric, m6șa pune pe masă întâi mai 
multe șipură de rachiă. După acâsta așeză mâncările și anume, 
întâi: r&cituri, dacă e di de îruptă, iar dacă e de postă, 
apoi toti câte uni blidă de recituri, dar de pesce, și unulii 
de rasoliă. Slirşindă toți ospeţii de mâncati din acestea, stringe 

„mOșa, blidele de pe masă și pune altele cu zâmă de gaina, 
iar în post borșă cu pesce și rasoli cu stecle. In fine vinil 
plăcintele sat vărqările și dimpreună, cu dinsele friptura saă 
pesce prăjitu. 

Când pune mâșa plăcintele, atunci nânașulii cere dela dinsa, 
ca să-i aducă copilulă not-botezatii. 

M6șa iea copilulă, îl învălesee într'o Londiţă (pieptărașii) ; 
și viindi cu dinsulă de 'naintea nănașului dice, în casă când 
copilului începe a plânge, că strigă să-i dea oi, ca să aibă 
din ce-și face altă bondiță mai frumâsă Și mai căldurosă. 

Nânașuli promite finului sati o 6ic sati o mieluţă. După 
acesta pune pe pieptulă copilului 1 fi. sau, care are putere, 
și mai multă, Afară de acesta îi mai promite încă și o vi- 
țică sat o vacă cu lapte, pe care i-o și dă mai pe urmă. 

După acesta iea mâșa copilul dela, nânașit şi-l pune pe 
masă de 'naintea celorit-lalți 6speți. Pune pe pieptulă lui ună 
tâlgerelă, de ceră făcutii în formă de cruce, iar cei ce se află 
Ja masă puniă în acesti tălgevelă câte 20-40 er, Qicândi unulii 
că-i dă de cidreci sai iţari, altul de pălărie, dacă e băiat, 
de catrință, tulpani etc. dacă e fetiță. 

lea apoi cumătrulă mare o plăcintă și o bucată de găină 
de pe masă, înfige în plăcintă ună puișoră (10 cr) sai și 
mai multi și o dă apoi mâșei. 

M6șa, luândă plăcinta Și jucândit cu dinsa în mână, se duce 
pe la cei-lalți 6speţi și fie-care ti dăruesce, după împrejurări 
și putere, câte mai mulți cruceri. 

Slirşindu-se și acesta, oa moșa copilul și-l dă mamei sale



dimpreună cu banii adunați ; apoi începe a cinsti pre ospeţi 
de buna crescerea şi norocirea pruncului (1). 

In Funduli- Moldovei, disteictulti Câmpulungului, unde se 
face cumatria sai botejuneu abia la o săplămână sat două 
după botezi, adecă abia după ce sa însănttoșată şi rădicati 
nepola din pată, sosindii diua hotărită, tatălii copilului se duce 
pe la cei ce voescit să iea parte la cumătrie, și fără a-i cinsti 
cu vre-o băutură Gre-și care, îi poltesce (dicendă: 

Poftim să faceţi unii bine 
Să veniţi pâna la mine, 
Că faci astăgi Dotejune! 

Coi poltiți, dar mat cu sâmă femeile, gătindu-se, icai cu 
sine ouă, câte ună blidă de brânqă sau făină de grâti, icena 
câte vro câte-va luidre de cânepă, iar vara câte-o legătură de 
lână, și apoi se ducă la botejune. Ajungendu la starea lo- 
cului, dau cele aduse lemeii de casă, dicendii: 
— Poflimă de sănttatea sat de sufletulă lut N, NUI 
Nepsta, luândi darurile aduse și stringendu-le, mulțămesce 

lie-căreia îndeosebi pentru dinsele. 
După ce sai adunatii acuma, se punit cu toți la masă și 

anume nânașulă, adecă cumătrulii celt mare, pe-o ladă saă 
pe unii scaunii înaltă, iar cei-lalți Gspeți în dou& rindiuri în 
prejuvuli mesei. 

Sfirșindy-se ună rindi sati două de bucate, mama sai 
tata iea pre copilulă notă-botezată și se duce cu dinsulu de 
"aintea nânașului, anume ca să-i dee unii darit Oro-și care. 

Nânașulii precum și toți ceilalți, cari se află la masă, 
începi acum a da câte ună dart copilului şi anume în mâna 
celui ce-lă ține în braţe, (licendă: 

— Poftimi de curea, pălărie, cușmă elc. dacă e băiatiă, 
de tulpanii, mărgele etc. dacă e copilă. 
PI 

(1) Com. de Mieh. Jemna, stud. &imn.
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Aici trebue să: observăm că Românii din Fundultă-Mol- 
dovei ai datină de-a aduna daruri în timpulă cumătriei nu- 
mai pentru copiii Gmenilori celor s&rmani, nici când însă. și pentru a celorii avuţi, ca în alte părți ale Bucovinei. 

După ce sau adunati banii pentru copilă și după co i-ati 
îinmânuati părinţiloră, iea nânașuli ună mălai și inplântă. 
într'însulăi vr'o câţi-va cruceri. După dinsulă înplântă și cei- | 
alți Gspeți pe rindu câte unul sat mai mulţi cruceri de: 
jură împrejurulă mălaiului, pe care îli dai apoi dimpreună. 
cu banii mOşci, pentru care sati strinsă, | 

După adunarea banilorii mai Stai, mai ospălâză și mai 
cinstescă puţinii, istorisindiă în același timpă diferite istori- 
ore și cântândă dilerite cântece de bucurie saă de jale, după. 
cum e [ie-care dispusă, şi apoi luându-și r&mosă buni se 
duce fie-care pe acasă (0). 

In finutulă Dorney este dalină ca darurile menite pentru 
copilii să se dee înainte de masă, 

Mâșa din acesti ținută, când vede că bucatele sunt gata, 
înfașă copilulă, după ce Ta, infășatii îlă stârnesce ca să plângă, 
și apoi îlă pune pe masă d'inaintea, cumătrului, respective 
a cumătrei mari, dicândă că-i trebue bani de ciobote, opinci 
etc. și de aceea plânge. 

Fie-care dintre cei de față, încependii dela cumătrulă mare, 
pună banii lângă dînsuli, dicândă unii, că îi dat pentru pâne: 
Și pentru sare, iar alţii: , 

Ei dai pentru sănătate, 
Că-i mai bună dintre tâte! 

Nânașulă trebue numai decât să dee ceva, căci d. 
moșa îli înfrică, că-i duce băiatulă, adică, finulă acasă,, 

Danii îi stringe mama copilului. 
Da O CO 

(1) Dict. de Paraschiva Lehacjă-Leușteniă.
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puindu-se bucatele pe masă, începi a se os- 
păta și a se veseli, a grătulă, a cinsti și a bea atâtu în să- 
n&tatea copilului noi-născulii și a părinţilorii sti câtă și în 
sănttatea cumă trilori mari, a mâşei, precum și a celori-lalți 
Sspeţi câţi se mai află la masă (1). | 

Gratularea cea mai îndătinată, care se rostesce de astă dată 
cumătrilori mari, și mai cu semă din partea Ospeţilori adu- 
naţi, e cea uri mătore: 

Cumătre (sait cumătră) mare! 
Precum al ajunsă să botez, 
Așa să ajungi să şi cununi, 
Să ai totii fini de fini 
Să-ţi fie voia deplină! 

In cele mai multe părți ale Bucozinel este datină de a se 
închina și a bea cu paharulă, deci cumătra mare, când îi 
vine de astă d 

câtu se pote d 

Bărbatul, c 

ată, rindulii, voindu a da petrecerii uni aerii 
e veselă, luândi paharulu dice: 

Dragu-mi-i paharulă plină 
Și badea nu prea bătrâni, 
Dragu-mi-i paharul rasi 
Și bădiţa nu prea grasă! 

ăruia i sait adresati aceste cuvinte, voindi a 
constringe pre cumătra mare ca să bea întregă paharulă, dice: 

Şi cumătra c 

să moră de o 

In fundulii paharului 
Sănătatea omului, 
Dezi cine nu bea de dușcă, 
Acela mre de pușcă! 

ea mare mai bine bea întregi paharulă decât 
m6rte așa de rea. 

In ţinutulă Săliște din Transilvania ati o sâmă de inși 
În a O 

(1) Com. de d-lă Vasile Diacă.
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datină, de-a rosti, precum la mesele cele mari dela nunți, așa, 
și la acestă ocasiune, următârele versuri : 

Ce trumâsă adunare, 
"Toti de cei ce scurgi pahare. 
Deci celii ce bea să trăiască, 
Celii ce nu bea să plesnâscii. 
Celu ce bea e unii omt buni, 
Celii ce nu bea e nebunii. 
Celui ce bea e omii voinică, 
Celui ce nu 'bea e calicii. 
Celă ce bea e omii voiosti, 
Celii ce nu bea-i ticălosi. 
Celii ce vinul nu va bea, LS 
Nici în raiti nu va întra, 
Că și 'sântulii Petru dice: | 
Beţi vinuli să nu se strice! (1) 

In părțile dela munte, unde adese-ori se întrebuințeză plosce 
în locii de șipuri, ne avândă destule pahare la îndemână, beaii 
şi din ploscă. Deci celi ce a primiti plosca, dice: 

Cui i voia să nu mâră, 
Puc plosca subsudră. 
Cui i voia să trăescă, 
Plosca să n'o. părisâscă! | 

Multă, puţini, e pretutindeno cunoscutii că homânulă, până 
ce nu-i închină și cinsti tu mai întâi, până atunci nu voesce 
să bea, căci dice elii: trebue să scie omulă din ce mână a, băută, 
lin bună sau rea. Drepti aceea, dacă ai închinată la dinsuli 
Și n'ai gustată măcară câtii de puțină, nu primesce paharulă, 
ci dice: | 

Nu mi-i vina, 
Nu 'ntindi mâna; 
Când mi-i vina 
Totiă-deauna'! 

(1) Com. de d-li B. Iosofă. 

  

  

” Marianii, Nascerea la Român, - . ” 
16
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O s6mă de Români, cari sunt mai avuți, facă adese-ori 
cumătrie cu lăutari, de cum-va accea nu pică în vre-unt 
postii, și cu deosebire în septămâna mare. ar dacă din în- 
tâmplare nu potă căpăta lăutari, se mulțămesci și numai 
câte c'ună cimpoeșii sai fluerară, să aibă numai cine le cânta. 

O astă-felă de cumătrie cu lăutari, la care de regulă ica 
parte și preotulă dimpreună cu dascălulă, dintre cari celt 
dintâiu stă în iruntea, iar cel de-al doilea tn cornulit mesct, 
se numesce cumdtrie grasa sai cumatrie în genunchi, va să 
dică până la genunchi de plină. | 

Cumatriile în genuneli, cari se faci de regulă după co sa 
însănătoșată cum se cade nepota, durâză cu multă mai lungii 
decât cele de rindii Și voia cea bună e cu multi mai ani- 
mată (1). In timpul mesei cântă nu numai lăutarii ci adese-ori 
Și Ospeţii diferite cântece, iar după ce sait sculatii dela masă 
prindă a și juca. 

Unuli dintre cântecele usitate la acestă ocasiunc, Și mai. 
alesi în timpul mesci, e și celu următoră: 

Lelea albă ca omătult 
Se iubesce cu cumătruli, 
Da cumătra să nu scie, 
Vorbă 'n casă să nu fie. 

" Lelea albă cum e cașulii 
Se iubesce cu nânașulă, 
Da nânașa să nu scie 
Lungă vorbă să nu fie. 
Brădănașii cu vîrful verde, 
Cumătra sprineene negre, 
Cine-o vede mintea-și pierde (2). , 

DI II 
(1) «Dacă în decursult uncă cnmătrii, — ne serie d-lă Ionică ală lui lordachi: Isacă din Mahala, — se "ntemplă prea mare chefă, dacă ospeţii sunt de-o po- trivă peste fire bine dispuşi, e ună semnti că copilulă, pentru care se face. cumătria, nu va trăi lungă timpi.e 
(2) Din Crasna, diet. de Mariora Dărbuţă,
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Altă cântec, care asemenea se cântă în decursulii mesci 
dela cumătrie, sună asti-felti: 

Frundă verde de-alămâc, 
Dragă mi-i cumătra mic, 
Da cumătru şi mai tare, 
Că i numele mai mare, 
Da cumătra să nu scie 
Lungă vorhă să nu fie (1). 

In fine ali treilea cântecă sună așa, : 

Dragu-mi-i câmpul cu flori 
Și cumătrulii une-ori. 
Dragu-mi-i câmpulii cu sbă 
ȘI cumătra câte-odată. 
Când ningea și viscolia 
Cumătru la noi venia. 
Acuma-i cald şi frumosi, 
Cumătru la noi n'a fostii. 
Și-amă multit e caldă și bine, 
Cumătru la noi nu vine. - 
rundă verde pipigioit, 
Poltimii cumătre la noi, 
Că noi suntemi bucuroși 
De cumătrii cei irumoși. ' 

Ba, la cumetriile cele grase, când veselia și voia, cea bună 
a ajunsă la culme, nu o dată audi și pre tatălă copilului 
adresându-se atâtii cătră nevasta sa câtă Și cătră cumătriă 
cei mari și dicându: 

Să trăeseii și cil și tu, 
Și cumătru selâcii, 
ȘI viţeluli de sub vacă 
Și cumătra, că mi-i dragă! 

  

1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Sati așa: 

Isvorașii cu apă rece, 
De-ar da Dumnedei să sece 
Să rămâie numar tină 
Să dait mâna 
Cu vecina. 

Cu vecina 

Nu-mi dă mână 
Cu cumătra totă-da-una! 

„La cumăteie, după cum ami amintiti și mai sus, icaui 
parte numai bărbaţi și neveste, adecă numai cei căsătoriți. 
Deci, dacă anume sati numar din întemplare întră și vre unt 
leciori în casă, unde se ține cumătri la, alunci moșa, cum 
dă cu ochii de dinsulă, îi ica și ascunde cușma, anume ca 
să potă dormi copilului şi să ajungă, ca să porte și elit 
cușmă sati ptlărie. 

Precum mai nainte, în decursulti mesei și mai după aceca 
în decursulii jocului, îndătinâză de-a cânta diferite cântece, 
totii așa îndătincză și după ce sa sfirşitii cumătria și anume 
când cumătrii își icat r&masti bună și voescii să se pornescă 
spre casă. 

Așa cumălra mare, când își ica remasi buni dela cei de 
casă, cântă: 

rundă verde lemnii de nucă, 
MI-a venită vremea de «ducă ; 
Mi-a fostii vremea mai de multă, 
Dar” cii nu m'am priceputi! 

Cântă cucul pe butuci, 
Vine vremea să mt duct. 
Sara bună, că mă ducă 
Nu ve fact nier unii buclucăi! 
Sara bună căi ve lasă, 
Nu vă faci nici unit năcazii!



Sara bună nu de tări, (1) 
Că mai am când să vă v&du! 

Sati: 

Vreme-mi-i de mersi acasă, 
Holereuţa nu mă lasă. 
Sara bună nu de îătă 
Cam de gândii să vă mai v&dă! 

Sau: 

Sara bună mi-aşi lua, 
Nu m&nduri de Dumnia-ta, 
Cumătriţă, draga mea! 
Sara bună ci mă ducă. 

- Mulţămimii, gură de cucu. 
Sara bună, nu de tătă, 
Că am gândi să te mai vedă! 

Mama copilului, care voesce ca cumătrii, respective cu- 
mătra, să mai stea ca să mai petrâcă împreună și să se mai 
veselescă, dice: 

| Cumătră, cireșamară 
Fă-mi cu ochit pân'afară.. 
Cumătră, cirâșă dulce, 
Fă-mi cu ochii când te-i duce! (2) 

Cumătra, nu numai că-i face cu ochiulii, dar luându-și din 
noii ssra bună, dă numai decât să se pornâscă. 

Mama, copilului urmeză: 

Dragu-mi-i, boeri, de Yoi, 
C'aţi venită până la noi, 
Și mi-i dragii de Dumnia-vostră, 
Caţi venitii la casa: nostră, 
Da de-acum mai dragi mi-ţi fi 
Că și mai desi mi-ţi veni! 

    

(1) Zătă = totii, se aude forte adeseori in Bucovina atâtii în vorba do tâte dilele, câtii şi în poesia poporană. 
(2) Din Crasna, diet. de M. Părbuţă,
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In slirșiti, vedândăi mama copilului că cumătrii nu glu- 
moscii, ci vorit numai decât să plece spre casă, ica uni șipi 
de rachiit și petrecându-i până la portă, cântă: 

* Cumătriţa mea cea dragă, 

Mi-a trecută acum de șagă. - 
Cumătră, cumătră h&ă, 

Când audi de sara bună 

- Mi se uscă limba 'n gură! 

Dacă între cei ce-și icau r&masii buni se află Și vre-o ne- 
vastă străină, fără părinţi, Irați și surori, atunci numai ce-o 
vedi și pre aceea rădicându-și vocea și cântândiă: 

Vol nu vă prea fuduliţi 
ȘI la min' încă veniţi, 

Că voi prea bine mă sciți 

Că ci îsi fără părinți; 
Și veniţi în s&rhbători, 

Că cui îsit fâr' de surori ; 
Și voi totii nu mă uitaţi, 
Că cui îsi cea făr' de fraţi (1). 

Ajunși la portă mai beat încă câte ună rind sat dout 
de pahare și apoi se despărțesci, întoreendu-se căsaşii în 
casă, iar cei-alalți ducendu-se fic-carele pe la locuinţele loriă. 

In unele părți ale J/oldovei câte-va dile după boteziă, uni 
prietenă ali casti umblă cu o garafă, cu rachiu, întră în fie- 
care casă, dice câte-va vorbe de cinste pentru gazdă, apoi 
umplendă paharulă îlă închină fie-căruia dintre gospodari şi-i 
poltesce pe sară la cumătrie. De obicinnită vorbele co se 
dicii la asemene împrejurări, sunt de felulă următori: 

— dupânulii nânași și jupânesa nânașă, împreună cu ai 
loră cumătri, se închină: la cinstita fața Domnia-vostră ca lo 
uni mândru codru verde și vă poftesce să osteniți de sară 

  

(1) Din Gălinesei, districtul Rădăuţului.
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până la gazda dumilori-sale, că li sa născută prunci tinără și frumosi și de mare veselie s'a umplută casa lori. Tare: se vorii supăra cinstiții nânași și întrega cinstita, adunare dacă veți da greşi la acesta, 
-Gazda răspunde prin câte-va: vorbe, arătândă că nu va lipsi dela adunare și înapoindii paharulă ca să-l îndulcescă; trimisulă îlu ica iarăși și, dicându: «mulțămimă», îl dă de dușcd, iar poftitorulii adauge: «să vă fie de line.» 
Odată cu amurgul serii începi a se aduna unul câte unulu cei poliţă la cumătrie, bărbaţii cu femeile loră, căci și în Moldova numai gospodarii se poftesci la asemene pe- 

treceri. , “ 
Sosindi la casa de. cumătrie, bărbaţii se string grămadă 

de-o parte şi femeile de altă parte, fie-care câtă vorbind de ale sale. | 
În vremile de demultii bărbaţii vorbiau de cumpenele res- 

boieloră, de vitejiile Domnilorti şi ale boerilorii; fie-care își spunea povestea întâmplărilorii sale în bătăliile cu Turcii, cu 'Tătarii, cu Ungurii sai cu Litfa, Astăqi grăesct despre nevoile lori, despre jidovuli crișmari, despre ciocoi, iar cei din părțile muntâse mai multi despre întâmplările cu dihania 
de ursă, 

—- Umblami — dice unul — după o găină sălbatică ce de 
multă vreme o audisemi codeodocindii prin smidă (1), când la capătulă plaiului, colo, scii, drepti bradulii cel pîrlită . 
he! he! răspunde altul ce stă cu ochii țintă la povestitori, .,. 
numai iacă o dihanie câtu-mi-ţi-i mamila, stătea în cărare par că-mi aținea calea; aprindii întrînsa, că Dâmne îndămâ- nă-mi mai venia, și chitescii drepti în frunte încât nică n'a 
mai mișcati. Era uni ursi birză țintată în frunte; pare-mi 
În o OI 

(1) Smida e o pădure de braqi arşi, în care au cresculii tufe noue.



E — 248 — 

se că tocmai acela, care mai astă primăvară mi-a luati unt 
cârlană de m'a durutii în sufletă,—— scii cârlanulă celt fertină. 
— Dar dumi-tale ţi-a mersi bine — răpunde unii altuli 

— că în loci: de o zâmă de găină, te-ai alesă cu o piele de 
ursi, dar mie mi s'a sfetilii mai ră: era despre sâră și mă 
dusesemii să-mi aduci boii; scoborii pe sghiali (1), când la 
capătul: tarniței (2) iacă dihania de ursii ; după ce-mi supsese 
boulii, îl movilise, şi acum ședea nepăsătorii de-asupra pe 
Dartamuri (3); așa m'am aprinsă de mânie, v&dârdu-mi boulă 
perdutii, încât mi-am disă în mine : de acum totii una mi-e, 
ori cu, ori elă; punu mâna pe o tișitură și strigând înfri- 
coşatii, ca să-i icati apa dela moră, am Şi repeditii într însulii. 
Na stată dihania de pricină, ci a rupto de fugă. Ești și 
omii fiorosii — adaugă ridendi uni altulti. — Ba nu, bre, 
— răspunde iarăși altul — da era ursi de cei furnicoși, 
care fuge de-și seste ochii când vede omili. | | 

La aceste vorbe dai cu toții unii hohotii de risă, și altora, 
li se taie pofta să mai povestescă vitejii cu urşii, 

În vremea acâsta între femci, ca dela gâgăituliigâsceloră 
nu se mai înțelege nimică, vorbescă tte de odată, chicotesci 
și ridii cu hohotiă, 

Așa merge rânduială, până când gazda sat nânașa, poftesce 
la masă, în copulă căreia se aȘGză nânașulii și nânașa Și 
apoi totă părechi, bărbati și femce, după cum sunt de fruntași, 
până se încheie masa. Mânâncă, beat și se veselescii mai multe ceasuri, glumindă și ridndă asupra jidanului din sată 
sai despre vre-unii prostaticii co s'a pribegită la masă. 

  

en III 

(1) Syhiabulă este o cărare prin valea dintre doi munţi. (2) Zarnifa este unii drumă bătută de oi saă de vite prin ună loci vrea de umblată. 
(3) Partamuri se numescă bucăţile dintr'o vită ruptă de ursii, pe care acesta le face grămadă și apoi se sue de-asupra lori, faptă ce se numesce «a mort hn.



— 249 — 

Pe la stirșitulă mesei se dregii paharele cele dulci, întâi 
drege nânașulă și pune ceva, niai multi în pahar mai făgă- 
duindii copilului acolo în fața tuturori o viţică; apoi începu 
ceilalți a pune bani în pahare după puterile lori. 

Cu acești bani își scote gazda cheltuelele mesei și unc-ori. 
„mai prisosesce ceva. 

După ce se slirşescti paharele dulci 6speții începi a se 
rădica dela masă. Ma 

In i6tă vremea câtii ţine masa, doi balauri negri ca do- 
sulă ceaunului cântă unuli din scripcă și altulă din cobză 
felurite cântece de țeră, cum și altele vechi împământenite, pre- 
cum sârbâsca, corăbiasca și rusesca. Din când în când câte 
unii 6spe chefăluiti întinde unt pahară de vină scripearu- 
lui oră cobzarului, dicânduii: 

—Bea, balaure. co ţi-l torni în capu! 
Țiganulă se scedlă, închină și elă, dar cine bagă în sâmă, 

închinăciunea ţigănescă ? 
După rădicarea, mesei stă totii temeiulii cânteceloră și a 

jocuriloră. Flăcăii amețiţi saltă legănati, cântă din gură, 
glumescă, prujesci și chiue, bătândi cu picidrele de răsună 
pămîntului. Acum își deschidă dragostele totă mersulă lori ; 
prin inimile femeiloră treci când segeţile iubiroi, când ale 
temutului. Unele cântă, în pilda altora: 

Nu sciii țese, nu sciti cOsă, 
Dar nu-mi pasă, că-să frumâsă.! 

Cântecu mestecatii cu laudă și batjocură, pe care nici o 
femee de teră nu-li primesce cu mulțămire, celi puţini în 
ochii lumii. a 

Este în sutletulă Românului unt fondă însemnat de în- 
tristare, care se revarsă prin versulii duiost și tristă alta 
cântecului săi și prin vorbele ce dice la, cântare. Acesti su-
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fleti a presurati note triste chiar Și în cântecele menile pentru 
veselie. Iar Doina este culmea tuturorii; ca închide intrinsa 
inima întrâgă, are cova a sufletului singuratică și jalnică, 
pe care nu-lă pâte zugrăvi nici uni cuvintii în limba grăită, 
alară pote de dorulă, care se apropie întru câti-va prin mul- 
țimea, întrebuințărilori lui. Până la acesti cântecii toți.sunt 
veseli, sorbindii unul din bucuria altuia, dar de îndată ce 
se audi sunetele străbătătâro ale doinei, sc lasă de mână 
și de după gâtu și fie-care se ascunde în adâncurile jalnice 
ale sufletului săi. 'Țiganii lăutari at Shicităi aceste însușiri 
ale Românului, de aceea pentru a scăpa de batjocurile și 
șăgile dupăcite ce pornescii din veselia sburdalnică, ci încep 
unii cântecă de znimd albastră, care pune pe gânduri până 
și pe cei mai zurbagii; iar unii, cci mai cu foci, începi să 
strige lăutariloră că at nemerit'o, «caci parca le iea cu ca- 
ușuli dela inima.» 

Slirșindu-se astii-felă de cântece și îndosândă cocoșuli 
cântările sale, Ospeții începă a se împrăștia, în vreme ce 
unii mai slabi dormi duși unde i-a apucată vremea (1). 

In judeţului Sucevii precum și în alte judeţe din partea de 
sus a Joldove, cumătria se lace sait nemijlocitii după bo- 
tezulii noi-născutului copilă sait la vro câte-va dile după 
aceea, când atâtă părinții copilului câtă și nânașii săi învită 
pre rudeniile lorii cele mai de aprope ca să ice parte la dinsa, 

După ce sai adunată toți cei invitați și după ce sat 
aședatii la masă, m6șa, înfăşindă copilulă în scutecele cele 
mai frumose ce le are, se duce cu dinsulă la cumătrii CeY mari, adecă la nânașii Sci, Curi stau în capulă mesoi; și pre- sentându-lă lorii, dice: 

(1) A. Lambrior, «Obiceiuri şi credinţe la Români.» în «Couvorbiri lit.a an. IA, laşi 1.675, p. 2—5,
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Din găoză din rogozii 

O ieșită ictă făt irumosă, 
Și cere scufă și salbă 

„Să se ducă 'n lumea albă, 
Cere calii de călărie 
Şi o stea la pălărie 

i Ca să trâcă de pustie; 
Și mai cere unii cală brâză, 
Că-i feciorii de omi vitezii. 
Dă-i măicuţ ună oboroci, 
Ca să-și cate de noroci, 
Și mai dăi măicuțo sită 
Ca să-și cate de ursită; 
Și mai fă maic' o plăcintă 
S'o mâncămi până la nuntă. 
Ca grâulu N. N. să crâscă 
Şi 'ntru mulți ani să trăâscă! 

După rostirea, acestei urări, fie-care mesani scote și dă, 
câte unii dari bănescă ' pentru copilii și anume mai întâi 
nânașii sti, apoi rudele şi vecinii. 

Mai pe urmă, și anume după ce ai stati cu toții unt 
restimpii buni la masă, după ce fie-care a gustati din bu- 
catele aduse şi puse pe masă și a cinstită câți a voiti și 
i-a plăcută, mâșa iea o pâne sai ună mălai, merge cu dinsuli 
mai întâi la cumătrii cei mari apoi la fie-care 6spe în deosebi 
şi, făcându diferite glume, cere ca să-i dee și ei câte: unii 
dară pentru ostendlă ce-a avut'o. 

Și fiindă că așa-i datina din MOȘĂ- “strămoși, nime nu se 
pune de pricină, ci fie-care scote câte vr'o câți-va bani, câtă 
îi lasă inima, și-i împlântă în mălaiă. 

Cu adunarea acestori bani se încheie apoi cumătria, se 
scolă cu toții dela masă, și luându' ȘI r&masi buni dela 
purinții copilului, căruia, îi dorescă viață îndelungată şi ne-



petată, minte sănătesă, fericire și tâte cele bune, plâcă fie care mulțămitii spre locuința sa (1). 
In fcra-Romdnâsca (2) și în Zransilvania se dă asemenea pretutindene după boteză câte unt prândă mai mare sat 

mai mică, după cum e și starea părinților pruncului. Cu 
acea, ocasiune se facă apoi, ca și în Bucovina, unele presente 
parte în bani parte în naturale. Pe unele locuri banii se 
aruncă sai în scaldă sau în l6gănuli prunului. 

Dela cei presenţi precum și dela aceia, cari vinti mai târ- di în casa pruncului, sc sea somnă, adecă so taie nițelt p&ru 
saii se pune câte unii Dănuț la pernă (3). 

In părţile Oraviţey, din Banati, se face asemenea după 
boteză unt prându, la caro iea parte nașulă, moOșa, sai ulte 
n6muri, cari venind vogă de sănătatea nou-născutului, adu- 
cendit daruri, cu care ocasiune (ici: «Ei dau puțini, Dum- nedeii să dea mai multă, dile multe, norociă și fericire !(1)» 

In alte părţi din Banată, după botezarea unui copilă, tatăl acestuia, dacă ce cu dare de mână, pregătesce ună prândiă 

  

(Î) Dict. de mai multe Românce din satele Mălini şi Rădăşeni. Vedi şi aGa- zeta sătenului», foia cunoscințelorti trebuinciose agricultorului și poporului, an. II. Rimnicu-Săratii, 1886 p. 187. 
(2) «Lumina pentru loţi» an. III. Bucuresci 1888, p. 473: «După botezii, nașul merge acasă la Părinţii noului-născuti, unde se face masa, la care vint rudele și prietenii atâtii ai nașului câtii și at părințiloră pruncului şi dat, câte unt dart pruncului.» 
(3) Com. de d-lă Georgescu înv, în Socadate. — «Gazeta Transilvanici,» an LY. Braşovi 1892. No. 207; câfara de botezulă real, se mai facă — in Ilva mare—și aşa numitele «dotejuni.» Atunci gazda casci vestesce pe aceia, pre cari îi doresce să-i aibă la Datejune, care în casulă acesta este unii osptți de prietini. Cei chemaţi se intrunescă la 'casa chemătorului, care ii ospâtă bine. Atunci fie-care ospe își ţine de datorie să cinstescă gazdei o viţea, una ori mai multe oi, bucate, ba și bani. Acci Gspeţi, cari cinsteseă o viţea, unii mânză » o vaca (nu şi cei cari cinsteseti oi, capre, bucate, bani) întră în cumătrie cu gazda casci. Acesta, la casă de nevoe, la cumătri alcreă mai întâi după sfat Și ajutorii.» 

(4) Aur. Jana, «Credinţe la nasceri», în «Familia» an. 1889 p. 483.
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mare, numitii gostze, la care pe lângă nași și m6șă, mai chemă 
încă și pre Dărbatulii mOŞci, apoi pre vecini, prieteni și ru- 
denii; une-ori aducă chiar și lăutari. 

După ce ai prândită și sati veselitii cu toţii, fie-care 6spe, 
înainte de a-și lua diua bună și a se porni spre casă, caută 
şi sodte vre-o câţi-va bani, care câti so 'ndură și după cum 
îi e și puterea, şi puinduii la capulii micului botezati, dice: 

— Eă îți dat puţină, Dumneqeă să-ți dea mai multă! 
Rostindii cuvintele acestea, dă mâna cu cei de casă și, 

luându-și rămasă bunti dela dinșii, se pornesce în cotro sa 
îndreptată. , 

Nemijlocită însă înainte de pornire, găzdăia casei dă na- 
șului saii nașeci ca darii o maramă frumâsă, iar m6șei o pogace, 
pe care sunt grămădite cărnuri fripte, aluaturi fine, iar de- 
asupra ca, la 8—10 sifi de pânză fină, ală cărei mijlocii vine 
dreptă de-asupra pogacei și a aluaturiloră, iar capetele se 
tragi (fâriie) pe jos. Pogacea şi pânza acesta trebue so ducă 
m6șa până la sine acasă ţinându-o mai sus decât umărul; 
alăturea cu capul, iar capetele pânzei lăsându-le să se. tâ- 
riie după dinsa, ca; unii șiepă după o domnă, anume ca cine 
va întâlni-o pe. drumii, să stea locului, să-i admire darul și 
să potă gice: «mare și frumosi darii i-ati dati W 

Cu acesta apoi, petrecuţi fiindii nașii și mâșa, de cătră pă- 
vinții copilului și de lăutari până la unt loci, une-ori chiar 
și până acasă, se gată gostia sati actulii . botezării. 

Cei mai săraci, dacă nu poti în diua botezării da și ci 
unii prândă ca, cei bogați, hotărăscă a-l da pe altă Dumi- 
necă sait s&rbătore, une-ori chiar și la 2—3 s&ptemâni. Atunci 
faci și ei o mică gostie, dar totă-deauna maj pe sărăcie și 
mai cu puţinii sgomotii (1). 

(1) Com. de d-lă ]. Popovici.
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In Ungaria asemenea e datină de-a se da unii ospăță în on6- 
vea cumătriloră mari și a mâşci, dar mai cu sâmă numai 
“după botezul unui pruncă (băiatu). 

In decursul ospățului acestuia, care, cu puţine abateri, se 
lace mai toti așa ca și în cele-lalte părți locuite de Români, 
nepota ce dătore să spele mânile mOȘ0i, ceea ce se face așa: 
tornă apă curată într'ună blidii, și apoi, luând cu mânele s6le 
apă de-aceca, spală cu dinsa mânile m6șei; iar după ce i le-a 
spălatii îi dă o ștergură nouă ca să se ștergă. Atâtii șter- 
gura acâsta, câtii și o nălramă, asemenea nouă, care i-o dă 
mai po urmă, rămânii ale moşei ca dari pentru ostenla sa 
precum și pentru mâncarea co i-a, preparato și i-a adus'o, 
câtă timpă a fosti bolnavă. 
„Spălarea mânilorii moșci de către nepota sa trebue în ori 
ce casii să se întâmple în vița acâsta, căci dacă nu se întemplă; 
atunci moșa în cea-laltă lume o tâtă până în cote sângidsa. 

Dacă nepâta a neglijati în decursul vieții sale actuli acesta 
alu spălării, şi sa întâmplată să moră » atunci m6șa se duce 
la dinsa până a nu se înmorminta, și nâmurile ci o spală 
pe mâni și o ștergii cu pânza ce se află pe faţa repausatei (1). 

In fine în Macedonia după botez se pune masă la mar- 
tori, şi în timpul mesci se aduce uni vasii cu vină, la fie-care 
6spe care aruncă în năuntru Dbănișori sait parale, menite a se 
cose pe sculița copilului. Cele-lalte formalități se faci ca și 
la Românii din Dacia-Traiană, fără nici o deosebire (2). 
În o O IN 

(1) Com. de d-lă Elia Papi, învețătoră in Someula-mare, 
(2) Bolintinenu, Călătorii la Românii din Macedonia, p. 85—89.—Vedi și Bu- rada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cit., p. 46.
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AVIL 

SCĂLDĂCIUNEA. 
  

In decursuli cumătrici saă nemijlocit după acesta urmeză 
de regulă Scăldăciunea, numită altmintrelea Și scăldușă sati. 
scăldușcă; adecă copilului noi-născutii se scaldă, de cătră cu- 
matrii mari, naşii copilului, cari Vaii ţinută la botezi. 

In cele mai multe locuri din Bucovina însă este datină. 
de a se scălda copilulă de cătră cumetrii cei mari abia a 
doua sai chiar a treia di după botezii, şi acâsta din ca- 
asă ca să nu se ștârgă prea de grabă mirula de pe dinsuliă, 
ci să dormă celă puţină o nâpte în miră (1 

In acele locuri, unde se scaldă a doua sai a, treia di, 
mai esistă, încă și acea, credință, că pe copilulă botezatii nu: 
e nimărui iertati să pue mâna, până ce nu-lă scaldă nâ- 
nașa sa (2). | 

    

(1) Com, de mai mulţi inși precum și de d-lă V, Turturâni, protii: aScăl dăziunea, numită altmintrelea scăldușeă, se face totă-deauna a doua qi după boteză, pentru că la botezi prunculă se miruesce și de-aceca în aceea dinu se cade a scălda sati a spăla copilulii, căcă se spală mirulă de pe dinsulă,» (2) In Stroesci, com. de d-lă |. Berarii, parochii și exarehă.
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Scăldăciunea se face în cele mai multe părți din Buco- 
vina astu-feli: 

A doua di după botezii sati cumătrie, colea când se apro- 
pie sorele spre amiadi, se adună la, casa nepotei mai multe 
femei dimpreună cu cumătra, sai cumătrulă mare, adecă cu 
celui ce a ținută copilulă la boteză, 

Dacă celu ce a ţinuti copilului la boteză e bărbată, vine 
de regulă dimpreună cu soția sa, dar nu aduce nici uni 

„arii, dacă e femee, atunci aceca vine de regulă fără de băr- 
Dbatulă s&u, dar aduce cu sine și de astă dată, ca și mai 
nainte la boteză, pelinci, fașă, ună tulpănașă, ună brâu, o 
perinuță, tote acestea nout (1). 

In Bozană, dstrictulă Cernăuţului, și în Vicovulu-de-sus, 
districtului Rădăuţului, nașa aduce de regulă finului săi de 
astă dată ca dară: o fașă, unii scutecă și o bucată de pânză 
nouă ca de vro 3—4 coți de lungă pentru pelinci, precum 
şi o capatușcă (2) albă și una cu floră (3) 

In Zundulă-Alollovei, districtul Câmpulungului, dacă na- 
ulii copilului e femec, când merge sc scalde copilulă de 
miră, duce următorele daruri: o păreche de dăsăguți, ună 
sculă de lâna ala ori lae, apoi scutece, o fașa și unii tulpănașă 
de legată capuli copilului, cari sunt puse într'o traistă nouă 
și câtă se pâte de frumosă, Pe lângă acestea mai duce încă 
si 0 dlA noua. | 

Obiectele prime sunt menite pentru înfășarea copilului, iar 
dia de încălditii scăldătorea întinsa. 

Dacă celu ce a botezată e bărbatu, tote lucvurile acestea 
le duce nevasta sa, care scaldă totii-odată și copilulă. Dacă 
nare soție, le duce o soră sati altă femee. Ia dacă e str- 
  

(1) In Calanfindesei şi 'rătăuţulă-vechii, 
(2) Căpăturșe = basmă. 
(3) Com. de d-lă Y. Turturenă, preotii.



manu, și nare lucruri de acestea în casa sa, trebue să le cumpere dela alţii, căci de dusă, fie avută ori s&rmaniă, fie-care trebue să le ducă (1) Di După ce sai adunata acum tâte femeile, câte ai avută să se adune, căci bărbaţii, atară de cumătrulă mare, mai nicăiri în Bucovina nu e datină ca, să iea parte la Scildă- ciune, m6șa prepară scăldătârea (scăldușca), adecă târnă apă curată și ne *ncepută în 6la cea nouă, care a aduso cumătra cea mare, respective soția cumătrului mare, anume spre acesti scop de acasă și care însâmnă, ca copilulă să aiba glasă. ca şi dla cea nouă când se cumpără din târgă, și apoi o pune la foci ca să se încăldescă. In același timpă pune în 6la cu apă încă și următerele plante sai semințe de plante, pre- cum: busuiocă, câte-va fire de 'grâă, mdrariă; mintd, vomd- n2ța, câte-va, dotsy (botie) sau ndgălii de macă, semânță de cânepă, precum și una sai mai multe pene de ori şi ce felă de pasăre. 
| | Busutoculă îlă pune de aceea ca noii-născutulii, și mai alest dacă e copilă, să fie alrăgătâre și iubită ca busuioculă; Firele de grâă, ca să ada cinstea grâului; și precum e grâul cel mai alesii Și mai căutatii dintre tote pânele albe, aşa să fic și copilul mai alesii, mai căutați și mai vădutii dintre toți "Gmenii; 

Adrariulă, să. fie plăcută ca mărariulă în bucate ; JMinta şi vomânița, ca. să crâscă ușorii și să fie sănătosiă; Botiile de macă, ca să potă ușori și bine dormi; Samînţa de cânepu, ca să crâscă iute ca cânepa; iar Penele, ca, să fie ușoră ca pana, precum și pentru aceea ca tote să le pricâpă și înveţe ușorii, și totii „așa să trăâscă, în lume. 
| 

Totă așa facă şi m6șele românce din Macedonia ; acelea Do III 
(1) Diet. de Paraschiva Lehacii — Lieușteniăi, 

= 
AMarianii, Nascerea la Românr, , „1 .
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încă pună în scăldătore, după ce sa botezată copilul, bu- 

sutocă, ca să lic mușată (lvumostt), paradzi (parale) de ar- 

ginli ca să [ie avută, și sare ca sd a:bo hare (să fie plăcută) (1). 

După co sa încălditii scăldătorea asti-lelă preparată, o ica 

delu foci şi o târnă într'o vănuță sait covățică, numită alt- 

mintrelea în unele părți atâti din Bucovina câti și din 

Moldova alghic dem. alghiuţă (2), în care mai pune încă și 
O lâcă do aghiasma, puţinii lapte dulce, o bucăţică, de zahară 
precum și unuli sait dout vu&. 

Apa sfințită saă aghiasma însemnă ca copilului să fic ca 

acesta de curatii; 

Laptele dulce, ca să fie albi și frumosi ca laptele, precum 
și pentru aceea ca să-i fie viâţa dulce ca laptele, să trăâscă 

bine în lume; 

Zuharulă, mai alesi dacă e copilă, anume ca să fie lumei 

dulce ca acesta; iar ouele, cari rămână întregi până a doua 

(i, când le sparge mama copilului și aşa sparte le pune apoi 

în scăldătore, însemnâză ca să fie curati, plini şi sănătosă 

ca oulii. 

Mai totii aceste obiecte îndătinâză a le pune în scaldușa 

şi Româncele, . respective moşele, din unele părţi ale J/olelovei 
precum bună oră cele din județului Suceva (3). 

In Țera- Jlomdânesca, când se scaldă copilului pentru prima 

dră dela botezi, i se pune în scăldătâre o bucată de pâne 

şi una de slănină de porei, anume ca copilulă să crâscu ca 
pânea în coptoră și si se îngrașe ca uni purceli. | se mai 

pune încă și o cordă de vioră ca în viața lui să cânte fru- 

mosii (+). 

  

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, publ. în op. cit. p. 31. 
12) Diet. de Aniţa Pletosti, Româncă din Rădășeni, judeţulă Suceva. 

(3) Diet. de An. Pletosit din comuna Rădășeni: «Sedldătorea, numită altmin- 

relea scăldusă, o face moşa din apă nencepută. După ce o pune în alghiuță 

şi-0 stemperă, pune intrinsa erăă, zahară şi pene, ca să lie ușori ca pana.p 

(4) lonenu, op. cit. p. 27 şi 28.
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Iea apoi totă moșa copilulii și-lă viră în scăldătâre. După ce la, virită, cumătra, respective cumătrali mare, nașul co- pilului, iea lumina de botezii, o aprinde și apropiindu-se de vasulu,: în care se află copilul, pie (picură) dintr'insa în scăldătâre în forma, crucei câte de trei oră în fie-care loct ŞI anume: întâi la capu, apoi la picire, după aceea în partea drâptă şi pe urmă în cea stângă. 
Dacă sunt doi sau Şi mai mulți cumătri, atunci picură fie-care pe 'rându, aruncândă în același timpi câte unulă sati și mai mulți florini în scăldătore. 
Vină apoi pe rândă tâte femeile câte se află de faţă şi stropindi copilulă cu „puțină apă, aruncă și ele în scăl dătore câte vr'o câți-va cruceri sau puișori, după cum sunţ de avute. 

| 
Banii aceştia, cari sunt meniţi pentru mM6Șă (1), însemneză ca copilulii să fie bdnosă Și norocosi cât va trăi, 
lar luminele le punti pe masă, unde le lasă, să ardă până mai pe urmă. 

| 
„După acesta, cumâtra mare scaldă singură, copilulii. Dacă sunt mai multe cumătre îl scaldă, lie-care pe rându. Iar dacă nașul copilului e bărbati, atunci îlă scaldă nevasta, sa, în lipsa acesteia. moşa, sati și altă lemee. Totuşi și nânașulă trebue să torne măcariă o lâcă de apă pe copilu (2). 
După ce la scăldat Și spălat cum se cade, iea cumătra cea mare crima, în care a fostă pusi după ce sa scosi din boteză, o mâie în scăldușcă și șterge cu dinsa, copilulă 

mai întâi pe la tote încheeturile, unde a fostii unsă cu 
pă a O 0 O II 

(1) Datina lom. din Calafindesci, Ilișesci, Frătăuţulă-vechiă şi Succva.— Vedi și Or. Dlujanschi, Din viaţa. pop. rom., în c<Albina Carpaţilorii» an. IV. Sibiit 1879, p. 76. 
(2) In Calafindesti, dict, de C, Racolţa;-— in Prătăuţulă-vechiti, dict. de Zam- fira Ienătoiei; apoi în llişesci,
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miră, apoi în gură ca să nu-i pulă, pe subsuori ca să nu 
asude și la urechi ca să audă bine (1). 

Nespălându-lu cumătra cum se cade cu crijma, în cură, 
subsuori și 'n urechi, se crede că copilului, câti trăescc, îi 
pute din gură, asudă forte tare și nu aude bine (2). 

In Boiană și Mahala, districtulti Cernăuțului, dreptul de 
a scălda pre celt botezatu întâia ră după boteză îlă are 
numai nânașa. Alte femci și cu deosebire mama copilului nu 
se cuvine nici decum să-lă scalde do miră, pentru că după 
credința Româniloră din aceste două comune ar fi ună mare 
ptcati când Par scălda altă femee, și nu nânașă-sa. 

