
OBNITOLOGIA 
poporană română. 

de 

N 

Membru al Academiei române. 

  

Cernăuți. 
Tipografia lui BR. Bekhardt, 

1553.



Ie 

 BC.U.Bucuresti 

= ÎNMNIDIE 
344860



Precuvântare. | 
” A mai vorbi despre însemnătatea literaturei. po- 

porane credii că nu este «de trebuinţă, căci. în diua. de 

astă-di nu mai stă nimene la îndodlă cum că literatura 

modernă trebue -să se întemeeze pe cea poporană, 

scoţendii la lumină și întrebuinţândiă tote comorile cele 

mari, bogate și frumose ale literaturei poporane pentru 

redicarea edificăulur literaturei moderne. 

Tâte naţiunile, cară aii o literatură aii purcesii 

astfeliii și de accea aii propășitii așa de departe. 

„Numai la noă acestii adevării abia-târgii a isbu- 

titi a, fi recunoscutii;... se începuse clădirea dela 

acoperișii în josii! 
Dar în fine am ajunsii și noi, la cunoscinţa ade- 

“vărului, şi acâsta prin impulsulă” unui Dărbatii, care a 

scosi la lumină o parte din combra nesecată a litera- 

turei poporane și ni-a disii: faceţi ântâiii cunoseință 

cu traiul poporultă, cu datinele lui, cu credinţele luă 

„Și maă alesii cu limba lui cea, dulce, frumosă și bogată, . 

și pe acesta temelie trainică zidiți monumentulii litera- 

turei naționale! Este 6re de trebuinţă să mai dicii cum 

că acestii bărbatii este Dlă V. Alecsandri? și cum că.. 

„pe lângă meritul că este poetulii-rege al nostru, va
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av6 veciniculii și netăgăduitulăi meriti că a fostii celă 
dintâtii, care a pusi ântâia pâiră la temelia sănătâsă 
a literaturei naţionale! | 

Dacă. literatura „poporană “ar fi fostii mar de 
multii cunoscută 'am fi scăpatii de fârte multe neo- logisme' pocite, născocite şi întroduse în scrieri lite- rare și sciinţifice, cari nu se vor vulgarisa nici odată, Și cară sunt, și vor remân6 neînțelese. Să luămii numai „0 botanică scii o zoologie 'românsscă în mână și vom afla nisce numiri de plante, animale şi paseri care din care mai curidse și vecinicii ncînţelese, pe când în poporii esistă numiri așa de frumâse, precise și poetice. Cunoseândă âcâsta lipsă, am adunatii de o cam- dată numirile de paseri ce le-am aflati până acuma . la poporii, am adunată legendele, datinele, credințele și cântecele ce le are poporulii despre paseră, şi le scotii acuma la lumină sub numele de: Ornitologia poporană română, | . 

Este prea adevăratii că acâsta adunare nu e încă completă și va trebui încă multă stăruință și multii lucru până ce se vor aduna tâte numirile paserilorii din tâte părţile locuite de români, da” celii puţină am făcutii începutulii, și nu dorescii alta de cât ca să fie spornicii și să înduplice și pre alţii a lucra mai EP departe, sii, celiă Puţini a-mi comunica mie ceea ce ai adunatii pe acesti câmpii ca să fiii în stare a com- pleta cu timpulii acesta publicare, . ȘI dacă prin scrierea de faţă am isbutitii să punti și eii o unică pâtră la temelia trainică și sănătosă, pe
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care trebue ști se rădice literatura Naţională, sunt deplinii mulțămitii și recompensat, | 
In fine mă simtă dătoriti a. esprima, sincera mea . recunoscinţă și mulțămită tuturorii acelorii P. T. Domni, cari aii binevoitii a-mi întinde mână de ajutoriti la lucrarea acâsta și mal cu samă Domnilorii: P, Ursulii, Gr, Crăciunașii, Jos, Olarii, [. Stoicescu, St. FI. Ma- rianii și Or. Lujaniă. 

Siretii, 1/19 Augustii 1883. 

S. FI. Marianiă.



Cuculi. 

IL. 

Pămentulii, adăpatii de recoritărele lacrimi ale 
ernei, care ne-a părăsitii, și încălditii de radele cele 
plăcute și căldurâse ale primăverii, care a sosită începe 
Cră-și a se îmbrăcă în vesmentulii lui celii verdiii și-a 
se Îîmpăână cu mii și mii de floricele, 

Luncile și pometele, ciritișurile și tufișurile, pădurile 
și pădurelele, codrii şi dumbrăvile începii 6ră-ă a slo- 
bodi mugurulii, a înflori și a înfrundi, a respândi umbră 
și, a primi în sinulii loră pre Gspeţii, ce i-aii fostii pără- 
sitii cwnceputulii tâmncă trecute, | 

Mă și mil de păserele mutătre <entorcii acuma 
din ţerile cele calde și fie-care se grăbesee unii dorii 

i LI: nespusii spre cuibulii seii, scii, în lipsa acestuia, spre 
unii locii plăcutii, unde să-și potă petrece tâtă vera. 

Din tote părţile se audi paserile cântătâre înto- 
nândii îmne de laudă, și mulțămire cere&eului părinte, 

„Pentru că ră-șă l-a redatii multi dorita și așteptata 
primăveră, | 

Insă dintre tâte paserile acestea, ce ni-anunţă 
deșteptarea naturei, venirea primăverii, şi înveseleseii



omenimea cu cântecele lori, numai una singură se află, 
zare 0 întâlnimii și-o audimii pretutindene cântându: 
atâtii la munte câtii și la ţâră, atât în cel mar mare 
şi mai pustiit codru, câtii și ?n celii mai micii pomitii 
sâii tufișii, 

Ac6sta pasere multii dorită și fârte xubită de Ro- 
mâni este Cuculii, lat. Cuculus canorus LL. germ. der 
gemeine Irukuk. 

Pe câtii de doritii și Xubitii este Cuculi, pe 
câtii de multii înveselesee elii omenimea cu cânteculii 
seii, pe atâta de multe și variate sunt și datinele ș 
credințele poporului românii despre densulii. 

_.
 

_.
 Decă, eii cred, că fie-cărui Românii adestăr atit ș 

jubitorăti de literatura nâstră poporană, îi voiii face v 
deosebită plăcere şi bucurie, dacă îi voii arătă cari 
sunt legendele acester paseri? de ce anume se deose- 
besce ea mai multii de câtii alte paseri cântătâre? şi 
ce crede poporulii românii despre densa ? | 

Să 7necpemii așa dară mai ântâiit cu legendele 
Cucului. Să vedemii ce ni istorisexee și ce crede 
Românulă ţăranii despre densulii ? 

TI. 

Prima legendă a Cucului, care mi-a istorisite 
Vasile” Ungurânii, Românii din lişescă, sati în Buco- 
vina, ținutulii Sucevei, sună precum Urm6ză : 

Paszerea, care o numimii noi astă- i Cuci, ci că 
nu este Cueulii celă adevărații, ci soţia acestuia 
Sava.



să 

Cucului cehi adovăratii, care avea pene de aurii, 
nu ze află acuma pe pămentii, ein cecalaltă lume. 

Dintru începută, cine sei când a: mai fi fostii şi 
aeceu, ci că trăiă și Cucului împreună cu xoția sa 
Sava pe pămentii, dar” fiind că soția sa i-a fosta 
necredinci6să Cuculii a părăsit?o. 

Acâsta a fostii adică așa, că Savu sa Yubiti cu 
„Privighitârea. Cuculii ci că prindendu-o că se 
Xubezee cu altă pasere, sa supăratii fârte tare pe densa 
şi-a mustrato fârte dicendu-i: cum de-a pututii ca să 
se iubâzcă cu Priv ighitârea, o pasere așa de 
mică și de urită, pe când clii e eu pene de aurii ? Apoi, 
după ce a mustrato si și-a deseăreatii totii alenuli 
inimei sale asupra ci, ci că a părăsitii. pentru, totdâuna 
pămentulii acesta plinii de făriidelege și reutate și sa 
dusi în cecalaltă lum 6, în rii ră pe Savaa. 
lăsat?o aice în astă lume. 

Sava, vădenda că soţulii seii Cuculii nu glumezce, 
ci o lasă și se duce, l-a întrebatii: când și unde să-lu 
caute ? 

Cuculii supăratii T-a spusii să-lii caute, dacă vo- 
esec, dela Blagovi ștenie pent n Sândieney), 
și dacă penă atuncă l-a află unde- a, bine de bine, dar? 
dacă nu, mai multii să nu-lii caute. . 

Suwa, cunoscendu-și greșcla și voindii a se mdreptă, 
cum ai sositii Blagovișteniile, dâuna a și începutii a 

  „1) Adică dela Bunavestire și pent la Naseorea sân- tului prof. lână Botezătoriula 74 luniă, căci Bu- navestire se numesce pe alocurea si Blagoviztenie, cră Nuseerea prof, I. Botezătoriulii se mumezce. în genere de cătră Ro- mânii din Austro-Ungaria Sân dqiene. : 
z



qi 

sbură și-a-lii căută în tâte părțile şi l-a totii. căutată 
până la Sândiene, dar nicăiri nu l-a pututii află, 

Și nu numai atuncă l-a căutată, ci și de-atuncă în 
eâce, Sava, adică paserea ce-i (icemii noi astă-di 
Cuceii, totdâuna, în, totii anulii începe pe la Bla- 2 2 4 

la Sândiene pre soţulii sei, pre Cucu. 
Și fiindă că nică acuma nu-lii pâte nicăiră udă, 

pe-unii pomii, ci punendu-se pe-o ramură șI strigândii 
de vro câte-va ori „eucu! cucu!k îndată sbâră pe 

ă gă peucu! cucul 
d6ră, dâră îl pote află pre soţul sei. 

căci Cuculii, soţuli seii celi cu penele de aurii 
e dusii pe ecea lume. 1) 

goviștenie u cântă și-a căută ne ?ncetatii până 

de-aceea Savu e fârte n astempărată, nu stă multii 

= 

ultă ramură, și totii așa alcrgă ca din pomi în pomi, 
de pe-o ramură pe alta și strieă 

Inzădarii însă îi este tâtă alergătura și strigarea, 

III. 

A d6ua legendă a Cucului e acâsta : 
A fostii odată unit împăratii și-a avutii doi feciori 

pe Cucu și pe Stefani; amendoi eu păruli 
de aurii, pe umere aveaii câte unii luedfării, pe pep- 
tură semnulii lunci și a sGrelui, Gr faţa lorii streluciă 
ca și p6tra cea scumpă, 
  

1) Dacă ni-ar fi ertatii a ne uhate dela acesta legendă, apoi mie ma: că m-ar veni a crede, că Cuculii cu pene deanură 
nu e altuli, decâtii acela pre care ornitologiștii îl numeseit lat, 
Chrysococeyx cupreus scii auratus, Cuculus cupreus, germ, der Gold- 
Fukuk oder Didrik, care se află îni cea mar mare parte a Afiice de sud și de mijlocă, 

-
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Impăratulii a pornitii la unii resborii mare, din 
are nici nu Sa maă rentorsii, căci dușmanii l-ai 
omoritii. 

Inainte de-a plecă împăratulăi la acelii resboni a 
pe 

a isi fiiloră sei: 

— Ascultati, fiiloră, ce vă spunii! Ei m& duci: 
la resboiii, ră voi remâneți în pace cu mara vâstre 
și de cum-va sar întemplă, ea cîi să moră în acestă 
resboiii mare, atunci în loculă meii vei urmă tu fiule 
Cucu. | 
După sfârșitul bătăliei audindii impărătâsa despre 

m6rtea soțului că, îndată strinse statii mare și întări 
în scaunulii împărătesei pre fiulii ci Cucu, precum 
lăsase tatăl sei, 

Lui Ste fanii însă nu-ă pără bine de acâsta și 
începă a pismui pre frate-seii.  Vădendii acâta mama 
Jorii, se încercă destulă a-i împăcă ; însă tâte fură în- 
deșertii, căci nică unul nu vojă decâtii împărăție 
ori mârte, 

Lucrulii deveni la luptă între cci doi frați ȘI 
Stetfanii învinge pre frate-seii Cucu și-l alungă 
de pe seaunulii împărătesc, 

Atunci. audindiă despre ueâsta tatălii lori, care se 
află în cecalaltă lume, serise numai decâtii o carte și 
dându-o unui Co rb îi, îlii sloboi pe buricul pă- 
mentului să Yasă afară în lumea cea n6uă cu cartea 

"și să o dea feetorului seii acuma împărată, 
Da Stefanii nu băgă gă în samă niet înfruntările tătâne- 

i așa lucrulii remase. ca mai 
seii, că nu face bine s 2 

i 

ȘI 

nuante.
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Mama lorii supărată forte sa bolnă 
inainte de-a muri ehiemâ pre amândoi fi 
se încercâ încă odată și mai pe urmă a-i împăcă. 

Vâdendă și de astă dată, că sfatul ci părin- 

îvitii grei si 

ii la sine și 

tezeii nu-lii primeseii, li dise: 
— Dacă nu mă ascultați voi pe mine, ei vă blastănii 

cu lacrimile în ochi și cu limbă de mârte, ea Dumnedeii să 
vă departe de olaltă, pe timulii la rexăritii şi pe celalaltit la 
scăpătatii, și oră câtii vă veți încercă a vă întâlni la olaltă, 
să nu vi se împlinâscă acesta cerere. a vostri! 

Dicândii acestea, densa muri, ră pisma între cci 
doi frați urmă și mai departe, | 

Nu multii după aceste pre cci doi frați începă a-ă 
dojeni consciința din lăuntru, — aveati visuri grele în 
ari tatălii și mama lorii vorbiai eu dânșii, că nu e 
bine să mai zibă pismă între sine, 

„Atuncă ecă doi frați îşi aduseră aminte de blăs= 
temulii mamei lori, și așa Stefani chiemâ pre frate-seir 
la sine pentru a se împăcă la olaltă. 

Vădândii mama lorii, că de și târdiu, totu-și se 
kartă unulii pre altulii, se îndurâ a le ușură încât-va 
blăstămulii, și așa cer dela Smei din ceea lume, ca 
pre âmbii frați săxă prefacă în doue paseri ; apoi Ste 
fanii să remână în lumea cea nduă, Gră Cucu să 
fie adusii în lumea cccalaltă la tatălti seti Și mama sa, 

Acesta se ?ntemplă numai decâtii. Acelii Ste- 
tanii e paserea dela noi, care cântă Cucu 1) și atunci 
  

1). Paserea, ce-o numimă not Cue îi, dicii si o samă de Ro- mânt din Bucovina, că se chiamă Stefan îi, după cum mi-a spusă lie a lui Onufre.u rundă, rezeşă românii din satul Iprexei. !



strigă pre frate-seii din ceea lume; cră acela de acolo 
respunde Stefani! Adică se strigi fraţii _unulii 
pre altulii. î) 

IV. 

A treia legendă a Cucului, istorisită de Dumitru 
luga, românii din satulii Selişte în Ma ramureșii, și co- 

“municată de vărulii mei Stefani FI. Marianii, abi- 
turientii, sună în modulii următorii: 

O femee a născutii odată doi eopilași de-ageme- 
nea. Și copilașii aceia din iua, în care Sai năseutii, 
totii o gură și unii plânsetii ati ținutii vro câte-va dile 
după olaltă, penă ce în urmă aii și muritii. Maica lori 
si-a datii cea ma mare silinţă dâră-i pote reţină dela 
plânsi, da” de gâba i-a fostii tâtă ostindla, căci ma 
allatii nică unii singurii mijlocii sâii Iccii, prin care i-ar 
fi pututui înbună şi mulcomi. 

Și. copilașii, după ce aii muritii, sati prefăcutii 
amendoi în d6ue paseri... Se vede că așa l-a fostii 
înpărțitii dela Dumnedei ... - 

Unulii dintre acești gemănară dice că cum Sa prefăcutii 
în pasere îndată a părăsitii pământulii și su dusii în 
rai, unde petrece și acuma și se numesee Cucu, Gră 
celalaltă a remasii și se află pent și diua de astă-di 
aici pe pămentii și se numezece Stefani. 

Stefuanii în totii anulii începe a cântă totdcuna 
del Blagoviștenie și până la Sânqiene si-a 
strigă în timpulii acesta nenectatii pre fratele seii cclii din 

*) Acesta legendă sa publicatii mat întâi de Dă Elie Popii 
în „Sederorea, au. IV. Buda-Pexta. 1878, p. 92—93, 

+
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, 
pre fratele sei _istii de pe pămentii totii Stefanii 
Stefani! 

Și. dice că numai întru atâta constă -pomelniculii 
acestorii doi fraţi că se strigă ne ?nectatii dela Blago- 
viștenie şi până la Sândiene, numindu-se unul pre al- 
tulă pe nume, ră dacă nu sar strigă și numi în res- 
timpul acesta unulii pre altulii, atunci nime nu t-ar 
mai seci, nici nu f-ar mă pomeni, căci de multii ax» fi 
fostă uitati cu totulii ... 

aiii toti Cucu! Cucu! Eră celii din rau îl strioă 
a? 

A patra legendă. a Cucului, istorisită de Iânt 
Mărginânii, românii din Reuseni, 'satii în Bucovina, ținu- 
tuli Sucevii, și comunicată asemenea de vărulă meii 
St. FI. Marianii, sună precum urmeză : 

A fostii odată întruni sati uni omii forte siiracii, 
are, de saracii ce eră, de multe ori nică macarit o 
tărmă de pâne mavea de unde mânecă. 

o — Măi femee! — (ise omulii acesta înti?o di ne- 
vestă sale -— până acuma a merșii cum a mai mersi, 
căcă, de unde-a tostii de unde na fostii, totă am mai 
avutii câte una alta de rendulă gurci, dar” de-ucuma 
înainte vădiă că nu e în cotro, ... trebue să m& duci 
în lume ca să câștigrii ceva de mâncare, ducă ni-e voia 
a să nu perimii înta7o bună deminâta cu toţii de: fâme! 

— Bine!... eu nu te opreseii, ... dute! — pes- 
punse femeea, -— numai la una te facii luătoriii de samă, 
„Să nu întârdii multi, .. căcă vei tu că avemi o 
multime de copii, şi mie sineură nu scit deii deomi' va
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fi cu putință să-i sustinii pre toți prin lucrulii mânelorii 
mele, până te-ă întâree, dacă nu tei întâree de grabă! 

— Navă nică o frică, căci dâră nu mă ducii ei 
a Să nu mai vinii! — dise' mai departe bărbatul. Ii 
luă apoi uni toporii pe umării și, sărutându-șă nevesta 
și copiii, se porni la drumii ŞI se cam mai duse în 
lumea “largă. 

Mergendii elii aș, âtii va fi mersi, cu gândulu 
mai multii la nevestă și la copiii de-a casă; de câtă la 
ceea ce ar fi pututii să câștive, tă că, ajungând întro 
pădure, dă în marginea drumului, pe unde se ducă cl, 
de-o tu fă 1), care avea mai multe rămurele una ea alta 
de ?nalte, drepte și frumose, Și cum dete cu ochii de 
tufa aceca își lui toporuli de pe umerii şi voi să-și 
tute unii băţii de drumii dintrensa. 

Tufa, vedendu-lii că vrea să o taie, își plecă râ- 
murelele spre dânsulu și-i dixe : 

—- Omule! cum te chiamă! fii bună şi nu me EN „tăiă, că eri, așa cum sunt acuma, de mare foloxt potii 
sicți fiu! 

— Și de ce folosi asa de mare poți să-mi fi tu 
mie ? —" întrebâ omulii plinii de uimire și mirare, când 
o audi vorbindă, - 

— Nu mă mu întrebă de ce folosi potii să-ți 
fiii! — dise tufa mai departe, — ci mai bine întâree-te 
de grabă înapoi în satulii de unde ești, căci acolo 
chiar acuma e alegere de vornieii, ȘI cum vei ajunge, 
sătenii îndatii ai să te acră pre tine de vornieă, și oa , . ') Sub cuvântul tu fă Românii din unele părti ale Buco- vinei și Transilvaniei întelegi Alunul,
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atuncă îţi va fi cu multii mai bine și nui ușorii, de cum 
ţi-a fostii penă acuma, atuncă nu-ţi va trebui nici: anii 

biții ca să că lumea în capit cu densulii, 

„Omulii celii săracii făcă așa, după cum la învă 
tatii tufa. Su întorsii de grabă inapoi și cum a ajunsti 
a casă, sătenii, fără să mai âmble multi căutând și 
alegând și fără să mat întindă multă vorbă, îlti aleseră 
pre dânsulă de vornieii, 

Trei ani de dile a fostii elii apoi. vornicii “în sa- 
tulii seii și tare bine i-a mersi în timpulii acesta, căcă 
avea acuma dle tote câte-i trebuă atâtii pentru sine, câtii 
si pentru familia sa. Să ntcia și neajunsurile îi părăsise 
casa si mâsa, o 

După alti treilea ani însă, nusciii cum șin ce 
felii, cum Sa purtati și ce a diresti, destulii că fu 
scosii cu nepusa n mâsă din vornicie și alesii. altulii 
în loeulii lui. 

| Omulii nostru; devenindii acuma Gră-să săracii li- 
pitii pământului, cum a fostă dintru începutii, și ne- 
sciindii ce să facă ca SĂ-ȘI pâtă susține 'casa, luâ eră- A 
toporul pe umării și, scârbitii și amăritii cum eră, se 
porni de-acasă și se duse dreptii la tufa cea din pădure 
cu gânduliă ca s?o taăe, de re ce ca a fostii aceea, care 
l-a întorsti ântâiă-și dată de pe drumii și I-a îndemnatii 
ca să se lese a fi alesii de vornieii, 

Insă tufa și de astă dată se rugă ca să-i dee 
pace, să no taie, că-i va fi de nare folosi, dicendu-i 
să mergă în.cutare târgii, căci acolo e alegere de-unii 
judecătorii mare, și cum. va ajunge nu numai că va fi



alesii, ci că-i va merge încă cu multă mai bine, de 
cum i-a mersi când a fostii vornieă, 

Săraculii nu aşteptă să-i mai spue încă odată, ei 
pornindu-se se duze „dreptii la târgul, unde l-a în- 
dreptatii tut. Și cum ajunse de-auna fu alesi de 
judecătorii, | 

După trei ani, cum și din ce pricină, nuseiii, dar? 
destulii atâta că-șă perdă și acesta pâne, remâindii din 
noii săraci cum a fostii și mai nainte, 

Și acuma, a trefa ră, vădendu-se lipiti pămen- 
tului, luâ toporuli pe umării și se îndreptâ spre tuf 
din. pădure, 

— AMI omule, stii nu mă tăi! — dize tufa cun 
ii vădă de departe că se apropie cu toporulii de 
densa, — căci și de astă dată te-orii învăţă ce să facă 

2, şi cum să ajungi la o mărire, la care mai mar fostii nici 
odată în vicța ta, şi prin care poți să-ţi câștigă o avere 

„așa de mare, ca să aibă copii din copiii tăi cu ce trăi. 
— Apoi ce mai întindi atâta vorbă, ... de ce nu 

me înveţi ? — dise atuncă săraculii întrunii tonti restitii, 
„— Du-te în eutare și cutare ţâră! — vorbi tufa 

mai departe, — unde tocmai acuma Sai adunati mai 
marii împărăției la unii locii ca să alâeă împăratii, și 
dacă vei merge tu acolo aii să te «al 
înţelesii !... 

Săraculii, bucuria luă, cum aui acesta nu nai stete 
multii pe gânduri, ci pornindu-se se duze totii întruni 
sufletii spre târgulii unde l-a îndreptatii tufa. Eră după 

-ce ajunse la starea locului, mă marii împărăției, cum 

Să pre tine, nPaă = 

ilii vădură li plăcură și dizeră:



— Acesta e de noi!,.. pre aceșta să-lii alegemii 
de împărati 1... 

| ȘI cum dliseră, așa și făcură, 

Pe timpul acela însă împărații nu erai aleşi pe 
vicță, ca în diua de ustă-di, ci după unii 6re care timpii 
fie-care împăratii trebuiă săi se mulțămâscă de împă-. 
răţie și în, loculii lui să se alâgă altulii. | 

Când a sositii așa dară timpulii ca să se al6gă altii 
împăratii, omulii nostru încă ma avutii în cotră,... clii 

se încă a trebuitii să se mulțămâseă... Așa eră datina pe 
acelea timpuri și așa a trebuitii sa facă și elit. Dar lui 
nici că-i păsă de-aesta, de re ce clii avea acuma de 
tâte in destulii și prea destulii,... avea de tâte câte 
numaă îi doriă și pofiiă inima, a 

Soţia. lui însă, ca una ceceră mai poftici6să și do- 
ritâre de măriri totii mai înalte, nu se mulțămi numită 
cu atâta, ei ca doriă să fie acuma și mai mare decătii o 
împărătâsă,  De-aceea dise ca bărbatului sei să mârgă 
Gră-să la tufa cea din pădure și so tac numai decâtii, 
dacă nu-l va învăţă cum să ajungă la ceea ce doresee. elii, 
spunându-i totodată și ceea ce are să dorâscă și poftescă. . 

— Aşa să-mi faci, ori de nu, mai multi să nute. 
vâdii în ochii mei! — îneheăâ femeea, | 

Barbatulă, ce eră să facă ?... trebui 0 aseulte, 
dacă voiă să aibă pace, și, macarii că a fostii împă ratii, 
luâ Gră-și toporulii pe umării Și se porni spre tufa din 
pădure și mergendii câtii va fi mersi cum ajunse la? 
densa nică una nică alta numai decâtii 0 taie. 

— Mă omule ! — dise tufa, vâdândi că nu e șugră- 
câtii bine ţi-am făcutii ei penă acuma și tu totii! nu



Li] 
* 

esti mulţămitii, la urma urmelorii totii voesci să mă 
tai 2... ” 

— Da! te tai fără multă vorbă, numai dacă 
nu-ni vei spune îndată cum și în ce felii voii pută 
să-mi ajungii încă una și cea de pe urmă dorinţă! 

— Bine! — întrebâ tufa — care e dorinţa accea? 
—- Apoi dă!... dacă voesci să te lasi în viţa 

învață-mă cum potă ajunge ca să fiii mai mare decâtii 
Dumnedeii, că numai atuncă, când mă vei învăţă 
acesta, vei fi ertată de mine și lăsată în pace, altmin- 
trelea nu! 

Tufa, cum îlii audi astfeliti vorbindii, îi respunse 
plină de mânie: - 

— Tu omii de nemică și fă” obrazii ee ești, pentru 
:ă ai ajunsi a fi până întru atâta de nerușinatii și în-- 

 drăsneţii prin poftele tale cele diavolesei, din minutulii 
acesta sii nu mai ai nici casă nică mâsă ȘI nică. (Gră 
al6ă, ci să te prefaci în Cucii, ră mucrea ta, care 

"te-a. îndemnatii la acesta cerere, să se prefacă în Pu- 
pază, şi să âmblați amândor câtii veţi fi și veţi trăi 
de pe pomii pe pomii și de pe ramii pe ramii, tu cân- 
tândii cucu, Gră ca pu păindii tâtă diua ca o ne- 
bună, pentru că aţi fostă îndestulați și mulțămiţi cu 
celea ce vi le-a dăruitii bunulii Dumnedeii ! 

„Si cum a rostită tufa cuvintele acestea, omulii în- 
dată sa prefăcută în Cue i, Gră muerea luă -în Pu- 
păză, și-aii începutii amândoi, unulii dintro parte că 
altulii din altă parte a sbură de pe pomii pe pomii ȘI-Ă 
ânță clii cucu, :Gră ea pu pu pu!
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VI. 

A cincea legendă a Cucului, istorizită de Maria 

Ol. Maneciu, româncă din Banati, și comunicată de Dlui 
Iosif Olarii, învățătorii în Domanii, sună precuun 

urmâză : | ” 

A fostii când a fostii, că de war fi fostii și mar 
fi nică nu sar povesti. 

A fostii odată unii omii săracii lipită pământului, 
că de săracii ce eră nică cenuză destulă în vatra focului 
nu avea. “Lotii ce avea elii erai doi copi, unii băiatii 
şi-o fetiță, pre carii îi iubiă ca şi ochii sci din apă. 

Etă însă cent o di muerea omului acestuia xe 
bolnăvesee și nu peste multi mâre. | 

Omulii o duse câtii o duse după mârtea soției 
sale, - Dar” de la unii timpi, vădendii că e grei a trăi 
singurii, mai alesii că avea. copil mici; se însură de u 
dâua Gră și aduse o mascione ') îndrăcită în casă, 

Maseioneaj ca mai tâte maseionele, câtii eră 
diuă și nâptea de mare, nu tăcea mai nici unii pici . 
din gură, ci totii una lătră și supără pre bietulii omii 
spunendu-ă să facă ce va face cu copiii seci, să-i ducă 
unde-i va duce, nuniai să nu-i mai vâdă îu ochi, căci 
nică dlecum nu-i pâte suferi, ori de nu, ca mai multi cu 
dânsulii nu va șede, 

Fetiţa omului, oră de câte oră se certă mascionea 
cu tatălii seii, sta întrunii cotit de-o parte și ascultândii 
pună bine după ureehre tâte celea ee le auciă dela 
mascionea sa. . 

!) In Bucovina se dice maseihă şi vitrigă, - 
A
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Etă însă că "mtr'o nâpte, ne mai putândă omul 
suferi certele firă de sfârşită şi batjocurile nevestei 
sale și voindi a av odată pace și liniste În casa sa, 
luâ pre copiii scă și se duse cu denșii între pădure 
pustie, dicându-le că mergi după lemne, da” când 
ajunse întrunii loci unde pădurea eră mai dâsă, mai 
întunecâsă și mai fiorsă, se furișiă de dănșii şi lăsân- 
du-ă acolo în seirea Domnului xentârse : să, 

Copiii, vădendii dela unii timpii că tatăl lorii, 
pre care-l cugctaii că -e dusii să tac lemne, nu se mai 
întâree; şi nesciindii ce să facă și ?n cotro să apuce, 
“dormiră nGptea accea în pădurea cea pustie. , 

A d6ua di deminâţă. însă fetița, care eră mai 
ărișră și mai cuminciâră de câtii Dăiatulii, luâ pre 
frate-seii de. mână și plecară împreună spre casă pe 
urma cenușel, ce-a fostii luato și presurat”o fetiţa pe 
drumi: când a mersi cu tatăl sei în pădure. 

Maseionea, când i-a vădutii venindii a casă, cu- 
getai că a turbatii, nu ce-va, așa de tare sa fostii în- 
furiatii și mâniatit pre dânşii și pre tatălii lori. Și numai 
dacă r-ar fi fostii cu putință X-ar fi înghițitii între lin- 
gură de sorbitură, așa eră ca de r a și de îndrăcită. 

- Bărbatulit ci însă, fiind precum se vede unii 
omii fârte molatieii, și voindii u-ă face pe placii, mai 
probă una, mai probâ alta, ca dâră: va put depărtă 
pre copii dela casă, dar” cu nemică nu-i pută înduplecă 
și înșălă, 

Mascionea îndrăcită, vădenda că nici înti”unii 
modii nu se pote desbără de copiii bărbatului sei, 
își puse în gândi ca numai decât să-i niniicâzecă, și



asa Într”o bună demincţă, pe ând bărbatul seii eră 

dusi de a -asă, prinse ca pre Dăiatii și omorindu-lii fără 

cea mai mică mustrare de cugetii i-l dete surorii sale 

a acesta să-lii pregătâscă de mâncare pentru tatălii seii. 

, Ce eră sii facă biata fetiţă 2... De voe de nevoe 

trebui să asculte pre mascione ai să facă ee k-a spusii 

acesta, dacă voi ca să nu păţâscă şi ea ca frate sei... 

  

Ea, tără să dică vre unii cuventii, luâ pre frute-seil 

şi-l presă ăti de mi: mea însă înima X-o ascunsă într”o 

butâră)), ), dicendii că ră maselonea Sa. că a mâncato 

unii câne, 

Venindii omulii, adică tatălii bătatuluă, de unde 

va fi fostii dusii, a casă, a mâncatii pre bătatulii seii 

dimpreună cu mascionea. + FĂ îndemnară şi pre fetiţă. 

Însă acesta Wa voitii nici de cum să mânânee cu dânșii, 

ci stringendii tâte 6sele din trupulii frăţiorului scii le 

ascunse în butâră, unde a ascunsi și inima. 

In deminâţa urmatore Gtă că din butâra, unde ai 

fostii ascunsă inima şi 6sele băiatului, eşi o pasere cu 

pene sure și punendu-se pe-o ămurieă a copacăului 

celui cu butâra, a începută a cântă: | 

Cucu! cucu ! cucu! 

Mascionea na tăiatii 

ȘI cu tata ma mânecatii, 

Dar că în Cuci nvam schimbati 

Si de maseione-am scăpatii ! : 

Maseionea îndrăcită, fiind din întemplare în a apro- 

pierea copaciului aceluia și aucindii cânteculii băjatului 

5 Butâră = scorbură,
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ucisă de densa, care sa fostii prefăcutii “acuma în Cucii, apucă de grabă uni drobă de sare și aruncă cu dânsul după cuci voindii ca să-l omre, Însă drobulii, în locii să omâre Cucul ii. cădă în apulii > maseionci și-o omori pre dânsa, 
Așa a resplătitii Dunmedeii mascionci celej pline de reutate, 

, : Eră băiatulii, care sa prefăcutii odată în Cu e ii, nu Sa făcutii mai multi Gră-și Dăiatii cum a fostii dintru începută, ci Cuci a remasi și până în diua de astă-i, 

VII. 
Acestea sunt legendele Cuculu ă, cari le-am pu- tutii af oii Penă acuma, - 
De-aice înainte urmeză datinele și credinţele Ro- mâniloriă despre acestă pasere inisteridsă,. 

| Nu numai legenda  ântâia și a treia, cari Sau: O arătatii mai susii, ci toți Românii de-a rendulă, chiar So și accia, cărora nu li sunt cunoscute legendele acestea, > SDunii cum că Cucului abia în diua de Buna- Ş Vestirei se deslâgii limba, și din (ina ue6sta începe | li apoi a cântă nentrerupti până la Sân diene, La Sândiene, după cum vom vedă mat la vale, Gră-și i se legă limba și nu pâte mai multă defeliii cântă Penă la alta Bunăvestire, 
Fiind că Cuculiă, după credința poporului românii, „la sosirea sa în ţerile '"n6stre, prevestesce prin cântarea Sa nu numai primavâra, ca alte Păseri mutătâre, ci și 

EI] 

  Î] Poiuraprpia
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sârtea fic-cărui omii, care îlii zuude ântâia-și dată cân-. 

tândii, de-aceca cu vro câte-va dile înainte de Buna- 

vestire fie-care Români, dela celit mar bătrânii şi până 

la celii maă tenării, dela celii mai avutii și până la celii 

mai sermanii, se ?mgrijesce ca să aibă pe lângă sine pe 

când îlii va audi cântândii, dacă nu mai multi, macarii 

unii banii de aurii, s6ii de argintii, &6ii și de aramă, 

eredendii cum că dacă va ave bani la sine, când îlii 
aude ântâia-și dată cântândii, în totii decursulii anului 
sa avă bani şi va fi sănătosii, Toţi Românii, pent și 

prunculii celii mai micii, caută să aibă bani la sine de 

totii feliulii, ca pe când va sosi Cuculii să .pâtă uve 
“speranţă de bani, să nuă întimpene acesta pasere 
stântă, după cum îl mai numesee poporulii, fără 

de nică unii banii în pungă.!) 

Asemenea se (ice - câ fie-care trebue să fie tot- 
dcuna spălatii și sătuli” înainte de-a audi Cuculii ân- 
tâia-și datii cântândii, dacă voesce ca și preste anii să fie 

sătulii și curati, sănătosii și volosii și tâte să-i mergi în 
bine și ?n plinii, Dacă e fl imândii, când îlii aude ântâia- ȘI 
dată cântândii și preste anii va fi totii Mimândii; dacă 

e nespălatii și preste anii nu va fi spălată, ci va îi în-. 

săreatii de câte podâbe de tote.2) 

șa dară cu toţii de mai nainte pregătiți, 
li aude ântâia-și dată cântândii. seutură 

punga cu banii și dice: 

Fiind : 

fie-care cum î 

1) Credinţa Românilorii din tâte părţile Bucovinei, 

3) Cred, Rom. din Calafindesei, sati din districtulii Siretiului 
în Bucovina, com; de Sofia Frâncu.
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" Cucule 

Puiucule ! 

Câte pene sunt pe tine 

Atâţia galbeni la mine? 

După acâsta avorbire ÎȘI urâză sie-și viță în- 
delungată, norocii și fericire dicendii : 

Mulţi ani buni, cu sănătate 
Și norocă să am la tâte, 
Să fiă ori şi când voios 
Fericitii și bucurosi ? 

Sci, smulgândiă trei fire de ârbă și aruncându-le 
în partea din care vine cânteculii luă, dice: 

Cucule 

Putueule ! 

Ție frunda şi cra, 

Mie bani tâtă vera ; 

Tie, ce doresct, de tâte, 
Mie bani și sănătate! 

Că ce nai bani la denșii, când audi ântâta-și 
dată Cuculii cântândii, se simțescii forte nefericiți, cre- 
dendi că preste toti anuli nu vor avă norocii de 
Dani, că tâte li va merge reii și îm goli. 
„Cum -că datina. și credința acesta trebue să fie 

„fre respândită pintre Românii din Bucovina, se- vede 
şi de-acolo, — că singurii cu urechile mele am auditii 
pre mai mulți Români sermani plângându-se, că u?a îi 
avută nici macar unii banii de lâeii cu 
care să audă Cuculi cântândii.
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Se dice îusă, spre mângăerea celorii sermani, că 
dacă celii ce aude pentru prima ră Cuculti ântândii, 
va află ramura pe care a cântatii acesta și va purta-o 
la sine, atunci de sigură va află bani în decursul 
anului, și pâte în urmă să fie cu multi mai avuti de- 
câtii aecia, carii aii avută bani la sine când l-ait au- 
Qitii ântâia-și dată cântândi. 

> 

= 

VIII. . 

Cuculii, după credința Românului, eo pasere mis- . 
teri6să, ce are tainice legături cu sârtea omului. Gla- 
sulii seit menesce totdâuna a bine; când resună de-a 
drepta audului sâii în faţă, și din protivă menesce tot- 
dcuna a reii, când resnnă în stânga sâi în spate.!) 

Dacă glasul scii resună în drâpta audului sâă 
în “aţă, atunci eredii Românii, că preste totii anului 1 
a merge bine în tâte, că vor fi fericiță, sănttoși ș 
voios. Eră dacă glasulii seii se aude în stânga sci 
în spate, atunci, credii că, că preste totii anuli li va 
merge reii, că vorii fi nefericiţi, bolnavă, supăraţi, că 
unii din ci vorii și muri, sâit cine sei ce pote să li se 
mal întemple.2) ' 

Acâsta credință a Românilorii se află respicată 
chiar și în unele poesii poporane, 

  

1) V. Alecsandri. Poesii populare - ale Româniloră. Bucuresei, 1566. p. 9. în notă, și Cred, Rom. din Bucovina. 
2) Acesta credinră se află și ?n Muntenia, vedi: „Cucul de Victorii Popiliană, publ. ma ântâtă în „Romanului și apoi reprodusă în „i miculii familiei“, an. 12879, Sem. Nr. 1 și 12, —



2] 

Dovadi despre ac&sta aveti următârea doină, în 
are unii Românii cu mintea tulburată din causa dra- 
gostei, îlti râpă pre Cu cii să-i cânte în drepta sâi în 

"faţă, dâră va ave mai multii norocii: 

Frunqă verde de plină, 

Ce-mi ești cucule hăini, 

De cânţi vera m jumătate 

Si-apoi sbor în altă parte ? 