Dreptii aceea nânașa, după ce atâtiă ca câtă și cci-lalți 
meseni cari voescii, ai aruncată mai înfâi câte unulă sati 
mai mulți eruceri în scăldătore, moie cornul crijmci în scaldă 
și picură copilulă cu dinsa în gură de trei ori anume ca să 
nu so prindă de dinsulă nici ună răi, apoi picură cu lu- 
mina de botezii, care arde în totii timpul scăldării, în scăl- 
dușcă câte trei picușui: la capi, la picidre și la ambele 
mâni în forma crucii. După acâsta, scăldându-l și spelându-lă 
cum se cuvine, iea tripliculă (3) şi busuiocul, care a fostii 
legati la lumina de botezii, precum și crijma, ale cărci cor- 
nuri le îndocsce la unii locă, și prindându-le pe tole acestea 
la olaltă, le. mic în scaldă și șterge cu dinsele pe copilul 
scăldatii la urechi, la mâni, subsuori, în stinghiură (4) precum 
și la tote cele-lalte închecturi ale corpului. 

După ce la scăldată și ștersă în chipulii cum s'a arătată, 
ilu scâte din scăldătâre, prindendu-lă cu mânele de ambele 

  

(1) In Funduli-Moldovei întrebuinţeză Românecele în loci de crijmă spre 
scopulii acesta ori și ce felii de pânză curată. Com. Par, L.ehaciii -— Leuştenă. 

(2) In Punduli-Moldovei, com. de d-lă L. 1. Leuştenii, 
(3) Zriplică se numesce uni sculizori de aţă r&sucită de colore albă, roşie 

și albastră, 
(3) Stinghiuri se numescă incheeturile de sus ale picidrelurii.
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umere ale obrazului anume ca să crâscă înaltă și drepti și să-i [ie Srumaduli lungă, apoi aruncându-lt pe scutece și pelinci, ca să fie sprinteni, ilă înfașă, îl stringe de nasti și-i face de trei ori cruce peste corpii. După acâsta îlă pune pe o perină curată și-l acopere cu crijma, dacă; e băiat, așa ca faţa să-i r&mâie descoperită, iar dacă e copilă o acopere şi pe față, anume ca să fie rușin6să. 
Asti-felă acoperiti și "n loculă unde a pusu îl lasă să stea până după scâterea și aruncarea, scăldătorei, în care s'a scâldatu (1). 
In Poiana-Ştampii, districtul Dornei, sfirşindă nânașa, co- pilulă de scăldati Și scoțendu-lă din scăldătore, îl înfașă, în pelincele și scutecele ce le-a adusi anume spre acesti scopii de acasă sai în pânza și brâulu, care la adusă la botezii, şi după aceea îlă duce și-lu dă mâno-sa, dicândă: - 

Poftim ţine-lă! 
Să fie voiosii, 
Sănătosti 
Și lrumosti; 
Lucrătorii, 

Ascultătorii 
Și "ndurătorii ; 

, | Să trăiescă 
ŞI să crâscă; 
Să fie harnică, foci, 
Să aibă multi norocă. 
lar” dumnia-ta cumătră, 
Ca o mamă adevărată, 
Să trăesci 

„Să poți să-l cresct, 
Și să-li povăţuesci! 

lar dacă ce copilă dice: 
Pa | 

(1) Com. de d-lă V. 'Purturenă și Ionică ală lui Iordachi Isacă.
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Poltimit ţine-o! 

Să fie voiosă, 

Sănătâsă 

Și frumosă ; 

Lucrătore, 
Ascultătâre 

Și mdurătore; 
Să trăiescă 

Și să crescă; 

Să fie harnică, foci, 

ȘI să aibă multii noroc; 

Iar dumnia-ta, cumătră, 

Ca o mam! adeverată, 
Să trăesci 

Să poţi s'o cresci 

Şi s'o povățuesci. 

Mama copilului, primindu-lă, sărută mâna cumătrei, dacă 
acesta e mai bătrână decât dinsa și mulțămesce, dicândiu: 

Mulţămimit, cumătră, 

Că Vai botezalii 

Și Val creștinatii. . 
Dumnedeii ți-ajute!. . . (1) , 

In Frătăuțulu-vechii, după ce-li scote din scăldătore, îlă 
așeză pe lâna unui pieptară, anume ca să [ic îmbrăcatit ca 
dia, și apoi îlu pune alăturea cu maica sa (2), iar în Fun- 

" dulu-Moldovei, după ce-li încinge cu fașa, sub care pune 
50 ce. sati 1 fl. îl ieu în brațe și lumina de botezii în mână, 
apoi sărutându-lii atâtu pre dinsulă câtă și lumina, îl duce 
la mama sa și dându-i-li acesteia dice: 

-— Poltimi de sufletulă meă! | 
Iar dacă nu a botezatii femeca, ce i-l dă, ci bărbatulă 

ci sau altuli cine-va, dice: 

  

(1) Diet. de mar multe Românce de loci din Poiana- -Ștampii. 
(2) Diet. de Zamlira Jnătoiei,
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— Poftim de sufletuli bărbatului mei, sait de sufletulii 
lui N. care Ta botezatu!. | 
Mama copilului, primindu-lă, îi sărută mâna și-i mulţă- 

mesce (|). 

In fine în J/acedonia, unde scăldușca e asemenea usitată 
a doua di după boteză, cum a scăldatii nânașa copilul, cum 
Va pusi în scutici de lână, lucrate în casă și țesute la amen- 
două. capetele cu roșu, și cum la înfășată cu șitore, de care 
se anină unii inelă de aură ori de arginti, îlu iea, în braţe 
și ducându-se cu elă la maica sa dice: 

« Nună dela mine hilină ( fină), dela Dumnedeii creștină, ! (2)» 
După co a predatii acum cumătra mare copiluli maicei 

sele, mâșa scoțând banii, cari i-ai aruncati mai nainte cu- 
mătrii precum și cei-lalți meseni din scăldătâre, iea covățica 
sati vănuţa cu scăldușca, în care a fostă scăldati copilul 
ca să o scotă afară. In acelaşi timpi cumătra, sau soţia cu- 
mătrului mare, luândă lumina, de boteză aprinsă, într'o mână, 
iar ună şipă de rachiu fierti cu miere precum și unii pa- 
harii în cea-laltă mână, merge în urma ei, iar cele-lalte fe- 
mei, câte se mai află la, scăldăciune prindendu-se de mână 
şi formând ună felii de danţii se ducii cu tâtele în urma 
lori petrecându-le până la o apă mergătore, dacă se află vre-o 
atare” prin apropiere, sati în grădinița cu straturile, însă de 
regulă în pom&tii, unde este, și anume totii jucând, cân- 
tândi (3) și strigându: | 
DI II 

(1) Diet. de Paraschiva Lehaciu-L.euştenti. 
(2) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cil. p. 42 şi 48. „(3) Datina Românceloră din cele mai multe comune din Bucovina precum din Boianu și Mahala com. de d-li lonict alu lui Iordachi Isacti și YV. Tur- turenit: «Mai nainte de a presentă copiluli nânușului sat nânașii, mOșa scote și varsă scăldătorea intrun loci curati sub unii pomii saii o tufă ele. Fe- meile mergi tote împreună cu m5$a şi cu nâriaşa cu lumina de botezii a- prinsă» — Din Vicovulă-de-sus și Voitinelă com. de d-li Dumitru Cârdeiti, agricultorii: «Femeile mergă cu scăldușea afară cântândă Și jucândi ca să joce și clu bine, și o tornă apoi la unii pomii ca să ertscă ca pomutil de mare.»
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“Hopa, hopa, 

Ca disă popa 
Să jucăm 
Și să cântămi, 

Să ne 'mvâţămă 
Bine m lume să făcemii, 
De rtă să ne aperămă, 
Să nu facemi nici când ret, 
Să fie lui Dumnedei 

Neplăcutii 

Și uritu; 
Să făcemi numai frumosti 
Să placă şi lui Christosii, 
Să facemii numai plăcutit 
Să placă Duhului sfintii, 
Și să facem numai :bine 
Să placă la ori şi cine (1). £ 

Sau aşa: 

Hop, leliţă cu sumanii, 
Cu trei ace n peştimanii: 

Unu pică, 
Unu mișcă; 

Unu 'mpunge, unii scâte,. 
Unu strigă că nu pote; | 

Unu face. 

Cum îi place (9). 

Cum ait eșită din casă afară cântă: 

Uşoru-i cu fl6re 'n gâţă, 
Greii e cu copilă la țiță. 
Mai bine cu flore 'n față 

"Decât cu copilă în brațe, 
Că ei flâre n'am purtati, 
Cu copilă m'am deșteptatii (3). 

    

(1) Din Crasna, diet. de Aniţa Ursachi, 
(2) Din Mahala, com. de d-li Ionică ali lui Iordachi Isac, agricultori. (3) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă.
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Ajungendă în pomâtă se oprescii la unii mări sait pără sati și la altă pomi verde, sănătosii și frumosii care se află la ună locă curati (unde nu-să pomi la o răchită sati la unii 
Soci, iar în grădina cu florile la unt trandafirii etc.) și acolo apoi târnă scăldătârea la trupina pomului respectivi anume 

„ca copilulii să crâscă, să 'nflorescă și să rodâscă ca, pomul; 
iar la loci curaţi de aceea, pentru că acesta e cea dintâi 
scăldătore de când sa miruită, și mirulu e Slintă, apoi și pentru aceea că în scăldătâre se află Şi aghiasmă, Iar când 

:0 târnă dice: 

Să crâscă mare ca pomuliă și să fie sănătost (sănătosă) 
ca: dinsulă! | 

Toti aşa faci cu apa din scăldătârea acesta și Român- 
cele din Jacedonia, acelea încă o aruncă la, loci curati, cu acea deosebire numai că ele de obiceiii n'o ducii so verse | 
mai departe în afară de streșina casei, ca nu cumva, să se 
verse peste alele sai hărăsitele (ursitele) despre cari am vor- bită mai sus (1), 

Cum a aruncati scăldătârea m6șa prăvale covăţica, adecă 'o întârce cu sura, în jos și, punându-se pe dinsa să ș6dă, dice: 

| S'a resturnati covata, 
Să trăescă nepâta; . - 

“ȘI sa resturnată de-odată 
Să mai facă înc”o fată, 
S'a resturnată. pe-ună piciorii 
Să mai facă şi-ună fecioră (2). 

Cumălra mare, dimpreună cu cele-lalte temei puindu-se 
și stându râtă împrejurul, mâşei începii asemenea a cânta, 
și a dice: 

O III 

(1) Burada, Obiceiurile Ia nascerea copiilorii, în op. cit. p. 41. (2) Din Mahala, com. de d-lă Ionică alti lui Iordachi Isacii.
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! Jocă moșa pe covată 

Să mai aibă câte-o fată, 

Jocă mâșa pe ştiubeiti 

Să mai aibă nepofei (1). 

Să trăescă nepotul 

Să mai facă și altulii, 

Să trăescă nepota 

Să mai facă și alta. 

Nepotulii dac'a trăi, 

Nol bine ne-omii veseli 

Cu fete și cu ieciori, 

Că de-acestea ne-a fostii doriă. 

Să jucămii, s' ne veselimii, 

Totiă de-acestea ne gătimi. 

“Și nepotul să trăâscă 
“De-acestea să ne gătâscă! (2). 

Apoi încunjurândă pomuli și jucândă aţâtu în prejuruli 
lui câtă și ali moșei, care ștde şi acum pe 'covată, chiue: 

Dragul mamil sugttori 
Să trăcsci, să cresc uşorii, 
Să fil tati! de buni sporă 
Și mamii de ajutoră 
De pe vatră pe cuptioră ! 

Dacă celii scăldată e copilă: 

Draga mămuchii păpușă 
Să trăcsci, s'ajungi mătușă, 
Să fil bună jucăușă 
Cu gunoiului după ușă! 48) 

După a treia incunjurare și anume după ce ai sfirşitu de 
chiuită următorea chiuitu ră: ” 

    

(1) Moşa atăt pre copiii ce-i moșesee, câtă și pre părinţii acestura îi numesce 
nepolă-ă. , 
42) Din Stroesci, com. de d-li 1. Berarii, 

(3) Com. de d-lă G, Tomoiasză, cant. bis,
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U, iu, iu nânașă mare, 
Ica şi suflă "m lumînare, ' 
Dâr' a arde şi mat tare | ” 
Să sverlimi cea scăldătâre 
'N grădina cu florile 
Să strîngemi nurorile'! (1) 

Pa
 

încotâză de jucati, cumătra stinge lumina, iăr una dintre fe- - 
mei iea nisce bețe și începe a scormoli cu dinsele, ca şi 
când ar ara spre semnă ca, celi noi-născută să aibă no- 
rocii la arătură, își face apoi barbă spre semnii ca celi nou- 
născută să fie preotii, în fine umblă cu nisce ciucălăi în mână 
spre semnă ca celi nou-născuti să fie avuti (2). 

In Boiană și Mahala, dacă not-născutulii e băiată, faci 
o mulțime de șăgi cu lucruri bărbătesci, precum : cosescii, 
adună, căpițescu, îmblătesci etc., iar dacă e fata facii lucruri 
femeesci, precum e și ocupațiunea femeiloră, adecă, p&ptenă, 
scarm&nă ună cojocii, torci, câse cusuturi și multe alte mai 
faci (3). | 

Apoi sculându-se mâșa, de pe covată le provâcă să sară 
peste acâsta, anume ca să aibă și ele câte-o fată sau fecior, 
dicendiă: - 

Hai, săriți peste covată 
S'aveţi şi voi câte-o fată, 
Dar săriți cam năltișori 
S'aveţi şi câte-uni fecioră. 

Nevestele, cari dorescit să aibă copii, începi acum a sări 
una după alta peste covată, făcându și de astă'dată o mul- 
țime de glume (4). : 

ai 

(1) Din Valea-Putnei, com. de Y., 'Tocariiă. 
(2) Com. de d-lă. G. Tomoiagă. 
(3) Com. de d-lui Y. Turturenă, 
(4) Com. de d-lă V. Turturână.
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In Succea din contră, întoreândi m6șa covăţica sait vănuța, 
fie-care femec, mai alesii cele tinere în loci: să sară, se punti 
să $6dă pe vănuță; acesta însemnâză că în curândă o va 
învrednici Dumnedeă și pre dinsa cu uni astit-felti de odorit (1). 

Am amintită mai sus că, la Sedidăciune icati parte numai 
femeile și cu deosebire cole mai de aprâpe înemurite cu ne- 
pota dimpreună cu cumătra mare, și numai limpede acestea, 
iesit cu scăldătorea și se duci cu dinsa ca. so arunce la 
unu locă curati. Bărbaţii nu ati datină de a lua parte la 
scăldăciune, cu atâtii mai puținii la sedterea scăldătorei. Și 
dacă nașulă copilului e bărbatii, atunci în loculii lui iese 
cu scăldătârea numai soția sa cu moșa și cu cele-lalte femei, 
iar el rămâne în casă. Doci dacă se 'ntemplă să se amestece 
printre femei și vre-unit bărbată, atunci vai de capul luă, 
ce mai facă cu dinsuli. Mai întâi începi a-și bate jocă de 
dinsulă, cântându-i diferite cântece sarcastice, precum : 

rundă verde de alună, 
Catit la delu, delulii răsună, 
Leliţa pe gâr' adună. 
Ce să faci să mt *ntâlnescii, 
Dout vorbe si-i vorbescii, 
Inima să-mi răcorescit. 
la m'oiă da dipe ună corciti 
Și m'oiii trage 'ncetă pe jos 
Ca s'o prindii și s'o sărută, 
Calta nu-mi trebe mai multă, 
Că-i lucru nepricepută ! (2) 

Apoi de ar fi ori și câtă de voinică, femeile întăritate în- 
cepii a-lă trage în colo şi 'n câce, a-l lua în toti chipulă 
peste picioră, astir-felu că bărbatulii, scăpată cu mare grei 
PI 

(1) Or. Dlujanschi, în op. cit. p. 15. 
(2) Din Crasna, dict. de Aniţa Ursachi.
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dintre dinsele, își face cruce și nu mai are curagiti altă dată 
a se mai viri la acestă întâmplare printre femei, ba eli în- 
vaţă și pre alţii ca să se ferâscă de dinsele, cu ocasiunea 

„ducerii: și aruncării scălduscoi (1). 
Iar, după ce sai săturati acum .de jucati și de făcută 

„dilerite comedii, ica, cumătra mare șipulu celă cu rachiti, 
îlă pune pe unii sahană, umple uni pahari și închină mai 
întâi la m6șă, hea puţină rachit dintrinsulă, iar 'restulii 
îl aruncă pe pomul la a cărui rădăcină a aruncată scăl- 
dătorea. După, acâsta, luândă moșa paharulă închină la una 
dintre femeile de faţă, aceea la alta, și totii așa, una la alta 
pe rându până ce ai ajunsă la cea din urmă. Dacă sunt 
două sai mai multe cumătre mari, atunci cinstesce fie-care 
atâtea rânduri de pahare de bine, câte  cumătre sunt. lar 
când a ajunsă rândulă la cea din urmă, și după ce a b&uti 
și acesta, se prindă iarăși de mână Și începi din nota 
juca și a cânta: 

Frundă verde de omăti, 
Beă holercă și m& 'mbătă 
La cumătru prin. pomâtii, 

„Aşi mai be şi-o ţir "de bere. 
Că cumătru-i cu putere! (2) | 

După ce aii luati în capi, sai cum spune proverbulii, 
după ce aii. prinsă ciocârlanulă de codă: 

De-ași put6 cânta ca cucu 
Nu m'ași mai strica cu lucru. 
D'așa cântă ca ciocârlanu, 
Prăpădescit vremea cu anu! (5) 

Sau astii-felii: - 

PD II | Ă 

(1) In Bosanci și alte sate, com. de G. Tomoiagă. (2) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă. 
(3) Din Crasna, diet. de An, Ursachi.
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U, iu, iu, 

Şi buhuhu, 

Pân' la anu 
Și altu! 
Pân' la anu 

Și ciobanu! (1). 

După ce aii cinstit tote, femeile înflovescă pre moşa cu 
diferite îlori, dacă e vară, iar dacă e ârnă, o înflorescit numai 
cu unulu sait mai multe fire de busuioc uscati. In același 
timpi își puni și lori câte ună firii de busuiocii la ureche. 
Une-ori, în timpi de vară, nu numai că o înflorescti, ci voindi 
a face mai multi hazii şi voe bună, prindă a o urzica pe 
mână, pe picidre, mai pe scurti pe unde apucă, asti-felă că 
unele mâșe, fiindi nerăbdătore şi țifn6se, prindă a plânge 
de usturime şi ciudă. Apoi începi iarăși a juca, a chiui și 
a face diferite comedii. Pe urmă, ținendu-se de mână, mâșa 
cu șipulii și cu paharul într'o mână, iar cu covăţica în alta 
și cumătra mare cu lumina aprinsă mergândi înainte, se 
întorci totă jucândii și tăcândi chefit până în pragulă ușei (2). 

In satele de peste Pruti și anume în Boiani și Mahala, 
după ce aii aruncată scăldătorea și au sărit peste covată, 
și după ce ai făcută diferite șegi și ai cântat mai multe 
cântece glumeţe, nevestele de faţă ieati pre moșă și o punti 
în covăţică și astiă-leli o duci apoi .pe sus până în casă, 
unde gicii celorii de față că moșa a voilu să fugă cu cio- 
bacă, iar ele, alergândă după dinsa ai prins'o și-att adus'o 
în casă. | 

M6șa, cum a, întratii în casă, se duce, petrecută fiindă de 
o mulțime de glume, risete, dreptii la, copili, unde Ta fostă 
pusi și lăsatit cumătra cea mare înainte de a scote scăldătorea 
a 

(1) Din Frătăuţuliă-vechiă şi Calafindesci. 
'2) In Calafindescă, dict. de C, Racolţa.
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afară, îlă iea cu perină cu totii în braţe și ducându-li dim- 
preună cu lumina, cea de boteză aprinsă, îlă dă nânașului 
sau nânașei sâle, adecă celui ce Ta ţinută la boteză, dicându: 

Cinstite cumătre mare! 

Poltimi unii ciobanii la oi, 
Că pe deluri şi pe văi 

Totă vara le-ar purta 

Și le-ar pasce și 'nturna; 
Pe dâluli cu florile 

Eli ar pasce oil, 

Pe valea cu carpenele 
Ar înturna caprele. 

Caprele-să iuți de piciori 

Dar şi elă e sprinteniorii. 
Ciobănașu-i mititelti, 

Da» fiindă că-i uşurelă, 

De picioră îi bunii şi el, 

Măcarii că e mititelă. 

Iar când îli pene pe mâna cumătrului dice: 

Cinstite cumătre mare! 

Poltimii că finuli cel mare 

Cere numa o 6ie mare, 
Iară celi mai mititelu 
Cere-o vacă cu vițelă. 

Vre-a mâncă lapte și elă! 

Nânașuli, luândă copilulă în braţe şi puindă de-asupra 
crijmei pe piepti 1—2 sai și mai mulți florini, după cum 
e și starea sa materială, dice: 

Poltimii, mâșă, de-ună purcelii, 

Să aibă parte de elii! 

Banii aceștia r&mânu ca dară pentru fini. 

M6şa mulțămindi nânașului pentru darul primită, îl iea 
iarăși în braţe, și de astă dată îl duce și-l dă: mamei sale, 
adecă nepstei, cu banii și cu lumină de botezi cu totii,
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urându-i în același timpă să trăescă până ce-lă va vede mare 
și pusă în cale. 

Nepâta, adecă mama copilului, luându-l și mulțămindă 
nânașului pentru dară, iar mâşci pentru ostendla sa, 0 cin-. 
stesce cu unii paharii de rachiii. 

M6șa, primindii și cinstindu paharul de bine, și ne mai 
avândii de o cam dată alti oficii de împliniti, se duce și 
se aș6ză și ca la masă în rândă cu cele-lalte femei (1). 

In Crasna, la întârcere, ducândă pre m6șă asemenea pe 
corățică, ca și cele din Boianu și Mahala, îi cântă urmaă- 
torulă cântecii până ce ajungi la pragului ușei și dai să în- 
tre în casă: 

Leliţa secerătâre, 
Seceră vara la sore, 
Durere de mijlocii n'arc, 
O pusi secerea *n păminti 
Și se sue "n delă la vântă 
Ca să-i trecă de urită (2). 

Ajungendă la pragulă uşei gospodarulă de casă.le iese 
cu o lumină aprinsă înainte și le întrebă pe unde ai călă- 
torili și ce at făcutii. 

Femeile r&spundii că ati fostii de ai turnati scăldătorea 
la trupina unui arbore a nume ca copilului, care s'a scăldatii 
întrinsa, să crâscă și să rodescă ca: arborele respectivi în 
bine și în abundanţă, Și precum arborele își lăţesce ramu- 
vile sale, așa să se lățescă și înmulțâscă şi seminția noă-nă- 
scutului copilu. 

După acesta, lăsândii mOșa covăţica în tindă, întră cu to- 
tele în casă și se așeză, după masă. Cumătra mare pune 
lumina, pe masă ca să ardă. Apoi deslace crijmă dela lu- 
mină și îmbrobodesce pre nepotii cu dinsa, iar cordeluța sait PN 

(1) Com. de d-lă Ionică alu lui Iordachi Isacă și V. Turturenu. (2) Din Crasna, dict. de An. Ursachi,



bumbăcelulii, cu care a fosti crijma legată la lumină, l6gă copilulă la grumazi ca să nu se dedche. Iea după aceea și lumina și o dă nepotei, iar nepâta, primind'o o stinge și o stringe. 
| 

In Prâtăuțulii-vechit, cum Sai înturnatu Și-au întrati în casă, eat copilul de pe pieptarulă, pe care a fosti pusii îna- inte de a. eși cu scăldătârea, îl înfașă în obiectele cele noue cari le-a adusă cumătra mare la cumătrie, iar cele vechi le dă de-o parte. După ce Ia înfășatii îl dă nepgtei dicendi: 
Poftim, cumătră, finulti 
Cu pâne și cu sarc, 
Cu darul sfinţiei sale. 
Eă lam scăldatii, 
Lam spălată, 
L'am îmbrăcată, 
Și lam înfrumuseţatii. 
lar Dumnia-ta-l ţine 
Și mi-l cresce bine - 
Cu norocii și sănătate 
Ca să ai dintr'insulă parto! 

După ce i-a dată copilul, moșa stinge luminele în grinda, „Mama copilului, primindu-lă, răspunde: IP 
Mulțămimă, cumătră, 
Cum ai ajunsti de laf botezată 
Și încreștinatu, 
Așa Sajungi să-l Și cununi... 

„Iar lumin'acâsta | | | Cum ai făcut'o | o. Și-al gătito, 
Și-al împodobit'o, 

"Așa s'o vedi și 'n ceea lume 
De gătită 
Și "mpodobită ! (1). 

PI 

(1) Dict. de Zamfira Ignătâici. 
Marianii, Nascerea la Români, | 
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Așezându-se după acesta la masă, moșa cinstesce la cu- 
mătra saă cumătruli mare, dicendă : 

Precum ai ajunsit 
A-li boteza, 
Și-a-lii scălda, 

Așa să ajungi 

Al și cununa! 

-— Să dea Dumnegeii! — răspunde cumătea. Apoi luândă 
paharulă cinstesce la nepâtă, nepâta la o lemec, femeca la 

gospodarulii de casă, iar acesta la cea mai bătrână și mai 

cu vadă dintre mucrile presente, și toti așa până ce trece 

rândulă pe la tote. Apoi începi a mâneca din bucatele ce 

sunt puse pe masă și a se veseli, a cântă şi a istorisi câte 
de tâte (1). 

Cătră linea mesci vine bucatărița cu mâna drâptă logată, 
iar în mâna stângă duce unii talgeri cu o bucăţică de pâne 
și dând'o cumătrii începe a se văita că sa feiptii și so mi- 

lu6scă mesenii, ca să se potă vindeca, pentru a le pute face 

și alte dăți mâncări și mai bune. Toţi mesenii sati mai bine 

dist mesenele- pună în pâne 'câtii voescii și dai taleerulit cu 

crucerii înapoi. După acâsta masa se sparge şi lie-care se scolă. 

şi se duce acusă (2). 

Cumătra mare își iea de regulă rămas bunit prin unii cân- 

tecă. 

In Jfoldova, județul Suceva, cumătra mare, sululcându-și 

mânecele. picură, mai întâi cu lumina de boteză în scăldă- 

târe în cruciși, apoi îl spală cu sprijindlu (3) prin urechi 

ca să audă bine şi să nu fic zoiosii și colbăitii, la nasi ca 

să fie în totă vremea curalii și sghicită, la gură ca să nu 

(1) In Calafindesci, Posanci și Ilişesci. 
(2) Or. Dlujanschi, în.op. cit. p. 76. 
(3) Sprijinclă=crijmă.



— 2170 — 

pută, subsuori ca să nu se opărâscă, pe pălmi ca să nu asude, și în urmă la tote încheetorile mâneloriă și ale picidielorit ca, să [ie spornicui la lucru și indemânaticii la umblatii, 
După ce la, scăldati Și şters în chipulă cum sa, arătată, toti cumătra mare îlă scâte din scăldătâre, îl înfașă și în- „Cinge cu șitâre (1) și apoi îlu duce Și dă, gata înfășată, maicii s6le. , 
M6şa, care în totii timpulă acesta a stati de o parte, iea 

acuma apă curată, tornă nânașii pe mâni ca să se spele, şi 
după ce sa spilati îi dă unt prosopi ca să se ştârgă. 

Cumătra mare, la, rândulii stă, cum s'a ștersă, scâte unii 
franci, care e menitii pentru m6șă, și-lti pune pe alghiuţă. 

Moșa, stringândă francul, ia, alghiuța cu scăldătârea și, 
fiindiă-că acâsta e cu miră, o scâte afară și o aruncă la ună 
loci curati (2). 

In unele părți din Banati, unde este datină de a se bo- teza copiii mai cu sâmă Duminica, nu se scaldă mai multi „în diua aceea, ci, ca și n cele mai multe comune din Bu- 
covina, abia a doua di după botezii. A doua, (i diminâță 
însă, scăldându-se, şi fiindă scăldătorea acesta cea dintâi 
după botojune, nu se duce și I6pădă acolo unde sau lepă- 
dati cele-lalte scalde până la botezii, ci, fiindă prima scăl- 
dătâre după botejune unsă, adecă fiindii copilul uns de pre- otii cu miră sfințită de Archireu, se duce, ca și 'n Buco- 
vina și Moldova, și se Ispădă la rădăcina unui pomu rodi- 
tori, în locii curati, și toti așa se face şi cu sele-lalte scalde, 
câte două în tstă diua, ce urmeză în decursă de ună anii; 
acelea, încă, se duci şi se I6păda totii la rădăcina acelui pomii; 
sau celii puţini în apropierea. lui (3). - 

. DIE 

(1) Șitdre=cingătore, chingă, 
(2) Dict. de An. Pletost din Rădășeni, şi M. Nistoră din Mălini, (3) Com. de d-iui Ioană Popovici, învăţătoră în Opaliţia.
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In ţinutul Dorne) scăldăciunea se face toti-dauna în aceeaşi 
di în care sa scăldati copilulti și anume nemijlocitii în- 
ainte de a se pune bucatele pe masă sati mai bine disă în- 
ainte de începerea cumătrici. 

Scăldătorea o prepară moșa din apă curată, adusă din- 
trună părăă curati, o încăldesce înh'o 6lă nouă, asemenea 
curată, o pune într'o covăţică curată, în care mai pune încă 
şi lapte dulce precum și apă sfințită de preotii. Aceste obiecte 
se punit de aceea, ca, copilulii să fie buni, iutișorii, să crescă 
de grabă și să dârmă bine. 

După, acesta face cruce asupra scăldătârei și apoi bagă 
băiatului în năuntru. 

Când e acum băiatulii în scăldătâre picură nânașa sai nâ- 
nașulii, adecă cel ce Va botezată, cu lumina, de botezi, în scăl- 
dătâre și anume dela drâpta la capu, apoi din stânga la piciore, 
dela stânga la capi și pe urmă dela drâpta, la picidre. Acestă 
picurare se repeţesce de trei ori după olaltă. După ce a picurati 
aruncă bani de arginti pentru m6șa în scăldătâre,. 

Dacă, celt ce La botezată e bărbată, atunci îlă scaldă mOȘa, 
iar dacă e femee, atunci îl scaldă femeca respectivă, și totii 
ea îli scote, îl înfașă și-lă pune pe masă, iar apa, în care 
a fostii copilulă scăldatu, n'o scoti în aceeași di afară, ci o 
păstreză până a doua di diminsţă, când apoi o scâte mâșa 
și o aruncă într'uni loci curati. 

Când pune nânașa copilulă pe masă, atunci toți cei adu- 
nați se află la masă. 

După ce la pusi pe masă așterne unii tulpani pe peptă 
și fie-care dă ca dară câte ceva băiatului, și anume îi pună 
pe pepti dela 50 cr. până la 2 fl, Cine nare bani, dă și 
pânză. De multe ori însă, și anume cei mai avuţi, dăru- 
esci pruncului totii atunci câte o die'sat zațicd pe care s'o 
ție și so crâscă în noroculii pruncului botezată de dinșii.



In multe locuri vita, dăruită se ţine şi se cresce astit-feltă că înmulţindu-se și vindendi prăsila, copilul sai copila, ves- pectivă e în stare mai pe urmă să-şi cumpere o falce şi mai bine de pămînt. - | | După ce a dati acum fie-care ce a avutu să dea, ica “m6șa copilul dimpreună cu banii și-i dă nepâtei. Acestă mulțămesce tuturorit pentru cele dăruite și primite. Pinindu-se și acâsta, iea m6şa o bucată de pâne şi mer- Sendă cu dinsa la fie-care 6spe, încependă dela cumătra sau cumătrulă mare, dice: 

| Cine n'a da părăluța 
l-a mușea mâţa mânuţa? 

Făcândi acâsta fie-care înfige în pâne câte unul sati mai mulți cruceri. Banii aceștia sunt ai moşei. 
După ce a adunati acum Și mOșa partea sa se începe masa. Stăpânulă de casă cinstesce mai întâi la nânași sati cumătri și de acolea merge pe vândă. 
Astii-felă totă mâncând, bându și veselindu-se stau la masă ca la vr'o două până, la, trei Gre, Apoi, mulțămindii cu toții sospodarului și gospodinei de casă, se scâlă dela, masă și pornindu-se mai întâi cumătra sai cumătrulă celi mare înainte, iar cci-lalți după dinsulii, se duce fie-care la ale sale, dorindă încă odată însănătoşare grabnică neptei și crescere ușdră pruncului. 

| In fine mai e de observati încă și aceea că dacă more copilulă îndată după ce a fostă botezată, atunci nu se scaldă de felu nici nu se face cumătrie (1). 
a ON 

(1) Dict. de Măriuca Ursaca, și Vasile Diacii din Dorna,



AVIII. 

SCĂLDĂTOREA NEPOTEI. 

La o săptimână după Sealdaciune, pe unele locuri cu 

multii mai "nainte de acâsta, iar în altele chiar şi a treia di 

după nascere, scaldă mosa pre nepotă. 

Scăldătârea acâsta se face asti-felă: se pune într'o căldare 

mare ca la 4— 10 cofe de apă precum și diferite plante și 

anume: manta negra, mdrariă, româniță bund, gălbinele de 

cele ce mirosă frumosi, timâiță, smeurică (resedă), sulcind, 

nalba, pâla Sânta-Alariei, calapără, lemnulă Domnului, tie 

și strohă de fenă. Atâtă apa câtă și plantele acestea se 'ncăl- 

descii bine până ce iese totă puterea dintrinsele, apoi se 

târnă întw'o vană mare în care se lasă până ce se stâmpără. 

După aceea se scâlă nepota, se viră în vană și, stând în 

piciore, m6şa o spală peste totu corpulă. 

Nemijlocitii după acâsta, ieşindu din vană, se îmbracă într'o 

cămeșă curată, sc încinge bine și se îmbrobode. lar moșia, 

luândii apă sfințită, i-o tornă în vervulă capului și prinde și 

cu acesta a o spăla pe obrazii, pe mâni, pe picidre si pe 

peptii anume ca să fie curată, pentru că înainte de a se scălda
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și spăla cu apă sfințită se consideră de necurată precum și 
pentru accea ca să potă face mâncare, să-i fie încuviințatii 
a umbla pe lângă casă şi-a aduce apă dela fântână, pentru 
că până ce nu se scaldă nu-i este nici decum iertati să prindă 
ceva în mână sati să iasă afară. | 

Sfârşindă mâșa de scăldatii și de spălat pre nepotă, începe 
“acum acesta a spăla, mânele moșei toti cu apă sfințită și 
anume de aceea pentru că și mâşa, după ce a rădicatit co- 
pilulă, încă se ține de necurată. După ce a spălato îi dă, 
în loci de ștergariii, o păreche de mâneci de pânză nouă 
şi subțire de fuiorii ca de doi coți de lungă, sai și de câlți, 
după cum adecă e și nepâta de avută, puindu-le pe mâni, 
începondu dela grumază şi până la vârvulu degetelorii și cu 
acestea, se șterge apoi mâșa pe mâni (1). 

Mânecele acestea, cari r&mânii mâşei ca dară din partea 
nepâtei, însemnă ca ea să aibă în ceă-laltă lume cu ce aco- 
peri stropiturile de sânge cu cari a fostii stropită după ce 
a strinsă pecatele femeii, adecă după ce a rădicati copilul, 

Dacă n'ar căpăta mânecele acestea, în cea-laltă lume sar 
vede tâtă împroșcată cu sânge. 

M6șa după ce sa ştersi (2), împăturesce mânecele bine, 
le stringe și le pune de o parte. lar mai pe urmă, după 
ce le-a dusi acasă, își face dintrînsele o cămeșă sai unii 
cămeşoiil. 

Sfirșindă și acâsta, iea mâșa, copilulii noi-născută, iu des- 
lașă, și-lu petrece de trei ori, așa golă cum este, prin că- 
meșa, în care la născută mă-sa, şi anume băgendu-li prin 

_P6le şi scoțându-lă prin gură. Petrecerea acesta se lace cu 

  

(1) In Calafindesti diet. de Catrina Racolta și în Pundulii-Moldovei diet. de 
P. LL. Leuştenti. : 

(2) O sâmă de moșe nu se ștereă în mânecele acestea, ci întruni şter- 
garii sai altă pânzătură. - N :
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scopu ca copilulă să nu capete râulă copiiloră, sati Samca nici să nu se umpie de rofi (1). 

După petrecerea, copilului iea mâşa cămeșa și o spală în scăldătârea, în care sa scăldat nepâta, iar după acâsta, lu- ândi scăldătârea dimpreună cu tâte plantele ce ati fostă puse într'însa, și scoțând'o afară o aruncă întruni loci retrasă pe unde nu umblă nici omenii nici vitele, anume ca să nu calce întriînsa, și să se bolnăvescă (2). 
O sâmă de femei l&pădă la ocasiunea acâsta și cămeșa, în care ati născutii, anume ca să nu capete copilul b6/q lu- mesca (3). 
În unele localităţi din dMoldova, judeţulă Sucevii, unde este datină de a se scălda nepâta cam de comuni a treia, a opta, Sai a noua di, pună în scăldătorea acesteia, dacă o i&rnă: strohii de fân, vasdăge sait bonce, sing. Jonca, boză şi busutocă, iar dacă e vera: cătușnica, românzțd, matura de gradina, boză, ovăsăi, mal Și tetrice (4), precum Și alte floră de câmpii, cari după ce se fierb maj întâi întrun ceaonu, se lasă până ce se potolesci, și apoi nepâta se scaldă cu apă de acâsta, Scopulii punerii acestorii plante e, după cum spunii unele, ca nepola, să se întărâscă, Și să se secole mai de grabă (5). După scăldare, nepâta dă mâșei, ca și ?n Bucovina, o bu- cată de pânză câtă ar pută face două mâneci la o cămeșă, dintrinsa, De acesti petecă de pânză se Şterge apoi moșa, după ce sa spălati mai întâi pe mâni. Dacă nepsta nu-i dă nemică, atunci mOşa, venindă mai po urmă, se spală şi se șterge de cămeșa nepâtei, anume ca totă necurăţenia, s'o 

(1) Dict. de Paraschiva L. Leuștenti, (2) Dict. de P.L, Leuștenă. 
(3) Ioncnu, op. cit, p. 9. — Bolă-lumescă = frenţe = sifilitică, . (1) Potricea e o plantă înaltă cu frunqă merunţică, flore galbănă, care cresce pe priloe şi pe haturi. 
(5) Com de A. Pletosă din Rădășeni, Și ML. Nistoră precum și alte Românce din Măliut.
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dea de pe dinsa pe nepotă, precum și pentru aceea, ca să nu rămâie necurată pe cea-laltă lume, 
Se mai dă MOȘei, toti la acestă ocasiune, încă și ună căușii sait strachină plină cu făină și sare de-asupra. Dacă nouli-născuti 'este fată, se pune peste tote ună tuioră de „cânepă, ca să aibă peru mare. Căușulti sau strachina plină însemnă ca copilul să ție de grabă capulu în sus (1). 
In Țira-Românescă la trei dile după facere, moșa scaldă pre lehuză în albia, în care mâie și cămașa cu care a, fă- cutu, frecândiă în același timpii corpulă lehuzei cu ea, ca să-i peră petele de pe faţă (2). 
O sâmă de femei, totă din Țâra- Românesc, și anume acelea cari ai născut întâi băiatii, taie pâlele cămeșei cu care a născutii și le dai la fete mari să trecă de nouă ori prin ele, ca să se mărite curândi (3). | Unele femei din Bucovina însă, dar mai cu semă, m6șele din acestă țâră, taie tivitura dela pâlele cămeșei, în care a născută nepâta, și o dou feteloră mari ca să se încingă cu dinsa, credândă că fata, care se va încinge cu o atare ti- vitură asemenea se mărită du grabă 

In Banată de cum-va moșa împreună cu nepota de buric ori și numai una dintre ele voiesce ca respectiva, nepâtă să nu mai nască alți prunci, m6șa nu multă după nascere, spală pre nepolă, o îmbracă în altă cămașă, iar cămașa pătată, dim- preună cu buriculu tăiat ală noiă-născutului prunci precum Și cu cuțitulă saii fârfecele cu care la tăiată, le duce și le îngrâpă pre tâte la ună loci lângă, o moghilă, unde sc îm- preună trei hotare, sorocindu-le în același timpii ca numai 
DR 

(1) «Şegătorea», an. | Fălticeni 1892, p. 153. 
(2) Ioncnu, op. cit. p. 14. 
(3) Ioncnu, op. cit. p. 8.
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atunci să mai nască nepota N. altă prunci, când se voră des- 
gropa lucrurile îngropate de ca. 

Murindu-i nepotei respective prunculi și voindă să aibă 
acum altii pruncii, se duce la moghila din cestiune și desgrâpă 
tote lucrurile îngropate acolo, în-credință că prin acâsta deslace 
vrăjitura, lăcută la îngroparea lort Și că prin urmare va pute 
iarăși căpăta alti pruncii. Și de cum-va, lucrurile amintite nu 
sunt putredile, e cu alâla rai sigură în desfacerea vrăjitu- 
vei. Dar ca, ca să lic și mai sigură, nu se lasă numai cu 
atâta, ci mai încercă încă și unele întovsături cu cămașa, ori 
mănâncă vermulețulă ce se află cam de comuni în pola- 
mida spin6să ce cresce vâra în gcâă (L). 

Toti în 'diua aceea, în care sa scăldatii nepota, scote moOşa 
și pacle și fenuli pe care a născutii acesta, le duce întrunti 
locii îndosită, pe unde nu umblă vite și Omeni, și acolo apoi 
le aprinde și le arde. La locii deschisti însă nu le duce nici 
când, pentru-că -pe acolo lesne ar pute să calce 6menii și 
vitele, și apoi, amăsuratii credinței poporului, sar bolnăvi, 
ar tuși, căci și “n paele acestea încă s'aă strecuratit păcate 
de alo nevestei ce-a născutii (2). 

Toti așa facă şi nevestele din Jloldova. Acestea adecă cum 
ai luati pre nepâtă din pată și au scăldato, îndată scoti 
şi patuli, în care a născutii, duci paele dintrinsulă întruni 
loci pe unde nu umblă nimene, le aprindă şi "n loculă lori 
punii altele nouă (3). 

In Ungaria, comitatuli Satmarului, cum se împlinescă trei 
(ile dela nascere, merge moșa la nepola sa, ica gozulă din 
patu, îli scâte din casă și-lu duce în ogradă departe și a- 
prindendu-lă dice fetelorii și fecioriloră de prin vecini, pre 
cari i-a chiămată cu puţinii mai nainte de acesta: 
PN 

(1) Com. de d-lă los. Olară,. 
12) Dat. Rom. din Bucovina, 
(5) Diet de M. Nistoră și alte Românce din Mălini.
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—Săriţi câte de trei ori desculți și numai în cămăși peste 
acesti. goză aprinsu! | 

Fetele buntuzuindă, foculă aprinsii și sărindă peste dinsuliu 
qicii: | 

— Așa să umble feciorii după noi cum sarii scînteile acestea! 
Iar feciorii făcând asemenea, spunii: 
— Așa, să se bată, fetele după noi, cum se batii scînteile acestea 

de picidrele nostre! 
După acesta ducă în pati altă gozi noi, apoi se puni - 

la masă și se ospeteză. 
Acesta se chiamă ospățulă, când își plinesce moșa serile. 
Scurtă după acâsta spintecă mOșa: câte-va haine mai moi 

și mai slabe, pre cari le-a adusi e acasă, face dintrinsele 
faşii şi le duce spre a înfășa pre noulă săti nepotă, saii ne- 
potă, căci asti-felă numesce ca pre copiii nou-născuți și 7i- 
dicați de dinsa (1). 

In fine în acele locui, unde nepota se scaldă a treia qi 
după nastere, totii într'acea di iea mo$a și casa sait loculii, 
în care sa aflati copilulu, care până atunci sa. păstrati 
întro Glă sai sciobi, pune întrinsulă trei fire de piperi, trei 
de tămâe, trei de usturoit şi-l îngrâpă într'o bortița de 
regulă sub prispă cu gura în susanume ca femeea, ce la 
avutii, să mai nască, încă, și alți copii. Dacă însă se îngropă 
cu gura în jos femeea nn mai are alți copii şi atunci e 
pecatulă m6șei, care la ingropati astii-felit. 

Firele cele de piperii precum și cele-lalte obiecte se 'ngr6- 
pă dimpreună cu locul de aceea, ca nemică râă să nu se 
p6tă apropia de locul. copiătorii și pe urmă și de dinșii. 

In același loci, unde se îngropă casa și 'n același timpii 
când se 'ngropă, se atuncă în „.nele părți ale Bucovinei, pre- 

(1) Com. de d-lui Elia Popă. i N
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cum bună ră în Pundulii-Moldovei, şi scăldătârea în care 
sa spălată întâia oră copilul noii-născută, și care de multe 
ori se păstrâză până a treia di în același vast, în care sa 
păstrată și locul (1). 

In alte părți, toti din Bucovina, este datină că îndată co 
o femee a născută locul, m6șa îlă stropesce cu aghiasmă, 
îlu pune într'o dlă și-l îngr6pă asemenea întrunii loci scu- 
tită, de regulă în tindă după ușă. In casă însă nici când, 
căci se crede a fi păcatii (2). 

In Moldova, judeţul Sucâva, locul după ce a eşitii cu de- 
s&virșire, se stringe întâi într'o covată;, iară după aceea se 
îngrâpă și se astupă ine cu lut după ușa tindii sat într'o 
șură, unde-va, anume ca: să nu dea nisce câni de dinsuli 
Și să-l mănânce, căci dindă și mâncându-lă ar fi mare 
păcată, de Gre-ce e sânge de creștinii (3). 

In Țera-Românescă în loculii, unde se îngrâpă, casa, se pune 
Și O para de arginti, ca să aibă! copilulă, care a statii în acea casă, norocii la bani (4). | 

Cu scăldarea nepotei se slirșesce apoi Și totit serviciulă 
m6șei, mai alesii daca, scăldarea acâsta a urmati după scăl- 

A dăciune. | 

DI N 

(1) Diet. de P. L, Leuştenii, 
(2) Diet. de Mariuca Ursaca din Dorna. | op (3) Diet. de M. Nistoră şi alte Românce din" Mălini, 
(1) oncnu, op. cit. p. 13. / ,
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XIA. 

INBISERICIREA. 