Cuculeţii, pasere sură ! 

Muşea-ţi-aşi limba din gură ; 

Cânteculii să nu-ţi mat cici 

Nici să ma colindi pe nic”, 

Vera vii, vera te duci, 

Când &să dragostele dulci. 

Cântă-nu mie încodată, 
Că-mi e mintea tulburată. 
Cântă îm drepta mea cu foci. 
Să am parte de norocii. 

Cântă m fața mea cu dragi, 
Că ţi-otu da frunqă de fagi 
Să nu mai fit totii pribagi,!) 

Eră cum că glasuli Cucului auditii în spate me- 
nesce nu numai a reii, ci chiar șia mârte, ni dovidesce 
următorăulii pasagii, pre care îl sedtemii dintrunii 
bocetii. din colecţiunea mea inedită : 

Mir femee, draga mea, 

Draga mea, iubita meu, 
Cucu m spate mi-a cântati 

Și mârtea mia săgetatii. 

+2) Y, Alecsandri, op, cir. p. 245,



Asemenea credii Românii, că de câte oră îl vorii 
aui ântâa-și dată cântândii, adică strigând „cu c us, 
atâția ană are să mai trăâeă celii ce l-a auditi, Dacă 
cântă de multe ori, bucuria auditoriului e nespusă, căă 
atunci, crede clii, că are să mai trăâseă încă mulți ani, 
Gră dacă cântă numai odată, atuncă se ntristză, ere- 
dendii că nu va trai multi. 1) 

Delu cânteculi Cucului atârnă de multe oră, după 
credinţa Româniloră, și timpulii când se vorii însură 
feciorii și se vorii mărită fetele, Aceștia totdâuna, când îl 
audii ântâta-și dată cântândii, se adresază cătră dânsulii 
și-l întrebă dicândii : 

— Cucule, puiucule! câți ani în dai pent ce 
mă voii însură sâii mărită ? 

Dacă Cuculii, după aecsta întrebare, tace de cân- 
tatii, atunci e unii semnii, căi se vori însură și mărită 
de grabă. [ră dacă cântă mai de piirte,. apoi de câte 
ori va cântă, va strigă „cuceu“ atâția ani ati să mai 
aștepte pent ce se vorii însură sii mărită. - 

Credinţa acâsta se vede că l-a înspiratii și pre 
multii regretatulii nostru poetii I. A. Lăpădatii, când a 
compușii frumâsa poezie, ce-o reproducemii aici : 

La umbră de fază ședeamii, 
ȘI la mândra mea gândiannii ; 
Dar ună cueii de-asupra mea, 

  

1) Acâsta credință se află - şi la Români: din Transilvania, Vedi: W. Sehmidt.: Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Romiinen Siebenbiirgens,. Tin Ieitrag zur Kenntnis: des Volksmythus, Hermannstadt. 1866, p. 21. 
*) Dat, “și cred. forte lăţită la poporulii românii,



Toti cântă şi prorociă : - S 

„Cuce, câri ani îmi vet da, 

Pent când nvoiit însură 26 

Și mereă cucul cântă... 

La umbră de fagi oftamă 

Și pe cuci €r lu ntrebamiă : 

„Mândrei mele câţi îi dai 2 

Iu ?mtrebai, și-lă ascultai, 

Dar cuculit pasere rea, 

tiveulă nu-și mai deschidea, 

Ci tăcea, mereiii tăcea .. 

- La umbră de fagă plângeamii, 

Cătră cucii așa diceumii : 

„„Penele de ţi-ar cădea 

Cucule, pasere rea ! 

Să nu cânţă şi altuia 

Demincţa totii așa! 

Fă plângeamii, cuculii sbură 1)... 

Totii credinţa acâsta, credii eii că a datii nascere 
și următârei doine poporane din jurul Blasiului în 

Transilvania : 

Audi, mândră, cuculă cântă 

Est afară de-lă ascultă. 

De ţi-a cântă cuculă bine 

Trage nădejde de mine, 

"De ţi-a cântă cuculii reii 

Nădejdea-i la Dumnegeii ! 2) 

1) Încercări în literătură. Braşovit, 1874. p. 14. 

„2) Din culeețiunea mea inedită.



Precuui și alteia din Bucovina ; 

Eră-mi cântă re Cucu 
Pate-l-ar pârdalnicu, 
Că și ană elă mi-a cântată 
Și-am remasii neînsuratit ! ?) 

IX. 
Mai departe, credii Romănii, cum că dacă îli văd pre Cucii ântâla-și dată când cântă sburândii ct stândii înt”unii arbore sc pomii frumosi și verde, apoi preste totii anulii vorii fi vioi, sprinteni și sănătoși, Dacă % însă îl vădii intwunii pomiă useatii sii întrunii ciungii, 

scu pe-unii butuci, sci pe-o tișitură, vorii fi preste. anii mai multii bolnavă, decâtit sănătoși, și vorii avă parte 
mai multii de scârbă și supărare, decâtii de voie bună, 
Dacă îli vădă pe pămentă, voră fi trândavi, _grevi și încăreați de nevoi. Dacă îl vedii pe ună lemnii pu- tredii, voriă muri în acela-șăi anti, 2) 

Dacă nu tocmai tâte, apoi cca mut mare parte din credinţele acestea se află respicate și ?n unele doine poporane, | 
O doină din Poiana-Stampiă s6i Pilugani, sati în tinutul Dornei în Bucovina, (ice, în privinţa acâsta următorele : 

| 
— Audi, mândră, cuculă cântă 
Teși afară de-lii ascultă 

1) Com. de Dlă Orestă Lujanii, abiturientiă, -— 
2) Cred. Rom. din Căndreni satii în ţinutulă Dornei, com. de Di Petru Ursulă, cantoră bis, din locii ; şi cred. Rom. din alte părți.
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— „Ba! eă nu l-oiă useultă 

Că mi-a pustiită târla 

* Si mi-a mâncatii vicţa, 

Că totă asa mi-a cântatii 
Intrunii verfă de fagi uscată 

Penă ce m'a mat gătată.!) 

Altă doină, în care încă se află respicate unele 
din credinţele de mai susii, sună precum urmâză : 

Cucule cu pâna sură! 

Musea-ţi-aşi limba din gură, 
"i-ar plătită să-mi cânți uni anii, 
Tu nu mi-ai cântatii de-unit banii, 
Mi-at cântată pe-ună musunorii 

Totii a rele și nevor, 
Mi-ai cântată pe-unii ciungă înaltă . 
Fotă a seârbă și bănatii, 

Cioculă pâm ţi sa uscată. 

M-ai cântată scra pe lună 

Să nu mai am vote bună, 

Mi-ai cântatii pe-o rămurea 

Să fiii totit cu voie rea, 2) 

Cum că cânteculii Cucului, când acesta cântă pe 
ce-va useatii, sâii pe vro movilă de gunoiu, însemneză 
supărare și înstrăinare de cătră ui Sscă, se mai vede 
încă și din următârea doină ostășâseă din "Transilvania 
și anume din ţinutulii Blasiului: | 

1) Din colecțiunea mea inedită, 
2) $. FI. Marianii, Poesi: pop. rom. t. II. Dome și Ilore, 

Cernănti. 1875. p.1i;.
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Cântă cucu ?m pară «le vie 

Venitu-m'-0 vremea mie 

Să mă ducii la cătunie. 

Cântă cuculi pe gunolii 

Fii mat am unii anii scă dor. 

Cântă cuculă pe fântână 

Ti mat am o septămână, 1) 

In urmă și acesta: 

Cântă ceucu pe tuforă, 

Mândra dârme pe resboiii, - 

Cântă cucu pe ciuteieii () 

Mândra dârme pe-suveică. 2) 

x. 

Cuculii cântă mai multii și mai frumosi, când 
toţi pomii și arborii sunt încăreați de frunde. Și fiindii 
că frunda fagului, când e fragedă, are uni gustii acriii, 
din care causă fârte mulţi Români îndătinâză nu numai 
a sta Ja umbra că, nu numi a cântă întrânsa, ciao 
și mânecă, eredii că dela acesta împrejurare vine ȘI Cre- 
dinţa, cum că Cuculii, de-aceea cântă în timpul acesta 
așa de plăcutii, pentru că se nutresee cu frundă și cu 
mugurii de fagii. 

Cele mai multe doine poporane întăreseii credinţa 

acâsta a poporului. | 
Din mulţimea acestorit doine însă eii voru repro- 

duce aice numai d6ue, credendii că și acestea vorii fi 
de ajunsi. 

LI) Din colecțiunea mea inedită, 
2) Din' Transilvania, eom. de Dlii Grigore Crăciunașii.



Etă-o-ai ântâia domă! . 

Cântă puiulă cucului 

Pe crucea molidului. 
„— Cucule vin! lângă mine, 
Că mă jurii să te ţină bine 

Cu vin dulee strecurati 

Cu pâne de grâii curati, 

— Tiă mat bine nPotă țint 

Cu hrana ce mi-a plăct 

Și-oiu sbură pe unde-oiii vrt. 
Qi mânecă frunqă de fagi 
Și-oiii cântă lumei de dragi, 

Oi bă apă din isvoră 

ȘI-0ii cântă lumei de dorii. !) >, » 

P 
Etă-o-ui şi a d6ua doină, cules în ținutului Dor- 

ncă, care încă ni-arată credinţa poporului nostru, că 
Cuculii mânâncă muguri de fasii: 

— Legea ta putuţii de cuci! 

Vera vii, vera te duci, 

Nu ni mai spui ce mânânci? 
— la mânâncă mugurii de fagi. 

» 

Și cântă codrului cu dragă! 2) 

SI. . 
Sunt multe paseri mutătâre, cari cu sosirea lorii 

în ţerile nâstre, ni anuntă deșteptarea naturei, venirea 
primăverii, și cu ea înpodobirea pomilorii' Și-a arbori- 
lorii, resărirea viorelelorii, a acelorii mică floricele, pre 

1) V. Aleesandri, Poesii pop. op, cit. p. 299, 
3) Din colecţiunea mea inedită,



DR 

au tâtă lumea le cunosee și cari, pe câtii sunt de mică, 
pe atâta mirâsă mai frumosi, pare că n-ar dice: 
„sunt mică, da” cvchetă; sunt nemicii, 
dar placii multi! Iusă Românulii, căruia îi place 
să trăscă în mijloculii naturei, care se bucură mai 
multii de câtii ori care altulii de învierea ci, în anun- 
țarea nică unci paseri mare așa de mare încredere, ea 
într”a Cucului. Dacă Cuculi mar veni, Românulii mun- 
citoriii crede că nu și-ar pute lucră 'âmpiile sale, că 
War avă acea vioșie și desfătare, ca atunci când îl 
aude cântândi, 

De-aceea dice cliăi : 

Dâmne-ajută cucului 

Să sbâre din cuibul lui 

In mijloculit câmpului 

Pe comecle plugului, 

Să sbâre din satii în satii, 
Că Dummneqeii l-a lăsată, 

Să sbâre din pomii în pomii 

Să-lă audă ori ce omi. . 

Să sbâre din curte ?n curte 

Toţi copiii să-l asculte, . . 

Cuculă de nu n-ar cântă 

Nice noi nam mat ară. 

Cuculă de nu sar porni 

Nice not n'am plugări, ) 

Câte paseri mutiăitâre nu l-ar pută înveseli pre 
Românul muncitorii cu cântecele lorii cele multii mai 
armoni6se, mai pătrundătâre și mai plăcute decâtii 
monot6na cântare u Cucului ? 

DS, EL. Marianii, Pocsir pop. rom. t ÎI. Doine și Ilore, 
Cernăuţi. 1875. p. 25. -
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Dar nu!... Glasulii Cucului e pentru densulii 
celii mai destinzii dintre tâte. Acosta-i place lui mai 
tare! Pre acesta îli iubesce eli mai multi... Dovadă 
dezpre acâstu fie-ne următorea doină : 

Frunqă verde mărăcine, 

Câte glaxmă sunt pe lume 

Nu-i lasă ca și-ală Cucului 

Când e vremea plugului 1)... 

Glusulă Cucului până întratâta l-a farmecatii pre 
Românaulii iubitorii de natura înverdită și. doritorăii de 
libertate, încâtii de multe oră nu-și doresee nemică alta, 
decâtii numai ca să pâtă cântă și elii ca acesta pasere 
ca apoi, prin versulii sei, -nu numai. să p6tă mângăiă 
pre cel intristați și asupriți, pre ecă sermani, încareați | 
de neajunsuri și nevoi, ci încă cu sii se potă face plă- 
cutii și iubitii atâtii omenimei, câtii și nature. 

Etă cum își esprimă unii feciorii dorinţa sa în 
privința acesta ! 

De-ai pută cântă ca Cucu, 

Nu maşi năcăj cu lucru, 

Ci-aşi sbun din pomi în pomii 

Și-a Tubi fetă de dont, . 

Asi «bu din erengă m crengă 

Și-ași iubi care mi-i dragă. 2) 

Etă și pre o fâtă ce dice: 

De-ași pută cântă ca Cucu 

Nu m'ași mai muncă cu lucru, 

3) Paulii Draga. Dotne si hore pop. din Comitat. Aradului în 
Ungaria, publ. în pb amilia“, an. VII, Pesta. 1871, p. 367, 

2) Din colecţiunea mea inedită.
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Cași sburi din erengă ?n crengă 
Să fiu și codrului dragă. ') 

Câtii de puternică e cântarea Cucului și ce feliti 
de efeetii produce ca asupra inimei Românului se vede 
încă și din următorăulii cântecii : 

In mijloculă codrului 

Cântă putulăi cucului, 

„Așa cântă de frumosii 

Câti şi frunda cade fosti; 
Aşa cântă de cu jale 
De cade frunda pe vale. 

" De-uşi sei cântă ca și cuculii 
Nu m'ași mat munci cu lucruliă, 
Aşi să din fagă în fagă 

Si-ași cântă mândrei cu dragii, 2) 

SIL 
| Am spusii mai susii, că glasulii Cucului menesee” * 
a bine și a reii. Am amintitii și aceca că fie-care Ro- 
mânii se pregătesce pe la Bunavestire ca să-i asculte 
înteculii și să vedă ce sârte i-a prevesti? Și Cuculii, 

ca o pasere sfântă ce este, tuturora li prevestesce câte 
ce-va: unora bine, ferecire, bucurie ; altora reii, întris- 
tare, jale, dupre cum adică are să li se tâmple. .. 

Dacă așa dară pre o samă de fecăori f-aii luati 
la 6ste, dacă sint. despărţitii de casa părințescă, de 
consingenă, amici și cunoscuți, și aii fostii siliți să pără- 

  

1) Din colectiunea mea inedită. 
*) Valeria Bianii. Doine şi hore pop. din jurul Mediașului 

în Transilvania. publ, în „Familia“, an. VIII. Pesta. 1872. p. 495.
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sescă ţâra lorii și să se ducă în alte țeră străine, Cu- 
culii este de vină, pentru că elii li-a prevestitii acâsta. 

Pe dânsul îşi descarcă că totii alânulii inimeă 
lorii, când cântă: 

Frundă verde flori mărunte 

Cântă cueu ?n verfă de munte. 

Tit gândescă că-mi cântă mie, 

Ci elă cânta cătunie, 

Și elii cântă la voinici, 

Carii se ducă de pe-aici. !) 

Sci altă domă: 

Cântă cuculă pe câmpie, 

Fă gândiamii că-mi cântă mie, 

Dar elă cânta -pribigie 

La voinici fâr' de soţie. 2) 

Ciobanulii si păcurarăuli, ciiruia mai de grabă 
j-ar plăcă să fie în societatea Gmenilorii, între cunos- 
cuți și cunoscute, decâtii să petrâcă singurii numai cu 
oile sale pe munţi și să se lupte cu totii felulii de 
neplăceră și. neajunsuri, pune vina pe Cuci, de ce nu 
j-a cântatii a bine?.,. dece j-a menitii să fie numai 
singurii ?... Și în durerea sa îlii Dlastămă qicândii : 

Legea ta de cuci bălunii ! 

„"Ți-am plătită șă-mi cânţi unii ani . 
a 

Tu nu mi-ai cântată de-unii bană. 
  

1) Anastasia Ionescu. Doine pop. de lângă Surulă în Tran- 
silvania. publ. în „Familia an. X. Budapesta, 1874, p. 31. 

=2) Din colecțiunea mea inedită.
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Mi-ai cântatii pe munţi la oi 

Totă a scârbă și nevoi, 1) 

Dacă umia sâi altuta nu-i merge, după cum do- 
resce clii să-i mergă, totii Cuculii e de vină, pentru că 
nu-i cântă a bine. De accea îlii ameninţă elit cu mârtea 
şi-i ice: 

Pată-te crucea de cuci! 

Cântă-mi bine că: temnpuşeii. 

ȘI te mpușeă și te mânânea 

Nici friptii bine, nici sărată, 

Numai prin cenușă dati, 2) 

SII. | 
Cuculii, nu numai că prevestesce binele și. rculii, 

ce are să-lii petrâcă fie-care Românii în decursulii anu- 
lui, ci clii mai are încă și darulii de-a alină prin glasulii 
seii celii plăcutii durerea și seârba fie-carui omii. 

Dreptii accea v fetișră, care a părăsito drăguţulii 
seii și din causa acâsta nu-și mai pote veni în ori de 
supărarea cea mare, se rogi Cucului, eu elii să nu cânte 
numai celorii voioșă, ci să-și mai aducă aminte și de 
cei scârbiţi. 

Cucule cu pene roși! * 

Nu cântă la cer voioșt 

Cântă-mi mie, că-si scârbită 

Și cu inimiâra friptă. 3) 

  

__1) Din colecțiunea mea inedită. 

*) Y. Alecsandri. Cântece de peste Olti. publ. în „Convor- 
biri literare“, an. X. Iaşi, 1876, p.:209, 

"3) Din colecțiunea mea inedită,



Bărbatulii, care şi-a perdutii nevâsta, nime nu-lă 
pote mai lesne și imui de grabă mângăiă şi alin cea 

“ Cucul.  De-accea nu se mai adresază elti nimărui, ci 
numi Cucului, ca acesta să-i aline si : să-i așede la 

"locii inima, ce xuspină și oftâză după nevâsta sa. 

Cântă-mi, cuce, pe ferâstă,” 

Dacă veri că mam nevestă. 

Cântă-mf, cuce, și-n alină ” 
Inimuţa-mi ce suspină. , 

Cântă-mt, cuce, de-mi aşedă 

Inimuţa-mi ce ofteză, 1) 

Altulii cră-și, vedendă că Cuculii se *nvertesce și 
cântă prin tâte livedile, numa la dânsulii nu, îlii îmbie 
cu plată numai să cânte și la densulii, | 

Eli dice : 

Cucușorii cu pene veri 
Mândru cânți pe la lived, 
Cântă și ?n livada mea, 

Că mi-i inimiâra rea, 

“Ți-oiu plati ce sa cădea 2)... 

Și Cuculii tuturora li cântă, tuturora limplinesee 
. Ă Aa a pă : dorința, pre toți îi măngăe,.. 

IV. 

Unele doine poporane ni spunii, că Cuculii de multe 
ori servesce celorii amorizați încă și ca unit felii de solii, 

?) 1. Michnea, Dotne pop. din Maramureş, publ. în 
milia“, an, N. Duda-Pesta. 1874. p. 151.. 

+2) Din coleețrunea mea inedită, 

»Fa-
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Unii feciorii intrebă pre Cuci «lespre draguta sa 2 

— Cucule! de unde vii? 