  

Am amintiti mai sus (cap. VIII) că fie-care muere după 
nascerea, unui copilă e considerată de căteă poporii ca ne- 
curată, și ca atare șese săptămâni sau patru-deci -de  dile 
nu-i este de felă iertatii a se depărta de lângă casă. 

Implinindu-se cele ș6se săptămâni, cea. dintâi cale, ceo 
face, e aceea că luându-și copilulii se duce cu dinsulii la 
biserică parte ca să ise cetescă rugăciunea de 40 de dle, 
după care-i. este apoi permisă de a merge ori unde ar voi, 
parte ca să-i se înbisericâscă sai înbisericeze copilulii noii- 
născutii, adecă să iea, început de a întra în biserică, 

Mai "nainte de acesta însă, cu o di sai două, e datină 
ca fie-care nepâtă să se scalde și să se curățâscă. Iar în 
diminsța, dilei, când voesce, să plece la biserică, se spală și 
se îmbracă, în hainele cele mai curate ce le are. Toti așa 
face ea de: astă-dată și cu copilulă săi, cu acea deosebire 
numai că acestuia îi pune sub faşă o bucăţică de sare și una, de pâne. | | | a 

După ce sa pregătit în chipul arătată, iea, copiluliă în braţe,
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Saii dacă nu e în stare singură a-li duce, îl dă altei femei 
ca să i-l ducă, și așa se pornesce la biserică. 

Ajungândă la biserică nu întră îndată în năuntru, ci aș- 
teptă la pragul acesteia până ce iese preotulă din biseri- 
că ca să-i cetescă rugiciunea de 40 de qile, 

Ișindi preotulii începe a-i ceti rugăciunea de 40 de dile, 
în care timpu femeea stă cu copilulă în braţe în genunchi pe 
pragului bisericci. 

Slirșindă rugăciunea prescrisă de cetită ica preotulă co- 
pilulă din braţele mamei sale, care acuma se scolă din ge- 
nunchi, face cu dinsulă semnulii crucii înaintea uşeloră 
bisericei, dicendu: 

«Inbisericezd-se vobuli (roba) luă Dumneeii N. în numele 
Zatăhu, și ală Fiul, și ali St. Dulă, acum și pururea și 
în vecii vecilorii, aminti.» 

Apoi băgându-se cu dinsulii în biserică, dice: 
«Întra-va. în casa ta, închina-se-va catra biserica cea sfinta 

a ia.» 

După ce a întrată în biserică și anume când a ajunsi în 
mijlocului acesteia, sati mai bine (ist în despărţitura bărbă- 
tescă: | 

«Inlisericeza-se robului luy Dumneeă, .... prin mijloculii 
bisericel te va lăuda.» 

In fine când ajunge de 'naintea ușcloriă altarului: 
«ÎInbisericeză-se robulă, luă D-ei /» 
După acâsta îli închină pe la tâte iconele împtrătesci și 

apoi dacă copilulă e do parte bărbătescă, întră cu dinsult 
pe ușa de cătră amiadi şi în altară, unde îlă atinge cu ca- 
pulă de tuspatru laturile mesei celei sfinte, și-li scâte pe 
ușa de cătră miadă-nâpte în despărțitura bărbătescă, unde-lă 
pune apoi sai de 'naintea ușelorii împărătesei sati de 'na- 
intea tctrapodului. Dacă însă ce de parte femeescă nu-l ba-



să de felt în altară, ci îi închină numai de 'naintea icne- 
loră împărătesci și apoi punându-l în unulă din locurile mai 
sus indicate, se 'ntârce în altară, 

Toti aşa se face înbisericirea și "n județului Sucevii din. 
Moldova, cu acea deosebire numai că aici nici copilele nici 

“băeţii nu se bagă în altară, ci se 'nchină numai po la ic6- 
ne, iar după ce sai închinatii îi duce preotuli în despărţi- 
tura femeâscă și acolo îi pune înaintea icânei Maicii Dom- 
nului saă îi dă maicii sele în mână (1). | 
„Mama, copilului, după ce i sa cetiti rugăciunea de 40 qile, 
întrândii și ea în urma preotului în biserică, în cele mai 
multe locuri ținându-se de epitrachiruli preotului, se duce 
până, în mijloculă bisericei și acolo aștâptă până ce preotuli 
îi înbisericesce și închină copilulă pe la icâne. Iar: după ce 
i Va înbisericită și la pusti acum jos se apropie de copilu, 
bate trei metane, sărută icâna, de pe tetrapodii și după acesta, 
îl rădică de jos și se întârce cu dinsulii în despărţitura, fe- 
mc6scă. | 

In multe locuri este datină ca nânașuli sait nașa copi- 
lului, dacă se află în biserică, să bată cele trei mătane, să 
rădice copilulă de jos și să-lt dea apoi mamei sale. 
„Mama,. după ce a rădicatii copilul sai Ta primită din 
mânele nașului și sa dusi cu dinsulti în despărţitura, fe- 
meâscă, sărută mâna tuturori femeilor celoră mai: bătrâne 
decât dînsa, iar cu celea ce sunt de-o sâmă cu dinsa se 
sărută, în gură și abia după acesta se posteză într'unu locii, 
unde stă apoi până ce se sfirşesce liturghia. 

O sâmă de femei, cari sunt ceva. mai avute, plătesc îna- 
inte de acesta, preotului o liturghie atâtii pentru sănătatea, 
lori câtă și “a, copilului nou-născutii, 

    

(1) Dict. de An. Pletosă din Rădășeni,
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La slirşitulă. liturghici copilul noă-născuti și înbisericilă 
se împărtășesce cu sf. taină a cuminicăturei. E însă de ob- 
servată că la cuminicătură nici când nu-l ține mama sa, ci 
în unele sate e datină de a-lă țin6 nașulii sai nașa, iar în 

"altele de regulă unuli dintre epitropii. biserici. 
Totti aici trebue să amintimă că în unele comune lumni- 

ndrile, ce sai întrebuințată la botezii Și cari ai arsti ne 'n- 
treruptii prin totă decursulii cumatriei precum și vro câte-va 

- dile și nopți după acâsta, nu le păstreză mai multit în casă, 
ci nepâta, când se duce prima Gră cu copilului la biserică, 
iea cu sine și luminările acestea, pre cari după împărtăşirea 

“copilului le dăruesce bisericei cu scopă ca să ardă la icâna 
Maicii Domnului sau la patronul copilului. Şi mai cu s6mă 
se observă acâsta, când noii-născutulii e copilă, credendu-se 
că dacă luminarea dela boteză stă prea multă în casă ne- 
arsă, atunci și copila, după ce cresce mare, nu se pote mă- 
rita de grabă, ci trebue mulţi ani să stea fată, pentru că 
și lumînarea ci dela boteză a stătuții prea, multă ncarsă (1). 

Dacă mamei copilului i sa cetită rugăciunea de 40 de 
dile înainte de ce sai împlinită șese săptămâni dela nascere, 
sait dacă e tum-va bolnavă, atunci aduce copilulii noii-născutii 
la biserică altă femec ca să se inbisericeze şi să se împăr- 
tășescă cu sfintele taine. 

După co sa împărtășitii copilulu de astă-dată cu slintele 
taine, nu se împărlăşesce mai multi până după alt șeptelea 
ană, afară de acâsta mai e. de observatii încă și aceea că 
după ce sau împărtășită spiritele cele necurate nu au mai 
multă putere de alt cerceta pe acasă și a-i face vre-unt 
ru. “Totuși ele și după acesta potă multi răi să-i facă, dacă 
nu se păzesce cum se cade de locurile acelea, unde spiri- 
tele cele necurate petreci mai cu plăcere. 

(1) Com. de d-lui G, Tomoiască.
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Dreptii aceea fie- -care mamă luătâre de sâmă caută ca co- „Pilulă săi nici când să nu mâie sai să dârmă, fie diuă fie nopte, pe haturi, în cornurile gardurilori, în unghere, pe sub soci, în case de mai mulți ani părăsite, „prin cetăți dărâmate, în pivnițe, în ripi, în lunci, pe părae, pe movile „de hotară, în păduri unde s'ati întmplatii vre- -0 morte grab- nică, ori sa spânzurat cinc-va saii sa înecată, sau sa junghiatii, sati a fostă ucisi de tâlhari, pentru că tote locurile aceste după credinţa, poporului sunt necurate, de 6re ce spi- ritele, cele necurate și rele petreci și jocă pe dinsele, Și mulţi copii până la 7 ani, ba, adese- -ori chiar şi Gmenii în vivstă, mâindii peste nâpte sait dormindii pe asemenea locuri, sati ne- norocitii, sculându-se din sănătoși, cum erai mai nainte, muţi, „gângăiți, schimosiţi, ba chiar și nebuni (1). | "Unele mame, cari sunt mai avute, după' ce li sa cetiti rugăciunea de 40 de dile și după ce sai intorsi dela bi- serică acasă, de bucurie că au scăpalii dela așa numita -«cușei», adecă de oprirea ca să umble unde-va fără rugăciunea acâsta, dai și, puțină masă, însă numai în cerculi celă i mai 'restrinsti familiară. | In Ungaria, unde este daiină ai se ceti femeii, ce-a năs- “cutii rugăciunea de 40 de dile ca 'şi în cele lalte țări lo- cuite de Români, mama copilului, când iese 'din Disercă spre „a se întârce acasă, merge la icâna' Maicii Domnului şi iea -dela acesta vro câte-va. [lori vestjite cu scopit că să-le pue în ciupă în credință că făcendă acesta copilulii "va, fi bună, va dormi totă diua și nu va "plânge mai nici când (2). In Jlacedonia, luândii nepâta în diua a 40-a dela nascere hiclu (pruncul) cu dinsa, mergo la, biserică ca si dă pr eftulă 2fchii (să-i dea preotulti binecuvîntare.) 
După ce a dată preotulii pruncului: hihecuvintarea ind Da NN 

(1) Com. de d-lă G. Tomoiagă. 12) Com. de d-lă Elia Popi. 
Aariani, Nascerea la Românt, Ă : . ” - 19
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tinată maica-sa, întorcându-se cu dinsulii acasă trece pe la 
trei fontâni și înmâie în tusteele turta cea frămintată de ună. 
copil, a treia di după nascere, despre care am vorbiti mai 
sus și după ce vine acasă o mănâncă ca să-i vie lapte cu 
imbelșugare pentru hrana copilului. 

De ordinari nepota nu merge dea dreptul acasă după 
ce iese dela biserică, ci se duce la, naşa, care cele mai de 
multe ori pune parale și zahără în sînulă copilului ca acesta, 
să fie dulce la vorbă și bogati. 

Ce se atinge de împărtăşire trebue să observămă că în J/u- 
cedonia este datină ca copilulii noii-născutii să se împărtăşescă 
indată după boteză și nu mai pe urmă în timpulă înbisericiriă. 
ca "n ţările române din coce de Dunăre, și dacă în momentulă 
când i se daii sfintele taine, nu plânge, mâșa, îlă pișcă de trupii 
sau îlă stinge de nasii ca, să plângă, de aceea fiindu că se crede 
că prin plâns cere dela Dumnegeii să se creștinescă (1). 

In fine trebue să mai amintesci încă și aceea că o parte 
din credințele și datinele înșirate în capitolul de față erai 
usitate şi la o sâmă de popâre din anticitate. 

Așa, la Grecii cel vechi femeca nu eşia din casă pentru 
a se duce la, Templu decât după 40 de dile dela nascere (2). 

La, Ludey muerea. născătâre se consideră după nascerea 
unui fiii de necurată prin șâpte, iar după nascerea, unci fiice 
prin patru-spre- dece dile şi era îndătorită în casuli dintâi 

“a nu se depărta de casă prin patru-deci, iară în casulii altu 
doilea prin optă-deci de qile. După decursulii acestora adu- 
cea la templu unii sacrificii de curățire. Acâstă datină iu- 
daică a trecută mai pe urmă și în biserica creștină în formă 

'de rugăciunea cea, de curăţire, ce se face la mueri la patru- 
deci de dile după nascere (3). 

  

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, op. cit. p. 18—19. 
(2) Censorinus, capit. 11. 
(3) Isid. de Onciulă, Manual de areheoloyia biblică. Cernăuţi 1884, p. 150.
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NN. 

COLĂCIMEA. 

  

În cele mai multe părți ale Bucovinei și 1loldove) este da- tină ca părinţii noiloriă născuţi și încreștinați să ducă nâ- nașilori, respective cumătrilorii, colaci -ca semn de 'recu- noscință şi mulțămită pentru că le-aă ţinută fiit la botezu. CA da și a primi colaci, —scrie V. Alecsandri, — este una, din vechile datini ale țării. În tâte împrejurările cele mai însomnate ale vieţii omului, la nascere, la doteză, la înmor- mîntări, colacii nu lipsesci, şi icaii proporţiuni de mărime po- trivită cu starea omului. — Când se nasce ună copil și se hoteză, părinții duci colaci nașului (1). 
Despre acei părinți, cari n'a dusi nică nu au de gândi să ducă colaci pentru fiii lori și mai cu sâmă pentru cei ce au repausatu, se crede că at forte mare păcatii și că prun- culii morti nu. e maj multă ală părinţilor nici nu se vogă, lui Dumnedeii pentru dinșii. Din contră, dacă părinţii at dusti nânașiloră colaci pentru dinsulă, atunci e fiul lor drepti şi se rogă pentru dinșii înaintea, lui Dumneqei 3). 

(1) Pocsii pop. ale Rom. p. 101 — 102. 
(2) Com, de d-lă 6. Tomoiagă.
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Dela colaci? aceștia, cari în genere sunt făcuți din făină albă 
și curată de grâu și cari sunt cu multit mai mari decât cei 
de rendu, se numesce datina acâsta în cele mai multe părți 
ale Bucovinei Colacime. Pe unele locuri însă se numesce 
şi cumatre din causă că mai toți cei ce ieait parte la dinsa 
sunt încumatrifi. 

Coldcimea se face în ori şi care qi de peste anii. Cele! 
mai multe ori: însă facerea ci atârnă dela voința și împre- 
jurările sanitare și materiale ale nânașilori. De comuni nâ- 
nașii așteptă până ce ai mai mulți fini și abia după aceea 
poftescă pre părinţii acestora la colăcime, anume ca spesele 
să fie mai mici și mai ușor de purtati. 
Uni cumătri faci colăcime a doua di după Pasci, când 

în cele mai multe sate din „Bucovina, este datină de a se duce 
nu numai nâmurile cele mai de aprâpe, ci și cumătrii unulti 

la, altulă cu pască, alții în diua hramului bisericescti sati în 
altă s&rbătore mare şi iarăși alţii îndătineză a o face în diua 
patronului, mai pe scurti fie-care când apucă și când îi vine 

„mai lesne și mai bine la socotelă. 
Pe lângă părinţii finiloră din botez și pe lângă finii din 

cununie, cari de regulă încă aducă colaci dacă cum-va n'a 
adusă mai nainte, se poftescii la colăcime de cătră cei ce o 
faci mai totă- deauna și alte persâne, și mai cu s6mă n6- 
murile cele mai de aprâpe și amicii cei mai intimi. 

Finii dis „cununie vină și aduci colaci totă-deauna singuri. 
Pentrue ci. “din botezii, fiindă încă prea mici, vinii și aduci 
colati. părinții loră. “Toţi cei- lalţi însă, cari mai sunt poftiți, 
nu aducii nici unii darui. 

Dacă copilulu botezatii trăesce, părinții acestuia, respective 
cumătrii nânașiloră săi; ducii de regulă patru colaci mari, 
făcuți, după cum am mai spusă, din făină albă și curată de . 

„grâi (1). 

  

(1) În Crasna, Calafindesci, Bosanci, Ilișesci și alte sate din Bucovina.
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Pe alocurea obicinuescti a duce numai doj colaci, ba pe la orașe și prin unele sate din apropierea acestora, în locu de colaci, nisce pupeze lungăreţe ca, şi pomenele (asemenea, unit feli de colaci lungăreţi) de cari duci și dai câte 8-=.10 sau 12, 
| „Toţi colacii, cari se prepară pentru colăcime, se "mpletescit de regulă în câte patru, șese sati opli împletituri, și une- ori se facă, după cum am mai spusi, așa de mari că îna- inte de a-i băga ca să se câcă e de lipsă să taie Și să lăr- gescă gura cuptorului. Afară de acâstu unii îi înflorescii, încă Și cu felurite flori, făcute asemenea din aluatii, și apoi îi bagă în cuptoră ca să se cocă. 

Colacii aceștia însemnâză ca vi6ța pruncului - nou-născut, să fie îndelungată, Și- precum e colaculi rotundiă și deplină, așa și viața pruncului să fie rotundă și deplină. Şi cu câtă Saă nemerită Şi ghicit colacii mai bine, cu câtu aă crescută mai tare și sau făcut maj rumeni și mai frumosi, cu atâta. și bucuria celorti ce i-ati făculă e mai mare, căci se crede că cu câtă reușescii colacii mai bine, cu atâta Și vița fiului pentru care se ducii ei nânașilori va & mai fericită şi în- destulată de tote bunătăţile (1). 
Cine nu e în stare să facă și să ducă colaci, acela duce în loculă lori una saă două pătrări de grâu (2). In diua, colăcimei și anume înainte de ase porni părinţii cu colacii la cumătri se adună mai mulți dintre. memuri la aceștia și împodobescti colacii cu felurite floră. naturale, se înțelege dacă e vară, apoi punti printre dinșii "tarte dulci, smochine, strafide, o bucată de zahărui, ba de unii timpă în- coce chiar și zaharicale, precum și 2—4 oca de soponii, care 

    

(1) Com. de d-lui G. Tomoiagă, 
, (2) In Crasna, com. de AM. Bărbulă, în Pundulă-Moldovei, com. de P. Ia. Le- iștenă, și în Jlişesci com. de mai mulţi inși. 

,
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însâmnă ca finulă “sai lina să fie curată. Apoi tâte acestea 
dinpreună cu colacii, cari sunt așezați unulu peste altulă, 
se acopări cună șală, tistimelii sat tulpană: frumosi, ori 
cu o basmă frumâsă, de mătase, ori cu o năfeamă frumosti 
cusută. 

Pe alocurea cumătrii mari îndătinâză a spune înainte ce 
felă de gusti ati și cam ce le-arit plăc6 să le aducă, pre- 
cum: materie de o rochie, o faţă de mindiră, fețe de pernă 
sait ună brâă de șamii de încins. Deci părinții fiilorii bo- 
tezați de dinșii cumpără, și nvălescit colacii și cu de aces- 
tea (1). | 

Obiectulii cu care se acopării atâtii colacii câtit și cele- 
lalte lucruri înșirate însemnăză ca, finulii sau fina să fie mo- | 
dești (2). 

În unele locuri, precum în Mahala, Crasna, Bosanci, Cro- 
cânesci, Cârlibaba, pe lângă colaci și unele din obiectele în- 
șirate mai sus, mai ducii încă şi o huscă de sare, unit tăl- 
gereli noii, uni pahar și ună șipii cu rachiu sait cu vină, 
cari asemenea se punii de-asupra colaciloriă și se învălescii 
cună şervetii sai Guni tulpană. 

Dacă copilulă botezată a murită înainte de ce ai apucatii 
părinții săi a duce colaci pentru dinsuli, atunci ducii totii- 
deauna fie-cărui cumătru numai câte trei colaci, nici când cu 
soții, iar năframa, șervetulii, tulpanulii, sai ce este, îl punti 
de regulă sub colaci anume ca aceștia să fie descoperiţi. 
dare-ori se învălescă, dar şi atunci numai cu unii tulpanii 
albă, care însemnâză nevinovăție. 'Toiii pentru copiii cei morți 
mai ducă încă și unii pomsșoră, pre care îl împodobescu 
cu luminele, nuci, mere, pere, perje, turte dulci, covrigi şi 
ÎI NI 

u) In Bosanci şi Mahala, com. de G. Tomoiagă, apoi în Ciocănesei, com, 
de G. Burcultânii. 

(2) Com. de d-lui G. Tomoiagă.
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pupeze făcute din făină de grâu, precum şi unt șipă plinii 
„Cu mursă sati o ulcicuță cu apă, care se dă de sufletulă co- 

pilului repausatii ca sa-și ude și recorâscă sufletulă, în cea- 
lalta lume (1). E o a 

Pomulă sau pomișorulă acesta, încărcatii așa de frumosii, 
însemnâză pomulă raiul, pe care crede poporulă că stă 
sufletuli în cea-laltă lume, pre care și-lă închipuescă când 
ca 0 păstrică când ca ună omi co stă la umbra unui pomii, 
credendu-se că fie-care suflet are pomulă săi (2) 

Pomulă se pune de regulă între cei trei colaci și așa. se 
„duce (3). 

| 
In unele locuri, precum bună oră în Jlahala, Bosanci și Stroescă, dacă more linulă, nânașulii trebue să-i ducă sălașul la mormintă, iar după înmormântare cumătrii îi dau la Dras- niculă ce se face pentru sufletulii repausatului uni rondă de colaci saii pomene dimpreună cu unii pomii asemenea celui descrisii mai sus, precum și unii șali sai tistimelu, Iar nânașulă, cum primesco pomul, îndată îlă împărțesce mai totă printre Ospeții ce stau la, masă de sufletul finu- “lui repausatii (4). Sa 
In fine mai e do 'nsemnată Şi aceea că dacă a murit unt copilă, părinţii săi nu așteptă, până ce cumătrii i-ori pofti la - colăcime, ci când au ci timpi și' putere, atunci se ducii dinșii cu colaci. In casulă acesta cumătrii, vrându nevrândă, trebue să facă colăcime. Și dacă li-i de petrecere, mai chiamă și pre alți cumătri și fini, dacă, nu, petrecii numai cei ce ai venitii. In casuli acesta însă, colăcimea nici când nu du- rEză mai multi de 2-—3 re (5). 
PI II 

(1) In Crasna şi Ilișoscă. 
(2) Com. de d-lui G. Tomoiagă. 
:3) In Crasna şi Ilișescă. 
(4) Com. de d-lui 1. Berară și G. Tomoiauă, (5) Diet. de M. Bărbuţă. i
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Pregătiţi fiindă cu tâte cele necesare, după cum s'a art- 
tată mai sus, cum a sositii timpulă ca, să plece, se îmbracă. 
s&rbătoresce, ieaii colacii și pomuli, adecă fie- -care ce are să. 
ducă, și se pornescă cu dinșii la cumătriă sai mai bine Qisă- 
la Colăcime. 

Ajungând la. starea locului, cum ati întratii în casăiși aă: 
dată bună diua sait buna sera, închină colacii stăpânului sati: 
stăpânei de casă prin o orație potrivită. 

In casii ca aducătoruli colacilorii să nu fie oratoră bunii, 
atunci îi închină altulă în loculti lui, care e mai istețu și: 
mai bunii de gură dicendă: 

Bună diua, 

Bună diua! 

“(Bună sera, 
Bună sera!) 
La d-ta, cumătre mare, 
ȘI la d-ta cumătră mare! 
Ne-arttămti cu colăcei, 

Colăcei-si mititei, 
Dar mândri şi frumușci, 
Că-să făcuți din grâ frumosti 
Ca şi faţa lui Christosă. 

Colacii ni-sti mititei, 
Dară voia nâstră-i mare 
La faţa domniei-tale 
Și voia nâstră-i deplină 
S'inima încă ni-i bună. 
Poftinui de întinde mâna, 

Că ţii vina! 
Uită-te în sus și 'n jos 
Și la faţa lui Christosă. 
Să laşi inimă păgână, 
Să ial inimă română, 
Să prindi colacii în mână. 
Uită-te "n fundulii covăţelei 
Găsi-vei funia viţelei.. .
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Cum ai ajunsă a boteza 
S'ajungi a-lă și cununa! (1) 

Sai așa: 

Poltimă dela nol puțin, 
Dela Dumnedeiă mai multi, 
Că cl îi cel mai avută! 
Bincvoiţi şi primiţi, 
De-altele vg pregătiți! 
Că vrendă bunul Dumnedeii 
Ela viță 'ndelungată 
Cu de tâte 'ndestulată 
Și sănătate va da 
Sajungeți a-lă cununa! (2) 

O variantă a orațici acesteia sună: 

Bună vremea la dumnia-vâstră ! 
Am audit 
Că-i Dumnedeii cu d-vâstră 
Şi-amt venitii 
ȘI noi la dumnia-vâstră. 
Ar [i fostii vremea mai de. multi, 
Dară finii dumnia-vostră 
Nu s'au priceputi. „Ir 
Dar amu vi se închină 
Cu norocii și voie bună 
Și cu nise colăcei 
Frumuşei 
Ca și fața lui Christosu, 
Să vă fie de bună folosii. 
Colăcei-si frumuşei 
Dar cam mititei, 
Insă voia lori li-i mare 
Și de-oră trăi 
Colăceil i-ortt mări “ 

  

(1) Din Valea-Putnci, com. de d-li V. Tocariti, 
(2) Com. de d-lui G, Tomoiagă.
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Și pe dumnia-vostră vor mulţimi. 
Pe lângă tote aceste 
Incă ce-va mat este, 
Sub țolișorulii covăţelei 
[ste funiciea viţelei, 
Viţelci celei pestriţe; 
Să trăiţi 
Să le-o dăruiți, 
Să fie mulţămiţi 
Și dumnia-vostră fericiţi ! (1) 

Dacă copilulu pentru care sai adusi colacii nu. trăesce, 
atunci în loculii oraţiilorii de mai sus, se ține cea următore: 

Ne-arătămi cu colăcei, 
Colăcei de grâii frumosi 
Ca şi laţa lui Christosil. 
Colăcci-sii cum l-a dati 
Dumnedeă celi prea 'nduratii, 

- Dară voia nâstră-i mare 

Câtră faţa dumi-talo; 
Voia nostră îi deplină, 
Că-i dămă din inimă bună. 
Poftimii, cumătră, de-i primesce 
Pentru numele lui Dumnedeă 
Și de sufletuli lui N. (2) 

In unele localități din Moldova, precum bună ră în Co- 
munele Rădășeni și Mălini din judeţulă Sucâva, plaiuli Mun- 

“tele, este datină de a so închina cumătriloră mari trei feluri 
de colaci și anume: colaci de morti, colaci de scaldatăr e 
şi colaci coperiţi. 

Cei de morti se 'mchină, ca și n unele părți ale Bucovinei, 
nemijlocită - după repausarea și înmormintarea copilului de 
curândii botezată în decursulti praznicului. ce se dă pentru 

  

(1) Din Vama, com. de d-lui Niculai Lucanti, cantoră hisericescit. 
(2) Din Poiana-Stampii, diet. de Petrea hui Sershie DP...
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sufletulă detunctului și anume îndată după ce sat dati co- lacii preotului funcţionarii, | | 
Cey de scăldătâre, cari constată de regulă din optă oca de pâne și o garafă, de vint sau rachiu, îi duce tatăl co- pilului dimpreună cu m6șa a treia di sati la o săptămână după botezii și închinându-t cumătrilorii dice mâșa, care îi închină: 

Bună vremea, cumătri mari! | 
Se 'nchină finii dumnia-vostră 
Cu colaci de grâă frumosă, 
Faţa Domnului Christosti ! 
Cum vedeţi, colaci-să mică, 
Pentru că şi fini-sti mici, | 

„Dară voia lori liă mare 
Asupra feţii dumnia-vâstră ! - 
EI se râoă să-i primiţi, 
Dară să nu bănuiți, 
Că dacă finii dunănia-vâstră 
Ură cresce mari și-orii trăi 
ȘI colacii i-orii mai mari, 
Voia dumnia-vâstr'ori împlini 

; ȘI dumnia-vostră-ţi cheltui. 
* Poftimu!.... să vă fie de bine! 

Dar nu uitaţi nici de mine! 

Colacii coperiți, se ducii în “Senere lu jumătate de ant sau la unit anti. In diua hotărită pentru ducerea, acestora iea optă oca de pâne, jumătate de .oca de orezi, jumătate de oca de săpună, jumătate de oca de zahăr, două păpuși de smochine, o litră de cârne de mare, o garală de vină sai rachiu, tote acestea se pună întruni paneră, se acoperii cu 0 casencd (1) sau cu unt bariză, din care causă se și nu- mescii colaci coperiți, şi apoi mai învitândii încă şi pre alți 

    

(1) Caseuca e ună felă de tistimelă de lână eu flori pe mărgini.
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inși, cari asemenea ait să ducă colaci, mergi cu toţii la cu- 
mătrii mari și cum ajungi dice mâşa: 

Sau așa: 

Bună vremea cumătri mari! 

Iacă se "'nchină finulă dumnia-vâstră 
Cu colaci de grâii frumosti, 
Faţa Domnului Christosă. 
Dacă finulă dumnia-vâstră o trăită 
ȘI-o mai erescutiă 

ȘI colăceii sat mal măritii, 
Voia dumnia-vâstră o "*mpliniti, 
Ca și dumnia-vâstră s'aveți de cheltuitit. 
Poftimă primiti 

ȘI să nu bănuiţi, 

Ci să vă grăbiţi 

Colacii să-i luaţi 
Și să căutaţi 

Că 'm fundul covățelei 

Este și funia viţelei!. (1). 

Bună vremea, cumătru mare! 
lacă se mchină linulă dumi-tale 
Cu colăcel 
Frumușel ! 

Colăceir-sii cam mititer, 

De-abia-i ţinii în mână de sere. 
Da se râgă cumătri dumnia-vostră. 
Cătră cinstita faţa dumnia-vostră, 
Câ după cum îsti el ostenitori 
Să nu fiţi bănuitori, 
Ci să fiţi binevoitori 
Și de colaci primitori. 
Poftim, să v& fie de bine! 
ȘI să v& "'nduraţi a pune 
In fundulă covăţelei 

(1) Diet. de Aniţa Pletosti, Româncă din Rădăseni.
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Funicica, viţelei. i 
Da de-ar fi ȘI-O cârlănică - 
Că nu-i trebue funicică! (1)... 

In comuna Brosceny și împrejurime ducerea colacilori se serbătoresce cu multă, curățenie și duhi plecati de cătră „săteni. i 
Cei ce nu daii naşiloră colaci de boteză, când morii, se crede că sufletul loră e opritit. la vămile văzduhului, sat pătimesce cine scie ce greutăți. în lumea cea-laltă, 
Cam același lucru se întâmplă și celoră ce nu dai colacii de nuntă. 
Dacă părinţii unui copilu nu poti da cumătrului colacii de botezii, aceştia le lasă cu limbă de morte să-și dea co- lacii. Se crede asemenea că și părinţii copiiloră, ce nu dati -colacii de boteză, suferi pe ceca lume din astă pricină, 
Acesti obiceiă se s&rbătoresce cam în tâte locurile din munții Moldovei Sâmbătă sera, sai Duminică, nu se ține în “semă însă, adesc-ori vremea. Aa 
Cumătrii sai finii ducu cumătrilorii ori naşilori cam ur- mătârele lucruri: doi, trei colaci mari, sai în loculă cola- cilori se pote duce câte-va oca de făină de grâu, o bucată de zahără, strafide, smochine, soponă, o păreche de ciobo- - :țele femeiesci, o casincă, ori uni tulpaniă, ș.a. | 
Lucrurile acestea se puni pe o masă, se acopăriă şi după ce vorba începe şi găzdașii îşi mântue pregătirile, unulă din săteni descoperindă colacii, chiamă pre cumătri ori pre nași :și le închină colacii dicândii: 

Bună vremea, . 
Bună vremea, 
Cumiătre I6ne! (2). 

    

(2) Diet. de Mariuca istorii, Româncă din Mălini, 
(2) Aici se pune graduli de inrudire ce are închinătorulu colacilori cu gazda.
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lacă se închină 

linii dumnia-vâstră 
Cu nisce colaci de grâti frumoşi 
Ca faţa lui Christost, 

Și c'o buticică de vină, 
Să vă [ie chielulii deplină; 
Da-ţi primi şi de holereă 
Să nu vă fie r&ă nenucă, 
ȘI-o băsmăluță de mătasă 
Pentru fața dumnia-vâstră alesă, 
Colăceii îsti cam mici, 
Dar voia li e mare 
Asupra feţei dumnia-vostră. 

- 
Se rogă să-l primiţi 

Ș: să nu bănuiţi, 

Că de vori trii 

Colacii vori mări, 

In dosul eolaciloră 

Este funia vaciloră 
Și căpistrulă cailorit. 
In dosulă colăceilor 

I funicica viţeilorii 

i 

d l 

ȘI coșărașuli micilor. 
De nu credeți 

Puncţi mâna şi vedeţi, 

Că ci drepti nu spunte 
De cât odată în ană. 

Unii închinătoră dici următorea închinăciune : 

Bună vremea, 
Bună vremea, i 
Domniloră cumătri mari! | 
lacă scra a "nserati | 
Și noi colăcei c'aceştia 
Nu ami închinată; | 
lată se arată cumătru d-vostră| 
ȘI cu finit dumnia-vostră | 
Cu nisce colăcel 

Mândri și lrumoşi | 

Ca faţa lui Christost, 

Colăceii îsă mititer 
Insă voia li e bună și mare 
Asupra fețelorii domniei-vâstre. 
Finil şi cumătrii de-oră trâi 
Colăceii voriă mai mări 
Şi voia dumnia-vâstră voră în- 

deplini.
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Dumnia-v6stră, 
După cum aţi fostii ostenitori 
Și cheltuitori 
Poltimii fiţi buni și primitori. 
Poftimii de-asupra pe colăcei 
O basmă mândră de șese Ir, 
La dumnia-loră le-ar fi fostă 
Vremea mai de multii, 
Dar ei nu sai priceputi . . 
Dumnia-lorii ari fi făcută 
Colacii câtii de mari, 
Da nu ati avută 
Grâii la hambarit. 
Poltimi dumnia-vstră 
Colacii îi primiţi 
Şi la fini ceva dăruiţi ; 
In dosulii colăceilori 
Coșărașuli mieiluru, 
In dosulii colacilorii 
Funicica vaciloră,. 
Poltimă că mai avemit 
Uni butoi cu vinu 
Ca să vă fie chefulă deplină. 
Dar fie şi de holercă 

  

Să nu vă fie de răi nemieă. 
Vremea a fostă să aducă 
Acestea mai de multă, 
Dar nu s'aă pricepută, 
Cat trimesti carăle 
In jos la Hârlăti 
Și-a fostă drumulă rEu ; 
A fostă drumulă grunzurosă 
Şi-a picatu buţile din cart jos, 
Șl-aii umpluti fundurile 
Unehiurile 
Și dogele 
Prilogele, 
Şi cercurile 
Bilcurile ; 
A rămasă o buticică oloeă 
Dintruni fundu și-o dâgă, 
Am întinsă mâna 
Şi-am luatii şi et una, 
Am venită acasă la cumătri 
Să o ducemii să cinstimi, 
Să ne fie la toți chiefulă de- 

plini (1). 

In împrejurimea Şomcutei-mari sati Chiori, comitatulă Sat- 
mari în Ungaria, unde este asemenea datină de a se duce 
cumătrilorii mari colază de nâna 
o staroste -astă-folu : 

Cinstiţi hoeri de cinste! 
Este rendă 
Şi cuvintă 
Dela Dumnedeă celi sfintii 
Întâia ră, 
Şi-a doua 6ră 

  

Dat 

ȘI, se respundă la masă prin 

Este rendulă 

Și cuvîntulii 
Maicii 

Precistii 

Și-a apostolilor 
Şi-a tuturoră sfinţiloră : 

(1) «Şedqetorea», an. 1. Fălticeni, 1892, p.36—-38.



Tar a treia rendii. | 
Este cuvinti | 
Dela gazdele de locă. 
Da-le-ar Dumnedeti noroci, 
Cinstiţi cumătri mari i 

„VI nânașiloră celori mari... 
“Scimi noi. drepti și-adevăratiu| 
“Cum Dumnedei a lăsați. 
“Că doră noi am avutii 
Nu toemal tare de multi 
O odraslă din trupulti nostru, 
“Care 'n maica mănăstire 
Prin rostulit nânaşilorii 
Şi-a preotului de loci 
A primiti slintulă boteză. 
Dară una nof. nu scimii 
“Cu ce să le mulțămimii, 
-Şi-una nu ne pricepemă 
“Ce o să le întoreemi? 
Intorei-le Dumnedei 
-Cu mia 
Și cu suta! 
Dar şi noi toti le r&spundemii 
-Doi colaci de grâti frumosi 
“Ca pelița lui Christosti 
ȘI strigămă toţi la Christosti ! 
Să dea Dumnedei norocii 
Și viâţă Ia porobocă | 
Și cu doi potilați laţi | 
Tocmai din târgă cumpăraţi | 
Din târgii dela Țiligradă ; | 
“Nisce zadii de mătasă | 

| 
i 

i 

| 

| 
| 
i 

  

Să le porte săntosă 
“Cinstita gazdă de casă, 
Scimi drepti Și-adevăratii, 
Cum Dumnedeii a lăsată, 
Cam avută, din întâmplare, 
“Şi-o cinstită moşă mare, 

Dumnedei să ni-o trăâscă 
Ca și. de-acum să moșescă, 
Şi la dinsa nu putem 
ZOlă să i-o întoreemit, 
Intâreă-i-o Dumnedeti. 
Dar noi totă îi răspundemit 
O pâne de grâi curati, 
Cum Dumnedei la lăsatu, 
Și-o zadie de mătasă: 
Ca s'o porte sinătsă. 
Avut-am şi-ună ceterâșt 
Inăltuţă și drăgălaşu, 
lără de care 
Nam fi fost în stare | 
Treb'acâsta s'o făcemii, 
Și lui încă-i respundemit 
Cu colacii de grâii frumosii 
Ca peliţa lui Christosti, 
Să strige și clă la Christosi 
Să dea Dunnedeii norociă 
Și crescere la porobociă. 
lar scimi drepti Șl-adlevărati, 
Cum Dumnedeă a lăsatu, 
Cam avută și ună chemătorăr 
Omii voinici şi cu bunti spori, 
Care pe toți ne-a chematii 
Şi aicl ne-a adunată, 
Și pân” ce ne-a adunati 
Sărita elă multe garduri, 
Trecuta multe prilazuri, 
ÎN răspundemii deci și Jur. 
Un colacii de 'grâi frumost 
Ca peliţa lui Christosti 
Să strige și eli noroc 
Și crescere la porobocui ! 
Scimă dreptii și-adevărati, 
Cum Dumnedei a lăsată, 
Cam avutii și unii socaciă
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Yără pică de fund la aci, (1) Îi răspundem deci şi lui Care multi s'a mai trudit Unii colaci de! grâu frumostt Și multă pe -mânuri s'a friptă | Ca peliţa lui Christosti. Totu puindă, Să strige şi clă la Christos Și luândă . PE o Ca să dea multă norociă Olelo dela locu. ., | ȘI crescere. la porobocii! . „2 
Cumătrii, primindă colacii și prindându-i în mână, în cast dacă Irăescii finii, pentru cari li s'aă adusă, mulțămescă din tâtă inima părinţiloră, dorindă în același timpi finiloră viţă îndelungată, sănătate, norocă, fericire Și mai alesă dacă sunt avuți, promițându-le în schimbi pentru colacii aduși ună vi- - țelii, o vițică sau o juncă, ună miel, o cârlană sati o „6ie etc; ; mai pe scurti ceea ce le dă mâna, ce poti, pre care în scurti timpi o și trimit f nului, căruia i sa promisă (3). De multe ori se întâmplă că nânașii, ne- -avândii copii pro- prii, testeză Ia ocasiunea acâsta tâtă averea lori unuia sau altuia dintre finit botezați de dinșii, care apoi, după mârtea nânașiloră, 0 și capătă în stăpânire (4). Dacă însă finulă, pentru Care Sai adusi colaci, a murităi, atunci qică: « Dumnedea primesca, sd fie de sufletul luă NI» Atâtii colacii câţi Și pomișorii, cari Sai adusă pentru finii repausați, cum i-ati luată din mâna celoriă ce i-a adusi în cele mai multe locuri din Bucovina îi și împărţescii între toți Sspeții adunaţi. Iar luminile, căci în casuliă acesta, se aducă și luminile dela boteză, le lasă să ardă până spre sfirșiui, lar când ajungi spre Slirşitia iau mucurile, ce mai rămână, DI INI 

(1) Gaci cuv. germ. „= ismiene, 
(2) Com. de d-liă Elia Popi, învăţători în Șomcuta-mare, | | 
(3) In Ciocănesci precum și în alte sate din munţii Bucovinei, Vedi și V. 

Alecsandri, Poesii Pop. p. 102 „—«Ședătârea,» an. ], Fălticeni, 1892, p. 39: '«Cu- 
mătrii ori nașiă, primindă colacii mulţămescii finiloră și tuturoră colăcariloră 
și le făgăduescu în fața tuturoră ori o juncă ori două trei oi şi altele.» (4) Din Stroesci, com. de d-lui, Berariă. 

JMariază, Nascerea la Românul. 

20
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și puindu-le sub masă le lasă acolo să ardă mai departe 
până ce se stingii singure de sine. 

Unulu dintre cei patru colaci, cari se aducă pentru finii 
cei vii, nânașii îlă întoreii părințilorii cu scopii ca să-l dea 
liniloră, iar dacă aceştia-si mărișori și ai veniti și ei dim- 
preună cu părinții lori la nânasi, atunci li se dă loră co- 
laculă în mână. 

În unele părți împărţirea acesta a colacilorii și a pomi- 
lorit urmeză mai târdii și anume atunci când voescii cei 
ce i-au adusii să se ducă pe acasă. 

După ce sait adunată acuma toți cei ce ati avutii să aducă 
colaci, după ce i-a închinată fie-care cum a sciută, gospo- 
darii de casă iai colocii aduşi de pe masă şi-i pună în 
altă locii, iar în loculii lori pună pe masă diferite bucate, 
poltescu apoi atât pre cumătri câtu și pre cci-lalţi inși ce se 
mai află do faţă ca, să ocupe loci la masă, şi anume pre cei mai 

înaintați în virstă și mai cu vadă în sati îi pună să ș6dă 
în fruntea mesei, iar pre cei mai tineri împrejuruli acesteia. 

După ce sai așezatii cu toții cumătrulii cel mare, stă- 
pânulii de casă, luândă unii păhari de rachiă cinstesce la 
celă mai bătrână dintre 6speţi, acesta la cumătra mare, ia 
cumătra. la cine o trage mai întâi inima, și totii așa cinstin- 
du-s6 unulii pre altulă, bend și ospătândă petreci în voie 
bună, cam dela vro dout-irei « 

hătă târdiă noptoa. 

Dacă cumătrulii mare, căruia i sai adusi colaci, e unit 
omi veseli și petrecătorii, și dacă mai e încă și avulă, atunci 

„face colăcime şi cu lăutari. In casulii' acesta «de multe ori, 
după ce sati sculati dela masă, nu sc duci îndată pe acasă, 
ci se apucă la jocii, care nu odată dureză chiar și până a 
doua di dimincţă. Ne fiindu lăutari dindămână se mulțămesci 
și numai cu uni cimpoiașii sat cu unii fluerari, care scie bine 
dice din flucrii sai din trişcă, să aibă numai după cine juca. 

re de după amiadi şi până
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Câtu timpu stau la masă, atenţiunea, lori nu e îndreptată numai la mâncare și băutură, din contră, glumescă şi isto- risescu felă de felă de lucruri Și întmplări atât din sati câtti și de prin împrejurime. 
Iar unii, după ce au prinsă o I&că, în capi, începii a cânta și felurite cântece, precum: 

Holercă cu secărea 
Vai de mine cum te-ași be, 
Nare cine mă "mbia. 
Imbiia-na 6re cine, 
Că i-a fi milă de mine! 

Sau astiu-felă: 

Holercuţă, draca mea, 
Pusami gândă că nu te-oi be. 
Unde vădă pe alții bendi, 
Vedu inima ?n minc-ardându ! 

Dacă vre-unulă a băută cam multişoră și începe axă fi rău, cei-lalți, observândi acâsta, dică în glumă: 
«A prinsă cioeârlanulă de coda» Sau «s'a uitati cam la- comă în funduli paharului» și de aceea «s'a cam diochiati». dar lasă, că acuşii îi va trece Și nu i s'a mai întâmpla nemică.! După masă sai mai bine dist după închierea întregei pe- „treceri dela Colacime, colăcarii, adecă părinţii şi finii, cari ai adusi colaci, își iat remast bună dela, găzdaşi și se por- nescii apoi spre casă ducândă fie-care cu sine veselia, pre- cum și unii carii de minciuni; - 

Cumătriloră și nânașilorii le pare bine de finii ce au; dacă ai semne de buni gospodari, iar finii ducă cu ci. mângă- crea sufletescă că, la vămile văzduhului Și pe cea-laltă lume nu voră fi supuşi la munci oră opriți în drumulă lumei fe- ricite de colacii de botez ori: de nuntă (1). . 
n ă 

(1) Vedi și <Şeqătorea» an. ], Fălticeni, 1892, p. 39. 

  

———————
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NAIL. : 

CRESCEREA. 

Românca țărancă, de ar fi ori și câți de bogată și de 
ar av6 ori și câtă de mulți copii, ea nici pre unuli nu-l dă 
pe mânele altei femei ca să i-lă lăpteze și crâscă, nici când 
nu-și caută și năimesce doică sai mamcă, ci numai dacă-i 
încuviințeză, sănătatea, îi nutresce și cresce ea singură, Fie- 
care Româncă, avută ori sărmană, 

Copili dacă dobândesce 
Cu lucru în mână-lu cresce, 
Ii legănă cu piciorul 
Și din brâu torce fuioruliă. 
Cu o mână îl dă ţiță 
Cu alta toculi aţiță (1). 