— Ia din colo, despre vi ! 

— Da de mândra ce mat seif? 

— Seiii bine, că-i sănttosă, 

Şede la gherghefii și cosă, 

Nuseiăi câsă, ori dleseâsă 

Da destulit că lacrimi varsă!).., 

Altii feciorii, a cărui inimă e arsă de dorulii dră- 
guţei sale, trămite pre Cueii ca să-i spue că mare celii 
mai aşteptă, 

Cucule, stinţia ta, 

Du-te spune la mândra, 

Că ori câtii mia aşteptă, 

„La ea nu nvolă înturnă, 

Că mi-i arsă inima 

» De doruţulii dela eu,2) 

Da las că și drăguța sei ce să-ă respundă. Ea 
diee Cucului : 

Cucule de sub pădure! 

Du-te la badea și spune, 

Că'm duminica ce vine 

Să-și răteze pâna bine, 

Că eii alta votu trimete 

Rosmarini și penă verde 

În butulii la dâue fete, 

Rosmarinii și dâue flori 

In butulă la dor feciori?) 

  

i) Din colecțiunea mea inedită. | 
2) T. Miehnea. Do ne și hore din Maramuresii, publ. în „Fa- 

miliac, an, VII. Pesta, 1571. p. 2î1. 

3) Din colecţiunea mea inedită.



Cuculii înplinesce și acesta solie, Eli se duce și 
spune feciorului, care l-a trămisii, ce respunsii i-a datii 
drăguţa sa... N . “ 

XV. 

Cu tâte însă că Cuculii este forte doritii ȘI aş 
teptatii, cu tâte că fie-care Românii ilii dube see mat multii 
decâtii pre alte puseri cântătore și-i place să-lii asculte 
cântâudii; cu tote că elii prin cânteculii seii în veselesee 
și mângăe pre toți cei ce-lii ascultă; cu tâte că clii este: 
consideratii de-o pusere sfâ ntă, cu tote acestea are 
și elii pintre Români și dușmană, carii îlii urmăreseii şI-X 
scurteză victa înainte de-ui sosi timpulii. 

Aceşti dușmani ai scă sunt mai ântârii vrăjitorele 
și apoi meșterii și lăutarii. 

Vrăjitârele, spune poporulii românii, cun că prin- 
dând pre vre unii Cuci și tăindu-y capulii facii cu 
acesta. și cu limba dintrensulii fetelorii pe dragoste. 

| Insă cum facii ele cu capuli și cu limba 
cucului pe dragoste e o taină, care n'a pututii 
pent acuma nime sâi n'a voitii să mi-o descopere. 

Pi Totii ce sciii cii până acuma este, căi multe fete 
mari, învățate și sfătuite fiindii de vrăjitâre, pârtă “apiă 
de Cucii la sine, mai alesii cândii mergii la jocii scă 
la altă petrecere, unde sunt feciori, anume ca, precum 
Cuculii e doritii și așteptatii, plăcutii și iubiti de fie- 
care omii, așa săi fie și ele dorite și așteptate, plăcute 
şi Xubite de feciori, și precum Cuculii e alesii dintre 

30



tâte celelalte paseri, așa şi ele să fie aleze dintre tâte 
celelalte fete. 1) Ă 

Se dice mai departe &ră-si că cel ee va înpuzeă 
unii Cucii înainte de Sândiene şi-l va mânecă 

friptiu însă fără pâne și fără sare, ră capul lui îl 

sa purtă totdcuna la sine, toți Gmenii vorii vorbi nu- 
mal «dle bine de denzulă și aseultându-lii vorbind vâcea 

lui li sa părt totii atâtii de plăcută ca şi a Cucului,2) 

Mesterii și7ndeosebi lăutarii  întrebuinţâză - e a- 

puli eucului de aceea, ca şi că să fie aşa de do- 
riță, de așteptată şi de vestiți ca Cuculii. . 

Dreptii aceea meșterulii sâii lăutariulii,: care voesce 
fie mai alesi şi mai vestitii între ceialalți meni de 

„brâsla lui, merge întwo pădure - şi vădendit Cuculii și 
s 

menindu-lii la ce-i trebue îlii înpuşeă, După acâsta ci 
ie cupulii și-l portă unii timpii anumitii la sine, adică 

până eând soedte elii că şi-a ajunsii scopulii doriti. 

Meşterii îl pârtii în curele, âră Lăutarii îl porti 
în violine și cobze, 

Ândronii din Gura-Soleii, unii lăutarii 

f6rte căutatii de poporulă românii din Bucovina, dice. 

ză de-aceea e lăutarii vestită, pentru că clii totdcuna 
portă unu capii de cucii în violina sa.5) 

Untura de Cucii, după credârea poporului 
românii și după cum arată și o doină, care am audito 

  

O Dat. și Cred. Rom. din Calufindescă, com. de S$. Frâncu, 
precum și a altorii Români din Bucovina. : 

2) Com. de Dl O. Lujuni. 

2) Cred. Rom, din satuli Pătrăuții de pe Suceva, com. de 
Dliă Vasile "Turturenăi, stud. teolog.



delu o Române din satulii Putna în Bue ovina, e bună 

de Îceii în contra durerii dle inimă. 

Și vrăjitorele o întrebuințâză totdcuna când cere 

trebuința. 

Ttă și doina respectivă 

Legea ta putuță de cuci 

Nam o o puşcă să tenpuşeă, 

Nie pistolii să te omori 

Să scoti untura din tine 

Să-mi toemeseiăi inima m mine. 

"Inimă pămentiă şi bată 

Multe afturi le-am avutii, 

„Aftur “grele cu durere, 

Mândră fără mângăere. . , 

Mângăe-t6, mândră, bine, 

Că mat sunt vofnici ca mine!... 

— Noinicelii ca Dunmniata ” 

În Moldova moiit ati...) 

SVI. 

Di” să lăsămă în pace meșterii și lăutarii dori- 
tori de cinste mare, și v răjitârele sciutâre de multe 
seiute și nesciute, să facă ce vorii voi eu eapurile, cu 
limbile și cu untura Dicţilorii Cucă, cară ati încăputii 
pe mâna loru, căci ccă ati sosită Sândienele! 

Sândienele e diua cea de pe urmă, în care, 
după spusa poporului, mai cântă Cuculii. De-aicea în 
colo i se I&ră limba și nu pote cântă mar multii. 

| WI Din coleețiunea mea inedită.
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"Causa de ce i se lâgă limba în acâsta (i şi de 
ce nu pâte elii cântă mai multi, după legenda primă 
arătată mă susii, 6, pentru că numai până întacâsta 

di i-a spusii soțulii scii să-lii caute. 

PE . După credinţa unorii Români însă de aceea nu 
ântă după Sândiene, pentru că apuci ândii cu vro 
câte-va (ile înainte de acesta di vunii grăunte sii 
d6ue de ordii și mâncându-lă îndată răpușesce și. i se 

"1€gă limba, din care causă nu pâte apoi defeliu e: ântă, 1) 

Alti Gră-și spunii că de-aceca răguşesee și nu 
cântă apoi mai multi, pentru să mănâncă cireșe.2) 

$ 

Cum că Cucului, după credința Româniloră, nunti 
penă la Sândiene i dată a cântă, și mai departe nu, se 
vede încă și din următârea doină, care am audit'o dela 
o Româncă din Siretăti : 

Legea ta de cuci bălanii! 

Ți-am plătită să-mi cânţi ună ant. 

Când a fostii la Sândiene 

Tu ţi-a pusi clobanțu ?n pene, 

Dacă însă sentemplă, eă Cuculii să cânte și după 
Sândiene, atunci nu e semnii buniă, atunei erede popo- 
rulii, că de bună samă va fi vro bătălie între Gre-și 
cari împărați sâii o fâmete mare de pâne. 3) 

i Cred. Rom, din Calafindesei, dict. de Vasile Alecsiu, şi 
Cieorgie Serhanii, români din loci, 

2) Victoră Popilianii, loe, cit. şi Cred, Rom. din Bucovina. 

*) Cred. Rom. din Căndreni, com. de Dlă P. Ursuli,



Asemenea nu e semnii buni, când cântă Cuculii 

uGptea. Atunci încă va fi vro revoluţie, ori altă nevoe . 

a pică pe capulii bieţilorii 6meni. 1) 

După ce a îneetatii acuma Cuculii a cântă. nu 

* remâne și mai departe Cuceii, precum a fostii elii dela 
“Bunavestire și până la Sândiene, ci elii, după cum 

spune poporulii românii din celea mai multe părți ale 
Bucovinei, se preface în Uliu, și ca Uliu remâne 

clii apoi până la Bunavestirea din anulii viitorii, când 
Cră-și se preface în Cucu şi începe a cântă. 

Cuculii ca Cuci, după cum crede poporulii și 
după cum am arătatii mai susii, se nutresce din mu= 

gurii și din frundă de fagi și bă apă de isvori., Ca 
Uliu însă se nutresee, ca și ori care altii Ulu de: 
mărimea luă, din pui de găină și din alte paseră mică, 

precară le pâte prinde, Eră în lipsa acestora mânâncă 

vermi și insecte, ?) | 

Eră după ce aii începutii a se cosi fenaţele, după 
ce Gmenii începii a stringe pânile de prin ţcrine, atunci 
Cuculii ne părăsesce şi se duce dela noi, căcă: 

Câte paseri sunt pe munte 

Nu-sit ca cucu de cu minte. 

Câte paser sunt în codru 

Nu-sii ea Cucu de cu şodu, 

Cum aude glasii de c6să 

Indată lasă ţera nâstră, 2) 

1) Cred, Bom. din cele mai multe sate din Bucovina, 

„2 Idem, 

3) Ana și Emilia Fareaşii. Dotne pop. publ. în „Familia 
an. VIII. Pesta. 1872, p. 32,
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Și după ce ne-a părăsitii, după ce su dusi în 
ţerile cele calde, nu se mai întâree înapâi până la altă 

" Rutiivostire, 

| XVII. , 
Limba poporului românii este fârte avută de cu- 

vinte și termină technici. Nu aşa însă este și limba 
Românilorii celorii culță. Aceștia când compunii vre 
unit opii seiințificii și li lipsexce vre unii cuvântii sâii 
terminii teehnicii, nu-și daii silința a-l căută în sinulii 

- poporului, unde de bună samă l-ar pută află, ei mai de 
grabă îl împrumută sc îl trădueii de-a dreptulii 
din alte limbi. | 

| Acâsta faptă târte dăunăciâsă pentru limba. nostră 
mEndlâmnă totdcuna, când aflu, fie chiar ȘI unii singurii 

i termini technieii, sâii nume mai puținii cuvântii sâu 

și usitatii, a-lii da publieității. cunoscutii 

Totii din acestii punetii de privire voii să amin- 
teseii aice ce-va şi despre numele propria ali Cu- 
cului. | 

„Unii bărbati din zinulti poporului, trecutii prin 
tâte scolile, de altmintrelea destulii de” învățată ȘI pe 
lângă acestea încă și poetii, reritându-i la o oeusiune 
unii cântecui poporanii, în care eră vorba despre „Cu ci 
Sa miratii frte multi de aeâsta, dicându-mi că el în 
viţa sa ma auditii ca pluralulă dela „Cuci să fie 
„Cuci 

Invăţatulii meii cunoseutii sa miratii, pe -când 
Românulii, țeranii i-ar fi rușine să se mire de-așa ee-va,
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seiindii prea bine ci”n tâte țerile locuite de Români se 
atlă sute și mii de „Cuci 

Dacă mar fi mai mulți Cuci, cum -ar îi pututii 
Românului plesni prin minte să compue și să cânte 
bună 'Gră doina următâre, care cu puține schimbări o 
întâlnimii pretutindene unde numai locueseii Români ? 

La Moldova tre hotare 

Este-umii nucă cu frunda rară, 
Ne strineă Cueii de prin ter ră 
Şi cântă de se omâră, 

Și-aşa cântă de frumosi 

De pică frunda pe josă, 

Și-asa cântă de cu jele 

De mai 16tă frunda pere, 

Și-asa cântă de supţire 

Pentru-a nâstre despărţire, 1) 

Ore ce-ar dice unii pruncii de ţerănii, când învă 
țătoriulii sei de îxtoria naturală i-ar propune, că Cu- 
culii se duă în eniburile altorii paseri? 

De bună sumă că l-ar ride, pentru “că elii mai 
nainte de-a pir peste pragulii sedlă, a auditii dela 
maică-sa, sâii dela o sâră, 6 dela altulii ciuc-va ur- 
mătârea «loină : 

Cântă puiul cucului 

La pâlele nucului, 

Asa cântă de frumosti 

De pică frunqele jos. 

Mat în josti la rădăcină 

1) Din colecțiunea mea inedită,
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Cântă Cuca cea bătrână, 

Sicasa cântă de cu jele 

De stai apele de-a mere, 1) 

„Sâii, de nusva fi auditii pre acâsta, va fi auditii 

pre astălaltă : 

Frunqă verde de arinii, 

Sa dusă Cuculiă celă bătrâni 

Pe trei ani lu Rusalimii, 2) 

Si meu o ani a zăbăvită 

Și ?mapoi când a veniti 

„A găsită puii cu pene 

N'ai sciutii cui dice nene. 

Cuculiţa cea bătrână 

A luată puii de, mână, 

Sa suitii pe-o rădăcină 

Și din. gură că li-a disă: 

— Dragii mamit, puii maumit! 

De-amu singuri mi-ţi sur, 

Singuri hrana veţi căt, 

Singurei vă veţi hrâni, 

Singurii în lume-ţi tra 1... 3) ” 

„Din aceste dâue doine ori și cine pote să vedă, 

“ă poporulii românii pre mMuerușca Cuc ului o nU- 

mesce Cucă si Cuculiţă. . Prin urmare Cuca 

si Cuculiţa se Guă în cuibulii altoră paseri, 6 

nu Cuculii. 

1) M. Pompiliu. Doine din prejurulă Sibitului, publ, în „Fra- 
dan îi, an, I. Bucuresct, 1869, No. 79, p. 320, 

2) Preseurtatii, în loci de lerusalimi. 

3) Din coleeţiunea mea inedită.
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Pruneulii de ţeranii o seie acâsta... Și findii că 
elii o scie, cu atâta mai multii și mai de grabă trebue 

so seimii și noi... | 
Ba! dupre cum mi sa spusă, muerușca Cucului 

se uumesce în unele părți încă și Cuculesă.ti 
Atâta de-o cam dată despre mnerușea Cucului ! 
Deminutivele dela Cueii sunt GC uculețu, 

Cucușorii și Cucușelii. Cele dâue deminuti-ve 
dintâiu le-am vădutii în cântecele, ce Sai citatit în 
decursulii acestui articulăi, ră celii din urmă ni-l în- 

se 
făţişază următârea doină + 

Cucuşelă de pe pădure! 

Du-te la matca şi-i spune 

Să-mi trimită haine. bune, 

Că cu astea mam urit 

Totii suindă şi coborindit, 

Sui în delă, coboră în vale, 

Pie Grele mă dorii tare 2). 

XVIII. 

După numele Cucului numesei Românii din Bu- 
covina due plante, cari înflorescii toemai pe când în- 
cepe Cuculii a cântă. i 

„Acestea plante sunt „Ciobo ţica cuceuluii 
lat, Primula oficinalis Jaeq, germ. die Friihlingsschliis- 
selblume, și „Limba cuculuie lat, Cymnadenia 
conopsea. 

1) Com. de Vasile Flocea, Români din Câmpulungii în Bu- 
covina. 

1 Din colecțiunea mea inedită.
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Cioboţiea cucului, după spusa poporului, 
îi are numirea sa de-acolo, pentru că sâmină la făp- 
tura floriloră sale cu „laba cuculuie, Eră „Limbu: 

cuculuit se numesee astteliii, pentru că flâroa că 

este roșie-pestriţă ca și limba cucului. 

Guele futurelui Gastro paceha necustria 

1. germ. der Ringelspinner, lipite în forma unei veri- 
wuţe de ramurile cele tinere ale pomilorii și. arborilorii 

poporulii română din Bucovina le numesce „Stu pi- 
tuli Cuculuie s6ii „Glasuli cuculuie, 

Cum de le numeseii Românii duele fluturelui 
acestuia ustfeliii, și ce facii ci cu ele, am arătatii mai 
pe largii întraltii loeii.?) | 

| Multe familii române, nu numai în Bucovina, ei 
și în celelalte țeră locuite de Români, pârtă connumele 
de „Cucu“. Asemenea se află fârte mulți Români, cară . 
sunt de cătră consătenii lorii luaţi în batjocură și pore- 
cliți „Cucu | 

In Bucovina, singurii seiit până acuma pre mai 
mulți Români țeruni, dintre cari unii se numescii, ră 
alții se porecleseii „Cucu 0 

Ba! în România aflămii încă și unii munte, apoi 
vro câte-va sate și locuinţe izolate, cazi sunt numite 
după numele Cucului, precum: Cueii, Cue ăi, Cuci, 
Cuculesci, Cucezei,3) și târgulii Cucului 
din Iași, 

  

1) Vedi „Stupituli Cucului, publ. de noi în „A mi 
culi fa miliei an. II. Gherla și Cluşiăi. 1849, p.. 

2 D. Frundeseu. Dieţioni ari topograficii și statistică ali Ro- 
mâniei, Buenrezei, 1872, p, 15.
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XIX. 

Dela datinele și credințele, ce au Românii despre 
„Cuc îi, în decurgerea timpului saii formatii mai multe 
proverbe și dicale, cari acuma sunt forte respândite 
între puporii și fârte adeseori întrebuințate. 

Reproducemit aice pre cele ce ni-sii mai cu- 
noseute. * . 

pâseultă Cucului penă-ţi cântă, as 
cultă învăţătura, sâii sfatulii, scii îndemmnulii celi bunti, 
până ai dela cine îl ascultă și pentru ce a-lii ascultă. 

“„Reii i-a cântat Lă Cuculii“ se dice, când 
unui omii i-a mersi reii în Gre-și care privinţă. 

„Bine i-a mai cântatii Cuculii, se dice 
unui omil, care a câștig: utii ce-va, scii care în tâte afa- 

cerile sale îi merge forte bine. 

„l-a cântatii Cuculii astă-d i adică astădi 
X-a mersii tare bine, | 

„Seiii că i-a cântatii Cucul! seiii că-i 
merge bine, seiii că-i norocosi, ferecitii ! | 

„N?are să-i cânte Cuculii, adică : unu va 
ave parte de cc-va, stii nu va ajunge pent la primă- 
vâră ; mai nainte de-a cântă Cuculii are să mâră, 

„Amblă de flori de Cucii!« âmblă în colo 
șin edee de gcba; nu va câștigă nemică ; âmblă fără 
de nici unii scopii perdendii timpul înzădarii, 

„Penăi Cucul nici când, nici odată! 

„Bată-lii Cuculi!* sinonimi cu „b at 
norge ul îi 

_
 

= =



„Bată-li Cueulii că frumosii el E torte 

„frumosi. Se aplică acâsta dieală mai cu samă la 6meniă 
ce ni placii, ce-i iubimii, și cari totodată sunt frumoși 
și plăcuţi la vorbă. 

„Lşi teme femecu ca Cuculiie E cu 
noscutii din istoria naturală, că Cuculii e forte gelosii, 
-— pare-că dragostea îlii înebunesce,. In toți seminii sei 

vede unii rivalii cu care se ie la harţă. Ac6sta impreju- 

rare poporulii românii ma trecut?o cu vederea, ci dela 
dânsa a formatii proverbulii de mar susii, care se aplică 
la unii omii, ce e forte gelos sii pe nevâsta sa, cure o teme, 

cum se dice, chiar și de umbra că. 