De face de mâncare pentru bărbatuli să sai pentru lu- 
crători, de caută de vite, de paseri sai de alte animale 
domestice; de lucră la cânepă sau ţese pânza trebuitore 
pentru îmbrăcămintea familiei, de grijesce în casă saă pe 
afară, mai pe scurti de-ar fi ori și cât de învăluită și ne- PI 

(1) A. Pană, Povestea Yorb. t. II. Bucuresci p. 133,
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căjită, ea nici când nu uită de copilulii său, ci amuşă amușă alergă la dinsulă să vadă: ce face, de nu plânge sati pote i trebue ce-va, și după ce-lă caută și grijesce se apucă iară și de lucru. - o - Iar dacă se duce în câmpă la prășiti sat la secerată, la adunati fână saă la, culesi cânepă, ea nu-și lasă copilul de țiță acasă, ci-lă iea totă-deauna cu sine şi ajungândă la starea locului îndată caută o tulă sau îi face o colibuță de buruene, îlă pune acolo la umbră și se dă apoi la lucru și lucră din tâte resputerile, Iar când începe copilul a plânge alergă la dinsulă, îi dă de suptă, îli desmiardă puțini și adormindu-lă se apucă din noi la lucru și lucră, ne 'ncetatii până ce apune screle. 
Și cu tote că copiii Româncelori țărance sunt așa, dicândi din momentulă nascerii loră și până ce cresciă mari espuși la o mulțime de neajunsuri și ncîndămânări, cu tote că, (Gto adesc ori sunt expuși vântului şi recelei, ploii și arşiţei s6- relui, totuși experiența de tâle dilele ne arată că ei sunţ în- deciti mai sănătoși și mai voinici de cât ai celoră, cari ii crescă cu cea mai mare băgare de sâmă și ferâlă atâtu de umbră câtii Şi de sâre, după cum merge vorba, Cunoscută, ni-i încă şi aceea, că partea cea mai mare a copiilori de țărani sunt cu multi mai isteți și mai ajunși de capă la ori Și ce învățătură, decât ai celoră dinti'o stare mai înaltă, | 

Dacă priceperea și de multe ori chiar şi mijlâcele unuj ț&rană ae ajunge până acolo ca să-și pârte copiii săi la Șc6lă, atunci frte lesne amă av6 ocasiune de a ne mândri cu unii dintre cei mai deştepţi şi culți bărbaţi, 
Să sperămu insă că în curândii îndemnulă și năzuința după învățătură va prinde răd&cini adâncă și în sînulă poporului românii dela țeră.
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Până atunci să ne întorcemiă iarăși la modulă crescerii co- 
piilori de cătră Româncele nâstre. 

Unu străină, scriindi despre datinele și credinţele lo- 
mânilori din Zransilvania, spune în privinţa crescerii co- 
piiloru următârelo: 

«Trecândă în sfârşită pentru femeca sirguinci6să cele ș6se 
săplemână de lehuzie, ca iarăși ica partea activă în câmpi 
și în pădure, în casă și prin ogradă la afaceile bărbatului 
s&u, pe când sugttoruli adesca-ori rămâne (ile întregi sin- 
gurelă ca cuculii acasă, şi adese-ori capătă abia sâra de- 
mâncare. 

«Cu t6te acestea copilulii prosperâză, măcară că adese-ori 
o luată și dusă de cătră părinţii săi cale de mai multe dile 

“pe pășunile muntâse, unde nu-o dată e destulă de expusi 
vilorilovă 'cari nu arare ori chiar și n driculi verei vijie 
pe câmpiile cele înalte ale Carpaţilorii; clă cresce și pros- 
pereză asemenea florilori de.pe munţii înustei sale patrii, 
de cătră tatălui și maica sa fârte puţinii căutatii și îngrijită 
ba chiar prea puțini băgati în semă. Despre o relație in- 
timă între mamă și copilă nici vorbă nu pote fi la Români; 
de aceea în genere luată, le și lipsescii lori cântecele de 
I6gănt precum și cele de copii, cari ni le înfățiștză poe- 
sia poporală ale celorii-lalte naţiuni prin adâncimea. senti- 
mentului şi a intimităţii sale întruni chipu atât de exce- 
lentă (1).» 

Pe câte şire, mai pe atâtea neadevăruri, şi mai alesii în 
ceea ce privesce relaţia și intimitatea dintre mamă și Co- 
pilulă stu sugâtorit pe de o parte, iar pe de altă parte că 
Românii pară av6 mai de felii cântece de l6gănă! 

Ce se atinge de intimitate am spusă chiar la începutului 
DI 

(1) Dar Heinrich v. Wlisloei, Aus dem Leben der Siebenbiiruen Ruminen. 
Hamburg 1889, p. 11.
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acestui capitolă, şi o mai repețesci încă o dată, că Românca adevărată, numai rari când se despărțesce bucurâsă de co- | pilulă săă sugătoră, și ea e totă-deauna cu gândul la dinsult ca să nu i se întâmple vre o nenorocire. 
Sunt, nu-i vorbă, și de acele mame cari nu-și prea bată capulă cu copiii loră, dar numărulă acelora, după câtă scit cu, e fârte micii în comparare cu totalitatea Româncelortă: Ce se atinge de cântecele de l&găni, apoi acestea nu pe alară și cu' atâta mai puţini la lucrarea câmpului poti fi audite; ci ele trebue căutate în casă lângă lcgani, dela care și-au căpătată şi numirea. Insă acolo 'e cam greă a le as- culta și mai greu a le aduna, pentru că cântecele ce le cântă Românca fiului sati fiicei sale sunt mai mult nisce dorinţe sau taine ale inimei s6le, 'nisce acorduri dui6se, cari nu prea, bucurosă, le descopere ea altoră, cu atâta mai Puţină unui străină, | a Ai şi Românii destule și prea destule: cântece de lâgăniu, 

dar precum pentru multe altele, așa și pentru acestea” nime până acum nu sa îngrijitii să le dea publicităţii și pote că nică nu ia dată nimărui până acum mâna dea se apropia de copilul ce abia a începută să ațipâscă, şi a constringe 
pre maica acestuia ca să i le dicteze. o 

In șirele. următâre însă noi ne vomii convinge că şi Ro- mânii din tâte țările încă ai felurite cântecă de lâgânu. 
Mai nainte însă dea reproduce unele dintre cântecele de l&gănă, cari ni-să nouă cunoscute, să vedemit cum și din ce este compusii lgănula Româncelorii? şi ce felu de numiri mai are acesta la Români? 
Iigănulă Românceloră e în genere f6rte simplu. Eli e compusii din dou scândurele mai lungi și două mai scurte în forma unei lădițe saii mai bine disii a unui secrieșii (co- “pârşeii) ori coșii de căruță, care e așezatii și întăritii pe
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două picidre (tălpi) semicercuale, pe cari se Și I6gănă în colo Și încoce. La fundu e de regulă mai îngustă, iar la gură, mai largă și fără de acoperişi. | | o 
Se mai facă lâgdne încă şi din nuele în forma unci co- șerci (corfe) lungureţe. Dar și acestea încă au tălpi semi- cercuale pe cari sc lâgănă. o 
In unele părți din Zransilvania l6gănele din urmă se acață cu nisce lunii de grindă, şi aşa se l6gănă (1). | Româncele cele sermane întrebuințeză în loci de adevă- ratuli I6găni adeso-ori și o cotdțica, care în unele părți din „Bucovina. și Aloldova, și mai alesi dela ț6ră, se numesce alghiuță. Româncele mai inteligente precum. și țerancele cele 

mai avute ai adoptatii de unii timpă în câce I6gănulie usi- tată la Germani. o 
O samă de Românce îndătineză de a culea pre fiii lori 

șin pată. Insă acâsta după credința poporului români din 
Transilvania nu e bine, din contră e ptcată ca uni ângeră 
curati să dârmă întruni pată întinată (2). | 

Asemenea, nu e bine dea se pune unii copilă în l&gănulie 
altuia, cel ze crescutulă acelui copil, (3). 

Scândurelele, din cari se compune uni l6gănă, sunt în 
genere de radă sau de Pallină, iar nuelele de alună sati 
și de rachata. 

Din altă lemnii, afară de cele înșirate până aice, nu e 
bine să se facă I6gănulii. Dovadă despre acâsta avemu ur- mătorea doină din 'Fransilvania: 

Frunqă verde săcărea, 
Maică măiculiţa mea, . 
Când af fostă cu mine grea, 

În 

  

(1) Com. de Romuli Simă, înveţători in Orlat. (2) Com. de d-lă Rom. Sima. 
(3) loncnu, op. cit. p. 24.
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Maică răi îţi mat părea. 
Dară dacă m'ai făcutu 
Ție bine ţi-a păruti, | 

"Mi-ai făcutii plaponii de lână; 
Fașia. de mătră pună . 
Și legăni de mag gheranik . 
Să mă legănă de măg ani (1). 

x In l6gănă se așterne de regulă ună păeriă micii umplută mai alesi cu fenă Sau cu pae de grâu sau de secară, și la capi se pune o perinuţă. 
| Fie-care mamă însă trebue să iea forte bine sâma, ca pintre fenuli sat „Paele din păcrit să nu fie neghină sati vre-unii spină, căci acestea, poti să-i fie nu numai de stricăciune, ci și de augurii răi. De aceea dice uni cântecii din Transilvania: 

Maică, când m'ai legănatu, 
Maică, rău m'al blăstămatii, 
In iegănii mi-ay pusă neghină 
Să nu am în veci hodină, 
Și sub periniţă spini 
Să trăescii între străiny 2).. 

Și acuma, după ce am Vădutii cum și din ce-și lacă Ro- mânii l6găni pentru Copiii lori, și cum îlă „îngrijescii, să trecemii la cântecele de leganiă. 
Am amintită mai sus că Româncele, când sunt fârte în- văluite și ocupate cu lucrulă, rare-oră îndătinâză de a adormi pre copiii lori cu cântece. Nu totii așa facă dle și în dile de sărbătore când: n'a de lucru, sau serile când au Sfirşită totu lucruli pe afară Și când sai retras în casă. Atunci nemijlocit după ce i-ati scăldatii, înfășatii, li-aă dată de suptă o 

(1) Iuliu Moldovaniă, Poesii pop. publ. în «Gazeta Transilvaniei» an. 1888. No. 235. 
(2) ulii Moldovană, Chiuituri pop. pub!. în «Gazeta Transilvaniei» an. LI. Brașovii 1888, No. 142, |
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și i-au culcatii în l6găniăi, începi a-i legăna și a-i adormi prin 
cântecele lori cele dulci şi melodidse, în cari cuvinte ca 
nani-nani și luliu-liuliu vesună ca o doi6să desmerdare. 

lată unulii dintre cele mai frumâse cântece de l6gănu, 
prin care îndătinâză omâncele din Moldova a-şi adormi fe. 
ciorașii loră,: 

Ca Domnulă Stclană celii Mare, 

Să [i verde la răsboiii, 

Să scapi ţâra de nevol; 

Xani-nani, copilașă, 

Dragulu mamil feciorașii ! 
Că mama te-a legăna 

Și mama te:a căuta 
Ca pe-o îlâre drăgălașă, 
Ca pre-unii ângereli în fașă. 

Nani-uani puiulă mei, 
Ferici-te-ar Dumnedeu ! 

Să fil Scheșii și fiumost 
Ca ună sore luminosi, Nani-nani cu mama, 

Că mama te-a descânta | Fetele să te 'ndrăgescă 
Să te facă unii vitâzit mare Flori în calea ta să crâscă [1]! 

Aria cea mai răspândită, pe care se cântă versurile ace- 
stea, e cea următore: 

  

  

  

  

  

              

  
  

PIPI RSI I ZII (0-a co jraa cea se-pel-op-2a i2) = PIZ 
“ Ea artul eta 

Cuvintulii nani, cu care se începe cânteculu reprodusă 
precum şi multe alte cântece de l6găni ale Românilori, ne 

  

(1) V. Alcesandri, Poesii pop. ale Rom. p. 381. 
(2) T.T. Burada, Almanachi musical, an. Il, 1876, laşi p. 72.
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vu 
aduce aminte de cântecele de lEgănă sai nenza cu cari ma- 
mele romane adormiati pre pruncii lori (1). : 

Și mamele italiene încă îndătineză, ca şi Româncele nostre, 
a legăna pre copiii loră cu unii felii de nani-nani. Ele cântă 
următârea, strofă :- 

Dormi, dormi, nel mio seno. 
, Il mio cuor culla sara, 

Pa la nina, nana na (2). 

Dacă sugătorulă e felișără, atunci mamele din unele părți 
ale Jloldove! îlă adormi prin următorul cânteci: 

Nani, nani copiliță, 
Draga mamei garofiţă, 
Că mama te-a leuăna 
Și pe tață te-a spăla 
Cu apă dela isvâre 
Ca să fii ruptă din sore. 
Nani, nani drăguliță, 
Cresce-ai ca o garofiţi, 
Să fii naltă trestioră, | 
Albă ca o lăcrămiră, 
Blândă ca o turturea 
Și frumâsă ca o stea (3). 

Unii. cânteci din Bucovina, care asemenea se'ncepe .cu Nan, nuni, şi care se cântă atâtă băeţiloră câti şi copile- 
loră, sună așa: : 

Haida, nani, Puiul mamii; 
Nani, nani, Puiulii mamii 
PI 

(1) Iloratii epist. 1, 1, 62; Carmen, 3, 28 16. — Phacdri, 3, prolog. 10. (2) Apud. V. Alecsandri, Poesii pop. p. 882. 
(3) V. Alecsandri, Poesii pop. ale Rom. p. 381.



Celă de curcă, 

Eu te I6eănii 
Tu te culcă; 

Puiul mamii 

Celă de rață, 

Eu te leoină 

Tu te-așcză; 

Puiulă mamii 

Celii de domni, 
Eu te lâgină 
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- Linișoră, 

Tu te culcă 

„ Binişoriă, 

C'a veni domnulă 

Cu somnului 

Să-mi adârmă 

Puişorulă, 

Şi-a veni dâmna 

Cu perina 

Să-mi adârmă 
Tu adormi; Duduca (1). 
Et te lâgănă   
Alti cântec, totă din Bucovina, care așișderea se *ncepe 

cu nani, nani, sună precum urmâză: 

Nani, nani, 
Dragulii mamii, 
Nani, dragulii mei, și dormi, 
Diminâţa să te scoli 
Să fil mamii de-ajutorii 
De pe vatră pe cuptoră, 
Tătuţii de prășitoră. 

Unele Românce din Bucovina, pe lângă cuvintulia desmer- 
dători nana, întrebuințâză forte adese-ori în cântecele lor 

mia de l6găni încă şi cuv. luliu. 
lată ună astă-felă de cântecii, în care provinii am 

cuvintele de mai sus: 

Iaida liuliu, puiule, 
Puiule, puiuțule! 
Haida liuliu cu mama, 
Că mama te-a legăna 

  

(1) Din comuna Balaccâna, com. de M, Jemna, stud. imn.
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ȘI din: gură ţi-a cânta, 
Ţi-a cânta ună cântecelii 
Scurticelii și frumuşelii, 
Dâră-i cresce măricelu 
ȘI te-i face voinicelă. 
Haida liuliu, nani, nani, 
Liuliu, liuliu, puiulii mamii, 
Că mama ţie ţi-a dice 
Uni cântec mândru, duiosă, 
Ca s'adormi să fi frumosi, 
Părinţilorii de folost p- 
Haida liuliu, hăețelii, 
Dragul mamik miţiţelă, 
D6ră-i cresce mărişorii, - 
Să fii mamii de-ajutoră. 

Haida nani, palicașă (1), 
Dragul mamil ficiorașii, 
Doră-i cresce mai de grabă, 
Să fii tatii bună de trebă! (2) 

Uni altă cântec de l&gănă, totă din Bucovina, și anume din comuna Crasna, sună așa: 

Hai Ziuliuţă, puii de pesce, 
[ai liuliuța și-adormesce 
Să te pâtă mama eresce, 
Să-i fii slujbă cu nădejde, 
Să fii mamii de-ajutoră - 
Și tătuții de bună spori ; 
Să fi mamii iârna *n casă, 
Tătuţii vara la câsă 
Mână dreptă, de-ajutată, -. 
Ori-ce lucru de lucratu: 

PI 

(1) Palicașă e ună cuvint de desmerdare, insă Românca e ca dictată cân- teculă n'a sciutii să spue ce însemneză, 
(2) Din Bălăccna, com. de Mihaiă demna.



— 318 — 

De-adusii apă cu cofiţa, 

De-aprinsii scra luminiţa (1). 

O variantă a acestui cântecii, culâsă asemenea din Crasna, 
sună astir-f6lă: 

Hai liuliuţi, draguli mamii, 

Puiulti mamii, scumpulii mamii! 
Hai liuliuţu și-i dormi, . 
Dâră mai măruți vei fi. 

Hai liuliuţu și-adormesec, 
Și-adormesce, puiă de pesce, 
Dor te-ar put mama cresce, 
Să fii mamii de-ajutorii 
Și nenuțului de spori, 

Mămuţii tale în casă 
Iar nenuţului la câsă 

De-adusti apă cu cofiţa, 

Sâra de deschisti portița! (2) 

Altă variantă, totii din Crasna, sună precum urmeză: 

Dragulă mamii puii de pesce, 
Ilaida liuliu şi-adormesce 

Să te ntă mama crescc, 

Să te crcscă mărişorii 

Să fii mamii de-ajutori 
ŞI tătuchii de multi spori, 
Să scoţi boii din ocoli 

Pe Priană și pe Bujoră 

i la jugă să mi-i înjugă 

i la plugă să mi-te duci. 

Boii că mi-i înjuga 
* Şi cu tata că-i ara 
y 

Grâui de vară-i semna 

"I
u 

[+
 

  

() Diet. de M. Bărbuţă. 

(2) Diet. de M. Bărbuţă.



— 319 — 

Și-a da Dumnedei şi-a fi 
Câtu băiatul va trăi | 
Și colaci frumoşi vomit face 
Cașa băiatului place! 

La unii băiati ce-va mai mărișorii : 

Haide liuliu, lulişoră! 
Dragulii mamii puișoriă, 
D6ră-i cresce mărișoriă, - 
Să mi te văd că grăesci 
Să nu mă mai năcăjesci, | 
Că destul pieptului mi-ai supti 
Și ţiţele mi le-ai rupti. 

- Fă-te mărişorii şi cresci 
Că totă dragul mamii ești. 
ȘI tu 'n câmpă că mi teii duce, 
Mama mâncare ţi-a duce 
Și după ce mi-i lucră 
li sta puţină și-i mânecă 
ȘI tata s'a hodini, 
Câtă cu tine-a mat trăi, 
Numai dacă-i ascultă 
Cum a dice tătuca. 
Dumnedeii sa bucură 
ȘI ţie hrană ţi-a da: 
Câtii îi fi și-i may trăi: 
Nemică nu ţi-a lipsi (1). 

Altulă: ? 

Dragulii mamii, Ionică, 
Puișori de rindunică ! 

. Haida liulit şi te culcă 
Dor te-ar put6 mama cresce 
Să te dec la neveste! (2) 

O —— . 
(1) Amendoue cântecele acestea, culese din comuna Crasna, mi le-a co- „ municatii cumnatului meti d-lui Sam. Petrescu, parochii şi exarehii. 
(2) Din Mahala, com. de d-lii Ionică alti luj Iordachi Isacă, aaricultori.
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isa o copilă: 

Haide liulit draga mamii, 
Draga mamii, puica mamii! 
Ilaida liuliti de-mi adormi 
Dernincţa să 'te scoli 
Să fii nenii de-ajutoră 
Și mamii lucru cu spori. 
„Câte flori ai fostii po șesti 
Fetele că le-ai culesii | 
ȘI le-ai strinsă în mănunchele 
ȘI le-au pusti în sîni la piele, 
Și le-ai strinsă în mănunchiă mare 
Pe la asfinţităi de sore 
Și mi le-ati pusă subsudră 
Ca copila să-mi adârmă. 
Și se va culcă cu sâre 
Să-I pară nâptea mai mare. . 
ȘI așa ml-a adormiti 
Puiulă mamii celii iubiti, 
Că singură n'a sciutiă 
Noptiţa când a trecuti (1). 

Altul: | 
Draga mamii copiliţă, 
Scumpa mamii garoliţă, 
De-ar sci mama cul te cresce 
Nu ţi-ar mai trage nădejde ! (2) 

La uni copilă, a cărui mamă a muritu : 
Haide liuliu, dragul tatii, 
Căci amu nu-i țița mamir! 

Țiţă rea și acră 
Amu te aplecă - 
Şi mână străină 
Ami te alină! (3). | 

DI II 
(1) Din Mahala, com, de d-lă Ionică ali lui Iordachi Isacă. (2) Din Mahala, com. de d-lă Ionică alii lui Iordachi Iaca. (3) Din Crasna, com. de d-lui Sam. Petrescu,
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La unii copilă de fată mare: . DL 
Frundă verde mărăciune, Și blastămă jocurile Când iese fata la lume Și tote petrecerile: N'asculte cine ce-i spune. —Câte jocuri am jucati Dacă-i spune ună flăcăii Lacrimi atâte-am vărsatii, Ea să-l ţie toti de rtă. Bădișorii, ce mi-ai fostii dragă, S'asculte pe tatălui stu, Să vil pân” la alt met pragi, Tatălii s&i n'o 'nvaţă r&ă, Că tu dacă mi-i veni Da o 'mvaţă totă de bine Ei frumosi te-oi milui Să nu jâce 'n joci cu nime, C'o cojiță de mălait Joculii cela nu-i curată Uscată de nouă ai, Multe fete c'a 'nșelatiă, - Co .strachină de cenuşă Gâţe gâle n'a purtată, De-asupra cu cărbunași " Pe părinți i-ati rușinată, Să scil cum iubesei și lași Când se 'ncepii hramurile Cine iubesce și lasă Ele plângi cu dilele. ÎNar mat avă ticnă 'n casă, Câtă îl vara de frumosă Aibă mârto de cuțită, Ele şedii la umbră 'n casă N'aibă loci nici în mormiîntii (1). 

Altul: 

Perişorii useatii pe culme, Când flăcăii vină pe-a casă Câte fete sunt în lume --I Ea atuncY scăldușca varsă, Nu-i nici una amărită O Fetiş6ră 'nceluită Ca fata cea 'nceluită | Și de lume despărțită ! „Și de lume despărțită. Cine mi te-a învățat Când flăcăii mergi la jocu Pe părinți de-ai rușinati Ea pune scălduşea n focă, | pe nemuri de-ai supărată ? Când flăcăii jâcă râtă — Măiculiţa din celt sată Ea aplecă pe covată Pe la tâte zorile, ȘI toti plânge și oftâză Pe la stratii cu florile ! Multe lacrimi mat zerscză — Păseruică 'n cuiburele, Și se primblă pe la portă Copii mici în covăţele, Pare că ar fi plouată, Lâgănă-i, puică, și taci, Cu mânile subsudră, Că ţi-ai fostă feciorii dragi. Cu focșorii la inimidră. Feciorii la joci s'oră duce, 
DI a 

(1) Din Mahala, com. de d-lă Ionică ali lui Iordachi Isacă. 
Jlariană, Nascerea la Românr. 

21 .
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Iar tu-l suspina și-l plânge; 
Feciorii "m jocă orii juca, 

Tu-i plânge și-l lewăna: 

Haida liuliu draguli mamii 

N'ar ajunge dile bune 

Celă ce te-a făcută pre tine. 

Trupu-acolo să-i rtmâie, 

Și-atuncea eli să se 'nsore 
Când voii fi cu fată mare, 

|. Şi-atuncea să se cunune 

Când voii eși ei la lume; 
Cum mi-a legatii mânele 

Şi scurtatii drumurile 
Elă îl dusă în cătănie, 

Numaf. vestea lui să-l vie, 

Dragul mamii, puiulii mamir! | 

| Seurte-i-se dilele! (1) 
” , 

l 

Ca și Româncele din Bucovina și Moldova, toti așa adormi 
pro fii și fiicele lori și „Bomâncele din Transilvania, Banati 
și Ungaria, cu aceea, deosebire numai că acestea adese-ori 
începă cântecele loră. cu cuvintulă aduă şi Dua, în locu 
de nani sau liuliă,. | 

Iată unulu din. Zronsilvaniu: 

Bua, bua, cu mama, 

Că mama te-a legăână 
ȘI frumosi ţi-a descântă: 

Bua, bua, puiulă mamii, 

Draguli mamii frumuşeliă,: 

Până-i cresce măricelii (2). 
y .. 

Altuli, totă din "Transilvania, și anume din Cohalmă: 

Bua, bua, bua, 
Puiu mamii, 

Dragii frumosti 

Cresci luminosi, 

Să fii prea norocosi, 

„Să trăesci neptcătosă; 

  

) Din Mahala, com. de d-lă Ionică ali lui lordachi Isact, (1 

(2) Gazeta Transilvaniei, an. LIV, Prașovă 1891. No, 32, în «Foiletoni»,
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. Pentru tine mg năcăjeseit 
Și ?n lume mă amărescti 

Să te croscii, 
Să te măreseă! 

2 

Ală treilea, tota de-acolo: 

Bua, bua, bua, 
Puișorii și-alti meu drăguţ, 
lFeciorii fă-te mare mărișorii 
Ca să-mi fii de ajutor 
ȘI să-mi ici boulă de corni 

i la 'ntorsă și la ogorii; 
Pentru tine mă Căsnescii 

Ca să te croscii, 
Să te măresc ; 
Ilaide luică 
De mi-lă culcă, 
ŞI tu cidră 
De mi-l scolă, 
ȘI tu pesce ' 
De mi-lă cresce, 
Și tu rață 
De-lui resfață, 
ŞI tu ţarcă 
De-li îmbracă, 

Nnmai mare să se facă, 
Să crâscă, 
Să 'mbitrânâscă, 

Pe lume să Vecusscă!... (1) 
Iată unultă Și din Banati: 

Bua, ua, Ionașii, 
. Draguli mamii copilaștă. 

Taci și dormi încotisorit 
Sufletulă met puișoră ; III 

B.P, Ilasdeu, Diet. limb. ist. și pop. a Românilor, ţ, II, p. IL din Adenda. 
pol 

b.
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Până diua te-a trezi 

Pe-ală cI pieptu te-i odihni. . . 
Bua, bua, păunași, 

Scumpuli mamii ângerașii (1). 

Altulă din Ungaria şi anume din împrejurimea Șomcutei 

mari, comilatulă Satmaru : 

Abua-te cu mama, 

Că mama te-a legăna, 
Cucă-te (2) tu pititeli 

Și te scolă plugărelă, 

Cucă-te tu şi te-abuă 

Şi te scâlă mânila diuă. . - 

Bătutar fi Dumnedeu 

Trimbele dela beleci 

Care m'am legănată ci, 

Să nu se legene nime, 

Să fie plătită cu minc. 

—Legănă, lele, și taci 

Dacă ţi-a plăcută să-lă faci! (3). ' 

Ce se atinge de cuvintulii bua ali Româncelori din Banati 

și Ungaria, trebue, să amintimi aici, că clii, deși mai rari, 

provine și în Bucovina și anume în douc forme adică Vua 
şi boa. 

Unu cântecă din satulă Bosanai, districtulă Sucevii, în 

care "provine acesti cuvintii, sună așa: 

Ilal bua, maică, buca, 

Că maica nu te-a lăsă, 

Ci ca mi te-a legănă 

Și din gură i-a cântă, 

(1) Alexandru Onaciă, aCunună», novelă pop. publ. în «Familia» an. NI. 
uda-Pesta 1875. p. 74. - 

(2) Cucă-te = culcă-te. Toti aşa rostescă verbul acesta și Româncele din 

Bucovina, când voescii să-şi adormă copiii, 
(3) Com. de d-lu E. Popă. inveţători în Someuta-mare.
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ȘI țria cântă 'ncetișorii 
Unii cântecii mică, scurtișorit 
Și vei cresce mărișoră, 
Ţi-a cântă unt cânteceliă, 
Scurticelă și frumuşelă, 
Dâră-i cresce măricelti 
ȘI te-i face voinicelă! (1) 

Unii alti cântecă din orașul Câmpulungi, în care provine. 
cuvintul /da se'ncepe astă-feli: Ă 

Haide lvliu, și-a băa, 
Că mama te-a legănă.. 

Se întâmplă adese-ori că dormindi unii copii diua, când 
înserâză, fugindu-le somnulii, nu potu să dârmă. Deci ma- 
mele lorii, vădândii că prin cântece de sâma celorii arătate mai 
sus, nu poti de fel săi adârmă, și voindi în urmă și ele 
a dormi începi “a cântă uni felt de cântece, prin cari pro- 
vocă felurite victăți ca să le vină întru ajutoră spre ador- 
mirea copiiloră, precum: 

Vină rață 
De-lă iea 'n braţe, aa 
Vină știucă Ii 
De mi-lă culcă, 

Vină somnii 
De-lă adormi, 
Vină pesco - 
De mi-lu cresce (2). 

Mai toti prin aceste cuvinte își adormi copiii și Român- 
cele din unele părți ale Zransilvanie: . | 

Vinâ rață 
Și-li ia 'n brațe, 
Și tu gâscă 

DI 

(1) Dict. de o Româncă din Bosanci. 
(2) Din Sirelă și Bălicena.
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De-i dă ţiţă. 

Vină dulcă 
Și mi-li culcă, 
Și tu somni 
De mi-lă adormi, 
Și tu pesce 
De mi-lă cresce! (1) 

Iar o variată a cântecului acestuia, toti din Transilvania, 
sună așa: 

Ilaidă rață 
De-lii ica 'n braţe 
ȘI tu mâţă 
De-i dă ţiţă, 
Și tu Luică 

De mi-l culcă, 
Și tu somnii 
De mi-lă adormi, 

Și tu pesce 
De mi-l cresce, 
Că copilul 

Trebuesce! (2) 

7 

Dacă din intâmplare tatălu copilului e înrolată la oste și 
se află departe de casă, atunci mama, adormindu- “Și copilul, 
cântă: 

Liui, lui, liui, și iară liui, 
Liui, liui, liul, că tată nu-i, 
Că tatălă copilului 
Pe drumul Sibiului, 
Şi tatăl băiatului 
Pe drumu "mptratului (3. 

Nemijlociti însă după versurile acestea, mama întristată 
a 

(1) Com. de d-li 1. Georseseu, înveţ. în Secadate, 
(2) Com. de d-lă Rom. Simu. 
(3) Com. de d-lii |. Georsescu.



— 327 —: 

sburându-i gândul la bărbatul săi, care se află cine scie unde, printre străini, pe când ea trebue: să stea singură acasă şi să caute de tâte cele trebuincise, schimbă cânteculă său celii dulce de mar nainte prin altulă tristă și cântă: 
Cine n'are norocii, n'are, 
De cum nasce până more, 
Nice eii nu' am avuti, 
De când mama mo făcută! (1) - 

Sunt o sâmă de bărbaţi, cari uitându-și dătoria de soții şi părinte petreci mai multi prin crîșme decât pe acasă. Ba, nu destulă atâta, când se întorci acasă se începi la certă și chiar la bătae cu soțiile lori, neluândii în conside.- rațiune că aceste, pe lângă munca de pe lângă casă, mai aă încă de a căuta şi de copii. E 
Și cu tâte acestea multe femei cari au avulii nefericirea de a ave asti-telă de bărbaţi, fiindă răbdătore și ascultătâre în locă să se pună de pricină, își caută de trebi, desmiardă şi adormi pre micii Și nevinovaţii lori copii ca şi ori-care mamă, fericită, cu acea deosebire numai că atari mame nu o dată suni necesitate de a adormi pre copiii lori prin cântece de sâma celui următoră: 

Puișoră de rândunea 
Mută-ţi cuibulti de-acolea, 
Ca veni tătuţa 'batu 
Și-a găsi cuibulă stricată 
Și-o să ni-lu dece. de capă!... (9) | 

Dacă trecemi dela Românii din Dacia traiană la cei din „Macedonia vedemu că și Româncele din acestă țâră, încă îşi desmiardă şi udormit copiii ca și surorile lori de din-câce de Dunăre. Ba, ce e și mai bătători la ochi, mamele 'ma- PI 
(1) Com. de d-lu 1. Georgescu, _ 
(2) Din Crasna, diet. de M, Bărbuţă, AD
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cedonene începii cântecele lori de I&gănă tocmai ca şi cele 
“din Dacia traiană cu cuvintulă man. 

Iată uni cântecă și din acele părți: 

Nani, nani, bunlu. 
Nani, nani, ficiorlu, 
Nani, nani, hina (1) 
Nani, nani papa, 
Că va jină tata 
Va s' aducă hitse (2) 
Şi bilbitse (3) 

Altulu, toti de acolo: 

Nani, nani în legăni, 
Să vină somnulă dela ușă, 
Să-mi! ica ficiorulii de gâtu, 
Să mi-l ducă în grădină, 
Să-i cânte o ghirachină (4) : 
— Bine-ml vine miculu mei 

Nani, nani tu mănușă, 
Sină somnul dela ușă, 
Ş'iii lia ficiorlu di gușă, 
Ș'ii-l ducă tru grădină, 
Să-l cântă nă ghirăchină: 
— Ghino îil ine îiclu a fiicu 
S'ai-l bag iu voiu că, Să mi-lii punti unde vrei ci, 
Tru grădină trandafil, In grădină sub trandafiră, 
Sum trandafil și garofil. | Sub trandafiră și garofilă (5). 

Sunt mulţi copii din firea, loră forte El, cari, măcar că-s 
destulii de sănttoși și voinici şi măcar că capita tote cele 
trebuinci6se la timpi, totuși plângă ne'ncetată dândă mai- 
celorii vecinică de lucru. Cu tote acestea, însă fie-care mamă, 
în timpulă scăldării, lăptăriă şi a legănării copilului stu, caută 
dacă-i e cu putință, a fi câtă se pote de liniștită, voidsă și 
bine dispusă, ca să nu strice copilului. lar dacă împreju- 
ările nu-i iârlă a fi toti-deauna! liniștită și bine dispusă, 
PI 

(1) Na. 
(2) hitse = smochine. 
(3) Dr. Gustav -Weiszand, Die Sprache der Olympo-W'alachen, ete. Leipzig 1888, p. 117. 
(3) Unu felu de pasăre. 
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cit. p. 46.
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atunci celă puţină sc feresce în timpul acesta a-și blăstăma copilului, prea bine scindă că 

„+ Blăstămulti de' mumă 
E râu ca ghiara de ciumă, 

sau: 

„+ Blăstemulă de mumă 
Totii ca rana cea de ciumă, 

pe când: 

. « Blăstămul dela tată 
In lume n'a fostă vr'odată. 
Așa-i în 'Țâra Românâscă, 
Unde-i pânea voinicâscă, 
S'aibă să se pomenâscă (i. 

De aceea mamele, cari at copii fOrte răi, şi voescuă a avâ ticnă, mai de grabă fierbă băciulii de maci și sucul acestora, le dai apoi de b&utiă Şi-i scaldă. întrinsulă, decât să-i bla- steme, Și copiii imbătaţi fiindă de suculu celă ameţitoră dormit duși. 
Mama ner&bdătâre, care nu se pâte rețină de a-și blăstă- mă, copilul, nu numai că nu-și ajută nemică prin acâsta, ci din contră pâte fârte multi să strice micului și neprice- putului săi: 'sugătorii, căci după credința - generală a popo- rului blăstămuliă părintescu totă-deauna pică pe capulă fii- loră săi. 

Dovadă despe acâsta avem și următorulă cântecă din Bucovina, comuna Todiresci: | 
Maica mea, când m'o făcută. 
F6rte bine i-o părută. 

- Dară ea, când m'o scăldatu, 
FGrte răă m'o blăstămatii. 

DI NI 
(1) D. Valpiană, Poesia poporală pusă în musică, culegere din tote țările române. Bucuresci 1886, p. 11 și 13.
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Maică ! cu blăstimult tăi, 
Am ajunsii ci așa răi! (1) 

Altă cântecă din J/oldova, judeţuli Suceva, comuna Mă- 
lini, sună așa: 

Mama dincepută 
Când ea m'o făcutii, 
Bine i-o părută; 

Când m'o legănatii 
Ea m'o blăstematii, 

Totă blăstămi cu plânsă 
De mine s'o prinsti. 
ȘI când mto scăldată, 
la că m'o scăldat 
Cu apă de iazi 
Să fiu de năcază, 
Cu apă din rită 
Să fiu de uriti (2). 

lar o doină din Transilvania, care asemenea ne-arată 
câti de răi e, când o mamă își Dlăstămă (iii, sună precum 
urmeză: 

O mămucă, mama mea, 
Vai de inimira mea! 
Val și de dilele mele, 
Una-i bună, dece.si rele. - 
Ti:ţi-a, mamă, și păcată, 
Că amară mai Dlăstămatu. 
Când, mamă, m'ar legănatu : 
Să am casa cucului | 
Și odihna vântului! 
Vi-ţi-a, mamă, și păcată, 
Că pe când m'ai leginati, 
Cună picioră mă legânat, 
Cu gura mE Dlăstămar: 

PI N 
- (1) Com. de Ioană Avramit, stud: imn. 

(2) Dict. de M. Nistoră.
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Să n'am cină Cu-așezare 
Nici odihnă la mâncare! (1) 

Ba, ce este încă și mai multă, nici Măcar în glumă, în lisu, nu este unei mame ortatii a-și blăstăma copiii săi, dacă Voesce ca aceia să fie fericiţi, ne cum înti”adinsă, căci dice o altă doină, toti din Transilvania: 
Ră&ă, maică, mai blăstămată 
Vinerea pe nemâncată, 
Maică cu Dlăstămiă de foci, 
Ca să n'am nici unu norocă, 
Nu scii cum m'at blăst&matiă 
Că de min! răi sa legati : 
Ori în risti, ori într'adinsti, 
Că de min' tare sa prinsi! (2 

După ce at cresculiă copiii maj mărișori, după ce.aă eșităi acuma din peliney Și aii începută a se târti dintr'ună locă într'altulă și-a Jongan?, mamele lori le faci cdmeșaici precum Și alte vesminte copilăresci cu cari îi îmbracă. “Româncele din Bucovina facă de o potrivă atâtă pentru băeţi câtă Şi pentru copile cdmeșuică (cămeșuţe), Cele din Transilvmuia însă facă pentru băeți câmeșuțe, iar pentru 'co- pile ziuţe (3). 
Prima cămeșuicd, după credința Româncelori din Bucovina, nu ce bine să se tacă din Dânză nouă, ci dintro cămeșă veche ca să trăâscă mai multi, și anume dacă e băiată, dintr'o cămeșă hărbătâscă, iar de e copilă din una femeâscă, După. credinţa Românceloră din Transilvania însă nu- e ine de a se face noi-născutului cămeșă din pânză nouă, din ausă că capătă reula copiilori sii frasă, Toti după cre- 

ia INN 

(1) Iuliă Bugnariă, Doine şi hore pop. din jurul Năstudului, în «Familia», n. XXII. Oradia-mare 1886, p. 43, - . (2) V. Alosiă, Poasir pop. în «Convorbiri lit.», an. XII. Bucuresci 1889, p. 919. (3) Com. de d-lui 1, Georgescu.
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dința acestora nu e bine de a se acoperi copilulii cu cârpa 

din capi pentru-că și 'n casulă acesta încă capătă frasă (1). 

După credinţa Româncelorii din Tera- Românescd din contră 

dacă unii copilii micii se ține acoperiti la față, făcându-se 

mare, za fi rușinosă (2). 

Și numai atunci, când se duce copilulă unde-va din casă, 

bună 6ră în ședătâre sau în altă loci, e bine dea se pune 

ce-va negru peste dinsuli ca sd nu se sperie (3). 

Româncelo din fâra- Românesca, voindu ca copilul lori 

să trăâscă, cca dintâi cămeșă o faci din pânză de căpătată 

dela tret case (1). Dar prin gura celei dintâi cămeși, ce 

se va face” unui copilu, să se trecă de trei ori forfecele cu 

cari a fosti croită, ca să fie copilului tare ca fârfecele (5). 

Asomenea facu și Româncele din Transilvania. Acestea 

fie-care cămeșd noul a unui copil, înainte de a se îmbrăca 

acesta cu dinsa, o scutescă. Lasă adecă unii cuţitii ca să cadă 

cu virvulu în josă printrinsa (6). 

Totă aşa facii și Româncele din Alacedoniu. lată ce ne 

spune în privinţa acesta D. Bolintinânu: «Cea, dintâi cămeşă 

co se pune unui micii copilu, muma înainte trebue să trâcă 

prin tvinsa unii [ierti re-care, ca copilulu să fie tare ca 

fierului (7).» 

Acoper&mintulii de capă alt copiiloru de ţiță se numesce 

de cătră Româncele din Bucovina cdzța și scujild, iar de cătră 

cele din Transilvania că fi şi gugiă, şi spre a feri pre co- 

pilii de diochi pună de regulă pe dinsulii uniti semni specială, 

(1) Com. de d-lui Bom. Simu. 

(2) lonenu, op. cit. p. 18. 
(3) Com. de d-lui Rom. Simu. 

(1) loncenu, op. cit. p. 12. 
(5) Ioncnu, op. cit. p. 20. 
(6) W. Sehmidt, Das Jahr ete. p. 27. 

() Călstorii la Românii din Macedonia, p. 114.
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o cordeluță roșie săi ună bănuţă, ca Gmenii (1) și femeile, 
cari di6chie, vădândă semnul, să-și aducă aminte și să nu-l 
di6che (2). 

Afară de cămașă şi cdița mai întrebuințâză Româncele 
spre îmbrăcarea, copiilorii săi încă și multe alte îmbrăcăminte 
precum: tulgânașe, unii Urdușoră, colțunaşi, ete. 

Cele mai multe Românce însă credi că nu e bine să se 
încalţe uni copili cu ciorapii, până nu „împlinesce anulă, 
căci va face mă-sa altulă curendă (3). 

„ Asemenea nu e bine ca unit copilă, până nu împlinesce 
anul să se imbrace cu haine pe dosii, caci ş se întâree a- 
nusulă (4). 

Mai departe nu e bine în timpă de unii ani să apună 
- sorele pe hainele copilului, că apoi cupătă spaimă, In sfirşiti 
femeea să nu bată hainele unui copilă cu maiulă până la 
unii anu; cd se face copilulă, bataușă (5). 

Acesta în privinţa, îmbrăcămintelori ! 
Să trecemi acum la alte datine și credințe. 
Atât Româncele din Bucovina câtii şi cele din 1/oldova 

și Transilvania credă şi spuni că nu e bine a legăna I6- 
gănuli golă, căci acesta aduce copilului mârte timpurie (6). 
„Asemenea nu e bine ca. în l6gănult copilului să se culce 

altulii cine-va, că-i iea somnul (7). 
Din contră când copilulă se scâlă din albie, se dă josi 

și-și I6gănă covata, mama sa va mai face copii (8). 

  

(1) Atâtă Românii din Bucovina cât şi eci din Transilvania numesc băr- 
baţii, spre deosebire de femci, şi omeni. 

" (2) Com. de 1. Georgescu. 
(3) Ioncnu p. 21. 

(W Ionenu p. 25. 
15) Com. de d-lă Rom. Simu. 
(6) XV. Schmidt, Das Jahr, p. 26. «Ședătorea» an. L. Fălticeni 1892, p. 126: 

«Când legini albia copilului fără ca el să fie in ea, copilulă more.» 
(î) «Şedătârea». Fălticeni 1892. p. 52. 
(8) aŞedătârea», an. I. Fălticeni 1892. p. 172.
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Când începe ună copilu întâia, Gră să mârgă în picidre, atunci Româncele din era- Romanesc taie loculi de unde sc ridică în sus de Jur împrejură cu unii cercă anume ca să taie piedica copilului ca să potă merge ușori (1). In Bucovina din contră, când e copilul acum așa de mărișorii că se trage pe jos, dar nu pote încă îmbla, atunci voindă să îmble mai de grabă, îlă ica unuli dintre căseni într'o: Duminecă dediminsţă de mânuțe și-lă duce în piciore până la prag. In același timpu ioa și mă-sa 'ună fârfece într'o mână, iar în cea-laltă vr'o câte-va pene de găină. și mergândiă înaintea lui taie tâte penele. 
Făcând acâsta credă și dicit că-i taie piedica și că din momentului acela copilul pote mai de grabă Și cu mai mare ușurință umblă. 
Iar când îlă vădu prima Gră că sa. sculati Și prinde a umblă singură în piciore, esclamă: Poină, pomi Sai copdcelă, copăceli, ceea ce însemneză: să crâscă și să stea ca ună copăcelă drepti în picidre (2). 
In Banată, când o Româncă vede că copilulă ei e acum destulă de mare Și tare ca să pâtă umbla în piciâre, cu tâte acestea totii nu umblă, așteptă până ce vine o țigancă (cor- . toroșiță) la cerșitii. Atunci, cum întră țiganca în casă, una dintre femeile, ce se află de față, o ica cu vorba, iar mama copilului, ducându-se în sobă și luându de grabă ddrele ți- găâncei, le bagă și le pune re unde în casă dicendă : | —câstea poti sta Și în casă, nu numai în sobă (tindă)!» Nemijlocitii după, rostirea acestori cuvinte o altă personă, iea copilului, ce nu pote umbla, în brațe, iese cu dinsulă în curte, îl pune călare pe ună b&ţi de ală țigăncei, care ase- menea la luată cu dinsa când a eșitu afară, și asti-felt 

    

(1) loncnu p. 16. 
i2) Com. de d-lă Ionică ali lui Iordachi Isac și alţi Români din Bucovina.
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apoi ținândă copiluli de mânuţe ca să nu cadă îlu. portă . în colo și 'n câce călare pe b&ţi dicându: 
—Cum 'este de umblătere țiganca, aşa, să fie și N. de umblători! . . | | = 
După ce la purtată în chipulă acesta de trei ori în colo „Şi în câce, se întârce cu copilul în casă şi pune b&țulă la "loculă săi de unde a luată. - a 
Despre tâte acestea, însă țiganca nimică nu trebue să scie, căci dacă, scie, în zadară le-a fosti tâtă, ostenela, iar dacă nu scie se crede că copilulă, în 'urma acestei -proceduti, în „Scurtă timpi va începe a umblă în piciore (1). 
In Alucedonia, când. copilulă începe a, merge, mama: sa, îi cântă: 

| 
Bor, bor pi t ubor 
Cu cămeșa di fulior, 

"Bor, bor pi turzică . 
Cu cămeșa burungică. : 

Când copilul nu umblă în picidre la timpu, i se lâgă degetul cel. mare dela piciorulă dreptă de degetului dela piciorul stângă cu ună firii de lână roșie, apoi se pune copilulă pe pragul uşei cu unii piciori de o parte, și cu -cela-laltă de cea-laltă parte a pragului, și acolo pe pragă cu 0 secure i se taie firulă drepti în jumătate; în acelă momentii o femee prevestită de ceea ce trebuia, să se facă. vine și întrâbă: da ce faci acolo? — 'Taj frica copilului ! — i 
se respunde. 

In A/agarova și în alte locuri maj este -și acestă obiceiă: „două temei ieaii copilulu una de o mână, și alta de cea-laltă mână, și-li duci în mijloculii ogrădii, şi acolo culegă o mână de surcele, și după ce le l6gă cu o siâră le pune în spatele copilului, apoi îlă duce la, praguli ușci, și acolo copilulii o NI 
(1) Com. de d-lui 1. Popovici.
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pune uni picioră de o parte a pragului și cela-laltii de 
cea-laltă parte, şi așa sub picidrele copilului o femee începe 

"a tăia cu ună toporă, atunci cea-laltă femee o întrâbă: da 
ce fici acolo?—ta! frica copilului! . — îi răspunde; acesta 
se face în trei Sâmbete dimintţă, surcelele tăiate se aruncă 

"în drumi, pentru ca copilulă să umble pe cale mai curându (1). 
Când începe uni copilă întâia Gră a vorbi şi dice tata, 

se crede că mă-sa va mai face unii băiată, iar dacă dice 
mamă, va mai lace o fata (2). 

Când uni copili nu pote de grabă vorbi, spună Român: 
cele din Bucovina că e bine a i so da de mâncati pâne 
din traista unui cerșetor. Drepti aceea, când vine vre-uni 
cerșetorii şi se întâmplă că are pând la dinsuli, mama co- 
pilului, ce nu pote vorbi, se râgă să dea o bucăţică, și co- 
pilului să, 

Cerșetorulă, luândi o bucăţică de pâne și dândo copi- 
lului dice: 

—Na-ţi pâne dela moșulă ca mai de grabă să vorbesci ! (3) 
Româncele din Banată din contră aă datină de a duce 

pre copiii loră, cari nu potă de graba vorbi, la biserică, şi 
acolo apoi r6gă pre crîsniculă (4) bisericei ca să. ica restulti 
apei, ce o întrebuințeză preotulu la si. slujbă și cuminică- 
tură, și să-lă târne în zvonișorulă (5) cu care zvonesce (eclopo- 
ţesce) eli în altară la diferite acte, în decursulă st, liturghii. 

Crisniculă, sciindi prea bine care e causa acestei cereri, 
nu se pune de pricină, ci cum se sfirzesce st. liturghie, ica 
apa din cestiune și turnând'o în svonişorii o dă cu acesta 
de trei ori de băută copilului, dicendu : 
DI 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii în Macedonia, în op. cit. p. 29—90, 
(2) In Bucovina și Țera-Românescă. — Vedi loncnu, p. 16. 
(3) Com. de d-lă Ionică ală lui Iordachi Isaci. 
(3) Crâsnică = sfâtă = [îti = palimarii. 
15) Zronișorii = clopoţelă.
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—Dâmne!, ajută fiului tău N. ca cum sună zvonulă cu sunetuli lui, așa să sune 'cu gura Și glasulu, fiului. tău. N. Și precum zvonesce zvonișorulă din altarulă tă, așa, să zvo- nescă cu glasulu său fiului tău N. şi să ise deslege lui gura și limba și vorba, precum ai deslegatii gura lui „Zaharie preotulă și a preamăriti minunile: tale, Dâmne! - Făcândă acesta, se crede că i se deslgă: copilului limba și începe apoi a vorbi (1). E Când uni copil, care pote umblă în picidre, umblă, de= a buşile, se crede că, vină rudele (2). a Totă-deauna trebue de păzită mâţa, precum și copiii din casă, dacă mai sunt, ca să nu trecă preste copilul nebote- zatui, pentru că, trecândă mâţa preste dinsulă, copilul, se spurcă, iar dacă trecă ceilalți copii până la botezi precum și după acesta, copilul închercesce și -nu cresce, și rămâne titireză ori ghibosi ori cu altă. smintelă, și. pricină: (3), Totii așa credă și spună și Româncele din 1/oldova precum și cele din Tera- Românesca, că dacă pășesce cine-va preste, ună copilu, respectivulă copilă nu mai cresce (4). : - Copilul, preste care ai pășită cum-va cu intențiune, spunt Româncele din Zransilvania că nu mai cresce de loci, până când nu-lă despășesci (5). 
a Dacă trece cine-va preste uni copilă saă îlti măsâră, cu cotulă, îi aduci prin acâsta morte ori celt puțini îlă face să închiercâscă (6). | | 

a 0 CI 

(1) Com. de d-lu 1. Popovici. 
(2) loncnu, op. cit. p. 24. 
(3) Com. de d-lă G. Tomoiagă. 

| ($) loncnu, p. 25: aNu e bine să pășescă, peste vre-uni copilii, căci nu va mai cresce.n — Sevastosii, Călătorii: «să nu pășesci copilulă că-nu mai cresce.» (5) Calendarulu poporului pe anulă comuni 1889, an. IV. Sibiu p. 72, (6) 1. Schmidt, Das Jahr, p. 27. 
AMariani, Nascerea la RomAal. 

22
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Asemenea, nu e. bine să se dea cu vr'o mătură sai: ghemit 
în vro uni .copilă, căci și "n casulit acesta nu mai cresce (|). 

Copiii cei forte -înțelopți.şi deştepţi, după credința Ro- 
mâniloră din Bucovina și Transilvania, nici când nu trăescă 
lungi timpi. e 

La uni copilii nu se 'mtăresce mâlele capului, până nu 
va put6 dice petră(2). 

Când unii copil se lovesce la capii de cova, să se târne 
în acel locii apă, ca sd nu icasd cuculu în capii (3). 

La copilulă care se:va uita în oglindă mai nainte de a 
împlini anulă, spună Româncele din Țâra-Românescă. că-i 
iesi dinții-anevoie (4), iar celea din J/acedonia, până ce prun- 
culi 'nu împlinesce trei ani, nu-lii lasă să se uite în oglindă 
din causă că, după credinţa loră, se înbolnăvesce de bâla «cade 
din afara» (ducă-se pe pustii, epilepsie) (5). 

Pe primii dinți, ce iesu unui copil, să dea tatălă stă 
cu 'bani de argintă, apoi 'acei bani să-i dăruescă copilului ca 
sd nu-l mIr6să -gura vre-o dată (6). - | 

Când iesi pentru prima ră dinții la copii, Româncele 
din Jlacedonia' puni la -focu grâu de ferbe, care -apoi se 
împarte la rude sai vecini, luându-se mai întâi din cl vro 
dou&-deci de bâbe, cări se înșiră pe o aţă roşie şi se l6gă, 
la gâtul copilului, pe care o pârtă aşa până ce-i iesi patru 
dinți, apoi aţa aceea se aruncă întrunit loci curati (7). 

Când unui copil îi cresc dinții mai întâi în falca cea 
de josă e, după credința Românceloră din Bucovinz, ună 

(1) Ioncnu, op. cit. p. 26. 

(2) Ionenu, op. cit. p. 21. 

(3) Ioncnu, op. cit. p. 22. 

(4) loncnu, op. cit. p. 25. 
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilor, în op. cit. p. 4. 
(6) Ioncnu, op. cit. p. 21. , 
(î) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cit. p. 49.
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semn că copilul respectivi are să, trăâscă lungă timpi, iar când îi iesi întâi în falca cea de sus, atunci se crede că are să mâră de grabă. _ Totă în Bucovina e datină ca mamele, când vădă celt dintâi dinte ieșită, să dică: «dinte noă în capu sânătosii ! (1) Când unii copil d6rme cu ședutulii în sus, cobesce a move. „Asemenea, și copiii cari plângi multă, înca cobescă a morte Pentru ek sati vre-ună părinte ală, lori (2). 
Copilului mică să nu i se taie unghiile până nu împlinesce anul, căci spunt Românii din 'Țâra-Românâscă că se în- vaţd hoţă, (3) iar cei din Moldova dică că, n'are cu ce se apera de Necuratulă. 
Copilulă mici să nu se pupe nici o dată la ședutii, căci când se va face mare za întărce dosulii la celă ce ta pupată (4). Nu-i bine ca mama să sărute pre copilu nici pe palmă, căci atunci se face tâlhară, nici la „C6lă, căci se face râu. Când sărută, copilulă la gâtă, mama macedonâncă îi dice: «NI i bașă dada tru Jușă, să nu'fii ti năiireșeă după ușd — te sărută mama pe gâtă, ca să nu te superi stândă după ușă (5). | 
Până la 40 de dile dela, nascere, nepota, după datina și credința Româncelori din dlacedonia, trebue să se lerâscă de a se întârce cu spatele la copilu, căci dacă nu ar face una ca acesta, atunci copilulă s'ar înbolnăvi de galbenare (6). “De multe ori mamele, după ce le-au începutii copiii a umblă și a pricepe nu numai că-i desmârdă şi drăgostescii, 

Da 

(1) Dict. de mai multe Românce din Bucovina. (2) Ioncnu, op. cit. p. 24. 
- (3) Ioncnu, op. cit. p. 25. — aŞegătârea» an. |. Fălticeni 1892, p. 19: «Co- piilorii mici să nu li se taie unghiile, că n'aii cu ce se apăra de Necuratulă.» (4) Ioncnu, op. cit. p. 19.: 

(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii, în op. cit, p. 46. (6) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii, în op. cit. p. qi.
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ci totit-odată, avendi timpi din trecuti, se şi jâcă cu dinșii. 

Atunci voindii a-i face să ridă prtă degetele mânei drepte 

pe lângă dinşii, ca şi când sar mişca, vro vietate ceva şi 

ic: 

Merge bolea pe-ici, pe-ici, 

Și face hap-hap de ici! 

lar când rostescii cuvintele din urmă îi prinde cu degetele 

de ună picioruții sai mânuță și copiii ridi. 

Dacă, mititeii, cu cari se j6că, sunt copile atunci dicii aşa: 

Vine îolea pe părete 

Şi mănâne'unti pumnit do fete. 

Sau: 
Merge Caua pe părete 
Si mănâncă șepte [cte. 

Sau: 
Merge Borza pe părete' 

Si mănânc” ună carii de fete. 

Când desmârdă pre copiii cei frumoși sai le arată vre- 

unii obiectii frumosi, atunci spunii că ci sai obiectulă res- 

pectivi e cicea, adică frumosi, plăcută. * 

Dacă uni copilu se apropie de vre-unii obiectii, de care 

ar put să se împiedice și să pice saii vrea să se sue întrunit 

locă, de unde lesne ar pute să cadă şi să se sdruncineze, 

atunci Româncele din Bucovina, făcându-l atenti ca, să se 

ferescă, spunii: «bâca / — feri că-i da bdea, — nu te sui, că 

acuși îi da ddca /» sai chopa-i da!» adică: iea s6ma că-i 
pica, îl căd6 jos! 

Iar dacă a cădutii esclamă: Jopa/ ceea ce 'nsemnâză că 
copilulă na cădutu, ci ar fi săriti. Acâsta se dice anume 

ca să nu plângă. 

Neputându-li prin acâstă simplă esclamare opri dela plânsii, 

din causă că prea rău a cădută și s'a pălită, atunci îl iea
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de grabă în braţe și, vrându nevrândii începe a-i arăta di- 
ferite jucării dâră-lu face ca să tacă. Așa luându-i o mâ- 
nuță şi arătându-i tâte degetele - pe rendă, încependă dela 
celă mare şi Slirșindă cu celă mică, dice: 

Iesta-i ursi, 

lesta-i urs6ică, 

lesta-i lupă, 
lesta-i lup6ică, A 
Iesta i putu de icpurdică! 

Sau arstândă mai întâi între degetului cel mare și celă 
arătători: 

Aici şede-unti iepuraşi, 
- Acsta-lti grijesce, 

Acsta tac lemne, 
Acsta face focu. 
Acesta face plăcinte, 

Aesta. dice:: miaii, miati, mămucă, 
Dă-mi și mie-o bucăţică! 

lesta-i iepuraşi 
Iesta dârme dus, 

„Testa-lti fugăresce, 
lesta îli împușcă, 
Iesta dice: mia! 
Unde-i mama. mea? 
Cea cu coda lată 

-- Vine să mă bată, 
Cea' cu câda lungă 
Vine să mă 'mpungă! 

După ce a rostită ve vsurile aceste intinde mâna spre dinsuliă ca și când ar voi să-lu împungă, făcândă în același timpi 
«buuu /» e | 

Copilul fiindi atenti la colea, ce ile arată și spune ma- 
ma sa, nu numai că uită de plânsii și durerea, cășunată
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prin căderea sa, ci toti-odată când rostesce mama sa cu 
vintele din urmă ale versuriloră citate sait abuazu», începe a 
ride și a spune mamei sale ca să mai facă încă odată așa. 

Mama mai repeţesce de vr'o câte-va ori jucăriile de mai 
sus, apoi puindu-li cu picioruțele pe căputa picirelori sale 
și țiindu-lu de mânuțe, ca să nu cadă, începe a-lii huțuţa în 
sus şi n jos și a dice: 

Iluţa, huţa, 

Cu căruța 

Pân' la lelea Măriuţa, 

Și-unde-a fi drumulă mai grei 

Ori pune și calului meu! 

Dura, dura cu căruța 

Pân' la lelca Măriuţa, 

Măriuţa nu-i acasă, 

Numai fata cca frumâsă 

Cu cercei de ghiocc!, 
Cu salbă de nou& lei! 

lăcendi şi acâsta și v&dendu că copiluli a uitati acuma 
cu totulă de plânsii, îli pune iarăși jos şi-şi continuă trebile.' 
“Când devină copiii prea obraznici, când prindi a fi ne- 

ascultători, atunci îi amenință cu Balaua (1), spaima copii- 
lorit. 

Aceeași căutare și purtare de grijă, și mai totii aceleași 
desmicrdări și jucării, cari le aflămi la Româncele din Bu- 
covina și despre cari am vorbiti până aici, le întimpinămi 
și la lomâncele din cele-lalte provincii locuite de Români 

lată ce ni se spune în privința acesta mai cu s6mă despre 
Româncele din Zransilvanza: 

  

- (1) Sub. cuv. Bute, Catabite, Cuuă, Borză şi Brbană inţelegiă Românii din Bu- 
covina unii felă de fiinţe mitolorzice.
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«Când sunt copiii ca, de unu anii și jumătate, când prindă acum a umbla singuri în picire, a rosti vorbe bine arti- culate și lesne de 'nțelesii, dela, acâsta vîrstă începndi înainte jucăriile mamei sunt întocmite -cu plan educativă pentru băiatii și toti odată instructivă, 
«Copilulă ar toti fugi prin -casă, de multe ori însă, fi- “indă udi pe jos, ori rece, mama, ca să-l . ferâscă de r&- cela, ce lar put bolnăvi, ori de obosâla prea mare îm- preunată cu multele trânte, ce le dă de pămiîntă, îlă iea fru- mosiă de jos, îlă pune pe genunchele stângi, îl ține cu mâna stângă la spate ca să nu cadă, iar cu drepta iea pe rândă câte unt digetuță de ală copilului, începândit dela celă mare, și dice: 

Iesta la viței, 
lesta la purcei, 
lesta la gâsce, 
lesta la rațe, 

| lesta sfireu acasă! - | și când dice asfârcă acasă! sfârcit» ! gâdele pe prunci înceti pe la f6le; elă ride cu hohotiă, uită a se cere jos și dice: «fa mamă!» semn că-i place astă, distracție instructivă pentru clă, că învaţă vorbe noue și încă cadenţate, cum place urechii copilului. | : 
«Cei mai mulți copii de ai țăranilorii noștri, până la acestă etate, cunosc deja aceste pâtru animale, deci le face: o deo- sehită plăcere audindu-le exprimate numele și nevădându-le, Ba, de-i prunculă în laune rele, vrea chiar să vadă aceste animalcule şi deci plângândi dice numele uneia ori alteia: fei (viței), mamă! ce, ma-mamă!» De-i în laune Dune iar dice: «mamă, ței, Ja ţel, mamă!» Apoi încetă cu încetulti se ohicinuesce urechia atâtă 'cu versurile acestea, de ai vr să le totă audă, Și de câte ori observă, că e desculții, de i se vădă: degetele, cârcă singură să dică punândă mânuța
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pe degetele picioruțeloriă: «ţel, cel, ir, firă, casă» ! Fivesce 
că: numai mai târdiă, când e aprâpe de trei ani, scie în- 
tregii versurelulii legati .de degetele picidreloriă. 

1 «Copilului e plictisiti. Mama-i cântă, dar nu-lii pâte scâte 
din plictiselă,. Atunci își iea retugiuli la altă distracţie. Prinde 
cu degetulă” celui mare şi :celă arătătoră. dela mâna drâptă. 
pielcăluța- dosului mânei băiatului -şi trăgend'o în sus cu 
mână cu toti cântă: 

— Piţigac, gae, 

Ce duci în tigae? 
— Unii picioră de dic! 
-— Cine ţi Va dati! 

—Popa din Bârgăti 

““Ţină-lă Dumnegei ! (1) 

«La vorbele «Țind-li Dumnedei,» îi lasă mânuţa, în jos 
şi-lă gâdele lrumosii la, f6le, prin ce îi stârnesce risulă, şi 
copilul sare din plictiselă, şi riqendă dice: «lă, mamă! » 
—Cum 'să faci, dragulă mamii? 

Fă popa!— Că din tote cuvintele audite singuri cu- 
vîntulu popă i-a rămasă în memorie, căci îl mai audise. 
«Mama ride voi6să, că a: ținutii cpuzulă mamii» ceva în 

minte şi-i mai face odată, și iar odată, până se uresce, ori 
că o răpesce vre-o ocupaţiune. , 

„ «Dar băiatul are lecţie: numai ce-lă vedi singuri la de- 
gete . numărându-le:» gâce, rațe, firă, firul! ... „ori: «țeil, 
„ced,. fâră, fîră! ». căci sfiruli nu-lu uită, numai nu-li pote 
esprima. Ori că, cârcă câte uni cuvintii din versurelulă ali 
doilea, numai îlă vedică cu drepta își prinde pielea dosului 
mânci stânge și dice: «popa»... «popa»... apoi se ciu- 

„ desce că nu mai scie dice, deci întrâbă pe mama sa. Și mama, 

  

În o 

(1) Atâtu “datina câtii și versurile acestea sunt usitate și. 'n Bucovina.
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de are timpi, îi împlinesce voia, de nu are îli mângâie, că 
«mintenaşă, » iar copiluli consolată dice și el «nași». 

«E scră. Mama obosită de lucrulii de peste di ar adormi, 
dar puzulă mamii cel de doi ani a adormită, și la di lui nu-i e 
somnă, el sav juca. De stinge mama sa lumina, elă se 

_Scâncesce, cere apă, saă se cere jos. Deci biata mamă iar 
“aprinde luminareă, 'gândindu-și: cu de-a tăria nu poți face - 
pe nime să dârmă, nu mi-a fi nemică de voit mai sta, o lâcă 
cu el. Aprinde lumina, îi face totii co scie, copilului e voiosi, 
dar și somnulii par” că fuge dela elă. Biată mamă. se plicti- 
sesco câtă a, mai repetată ; asta la vițel şi Pițigaia-gaia . . . 
Dar de-odată îi vine o idee nouă. Pe 'părete sunt două 
umbre: a ei şi a copilului. Atrage atenţiunea copilului, elă nu 
se sparie, apoi mama își preumblă, degetele pe părete imi- 
tândă mersului păinginului și dicându: | 

Merge gonga pe părete 
Și-apucă copilulii de urceho'! 

iar la vorbele «de ureche» îlă "prinde cu degetele irumosiă 
de ureche, firesce, nu să-lă d6ră, căci cum ar face mama cu 
voia ceva durere la «puzulii mamiy?». lar copilulii năbușesce 
într'ună risti voiosti propriii etăţii lui copilăresci. 

„ cAstii-felă se mai continuă și astă jucărie unii bunii scopotii, 
iar când vrea mama să -0 întrerupă, copilul se scâncesce 
și dice: «fă, reche, mamă!» Face și veche mama, face și cală 
și țelă și «popă gât», până în urmă copilulă, dârme dusi 
și nu se mai deștâptă până a doua (i, colo la prândii, când 
vorba cea dintâi e ..,. «papă mamă ps 

«Mama, își iea puișorulii în braţe, îlii sărută, îl desmiardă 
pe brațulă stângii, îlă ţine aprope de inimă, iar cu mâna 
dreptă, descopere mămăliguța de pe masă. | 

«Copilulă vedând'o dice ridendu voios «liga». Iar mama 
pote re să nu-i facă unt versurelă până-i caută lăptișorulu, 

.
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care-i călduți lângă foci? Nu! Ea când își aude puișoruli 
(licândă «liga», de loci începe desmerdându-lă: 

Mămăligă 
Fiartă 'n glugi 
Dă la slugă 
Să nu fugă. 

«Copilului ride voiosii, dice şi elit după mama sa: 

ligă 

"gugă. 

dă sună 
nu fugă! 

Mama ride și-l desmiardă cu dragoste, îi dă cu linguriţa 
mămăliguţă cu lapte repeţindu-i versurelulă, iar. elă după 
fie-care îmbucătură repetâză, câti putu ţin6 în minte din elă. 

«De aci în colo, de câte ori vede pe mama umblându de 
dira mâncării, toti-deauna. îl audi dicândi: 

| Ligă 
fiartă gugă, 
dă sugă 
să nu fugă. 

«Ba adesea jucându-se prin casă numai se trezesce reci- 
tându-și versulii favorită ală mămăligei. 

«După ce se uresco, jucându-se pe jos, se cere în braţe. 
«Mama, dacă numai o lasă necazurile,. îi și împlinesce 

cererea, îlă ica în braţe, îi pune degetulă pe frunte și dice: 
«arama,» iar copiluli repetâză «arama», apoi îi pune de- 
getulă pe masă și dice «caturamă», copilulă după ca «ra- 
md» apoi îi pune degetuli pe buza de sus și dice cbumbii»; 
când copilului dă să repeteze «bambi» trage degetului peste 
buza din jos și astă-feli băiatult respică «drumbă» și ride 
că eli, voindu să dică bumbă a disă Drumbă (1). 
PI 

(1) Totii așa facă și Româncele din Bucovina.
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«ălicuţa mamii e cea dintâi la părinți. 
«Ori-ce nume să-i fi pusti Popa, când a botezat'o, nu-i 

destulă de potrivită pentru dragostea mamil.. 
«Ea-i dice: mică, dragă, scumpă. bună. Cu aceste nume 

se deștâptă micuța. Când o întrâbă cine-va, colea când 
se apropie de anulu ală doilea, cum te chiamă, drăguță ? 

"Ea răspunde desmerdată:' scumpă, dragă, bună. 
«Mama varsă, lacrimi de bucurie, când o aude astii-feltt 

respundândi, şi toți ai casei sunt voioși de istețimea micu- 
ței. Iar ea fugindă prin casă repeteză: mică, dragă, scumpă, 
bună, dragă, mică, bună, scumpă! 

«E sâra. Toţi sunt în casă. Așteptă cina. Tata șede. pe 
unii scaunii ori pe o laviţă. Micuța umblă ca o rățucă dela 
unulă la altulă. 

«Scaunele și loviţele 6menilorii noștri sunt multii mai suse'n 
piciore, decât să ajungă celii ce ș6de pe ele cu picidrele jos.. 

«Micuța sar urca la tată-săă în braţe, merge lângă elu și 
ise sue pe picioră. Eli o prinde de mânuţe să nu-i'cadă de 
pe picioră şi o huțuţă pe picior cântându-i: «hinta, hinta !» 

«Copilița încă cântă după tată-so: «hinta, hintaW ba de 
o pune jos scâncesce și suindu-se iar pe piciorulii fatâne-s&u 
dice: «face tata, hinta! 

«Mama o îngână: 

| Face tata hinta, hinta 
Copila mâncă plăcinta ! 

«Copila aude, uită hinta, și strigă: «mama hinta cinta !» 
«Cei din casă ridu, iar ea repețesce: «hinta, cinta! (1)» 
Așa-şi cresce poporul nostru copiii săi: cu cântece, des- merdări și diverse jucării până ce-i vede mari! 
In fine merită a fi însemnată aici încă şi aceea, că 'n Bu- 

În O 

(1) Gazeta Transilvaniei, an. LIV, Brașoviă 1891. No. -32, în «Foeletonti.»
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cozina copiii dela nascere şi până la ună anii se numescă 
fără deosebire de genă cocd, dem. cocuțd. 

Cele-lalte numiri ale 'copiilori sunt, și anume pentru bă- 
ieţi: baiată (mai. adesti băieti), băieţel, şi când e mai mare 
băietană; băiețană, care e fârte 'usitatii în. Bucovina şi 'ca 
nume de familie, apoi bdieţandru; copilă, copilașă, și când e 
mai mare copilandru ;. ficiorelă, ficiorașă, fictoruță, şi abia 
când a ajunsii în etate de peste 18 ani fictoră, ficioră hol- 
teii, sai simplu holtoiă ; june, junișanii, jamișorii, dela 18 
ani în sus se mai numesce încă și facduașă, flăcăuandru, 
și Jlacaii sati flecdă + pr uncă, prumouţă, pruncușoră, pruncu- 
leța ; fetăă. 

Pentru copile: daiata, daieţiea, se ntrobtințeză mai multi 
în Transilvania; copila, copilţă, şi după ce a, cresculii mai 
mărișră copilandră ; pruncă, pruncuță, pruncușoră ; fetița, 
fatuţa, Jetișăra, după ce a crescuti mai mare fătuică, feti- 
șcană, iar când i-a sositii timpul de măritatie fata, eta *m 
Jlore, fâtă-mare, și fătocă sai fătoră, dacă e naltă și robustă. 

Românii, după cum ami vădută, ati multă dragoste pentru 
copiii loriă. De aceca când unii copilu e singurii la casa omului, 
clu este numiti anicelulă; când sunt doi, ei sunt chemaţi 
ochii capului; iar dacă mâre vre-unuli dintre diînşii, părinții 
dicii plângând, că Va îndragită. Dumnereă (1). 

  

AI) V. Alecsandri, Poesii pop. p. 18.
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XXII. 

BOLELE COPIILORU. 

Cele mai însemnate bsle, de cari suferi copiii de ţiță, sunt 
după spusa poporului următârele : Diochiulu, plânsorile, râulă 
copiiloră, câsulă rtă cu spăriatii, roșața sai rofiile, aripele, 
dubele dulci, perulă, porcului, giunghiulă, plesnele, . focurile, 
sochotele, vastulu, gălbenarea și babiţele. | 

Dacă ună copilă a căpăţatii vre-una, din aceste bsle, mama 
sa caută tote chipurile și mijlâcele cum lar pută 'mai de 
grabă vindeca Și scăpa de b6la ce Ta cuprinsi. În casulă 
însă când singură nu-și pote da rândă sati nu 'este în stare 
ca să-lu vindece, atunci chiamă pre o babă sciutâre, care 
după credința poporului, cunbsce mai bine chiar și decât 
ori-care medici învățată tâte bâlele precum și tâte crburile 
cară de ce lâci sunt bune. Și dacă nici aceste babe sciu- 
tore, cari se pricepă la „vindecarea ori-cărei bsle și cari 
pe lângă diferite plante vindecătâre mai întrebuințâză pentru 
fie-care bslă în deosebi încă şi câte unulă sau mai multe 
descântece, nu potă să-lă vindece pre celă bolnavă, atunci 
nimene nu mai e în stare să-l vindece, fără numai Dumnedei.
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Așa crede poporulă, și dintru ale sale e grei a-l scâle. 
Incă multă timpi va mai trebui să trâcă la mijlocii până, 
ce se va pute aduce la cunoscință și pricepere, că cele mai 
multe dintre mijlâcele ce le întrebuințăză elii spre vindecarea 
unci sau altei b6le sunt basate numai pe tradițiune sati în- 
chipuire, nică de cum însă mijlâce adevărate și binefăcâtore. 
“In şirele următâre noi vomii descrie fie-care dintre bâlele 

inșirate mai sus și vom arăta toti-odată și moduli cum se 
vindecă ele de cătră poporulă nostru. Vomii începe mai în- 
tâi cu 

Diochiulii. Intre tâte bslele, câte sai înșiratu mai sus, 
Diochiulă, numită altmintrelea, în Bucovina încă și diochiave 
sait dicchitura, ocupă locului primă. 

T6te popsrele vechi și moderne ati credută și credă că 
privirea ochilorii are o putere magică și pericul6să, care nu 
se pote înlătura, decât numai cu nisce ceremonii particulare. 
Acestă superstițiune se urcă” în vremile vechi până la .Zn- 
dienă, cari numesc diochiulă drichti-docha (1). 

Ea, este răspândită, în Scoţia, (2) Britania, Francia, Purtu- 
alia, Spania, Polonia, (3) și mai cu deosebire în Jtalia, 
unde Neapolitanii puniă celii mai mare credemîntii în ettatura. 

Pliniu (1) ne vorbesce de vrăjitorii Iliria: a cărorii pri- 
vire ameţea și putea să dea; chiar mortea. 

Toti Pliniu, vorbindi despre diochiă, dice: aE de în- 
semnată că acești Gmeni au câte dout pupile în lie-care 
ochiu.» (5) 

  

(l) Chesnel, Diet. des superstitions, p. 664. 
(2) Mine, 11. SS. 
(3) W-. Schmidt, op. cit., pagina 26—27, «Credinţa în ochiului r&ă, gang 

pazzaos Plaut. Conviv. L. Quaest. 7., aobliqnus cculus» la Iloraţiu, ep. L. 14, 37; 
italienesce „amuZocchio;» portugalesce «op maoo; spaniolesce «mal clojox; en- 
slizesce acryl eye» şi polonesce cuoli» s'a respânditii peste totă lumea. 

(4) Mist. n. VII. 16, ” 

(5) list. nat. 1. VII. 2,
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Fiindă-că, locuitorii Pontului aveati nisce .ochi mari me- lancolici. ardenţi și serioși dăduse ocasiune. la. mai mulți fi- siologi din vecultă clasicităţii ca să se ocupe mai în adinst cu erdrea causelorii .pentru. cari acesti poporă era așa de renumită pentru diochiare. Pliniu ne și amintesce de ună „anumită Filarchii, care astă-feli serie despre ei: «după cum se 'scie, ei aă întruni ochiă-0 pupilă gemănă, iar în cela-laltt icona unui calii (1).» 
Anticii credeati asemenea că 6re cari femei din Seiția puteai omori cu privirea (2). Să a ua 
În tâtă Abisinia se crede Și astădi în diochi,. şi când vre-o persână de distincțiune vrea, să bea, o Slugă îi pune înaintea. ochilori.o pânză ca .să-lă apere de ochii răi (3), 
In Peloponez de abia. se nasce .copilulii și mâşa îi aco- pere capului cu uni văli și pune pe frunte puţină. noroit luată dintruni vasă, unde apa a stati multă timpi (4). 
Arabi, Turci şi Israelțiă (5) ai și”ei credința. diochiului, Ba credința acesta se întinde nu numai asupra copiilori " celor frumoși, ci chiar și asupra semănăturilori câmpului și a animaleloră, cari asemenea potă fi diochiate. 
„Romanii,. ca și Românii, o credeau acesta, după cum prea lesne putemi judeca din “următorul versti ali lui Virgiliă: Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.. 
(Nu sciă ce ochii mi-a ameţiti mieluşeii.) (6) 
Spaniolii însă, a mersi -și mai departe. Abatelo. Migne 

n o O 

(1) Nicula Densuşiană, Scrutări mitologice la Români, in «Familia» an. IV, Pesta 1868, p. 223. 
(2) Montaigne, 1. 20. , 
(3) Curios. thcolog, p. li. 
(4) Migne, II. 879. 

" (5) Laisnel, Traditions et leg. du centre dela I'rance. I, 268... (6) Asemenea și la Aul. Geliu în «Noctes Atticaen. IX, 4; .
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ne spune că uni spaniolii avea ochi atâti de ageri încât 
vitându- -se fixă la,- ferestrele unci case îi spărgea gâmurile (1). 
“Dar să ne 'ntârcemi iarăși la Români, Aceștia credă că 

mai cu s6mă uni copilii de țiță nici unei bâle nu e așa de 
: expusă ca, diochiulu). De ce  grăsuţii şi frumușelă, de are ochi 
Nici şi nu e scumpă la vîsă, cum se uită cine-va lungi la 
dinsuli, mai cu sâmă însă o persână rea de ochi, sa una 
cu ochi albi, sai una cu sprâncene îmbinate, și nu va dice 
îndată «sd ma-i fie de dioch», stupindii în același timpi asu- 
pra lui, îndată se di6che. Asemenea dacă se miră cine-va 
de unu copil, sai îlu laudă că e frumosi, buni, isteță etc, 
încă se di6che (2). 

Și dacă nu sari întrebuința immediatu diferile mijlce, co- 
pilulă diochiatii lesne ar put6 nu numai să se holnăvescă, 
ci chiar să și moră, 

Dreptu aceea Româncele, sciindi prea bine că numai co- 
piii cci din cale afară uriţi și schiloqi nu sunt expuşi dio- 
chiului, pentru că la aceștia nime nu se uită uitându-se, pe 
când toţi cci-lalţi se poti forte ușori diochia, întrebuințeză 
din capulu locului, nemijlocită după nascere, după cum ami 
văduli mai sus în capitolele premergătâre şi după cum vomi 
vede și mai la vale, diferite preservative. 

Așa fie-care mamă, când cine-va se uită prea lungii la 
copilulă sti. se râgă celui ce se uită ca să nu se mire, ci 
să-i spue ca să nu-i fie de diochi și să scuipe de trei ori 
spre dinsulu (3). 

Româncele din unele părți ale Zransilvaniei, după cum 
serie W. Schmidt, voindă a apără pre copiii lori de influ- 

  

(1) Migne, II, 879, apud Djuvara, op. cit. 250—252, 
(2) Veqi şi W. Schmidt, op. cit. p. 26. 
(3) In Bucovina și la Djuvara, op. cit. p. 251.
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ența diocherii sai a lucra contra acesteia, pe lângă între- buințarea, mijlâcelorii arătate mai sus, mai îndătineză încă de a-i da pe uni timpă scurtă unei -țigance sait unei femei recunoscute ca vrăjitore spre lăptare (1). | 
Alte Românce, totii din Transilvania, și anume din comuna 

Gârbova-de-sus, punti pe cine-va ca să le scrie unt felu de “cărticică numită Număruşă, pe care copiii o portă apoi ca amuletă la grumază (2). | 
De multe ori însă nu numai privirea cea rea pste fi causa diocherii, ci și alţe împrejurări. 
Așa Româncele din unele părți ale J/unteniei nu arată pre 

copiii loră cei mici în oglindă până nu împlinesci anulu, 
căci, după credinţa lori, arătându-se, se dicche singură vă&- 
dendu-și chipului (3). 

Alte Românce din contră nu sărută pre uni copili micu, până nu împlinesce anul, căci și din acâstă causă încă se 
diâche lesne (4). Şi iarăși altele nici când nu pună doi copii 
mici față în față, pentru că, după credința, lori, asemenea 
se didche (5). 

Dacă însă cu tâtă precauțiunea și preservativele întrebu- 
ințate copilul totuși se deche, atunci nu le rămâne alta nemică 
de făcutii decât să, caute cât mai de grabă ca, să-lii vindece. 

Mijlâcele cele mai bune și mai folositâre contra diochiu- PI 

(1) Op. cit. p. 26. 
(2) Familia, an. XIX. p. 64: «De deochi singurii elii scia să apere pe copiii. -omeniloră, prin aceea că le fiicea Numărușulii, la care singură se pricepea în întregi ţinutulă. Numărușulă așa se face, că se scrie mai întâi aceca ce trebue. După aceca hârtia se împătură frumosi, se pună trei fire de tămâe şi trei de piperiti, apoi cosendu-se într'ună peticti curati de pânză, s'acață de grumazii copilului, ca, să-l porte cum porţi o salbă bună-6ră. De deochi n'ai grijă câtu trăesci, . . » 

(3) Ioncnu, op. cit. p. 20. 
($) onenu, op. cit. p. 26. — Asemenea, nu e bine să se pupe ună copilu la tălpile picidreloră, căci ra face păducei. loncnu, p. 20. (5) Com. de d-lă Ionică ali luf Iordachi Isacu, 
darianii, Nascerea la Români. 

23 .
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lui sunt, după credința poporului, mai întâr stingerea car- 
buniloră, iar după aceea, descântecele de diochi, 

Drept aceea nu e mai nici o :Româncă, cu  atâli mai 
puțină o m6șă, care nar sei stinge cărbuni. 

Deci ori-care mamă, care presupune că copilulă ci e dio-. 
chiati, iea îndată nou cărbuni aprinși și-i stinge întruni 
pahară cu apă ne'ncepută. Dacă cărbunii sfârâe și svârcolin- 
du-se se culundă în apă, e unii semni că copilulii a fosti 
diochiatit. De aceea mama iea apa, în care sau stinsă astă- 
feli cărbunii şi care e bună de I&că, și o parte dintr'insa. 
o dă copilului bolnavii de băulă, iar cu cea-laltă parte îlu 
spală pe tâmple, pe pieptu şi pe capi. Dacă copiluli n'a. 
fosti diochiati, atunci cărbunii plutescii do asupra apei. In: 
casulii acesta copilulii trebue să, [ie de altă bolă bolnavii și 
prin urmare trebue să caute alte mijlâce de vindecare, 

Datina' de a stinge cărbuni se găsesce și la Francesi (1). 
şi aro asemenea obârşie păgână, ca Şi credința în diochere. 

Euripidii (2) și Athenei (3) ne spunii că Grecul făceau apă. 
lustrată (cum amă dice aiasma loră), culundândă. în apă or- 
dinară de băut unu tăciune luati de pe rugulti, pe care ar- 
sese victima, sacrificată deilori (4). | 

Ne ajutându-i copilului bolnavii stingerea cărbunilorii, cu; 
tote că, de pe cufundarea acestora prea bine se pote sci că. 
e diochiatiă, atunci î deseânta de diochi (5). 
a 

(1) Laisnel, [. 83. — Despre stngerea cărbuniloră să se vadă mat pe largă. 
S. FI, Mariană, Descântece poporane române. Succva 1886, p. 249, 

(2) ere. fur, V, 928. 

(3) Lib. IX, cap. 18. 
(4) Djuvara, op. cit. p, 250—252. 
(5) Yedi și Schmidt, op. cit.:p. 26—27: «Dacă însă cu totă precauţiunea. actsla totuși se dische sai arată urmirile unei căutătură rele, sat nu se cu- noscii causele indispunerei sale, atunci se intrebuinţeză untă felă de descântece proprii, cari se rostesc, ținendă în același timpu de-asupra capului copilu- lui cu mâna dreptă unt cuţitii sait unii forfece.»
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Numărulii descântecelorii de diochi e lârte mare. Colecţiuni întregi sari put face dint'insele, Cu tâte 
șirele următâre vomă 
din Bucovina, iar 

reproduce numai trei şi 
cele-lalte două din Transilvania, cregendi că pentru studiulă de față și 

Descânteculă din Bucovin 
De-i diochiată Maria (1) 
De fată mare 
Curată, 

Necurată, 
Cu ochii de zirgolaciă (2) 
Plesnâscă-i ţiţele, 
Să-i curgă sângele, 
Să se mire “dihania, 

acestea însă noi în 

anume: unul 

acestea, voru fi de ajunsi. 
a sună precum urmeză: 

Cum s'o miratti ca de Maria. 
„De-i diochiată Maria 
De femee curată, 
Necurată, 
Cu ochii de virgolacă, 
Plesnâscă-i ţiţele, 
Să-i curgă laptele, 
Să se mire dihania, 
Cum s'o mirată de Maria, 
De-i diochiată Maria 
De omă curată, . 
Necuratii, 
Cu ochi de vergolacii, 
Plesnâscă-i h6șelo, 
Să-i curgă sângele, 
Să se mire dihania, 
Cum s'o miratii de Maria, 
De-i diochiată Maria 

(1) Aici se 

(2) In cele mal multe părți ale 
crede că mănâncă luna, i se dice 

De câmpă mândru înfloritiă, 
Florile să-i pice, 
Iarba-i so usuce, 
Să se mire dihania, 
Cum s'a miratii de Maria, 
De-i diochiată Maria 
De codru mare 'nfrundită, 
Codrului (runda să-i pice, 
Copacii i se usuce, 
Să se mire dihania, 
Cum s'a miratii de Maria, 
De-i diochiată Maria 
De apă curată, 
Necurată, 
Să-I sece isvorele,. 
Să-i pâră viţele, 
Să se mire dihania, 
Cum s'a miratii de Maria. 
Da Maria să r&mâe 
Curată, 
Luminată, 
Ca argintulă strecurati, 
Ca Dumnedeti ce-o dat'o, 
Ca maică-sa ce-o făcut'o, 
Ca s6rele în senină. 
Aminii (3). 

pune numele copilului diochiata, 
Bucovinei fiiiţei mitologice, despre care se Vercolacii în locă de Vergola căi. (3) Acestă descântecă e dictată de Domnica Popescu, Româneă din orășelului Ciudeiă, din districtul Storojineţului,



— 356 — 

Româncele din unele părți ale Zransilvaniei, când vădi 
că copiii lori sunt deochiați, îi lingii de trei ori pe frunte 
și qicu: - 

Să-i cadă perulă 
Ca fuioruli. 

De va fi deochiati 

De vre-unit băiatii, 

Să-i crepe pulpele, 

Să-i curgă sângele. 
Din templele capului, De va fi deochiatit 
Din faţa obrazului De strigoi 
Și din sgârciulii nasului, . Sai strigdică, 
Din baerele inimei, Să mănânce îicrulii 
Din capii, Și oțelului. 
De după capi, Acestii deochiatii 
Din 99 de mădultui, Să r&mâc curati 
Din 99 de închecturi. Și luminatii 
Do va fi deochiatii Ca D-deă, ce lo lăsată, 
De bărbat, Şă-I fie de vorba mea 
Să-l crepe boşele, Și de graiul mei, 

Fugi deochi 

Dintre ochY 

Ca volbura peste cale 

Și ca ventulii preste mare! 
Fugi deochi 
Dintre ochi 

  
Șă-i curgă sângele. 
De va fi deochiatii 

De nevastă cu băiatu, 

Să-I crăpe ţiţele, 
Să-i curgă laptele. 

Mal multii dela D-dei! 
Cum va plăti 

Acelui cci dice 

De cu dragi 
Si de grabă, 

De va fi deochiati 
De fată mare, 

Așa-l va trece de curândiă! (1)   
Altă descântecii, toti din Transilvania, sună așa : 

Deochiuli ce iute ca vântul 
Negrul și grei ca pimiîntulă. 
Doi ochY răi că te-ai vădutiă, 
Doi ochi răi te-ai deochiată, 

  

(1) Com. de d-lui Rom. Simu, învățătorii în Orlată. — Vedi descânteculă acesta, 
cu puţine abateri, și la W. Schmidt, op. cit. p. 37,
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Trei ochi buni ţi-a ajutatii 
Tatălui, Fiulă și Duchulii sfint, 
Dela mine ești născut 
Dela mine-ţi fie lsculă ! (1) 

„ Plânsorile. Dacă copilulu de țiță ală unei femei atât diua câtu şi nâptea nu pote de felă dormi, dacă plânge și "se Vaetă nencetati fără ca să-lu dOră ceva, se crede că cine-va din nebăgare de sâmă sai din reutate, însă mai alesi 
că o altă femee, care asemenea, are copilă micu, z-a luată 
somnul, sau i-a trimisă unt felă de morbă, care în cele mai multe părți ale Bucoviney și dloldovei se numesce Plân- sori, sing. plânsore, iar în ținutul Dornei precum. și 'n unele 
părți ale Transilvaniei Plânsă râu (2). 

Luarea somnului, după credința poporului din Bucovina, 
se pote face în mai multe chipuri și anume: 

l'emcea, care voesce a lua somnuli, se duce la ov casă, 
unde se află uni copilt de fiță și fură o pelincă sai altă 
lucru de ali copilului aceluia, sati varii de sub ferâstră unde 
scie că dârme copilulii respectivă, dicândii : 
— Eu nu ieaă copilul, ci somnulti și odihna, lui! 
Rostindi cuvintele acestea apucă obiectulii furati, se duce 

cu dinsulii acasă şi-lă pune în lSgănulă copilului săă. . 
Făcendă acâsta, cugetă femeea, că copilului, de unde a fu- 

ratu ea obiectele sus amintite, I-a luati somnuli. Iar despre 
copilă, din minutul în care i sa luati somnul în chi- 
pulă arătată, se crede că nu pote mai multi de felă dor- 
mi, cum a dormiti maj nainte, ci cd Plânge meveă nouă 
DIN 

(1) Com. de Rom. Simu. — Alte doscânteea de deochi să se vadă, la S.F. Mariană, Descântece. 
(2) «Ungaria,» revistă socială-ştienţifică-literară, Clujă 1892, No, 9. p. 378: «Sub plânsă răi se inţelege mai alesi morbult copiiloriă, cari nu dormi, ci incomodcză pe părinţi cu plânsă continuu, mai ales noptea. Se crede și accea, că copiii respectivi ară fi săgetaţi de nisce meni cu ochi TCĂ.o
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nopți după olaltă, şi dacă nu i se desface pote să şi moră. 
Din contră copilul, pentru care sa luati somnulă, dorme 
forte bine. 

Femecea, căreia îi plânge tare copilulă de țiță, mai alesi 
însă serile, și voesce ca să nu mai plângă, pândesce unde se 
află la o casă cu copii mici s6ra lumină, și cum a zăriti 
lumina, ica copilulă în braţe şi pâne şi sare într'o mână, și 
așa se duce apoi pe furișii ca să n'o vadă nimeni în dreptuli 
luminci dela casa respectivă, și cum ajunge, aruncândă spre 
lumină pânea și sarea, rostesce următârele cuvinte: 

sună vremea focuşorii 

Ardători, 

Și mcălditoră! , 

Am veniti să-mi încăldescii 
Mânuţele 

Și picioruţele 

Fetei mele N. 

(Feciorulul meit N.); 
Să icati cina 
Și hodina 

Dela casa, 

Dela masa 

Lui N.N, 

Și dela toți căsenir 

S'o dati fetei mele N. 

(So dai feciorului meu N.). 

Prin rostirea acestori cuvinte crede ca că a luată somnul 
dela copiii, unde a arsii lumina (1). 