„Albă casa Cucului“ Toti din istoria na- 
turală ne putemii convinge, că Cuculii.e forte reii pă- 

rinte de familie : în locii de a avă și el cuibul lui, 
de a îngriji de venitârea progenitură, ea alte paseri, cu 

- iubire și înteresii, din contră e celii mai vagabundii, 
mare nică casă, nici femee adevărată, — face curte la 
tâtă lumea. De-nicea, credii ei, că Românii a formatii 
proverbulii acesta, care se aplică la bărbaţii cei necre- 
dincioși ca unii feliu de blăstămii. 

Unii cântecii poporalii din Bucovina, în care e cu- 
prinsi proverbulii acesta, sună : 

Cine iubesce și lasă 

Nu lași vedă fiicândi casă, 

Aibă casa cucului 

Si odihna ventulur, 

Că nici cucul nare casă, 

„. ŞI nici ventulă țer'alisă! |



ŢI 2 

Altii cântecii din “Transilvania suni astteliu : 

Cine ne-a stricatii pre noi, 

Pre noi bude pre-amândur, 

AIbă casa cucului 
Și odihna ventului, 

Că nic? cuculi mare casă, 

Da nici ventuli ţeralesă ! - 

„E îmbrăcată ca Cucu ?n pene se clice 
despre o fâtă avută, care este fârte frumosti îmbrăcată, 
și a carii îmbrăcăminte sunt fârte preţi6se. 

„E ceucii le adică: e ametitii, eă nu pâte încurei 
nică d6ue cuvinte. Acâsta dicală se vede că vine de- 
acolo, că precum Cuculii nu pâte produce mai multe, 

mai variate şi mai sondre sunete, ca alte paseri cântă- 
târe, precum e cântarea lui monotână, Gră după Sân- 
diene răgușită și urită, așa și omulii celii beti și ame- 
țitii nu pote vorbi ca alți Gmeni. 

„Cueulii cântă penă e frunda verde, 
6” nu când pică de bătrână“, adică tâte ati a 
se face Ja timpulii sei, nu când a trecuti acesta; 
omulii șă se îngrijescă de cele necesare până ce e tâ- 
nări, nu când îl împovâră băt râneţele; 

„Cuculă pent nu vede muguri nu 
sânt ăs adică omulii înţeleptii nu întreprinde nemică 
înainte de timpii... 

„li cântă Cuculii în casă ka remasii 
asa deșertă, pustie, 

Cuvântulii „Cuci“ se "ntrebuinţeză de cătră, po- 
porulij românii și ca adverbii, și anume în d6ue înţe-
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lesuri : ântâiu „Cuci: cu înţelesulu de singuri, și ali 
doilea „Cu cii cu înţelesulii de ps u site, In vorba «de 

tâte dilele nu odată audimii dicându-se: pe cuci pe 
lume —- „a remasit cucut și „sede ea unii 

cueiit, seii pede cuci“ adică: singurii, sin 

gurelii. 

După câtu se pâte sei din istoria naturală C u- 
culii rarii când cântă pe pământ, ci mai multi nu- 
mai sus, pe vârfurile rumuriloră dela arboră, de-aice 
apoi și adverbulii „eucu“ în înțelesii de sus îi, 
Ac6sta se pâte deduce și de-acolo, că pruncii, când se 
j6că, dacă unulii se sue și se ascunde unde-va susă, 
strigă cu cu“, dând prin ueâsta de scire că clii este 
„su site, Eră dela adverbulii »„Cucii“ cu înţelesulii de 
„Sus“, sa formatii apoi verbulii „eucui-ire“ cu 
înţelesulii de u se acăţeru, a se sui pe ce-va ; 
unde te-ai cucuiti să cucuia tii- unde te-ai acă- . 
țăratii ; nu te cuncui acolo- nu te.sui. ” 

In fine, crede poporulii românii, că Cueulii are 
putere asupra oilori, cari ati fătată când a cântatii elii 
și pâte luă lapte dela acelea oi, Deci ca oile să nu 
perdă laptele îndătinâză Românii cu ocasiunea i le- 
sului de a le reseneăi (res-cuc), adică de a rupe 
unii colacii în d6ue, din carele o parte se împarte și 
se mânâncă apoi de cătră stăpânii oilorii, de cătră pă- * 
curară și ccialulți 6meni, cari mai sunt adunaţi la ule- 

„gerea oilorit, 6r o parte se păstrâză preste anii şi se 
dă oilorii în tărițe spre mâncare, anume ea să-şi păs- 
treze laptele... |
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Când rupii colaculii acesta, dice unul dintre eci 
ce-lii rupi „cucii!< ră celalaltii respunde „re s- 
cuciilt) | 

Acestea sunt legendele, datinele, credințele, cân- 
tecele și proverbele. Românilorii despre Cueii! 

1) At. M. Marieneseu, „âAlesul îi publ. în „Familia an, 
IN. Pesta. 1873, No: 21. p. 940, 

ee



Păscăraşguli. 

—
 

Pe ?ntinderea cotitâre a riurilorii si riurelelorii, 

cară isvorescii din tâte părţile Carpaţilorii și cari, tre- 
cândii prin întinsele văi și șesură, din ce în ce se mă- 
rescii totii mai tare, se află o multime de pescișori de 
tâtă mâna. Unii dintre acești peseişoră, de cum se des- 
primăvăreză și ponă târdiii tâmna, când e timpii fru- 

mosii, săninii și căldurosii, alârgă în colo șim câce ca 

nisce furnică sărindii cu gura în sus și prindendii di- 
ferite muscuţe, ce sbâră pe de-asupra apă, 6ră alții, 

adunându-se și îndesându-se de-a lungulii țermurilorii, 

se jâcă sâii se încăldeszeii la radele cele plăcute și căl- 
durâse ale. sârelui, de-ți e mai mare dragulii să stai și 

să te uiţi la dânșii. 

Dar tocmai pe când aceste ființe nevinovate se: 

simţeseit mai ferecite și seutite de oră ce periculii, când 
se jâcă și alcrgă mai tare în tâte părțile, de multe ori 

se ivesece ca din bien o „pisică mică și forte 

sprintenă, care, sburândii săgtă pe de-asupra apei 

a acestori riuri și rurale, pre colti dintâiii pescişorii 

ce-lii zăresce - și-i cade din dămână îl apucă repede
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cu rostulii!) că celii lungi, dreptă, supțire și spre 
vârfii din ce în ce totii mai ascuţitii, și cum îlii apucă 
îndată se tace nevădută cu densulii, ducendu-lă de 
mâncare puiloră să, sâi ospătându-lii singură. După 
ae6sta sentârni ră înapoi și din noii începe a păscui 
în murmurătorele și limpedile unde ale riurilorii Și riu- 
relelorii. - 

Și Gre cum se numesce acesta păsruică, acestii duș- 
manii nempăcatii alii peseișorilorii, și mai alesii alii pesci- 
șorilorii, cară se ținii prin riurile și riurelele cele limpedi? 

Acâsta păsăruieă, puţinii cucniată: și cu c6da 
scurtă, ale cărit pene de pe spate sunt pe de-asupra 
vineții și pe de desuptiă strelucitore ca mătasa, ră 
celea de pe celelalte părţi ale corpului mai multi al- 
băstrii și verdii, se numesece de cătră Românii din Du- 
covina Păscăruși, Păs ăreli, Păscărelii- 
venătii, Păscarti, Păscariii-venăti, Sră în 
celelalte ţeră locuite de Români: Păscariii *, Păs- 
cariit-verde?), Păscărușii și Păscăruși- 
venătii, fem. Păscăriţă, lat. Alcedo ispida Li 
germ. der gemeine Eisvogel. | 

  

1) Românii aă ma multe cuvinte, cari înscmnă rostulă pase- riloră, și anume: rosti, bot îi, elocii, elonţiă, elobanţii, plisci şi flisei. Insă cele mat usitate dintre tâte cuvintele acestea sunt: rostuli, botulă și cfoculii. 

2) B. Nanianii., Eleminte de istoria naturală. Partea 1. Zoo- logia. ed. III, Bucuresei. (873, p 9, 
:) La Romanit din Banată, com. de Dlă Ios, Olariu, înv&ţă- toriu în Domanit, 

*) A. de Cihac. Dictionnaire d'etrmologie daco-romane, t, I. €lements latins, Franetort, 1870, p. 20], ' 
je
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II. 

Pășcărașulii este respânditii în totă Europa, 

unde se află ape curgătâre şi limpedi. Pre densulii putemii 

să-lii vedemii mui : adeseori numai în dile sănine, line și fru- 

m6se, când ca o săgctă sbâră pe de- asupra apelorii cungătâre; 

alergândi după mutreţulii seii, care, după cum am vădutii 

și mai susii, constă mai alesii din peseişoră mică, ce-i 

prinde din sborii cu rostulii, de unde se vede că-i vine 

și numirea de Păscărașii Păscăre li, Păscă- 

rușii și Păseariii Ta poporulii românii. Eră când 

nu sbâră, când se pune unde-va josi să șcdă, atunci. 

omii forte ajunsii de capii trebue să fie acela, care pâte 

da de dânsul, sâii cure îlii pote prinde." 

De-aice, dela acesta istețime și iscusință a P ăs- 

să rașului de-a se aseunde și-a se feri așa «le bine 

de ochii &menilorii, cugetii eii că vine apoă și credința, 

ce se va arătă mat la vale, a Românilorii din ţinutulii 

Dornei, carii istorisescii și eredii, că dacă unii omit 

bătrânii, unii moșnâgii, va prinde și va mân A n6ue 

Păseăraşi, atuncă va întineri, scii dacă nu tocmai 

-a întineri, apoi cel puţinii nu va înbătrâni mai multii, 

ci va remant așa cum este. 

III. 

Cui îi placii bâtri âneţele și slăbia ? 

Nimăruă ! 

Fie-care omii, fie-care românii arii voi să fie și 

să remâe tâtă vidța sua tenării, frumosi și tare, Eră
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dacă a trecuti acuma peste pragulii tinerețelorii și-a 

dată în anii bătrânţelorii, cară maă totdcuna sunt încăr- 

cate de slăbăciune și de multe alte neajunsuri și neplă- 
ceri, utuncă fiinduă bătrâneţele neplăcute și adeseori 
nesuferite, nu odată începe a se plânge asupra lori și 
a cântă: 

Bătrâneţe, haine rele, 

Tare nam uritit cu ele, 

Ea mă. ducii 

Ele najunsgii, 

Și că mergi 

Ile m?ntreci, . . 

Bâtrâneţe cu slăbie 

Ce-mi cădeţi năpaste mie? 

Imaţi-vă pe ceu câstă 

Că-U găsi de sama vâstră! 1) 

Insă nu fie-care românii bătrânii se mulțămesce 
numai cu cânteculii raceste și cu altele asemenea aces- 
tuia, cară potii să-i aducă numai Gre-şi care mângăere 
și alinare sufletului seii, nici decum însă tărie și frum- 
seţe corpului, ci cc mai mulți caută diferite mijloce, 
prin cară, cugetă că, că se potii face tineri și tară, pre- 
cum aii fostii în juneţe. Asa uniă întrebuințeză sucuri 
de diferite plante pre cari sâă că le boii sâi că se 
spală cu densele pe față; mânâncă medii de nucă și 
beii vinti vechii ; se sealdă în lapte dulce sc demine- 
țile în rouă; de ă alții mânâncă rărunehă, plămâne, 
inimi și carne de diferite paseri. Și tâte acestea le facii 

1) 5. EL. Mariană, Poezii pop. rom. -t. II. Doine și lore. 
Cerniuţi, 1875. p. 100. 

 



că numai și numai ca să fie și să remâe tineri și fru- 
MOȘĂ, căci : 

Pâw ce-i omulă tinereli 

Se ţine dorulă de eli, 

Dară când înbitrânesee 

Și doruli călitorexce. !) 

Eră acesta cu atâta mai multii, ca nu cumva să 

se afle vre unulă bunii de gură, care ar pută șiar avă 
t6tă dreptatea să-i dică intro bună demincță : 

Pen? e omulă tinerelă 

Se legă dorulii de el 

Eră dacă mbetrânesce 

Pune-l pate şi-lă pârlexee,2) 

ȘI mai alesii atunci, când atare moșii bătrânii mai 
are, din păcate, încă și-o nevâstă tenără și frumosă, ici 

apoi, dacă nu caută tâte mijlâcele ca să se ţie și eli. 
tânării, nu pote scăpă de-a nu audi unele ca acestea: 

Trunqă verde €rbă dulee, 

Lelea-I mândră ca şi-o cruce 

Și moșulii de-abia se duce. 

Lelea-i mândră ca și-o (lore 

Moşulă de-abia stăm pieidre,3) 

TV. 

Una dintre păserelele, care așișderea servesee Ro= 
mânilorii ca unii mijlocii sigurii, prin care, după ere- 

1) Din coleețiunea mea inedită, 

2) Idem de cade. 

3): Idem de eadem.



dință lorii, se potii face tineră, tară și trumoși, este și 

Păscărașulii. : 
Bătrânii, carii numai decâtii voescii să fie tineri, 

"când aii să-și serbeze (ina nascerii lori, se ducii des- 
“demincţă la unii rii, unde seci de mai nainte că se 

„află. mulți Păscărași de-aceștia și, după ce aii 
ajunsti la starea locului, se punti cu o pușcă încărcată 
la pândă, şi cum vădii pre vre unii Păseciă ra ș ii, 
rostescii următârele cuvinte : 

„Ei te sorocescii anume pentru ca să-mi fii mie 
spre ușurința bătrâneţelorii mele în diua în care nam 

“născutii, ca a doua Gră să mă facii ca unii tenării 
Și cum rostescii că cuvintele acestea punii pușca 

la ochi și ţintindii îă daii drumulii în Păscărașulii, 
are, după ce a prinsii vre unii pescișorii și sa pusti 
pe vro rămurică -s6ă rădăcină a unui arboreli de pe 
ţermulii riului sâi pe vre o petrieică de pe culmea unui 
agestrul), voesce și clii a-și mâncă prada sa. 

In modulii acesta purcede fie-care bătrâni, penă 
înpușcă nd ue Păscărași. 

Eri după ce a prinsii acești Păscărași merge cu 
denșii a casă, îi cinătuesee 2), îi curățesce frumu- 

1) Agestru însemnă o rădicătură de pământă amestecată 
cu felii de felii de lemne și petrii, mai pe scurti totii ce aduce 
vera o apă repede “și așcdă întrună loci la cotitura unui rii sei 
păriă. IEră cuventulii acesta sa formată dela verbulii agestriire, 
care însemnă atâta câtit a se opri, a se uișeă întruni loci. — Cum 
de sa agestritii acesta pe-aici: cum de a ajunsă şi sta 
opriti acesta pe-aici ? — Cuvintele acestea sunt usitate mat alesii în 
părţile dela munte. 

2) A cinătu) înxmnă atâta, câtă a curăţi paserile de 
măruntae și a le prepără pentru cină, . ”



— 36 — 

şelit de pene și apoi, punându-i într?o tigac cu untii Ja 
focii ca să se frigă, 6ră-șă rostesee cuvintele de mai 

susii arătate, adica : N 

„Fit vE sorocescii anume pentru ca să-mi fiți mie 

spre ușurința bătrâneţelorii mele în diua în care nam 
năseutii, a a d6ua Gră să mă facii ca unit tenării.« 

După ce saii friptii acuma Păscărașii cum 
se cade, îi ie dela foci, îi pune într?o strachină pe 

mâsă și apoi punându-se și elii la mesă și rostindii din 
noii cuvintele de mai susii începe a-i mâncă. 

Făcândii acesta . în diiia nascerei sale, credit Ro- 
mânii că celii ce o face, întineresce și prinde la putere 
Gră ducă nu toemai întineresee, apoi celii puținii nu 
înbătrânesce, ci remâne așa până ee more, 

E însă totodată de însemnatii, că omulii ce voesce 
să se facă tântrii și spre seopulii acesta înpuşeă Pă s- 
ărași în diua nascerci sale, în Qiua aceea nu e bine 
nemică alta să mânânee, fără numai acei ndue Pâs- 

-ărași cu puţină pâne, şi încă și acâsta abiă după 

ce a însăratii. Dacă mânâncă si altă ce-va mai nainte, 

apoi Păscărașii nui sunt de nică unii folosii, 
Carnea prâspită de Păseăraşii, după cum 

spunii și eredii Românii din ţinutulii Dornei, e bună 
încă și de durere de capii. Omenii, pre carii îi dâre 

capulii, prindi unii Păscărașii și carnea lui încă caldă 
și crudă fiindii o punii la frunte și la cdti şi după ce 
o ținii acolo unii restimpii anumiti se vindecă, adică tâtă 

durerea li încetâză, ca și când li-ar lua-o cine-va cu mâna.!) 

1) Com. de Dlă P: Ursulii,
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V. 

E sciutii mată departe din istoria naturală, că 

Păscărașulii își face cuibulii întro bortă pre care 
0 supă singură cu rostulii seii celii tare și ascuţitii 
pintre petrile de pe malurile apelorii și după ce se 6uă 
întiânsulit, când elocesee, sfii când e urmăritii de cine- 

sa, nu iesă din cuibii, de-ai âmblă și de-o sută de oră 

pe de-asupra luă, fără doră numai atuncă, când îi scii 
de mai nainte cuibulii şi bagi vunii băţii în nuntru. 
De altmintrelea rari care omii e în stare a-i află cui- 
Dulii, pentru că clii astfeliii și-lii durâză, că nime nu 

pâte cu ?nlesnire a i-lă află, ci numai după forte multă 

şi mare ostindlă. _ 
De-aice apoi, dela acesta datină a Păscăra- 

şului, presupunii eii că vine și credința Românilorii 

din Frătăuţii-vechi, sati în ţinutul Rădău- 
țilorii, carii mi-aii istorisitii, că acela, care va află 

euibulii acestei paseri și-i va luă duele, va fi năs- 
drăvanii, va sci tote cele ce se vorii întâmplă în 

viitorii, și că “unii asemenea omii nime nu se va pută 

apoi măsură nici în privinţa tării și virtuţii, nică în 
privinţa iscusinţei, înțelepțiuncă și isteţimer. 

Acestea sunt datinele și credinţele Românilorii 
despre Păscărași! 

E



Albinărelulă, 

I. 

Frumâse și ncântătâre sunt fenaţele și fenăci6- 
rele!), lucinile?) și luminișurile?) când sunt înver= 
dite şi împănate cu totii feliulii de for; mirositâre, Și 
când timpuli e plăcutii, când sârele respândesee în tâte 
părțile radele sale cele căldurâse, ele devină ci multi 
mai atrăgătbre și incântătâre, căef atuncă atâti locui- 
torii câtii și cercetătorii lorii se află în nentreruptă 
mișcare și luerăţivitate. Atunci mii și miliâne de albine 
de cum resare s6rele și până «e sengână diua cu nâptea 
nu staii mai nici unii minutii locului, ci unele, „eșindii 
de. prin albinării, sboră dela o fâre la alta adunândii 
ecră și miere și sbârnăindă ca și când ar fi nisce roi 
Dă m iz Ă 3 su . Lo - *. întregi, ră altele, curi Sai pornitii mai de umpuriii, 

) Fenăcivri dem, dela fena ți, 
?) Lucină pl. lucini, e ună cuvântă forte usitată în Bu- 

covina atâtii în vorba de tâte dilele, câtii şi în cântecele poporane. 
Ea însemnă mat întâii ună loci deschisă în munți și păduri, o 
potană în care pâte fârte lesne strebate și luc) sârele, și apoi culmea 
unui delu, In Bucovina se află și unii sati, câți-va munţi și deluri, 
ari portă numale de Lucină. 