De multe ori însă se 'ntomplă că femeca, ali cărei copilă 
plânge, nu voesce să se ducă ca singură ca să ica somnulii, 
ci trimite pre o altă femec, mai alesi însă pre o babă bătrână, 
o vrăjitore,. care nu se tome a face cui-va răi. Deci vră- 

  

(1) Diet. de Maranda Nastasi, Româncă din Sirotit
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jitorea - respectivă, luândiă copiluli în braţe, o bucăţică de mămăligă precura și trei surcele într'o mână, se duce după ce a asfinţită sârele, unde vede că arde. lumina în casă și ajungândă rostesce de trei ori după olaltă cuvintele: 
Focule, 
Focșorule ! 
Na-ţi somnulii fiului mei, 
Dă-mi somnulă fiului t&ă! 

și aruncă pe rândă, după fie-care rostire, o surcică și câte o . bucăţică de mămăligă spre casă. 
După ce a făcută acâsta se ntâree cu copilul acasă Și culcându-lă se dice că îndată aţipesce și dârme cu multi mai bine, de cum a dormiti mai nainte, Iar despre aceia, dela cari sa, luati somnulă, se crede şi se dice că din mo- mentulă acela nu poti mai multă de felu dormi sat numai fârte puţină şi încă și atunci râu (1). 
Din causa celoră înșirate până aici apoi nu e nici de cum bine, după credința Româncelori, că sâra, și nâptea din casa, unde dârme unii copili de ţiţă, să se vadă lumină pe fe- râstră sat pe aiurea, afară, căci 6menii cei rGutăcioși și cu deosebire vrăjitârele, cărora nu le e nimică sfântă în lume, v&dândii lumina sati zarea de foci, începi a vrăji pre copilă, 

iar copilulu vrăjită de cătră o atare femee fără de inimă, în- “dată capătă Plânsori, şi atâta ce plânge până ce se bolnă- vesce (2). 

Dreptii aceea, cum înserză, e bine ca să se astupe tâte 
ferestrele, unde e copilu de țiță în casă, că apoi nime nu pote nimicii să-i facă, (3). - 

(1) Diet. de M. Bărbuţă din Crasna. 
(2) Dict, de MI. Nastasi precum și alte Nomânce din Bucovina. - (3) In Bucovina și Moldova, vedi aȘedătârea», an. I. Fălticeni 1892, p. 52: «Unde-i copilă micii în casă, trebue n6ptea astupate ferestrele, ca să nu fure cine-va somnul, copilului.»
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Mai departe credă şi spun Româncele din Bucovina că 
din casa, unde se află unii copilă micii, nu e bine să dea 
focă, fiindă-că prin acesta pole sa îi se fure somnulă, și dacă 
se și dă, atunci să se arunce îndărăptii peste pragu unu căr- 
bune din partea, celui ce iea foculă, anume spre a înturna 
somnuli copilului noii-născută (1). 

Totă așa credi și spuni și Pomâncele din 1loldova. 
«Când iei foci: dela casa cu copii,— seric d-şâra, Sevas- 

tos,— dai apoi unii cărbune peste pragă, ca sd nu ze som- 
nulă, copiiloră (2).» 
„ lar când vine cine-va în casă, unde se află unu copil de 
fă, fie bărbată sait nevastă, tînără sai bătrâni, trebue nu- 
„mai decât sd lase somnulă copilului, adecă o baerd, sat ori 
și ce dela sine. Făcendi acesta, se crede că copilului nui 
se 'ntâmplă nimici, din contră dacă nu-i lasă nimici, forte 
lesne pâte chiar și pe nevrute respectivulit să-i iea somnulu (3). 

; «Când te duci la o casă cu copil în l6găni,— serie d-ra 
„Sevastos cu privire la Românii din Moldova,— îi dai somnia 
„din câte-va fire de brâă, din blană saă o codiță ceva, în 
„sfârşită din. ceea ce ai, dicândă: 

— «Să dârmă bine ca mine, să crescă mare și grasi ca mine! 
«lar de eşti slabă dici: 

—aSă fii grasi, nu ca mine! (4) 
Ce se atinge de Trimiterea plânsoriloră, apoi acesta se 

face astu-feliu: 

Femeca, ali cărei copil n'are somni, când vede întâiași 
dată unde-va lumină sera, se 'ntârce întwacolo cu copiluli 
și dice: 

  

  

(1) Com. de d-lui G. Tomoiagă. 
(2) Călătorii, p. 46. 

(3) Cred. Rom. din Bucovina şi Transilvania com. de d-lă Rom. Simu. 
(4) Călctorii, p. 16.
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Dragulă mamii puișoriă, 
lată colo unii focşoră! 
Deci grăbesce 
Și pornesce 
De-ţi încăldesce 
Picioruţele 
Și mânuţele 
Și-ţi las'acolo: 
Plânsorile, 
Strânsorile, 
Durerile 
Și tâte chinurile. 

„Și neodihna, 

După rostirea acestori cuvinte aruncă de trei ori pâne 
și sare în partea aceea, unde a vădută lumină! (1) 

Alte Românce, -precum bună ră cele din Boiană, dacă 
are vre-unu copilu plânsâre, adecă dacă plânge necontenitii 
şi nu voesce nică să sugă nici să drmă, ieai pe la însărate 

iesu cu dinsa și cu copilul - bolnavii 
părțile prin sată și cum zărescii unde-va 

o bucăţică de pâne, 

afară, caută în tâte 

Și-ţi ie de-acolo 
Odihna 

Și crescerea 
Și te 'mtârce acasă - 
Sănttosă 
Şi voiosă! 

foci ardândă, îndată, începi a purta, bucă 
împrejurul capului și a dice: 

Ionică (2), dragulă mei! 
Nu fi 

Mergi 
Și te 

Şi te 
PI 

(1) Dict. de M. Nastasi, 

tu așa de răi, 
la foculu celi de colo 
vîră pe ferestă 

du până la: vatră 

(2) Adică după cum e numele copilului bolnavă. 

țica cea, de pâne
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Și-țI încăldesce 
Mânuţele 

Și tălpuţele, 

„Și lepădă 

Neeina, 

Nehodina, 
ȘI-țI ie somnulă, ce-ţi lipsesce 
Și spre casă te pornesce, 

ȘI vin'a casă 

ȘI șeqI la masă, 
Și cinesce, 

Și hodinesce, 
Și somnulu mi ţi-lu plinesce! (1) 

In chipulă arstată, după credința Homâncelorii din Du 
covina, se îea somnulii dela copii și li se trimite plânsori. 

Dar precum în contra altoră bâle, așa și în contra plân- 
sorilori și spre recâștigarea somnului întrebhuinţeză diferite 
mijlâce și descântece. 

Așa unele mame, voindă a recâștiga somnuli copiiloră sti, 
ieaa pac din bârlogulu unde dormi pureeii și le pună în 
legânii, altele fură ceva dintre lucrurile copilului, despre a 
cărul mamă presupunii ele că ar fi luată somnulă, și pu- 
indu-le în l6gănuli copiilorii sti credii că aceștia înceteză * 
de plânsii, dormii ca și mai nainte și se restaurâză vădendii 
cu ochii (2), şi iarăși altele îi scaldă în strohi Sail cu som- 
norosd (3). 

| 
Unele din contră cumpără o ulcică nouă, se ducii cu dinsa 

- Și aducă apă neincepută dela trei fântâni, mai cu sâmă dela 
lântânele, cari ati ciutură, ca cu atâta scoterea apei să fie 

  

(1) Diet. de Maria Rabulașea, Româncă din Boian, și com. de d-lă Y. Turturâuu, 
(2) Datina și credința Românilorii din Bucovina. 
(3) Sevastos, Călătorii p. 48: «De copilulii nu dorme, scaldă-li cu strohi saii cu sonnorosă și-i fă de plânsori.» ”
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mai îndămânatică și mai lesniciâsă. Mergendi și întorcându- se cu apa acesta nu vorbescii cu nime nici unt cuvințelă, nici 
nu se uită înapoi, căci dacă se uită, credi ele, că apa aceea nu e de nici ună folosă. | 

| După ce sosescă cu ulcica plină de apă acasă, spală co- Piluli cu dinsa pe frunte, pe temple, pe mâni ete., îi dat 
vro. câte-va picături să bee, iar cu restulii ce r&mâne se 
ducii mai cu sâmă la o casă unde e copilă mică, pe a cărui mamă aă prepusti că a luată somnulă dela copilul 
lori și aici, sosindă în dreptulă unei ferești, unde dârme copilulă acesteia, aruncă apa rămasă în ulcică în .crucişiă a- 
supro ferestrei. Se apropie apoi de lerâstră, sgândăresce încetii 
ca să nu o audă nici so vadă cine-va o lâcă de tencutlă de pe părete dicândi: | 

— Ei nu iaă copilală, ci somnulă și odihna acestuia! 
După ce a luată tencuiala se ntârce, băgândi de s&mă 

ca să nu o vadă nime, acasă Și pune tencusla sub așternutulă 
copilului în l&găni. IE 

Prin acâstă procedură, cugetă mama copilului că şi-a ajunsti 
scopuli, că, copilulă săi iar are să dârmă bine și liniștită 
ca și mai nainte. 

Multe femei, de și ai prepusi pre cine-va că acela ar fi 
luatii somnul copiilorii Săi, sai le-ar [i trimestă Plânsori, totuşi 
mu voră să-lă iea dela copiii acelora îndărăpti, ci mai de 
grabă luândă copilului cu plânsori în brațe, iat o bucăţică 
de pâne și una de sare în mână, se 'ntoreă cu faţa călră 
pădure, dacă e vre-o pădnre prin apropiere, de nu, apoi chiar 
şi numai cătră uni arbore, Și dici: _- 

| Bună vremea pădure! 
Dumnia-ta ai fete 
Și eti am feciori, 
Hai ne-omi încuseri 

- Și ne-omi: nemuri.
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lea dela feciorulă met 
Plânsorilc, 

Strinsorile, 

Intinsorile, 

Durerile 

Și tote chinurile, 

Și neodihna, 

Şi dă odihna 

Și crescerea 

Copacilori tăi 
„__ Feciorului mei! 

Sau astu-felu : 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Mamă călâtâre ! 

Ilal să ne 'ncuscrimii ! 
Să ne nemurimă. 
Tu ai fată, 

Eu fecioră. 

Na-ţi plânsorile 

Și strinsorile 
ȘI "ntinsorile, . 
Pociturile 

Si răhniturile, 

Durerile 

ŞI tote chinurile 

Feciorului mei 

Cu pâne și cu sare, 

Tar tu dă cina 

Și hodihna 

Fetei talc, 

Feciorului mei! 

Dacă copilulă bolnavi de plânsori e fată, atunci dicu așa: 

Tu ai feciori 

Eu am fată cete. 

Din pânea și sarea, cu care încunjură copilulă când des
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cântă, aruncă, totă câte o bucăţică asupra, pădurii sau asu- 
pra arborelui spre care descântă (1). 

Unele femei în locă de pâne și sare ieai trei surcele și 
o bucăţică de mămăligă într'o mână, iar copilulă bolnavi 
de plânsori în braţe și eşindi după asfinţituli sârelui cu 
dinsulă afară se îndrâptă cu faţa spre pădure, iar cu spa- 
“tele întors spre casă, și apoi 'cuvinteză: 

Mama, mama pădurii! 
Na-ţi somnul fiului meă 
Și dă-mi somnulii fiului tăi! 

Aceste cuvinte le rostesce de îrci ori și la fie-care ros- 
tire aruncă câte o surcică și câte o bucăţică de mămăligă 
peste capii spre casă. Făcând acâsta credă că copilul ca- 
p&tă somni (2). 

| 
In Stroesci, districtuli Sucevii, când are unii copilu plân- 

sori și nu pâte de feli dormi, 7 se striga somnulă, de regulă 
dela pădure, nici când însă dela vre-o casă, căci se crede 
a fi mare păcat, dacă i se strigă dela, casă. Iar dela pă- 
dure:i se strigă astu-felu: 

Mama sai și altă femee descântătore iea pre copilulii, ce sufere de plânsori, în braţe, precum şi nouă cărbuni stinși în mâna drâptă, iese apoi pe la slințitulă sorelui, -atâtă cu copilul câtă și cu cărbunii afără și întorcându-se cu fața spre pădure dice: 

Hu, hu, hure, 
De pădure, 
Cea mai mare 
Și mai tare 

Preste tâte pădurile: 

„i 

(1) Diet. de M. Nastasi, 
(2) Dict. de M, Bărbuţă,



— 366 — 

Ilu, hu, hure, 
De pădure, 
Na-ţi plânsorile 

Și "'ntinsorile, 
Durerile 

ȘI suferințele 
Copilului N. în sâmă. 
Să se ducă plânsorile 

Și întinsorile, 
Durerile 

Și suferinţele 
Copilului N.: 
lar tu dă liniştea 

Și hodina 

Fetci tale 

Copilului N. 
Ce-i de Dumnedeii născută. - 

Și făcutii, 
Să dârmă, să hodinescă, 
Nimicii r&ă să nu gândâscă! 

“Pe când rostesce cuvintele acestea svârle cărbunii spre 
pădure. 

După acâsta, întorcându-se cu copilulă în casă, nu vor- 
„besce nimici. Altă, femee însă, care se află în casă, cum o 
vede că întră în năuntru, întrebă: «Ce faceţi ?»; Iar ea res- 
punde: | 

Ce să taci? ia facă și ci 
Ce-a renduiti Dumnedeti. 
Să dormă, să hodinescă, 
Nemică să nu gândâscă, 
Să dârmă uşoră ca mielulă, 
Să se 'ngrașe ca pureclulă! 

După acâsta, puindă copilul în l6găni, dicu amândouă 
împreună: |
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Dă, Dâmne, așa să fie! 
Aistă copili să se culce, 
Să dârmă, să hodinâscă, | 
Nemici rtă să nu gândescă, - 

Că-i născutit 
Și făcută 

In piele de lupii învăscută! (1) 
" Româncele din orașele Siretiti și împrejurime, când li-si copiii bolnavi de plânsori, îi iai după apunerea, sorelui în „braţe și ducându-se cu dinșii în grădină rostescit de treş ori după olaltă versurile ce urmeză: 

Mama câmpului ! 
ȘI tu ai copilă 
Și ei am copilu. 
Ali meii mereii plânge, 
lar ală tăi: nu plânge. 
Din acestă seră 
Ală t&u să plângă 
Și ală meii să tacă! 

In fine unele luândi asemenea, copilulă în braţe, iar în mână trei baligi de cală și întorcându-se cu fața, spre uni dâlă .dicii: N | 
Srele după delă, 
Plânsorile 
ȘI strinsorile, 
Pociturile 
ȘI răhniturile 
In baligă de cală! 

In timpulii rostirei acestori cuvinte învirtescti cele trei baligi de cală împrejurulă capului și apoi le aruncă. 
După acesta mergi, până nu slințesce sârele, toti cu copi- lulă în braţe la, găinărie și dică: | 
PI II 

(1) Diet. de Aniţa Boca și com. de d-lui 1, Beraru, exarchă și parochă,
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Bună vremea, 

Bună vremea, 

Cucoșule! 

Na-ţi pâne și sare 

Și iea dela copilulii met 
Plânsorile, 

Striînsorile, 

"ntinsorile, 

Pociturile, 

Răcniturile, 

Durerile 

Și tâte chinurile 

Și ncodihna, 

Şi dă odihna ' 

Şi somnulii 

Nevestelori tale 

Copilului meu! 

Rostindi cuvintele acestea de trei ori după olaltă și totă 
de atâtea ori încunjurândă copilulă câte cu o bucăţică de pâne 
şi una de sare dela picidre la capu, după fie-care încunju- 
rare le aruncă jos (1). 

In fera-homânâscă, când uni copili nare somnă, mama 
lui iese afară cu vină, sare și pâne, și ce casă va vedâ 
întâi cu trei ferestre, aruncă cu acelui vinii, sare și pâne spre 
ele dicându: 

«Nesomnulit și neodihna, copilului mei C. să fie la voi 
și în casa vâstră, iar în casa n6stră și la copilul mei C. 
să fie odihnă și somnii, și iată cu nesomnuliă și neodihna 
din casa nâstră vă dai și pâne, sare și vinu! (2)» 

In alte părţi, toti din 'Țâra-Românâscă, muma, ală cărei 
copilu: e bolnavi de plânsori, îl iea, pre acesta în braţe 
și o bucăţică de mămăligă în mână, şi apoi ceşindă astă- 

  

(1) Dict. de Maranda Nastasi. 
(2) Ioncnu, op. cit. p. 19,
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felii în ogradă și întorcându-se cu faţa spre pădure, dice de trei ori după olaltă: 

Mama pădurii! 
Am trimesă unii semnă la tine 
Dela copilulă mei, 
Să-ţi dati strîns 
Cu plânsi 
Și să-mi dai somnulă 
Și hodina fetij tale, 
Ca să dârmă ca butucu 
Și să tacă ca chiticu. | . 
Cum dormii paserile în păduri . E Așa să dârmă copilulă la mine ! 

După fie-care rostire a cuvintelorii “acestora iea câte o bucăţică de mămăligă, care a fosti mai nainte, când a eșitii în ogradă, ruptă în trei părți, şi o svirle spre. pădurea cătră a cărei mamă sa adresati (1). 
In Aloldova, judeţulii Sucâva, comuna Heciu, - când, copi- lulă plânge n6ptea și nu se pote odihni, adecă când e strânsă și are plânsori, atunci o babă .care descântă ori. mama co- pilului, dacă scie, îi face de plânsori așa: sera, când asfin- țesce sorele, iea copilulă în braţe, iese cu dinsulă din casă . și se duce în ogradă. Acolo se prepară de trei baligi de calu și întorcându-se cătră asfinţită, iea câte una pe rendă din aceste trei baligi, o învirte de trei ori pe de-asupra capului copilului dicândi așa: 

| Sorele după deli, 
Strinsulă 
Și plânsulii o 
Lui N. în baliga asta de cală. 

(1) Lupaşcu, Medicina babeloră, adunare de descântece, rețele de doftorit și vrăjitorii băbesci. Estrasă din Analele Academici române. Bucuresci 1890, p. 45. 
Să 

Marian, Nascerea la Românr, 
24 ' Ia
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[li atinge cu dinsa peste frunte şi o svivle apoi cătră 
asfințitii. ” 

Așa se face cu tâte cele trei baligi de calit. 
Acestii descântecii se repetă în trei seri de-a rendulii şi 

copilului i se face bine, scapă de plânsori. Acesti descân- 
teci se face la sâre. 

Unele femei rele la inimă, cari nu se gândesci la păcatii, 
facil, tocmai ca și o s6mă de Românce din Bucovina, la 
alto femei cu copilă mică, oră la ori-ce altă casă chiar și 
fără, de copilii. Astii-felă lemeea, care voesce să facă rii, 
iea copiluli în braţe şi trei boţurele de mămăligă, iese afară. 
şi se întârce cătră o casă în cotro vede lumina la ferestră, 
iea pe rendit câte unuli din aceste trei boţușâre de mămăligă, 
întinde mâna cătră, ferâstra, casei cu lumină dicendi așa: 

«Cutare! (numele copilului) vedi luminița aceea» Toti - 
ea răspunde, «o vădu, mamă!» 

«Du-te acolo și-ți încăldesce mânuţele şi tălpuțele, lasă-ţi 
strinsulă și plânsuli, ica-ți somnulă și hodina.și vină la 
mama și te culcă, și dormi ca mielulii la die!» 

După rostirea acestori cuvinte îlă atinge în frunte cu bo- 
țulii de mămăligă asvirlindu-li cătră casa aceca. 

Așa se repetă de trei ori cu fie-vare din acele trei boţuri 
de mămăligă în trei seri de-a rândulă şi copilului se face 
bine. 

Dar plânsorile fiindii trimise acolo la casa, aceea, ei nu 
mai potii ave somni și odihnă, nu potii dormi în nopţile 
acelea. De aceea femeile dela țsră, cari ai copii mici, cum 
însereză și aprindă luminarea sai lampa, puni ţoluri pe 
ferestre ca să nu se zărâscă lumina de afară spre a nu le 
trimete cine-va plânsori, căci copilulă atunci totă noptea. 
plânge şi nare somni (1). 

(1) «Sedătorea,» an. 1, Fălticeni 189, p. 121.



— 31 — 

Româncele din unele părți ale Zransilvaniei întrebuințâză, în contra plânsoriloră sai a, plânsului vei, după cum nu- mescii ele morbulti acesta, următorul descântectă : 
Eși duh r&ă 
Din capulă st, 
Din 6sele sale, 
Din ciolanele sale, 
leşi și te du! 
In munții cei pustii, 
Unde cocoși negri 

| Cu 99 de vanghelii. 

| 
| 

Nu cântă, | 
| 
| 
i 

| 
| 
| 
| 

EȘi și te du 
Pe părăuli coli rău 
C'acolo e lucru ră, 
Acolo junghie, 
Acolo prejunghie, 
Acolo ameţesce, 
Acolo ţepenesce! 
N. N. să saie, 
Să resaie 
Ca ună arginti curati, 
Ca unu strecurat, 
Ca D-qei ce lo dattu! 
Dela mine descânteculă 
Și dela Dumnedeu lâculă! 

) 

Unde mâţi negri 
Nu umblă, 
Unde câni negri 
Nu latră, 
Și omă pămîntână nu este, 
Eși şi te du, 
Că te-oiu Dlăstema | 
Cu 99 de cruci, 

Dacă plânsul sa iscatu din causă că copilulii, care-l aro, ar [i fostă săgetată de nisce Omeni cu ochii răi, atunci nemijlocitii după descânteculi de moi sus, rostescii ca, adausti încă şi pre celui următori: 

I-şi -săgetătură, - 
Te-ajunge leșinătură!, 
Eşi cică negră 
Cu cușmă nâgră, 
Cu N. N. n'a trebă! 
Dela mine descânteculii, 
Dela Dumnedeii lâcult! 

In timpul descântării copilul morbosiă se atinge pe capii în cruciși cu cociorva udată în apă. __ 
Recâștigarea odihnei copilului se crede a se esopera încă, și prin înfundarea hornului. cu haine de ale sale; la capu
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i se pune sub perină câte o pâtră. Ilornuli se astupă, când 
nu ce focii (1). 

Se pote insă forte lesne întempla ca uni copil sa naiba 
somnă și să plângă din altă causă, nu numai din causă că 
unii bărbată sai o femee Gre-care i-ar fi luati somnulă, 

Aşa cine scâte unii copili afară din casă mai nainte de a 
se împlini 50 de qile dela nascerea lui şi se va artta cu 
dinsulii înaintea vitelorii, când acestea vină sai se ducă la 
pășiune, spunit și credi Româncele din (Era Domânesca, că 
aceli copilă ica sbieretulă viteloră și totă noptea nu dorme (2). 

Deci dacă unii copilii şi-a pierdutit în chipulii acesta som- 
nul și plânge nptea, e bine ca stra să i se pună fașa 
de-a curmedișult drumului, ca vitele ce vint dela pășune 
să teâcă peste ca, şi astii-felii încingendit copilulu cu ca, na 
mal plânge; sai să se ica somnișorăi după tufe și să so lege 
la fașă, și atunci na mud plânge (3), sat să i se țină scute- 
culă la stele, și a doua di să-lă înfașe cu elă că apoi îi va 
zen? somnă (4). 

Dacă ună copilii dela nascerea lui plânge continui o s&p- 
temână, e unii semn că îlă bântue duhuvile cele necurate (5); 
prin urmare după credința Româncelori din Ţera-Nomândscă, 
nu e bine ca unii copilă să se scotă din casă înainte de 
40 do dile dela nascerea lui, căci scoțendu-se se lipesce Mamu- 
padurii de dinsuli (6). 

In fine când cine-va ține sâra vre-unti copilă în brațe, să 
nu-lu avidice în sus mai multi decât statura celui ce-lă 
i 

(1) «Ungaria,» revista cit, p.. 573. 
(2) loncnu, p. 10. - 

.(3) Ionenu, op. cit. p. 10 —11. 
(4) loncnu, ep. cit. p. 18. 
(5) lonenu, op, cit. p. 12. 
(6) Iontnu, op. cit. p. 11.
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ține, căci dacă îlu ridică maj sus, atunci nepota va, plânge multi (1), 
Făcândă cele: înşirate până aice crede fie-care Româncă, că copilului sei trebue numai decât să înceteze de plânsii și să dârmă, cu multi maj ușorii și mai bine de cum a dor- miti înainte de acesta. | 
Toti aici cred că e locult celt mai potrivită de a a- minti credința, unori Români din Bucovina precum bună. Oră a celori din Siretiu, cari spuni că, atunci când plângi copiii cei mici prin somni, Maica Domnului îi amăgesce că, ai muritit mamele lori, iar când râdă prin somni, atunci se bucură, căci Maica Domnului le spune că n'a, muritii, ci numai i-a amăgitii. 
Copiii cari ridi în Somnii, spună și credă Româncele din Țera-Românâscă, că îi mângâe Maica Domnului (2). 
Toti așa credii și Românii din unele părţi ale Zrausi- aniei. lată ce ne serie în privința acesta d-li Rom. Simu: «Când plânge copilul mică prin somn se crede că de aceea plânge, pentru-că i se arată Maica sântă, și îi dice: «more mama tu», și apoi întâree vorba și dice: «iaca mama ta!», după cară vorbe copilulii incepe a ride.» - . a „Ce se atinge de Românii din Macedonia, la cari asemenea se allă credinţa, acesta, d-lă 'T. 'T. Burada ne spune urmă- tovrele: 

| | | «De se întemptă, să vidă copilulă prin somnii, nu-i bine ca mama sai altă cine-va să se uite la. elă, căci se crede că atunci elă vorbesce cu ângerulă care îi spune că: i-a muritii tatăl lui, şi el îi r&spunde ridendu că: puțină îi pasă, și dacă după ce a risă se întâmplă de plânge, totă 
oi 

(1) Ioncnu, op, cit, p. 19. 
;2) Ioncnu, vp. cit, pe 27, 
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prin somnii, atunci se crede că ângerulă îi spune că: i-a 
murit mama lui, și atunci copilulii se mâhnesce, căci scie 
că mama îl iubesce cu multă mai multi decât tatăl. 
Și întru adevării femcea Macedonâncă arată o iubire cătră 
copii, ce nu se pâte descrie, în timpii co tata este departe 
de a o ajunge (1).» 

In fine Românii din unele părți ale “Transilvaniei spunii și 
eredi că copiluli care plânge multi și e rău când e micii, 
când va fi mare va fi bună, iar copilulă care e buni când 
e mică, se crede că, când va fi mare, va fi râă (2). 

In Aacedonia noulii născuti nu se culcă cu fața la lună 
până ce nu împlinesce unit anii, căci se crede că acâsta îl 
slăbesce. 

lar de se 'niâmplă ca nouli născutii să plângă multi 
întruna, femeile ici ca-i laati de lund, și pentru ca să nu 
mai plângă recurgii la următorul mijlocii superstițiosti : ieair 
uni Ci și-li spargi într'o strachină de lută, pe care o a- 
coperă cu o cămașă de a noului născutii, şi o puni să stea 
astu-feli sub unit trandafiri o nâpte întrâgă. Dacă oului dispare, 
îlă mănâncă mâţele: sati alte dihănii, femeile dici că la 
mâncat luna și nu mai are nimici cu noulii născută, pe 
care apoi îlii îmbracă cu acea cămaşă şi încetâză de a mai 
plânge. Dacă oulă nu dispare, femeile îl observă, și dacă 
le pare cum-va că găsescu mici schimbări, se consideră acesta 
ca 0 împăcare cu ea, când atunci cu toții se bucură, căci 
cămaşa noului născută capătă putere de vindecare și e bună 
de leci, 

Când muma voesce ca copilulă să nu mai fie feriti de 
lumina lunci, atunci îlu seste în faţa .ci și îl promite di- 
cendu-i ţi-lă daă sladă și mică, s'mi-lă dai gione mare=i-lă 
PI 

(1) Obiceiurile la nascerea , copiiloră, în ap. cite p. 45—46, 
(2) Com. de d-li 1. Georeescu. 

=



dai slabi și mici, să mi-lă dai voinici mare; — din mo- mentul acela copilulă nu se mai feresce de lumina, lunei, „Și nici se teme cd zu fi luati de ea (1). 
De și nu poti Spune cu siguritate, totuși îmi vine a crede că în îmbinare cu credința acâsta despre lună stă și „ următorulă fraomenti dintr'o poesic poporană din Bucovina, “comuna Costâna, districtulă Sucevii, care mi Pa comunicată profesorulă şi. colegulă meu d-lui V. Bumbaci: 

Lună, lună, 

Gărgăună, 

Ce 'nserezi 

In tâte serile, 
„Nu eg 
Cum șede Domnul pe pati 
Și mănâncă pâne de furati 
Și se râgă rugului 
Și se 'nchină cucului, 
Cere calit de călărie 
Să purcedă la domnie, 

Ș'a audit 
"Ca făcutit 

Sora .sa 

Trei feţe 

Logofeţe : 

Una o pieritu, 
„Una o muritii, 

Una pe munți o fugit. 
„Munţii s'o cutremurată, 
Pietrile s'o despicată, 
In raii o alergati, 

Raiulii s'o deschisii, 
Maica Precista o în visti, 
Dumnedeii. o rîsă. 

a 

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilor, în op, cit. p. 45.
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R&uli-Copiiloră. Sub «rtulăt-copiiloră», numiti, altmin- 
trelea și «bila» sai arăutatea copiilorit», înțelegă Românii 
din cele mai multe părți alo Bucovinel acea bâlă, ce constă 
dintrună felă de cârcei de stomachii, cari frămintă pre copii 
în năuntru și-i sgâreesce une-ori așa de tare, până ce-i facă 
ghiemi și le ducii picidrele la gură. Alto ori copiii, ce sunt 
torturați de acestă bla, faci spume la gură, schimbă felii 
de felă de fețe, ba adesc-ori se schimosescă, adecă li se su- 
cesce vre-o mână, vrună piciorii, se 'mcrucișeză, li se strimbă 
fălcile, li se slăbescii tote nervele și r&mânii apoi, dacă se 
întemplă să nu moră, astir-lelii schimosiți pentru tâtă vicța. 
Insă cei mai mulţi copil nu poti petrece și scăpa de acestă bolă 
uriciosă, ci mai do grabă morii (1). 

In Muntenia sai Țira-omânescă morbulă descrisă mai 
sus, pe lingă «bdla» sai «rtulă-copulori» (2), se mai nu- 
mesce încă Și apucală, încleștată, strânsă, strînsurd, strânsd- 
tură şi încleștatura, 

Când vre-ună pruncă se svircolesce și plânsulă îi este 
înăbușitii de dureri, atunci babele și moșele din Muntenia 
dicit că: ce apucată de inima sa de rinichi» (3). 

houlă-copiilorii se capătă, după credința Românilor din 
Bucovina, mai întâi și întâi din causa spiritului necurată 
și reutăciosit numită Samca sai Avestița, care tortureză pre 
copii până ce-i cuprinde rkulă acesta, apoi din spaimă mare, 
din lovire fără de veste peste mâni și degete, prin răcnetuli. 
fără de veste asupra copiiloră, prin bătae în somni, prin 
sunetă de pușcă și de trăsncti, prin căderea dintr'ună loci 

(1) Mariană, Descântece, p. 194—203. 'Totii acolo să se vadă mai multe des- 
cântece de acestă bolă. 

(2) Masdeă, Diet. limb. ist. şi pop. a Rom. t. II, p. 14%. 
(3) G. Dem. Teodorescu, Poezii Pop. p. 262 și 363,
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ru, prin opărire sai frigere Ia, foci, prin plânsii îndelungată precum și când zac prea multi de altă bslă (1). 
Românecele din Ducovina, cari voescii a scăpa și vindeca, pre copiii cuprinși de acestă bolă, r&utăci6să și periculâsă, ieau trei fire de hacimd și le descântă rostindiă pentru fie-care „liră cuvintele următâre și împungendu-le în același timpii 

cu unt cuţită. 

Demincţa m'am sculatii, 
Pe îață că m'am spălătă, 
Pe N. în braţe: -am luată, 
Pe cale m'am mănceatii. 
Pe cale frumesă, 
Pe cărare rasă 
Eă că m'am porniti 
Și m'am întâlnit 
Cu leului şi cu leugia, 
Cu ursului și cu urs6ia, 
Cu lupulti și cu Jupdia, 
Cu Samea și cu Samedia 

“Și cum m'am tâlnită, 
In locă m'aă opritii, 
Pe N. Vai smintiti, 
Trupulii i-o 'cordatii, 

„ Pieptulii io 'ncleştată, 
Spetele i le-o fărmati, 
Ceasit de mârte că i-o dată. .. 
Tu leule cu ledie, 
Tu ursule cu ursie, 
Tu lupule cu lupsie, 
Și tu Samcă cu Samedie, - 
Pe N. în pace-li lăsaţi 

_ După acesta ica o lâcă de untiă, 
i descântându-lă și pe 

În a OO 

(1) Com. de d-lui G, Tomoiagă, și alți 

Şi 'napoi ve înturnați, 
N. s'adârmă 
Și să dârmă, 
Să se odihnâscă, 
Somnulii să-și plinescă, 
Faţa să-i rumenâscă, 
Mai mare să crâscă, 
Să fie grosi 
Și sănttosti 
Și voiosii 
Ca Maica Domnului 
Când lo născută, 
Și ca maica sa 

Când To vădută; 
Să nu rămâe răi de lâcă 
Nici câtii ună firti de macti 
In patru despicat, 
In Mare aruncati... 
Amini, amină, amină, 
Ca s6rele în seninii ! 
Descânteculi dela minc, 
Leculi dela Dumnedeii 
Și dela Maica preacurată! $ 

îl pune într'o tigăiţă 
acesta rostesce cuvintele de mai sus 

Rom. din Bucovina.
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asemenea de trei ori după olaltă. Apoi dumicândă firele de 
hacimă descântate merunţelă și puncndu-le în ticăița cu unti 
ca să se prăjiscă, cum s'aii prăjită bine, unge copilului cu 
amestecătura acesta peste toti corpuli, dar mai alesă pe 
faţă și pe piepti, 

Făcând acesta, crede că copilului trebue să-i înceteze du- 
verile și să se vindico de «răulă» de care e cuprinsă (1). 

lomâncele din 1loldoza intrebuințâză spre același scopii 
următorulit descântecă, care se descântă de trei ori după 
olaltă într'o di de sectii, și mai alesi Lunia până a nu rk- 
sări sorele: 

Cu totul de fieră! 
Da că lori le-am dist: 
—Puiloriă de fieră! 

Cu clonţult de fieriă, 
Cu aripi de ieri, 
Cu pene de ficră, 
Cu totul de fierti, 
Ce staţi de vă văctaţi? 

Mam porniti 

La pădurea de fierti 
Si-am găsită | 

O pasăre de fier, | 

Și şi-o lăcuti 

Cuibi de fieri 

Și so ouatii 

Ou& de ieri, 

a
 

a
a
a
 

a 

  

Și-o scosi pul de (ieri La N. iute alergaţi 
Cu clonţulii de ieri, Și ceasul r&ă îl luaţi 
Cu aripl de ieri, Din piepti 
Cu pene de fierti, De sub pieptu, 
Cu totulu de fieri. Din spate 
Și-o prinsă puil a cântă De sub spate, 
Și-a se văetă: Din inimă 
—Vai de dinșir De sub inimă, | 
Și de dinşir: Din tote 'ncheicturile 
Da el ce-ort mâncă Și din tote ciolanele, 
Si ce-oru be, Că şi că voit ajută, 
Că so văidută toţi axa: Ceasul celă ră l'oiu luă 
Cu clonţulă de fierti, Şi "n Mareamcură vi oi dă, 
Cu aripl de ficră, Eli acolo va aşteptă 
Cu pene de fierti Cu mese 'ntinse, 

(1) Diet. de M. Bărbuţă din Crasna,
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Cu făclii aprinse, Pân'veţi sătură, 
Să vă vadă când îţi b6 Pe N. iară li-ţi lăsă 
Și când îţi mâncă Să r&mâe curati s 

? Şi-acolo-ți be Luminati LI] 
; 

Și-acolo-ți mâncă Cum e de D-dei lăsatii (1). 
Unele Românce din Muntenia, scăldândi pre copiii «apucați» 

în apă caldă și trăgendu-i pre corpă cu unt prâspătă ros- 
„ tescu următorul descântecii «de apucată.» 

Et m'am sculatiă | Josă m'aă trîntită, 
Și-am plecati Osele mi le-a sdrobiti, 
Pe cale, Sângele mi Vaii sorbitii. 
Pe cărare, Am plânsă . 

ulița mare. Și m'am olicăitii. 
La riulă luj Iordani, Maica Precista m'a auditii, La fântâna lui Bogdanii, La mine a venită 
Să | Și-așa mi-a grăită: 

i m& spălă, 
Să me linciurescă, —Fiule, ce te jelesci 

I G 
e 

De bâlă Şi ce to olicăesci!? 
Să mă tămăduescu. —Căci 'm'am sculat 
Cum am porniti, “| Si am plecati 
Inainte mi-ati eşitii Pe cale, 
Lupulii "1 Pe cărare, 
Cu lup6ica, Pe uliţa mare 
Ursului La riul lui Iordani, 
Cu ursâica, La fântâna lui Bogdanii, Smeulă “ Să mă spălă, 
Cu Smedica, Să mă linciurescii, 
Ginerele : De bâlă 
Cu ginerâica. Di Să mă tămăduesciă. 
Ei fuga am dati, Cum am porniti, 
După mine sau luati ; Inainte mi-aă ceșitit 
Ușa am încuiatii * Lupulă 
Dar pe ferâst'aii întratii, Cu lupâica, 
In gură m'aă apucată:! Ursul 
PI 

(1) Diet. de Gafiţa a luf Nicolae Iacobă a  Lauchi, din comuna Mălini, judeţulă Suceva. a



Cu ursica, 
Smeuli 

Cu smesica, 

Ginerele 

Cu ginerdica.. 

Ei fuga am dati, 
După mine sai luati; 

„Et ușam încuiată 

Pe ferst'aă întratiă, 

In gură m'ati apucată 
Jos mai trintitii, 
Osele mi le-ai sdrobită, 
Sângele mi Lai sorbit, 
—'Taci, fiule, 
Nu te mal jeli, 
Nu te mai olicăi, 

Că ci mi te-oii lecui 
Și mi te-oiă tămădui (1). 

Alte Românce, totă din Auntenia, descântă «de încleștutii » 
în următorul chip: 

A plecatii (cutare) 
Pe cale, 

Pe mare 
La riulii lu Iordanii, 
La lântâna luY Bovdani, 
Să se spele, 

Să se linciurescă, 
Do încleștatiă 
Să se tămăduescă. 
Cum a plecată, 
După eliă sai luati 
Ursulti 
Cu ursoica, 
Lupul 
Cu lupoica, 
Ginerele 
Cu ginerdica, 
Smeulii 
Cu smedica, 
Eli fuga dată 
In cas'a întrati, 
Uşele 
A încuiatu, 
lerestrele 
Dia II II 

(1) Teodorescu, Pocsii pop. p. 352 

A astupată ; 
Dar ci nu s'a lăsată, 
Ci pe coşi ai întrată 
Cu dinţii, 
Cu undrelele, 
Cu măselele, 

Cu zimţelele; 
La clă sati repedită, 
De subţiori Vai smâcitii, 
In pămînt Pati trântităi, 
Osele 

I le-ati sdrobitii, 
Sânrele 

I Vati sorbită. 
A plânsi și s'a olicăitu. 
Maica Precista Va auditii, 
Pe scară de arginti 
S'a scoboritii, 

La elă a veniti 
Și astu-felii i-a orăită: 
— Ce plângi jcutare) 
Ce to olicăescr ? 
— Cum să nu plânsă, 
Să nu mă olicăescui ?
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Et ami plecati 
Pe cale, 
Pe mare 
La riuli lui Iordan | 
La fântâna lui Bogdanii, 
“Să mă spălu, 

Cu undrelele, - 
Cu măsclele, 
Cu zimţelele 
La mine s'ai repediti, 
De subsiori m'aă smâcită, 
In pămînt m'ată trântită, 

e
 

a
 
i
 

„Să mă linciurescă, Osele 
De bâlă Mi le-aă sdrobită, Să mă tămădueseti. Sângele După mine s'a luată Mi Lat sorbită! 

i 
| Ursul 

| —Nu mai plânge, Cu urssica, | Nu te mai olicăi, Lupuli 
i Că ei te-oiă tămădui, Cu lupoica, | Cu mâna 

Ginerele 
| 'Te-oiti desmerdă, Cu ginerdica, 

Cu gura 
Smeulii 

Ţi-oiti descântă 
Cu smedica, 

Ca să rămâi curati, Eu fuga am dată, Luminată, | In 'casam intrată, Can diua maica ce-a faptă, „Ușele 
Ca. stcua 

Am Încuiatiă, 
Din ceri, - Ferestrele. 

. Ca. râua 
Am astupatii. 

Din pămintă. 
Ei nu s'a lăsatii, - Leci 
Ci pe coşii aă întrată, Și babei colaci! 
Cu dinții, 

Descânteculii acesta se rostesce' de trei ori după olaltă în timpul scăldatului. După ce sa scăldat şi descântatii se oblojesce cu foi de vardă, se înfașe cu scutece calde și apoi se culcă ca să se înădușescă, adecă să asude bine (ID). Unii Români, pe lângă cele înșirate mai sus, îndătinâză de a pune să se cetâscă copiiloră dela 1-—7 ani, cari ai Reulă- copitlorii sai Samca, rugăciunea contra Samcel, despre care 
DI 

(1) Teodorescu, Poesii pop. p. 363,
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am vorbiti în cap. IV, și anume toti-d'a-una la trei sfâr- 
șituri de lună câte de trei ori după olaltă, iar copilulă, 
căruia i se cetesce, trebue totii-d'a-una să fie de față. Ina- 
inte de a se ceti se afumă copilulă și casa cu tămâe. 

Pe lângă rugăciunea acesta mulți punii ea să lise cetâscă 
și visulă Hlaicii Domnului (1), iară mulți toti spre acestii 
scopii punii sub căpătâiulă copilului mici, dela nascerea 
lui și pâna la șse săptămâni 'împlinite, cartea care se nu- 
mesce Azestiţa, sai mai bino dist rugăciunea în contra 
acesteia (2), 

__ Ceasii răă cu spăriatii. Sub «ceasă râă cu spariatii» 
înţelegi Românii din Bucovina acea b6lă, care sfarmă pre 
copiii cei mici în peptii și-i face să tremure, și din causa 
căreia copii slăbescii așa de tare de gândesci că acuși-acuși 
au să moră. 

Mulţi copii, după spusa, Româncelorii, se nascii cu acestă 
DGIĂ, și de cum-va nu se descântă și vindecă înainte de 
ce se boteză, totă vița loră nu se mai poti vindeca, ci 
așa rământi până ce morii. 

Din nascere capătă copiii bola acesta mai cu sâmă atunci, 
când mamele lori, câti timpi ai fostii îngreunate, ai fosti 
fGrte rtii supărate și 'nveninate, iară după ce ai născutii 
ai dati copiilori sti țiță stricată de suptii. 

După nascere însă capttă copiii bola acâsta numai atunci, 
când cadi de unde-va sai când, după ce ai începutii acuma 
a pricepe, slrigă cine-va lorte tare asupra lori. 

Unu astii-feli de copilii se numesce schimbată, pentru că 
i s'a schimbată și înr&utăţitii sângele. 

Mai pe scurti cceasulă răi cu spăriată» e cu alte cu- 
PIN 

(1) Dict. de C. Tonigariă, Români din Fundulă-Moldovei, precum și alţi 
Români din Pucovina. 

(2) Iâsdeă, Diet. limb. rom., t. II, p. 1426.



vinte aceeași bâlă, care de cătră „unii se numesce crtulă- copiiloră. » î | 
Descântătârea care voesce a vindeca pre ună copilu de acestă bâlă rea se duce într'o di desdemincță, până a nu răsări. s6rele, la unt păriu sau la o fOntână, unde e mai dindemână şi de acolo aduce apă nencepulă, însă astă- felă ca nime să nu o vadă saă so întâlnâscă -Și apoi so întrebe unde se duce și din cotro vine. După ce aduce apa în casă și o pune înt'o ulcică, rostesce de trei sat de nou& ori următorele cuvinte: 

Așa să se stincă 
ȘI ceasulă ret, 
Ceasulii grei, 
Ceasulii cu spăriatii 
Și cu duhă necurati: 
Din fața obrazului, 
Din crierii capului, 
Din inimă 
De sub inimă, 
Din ficaţi . 
De sub ficați, 
Din carne 
De sub. carne, 
Din ciolane 
De sub ciolane, 
Din tâte ciolănelele 
Din tâte încheiturelele. 
Să nu rămâe ră de lâcii 
Ca unii firii de maci 
In patru despicată, 
In mare aruncati. 
Descânteculi dela mine, 

Sub răchita răsădită 
Șede-o fată despletită | 

„Cu ochii boldiţi | 
Cu dinţii rînjiți, 
In spete drepte tăindă, 
Lui N. ceasti ret trimițendii, 
Ceasi r&ii cu sptriatii, | 
Ceas ret cu duhii necurati, 
—Fată despletită, 
De sub cea răchită - 
Nu te boldi, 
Nu te rînji! 
Ci te ie pe cale, 
Pe cărare 
Și du-mi-ten mare; 
Acolo să locuesei, 
Acolo să veţuesci, 
De N. să te despărțesci, 
Că acolo este 
O mrenă galbină 
Cu câda gâmănă, 
Cuni ochit de tocă 
Și cu unulă de apă, 
Și cu cel de apă 
Stinge pc celă de foci. 

Leculi dela Dumnedeii 
Și dela Maica Precista.
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După ce a descântatii apa, ica trei fire de usturoiii și 
descântându-le și pre acelea, pe rendă, rostindit la fie-care 
firă câte o dată versurile de mai sus, le împunge cu ună 
aci. Piscză apoi firele merunțelă şi spălândă copiluli pe 
faţă cu apa astă-feli descântată îlă frâcă cu usturoi, în .care 
punc și o țirucă de apă, pe trupă, iar restulii apei îlu varsă 
întruni locii ncumblatii, anume ca să nu calce nimene pe 
dinsa, ca nu cum-va să se prindă bâla și de acela, 
„O semă de descântătâre icaă vr'o câte-va rămurele dintr'o 
mătură părăsită și mai alesi din una de cetină, punti co- 
pilului o prostie pe capii şi alumându-lu cu rămurelele a- 
prinse rostescii cuvintele de mai sus de trei sau de nouă 
ori (1). 

Altă descântecit de cceasă re cu spăriată» sună precum 
urmeză: 

O sinecalu 
Și-o mânceati 
Sân-Pavelu și cu Sân-Petru, 
Pe cal buni o 'mcălceatu, 

Și Sân-Petre'! 

Ce-aţi încălecatii 

Și-arme v'aţI luati, 

i 

i 

| , 
! Ce vaţi porniti 

  

Arme bune și-o luati Și YVaţi suitui 
Și-o porniti + În delură 
Și s'o suitii ȘI "n vervuri 
In deluri Butuci a fărma, 
Și "n virvură Pietre-a r&sturna, 
Butuci a făârma, Văl a tulbura? 
Pictre-a răsturna, — Sântă-Mărie mare! 
Văi a tulbura. Noi mergemii 
Sântă-Măria mare Sa cercămu 
I-o vtduti ** | Pe ceasă urcă, 
ȘI "nainte le-o ceșitii Pe ceasi rău, 
Şi din gură i-o 'ntrebati Pe ceasii răi cu spăriatii 
ȘI aşa li-o cuvintată: Cu duhu nccurată 
— Sfinte Pavele Și împeliţatu, 
DR i AI N A 

(1) Dict. de M. Băârbuţă din Crasna,



“Gu capulă de draci, 
“Cu ochi de lupoie, 
“Cu gură de smesie! 
— Sfinte Pavele 
Și tu Sân-Petre! 
Mergeţi la Tâderă 
De-li aflaţi. 
“Și-lă cercaţi 
In clescele capului, 
In fața obrazului, 
In vinele grumazului, 
In zederea ochilorti, | 
In stupușulti urechiloră, 
In pieptii 
Sub pieptă, 
In inimă 
Sub inimă, 
In rărunchi 
Sub rărunchi, 
In șele 

Sub șelc, 
In genunchi 
“Sub genunchi, 
În glesne 
“Sub glesne, 
“In unghii 
“Sub unghii, 
In ciolane 
Sub ciolane, 
In tâte ciolănelele, | 
In tote 'ncheieturelele. 
“Curândă, 
Mai curând 
Cătaţi, 
Cercaţi, 
Pe ceaşii grei, 
Pe ceasii rău, 
Pe ceasi, rău 

= 

„Jlariană, Nascerea la Român. - 
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spăriatii de mamă, 
ceasii râu 
spăriatii de tată, 
ceasii. rău 
spăriati, de străini, 
ceas rău 

spăriatii: de vecină, 
Pe ceasii rău 
Prin de diochi, 
Pe ceasti. răi 
Cu Samcă, 
Pe ceasi rtă | | 
Cu răul copiilori, 
Curând 
Mai curândă, 
Cătaţi-lă, 
Cercaţi-lă : 
In clescele capului, 
In faţa obrazului, 
In vinele grumazului, 
Ia lumina ochilori, 
In stupușulă urechilor, 
In pieptă 
Sub pieptă, 
In inimă 
Sub inimă, 
În rărunchi 
Sub rărunchi, 
In șele 
Sub șele, 
In genunchi 
Sub genunchi. 
In lesne 
Sub glesne, 
In unghii 
Sub unchii, 
In ciolane 
Sub ciolane, 

ID
 
e
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In tâte ciolănelele, 

“In totenehcieturelele, | 
Curendă, | 

Mal curendiă | 

Pe cununile unghiilorii | 

Scoteţi-li, | 
Pe rădăcina p&rului | 
Măturaţi-li ! | 

Cu măturile-lă măturați, 

Cu cail îlii fârmaţi, | 

Peste mare-li daţi. | 

În fine ali treilea descântecii de cesă ves 

sună aşa: 

Ceasi răi cu spăriatii, 

Ceasii reii cu duhii necuratii!! 
EM te descântiă 

De tote relele, | 

De tote spaimele, i 
Și te întorci înapoi i 
Din creștetulă capului SI! 

Din măduva ciolanului, 

Din cricril capului, 

Din laţa obrazului, | 
Din vinele grumazului, 

Acolo să locudscă, 

Acolo să vecucscă! 
Iar 'Tâderă să r&mâce 
Curată, 

Luminatii 

Ca argintul strecuratii, 

Ca Dumnedeit ce lo dati, 
Ca maica sa ce lo făcuti, 

Ca sârele în senint, 

Ca Maica Domnului, amin! (13 

5 
cu speriată »- 

Din stupușulu urechilor 

Până "m tălpile picidreloriă,, 
Din inimă 

De sub inimă, 

Din rărunchi 

De sub rărunchi, 

Din unghii 

De sub unghii, 

Din tâte ciolanele 

Și din tote incheicturile .... 

Descântătorea, când rostesce cuvintele acestea, alumă pre 
celi bolnavii cu o bucăţică de petică, în care sai ștersit: 
outle roșii la Pasci (2). . 

Roşaţa. Sub roșață saii rofil (sing. rofie rostită și rocre), 
înţelegi Românii din Bucovina ună felă de bube TOȘII, cari 
se faci numai la copiii cei mici pe față și pe capi. Bofiile 
sunt de dout feluri: uscate şi putrede. Uscate se numesc: 
acelea, pe cari se formâză o peliță uscată, care cade apoi. 

(1) Diet. de D. Popescu, Româncă din Ciudeiu 
(2) Com. de Stefană Bodnărescu, Stud. sim.
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în formă de solzi, iar putrede se numesc acelea, cari nu prindă peliţă de felu, ci ne *ncetatiă punoiază și curge din- tr'însele uni felii de apă, amestecată cu punoiii, Rofiile nu dori, ci numai ustură, din care causă apoi copiii devină nerăbdători, și mai alesi când îsi mărișori și când începi a le Sgăria și prin acâsta a, le face să se că- “țelâscă, și punoiază mai. tare. 
Rofiile la o s6mă de copii se trecă cu desăvârșire dela șese luni până la unt anii, iar la alţii se înoescă până la șepte ani. | 
Mamele, cară voeseii numai decât să vindece TOȘața sa rofiule, ieat întro di desdeminsţă, până nu răsare s6rele, o colă, o 6lă sait o ulcică și ducându-se la, O moră ieaii de acolo stropi ce cadă de pe roțile morii, îi aduci acasă și încăldindu-i puţini, spală cu dinșii pre copilă la loculă cu roșâță. După ce ati spălată punii restulii în ulcică Și-lă ducii de-li aruncă iar în locul acela, de unde aă luati maj 'na- inte stropii. Insă atâtă când se duci după stropi, câtii și atunci când îi aducă caută ca să nu le vadă nime, căci apoi nu sunt de nici ună l&că. 

Altele din contră vindecă copiii de rofii cu rduă de pe îarba. lea adecă copilul cu rofii, se ducă cu dinsulii în gră-: dină și udândi ună petic curati cu rouă, ștergi cu din- „Sulă rofiile (1). 
| Și iarăși altele, dacă sciu că copiii lori sai umpluti de rolii din causa unei tomânec, îi curățescii și vindecă cu flori din Joia mare, cu cari se 'nfloreseii Ouăle, precum și cu petecele cu cari se Ștergi Gutle înflorite Și cari se păstrâză anume spre acestă scopii peste totă anulu. 

Florile bune pentru acestă scopi sunt: sovervi, mări, acru și frunde de mării acru. 
Do II 

(1) Dict. de M. Bărbuţă,



Pisâză o crângă de mării acru, o fierbiă cala o ră, după 
aceea Înccă 1 — 2 funde de sovervii şi 1—2 de funde 
de mări acru, le punii pre tâte acestea în apă, le lasă ca 
de aqi și până mâne, și apoi cu apă de acâsta, punând'o 
în scăldătârea. copilului și anume în trei rânduri de scaldă 
şi scăldândii copiii se curăţescu (1). 

Cu petecele, cu cari Sati ştersti Guele, se afumă roșața. In 
același timpii rostescit următorult descânteci: 

3 

Ei A venită omului roșii 
Poroșii, 

Și-a luată unii topor roșă 
Poroşii, 

Și sa dusi la pădurea roșă 
Poroșă, 

Cu strae roșe 

Poroşe, 

S'aducă lemne roșe 
Poroșc, 

Să facă focit roșii 
Poroșii ; 

Sa dusi apoi după pesce 
Omulă roșii 

Poroşii, 

Și-a prinsit pesce roșii 
Poroșii, 

ȘI la adusă acasă roşii 
Poroși, 

Și Ta curăţitii omulă roșii 
Poroșii, 
Și Va fierti în borşi roșă 
Poroşti, 
Şi La pusti în strachină roșă 
Poroșă, 

Ea o IN 

(1) Dict. de Paraschiva [. Leușteniă,



_— 389 — 

Și-a luatii o lingură roșă 
Poroșă, 
Şi-a poflită voșala la masă: 
— Poftimii roșală la masă! 
lar pe N. mi-lă lasă 
Curată, | 
Luminată 
Ca de Maica Dmnului lăsati ! 1) 

Dacă copilulă e umpluti de rofii din causa unei țigance, „atunci se pote curăţi cu dohotă de mestcanii. Bubele se ung cu dohoti de acesta (2). | 
Cele mai multe mame însă nu întrebuințâză nică ună felt de mijlocii spre vindecarea, rofiilori, spunândă că e cu multi mai bine dacă se lasă aşa ca să se trâcă ele singure de sine, pe când dacă cârcă să le vindece Și nu sciti cum, lesne potă să, se pue pe ochi Şi atunci copiii orbescii, sai pe crieri, și atunci bolândesci. 

ă -In fine spună Româncele, că toți copiii, cari au rofii, după ce crescii mari se ngrașă şi capătă o faţă fârte Îrumosă şi rumenă, | 
| Aripele. Când uni copili se 'ncârdă, bate din picidre şi plânge forte multi, credit Româncele din Bucovina, că a că- pătată morbuli numiti «aripi». Deci mama, care voesce să-și vindece copilulă de acesti morbi, iea, după, ce Ta scost din scăldătâre, unt fârfece Și cu acosta, taie scăldătărea „adecă apa în care la, scăldată, de trei ori în crucișă, dicândă că-i (ae aripele. Făcând acesta crede și spune fie-care mamă că copilul nu se încârdă, niai multă, ci, trecându-i morbuliă se liniștesce, nu plânge mai multă și dârme bine (3). După credința Românceloriă din Aloldova aripele se pună PI 

(1) Com. de St. Bodnareseu, stud. gimn. 
(2) Diot. de P. L. Leuștâniă, 
8) Com. de mai multe Românce din Bucovina |
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în șele, și de aceea se 'ncordeză și plânge copilulă așa de 
tare. 

Deci mă-sa voindă ai le seste îlă pune cu pântecele pe 
palma stângă, iar cu drâpta îl spală și feâcă pe spate cu 
lapte de țiță până cei iesi din piele nisce boţuri ca tuleele 
de găină. După ce at eșitiu Dboțurile acestea îi înceteză tâtă 
durerea (1). 

Bubele dulci. Sub dude dulci înțelegă Românii din Bu- 
covina unii felt de bubuţe, cari se facii numai pe faţa co- 
piiloră celoră mici, mai alesi pe lângă gură sai nasii, dar 
cari nu dori de felă, ci numai apătoșeză. 

Româncele le vindecă parte prin descântece și parte prin 
întrebuințarea altori mijloce. 

Românca, care voesce a vindeca bubele dulci prin descân- 
tare, tornă vinarsi curati întrună pahari și mestecându-li 
cu trei rămurele de mătură de mestâcănii, rostesee următărele 
versuri: 

Alesu- s'aii 9 fraţi | —Unde porniţi, 
Din 9 taţi ” Unde erăbiţi, 
Cu 9 fărtaţi Voi 9 fraţi 
Și plecari 1 Din 9 taţi, 
Din pădurea mare | Cu 9 fărtaţi, 
Po cale, | Cu 9 săpI săpându, 
Pe valc, | Cu 9 cuțite tăindă, 
Cu 9 sape săpândi, Cu 9 ereble adunândi. 
Cu 9 cuțite tăindă, 1 Cu $ vorbe șoptindi? 
Cu 9 greble adunândă, | —Am plecati la vale 
Cu 9 vorbe.șoptindii: „La meruliă din cale [2] 

(1) Diet. de Ant. Pletostt din ltădăşeui şi M. Nistoră din Mălini. 
(2) Merulăi din descânteculii acesta însemueză pomuulă cicței, la umbra că- 

ruia prospereză omeni şi vite. Cel 9 fraţi din 9 taţi, însă dela acevași mamă, 
sunt în toti casulu liinţe reutăciose, de Greece ci ncincetatii se muncesc a 
tăia pomulii vieţii. Cei 9 fârlaţi, cari le <taă mână de ajutoră la opera lori 
de devastare, nu potii nimene alţii să fie decât feluritele loră puteri,
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Tădicina să i-o săpămi, Inturnaţi ! Scorţa tâtă să i-o rădemii, Grăbiţi la N. Clâmbele să le-adunămii, La bube dulcă a lui N. Și nouă vorbe să spunem 
Ca să putreâseă, 
Să nu mai înflorescă, 
-—Nu mergeţi la vale, 

Şi le luaţi 
Din crierii capului, 
Din taţa obrazului, 
Din 99 mădulări e

 
m
i
 

Nu la mărul din cale, Și din 99 închecturi! Că clă e umbra voinicilorti N. să rămâe curati, Și zăcătorea viteloru! Luminati, 
Voi 9 frați Cum e de Dumnedeii lasati "Din 9 taţi | Şi de popa botezată! 
Cu 9 fărtați 

După rostirea acestori cuvinte îmbie pre celt bolnavii de bube dulci să, guste au (usturoiă) şi să bea din vinarsulti descântatii. Apoi unge cu o alifie făcută din untură dela, trei porci și cu oțetă din trei dughene Jubele dul. 
Descântarea nici când să nu se facă când se măresce luna, căci în casulă acesta şi bubele dulci, în locit să se vindece, mai tare se mărescii (1), | 

„ Româncele din T&ra-homdânâscd, cari voeseii să vindece pre copiii lori de Dubele dulci, ieai baligă de vacă, apoi pre copilul ce sufere de bube dulci, se duci cu elă Ja vatră, unde se face foculă, și luând câte puțină din acea baligă, atingă peste bube de trei ori și descântă astii-telă: 
| Sa sculatii sfinta Miercuri (2) 

De dimincță | 
Și-a pusti masă 
De mătasă, 
Și pe tâte bubele le. chemuse, 
lar pe dubele dulci nu le chemase, 

DI 

(1) Robert Prexl-Miihlach, Besprechungsformeln der Rumiinen in Sieben- biirgen, în Zeitschrift fir Volkskunde. I1. Band. 1. Ieft. Leipzig 1889, p. 36. (2) Ori Vineri. : ! Pi
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Si ele se mânia, 

Rădăcina li se usca 

ŞI în virili se pomila (ofelia). 

Apoi baliga descântată se lipesce la coșă. 
Alte Românce, toti din 7fra-Românesca, când descântă 

de bubele dulci, dică așa: 

Tote bubele s'au jurat 
Că n'o mânca Miercurea (1) dulce, . 
Numai bubele dulci s'aii jurati 
Și aă mâncati. 

De virfu să plece, 

De rădtcină să sece. 

Acesti descântecii se foce numai Miercurea, și Vinerea pe 
nespălate (2). 

Unele Românce din Bucovina fierbii crengi de meră dulce 
şi cu suculă- ce iese dintr'insele spală apoi bubele dulei. Altele: 
ieat fasole negre, le puni pe vatră ca să ardă, apoi le 
piseză și cu pulbere de acâsia presură apoi bubele dulci, cari 
în urma acâsta se potolescii și vindecă. 

Peruli porcului. Sunt o sâmă de copii păroși pe spate. 
Intre acești peri, spună Româncele, că se află ună fel de 
perii forte merunțelă şi ghimposă, care se numesco perul 
porcului şi care îi înghimpă pre copii aşa de tare, că trebue 
să se vaete și să plângă, 

Deci ca să se mântuiască copilulii de acestii pără, mama 
sa trebue înainte de a-lu scăldă să-lă ungă cu untă și să-lt 
irece co peticuță muiată în lapte de ali stă, și atunci toți 
perii cel răi se prindă de petică și pre copil nu-lă înghimpă 
mai multi. 

(1) Ori Vinerea. 

(2) Pr. Al. Popescu, Descântece, publ. în «Ţera-Noui, an. 1]. Bucuresci 
1886, p. 657.
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“Junghiulă. De multe ori pătimescii copiii cei. mici şi de unghiuri. Deci Româncele din Tera- Românescă, voindii a'afla Junghiulă la ună copilu, ieai ună gălbănuși de ot prâspătu și-li portă pe toti corpulii lui, și unde se sparge, acolo crediă .ele că sc află junghiulă ; iar de nu se sparge nicăiri, „e ună semnă că n'are junghiu (1. 
Dacă. copilulă are junghiă, atunci ieai uni cuțiti găsitu, cu cațe se atinge copilul cruciși peste loculii, unde este du- rerea și  descântă asti-felu : i 

Junghii dela mâna' lut D-dei, 
Junghiă de 99 de feluri, 
leși dela icutare) 
Din. osă în carne, 

Fugi junghii, 
Că te 'mpungi! 12) 
Du-te 'n padia fără iarbă, 
In rovina fără apă.. 
Acolo e casa ta, + Din carne ?n piele, Acolo e masa ta, i. Din piele să piei ; Junghiă pripită, Căci cuţitulă te-ajunge, Junghiă grăbită, . „1 “Te ajunge 
Junghiu cu țepă, ; Tempunge, 
Junghiii cu cuţiti, : Să remâe N. curati, Junshii pusi, Curată strecuratii Junghiii prepusă, i. Ca râua din câmpt, Junghiulii Zeleloră, „Ca steua din certi, Jelelorii-Şoimanelori. 

N 

După ce ai rostitu cuvintele acestea înfigu cuțitulu în pămintă și pre suterindu îl mișcă puţinii din acelă loci (3). Româncele din Bucovina, cum se convingă că uni copil are junghiuri, ieat îndată aţa (1) de cânepă de vară dintr'untă îuiorii, ce a fosti la crucea cu care umblă preotulă la Bo- botâză pe la casele Omeniloră, și muind'o în aghiasmă l6gă 
Do 

(1) Ionenu, op. cit, p. 20. 
(2) Aceste două versuri se rostescii de trei ori, (5) Pr. AL. Popescu, Descântece, publ. în «“Țera-nduti» an.][. Bucuresci 1886, p. 691. - N 

(3) Aţa accstă trobue să fie întorsă târsă,



— 394 — 

cu dinsa locului, unde are copilală bolnavii junghiurile. După 
co Lai legati îl alumă cu petica, în care sai stergi outle 
roșii, și apoi rostescii următorulă descântecă: 

A cșitii cuconița 

losconiţa. 

Boi mândri a înjugatii 
ȘI la arată a plecati 
Cuconiţa 

Bosconiţa (1), 

Şi-a” arată câtii a arati 

Și câncp' a semănat 
Şi apol o a orăpatu 
Și-a crescuti cânepa mare, 
Cânepă mare, frumosă, 

Ca mttasa de alesă. 

Și-a trimesă cuconiţa 
Bosconiţa 
Dou&:spre-dece fete 
Și-aii culez'o 

Si-ati uscat'o 

Şi-au adus'o 

Și-a întins'o 
Și-au pusi dout-spre-dece fete 
Și-o meliţat'o 

si-o strujit'o 

Și-o răgilat'o 

Și-o pieptănatto 

Şi-o periat'o 

Şi-o pus'o în furci, 
Şi-o tors'o 

Dou&-spre-dece fete 
Cu cuconiţa 
Bosconiţa 

Și-o reșchiet'o 

Şi-o deptnat'o 

Și-o fiert'o 

Și-o urzit'o 

Şi-o țesut'o 

Şi-o ghilit'o 

i-o croit'o, 

i cămeșă o făcut 

i junghiurile o "mbrăcatii 
i apol le-o blăstămati 

i din gur'o cuvîntatii: 
— 0 vol junghiuri mari, 
De capulti reilorii mari 

Să r&mâneţi 

ȘI să v& plerdeți! 
N. să fie curati 

Și luminată, 
Ca de Maica Domnului lăsatii! i2] 

fi
 

= 
i 
=
]
 

- 
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Plesnele. Acestea sunt nisce bubuţe albe, cari se facii pe 
limba copiilorii și cari ncincetatii senmulţescii și se cățe- 
lescii. Copiii din causa lori nu poti nici suge nici mânca, 
şi neîncetatii le curgi balele din gură. 

Plesnele, după credința Româncelori din Jfucorina și din 
"Moldova, le capătă copiii atunci, când mamele loră le dai 

  

  

(1) Aceste dou€ cuvinte se repeţeseii după fie-care vers. 
(2 Com. de St. Bodnareseu, stud, gimn.
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țiță, fiindu despletite. Dreptu aceea, fie care mamă, când dă copilului săi de suptă, trebue să fie măcar într'o câdă îm- pletită, nici când însă despletită, și buh6să, căci îndută capătă copilul plesne. a 
„Mai capătă copiii plesne încă și atunci, când. bagă piep- - + tenele în gură. Din causa. acesta apoi nici o mamă precaută nu dă copilului săi pieptenele de pieptenatii ca să se joce cu dinsulă. 
Româncele din 7ra-Romdnâsea spună că nu e bine a se lăsa copiii cei mici a se juca cu pieptenii din causă că capătă limbariţă (1), | | „Dacă din nebăgare de sâmă sau din altă causă oreși care a căpttatii vre-unti copil plesue, atunci -mama sa, voindu a-l vindeca, ica trei băliguţe de calit şi pe copilă în brațe și întorcându-se cu faţa spre sore dice: 

Sorele-lu dai de sus de pe delu, 
lar plesnele lui N. în baligă de cală! 

Cuvintele acestea le rosteseo de trei ori, adecă pentru fie-care băliguță și după fie-care rostire scurge. baliga și picură câte o ţiră de sucii dintînsa copilului în gură, unde are plesne (2). 
O sâmă de Iomânce însă piseză pâtră acră până ce se face ca pulberea de mărunțică, mâie apoi o peticuță cu- rată în apă, o înlinge în pâtră pulverisată Și Ir6că cu dinsa copilulă în gură pe unde sunt plesne. După acesta ieaă o lecă de miere și ungu -cu dinsa pe unde lau frecati cu pelicuța. 
Făcând acesta spunii că plesnele îndată se trecă, 
lar dacă unui copilă, nu numai din causa plesnelori, ci 

(1) Ioncnu, op. cit. p. 23, 5 
(2) Diet. de M. Bărbuţă.
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și așa îi curgă bale din gură, atunci după credința Român- 
celori din România, e bine ca balele să se taie într'o Du- 
minecă diminsță, că apoi nu vori curge mai multă (1), 

Focurile se lecuescii cu cărbune viă, pisală pe pragulă 
ușci și amestecati cu smântână (2). 

Sohotele. Dacă unii copilu a picat în sohote, numite 
altmintrelea și socote, din a cărorii causă se usucă de nu- 
mai pielea și osele rimânii pe dinsuli, atunci unele Românce 
din: Bucovina, precum bună oră cele din Mahala, îlă icaă într'o 
Sâmbătă diminsţă, îl punii întruni: sacă deșertiă, îlti duci 
la ună vecini și acolo îl bagă apoi de trei ori după olaltă 
pe gura cuptorașului, unde faci femeile mâncare peste vară, 
și totii de atâtea ori îlti scoti afară pe borta unde stă cea- 
unulit. 

Nevindecându-se în urma acestei proceduri, îli punu ase- | 
menea întro Sâmbătă dimincţă întruni sacii, în care mai 
nainte de acesta a fostii făină, și astu-felă îlu duci apoi în 
ținterimă, unde puindu-li pe mormintulă unui copilu cu- 
noscuti «ici: 

Măi (Vasile) scumpuli met! 
Na-ţi ţie aici saculi ttă 
Şi mi-l umple pe ali mei 
Cu carne, sânge şi cu scă! 

[ de'nsemnată însă că atâta când îlă ducii la ținterimă, 
când rostescii versurile acestea, cât și atunci când se întorci 
îndărăpti, nu le e iertati să stea în drumiă nici să vorbescă 
cu cine-va, căci dacă stai şi vorbeseii cu cine-va, (6tă pro- 
cedura acâsta, nu are nici unu efectă. - | 

Neajutându-i nici după acesta nemicii fierbă o scăfarlie 

  

(1) loncnu, op. cit. p. 20, 
(2) Sevastos, Călătorii p. 69.
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părăsită de calii și-l scaldă în zema ce iese din scăfârlia, res- pectivă. 
| 

Făcendiă acâsta credu că copilulit bolnavii trebue numai decât să se vindece ori să moră: una din doug, 
Voindă mama celui bolnavii numai decât să scie de-i va trăi ori muri copilulă, iea două ulcele deșerte și dându-le „cul-va să aducă apă cu una dintre dinsele dice: «du-te cu amândouă ulcelele acestea la, fântână și adă-mi întruna, în care vei voi tu, apă» 
In același timpi însă le menesce pre amândouă dicândă în gândulă s6ă: «Dacă va aduce-o pe acâsta plină va, trăi, iar dacă va aduce-o pe asta-laltă va muri.» Deci dacă din întemplare trimisulii aduce apă în ulcica cea menită pentru vicță, copilulă trăesce, iar. dacă aduce în cea-laltă atunci more (1). Rastulă. Dacă ună copil capătă rastă, adecă dacă i se umilă f6lele, Româncele din Transihania când coci pâne. îndătineză de a-lă pune cu spatele pe pragulu casei şi apoi scoțendi două pâni din coptorii le rumpi în două și astu- felă, fie acelea ori și cât de ferbinți, le puni peste f6lele copilului (2). | | SE 

In 'f6a-Românescă, după cum scrie d-lu Dim. P. Lupaşcu, „b6la acâsta se vindecă așa: 
«Să se pue nouă Shiocei în .oțetiă târe, să se pue la căl- dură până se vori topi și să-i dai în tâtă deminsţa pe ne- mâncate bolnavului câte o linguriţă ca să bea." 
«Iarbuzi coptă cu tărâțe pe petică și să-lu înlăși unde va fi rastulă, 

i 
«Să ici “jumătate de litru de lapte dulce, de doi bani să- punii (prâspătă) prostă, să radi în lapte, să amestoci fârto bine, să-l pui la căldură trei dile și apoi, înainte de a mânca, DIN 

(1) Com. de Ionică ali lui Iordachi Isacu, (2) Com. de d-lă B. Iosofa, ă
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să ungi frundă de tutună tare și Să pui pe pântece câtă 
rastulu de trei și patru ori; după care va porni. diarea, și 
vârsătură; în urmă va fi folositi (1). 

* In Moldova este datină ca copiii, carii ait rastă (inflătură 
în pântece) să se pună, când se gătesce pânza, cu pântecele 
pe sululă de 'napoi și 'tăindu-se firele să se dică: 
— «Tai natra să se taie rastulă lui N!» (2) 
Gălbenarea. De se întâmplă cum-va ca ună copil să 

zacă de gălbenare, plur. gălenari, atunci Româncele din J/a- 
cedonia l6gă la gâtulii lui unii firii de mătasă galbenă și 
unit altă firii de mătasă roșie şi după ce staii puţinii astă- 
felă se pune pe ramura unui trandafirii ca să stea o npte 
întregă ; a doua di iea firului cel roșu și se legă apoi la 
gâtul pruncului, iar celă galbănii se lasă pe trandafirii (3). 

Babiţa, numită altmintrelea și baghiţă, baighață și babghiţa, 
pl. Dabiii și Daghaţi sai Dazghiți, e ună felii de morbi pre 
care îlă capătă mai cu semă copiii, cărora nu le-ai crescuti 
incă toți dinţii. 

Copiii ce pătimesci de acesti morbă, spuni Româncele, 
că li se umilă pântecele, capătă dureri crâncene de stomachii 
și pântecare mare, din care causă apoi îngălhinescii şi slă- 
besci așa de tare, că mulți și mori dacă nu sunt îngrijiţi 
și vindecaţi de grabă. - 

Morbulii acesta, se pote vindeca, după părerea celori mai 
multe Românce, prin așa numitul adescânteci de babiţi». 

Descântătârea, care voesce a vindeca pre copilul ce pă= 
timesce de acesti morbă, ica o ulcică nouă, târnă întinsa 
apă ne'ncepută, apoi nouă petricele albe, crude, cu deosebire 
i 

(1) Medicina babeloră. Adunare de deseântece, rețete de doftorii și vrăjitorii 
băbesci. Istrasă din Analele Academică române. Bucuresci 1890, p. 62, 

(2) «Ședătorea», an. 1. Fălticeni 1892, p. 153. 
(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii, în op. cit. p. 4.
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sarea mâței, precum ȘI malai, merunfeli sai Păsatii. După. acesta pune ulcica, astă-felă umplută, la, foci ca, să fârbă, și anume: Luni diminsţa înainte de r&săritult s6relui, apoi. toti în acea di, înainte de amedi precum și înainte de apusulii s6relui. 

Toti așa face ea Miercuri și Vineri, 
„După ce a, fierti apa dimpreună cu pietricelele și mă- laiulă mărunțelă din ulcică, răstârnă ulcica cu cele ce se află într'însa într'o strachină corespundătâre, care'se ține apoi pe buricul copilului bolnavă sau mai bine disă de asupra, buricului, ca acesta să nu se îrigă, de strachina înferbintată, Mai nainte însă dea vărsa cele din ulcică în strachină caută și pune ca să aibă dindemână 9 linguri nouă, 9 fuse nou6, ună aci și unit cuţită. 

„Deci cum a rEsturnată ulcica, iea una dintre lingurile: cele nouă, și muindu-i puțini virvulă în apa din strachină, o ține în mâna, stângă cu adâncitura în sus, mdie apoi a doua, lingură în zâma cea de pietricele din strachină și o. ține puţintelă deasupra celei dintâi ca să picure unii stropi de apă întrinsa; și totii așa face ea și cu cele-lalte obiecte. | până ce le părândeză pre tote, rostind în același timpi „a fie-care muiare Și ținere a obiecteloră mai sus înșirate următorele cuvinte: 

Babghiţă mâncăci6să, 
Babghiţă puturâsă, 
Babghiţă uriciosă, 
Babghiţă prin sete, . 
Pabghiţă prin f&me; 
Babghiţă prin arsură mare 
Și prin diochiulii celt mare, 
leşi din N. nu-lă giunghia, 
Nu-l câreiă, 
Nu-l spăriă;
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Nu-lă învălbini, 

Nu-l vrăji, 

Nu mi-lă slăbi. 
Du-te de însălbinesce 
Și spărie şi-mI vrăjesce 
La ogorulu cu păsatii, 

La pâriulu cu pietrele, 
La ţiganului cu linvuriie, 
La ţiganulii cu fusele, 
La ţivanuli cu acele, 
La ţivanulă cu cuţitele. 
Și te du de spărie 

Si-mi vrăjesee, 

Unde păsările nu umblă, 
Unde cocoşii negru nu cântă, 
Unde nu. dă nime «diua bună». 
N. să rămână curată 
Ca argintulii strecuratu, 
Ca maica cea prea “curată, 
Care a lăsatu. 

Stieșindă de rostiti cuvintele acestea suflă de asupra stra- 
chinci în semnulă cruce și stupesce jos. 

După acesta ica apa din lingura primă, ce a ținuto în mâna 
stângă cu adâncitura în sus, care sa strinsă picurândii de 
pe cele 8 linguri, 9 fuse de pe act Şi cuțit, și o tornă 
copilului bolnavă de babiţi în gură. 

In fine tustrele apele, cari le-a fierti și descântatu într'o 
(i, dar cari nu le-a pulutii întrebuința până întrună stropi, 
le duce și le varsă îndată după descântătura a treia la o 
proptea de gardă. 

Astu-lelii cum sa descrisii până aice, se repoţesce des- 
cânteculii acesta Luni, Miercuri și Vineri din decursulă unci 
septemâni. 

Dacă copilulă e morbosti de Labghiță, ulcica risturnată cu 
gura în jos suge totă apa din strachină, așa că r&mâne pe
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fundulă ei numai păsatulii Și pietricelele cele albe, iar dacă ulcica nu suge apa, atunci e ună semni că, copilulii nu'e bolnavi de Dabghiţă, ci de altă bslă, prin urmare trebue a-l căuta de bâla aceea, de care se presupune mai departe că ar fi bolnavi (1). 
Altă descântecă de babghiţă și a nume din era-Zomd- „nâscă sună astii-felt; o | 

O purcesii o bashiţă căcăci6să, 
O baghiță mâncăci6să, 
O baghiță puturosă, 
Venită din sete, din fome, 
Saii din ostenlă: 
Cu șepte linguri le-oiă măsura, 
Cu cuțitul le-oiti tăia, 
Cu chiatra le-oit Închietri, 
Prin chiatra morii le-oit dă 

-Și le-oii mântui ; 
Cu fusu le-oiă Îîmpunge 
Din tâte închecturelele, 
Din tâte mădulările. 
Să rămâie bolnavulti 
Luminatii, curată, 
Precum Dumnedeii Po lăsatii.: 

Descântătârea, care rostesce cuvintele acestea, pune într'o 6lă nouă: apă, puține crupe, puțină cenușă, farmă trei. pe- tricele mici, asemenea, trei bucățele marmură și trei bucățele: cremene; le pune pre tâte acestea, la ună loci să fârbă la, focit bine, și apoi le râstârnă într”o strachină cu gura în jos, ținend'o așa pe pântecele copilului; și descântă cu 7 linguri, unii cuțiti, unii fustă, cu care face cruce câtii descântă, în 
IN 

(1) Acestă descânteet culesii din comuna Şcheia de lângă orașul Succva, mi l'a Comunicatii d-lă P, Prelipcenă, învățătorii superiori. — Altii descânteciă de babiţi cu muliii maj lungii și totii-odată Și mai completă decât acesta să se vadă in colecțiunca mea «Descântece pop. rom.» Sucâva 1886, p. 32-39, Marian, Nascerea la Românr, 
26 +
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trei rindună; repetă, descânteculi în trei dile de seci, dându 
apă bolnavului să bea, câtii se va țin6 pe linguri, dela fic- 
care lingură câte de trei ori câți s'a scurge, asemenea de 
pe cuțită și fusi (1). 

PIN 

(1) Dim. P. Lupaşcu, Medicina babelorii, Adunare de descântece, reţete de doftorii și vrăjitorii băbesci, Estrasă din Analele Acadeimiei române. Bucurescă 1890, p. 29.
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XXIII, 

MASA MOŞEI, 

  

A treia di de Bobotsză, diua de opt Ianuarie, în fie-care ani, este cu mare nerăbdare așteptată de nevestele din Do- brogea, românce Și bulgarce. 
In acestă di tote nevestele aceleiași m6șe, fără deosebire de vîrstă şi avere se adună după, amiaqă-di la, moOșa lori Și petreci atât în onsrea ci câti și întra lori până ce se întunecă bine. 
M6Șa în diua de St, Ioanii cu unii pahari de sticlă, cioplită, în elit cu apă sfințită, cu unt mânunchii compusi din foi verdi, din indrușaimă și mușcată sau din altă flâre și din: busuiocti uscati, legate cu unt firă de lână roșie se duce pe la tote nepâtele și stropindu-le cu mănunchiulii muiatii, le învită. Pe lângă nepâte mai învită ca încă și alte neveste, prietene și cunoscințe de ale ei să vină ca să-i vadă, serbarea. Bărbaţi nu învită nici odată, căci fiindu serbarea acesta, es- clusivă numai pentru femei, bărbaţilor nu li se cade să iea parte la dinsa. | E | Clientele mâșei, cu toti timpul celă răi, care nu odață,
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se află în acestă di în părțile Dobrogei, se adună întruni 
„numeri destulii de mărișori. Nu vorii s'o lase cu inima 
mâhnită, sciindi prea bine că ai nevoe de dinsa tocmai 
când viața omendscă e în mai mare primejdie. 

Masa o împodobită, cu totii co trebue mâncării, înfrumu- 
sețată cu atâtea sticle pline cu vinișori de deosebite loţe, câte 
nepote ai venită la serbare, căci fie-care din ele aduce și 
câte unit ploconă mamei moșe, pe cure ploconii îl încununâză 
do obicei o sticlișoră de vinil. 

Iată din ce se compune ploconuli nepotelorit mosei: din 
câte uni .colacii, de ceva carne de porcii ori trandafiri din 
porculă tăiată la Crăciuniui, și câte o sticlă cu vină mai mare 
sau mai mică, după cum dispune și aduc&torea. Cele cu vii 
în genere aducii câte o sticlă mai mare. 

In mijlocul mesci se află unii colaci mare, la mijlociu 
o luminare mare ncaprinsă; acesta e colacul mâșci făcutii 
de ca. Alară de acestea se mai împodobesce masa de regulă 
și cu o farfurie în care sunt puse o mulțime de frunde de 
mușcata, de îndrușaimi și de rozeta și pe fie-care frundă se 
vede strălucindii câte o bucăţică de hârtie poliită şi lipită 
cu miere care însemnâză: ca, mâșa să fie plăcută nepotelorit 
scle ca albineloră mierea dela flori. 

Până a nu lua loci la masă nepstele, prietenele și cu- 
noscinţele învitate, fata (servitorea) moşei vine și servesce, 
ducândi la, fie-care tava cu dulceță și rachiulii preparatii de 
ca cu spirtă, zaharii, scorțișără și șofranil. 

Nepotele, prietenele și cunoscințele închină în sănătatea 
mamei m6șe, 

M6șa șede în capul mesci. și mulțămesco fie-căreia cu 
inima plină de emoțiune și fericire, 

Impărţindu-se dulcâța și rachiulă, mama mâșa ica unii 
ciobă cu tămâe aprinsă, aprinde luminarea cea neaprinsă,
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din colaculă din mijloculi mesei, spune rugăciunea Tatal 
nostru și tămâcză pe fie-care din nepote și cunoscințe, cari 
acum își ieai loculă la masă, apoi împarte florile poleite 
la, fie-care câte una, și tâte le înfigi în p&ră. 

Preotsa, care de regulă încă iea parte Ja acestă serbare, 
„căreia i se dă locul de onore în capulii mesei, își lipesce 
“frunda verde în frunte pentru cuvintul că preotesele fiindii 
între mirene capulii legii, trebue să fie mai așezate, mai sta- 
tornice, nu trebuescii să porte flori la capă și nici îmbră- 
căminte cu flori vii..,, 

So aduce apoi crorba și se dă-întâă în -capuli mesci, unde 
„se află preotsa, | 

“Până a nu începe lingurile să lucreze din capul celo-lalti 
al mesei se aude iarăși «Tatal nostru» recitati toti de 
mama m6șă; fie-care își face cruce și începe să primâscă 
dela, ea câte o bucată din colaculă din mijloculi mesei, pe 
care puţinii mai nainte de acâsta îli tăiase Și acuma, îl 
impărţesce. Ma 

Din tâte părțile risete și vorbe. Unele spuniă că le-a, căduti 
bucata, de colacii cu mai multi colfueă și ai sd nască unii 
bătată, altele că le-a veniti bucata de colacă mai multi 
mijlocii și aă să facă o' fată; iar celea cărora le-a cădutii 
numai mijlocul, că m'aă sa mai facă copil. 

Se aducit: apoi mai multe feluri de bucate și pe urmă 
triptura, cari tâte se puni la masă, începândii totii dela 
preotâsă. | | 

După friptură trebue să dea bâcșișulii, 
M6șa, cu multă modestie și bucurie propune ca una din- 

tre nepote să, reguleze darea bacșișului. Da 
Una dintre nepste Și anume care e mai isteţă și mai în- 

drăsnâță iea, o farturie pentru stringerea, bacșișului, pune: 
întrinso, unii pahar cu vinu, unit picior de gâscă sati și de
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altă, pastre și anume fripti aprope fără de carne, o bucată 
“do pâne, sare, piperă și ardeii și întindendu farfuria în mij- 
loculii mesci strigă moșşei: a 

—Să fie mâșa, la primejdie, iute ca ardeiul! 
Preotâsa aruncă cea, dintâi bacșișulu, pe urmă începi 

nepotele, fie-care câtă le lasă mâna. 
Moșa, care -și de astă dată 'se află în capul mesci, stă 

în picidre, şi la fie-care sunetă, ce saude'n farfurie, dice tare: 
—Dă Dâmne sporă și berecheti cutăreia Și cutăreia, spu- 

indii fie-căreia pe nume. 
Unele dintre femei, când 'aruncă bacșișulu strigă: 
—Dela mine puţini dela Dumnedeti multă. 
Iară altele, aruncândii pe rândă banii, spună: 
—Atâţia copii să faci, câți bani lasă în farfurie! 
— Să-ţi dea, Dumnegei !—r&spunde mMOȘa. 
Slirșindu-se bacșișulă, stringătârea presentă mâșci taleruli 

cu banii strinși, 
Moșa îi primesce mulțămindu-i, mușcă din piciorul de 

gâscă, iea din pâne, apoi luândi paharulă închină în să- 
nătatea nepotelorit, dicândii: 
—Dumnedei să vă dea sănătate la tote, sporit şi bere- 

chetă! ..., 
—Să ajungemi și la anul cu bucurie Și cu inimă bună! 
După acâsta bea paharulii pe jum&tate și-și pune banii 

strinși, legați într'ună colță de basma, în sînit. 
In timpulit mesci se aude din când în când îndemnul 

mOȘei, care dice: - 
— Luaţi, fetelori! beți, mâncaţi, căci doră spre acesta ați 

veniti la mine! 
Câte una din neveste, care e mai isteță şi mai glumeță, 

drepti r&spunsă la îndemnul mOșei, spune câte ceva să 
facă și pe cele-lalte să ridă, bună-oră:
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—Fa! sciți voi ce să faceţi, câna vă veți duce acasă? De-ţi veds pe bărbaţii voştri că vă zimbescă, voi rideți mai tare; de-i vedeți supăraţi, că, se uită răi la voi, faceţi-vă şi mai supărate şi băgaţi-vă pe după sobă, că ei ati să vie după voi să vă facă inimă bună Și așa scăpați de a vă mai bom- 

Din tâte părțile se audi risete, o dovadă că auditorultu femeescii admiră, pe nevasta, care a spusi acestă olumă. O JMocancă, căci în Dobrogea sunt mocance destule, vo- "indă și ca a face puțină voe bună, dice: ——Apol nu sciți, acum unt anu, cândă mă duceamii acasă totii de-aici dela mama, m6șa, întâlnii pe omul mei; ei cum îlă vădui începui să, mătănăesct în stânga şi în drâpta ca şi cum n'ași fi putut merge; eli începu să ridă dicendu- mi: «da bine mă femee, nevestele dici că nu beii, că ele nu se'mbată, dar vădă că și ele nu se lasă de bărbaţi... faci pasulii mai mare decât ei!...» 
Dar eii atunci mai r&ă mă făceami că-sti bâtă. .... — Așa sunt bărbaţii tragi spuza totii pe turta lori și bictele femei toti r&ă facii! — răspunde una din altă parte. După ce ai mâncatii și b&utii de ajunsi, după ce sa strîns bacșișulii, maj petrecând încă puțină în glume și risete, masa se ridică, se face loci largă în casă și cu tâtele se. pregătescii pentru jocă, îndemnându-se unele pe altele să începă, | | Acum se pâte vede cum deo parte se prindă bulgarcele la jocă, de altă parte romdâneele, Și iar de alță parte ro- mânce Și bulgarce la ună loci, și începi a, juca şi a cânta diferite jocuri și cântece fie-care în limba, sa. și cum o ajunge mintea, numai singură, preotâsa stă impunătâre de o parte
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Dacă timpului e nefavorabilă, ceea ce fârte lesne se pote 
întompla în Dobrogea, şi cimpocruli chemati nu pote să 
vie la timpi ca să le cânte, atunci jOcă și cântă și singure, 
fără, Gre-și care lăutari până la ună timpi când apoi se des- 
părțesci, dicendiu ca să sc vadă pe la anulă pe acâstă vre- 
me cu bine, și apoi se duce fie-care a, casă (1). 