5) Luminişă pl, luminișuri, are accea-și însemnare 
ca și Lucina, sxentrebuințeză însă mat multă în înţelesă de o 
potană ma mică, :
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sentoreii încărcate spre casă. Mii și mii de vespă și 
vespișori!), bondari și bon dă ărași, nevoindii 

a se lăsă să fie întrecuţi de densele, încă alârgă în 
colo și ?n eoce ca și ci asemenea să adune nriere, după 

"cum li-i acuma și adunatulii loră, și după ce o adună 
să o ducă și so depue cei dintâi în nisce făgu- 

rasi 2) supțirei și aţoși făcută pe acoperemintele unorii 
case s6ii atârnată de rămurelele unorii arbori din apro- 

“pierea vre unui rii, Gră cei din urmă în nisce fă- 

gurei rotunţi ce și-i facă prin borţi ânguste de pe 

suprafața pământului. Pe de altă parte sute și mii de 
căluți sâi cătutţi și călușei3) sarii în colo șin 

câee prin Grbă producândii prin săriturile lorii unii feliti 
de sunetiă, ce sâmămână fârte multii cu sunetulii ce-lti 

producii cosașii cândii coseseii, din care causă în unele 

locuri se mai numescii aceste mică victăți încă și co sa și. 

Pe la rădăcina și?n umbra erbei șia forilorii însă 
cete întregi de furnică nu-și poti da rendii unele strin- 
gendu-și nutreţuli necesari pentru susţinerea vieţii, 
Gră altele târâindă după sine câte uni săcuşorii 
albineţii spre a-lii aședă întruni loci mai buni și mal 
sigurii de cum ai fostii mai nainte. 

Mii pe seurtii nici una dintre insectele sburătâre, 
câtii î cele nesburătâre, precum și multe alte vietăți, 

  

“Vespişorii sunt o specie de vespi cu multi mat miet 
decâtii esti ordinari. ” 

3) Făguraș îi şi făgurelă dem. del fagură. 
%) Sub alui si catuţi şi călugei înţelege poporulă 

românii din Bucovina ună feliu de .insecte din familia lăcuste- 
Lor it, « cari „petreci mai multă prin crha de pe fân: ate și se numesc 
germ. Springer scă Ieusehrecken.
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ari împoporeză s6ii cerceteză fenaţele nu staii mai nică 
unii minutit de giuba. 

Dar pe când tâte vietăţile acestea, despre cari 

am Yorbitii până aice, se află în- cea mal mare miscare 
și activitate, pe când fie-care alârgă după nutreţuli sei 

„SG se preâmblă dela o fire la alta, nepurtândii grija 
nimă&ruia, pe-atunci o păserică, care li ţine calea sc, 

mai câtii e diulica de măre, âmblă în urma lori, cum 

le vede se repede spre densele și prindându-le din 
sborii cu rostulii se pune jostii și le mânâncă. 

Ac6sta păserică, care. are v deosebitii plăcere ș 
gustii de-a face unii resboiii cumplitii . pintre înscete ș 
muă alesii pintre albine și vespi, se numesee de căătră 
Românii din Bucovina Albinărelii şi Furni- 

carii, de cătră cei din Transilvania Prigdrăt!) și 
Prigâre?, ră de cătră cei din Moldova și Mun- 
tenia Prigdre, Pregore, Vespariii și Ves- 
părită 5), lat. Merops apiaster L. germ. der Bienen- 

fresser, 

i 
i 

Li) 3 Petri. Vocabulară portativă. Partea I. românesett-neim= 
țese, Sibir, 1851, 

2) Sab. Pop. Barcianii. Vocabulură româniă-nemţeseii. Sibiză. 
1868, — GA. Polizii, Vocubulară  vomânii-germană,  Brasovii. 

1857, 

3) Dr. Cihae. Istoria n: murală ntâia Gră în limba românescă 
compusă, Eşi. 1832. p. 91. — B. Naniană, op. cit. p. 97. — DD. 
Ananescu, Cu elementară de istoria naturală. t. III. Zoologia. Bu- 
curesef. 1874. p. 93. — A. T. Iauriană şi 1. C. Massimiă. GI ossariu, 
are cuprinde Le osie din limba română străine prin origineu scă 
forma loră ete, Bucuresei, 1871,.p. 146. — Dradeseu. „Uti litatea 
pazeriloră publ. în „Drompeta Carpaţilor an. XII. 
Ducuresci, 1874. No. 116%,
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II. | 
Albinărelulii- e una dintre păserelele cele 

mai frumâse, câte. provinii în terile locuite de Români, 

- elit întrunesee pe penele sale mai tote eolorile, precum 
“albe, roşii, galbine, albastre, castanii, 

“negre și verqi. 
Nutreţulii de frunte alii Albinărelului, după cum 

ati observatii cei mai renumiți ornitologiști, și după cum 

am arătatii și noi mai susă, sunt totii feliulii de musce, 
apoi strechii, lăcuste, bondari, cărăbuși 

sa 
şi gărgăuni, însă maialesi albine și totii fehulii 
de vespi, de unde se vede că-i vinii la poporulii ro- 
mânii și numirile de Albinăreli, Vespariii și 
Vespariţă. Ba! Românii din unele sate ale Buco- 
vincă, precum bună Gră din Frătăuții-vechi și din 
Crasna, miă-aii spusii că Albinăroluli mânâncă 
cu mare plăcere și furnică, De-aică apoi lait numitii 
locuitorii acestori sate și Furnicariii, 

III. | 
Albinăreluli se află mai pretutindene. în 

Europa. Eli își face cuibul decomunii prin borți 

adâncă din țermurii apelorii. Âmblă în cete și strigă, 
mai cu samă înaintea unci ploi, fârte tare.  De-aicea 

vine apoi credința Româniloră utâtii a celor din Bu- 

covina, câtii şi a celorii din România, că Albină- 
reluli e nu numai unii anunţătoriii fârte bunii de 
plâic, ci și că el, macarii că petrece mai multii în 
apropierea apelorii, nici când de altă dati nu b6 apă, 

“ci numai când plâiiă 
* —— oi



Dumbrăvanca. 
, 

"Una dintre paserile mutătâre sâii călătâre, care 

vine la noi cam cătră finea luă Prierii șPn August 
se pregătesee €ră-și de ducă ușa, că pe la mijloculii lui 
Septemwre ne lasă cu totulii, este Dumbrăvanea, 

numită în Bucovina încă și Găiţi ș6ră, în Mun- 

tenia Dumbravancă, Dumbrăvidră, Cora- 

baticăyj şi Câcăii2), Gră în alte locuri locuite de 

Români Gaiţă-venătă?) și Corbii-albastru?) 
lat. Coracias garrula I. germ. Blaurake oder Mandel- 
krâhe. | 

Dumbrăvuncea, eareare mărimea unci Cetice și 
care petrece la noi mai multii prin pădută şi prin dum- 
brăvi, de unde se vede că-i vinii la poporulii. românii 
și numirile de Dumbrăvaneă și Dumbrăvidră, 

1) George Baronzi. Opere complete. „Vol. |. Limba română și 
tradiţiunile ei. Galaţi şi Brăila, 1872, p. 181, 

| 2) Com. de Dl Gr. Stefanescu, profesori de universitate în 
Bucuresei, şi de Dlă P. Ispireseu, tipografii în Bucuresei. 

, 3) A, de Cihac. Dictionnaire detymologie daco-romane, t, II. 
Llements slaves, magyar, tures, grees-moderne et albanais. Francfort, 
1879. p. 112, 

3) A. Pocorni. Istoria naturală, traducere română. Viena. 
1861, p. 79; —
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se pote cundsce de pe următârele semne: rostulii ci e 
de mijlocii, tărişoră, drepti, la rădeeină lătăreţii, la 
vărtăi îndoitii. Degetul din mijlocii alii picidrelorii e 
mai lungii decâtii cele doue lăturașe. Coda dreptii răte- 
zată. Penele fărte frumâse. Capulii, erumazulii, pânte- 
cele și aripele albăstrii bătendii ceva în verdiii, penele 
de-astupr a nărilorii, de pe lângă încheietura gură și de 
pe bărbicalbiă ; penele cele mică de-alungulii subsudrelorii 
și celea de pe partea de susii a codii albăstrii-întune- 
cate; penele de pe spate, de pe umeri și îngenun- 
chituri 1), precum şi celea de pe de desuptulii ari- 
pelorii albastre-întunecate. I)Gue pene din mijloculii codii 
cafenii, celelalte tulbure-albăstrii. | 

Dumbrăvanea 6 respândită mai preste tâtă Europa. 
ia este fârte spări6să. Cum dă cu ochii de vre unii 
omii, îndată fuge, 

Nutreţulii de frunte ali Dumbrăvenecă sunt că ră- 
bușii, călușeii, căluții scu căiuţiă, lăcu- 
stele, broscuţele, ş șoperlele și rimele. Bu! 
Românii din unele părţi ale Bucovinei. spunii că ea se 
nutresee şi cu pâne albă, mai alesii cu grâii. 

In Bucovina, după cum mi Sa spusă, âmblă Dum- 
brăvencele fârte adeseori lu unii locii cu Gaiţele, 

„În fine voii să mat însemnezii. și aceea, că numirea 
de Corabatică a acestei paseri vine de acolo 
fiind că partea cea mai mare a penelorii sale aduce la 
colâre cu florea plantei, care în Bucovina se numesce 
  

') Sub îngenunchitură înţelegă Românii din Ducovina 
a dSua încheietură a aripeloră, 

y
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Albăstrea, ră în Muntenia Corabaticăt) și 

Corobuaţiei?), lat. Centaurea Cyanus ÎL. germ. die 

- blaue Kornblume. 

 G. Baronzi. op. cit, p, 13], , 
2) Dr.D. Brândză. „Limba botanică a ţeranului 

românii“, publ. în „Columna lui Fratani, Nâua serie, an. 
III. Pucuresci. 1852, p. si. 

  

De — ,



Mulge - capre. 

I., i 
Pe la însărate și n6ptea, mai alesii când afară e 

săninii și frumosi, când luna și stelele respândescii lu- 
mina lorii în tâte părţile, oră și eine pâte se observe 
o păstruică, ce-va mai mare de câtii o Rîndunică 
sburândii în colo șin e6ce cu gura căseată ca și când 
ar voi să prindă ce-vu cu densa, 

Ac6sta păsăruică, a cărei rosti şi grumazii sunt 
fârte scurte, capulii însă mare și lati, penele de pe 
spate cenușii-întunecate și: presurate 60 mulţime de 
punctișre cafenii-inchise și ici-colea negru-vărgate, Gră 
celea de pe pântece ruginii, se numesce de cătră unii 
Români Mulge-capre!) și Mulgătoriuli-ca- 
prelorii 2. ră de cătră alţi Rîndunea-de- 
n6pte5) și Păpăludăs,, lat, Caprimulgus euro- 
peus L.. germ. die Nachtschwalbe oder der Ziegenmelhker. 

  

') La Românii din Ungaria, com. de Dlii Elia Popă. — $. "$. Michaleseii. Compendiu de istoria naturală pentru sedlele primare de ambe sexe. Craiova. 1869. p. 3 
:) B. Naniană op. cit. p. 97, , 
5) Dr. Cihac. op. cit. p. 91.- 8.5, Michalescu, loc, cit. — li Românii din Bucovina și mat în tote dicționarele, câte le avemii pent acuma. 
4) A de Cihae. Dietionnaire. t, II, p. 251.
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Despre păsăruica aeâsta, care totă diua stă as- 

cunsă “prin scorburile arborilorii, și numai pe la înst- 

rate începe a sbură şi mai alesii prin staulele vitelorii 

cornute și prin târlele oilorii ca să prindă insectele, 
cară se ţinii prin locurile acestea și cari formâză nu- 
treţulii, că principalii, esistă la Românii din comitatulii 

Satmare în Ungaria o legendă, care e înteresantă din 
mai multe punete de privire, și care, cugetii cii; că fie- 

căruia i va fi fârte binevenită, dacă voii reprodu- 

ce-o aice | 
Etă-o o-ai și legenda respectivă astfelii după cum 

mi-a trămis7o Dia Elia Popii, învățătorii în Șomecuta- 

mare, carele a audit?o. dela nisce Români din comuna 

Arieșulii-de-pădure. 

iu 

i 

II. | 

A fostii: ce-a fostii, căcă de nu sur fi întemplatii 

nică nu sar povesti. 
A fostii odată unii omii forte avutii. Intre multe 

alte avuţiă și bunătătă avea elii și o turmă de oi, cară 

la tâtă mulsura îi da câte dâuespredece vedre de lapte. 
Omulii acesta și-a făcutii staulii Ja oile sale pe 

hotarii departe de satii, unde mâneaii cu oile păcurarii 

și bacăulii. Pecurării se duceaii totdcuna cu oile la 
păscătâre, cră baciuli ședeu numai la colibă și făcea 

brânză din laptele, ce-lit mulgea dela. oi. 

Intwo sâră însă sa întemplatii, să toţi pecurarii 

Saii dusii, cum e rendulii tinerilorii, în satii la fete, 
num: baciulii singurii a remasii la stână, Și baciulii 
pentru ca să nu-i fie uritii și să nu dârmă până ce 

N



vorii veni pecurarii din sati, își fică unii focii mare 
și puindu-se lângă dânsul începă a fumă din pipă. 

Dar tă că îndată cum a înstratiă a veniti la 
stână o pasere urită, cu apulii mare, eu gura dăbălă- 
zată și cu aripele ude, și cum a veniti a și începutii 

“a stropi focul lângă care sta baciuli până ce l-a 
- 
Si . stânsii cu totulii. Eră după acâsta sa datit a mulge 

caprele, câte se aflii pintre ol. 
Baciului, vădendii acesta întâmplare, eși de grabă 

din colibă și alergândii prin staululii oilorit prinse pa- 
serea, cea cu capii mare și legendu-o bine cu să nu 
fugă, o ţină pent deminâţă în colibă. După ce st fă- 
cutii iuă a luat?o și a duso omului celui avutii, a cuă 
eraii oile și cuprele. 

Omulii celi avutii, cum o văd, neseiindit ce felii 
de pasere e acâsta și cum se chiamă, strînse mat mulți 
6meni din satii la unii locii şi-i întrebă, că dâră vori 
sci ci: ce feliu de pasere să fie acesta şi cum se 
chiamă ? 

», Dar nime nu scid... Toţi se uitai la dânsa cu 
ochi mari, mirându-se de făptura şi ciutătura că și de 
celea ce le-a istorisitii baciulii. 

Atunci Gmenii, pentru că uu seinii cum se chiamă 
îi puseră nume „Mulge-capre* și „Mulge- 
capre“ a remasii apoi până și?n diua de astă-di, 

Și să nu faceți cum-va să nu credeți, cică tocmui 
„așa i su întemplati omului celui avută, după cum 
Vam povestitii, ci mai bine să diceți cu toţii: „Să 
ferâscă bunulii Dumnedeii ca să nu mai vină în turmă 

I - 

„Mulge-capret, căcă acâsta pasere de nspte mulge 
*
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nu numai caprele, ci și vile și vacile, și apoi li ie lap- 
tele, încâtii numai după multe descântece și cu multe 

afumiături de tămâe o poţi depărtă dela staulii. și a te 
mântui de dânsa !.., 

Acâsta-i legenda lui „Mulge-capre“! 

LII. 

Credinţa înfăţoșată în acâsta legendă esistă nu 
numai la Românii din Ungaria, ci ea se afli și la cei 
din Bucovina, Moldova și Munt.nia. | | 

Dl P. Ursulii îmi serie în privinţa acâsta urmă- 
târele: „despre Rînduncua-de-nbpte cea cu 
apulii mare eredii Românii de prin părţile n6stre, 

„adică din ținutului Dornei, că suge oile şi caprele 
și că Gia sâii capra suptă odată de densa nu ce mai 
multii bună de ţinutii. RindunGua acâsta e totii atâtii 

de primejdidsă ca și Sburătoriulii.!, Ea de multe 
oră strică chiar şi o turmă întrâgă de oi, care după 
aceca mai multii nu e bună de nemică.“ 

Repăusatuli cavalerii și doctorii de medicină Ci- 

hacit ni spune în privința acestei paseră urmatârele':" 
„Riînduncua-de-n 6pte sboră sâra şi demi- 

nâţa spre a prinde insecte, întră adeseori în grajdiură, 
care lucru a scornitii (icerea, cum că ca suge caprele: 2) 

B. Naunianii, vorbindii despre acâsta pasere, dice:. 

iua petrece, — adică Mulge-capre, — as- 

cunsă prin scorburile arborilorii, 6” nâptea âmblă cu 
  

') Sburătoriuliă acesta e o ființă mitologică despre care 
vofu vorbi mat pe largă în „Mitologia daco-română.“ 

2) Istoria nat, cit. p. 91.
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gura căscată ca să prindă inscete prin staulele vitelorii, 
de unde Gmenii superstiţioși aii credutii că farmecă 

. 
vitele ca să le ia laptele și de-aceea l-aii numiti „Mu l- 
gttoriulii caprelorii“,!) 

In fine $. Ş. Michaleseu serie: 

„Rîndurica-de-n6 pt e șede ascunsă, și numa 

nGptea sbâră pintre oi, capre și alte vite spre a prinde 
insectele, ceară trăescii în băligariulii acestori animale, 

de unde sa născutii fabula, cum că ea ie laptele dela 
apre și i sa datii numele de Mulge-ca pre, 2) 

| Acestea sunt tte credinţele Românilorii despre 
Mulge-eapre, câte le-am pututii adună pent acuma! 

1) Op. cit. p. 97, 

2) Op. cit. p. 31, 
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Drepneua. 

I. 

Pe lângă biserici cu turnură înalte, pe lângă ce- 
tăți și pe lângă alte locașuiă de pâtră nu odată “ni: 
sentâîmplă să vedemii o păsăruică fârte vi6ie, neas- 
tâmpărată și iute, care aduce în câtiă-va la făptura cor- 

pului cu Rindunica-de-casă,. dar care e ce-va 

mai mare de câti o Riîndunică. Acâsta păsăruică, 
a carii aripă sunt mari, lungăreţe, și ascuţite; penele 

de pe spate și de pe umeri cafenii-închise; bărbia și 
gușa înfrumsețate co pată albă-rotundă ; peliţa ochi- 
lorii cafenie-întunecată ; rostulii-negru ; picădrele negri- 
ci6se, forte scurte și încălţntet:, se numesece de 

sătră Românii din Bucovina Drepnea pl. Drep- 
nele, apoi Rindunică-de-plâre și Lăstunii 
mare, lat. Cypselus apus 1. germ. Mauer- oder Thurm- 

segler, 'Thurmsehwalbe, ” 

Drepncua?)'esxte fârte lăţilă în Europa. Ea 

sosesee la noi din ţerile cele calde -și anume din Africa, 

1) Când picidrele unei paseri sunt acoperite ptni la degete 
cu pene, atunci se dice despre paserea respectivă că e încălţată, 

2) In legătură cu numele 'acestei paseri credă că stă și ver- 
bulă „drepănă“, usitatii în Bucovina, care însemnă atâta câtii a 
se acăţără, a se sui pe uni obicetii înaltii,
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unde petrece peste rnă, pe la începutulii lui Mai, 
une oră, când se desprimăvărâză de timpurii și e fru- 
mosii, chiar șin septămâna de pe urmă a lui Prierii, 

și Gră-și ne lasă cu începutulii luncă lui Augustii. | 
In Bucovina, după câtii seiii cii penă acuma, 

provine Drepn6ua în mai multe locuri, și mai alesii 
pe la mănăstirile și bisericile din Dragomirna, Suce- 
vița, Putna, Voronetţii, Solca, Mănăstirea Homorului și 

la schitulă Zamei din Sucâva. La aceste "mănăstiri și 
biserică își fucii Drepnelele cu sutele și eu miile 
cuiburi prin erepăturile ziduriloră și prin turnuri, sbâră 

în tâte părţile târte repede și strigă co voce așa de 

ascuţită și pătrundătâre, încâtii îți ţiue urechile și din 
causa acâsta, nică nu ești în stare să stai multii în apro- 

pierea lorii și să le asculți.. 