În a o OO 

(1) Zoe Creţescu, Obiceiuri dobrogene, publ. în cRomânulti» an. XANIYV. Bu: 
curesci 1890, No. din 2/,, și 237, Februarie,
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XXIV. | 

TUNDEREA PERULUL 
———— 

La jumătate de anti după nascerea unui copilă, în unele părți însă cu multă mai târditi și anume după ce a începutii acum copilului a umblă, a pricepe și a vorbi, e datină de a, i se reteza saii tunde părul. | 
Acestă datină, numită, TZundevea sai vetezarea ptrului, se electuesce în unele părți ale Bucovinei, precum bună 6ră în satuli Crasna din districtul Storojineţului, de regulă, în 

diua onomastică a copilului sai într'a, tătâne-săi sai într'a mamei sale. Iar dacă nu este cu putință în una dintre ace- 
ste trei dile onomastice, atunci și în altă di, se caută însă 
cu cea mai mare scrupulositate ca, retezarea să se întâmple 
tot-deauna, într'o di slobodă, adică, într'o Luni, Joy sai Sâm- bâtă. Îlarţea nu se retâză nică întrunită chipă, pentru că diua, acesta după credinţa poporului e cu ndpaste, și copilulti care sar reteza, într'acestă di, tâtă viaţa lui ar trebui să tragă năpaste. 1/iercurea şi Vinerea nu e bine de: retezatii de aceea, pentru că aceste dou dile sunt de secă. Deci părinții, voindu ca copilului: loră să-i mergă tote în plini,
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trebue să-li reteze într'o di deplind, adică în una de fcuptiă, sai după cum spun Transilvănenii, într'o di de dulce, Ase- menea nu e bine a-l reteza Dumineca sati întraltă di de săbătăve, pentru că aceste dile sunt legate de biserică şi de aceea e păcatii. 
In ajunulă dilei menite pentru tunsă sai retezată, tatăl Sati mama, copilului, care are să fie retezată, se duce și poltesce pre nașulă sati nașa sa ca să vie pe a doua, di să-și reteze finuli, căci ei singuri nu se cade să-l reteze, pentru că dacă Iară roteza, după ce va cresce mare Și se va că- sători i-ar arde casa, (1). | 
Dacă nașulă e împiedicat. de a veni, pote să vie și soția lui, și din contră. a 
In casii însă când sunt amândoi împiedicaţi, pâte veni și unulii străinii ca să roteze, Acesta se numesce apoi Jau- mâtate de nași. In casulii din urmă însă nânașulă adevărati mai totii-deauna se supără pe cumetrii sti: de ce s'aii grăbitu așa de tare, şi ati chiematii pre ună străină ca să tundă finult ? Din causa acâsta apoi cei mai mulți părinți chiamă pre unu străinii la tunderea, ptrului numai atunci, când nașulii sati nașa copilului ai -muritii în restimpuli dela botezii și până la tunderea acestuia. E E În diua tunderii, părinții mai avuți daii și puţină masă, la care poftesci, pe lângă nânași, încă și unele dintre n€- murile cele mai de aprope precum și vr'o doi trei megieși. Deci după ce s'a adunati acum toți cei poftiți, nânașulă 

* 
Sau nânașa, aşterne pieptariulu stii lângă o ferâstră în dreptulă 
aa N 

(1) Com. de Ionică alu lut Iordachi Isaci din Mahala: «Se ice că dacă unii băiată a crescuti mărişoră, încât e de lipsă ca să i se reteze perulă de pe capă, nu se cade ca părinţii să-l reteze, pentru că, când va fisospodară ii va arde casa. Dreptii aceea Părinţii întâia ră îl ducă la nânașuli sei ca să-lii reteze, iar nânaşulă după ce-l reteză, îi dăruesce o ic, miclă ete, Nime nu reteză fără ca să-i dăruiască ceva.s
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s6relui, iea pre copilul ce are să se reteze în braţe și dându-i unulă sait doi Duișoră (ruscuţe) de argintă în mână ca, să aibă cu ce se juca, îli pune să Ș6dă pe pieptarulă așter- nută. Desvălesce apoi două fuidre de cânepă sat Și de int pre cari le-a adusi anume Spre acesti scopă de acasă, -și cari însemnâză ca să crâscă p&rulă copilului ca și fuidrele - acelea de lungi și i le pune drepti pe crescetulă capului, aşa ca uni capăti să-i spânzure pe câtă iar cela-laltii -pe frunte, și după acâsta prinde a-lă reteza în crucişi ca Și preo- tul după ce l'a botezată Și miruitii, 
“Tunderea sai retezarea acâsta se face totit-d'a-una într'a di luminâsă, într'o di cu s6re, nici când însă într'o di nou- rată, anume ca tstă, vi6ța celui ce se tunde să fie lumin6să și norocâsă. Dacă, ar tunde într'o di nourâsă, atunci viaţa. lui ar fi nourâsă, tulbure Și nefericită, | După ce la retezatii, stringe totă părulii și-lt dă finului săi în mână dicându: — Poltimi, fine, ține părul acesta ca să ne poți mai pe urmă da sâmă de ce-i, și la ce vei voi și dori ca Să-ţi mârgă mai bine să ne Spui ca, să scimiu și noi. Și precum nu putemă noi fără ferestră și fără sf - Sore, așa să nu pâtă și Omenii cei de cinste şi de omenie fără de dumnia-ta, și precum ni-i nouă dragă lumina s6relui, așa să fii şi dumnia-ta dragă tuturora! 

După acesta mama copilului, luândă părul din mânile „acestuia, îlă stringe într'ună locă anume ca, atunci, când se va speria copilulă sat va căpăta alti beteșugii, să-lii p6tă afuma, cu o parte dintrinsuli, iar cea-laltă parte o păstreză, până mai pe urmă, adecă până ce copilulii cresce mai mă- rișorit anume ca să-l întrebe: de ce felă de vietate e pă- rulu acela ? Și de ce felă de vită spune copiluli, la timpulă săi, că e părulă ce i-l arată, de acelui felă de vită va ave mai mare parte Și norocă,
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Când așcză nânașulu pre finuli săi pe pieptarii îi pune 
dinainte şi o strachină cu apă curată ncincepută, în care 
mai tornă încă și puţină aghiasmă. Strachina acâsta o cum- 
pără nânașulu și o aduce anume spre acesti scopi cu sine, 
când vine să-și tundă finulă. lar după ce la tuns, cu o 
parte do apă îli spală, o parte i-o dă ca s'o bea, iar res- 
tulu îli duce și-li aruncă pre unii pomii verde, anume ca 
sa-l mergă noroculă ca din apd. Când merge să arunce apa, 
iea pre copilii în braţe iar strachina într'o mână și aşa se 
duce și o aruncă. Atâtă strachina acesta câti Și puişorii ce 
i-a dati mai nainte precum și fuiorele ce i le-a pusti pe capii 
remâni finului ca dară din partea nânașului săi. 

După ce ati aruncată acum și apa și după ce sa întorsit 
nânașuli cu finulit stă în casă se punit toți cci adunaţi la 
masă, unde ospăteză şi cinstescii unii timpi Oreși care, însă 
nu multă și apoi sculându-se, se ducii toți, câți au luată 
parte la acesti actit, pe acasă. 

Dacă se 'ntemplă să moră copilulă înainte de a-i fi sosit 
timpul ca să fie retezat, atunci vine nânașulă când e mortii, 
și mesurându-lii mai întâi cu o ațișâră, îl rotâză în cru- 
cișii, apoi atât părul retezată câtă: şi ațiș6ra cu care a 
fostii m&suratii, scoțendi ună cuit din părete, le bagă în 
loculi: acestuia şi bătendă cuiulti iar la loculti stu, r&mânit 
apoi acolo pentru totă-d'a-una. 

Acdsta se face anume ca de cum-va copilului a fostă cu 
norocii, să nu se ducă noroculă cu dinsult în pămînti, ci 
să rămâe în casa părintâscă. : 

Dacă se "'ntâmplă să moră înainte de scaldușcă (scăldăciune), 
atunci nânașulă, când îl reteză îi pune bani pe piepti ca 
și la scăldușcă. Banii aceştia îi icai apoi părinții şi-i între- 
buințeză pentru lucrurile cele trebuinciose la inmormintare (1) 
POI 

(1) Diet. de Aniţa Ursachi.
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In Funduli-dloldovel ca şi 'n Frătduțuli, vechiă, copiii nott- 
născuți se tundiă de regulă la jumătate de ană. 

Sosindi diua menită pentru tunderea părului, mama co- 
Pilului se duce la, o femee, fie aceea nânașa copilului sati alta, 
străină, toti una-i, și după ce a ajunsă îi dice: 

— Să vii să-mi tundi Dăiatulă sat copila! 
Dacă însă din întâmplare a veniti tocmai atu 

mee la dînsa îi dice: | | 
—Bine că ai venită! ... fii bună și-mi tunde băiatul că 

acuma are ctupi (sing. ciupu)! 
—Ți oii tunde bucurâsă, de ce nu! — r&spunde femeea. 
emeea învitată vine apoi într'o Lună, Joi sat Sâmbată, 

și tunde fără multă ceremonie ciupii de pără ai copilului, 
și după ce i-a tunsă, stringându-i întro hârtiuţă, îi duce 
Şi-i îngrâpă la rădăcina unui pomii anume ca părulă. copi- 
lului tunsi să crâscă ca pomul. | 

Dacă mama copilului e avută, cinstesce pre femeea ce i-a 
tunsă copilulă, dacă e s&rmană atunci numai îi mulțămesce, 
iar cât pentru cinstită o cinstesce mai pe .urmă când are 
cu ce. : 

La vro câte-va săptămâni după, tundere părinții copilului 
dimpreună cu mai mulți inși, nâmuri de aprope sai cunos- 
cuți, se ducii cu colaci la cei ce le-ati tunst copilulă şi-i 
închină ca, şi adevăraţilori nânași ai copilului. Dacă nu at 
colaci făcuți, atunci ducii: grâă, zahără, rachiu, etc. Mai pe 
scurti ducii colaci,. pe cari îi învelescii de regulă cu ună 
tulpani, ca şi adeverațiloră cumătri la colăcime, 

Femeea saă bărbatulă, care a tunsti copilulă, dăruesce 
la acâstă ocasiune copilului tunsii o „vițică, o 6ie sau uni 
cârlani. - 

“Se punii apoi cu toții la masă Și ospăteză, cinstescă și 

nci vre-o te-
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se veselescii, căci gospodaruli de casă sciindă că vorit veni, sa pregătită şi cu puțină masă, 
In fine mai e de însemnată încă, și aceea că părinții co= pilului și cei ce le-au tunsti copilulă se numesc din diua tunderii începândiă între olaltă cumătri, ca și când cci din urmă ari fi botezati copilulii celorii d'ântâj (1). 
In unele părți ale Transilvaniey tunderea, părului, numită de comuni funderea sai tacerea moţului, se întâmplă de regulă abia după împlinirea anului ali treilea dela nascere. Ea se s&vorşesco totii-d'a-una întruni chipit solemnă în presența n6murilorii şi a celorit mai de aprope amici ai familiei. Și 

precum mai nainte, așa și la acestă ocasiune MOȘa jocă unt rolă forte însemnatiă prolețindiă : din crescerea pârului co- Pilului, ce are să se tundă, viitorului acestuia. Așa, spre esemplu, dacă perii căpului de dinainte ai copilului crescii în forma de raze, se dice că eli ar av6 unii cuibii pe capi și că prin urmare va, fi unt omi însemnatii și înțeleptii; dacă are unii păr forte dest și mare însemneză, după credința po- porului, că va fi voinici Și tare, avută și norocitii. 
Cum și-a împlinită moşa oficiuli stii începe nașulii, după O cuvintare serbătorâscă, a tunde moțiă copilului cu unit for- fece noii, rumpe apoi deasupra capului săi o turta dreptă în două, și pe când singură mănâncă o parte de turtă, pe atunci copilulă trebue să 'mănânce cea-laltă parte. 
După acesta copilulii capătă atâtii din partea nașului câtia şi din partea tuturori celoriă presenți câte unii dară, Nașul 

cam de comună îi dă unt dart mai însemnată, ceva care să-i r&mâe pentru tâtă vicța, de obiceiii o vită de o deo- sebită prăsilă. Apoi prin ună ospâții veselă, la care nici când nu trebue să lipsâscă musica şi joculii, se închee acâstă 
. . 

(1) Dict. de Par. Lehaciu — Leuștenii,
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di forte însemnată pentru unii copil românii dela, sati, și toti din acestă, di se numără, copilul, căruia i sa tunsă moţulă, la, copiii maj mărunți la ale cărort jocuri şi alte veselii pâte de acuma înainte să iea parte (1). In Joldova nânașuli sat nânașa tunde numajţ. ciupii fi- nului sei, pre carii îi aruncă apoi în ocolulti vitelor anume “ca să aibă norocă la vite. Toti atunci ti dă Și unti dară Greși care (2). | | 
În Pera-Românescă, în diua în care ună copili împlinesce anulu, i se rupe taria, adecă: se pune o 'doniţă în care e apă și în ca o sticlă cu vină și Dani de argintă. Copilul stând po doniţă, o persână bătrână îi rupe o turtă în capă, apoi se scoli banii din doniță și se punii pe o tavă îm- preună cu buchetele de flori, după aceea, se lasă copilulă să se ducă singură la, acea, tavă. De va pune mâna întâi pe flori, în vicţă îi va plăcs florile și va fi iubită ca ele ; iar de va apuca întâi banii, va av mare norocii de banț. Turta ruptă se face mai... multe bucățele și se împarte pe la asistenți pentru mâncare ca sa Pola și copilului sa a- Jung vârsta celui betrână, | | In unele localităţi din Tera- Român &ca se obicinuesce acâsta până la trei ani (3). In alte localități însă, pâne la dece ani. Și ?n fie-care ană se face câte unii colaci sai o turtă care. se rupe pe capulă copilului la diua, nascerii sale, și care o totii măresce cu o mesură mai mare (4). Totu în Pera- Românesca, când se tunde unt copilii în capii pentru prima Gră, părulă lui nu se aruncă ori şi unde ară fi ca să calce cine-va pe elă, ci se pune într'untă loci pă- na a OI IO . 

, " (1) YVlislocri, op. cit. p. 13—14.— Slavici, Die Rumânen in Ungarn, Sicben- biirgen und der Bukovina. Wien 1881, p. 167. 
. (2) Diet. de Aniţa Pletosii, Româncă din Rădășeni, judeţulă Suceva. (3) Ionenu, op. cit. p. 22. 

(4) Com. de d-lui G. Lateşii, preotii în Rădășeni, judeţuli Suceva.



— 416 — 

zită, căci altă-feli, după credința poporului românii din acele 
părți, când se va face mare va căpăta durere de capă (1). 

In. fine. totii în lera- Românescă, când copilul împlinesce 
unii anii, i se pune în capii unii pahari cu vinii și d'asupra 
O azimă, pre care o rupe preste paharii, și din ca se dă copilului 
să mănânce muiată în vinuli din pahară. Acesta este semni ca 
să .ureze ani mulți, pânea fiindi în fie-care ani nutrimentulii 
omenirii (2), 

La Românii -din Aacedonia este datină, cum era în Prrp- 
capate (România) mai nainte la ţărani, a tăia copiilorii moțulii 
când ajungi într'o virstă de câți-va, ani. Acestă, tăiere de 
moți se face cu 6re-care ceremonie; alţii în alte locuri frângii 
o turiă pe -capuli copiiloră când sunt de unt anti (9). . 

Cea mai mare parte a, datinelorii și credințelorii înșirate 
mai sus erai usitate și Ja vechii Romani, cu acea simplă 
„deosebire numai, că pe când la, Români ele sc usitâză în 
timpul de față la jumătate de anii, la uni anti sat și mai 
târdiii, pe atunci la Romani erai toti-dea-una usitate într'a 
opta „sai și a noua di după nascerea unui copil, adecă în 
aceeaşi di, în care până și 'n diua de astă biserica n6stră, 
ort. or. îndătineză de a tunde pre copiii noă-născuți, 

Intra opta sati a noua di după nascere, în care se lustra 
și curăția copilul 'noi-născută în înţelesii religios, și ?n 
care i se da numele, în aceeași di era datină de a se duce 
sacrificii pentru deii de casă, a: se închina Și sânți capulit 
pruncului deilorii, și întru acestă semni a i se tăia apoi 
perii din capii, sai a, se tunde de totă, Toti într'aceâstă di 
prunculii, care pășia acum ca pers6nă în lume, se recomanda 

    

(1) Ioncnu, op. cit. p. 23. 
(2) 1. St. Negoescu, Credinţe populare în «lumina pentru toţi». an. III, Ducuresci 1888, p. 473, 
(3) Dim. Bolintinânu, Călătorii in Macedonia, p. 9.
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unui genii și i se lăcea unit prognosticti, adecă i se cerca din semne viitorulă, spre care Scopii se invoca tâte deităţile de sorte precum: Parcele, Fata Scribunda, Carmentes și Fortuna (1). 
| Datina Românilori de astăci de a-și tunde: copiii abia la „jumătate de ant sau Și mai târdiă, după cum sa arătat “în şirele de mai sus, și nu nemijlocită după Dboteză, cum îndătinăză biserica, sai după lustrare, cum îndătinat Romanii, credă că vine de acolo că părulă celoră mai mulți copii nou-născuți e prea mică spre a se put tunde, apoi și de aceea că Românii din cele mai multe părți nu'ndătineză 

a umbla tunși, ca Romanii, ci cu plete lungi. Deci din tim- puli acela, când au începutii a-și lăsa plete, credi ei că ai începută a tunde pre copiii lori cu multi: maj târdiu, abia după ce le cresce acum p&rulă mărișori, parte ca să aibă ce tunde și parte de aceea ca după ce i-ai tunsă o dată cum se cade, să crâscă mai desii și mai frumosi, 
Tunderea părului, care & de origine orientală, se află de altmintrelea și la ușă și mai alesă la cej din părţile sudice. Băiatulu rusă, ală cărui capii până în momentulti primei tunderi nu Pa atinsă nici ună forfece și pte că nici uni stropi de apă, de re-ce acâsta, după credința Rușiloră, i-ar fi adusi nu numai ore-și care D6lă, ci chiar Și mortea, se pune pe uni cojoci de-asupra mesei, și apoi pe când mama sa îlă ține de subsuori, pe atunci tatălt să îi tunde "părului. 

Prin tunderea acâsta se recunosce elu toti odată ca o ființă bărbătâscă, pe când mai nainte se numera la genul amestecati, 
' 

(1) Marienescu, Cultulă păzânti și creștinii, t. 1, p. 308—309. — Preller, Răm. Myth, t. 11, p. 219, ' 
Jlarianii, Xascerea la Românr, 

LD
 

-
 .
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u Și pe când tatăl săi îlu tunde, iar cei-lalți membri a 
familiei staii de faţă In acestă, ceremonie, pe atunci moșulii 
Lăiatului adună într'unti tălgerași banii, ce servescii spre 
acoperirea speselorii mesei, care e îndătinată a se da la acâ- 
stă ocasiune și care fivesce că nici o dată nu pste să lip- 
sâscă (1). 

Am amintiti mai sus că după tunderea unui copilă mama 
acestuia, stringându-i păruli tunsii, cu o parte îli afumă 
când se sparie anume ca să-i trâcă de spăriată, iar o parte 
îlă păstrâză până ce a crescutii mdruță și pote acuma, dis- 
tinge tote lucrurile anume ca, arctându-i-lii, să vadă de ce 
va spune că este .,.,. 

Deci după ce a ajunsi dcum cetatea aceea, în care pole 
să distingă lucrurile unulii de altul, mama copilului sati 
că so duce cu dinsuli și cu ptrulă păstrată la nânaşuli 
s&u, sai că acesta vino la finulă săi acasă și, arctându-i 
părul, îl întrebă diccadu: 

— De ce e părulă acesta, finc? 
Dacă copilulă r&spunde că e de cutare sati de cutare vită, 

e semnit buni, căci va ave noroci la vite, dacă dice că e de 
câne, de mâţa sai de altă victate necurată, e semni rii, 
căci atunci nu va fi gospodari, iar dacă dice că ce de omu, 
atunci e unii semni că va fi torte cu minte și deșteptă la 
capi (2). 

In cele mai multe părți atâtti din Bucovina, câtă și din 
Transileania este datina de a păstra, pe lângă pără, încă și 
buriculă copiilori după. ce acesta s'a uscată, sa desfăculii 
de unde a fostă legati și a cădutii jos, până ce crescii mari 
și începii a pricepe, în unele localități chiar și până după 
ală șeptelea ani dela diua nascerii. 

(1) Ilusteirte Chronik der Zeit, an. NĂ. Stuttirard 1891. No. 20, p. 626. 
(2) Cred. și dat. Rom, din cele mat multe părţi ale Bucovinei.
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Deci de comuni în acecași di, în care i se arată pârulă, ise dă şi buriculă ca să-l desn6de. Și dacă bazatulit, căruia, ise dă de desnodati, îlu pote lesne desnoda, se crede că va fi isteţă și priceputi la ori și ce lucru; iar dacă e Co- Dilă că va sci asemenea ori Și ce câse, țese, ete. că nimică nu-i va căd6 greu, din contră dacă nu-l va, pute de felă desnodă saii se va munci forte multi, se crede că nu va fi prea ajunsă de capii. | 
" Unii îndătinăză a-i întreba, ca și despre pri, de ce e bu- ricult ? și de ce felii de animal spune că e, de acela va av6 mai mare parte și norocă în viță. 
In unele părţi din Transilvania buricul băeţilorii se pune și se păstrâză de regulă în grindă, iară ală copileloră într'untă locă mai îndositii. După ce crescii copiii mari se iea. din loculii unde a fostă pusii, se găuresce cu ună tusti atâta, câtii să se pâtă privi printr'însulu, apoi se dă ca să se uite prin elă, credându-se că celu alui cui e buriculă, la ce feli de lucru se va, uita și-li va, ved6, fie acela ori și co va fi, îli va deprinde și învăţa forte ușoră: (1) 

In alte părți, totii din Transilvania, se crede că, e bine a se da buricul copilului, când acesta începe și pâte a se jucă, anume ca, jucându-se cu dinsulă, să-l pârdă ca să nu se scie ce sa făcută cu el (2). | 
In 'f6ra-Românâsca buricul unui copilu se păstrâză până ce copiluli respectivii sa face mai mare, atunci se mie în apă şi iso dă să se uite prin elit, anume ca să se facă în- dămânatici, și să potă face totii ce va vods (3). 

7 (1) Com. de domnii [. Georgescu, Rom. Simu și B. Iosofu, (2) Com. de d-lă 1. Georgescu şi Rom. Simu: «Dacă taic buricul la copilă, partea ce-i taiată o pune în ună loc de păstrare și după șeple ani îl iea și-lă umilă și-i dă la copil sati fată ca să se uite prin elii și apoi se nasce din aze!ă prunci sai pruncă o persnă ingeniosă.» (3) loncnu, op. cit. p. 12.
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Toti în fcra-lomdânesca este datină ca femeca, care face 
celi dintâi copil, să se uite pe buriculit lui, și câte no- 
duri va vede pe elă, atâția copii va mai face (1). 

Aceeași datină și credință există și la Românii din Bu- 
covina. 

In Banată moșa, numită altmintrelea și «ala de durică», 
după ce a tăiată buricul pruncului noi-născutii pe uni bățit 
de corni, anume ca micuțul să [ic mlădiosii și tare ca cor- 
nulă, îlă învălesce întrunii petică de pânză noi, curată și 
ne mai purtati, apoi dacă. atâtă ca câtă şi nepsta sa, pe 
care o numesce de acum înainte «nepătă de buric,» voescii 
ca acâsta din urmă să mai nască și alţi prunci, îlii duce și-lă 
îngropă la rădăcina unui mără tânării şi sănătosii sai, dacă 
nu se află nici uni meri prin apropiere, la rădăcina unui 
goronii, sorocindu și hombănindi în același timpii la câți 
ani să mai nască nepota sa altu prunci. . 

Dacă nepâta nu voesce să aibă de grabă sai chiar de 
felu alţi prunci, atunci moșa iea buriculii precum și undlta 
cu care l'a tăiat și cămeșa, în care a născută nepota și du- 
cendu-lo pre tote aceste le îngropă la o mozhilă, unde se 
împreună trei hotare, sorocindu-le ca atunci să moi nască 
nepota, când se vori desgropa aceste lucruri îngropate de 
dinsa (2). 

In Ungaria din contră, dacă nepâta nu voesce să aibă de 
grabă prunci, mâșa, după cea tăiată buriculă copilului, îlă 
în6dă în șâpte locuri și imediatii după aceea îlă spală cu apă 
rece, în credință că, făcendii acesta, nepsta nu va mai nasce 
alti prunci până după ali șeptelea ană, adecă până ce nu 
vorii trece atâția ani câte noduri a lăcutii ca în buricii (3). 

  

(1) Jonenu, op. citsp. 11. 

(2) Com. de d-lă los. Olariu şi 1. Popovici. 
13 Com. de d-lă Elia Popa.
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In fine de și nu se ține do materia ce o tratămă, totuşi 
credă că aici e loculă “să amintimi încă și următârea da- 
lină, anume că la Dunainica tenără, adecă Duminica primă 
după luna n6uă, se îngdură urechile copiloră mici spre a 
le pune cercei (1). 

După trei luni i se dă pruncului de b&utii, mai alesi în 
“unele părți din Banată, pentru prima Gră dela, nascere, apă 
petrecuiă printrună flueri sat clarinetă, anume ca să capete 
și el versul acestoră instrumente. 

După șese luni unele mame ducă pruncii loră la moră și acolo apoi îi punii în coșulă unde se pune grâul sai po- rumbulii de măcinatii, pentru ca şi ci să fie liberi la vorbă cum e chichaivezuli (2) dela mâră (3). 

  

(1) <Luminătoriulii». an. X, Timişora 1839, No. 65... (2) Chichivezulă e o uneltă dela coșii, care aline pâtra învirtitore şi face de pică grăunţele sub petră. 
(3) Com. de d-lă los. Olariu.
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NAYV. 

ÎNŢĂRCAREA. 

Cea mai mare parle de Românce îndătinâză a da copiiloria 
sti de suptii unii anii și jumătate, unele însă și mai multi, 
adecă până aprope la doi ani, iar altele, când sunt grabite 
de alți copii, când sunt grose, le dai după împrejurări nu- 
mai 7—9 luni, căci în casulti acesta țița nu-i bună. 

In vechime Româncele din Jjucorina dati de suptii în genere 
doi ană fără o luna, mai multă nu, pentru că dacă se îm- 
pliniati doi ani, se considera ca uni păcatit (1). 

Dacă copiii sunt de constituţie slabă, iar mamele lori 
sănătose și tari, atunci de regulă îi lăpteză mai multu de 
unit anii, anume ca să prindă la putere, să fie voinică, iar 
dacă mamele lori sunt slăbăndge sai bolnăviciose, și din 
causa, acâsta nu le vine lapte, atunci se înţelege că sunt con- 
strinse a-i înțarca câtă se pote mai de grabă, 

lomâncele din unele părți ale Zransaluaniei spună că co- 
pilulă e bine să sugă două Paris (2). 

(1) Com. de d-lăi 1. Berariri, parochiă și exarcă, 
(2) Com. de d-lti Rom. Simu,



— 423 — 

Cele din Banată înțarcă pre copiii loră de regulă când: le vine mai bine la socotelă, unele mai nainte de a se îm- plini anul, altele la unt ani și jumătate, altele la doi ani Şi iarăși altele, din dragoste mare ce o ati cătră, dinşii, abia după 2—5 ani. Cele maj multe însă sunt de părere că unu copilu trebue să sugă doi ani încheiaţi, căci atunci cresce “mai bine și se desvoltă regulatii atâtă în privinţa, corporală câtă și în cca spirituală. Sugândi unu copilă numai unt anu sau ceva peste uni anti, se alege merșiavă, slabă, iar dacă se înțarcă mai de timpurii se alege Și mai slabi. Dar și când se înțarcă după 2—5 ani încă nu e bine, căci atunci, devenind copilul lent, mama sa nu-l pote în- șela cu una cu dou, ci multe apucături și înșelăciuni e ne- cesitată să întrebuințeze, până ce-lă desbară și desvață de țiță (1). 
Româncele din Transilvania, şi anume cele din comitatulă Solnoci-Doboca, îndătineză a înțărea pre copiii lori cei mal tari de regulă când sunt de ună ană, iar pre cei mai slăbiți după ună ană și jumătate (2). 
Cele din Ungaria şi anume din comitatuli Satmarelui din contră sunt de părere că ună copil e bine să se înţarce cât mai iute, adecă cum prinde a mânca lapte, căci celt ce se înțarcă mai de timpuriă se face toti-deauna mai isteță, mai deștepti la minte, deprinde tote celea mai de grabă și mai ușorii, pe când dacă i se dă țiţă până ce e mare, devine prosti, grei la capă și nu pâte nimică învăța. Ba, ce este încă mai multă, astii-felti de copii adese-ori devină nu nu- mai bolândi, ci rămânu chiar și muţi (3); 
O RI 

(1) Com. de d-lui [ Popovici. 
(2) Com. de d-lă Aur. Chinteanu. , . (3) Com. de d-li Elia Popii. — Toti așa spunii și o scmă de Români din Bucovina. '
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Ce se atinge în specialii de diua și modulă înțărcănii 
precum și de datinele și credințele ce sunt îmbinate cu acâsta, 
trebue să notămiă că Româncele din cele mai multe părți 
ale Ducozinei nu îndălinâză nici când a-și înțărea copiii întv'o 
i de post, ci numai în una de fruptă; o excepțiune dela 
acâstă regulă generală sentemplă doră numai atunci, când 
sunt constrinse: de împrejurări (1), 

Toti așa faci şi Româncele din Banati, 
Acestea încă îndătinză a-și înțărea copiii numai în dile 

de fruptă și. anume: sai în câșlegile Crăciunului, când îi poli 
momi câte cun dărabii de cârnaţi sati pe la Pasci când îi 
poti momi cu 6u& roșii, saii în sfirșitu pe la Rusale când 
este lapte de ajunsit și felurite pomorige precum: mere, pere, 
cireşe etc. cu cari se dedaii copiii Şi uită de ţiță (2), 

In unele părţi alo Zransiluanie: din contră îndătinâză a-i 
înțărca de comunii într'o Vineri diminâța (3), iar în ăra- 
Domânesca Lunia (4). 

Sosindi diua menită pentru înțărcare unele mame din 
Ivansilvania mulgă toti laptele, câtă se află în țițe și mes- 
tecându-lii cu făină de grâu, pregătesci o cocd dintrinsulă. | 
Coca aceea apoi o dai copilului ca s'o mănânce în credință 
că mâncând'o, nu-și ma! aduce nici când aminte de țiță. 
Altele taie ună puii și ungendu-și țițele cu sângele acestuia 
amăgescii pre copii, spuindu-le că le-a mâncatii cățelulă (5). 
Și iarăși altele îndătineză a-și unge mai întâi ţițele cu miere 
și apoi a le presura cu sare sau a-și băgă o perie în sinu 
astă-felu că voindii copilul să se atingă de țiță să-lă împungă 

. 
a 

a 

(1) Din Crasna, diet. de M, Bărbuţă; — din Boiană și Vicovulti-dle-sus, cum. 
de d-lă V. Turturenu. 

(2) Com. de d-lă 1. Popovici. 
(3) Com. de d-lt Rom. Simu. 
(4) lonenu, op. cit. p. 23. 
(5) Com. de del Dom. Simu.
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“Și după aceea a-lu îmhia ca să sugă. In casulu întâi în- 
grețoșându-se, iar în casuli ali doilea spuindu-i mama că 
Sar afla lupulă în sînă și acela îl mușcă, se teme a se 
apropiă cu gurița de sin, 'se înțelege de sine, dacă copilul 
e acuma mărișori, dacă a începută a umblă, și a vorbi (1). 

A Mai totii așa, faci şi Româncele din Ungaria. Acestea când 
vocsci a-și înțărea copiii, își ungă țițele cu luningene de pe 
hornă până ce se faci negre, apoi când copilulă, pre care 
vreaii să-lă înțarce, cere ţiță, își desvălescii pieptului şi dici.: , 

Bihi-i hidă țâţa, 
Ca spureat'o mâţa |! 

Dacă nu se înțarcă cu acâsta, apoi punii în gura space- 
luluă periuța cea de unsă firele pânzei și dică: O O—— PR 

Bibi! fugi de aici, nu “umblă, 
Că- lupu și te-a mânecă! 

Iar dacă nici acesta nu folosesce, atunci sdrobesce Și pre- 
sură piperii pe ţiță și asti-felă i-o dă apoi să sugă (2). 

In fine unele întorct cămeșa cu gura la spate, anume ca 
și copilulă să se întârcă dela supt, dela, țiță, sati fierbu unt 
oil și-l pună pe pragulii tinqei, apoi luândă copilulă și 
scoțendu-lii peste prag afară, îi dati oul și o bulcă în mână, 
dicendă că acum e pe pânea lui. Făcândă acesta credă că 
copilulii se înțarcă fârte lesne Și că în curândi uită ţiţa, (3). 

In fera- Românesed de Duminecă scra, se pune după ușa, 
casei ună pahară cu vină și cu unii covrigi. Luni dimindţa, 
când copilul se scolă, se lasă să se ducă singuri să le iea, | 
de acolo, apoi“i se dă să mănânce, 

  

(1) Com. de d-lă Rom. Simu și 1. Georgescu. 
(2) Com. de d-lti Elia Popi. 
(3) Dat. și Cred. Rom. din Bucovina.
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PS Acâsta, se face ca să uite țița curândii și să n'o mai do- 
rescă (1). 

In Aloldova fierb ună o și-lă punii după ușă și trimiti apoi copilulii ca să-l găsâscă (2), 
In Macedonia când muma înțarcă copilul ica o nucă, o 

despică. în două jumătăți și în câja ci pune trei cărbuni 0 aprinși pre cari îi stinge cu laptele din sinulă ci, alitureză 
apoi acele două jumătăţi de formâză nuca cum a fosti și 
așa 0 păstreză până ce nasce ună altă copilu, apoi a treia di dela nascere pune nuca pe locii, pentru ca să-i vie lapte în abundanță (3). 

In timpulii înțărcării însă mama, nu e bine ca să se de- 
părteze pe mai multe dile de-acasă, pentru că pe de-o parte cei mai mulți copii tânjescit fărte tare după țiță și dacă ar întrerupe dintro dată a le da de supti f6rte lesne ari put să so bolnăvâscă, pe de altă parte, mai alesu când le vine forte multi lapte, pote și lori -fârte ușorit să li so 7p0- sorasca (4), adecă să, li se bolohdnesca țițele și din causa acesta să pătimâscă nu numai dile, ci chiar și septemâni întregi. Deci cele mai multe mame, una ca să nu li se bolohănâscă țițele, iar a doua ca să nu li se bolnăvâscă copiii, îndătincră a-i înţărea pe "'ncetulă, dându-le în (iua dintâi numai de trei ori, întra doua de două ori și întra treia o dată de suptă Și “n chipul acesta îi faci pe 'ncetulă să uite țița. 
Și dacă cu tote acestea unei femei i se Volohanesce piep- tulă, atunci ca să nu i se "ntemple nimică re, întrebuinţâză diferite mijloce spre vindecare. 

(1) loncnu, op, cit. p. 23. 
(2) Sevastos, Călătorii p. IS. — Diet. de An. Pletosă din ădășeni: «Se ccce unii că și se pune după ușă, copilulii se duce și-la ica.s (3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cit, p. 50. (4) "Țiţa se mosoresce (= bolohănezce) pe sub pele și se face ghilotie (se seoce),



Dacă, nu stirpesce de grabă ţița, adecă, dacă toti îi mai 
vine lapte, pis&ză usturoi și dându-se apoi în dosuli hor- 
nului frâcă cu usturoiul pisată câti pâte suferi atâțiă țiţele 
cât și pieptulă, anume ca să îndăvateze (să stirpâscă mai de 
grabă (1) iar laptele, ce-ti mulge din când în când, nu-lti 
aruncă jos, ci-li îngrâpă anume ca să nu-lă lingă mâţa, oră 
cânele, că apoi se spurcă fița şi nu are mai multi lapte pentru 
alți copii (2). 

O s&mă însă se alumă cu putvegaiii de răchită asemenea 
ca să stirpâscă.- laptele şi să nu le ardă pieptul. Și iarăși -0 s6mă înferbintă o cremene în foci și aruncând'o într'o 
strachină, în care se află apă, se aburescă cu ahurii ce iesti 
din apa încălgită (3). 

In fine mai e de însemnat încă și aceca, că, după cre- 
dința poporului din tâte provinciile locuite de Români, toţi co- 
piii cei întorși, adecă toți aceia cari ai fostii odată înțăreați, dar 
după vr'o câte-va, dile sati săptămâni mamele lori, vădându-i că 
prea tare tânjescă, sati din altă causă Gre-și care le-au dată 
iarăși țiță de suptii, după ce crescii mari, sunt. forte rti de 
ochi așa, că în totă viaţa, loră ori la cine se vori uita, 
fie omu sati vită, fie ori ce va fi, respectivului îndată se 
di6che şi se bolnăvesce și cu nimici alta nu se pote vin- 
deca. lără numai cu stingerea de cărbuni și cu descântarea 
de diochi. De accea nu e bine nici o dată a întrece pre 
unii copili înțărcată, adecă a-i da încă pe unui restimpi de 
suptu, ci dacă la înțărcată o dată, înțărcati să rămână pentru 
totă-dea-una (4). -j 
a i 7 

(1) Com. de d-lui v, Turturenu, MM. Dărhuţă și M. Nistoriă, (2) Diet. de M. Nistoră. 
(3) Diet, de M. Bărbuţă, 
(1) Dict. de M. Părbuţă și alte Românce din Bucovina. — Com. de d-lui V, Turturenu: «Cei întorși dela iță ati puterea de a diochia chiar de morte, Dacă însă își aducă aminte de acâstă însușire a lori și dietă scuipândi: să
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nt fie deochi» diochiulă nu se prinde, La din contră omulă sa copilulă dio- 
chiatii se bolniăvesce de morte, vita pote să-şi rupă” vre-ună piciorăi sai să 
crape ete. Puterea de a diochia o aă dle multe ori și cei neintorși dela ţiţă, 
chiar părinţii poti să dioche pre copiii loră proprii. Contra diochiului e stin= 
gerea de cărbuni.» — Com. de d-nii Rom. Simu și I. Georgescu din Tran- 
silvania; dist. de M. Nistoră din Mălini, în Moldova: «Cei întorși dela țilă tota 
ce vădă dioche.»—YVeţi și loanit: Crensă, Scrieri t, I, laşi 1890, p. 217: eDar 
nu se pote apropia nime de cerbii, căci este solomonităi și nici unt felă de 
aramă nu-lă prinde; însă elă, pe care Ta zări, nu mai scapă cu vicţă. De aceea 
fuge lumea de dinsuli de-și scâte ochii; și nu numai atâta, der chiar când 
se uită la cine-va, fie omă sai ori-ce dihane a ji, pe loci rimâne mortă, Și ci-că o mulţime de omeni și de sălbătăcinii zacă fără suflare în pădurea lui, nu 
mii din astă pricină, se cede că este solomonitii, întorsă dela Țiță, sat draculii seie ce mal are, de-i aşa de primejdiosii.» — lonenu, Op. cit. p. 21: cluă „ copilă să nu se întârcă dela țiță, adecă, să-l ințaree, apol iar să-i dea, căci aceră 
copilii va deochia lesne pe cine ra pune ochii.» — «Gutinulii», an. I., Baia-mare 1859. No, 30. în «viţă: cOmenii, cari desche de comună sai sunt Strigai sati a plecare de a fi strisoi. Afară de aceștia pote deochia omulii care la «Cherucimil se uită la daruri apoi și acela care se înțarcă ca pruncă mică de 
done ori.n — aSezătorea», an. |, Fălticeni 1892, p. 15: «Bola de diochi provine din mai multe cause, dar mat alesă din privirea a celorii întorși dela țiţă. lar intorsi dela ţiță e acela. care fiindă ințăreată odată, maica sa ii dia doua Oră țiţă peste 8 sau 4 dile, când se inbolnitvexee.> 

 



ADAUSU,.
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Il. 

CÂNTECE DE CUMĂTRIE. 

l. 

Sara bună. 

(Din Lisaura, sătişori in apropierea orașului Suceva). 

— Sara bună, fina mea! 
-— Mulţămesci, nânașule! 
-— Sara bună, nu de tătă, 
Că am gândi să te mai văd ; 
Sara bună, eu m'oii duce, 
Mulţămeseii de gură dulce, 
Gură dulce ca la tine 
Nu-i în sati la noi la nime! 

2. 

Cumitriţa, 

(Din Fundulii-Moldovei, dict. de P. L. Leuștenti), 

— Cumătriţă, hai la târgă, 
Să vădi boii cum se vind ! 
—— Cumitre de lângă Runcu, 
Pas "nainte că ţe- -ajungii ; 
De-i vede că zăbăv escu, 
Fă-mi cu mâna că pornescii !



'Tătăișa, 
. 

(Din prejuruli Năstudului) 

Tătăișă și cumătră ! 
Lasă ușa descuiată 
ŞI ferâstra destupată | 
Să ne mai vedemi odată. 

- Cumătră și tătăișă! 
Nu-mi da hârbi cu semachișă, 
Ci-mi dă hârbulă cu untulii, 
Cacela mi-l sufletulă ! 

d 

Lelea albă. 

(Din Siretiti, dict. de Const. Nemeșii). 

Lelea albă ca omătulii 
Se iubesce cu cumătruli, 
Lelea albă cum îi cașulii 
Se iubesce cu nânașulă, 
Lelea albă ca vătrariulti | 
Se iubesce cu jindariulii, 
Lelea albă ca ciaunult 
Se iubesce cu jupânuliă.
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IL. 

CANTECE DE LEGĂNU. 

l. 

La unii băețeli. 

(Din Siroesci, com. de d-lă I. Berariă, parochă și exarehii,) 

Haida a, a, a, a,a,a,; 
Haida nani cu mama! 
C'uni piciori te-oit legănă, 
Țiţă dulce că ți-oiă da | 
Și din gură ţi-oiti cântă 
Să dormi să te odihnesc, 
Mare mărișoră să cresci, 
Culcă-te cu mămuța, 
Țiţă dulce ţi-oiti mai da, 
Tare bine te-oiii cătă, 
Când îi cresce mărișorit 
Să fi mamii de- -ajutoră, 
Să-i duci plugului la ogor, 
ŞI-I ară și-i scmănă, 
Mămuca s'a bucură!. 

Aerian, Nazcerea la Român! 
28
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2, 

La ună hăcţelă, 

(Din Lercehişesei, cor, de dela |. Perariri.) 

Culcăcte, puiuţule, 
Că dormi tate apele! 

Culcă-te 

ST-alină-te 

In legănuţii 

De păltănuţiă, 

lașă dalbă de mttasă, 

A mămuchil puiti de casă, 
ȘI-( închide ochișorir 

Să crescă mami feciorii, 

Că cii bine te-amti fășată, 
Te-amii culcată, te-amă legănatu, 
Doră-I cresce mărișorii 
Să-mI fil scumpi şi bunişoră, 
Să MI mamii de-ajutoră! 

3, 

La unit băeţelu, 

"Din “Tişeuţi, sati în districtulii Sucevit, con. de del 6. Mlesniţă, inveţiteră.) 

Iarde liliu, dragulă mamil, 
Scumpulă mamil, bunul mamil, 
Iarde liuliu cu mama, 
Că mama te-a legăna 
Și din gură l-a cânta, 
-a cânta încetişoră 
Doră-l cresce mărişorii, 
Să fil mamir de-ajutoră. 
Dragulă mamil copilaşii, 
Tu esti ală mei îneraşă,
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Cu tine m& zăbăvesci 
Si lucrulii nu-l mai gătescti, 
Dragul mamii dormi în pace 
Doră luerulii mi oiti face! 

d, 

La o copiliță. 

(Din Scheia, sată în apropierea Sucavii.) 

Vine Domnuli cu somnulă , 
S'adârmă puişoruliă, 
Și Dâmna cu perina 
Să-mi adârmă cocuța 
Din sfințită în ră&sărită ! 
Cocuţa mi-a hodinitiă. 
Mititică mi-am culcat'o 
Mărișoră mi-am sculat'o, 
Că Domnul mi-a hodinito 
Și frumosi că mi-a crescut'o. 
Maica sa, când a vedut'o. 
Tare sa mai bucurată 
La dinsa că sa plecati 
Și "n braţe că mi-a luato 
ȘI frumosti mi-a sărutat'o, 
Pe slușnic'a mulțămit'o, 
Cu mulți bani a dăruit'o, 
Și cu blânde, dulci cuvinte, 
lar mi-a pus'o ca să-i cânte. 
De lucra, de nu lucra, 
Toti cinste slușnicei da. 
Slușnica, când o cinstia, 
Mal de parte-o legtina 
Și-alte cântece-i cânta 
Să trăiescă cocuţa !



La o copiliță, 

(Din Fundulii-Moldoer, diete ate be. Î. Leuştenă.) 

Tiucu, tiucu puiii de rață, 
Vină la Dbădiţa “n rațe. 
Tiucu, tiucu puii de cureă 
Vină m braţe și te culcă, 
Tiucu, tiucu, puiule, 
Vină "m tote dilele 
N'ascultă minciunile! 

0, 

La zemenl, 

Din Stroesei, con, de dl ÎL. Boruiniă 

“Vre mama dor feciori, 
De departe par” că-sii Mori, 
lar de-aprope-apropişori 
Mama are ajutoră. 

(e 

La unit Spui, 

(Din Stroesci, com. de de-l |. lerarită) 

Nauni, nani cu Inama, 
Că mama tea lezână, 
Cu mâna te-a leănă, 
Cu ura tea blăstemă. 
Tare nu te-a Măstema
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Pentru că nu-i vina ta, 
Ci e vina altuia. 
“Şi-sii de vină mai multi ci, 
Cam greșiti şi-mi pare răi, 
Tare r&ă am mai greșitu, 
Că cinstea mi-am prăpăditii. 
Când pe tine te-am făcutii 
Totă cinstea s'a trecută. 
Să te ardi focul minte, 
Că nu mi-ai fostii mat nainte 
Să mt 'nveţi ca unti părinte. 
„Acum ești, nu-mi trebuesci, 
Că nemici nu-mi folosesc!
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ERORI DE TIPARTU. 

șiruliă 

T de jos 
13 J 
1 de jox 
6 de jox 
2 de jos 
3 
16 
8 de jos 
6 de jos 
2 nota 2, 

0 
+ nota 1. 
14 
1 nota 4. 

.1€ 
> nota 2, 

3 nota 1. 
1 
3 nota 2, 
l nota 1, 
16 
6 
10 
> 
17 
1 de jos 
8 
9 și 13 
4 nota 1. 
3 de jos 
15 

în locii de: 

insuşă 
streşină, 
umblă și cu 
alvie 
moliftă 
sciutore, aceea 
ien 

cetesce : 

însuși 
streşina 
umblă cu 
albie 
molitfă 
sciulore, și aceea 
ice 

da de 
zahărvă zăharii 
femea, femeca 
femea fameca 
seeolesee socolosca 
pe-aci de vină pe-aci să devină 
1882 1892. 
zahărul _ zăharulii 
Someuţa-mare Şomeuta-mare 
cămăși cămeși 
unde „funte 
medalionti sati medailioni rotundti sat 
cim cin 
rostită vestită 
sati pre sati spre 
hrană hasnă 
pentra pentru 
dintr'ună dintr'ună 
dexprea, despre 
ca că 
cumetrele cumătrele 
zahără zăharii 
primbă primblă 
sai set 
la dinșii, la dinșii a casă.
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2 de jos 
1 de jos 
14 
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18 
8 de jos 
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nota 3, 

nota 1. 
nota 1. 
nota 3. 
nota 1, 
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de jos 
5 de jos 
nota 4. 
8 
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în locă de: 

173 
învinsă 
litura, 
Mihateca 
Epoca romană, 
da 

îndemână 
cumetriile 
co 
batejune 
aducă 
protii 

Calanfindesci 
pomuul 
hacolta 
mătase 

. vea 
variată 
aduci 
masă 
16 ” 
oraşele 
Şi-a 

catesre: 

413 
învisă 
literatura 
Mihalcea 
l“poca română 
«le 

îndămână 
cumătriile 
că - 

botejune 
aduce 
preotii 
Culafindesci 
pomului 
hacolţa 
nctasă 
ocă 

variantă 
aduce 
nasti 
13 
orașulii 
Ca
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> Adausia: Cântece de cumătrie. — Cântece de legănă. — Erori 

de tipari. 
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