II, 
Constantinii Diaconescu, românii de v”o șesedeci 

de ani: din satulii Calafindleseă, dela care am auditii 

ântâia-și dată numele adevăratii românescii alii acestel 
păsărele, mi-a spusii că Drepnelele își facii cuă- 

burile cu gura întârsă în josii şi se Guă numai due 

6ue lungărețe, rari când trei, pre cari le eloceseii numai - 

șepte dile. 

„Ce se atinge de numărulăi Guelorii și de cuibii, 
apoi acâsta spusă a lui C. Diaconescu consună cu cele 
ce ni le spune despre acâsta pasere și Brehm în 

istoria sa naturală!) Gră câtii - pentru, elocirea Guelorii 

credii că e numai o închipuire. 

21) Drehmis Thierleben. Ziweite Abth. — Văgel. Erster Band, 
Leipzig. 1882, p. 4U2.



Totii Diaconescu mi-a spusii, că dacă atacă cine- 
a cuibulii Drepnelei sâii îi ie Guele, apoi acâsta 
îndată-și părăsesee cuibul și nu sentârnă mai multii 
la densulii. 

Numele Rîndunică-de-plâie a acestei pa- 
seri, dupre cum mi-aii spusii. mal mulți Români din 
Frătăuţii-veehi, vine de-acolo, pentru că ea înaintea 
unci ploi scii a unci furtuni mari âmblă forte neastâm- 
părată în tâte părţile, sbâră forte pe susii și strigă 
fârte tare. 

Di —



> 

Ciocănitorea. 

I. 

Românii din Bucovina, 'Fransilvania și Ungaria, 
după câtii seiii e penă acuma, mai pre tâte paserile, 
câte provinii în Europa și se numescii unii terminii 
technieii latinii „Picidues, le numeseii eunii singurii 
cuvânti „Ciocănitoris ră cci din România totii 
pre acestea paseră le numescii Ghio noi, Gheonoi 
şi Gheunoi, sing. Ghione, Gheonse și 
Gheunde, 

- Se numescii șin Bucovina unele dintre aceste 
paseri Ghionoi sâi Gionoi şi Geu noi, însă 
numai forte rari, și mai alesi numai în părţile cele 
muntâse. 

Pre fie-care specie însă alii acestui genii de pa- 
seri o mumescii Românii din numitele țeri parte după 
mărimea corpului și colorea penelorii, parte și. câte 
“unii altii cuventii tehnicii, 

Noi vom arătă în liniile următâre pe rând cum 
se numesce fie-care specie îndeosebi și la fie-care vom 
începe cu numirile usitate în Bucovina și vom fini cu 
cele usitate în celelalte ţeri locuite de Români. Vomii .
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adaoge totodată la fie-care Ciocănitâre și câte o des- 
criere scurtă, ca fie-cine să-și facă o închipuire macarii 
câtii de mică despre densele. 

Săncepemii așa dară mai ântâii cu Ciocani- 

t6rea cea mai mare, care este cunoscută Românilorii. 

II.. | 

Ciocănitârea cea mai mare, care provine în Eu- 
ropa, se numesce de cătră Românii din Bucovina: 

Geunde, mase. Geunoiii, Geunde-n âgră, 

Gionde-ncgră, Ciocănitâre-nâgră; Cio- 

„cănitâre-cu-cârpă, Ciocănit6re-cucu- 
iată; în Muntenia: Ghionde-nâgră?); în Tran- 

silvania: Ciocănitâre, Căţărătore?) și Ho-. 
roriii-de-bradii?), lat. Picus martius I, germ. 

der Sehwarzspeeht. 
Ciocănitârea acesta e nâgră, crescetulii capului 

roșii ca sângele, și anume la bărbiăţelii t6tă suprafaţa 
capului, ră le femeiușeă numai întunii locii pe c6fă. 

Ochii gălbii, căoculit ascuţitii și forte tare, 
Acâsta Ciocănitâre e respândită pretutindene în 

Europa, unde: se află păduri împănate cu bradi bătrăni. 

Nutreţulii că sunt carii și alți vermișoră, ce se află prin 
seGrța căungilorii, precum și a altorii arbori bătrâni și 
putregăioși, apoi furnicile, diferite semințe si alune. 

Romănii din satulii Calafindescă, după cum mi-a 

„spusii Sofia Frâncu, dicii și credii că Ciocănit6rea 

ȘI) B. Nanianit. op. cit. p. 9, 

2) $. P, Barcianii. op. cit. 

3) A, de Cihae. Dictionnaire. t. II. p. 506,-



acâsta e bună de IGeii în contra nă d uşelei. Omenii 
ce aii: nădușală, sâă şi alții, carii. pătimeseii de Gre-și 
are durere de peptii, o prindă, o tae, o cinătueseii și 
facă apoi zamă dulce dintrensa.: După aeâsta, nainte 
de-a gustă din alte bucate, sorbeseii zuma acesta și 
mânâncă carnea. În acestii modii, se dice, că mulți pă- 
timași de peptii sfaii vindeeatii cum se cade și ai trăită 
încă lungii timpii. - | 

Românii din satul Crasna încă întrebuinţâză 
Ciocănit6rea acâsta ca leii în contra durerii de 
peptii. Aceștia, după ce o prindii și-o tac, facii din 
carnea ci unii feliu de supă nesărată în care mai punii 
și o câtime anumită de zăharii şi apoi o sorbeseii pe 
nemâncate, 

Cum că datina și credința acâsta trebue să fie 
torte lățită pintre Românii din Bucovina se pote cu- 
n6sce și de-acolo, pentru că și Românii din Frătăuţii- 
vechi mi-ai spusii, că Ciocănitârea acâsta e bună de 
mâneatii. 

Se mai istorisesce încă și aceea despre acesta 3 

Ciociinitre, după cum mi-a scrisă Dlui P. Ursulii, că 
celii. ce voesce numai decâtii. să aibă Erba-tfere- 
lo rii,  — acea crbă misteri6să, despre care se crede 
i are putere de-a deseuiă oră ce încuietâre, — se 
duce și bate în prejurulă embului sâti cuie de terii. 
“Ciocănitârea, -ca să potă întră în cuibii, se duce și nu 
sentâree înapoi până ce nu află 6rba-ferelor i, 
cră după ce o află Și-o. aduce, cum o atinge de euibă, 
euele îndată pică josii, și atunci celii ce-i trebue erba, 
0 pote:târte lesne ăpătă, dacă pune și ține cum=va pe



aseunsii unii vasii de desuptulii cuibului: căci ea pică 

dimpreună cu eucle, - 

In fine Ciocănitârea acâsta servesce Românilorii 
și de călindarii, prevestindii prin cânteculii ci schim- 
barea unci vremi urite într”o vreme frumâsă și plăcută. 

III. 

Ciocănitârea-pestriţă,Ciocănitorea 
roșă, Gionde sâii Geunde-pestriţă, numită 
de cătră Românii dim Banatii și anume de cătră cei 
din ţinutulii Ohaba-mâtnicului Svârdaică-roșă!), 

6ră de cătră ccă din tinutulii Oraviţei Ciocăni- 

târe-pestriţă, Sfâreiocii, Sfâreiocii-gheoșii, 

Sprăciocii şi Sfranelocii?), în unele ţinuturi 

din Transilvania Bocănitâre?), șin urmă Ho- 
rolu-pestriţiit), lat. Picus major Ii. germ. der 

grosse Buntspecht oder Rothspeeht. 

Corpulii acestei Ciocănitori e peste totii înpestri- 
ţatii cu pete albe, roșii și negre. Ea sc află pretutindene 
în Europa, unde sunt păduri. Iubesce mai cu samă 
pădurile dese. Se arată însă tâmna și Grna și prin 

!) Com. de Dli I6uit Stoicescu. . 

2) Com. de Dhii Îlie Trăilă şi Aureliii Oprea prin Dli Dr. 
At. M. Marienescu, și de Dli los. Olarii. Veţi şi A. de Cihac, 
Dietionnaire. t, Il. p. 341, — Despre adj. „gheoşă:. Dlui. M. Ma- 
rienescu mi-a scris “următârele: „gheoşiă sonulii lungii pe pet 
curati, scurti pe „0“ curati, e sinonimă cu colţosii din colții 
a) de dinţi, b) de plante, c) ânghiu, de aci și colțţurâsă d. e. încol- 
ţesce cânepu = cânepa e gheoşă.i 

3) Com. de Dla N. Densuşană. 

A. de Cihae. Dictionnaire, t. IL. p. 506,
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liveci. Nutreţulii că constă din totii soiulii de inseete, 
ce se află prin scârța și prin mușehiulii: arborilorii, 
precum și din aluve și seminţe de brădetură, 

Â. IV. | 
N Ciocănitârea-pestriţă-mijlocie, ast- 
feliu în Bucovina, 'Fransilvania și Ungaria, 6ră în Mun- 
tenia Ghionde-pestri ță), lat: Picus medius Le, 
germ. der nittlere Buntspecht. 

Fruntea și partea denainte a apului a acestei 
Ciocănitoră sunt albe-ruginii, erescetulii și partea de- 
"apoi a capului deschise-roșiă ; eâta, partea inferiră a 
grumazului și celelalte părți superidre negre ; capuli, 
laturile grumazalui și tâmplele albe; mijloculii peptului 
galbănii-ruginiii ; pântecele și șoldurile roșii. Denapoia 
urechilori are o pată lungzăreţă nceră, care se'mbină o 
dungă mai ângustă şi se întinde până la peptii. Ochii 
roși, căoculii negru albăstriii, picidrele negre-suriă, 

Se uflă CiocănitOrea. uecsta mai alesii în Ro- 
mânia și Basarabia, dar provine șPn celelalte ţeră lv- 
cuite de Români. 

V. | 
Ciocănitârea-pestriţă-mică, Furni- 

carii ), Ghionde-pestrit ă.5) lat. Picus minor 
IL. germ. der kleine Buntspeeht. ” 

') B. Naniană. op. cit. p, 98. : 
2) A. de Cihae. Dietionnaire. t, 1. p. 1C0. — In Bucovina, după cum mi-ai spusii vro câţi-va Români se numesci „Furni- cari“ și Ciocănitorile cele negre, e 
3) B. Naniană. op. cit. p9, --



Partea denainte a capului a acestei Ciocănitori e 

albii-ruginiii, crescetulit capului roșu-deschisii ; . celelalte” 

părti ale corpului împestriţate eu pete albe și cu dungă 

negre încrucișate ; zăbelele, tâmplele, gușa, laturile gru- 

mazului, precum și pântecele albe-intunecate; | ochii 

roși ; cioculii albăstriii ; picădrele plumbii. 

| Ciocănitârea acâsta e totii atâta de lâţită ca și 

căocănitârea cea pestriță și roșă. 

VI. 

Ciocănitârea-verde, Ghionea sc 

Giondea-verde)), 3vârdaică-verde?), Ho- 

roiu-verde5), Verdaicăt), Verdare și Vâr- 

dare 5, lat. Picus viridis L. germ. der Griinspecht. 

Partea superidră a capului, ecfa și o pată mică 

de lângă gură a acestei Ciocănitori sunt roșii-deschise. 

Crescetulii capului surii, penele din prejuruli nărilorit 

și zăbelele cenușii, părţile superiâre maslinii, aripele 
cafenii, învălișulii codii untdelemn bărbia și gușa al- 

bastre-veriii. 
Şi acâsta Ciocănitore este fârte lăţită în ţerile 

locuite de Români. Ă 

Cum că numirile din urmă ale acestei paseri, 

adică Verdure și Vârdure sunt forte respândite, 

" In Bucovina și la B. Naniană. op. cit. p. 98, - 

2) La Românii din Ohaba-mâtnicii, com. de Dlii |. Stoicescu. 

2) A. de Cihae. Dietionnaire t. ÎL. p. 906, 

' In Banată, com. de Dliăi A. Oprea. 

Dr. Teodurii Stamati. Wocabularii de limba germana și ru= 

mână etc. Iaşi, 1892. p. 334,



mai alesi în Muntenia !; și Moldova ne putemii. înere- 
dinţă şi din urmiătoriulii proverbii : 

Verdarea ecreă copuciulă 
ȘI mat slabi unde găsesce 
Acolo ctoeănesce, 2) 

Cioeănitârea verde, după spusa Românilorii din 
Vatra-Dornci, e bună de Iccii, şi anume : dacă cel ce 
are lipsă de dânsa va înpușea-o, după acâsta va usea-o 
bine și apoi va pisa-o și va da-0, umesteeată cu sare, 
ailorii, cară ait limbrici, dice că caii îndată se cură- 
ţescii de acești vermi ră și se facă apoi cu multii mai 
sănătoși, de cum aii fostii mai nainte, 3) 

Spunii o samă de Români, că Ciocănitârea uecsta 
e bună și de mâncatii. | 

Când cântă, după cum e acuma și cânteculii că, 
atunci dicii Românii că e semnit de plâe, ră când 
torăesee cu căoculii în copaci, spunii că are să fie vreme 
bună, și când cine-va o aude astfeliu torăindii observă : 
sianit audi cum torăesce Civcănitârea a vreme bună.) 

Pruncii din unele ținuturi ale 'Fransil sanici ati 
unii feliii de jocă, carele fiindii că ni- amintesce de 
acâsta Ciocănitâre, nu mă potii reţină ca să. nu-l re- 
producii aice, - 

_1) In ținutulii Gorjului, după cum. n'a asigurată Dli I6nă Cornoiii, stud. la facultatea teologică din Cernăuţi, paserea acesta se numesce numai „Vârdare.t ” ” . 
1) Antonii Pannă, Culegere de proverburi sti Povestea vorbit. Partea II. Bucuresei. 1853, p. 1%. . 
:) Dictată de Gavrilă Bâncăşă, românii din Vatra-Dornei, 
*) Cred, Rom. din Poiana-Stampit, com. de Petru Spenulii.



Când adică păstoreseii pruneii vitele: şi sunt mai 
mulți înși adunați la unii locii, și de ședii cu toţii josii, 
unulit dintre că, care e mai isteţii și mai spintenii, se 
se6lii iute de josii și dice: 

3 

Ciocănitâre verile 

Sete ochii cut șede! 

Atunci toți pruncii se sedlă întro clipită ea să. 

nu se referâscă acâsta dicală la. donșii. 

Eră când stati în picidre, unulii dintre ci la mo- 

mentii se aruncă josti Și (ice : : ÎN 
3 

Ciocănitâre ouătâre 

Secte ochii cui em picidre! 

Și-atunci toți într'o clipită se punii josii, ea dicala 
să nu-i ajungă pre denșii.2) 

VII. 

Ciocănitârea-sură, Ciocănitâreu- 
venită, Ciocănitbrea-gaulbănă (bărbăţelulii:, 
Ciocănit6rea-albăstrie, „Geunoiu-gual- 
bănii, Gionde stă Geunde-cen ușie, lat. Picus 

anus Gm. germ. Grauspecht. 

Ciocănitorea acâsta e mii totii atâtii de mare cu 
și Verdarea, Crescetulii și partea, denainte a ca- 
pului sunt roși-albii, fruntea surie închisă ; partea de- 
*napoi a capului și câfa, verdiă ; celelalte pene de pe 
de-asupr a sunt maslinii ; bărbia. si! ușa suriă. 

DE Com. de Di Gr. Crăetunaşii,



— SI -- 

„Xutreţulii de căpitenie alii acestei Ciocănitori 
constâ din cari și alte insecte, ce se află prin arborii 
ecă uscați și prin seârța acestora, însă mai cu samă 
din furnici. | 

După spusa Românilorii din Frătăuţii-vechi Cio- 
„cănitârea acâsta e cea mai curată dintre tâte celelalte 
Ciociinitoră, de-aceea este ca și bună de mâneată. 

| VIII. 
Causa de ee ciocinesce Ciocănitârea cu căoculii 

că celi ture și ascuţitii în-arbori ni-o spune următârea | 
„legendă, aflătâre la Românii din Bucovina, care mi-a 
comunieat'o Dli Orestii Lujanii. 

| Dice că Ciocănitârea dintru începutii ma 
fostii pasere, ca acuma, ci ea a fostii o femee năsută 1) 
adică una de acelea, căreia îi plăcea să-și bage nasulii 
în totii loculii, chiar și acolo unde nu-Y ferbea la, și 
pre fie-care să-lii vorbâscă de reii și să-i anine câte o 
codiță. | 

Intro di prinqendii Dumnedeii tâte gângăniile de - 
pe făța pământului, precum: vespi, gărgăuni, ţinţari, 
furnică, cară, și altele o mulţime asemenea acestora, şi 
legându-le bine întrună sacii, chiemâ pre femeea cca, 
năsută la sine și dându-i saculă îă dise: | 
  

, 1) Cuvântulă „năsută“ e forte lățită în Bucovina, și se 
spune mal cu samă despre Gmenii, carii ai nasii mare. Se dice însă 
și despre oi oi năsute==oi cu nasulii mare. „Năsută“și „nă- 
şută“ sâu și „nă sită“ ca substantivii însemnă și glumeţiă, bat- 
iocuritoriii, vorbitorii de reă. Năsu ți şi năsute se numescii încă 
și acei Gmeni, carit își bagă nasulii în totă loculii, carit trebue să scie 
tâte câte sentâmplă. 

6



— Ie' saculii acesta și du-lii de-lii aruncă așa cum 
îl vedi în mare! Da caută... nu cumva să te pue 
păcatele, ca după ce vă eși de-aice la largulii teii, si-l 
deslegi ca să vedi ce este întwensulii, că apoi va f 
vaă și amarii de capulii teii!... atuncă ai să piiţesci 
una ne mai păţită!... nai înţelesi!... 

— Ferâscă ceriuli! —  respunse năsuta, luândii 
saculii în spate, — unde aşi face cii una ca aceea să 
n'aseultii porunca ta Dâmne! — Și cum rost ca cu- 

SI vintele acestea eși din pomătii afară, căci Dumnedcii 
când îi dete saculii, se află întrunii pomătii forte mare 
și frumosii, împănatii cu toti feliulă de pomi roditoră - 
și flori mirositâre, 

Dar ţi-ai aflatii omulii, care să-și ţie cuventulii !... 
Năsuta, cum eși din pomătii afară, nu apucă a face 
vo câte-va sute de pași când, cuprindându-o unii dori 
nespusii ca să vâlă ce duce în spate, nu se pută reţină 
de-a nu se opri în locii și-a deslegă saculi. Insă nu 

a . e apucă Dine a-l deslegă și gângăniile, v&qendu-se Cră-și 
de-o-dată slobode, eșiră - dintrensulii și începură a se 
respândi în tâte pârţile, și-a se ascunde unele” prin 
crepăturile și pe sub seârțu copacilorii, âră altele prin 
6rbii și pe sub ţerină, mai pe scurtii care pe unde apucă 
mai de grabă... 

Năsata, de spaimă și de frică ca să no pe dep- 
s6scă Dumnedeii pentru că nu sa ţinută de cuvântii, 
ci i-a căleatii porunea, începi a alergă cu o seosă din 
minte în tâte părţile după gâng: 
și să le bage Gră-șă în sacii, | 

A 
gângănii, voindii să le prindă



Da eine eră în stare să prindă atâta amarii de 
gânganie, câtă vârise Dummnedeii în. saculii acela ?. 
și cine, mă rogii, putea su scie: în catro ai apuei atii și 

3 Sai ascunsii acestea ?,.. Prinsă ca ce prinsă, nu-i 

% 

vorbă, dar pre tote să le prindă k-a fostii peste putinţă, 
căci gângăniile nu erai ușa de prâste ea să stee lo- 
cului!.., . 
 Dumnezeii, vădendii că femeea, carcăa X-a datii 

saculii cu gângăniile ca să-l ducă și să-lii arunce în 
mare, nu l-a ascultati, sa măniatii pe dânsa și spre pe- 
depsă a prefiăcut?o întwo Ciocănitâre (ieându-i 
că până ce nu va prinde pre tâte gângăniile, câte le-a 
sloboditii din sacii, până atunci nici să nu mai tragă 
nădejde că se va pută preface Cră-și în femee, cum a 
fostii dintru începulii. | 

De-atuncă apoi, de când Dumnedeii a prefacut?o 
în pasere, Ciocănitârea nu-și pote da rândii aler- 

A = gândi prin păduri, pădurele și pomete și prindândii la 
gângăniă, cugetândii că dacă le va prinde pre tâte se 
va face Gră-și femee aum a fostii dela, începutii, 

Eră căoculii e eclii lun sii și ascuţitii, cu care 
prinde ea gângăniile, e nasulii că de odinidră, căcă ca! 
femee avea unii nasii lungii, care și-lii băgă în totii lo- 
culii, și nemică nu remânea nccăutatii, nevădutii și ne- 
vorbitii de densa, precum și de-atuncă în eee, de când 
e pasere, nu remâne nică unii pomișorii, mai alesii de 
căi bortoși: și putregăivși, ca să nu fie cercetati de 
densa, căutândii gângăniile ce le-a scăpatii odati din 
sacii și nu le mai pote găti de prinsii nici Până în diua 
de astă-qi.., 

G*



SE IX. 

Cu privire la numirile Ghionde, Gheondc, 

Gheunde si Gionde, Geonde și Geun6e, 

merită de-a fi amintiti următoriulii pasagiii, pre care-lii, 
sedtemii dintro poveste din Muntenia : 

„După ce Fătii-frumosii a trecutii afară de împă- 

răţia tatălui scii, și a ajunsii în pustietate, a împărțitii 

tâtă avuţia lui pe la ostași, și Inându-și diua bună, X-a 
trămisii înapoi, oprindu-și pentru dâusulii merinde numai 
câtii a pututii duce calulii. Și apucândii calea cătră re- 
săritii sa dusii trei dile și trei nopți, până a ajunsii 

la. o câmpie întinsă, unde eră o mulţime de 6se de 
“ Omeni.« 

„dice stândii să odihnescă îi dise calulii : 

'— „Să seiă stăpâne că aice suntemii pe moșia 
uni Gheonoi, care e atâtii de rea, “încât nimeni 

nu calcă pe moșia că fără să fie omoritii. Ba a fostii 
temec, dar blăstămulii părinţilorii că 
pe cari nu-i ascultă, ci totii îi năcăjiă, aii 

făcut” să fie Gheonde; ea este acuma lângă 

copiii ei, dar” mâne, în pădurea, care o veci, a sf în- - 
tâlnimii venind să te prăpădâscă ; e grozavii de mare; 
dară să nu te sparii, ci să fă gata cu arculii, ca să o 
săgeteză, și paloșuliă și sulița să le ţii la îndămână ca 
să te slujesci cu dânsele la trebuinţă.e 

„Se deteră spre odihuă, dar” pândia când unulii, 
când altulii.« |
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„A d6ua di, când se revărsară zorile, ci se pre- 
gatiaii să trâcă pădurea ;' înșelâ și înfrână calulii, și 
chinga o strinse mai multii ca altă dată, și porni ; când 
audi o ciocănitură grosnică, 6” calulii în 
dise : ține-te stăpâne gata, că ctă se apropie Gheo- 
n6ea! Și când veniă ea doboriă copacii, așa de iute 
mergea ; 6r” calulii se urcă ca vântulii pene de-asupra 
ci și Fătii-frumosii îi luă ună piciorii cu săgdta, și 
când eră gata a o lovi cu o a dâua săgetă, strigă ca: 

„Sta Tett-trantosti, că nu-ţi facii nemicii 1 
„Și vădendii că nu o crede, îi dete în serisii cu 

sângele seii 
— „Să-ţi trăcscă calulii, Fătii-frumosti! — îi mai 

(lise ca, — că este năsdrăvanit; căci de nu eră clii, te ( 3 , 3 

mâncamii friptii ; acuma însă nai mâneatii tu pe mine; 
să scii că până adi nică unii muritorii wma cutezatii să 
calce hotarele mele până aicea, câți-va nebuni, carii 
S'aii încumetatii a o face, mai ajunsii 'decâtii penă în 
cămpia, unde ai vădutii 6sele cele multe.“ 

„Se duseră apoi acasă la dânsa, unde L-a ospătatii 
și l-a omenitii ca pe unii calătoriii. Dar” când se aflaii 
la mâsă și se chefuiii, Ghevn dea gemea de durere ; 

atuncă elii îi seâse piciorulii pe care îlii păstrâ în traistă, 
îlii puse la locii și îndată se vindecâ; €” ea de bucurie 
ţină mâsă trei dile de-a rândulii și-l rugă să-și alâgă 
soţie pe una din cele trei fete ce avea, frumos ca 
nisce «ine, da” elii nu voi, ci îi spuse cecaută. Atunci 
ea îl (lise: . 
"— „Cu calulii, care îl ai și cu vetejia ta, eredii 

că vei isbutiui
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„După trei dile se pregăti de drumii și porni. 
Merse, merse, și 6” merse, cale lungă și mai lungă; 6? 
când fu de trecă peste hotarele Gheondei, dede de 
o câmpie frumâsă, pe de-o parte cu Grbă înflorită, cr 
pe de altă parte pârlită.« 

pătunci Fătii-frumosii întrebă de ce este crba 
pârlită ? și calul îi respunse : 

5 

— „Aici suntemii pe moşia unei Scor pii; e 
este soră cu Gheondea; de rele ce sunt, nu potii 
să trăâscă la unit loci, blăstămulii părințilorii le-ati 
ajunsii, și aia sait făcutii lighioi așa, precum le vei; 
vrăsmășia lori e nevoe de capii; vorii să-și rapescă 

„unu dela alta pământiă ; când este năcăjită re, varsă 
focii și smâlă; se vede că a avutii vro certă cu soră- 
sa, și viindii so gonâscă de pe tărâmulii ci, a pârlitii 
6rba pe unde a trecutii; ca este mai rea de câtii sora 
sa și are trei capete 1) 

Atâta din poveste! 

>. 

Am reprodusii aică acesti : pasagiii; care se refo- 
resce la Gheo n 6e și sora acesteea, cu seopii ca săli 
cunâscă oră și cine, Gră filolegii, studiindu-lti de-aprâpe, 
se potă mal lesne afdă originea adeverată a acestui 
nume de pasere, care după câtii sciii căi, e mai tare 
usitatii numai în Muntenia, de unde e și legenda din 

') P. Ispirescu, Culegătoriii-tipografi, Legende și Basme, Partea 
I. ed. II, Bucureset, 1872. p. 5-6,



care am citatii pasagăulii de mui susii, și unde se mai 
află încă și următoriulii proverbii : 

ME efocănezce cu covaciulii 

Si ca Gheondea copaciulă !) 

precum și unii sată din judeţulii 'Tecuciii, asemenea nu- 
mitii Ghiondice2), căcă în Bucovina, după câtii mam 

pututii convinge penă acuma, numele acesta se atribue 
mai alesii numai Ciocănitârei celei negre. 

Numai prin acesti mijlocii, cugetii cii, că se va 

pută află şi lămuri originea unorii cuvinte,: cari până 
acuma nu se scie cu deplină siguritate dela cine le-am 
moscenitii, 

Dacă ne vom ţină numai de literele, din cari este 
compusii unii cuvântii, 6ră de insemnânța lui cea ade- 

vărată, de datinele și credinţele ce staii întro legătură 
strânsă cu densulii, nu ni va păsă nemică, atunci, Voindii 

2 află originea cea adevărată, vom fi espuşi la o mul- 

ţime de erori, una mai mare decâ âtăi alta, și la o muncă 

zădarnică. 

Mai nainte de tâte să seimii ce crede și istori- 
sesce poporulii despre cutare și cutare lucru, să-ă scimii 
forte bine însemnânţa și întrebuințarea lui în legende 
s6ii în afacerite de tâte dilele, și apoi, după ce vom fi 

pătrunsti tâte acestea cu de-amăruntulii, să ne apucămii 

de capulii numireă sale, apoi să-i căutămii originea. 

+ 
: 2) A. Panii. Culegere de proverburi stii Povestea vorbii. Partea 

IN. Bucureset 1855. p. 158. . 

*) D. Frundescu op. cit. p. 212,
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„Așa credii eii că ar fi bine să fi acemii cu tote cu- 
vintele românescă mai rari usitate și cu celea ce, în 
privința origine lori, sunt obscure, 

Atâta-i totii, ce avui de spusii de astă dată în 
privința acestui genii de paseri!



Capîntortura. 

Prin păduri împănate cu arbori bătrâni, prin pă- 
durele și tufișuri, precum și prin pomete, mai alesii de- 
acelea, cură sunt situate în apropierea vre unui riii, de 

o. 
multe ori putemii să dămii, dela începutulii lui Mai și 
până la finea lui Augustii, peste o păsăruică, care, cum 

nu-ă vine ce-va la socotâlă sii din te miri ce causă se |. 

sparie, îndată începe a-și întinde forte tare grumazulii, 
a-și sborși penele de pe capii ca o buhă, a resfiră ceda, 

a-și întinde totii corpulii, a-și întâree ochii pe dosii și 
a miscă gușa ca unii rucateţii, mai pescurtii a face 
o mulţime de schimosituri, că celii ce no cunâsee mai 

de nainte trebue să se inspăimente sâii celii puţinii 
să se întire de dânsa, când o vede. 

Ac6sta păsăruică t6rte curiâsă se numesee de 

cătră Românii din Bucovina Capintortură și 

Vertecapii!) de cătră ccă din Transilvania Ca p- 
întortură 2), decătră ca din Banati Capîntor- 

') lacobă Popoviciii, română și forte iscusitii venă- 
torii din satulă Oprişeni, care mi-a înpărtășită numirea acesta, 
mi-a spusii că de când ţine eli minte paserea acâsta toti Vârte- 
capă sa numită de cătră Românii din Oprişeni, pentru că ca-are 
datină, de-aşi înverti capulă în tâte părţile, 

2) Com. de Dă Gr. Crăciunaşii,



tură, Capunturtură, Capuntultură, Ca p- 
anturturăt, și Sucitore2, de cătră cei din 
Moldova Cupintortora 3), Cră de cătră cci din 
Muntenia și anume din ţinutulii Gorjului Capren- 
tortură 3), lat, Yunx torquila LL germn. der gemeine 
W'endehals oder Drehhals. 

Ce se atinge de mărimea, de făptura și coldrea 
penelorii a acestei păserele, apoy acelea sunt următ6- 
rele : lungimea corpului seii e de optspredece ră lă- 
ţimea de douedecă și nâue până la treădeci de centi- 
metri, lungimea aripelorii de ndue cră a codii de șese 
centimetri. Penele de pe spate deschise-cenușii și pune= 
tate cu punete întunceate, ră cele de pe pântece albe 
și desemnate cu pete asemenea întunicate, însă cu multii 
mai rară și de formă triunghiulară, Gușa și partea in- 
feriâră a grumazului galbene și vrâstate cu liniuţe negre. 
Dela ecfă și penă la c6dă are o trăsătură negrie, Cele- 
lalte părţi ale penelorii de pe spate sunt înpestrițate 
eu pete negrii, ruginii și surii. Capetele penelorii dela 
aripă sunt ruginii și negre-surii ; ochii gălbiă, rostulii și 
picădrele verdiă. 

Nutreţulii acestei păserele sunt insectele, însă mai 
cu samă furnicile, 

In fine merită a fi însemnatii, că pe lângă schi- 
mositurile arătate mai sustii, paserea aeâsta mai are încă 

  

1) Com. de Duit I. Trăilă și A. Oprea prin Dlă Dr, At, M. 
Marieneseu, 

2) Coni. de Dlă los. Olarii. 

3) De. T. Stamati. Vocabulură,. p. 732, 
*) Com. de Dl I. Cornotii.
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şi acea însuși, că-și întinde grumazulii și-lii sucesce 'ea 
unii şerpe fârte încetii, Gră în ucela-și timpii înverte 
apulii mai de multe ori în cercuri ustfeliii, că cioculii 

îi vine acuși înainte acușăi înapoi. Dela acâsta însușie, 
o . eredii eii, că-i. vină apoi la poporulii românii și numi- 

rile de Capintortură sâii Caprentortură, 
Vertecapii și Sucitâre, după cum mai și asi- 
guratii toţi Domni, carii mi-aii comunicatii aceste 
numiri. 

  pi



Şoimulă. 

I. 
„Alusiunile despre venătorie, — serie D-nuli G. 

Dem. “Teodorescu cu privire la Șoimii, si Șainii5, 
după cum îlii numescii Românii din Epiri,: lat. Falco 
peregrinus I.. germ. der Wanderfalk oder 'Taubenfull, 
— sunt forte dese în poesiile nâstre populare. Pare-se.. 
că vechii locuitori, chiar” din primele epoce ale coloni- 
sării, ai fostii nevoiţi să se îndeletnicescă eo asemenea 
ocupăţiune, mai alesii în ţinuturile muntâse, acoperite 
de păduri nestrebătute, pline de fiere selbatice și de 
totii feliulă de vânaturi. I6nii Boemulii, în scrierea sa 
despre obiceiurile.legile şi datineletu- 
turorii popbrelorii, trădusă de Fauno în limba 
italiană vulgară şi tipărită la Veneţia în anulit 1543, 
dice, vorbindii despre stremoșii nostri, că alergaii pe 
stâncele acoperite cu ghețuri, venândii fiere ca să se 
nutrâscă : „correvano sopra i stagni gelati, caceiando le : 
fiere per nutricarsi.te | 

Intruni „Colindii de fâtă mare împă- 
rătesa locului dice unci frumâse, care cântă de dorii și 

1) Com. de Dli Iancu D. Iondrosomii, studinte română 
din Epiră. 
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cu versii dulce, îi dice să tacă din gură, căci „im pă- 
„ratu-i la venatii“ și dacă va trece pe-acolo, sar 

: putea „să-i plucă o așa dui6să cântare. 

Intr'altii colindă, ciobanulii vorbesce cu grijă „oi- 
lorii sale iubite despre unii voinicii, care : 

[La xenatii do sta 

Peste er co da 

"N gână i-orit Iuă. 

II. 
Despre venătoria” cu Șoimii, mențiunile sunt, 

„din contră, mai rare. Intrunii basmii se vorbesce, ce e 
dreptii, despre densa, căci chiar povestirea este întitu- 
lată și portă numele de „basmul iii 

Cu şoimeit 

Și cu ogăreii. 
-€ 

In colinde însă numai: vro câte-va . se referii la 
acestii obiect. Una dintre acestea. face pe venătoriii 
să dică: ! 

Datam ochii la șoimel 

Osele la ogărei ... 

III. , 

Vinătoria, cu Șoimiă pare-se a fi. destulii de 
vechie. Se pretinde că chiar anticii Troian ar fi culti- 
vato, și încă de preferință. Corneliu Agripa susţine că 

1
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aruncaii fără să-i numere pentru ogari și pentru 

soimi, 1) , | | 

Astieliii iereţii și șoimii fură, în totii evulii 
mediu, paseri de vânătâre în Feat și eronicariulii 
Froissart vepresintă pe Carolii V.. la anii 1352, în- 
trândii la Senlis “unii șoimii pe pumnulii mâncă în sala, 
unde se deseută despre revolta  Flamandilorii.2) ai 
târdiii, Carolii VI. trămisă ca darii împăratului turcii 

Baiazetii șoiml, vulturi și mănuși cusute cu petriă 

scumpe ca să-i pârte pe pumnulii mâncă la venătâre, 

Sub Carolii VIII, unii șoiinii bineînvăţatii se plâtiă cu 
sume colosale și saducea din Punis și din Persia. 
Fleuranges năr6ză că funcţionariuli vânătorici cu șoimii 

dela curtea regelui Franciscii I. primiă dela statii 4000 
fiorini și avea sub dânsulit 50 nobili și 50 vânătoră în- 

sărcinaţi cu îngrijirea șoimilorii. Sub Caroli IX. apă- 
vură mai multe scrieri despre arta vânătorică, între care 

la 1567 la Fauconnerie de Enguilbert de Marnef 
și Recueil de tous les oyseaux de proic- 
qui serventă la vollerie et fauconnerie 

de Guillaume Bouchet. In fine, sub Enricii III. apără, 
la 1581, o poemă despre acela-și subiectii, întitulată 

Hi6racosophion sâi tratati De re accipi- 
traria scrisă de Jaques Auguste de 'Thou. 

Lăsâudii însă serierilorii speciale cercetarea în 
șirit chronologicii u, acestui obiectii — care a datii nas- 
cere la sute de volume — să spunemii că I6gănulii ve- 

:) Sainte-Palaye, tit. III. p. 181. apud. eund. p. 97, 
2) Buchon. t. VIII. p. 333. ibid, 113,
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nătoriei cu șoimii este Asia, și anume Iudia, unde, 
- după mărturia lui Ctesia, epuriă se venaii nu atâtii cu 
ajutoriulii cânilorii, ci mai multi cu alii corbilor i, 
jereţilorii, coţofenelorii, șotmilorii și 
vulturiloră. 

Friderieii I. şi Friderieii Il. fură ccă dintâiu, carii 
împortară din orientii wustulii acestei ocupățiuni, con- 
tractatii cu ocasiunea espedițiunilorii cruciate: Celii din 
urmă scrise chiarit o carte despre vânătoria cu șoimii, 

Arabii o “perfecţionară, 6” “Turcii, cuprindendiă 
partea resăritână a continintelui, o seâseră din noti la 
ivâlă. Cu modulii acesta se respândi în tâtă Europa, 
încâtii mai nici o ţ6ră nu fu scutită de-a. o cunâsee, 

IV. 
In contactii la DEȚă-qi cu Turcii, la mediă-nopte 

cu Polonii și la Nord-vestii cu Ungurii, ţâra româ-. 
nâscă wa putntii remânea străină acesteă pompâse de- 
prinderi. , 

Șoimii dar” fură întrebuințați cu atâtii mai multă 
la venătâre, cu câtii munţii Carpaţi îi producea în 
mare numării și de cea mai bună calitate. Chiar în ca- 
pitulațiunile cu “Turcii se cetescii până ai clausele prin 
care domnii români, între altele, erati obligați se dă 
și-unii numării Gre care de șoimi ca tributii Sultanilori 
din Constantinopole.!) Da 

„In timpurile de demult, — dice Dlui V. Alec- 
sandri — stremoșii noştrii aveati obiceiii de-a imblânqi 

1) G. Dem. Teodorescu. Noţiuni despre colindele române. Pu- 
curesci, 1819, p. 102-—108,
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Șoimii si ai deprinde la venatit precum se face și 

astă-di cu Coroii, și se vede că. meșteșugulii lori 

eră târte vestitii, de vreme ce Șoimii ficeati parte 

din tributulii ce se plătiă Sultanilorii după închinarea 

Moldovei. Acestă tributi, ce purtă numele de dar” 

spre semhii de închinare, se compunea din 

4000 galbenă, 40 iepe și 24 Șoimi“!) | 

Sub o organizare: semi-feudală, boerii timpului 

ca vasalii din Oecidentii, erai ţinuţi se însoţescă pe 

Domnii la venătâre, mergendi fie-care cu Șoimulii 

pe mână sii pe umării, cu slujitori și ogăreii sc, cum 

vom vedea că spune colindulă, ce se va repioduce mai 

la vale. 
Că deprinderile feudale se adoptaseră și la noi, 

însă fării organisarea, la carea ajunseră în apusulti Eu- 

ropei, ne-o dovedeseii o mulțime de fapte. Astfelii, de 

esemplu, când Dli V. Alecsandri, în piesa „Boerii 

şi Ciocoii“ represintă pre moșii Arbore mergând 

să felicite de anulii noii pe stăpi multi proprietarii, arun- 

cându-i orezii sâii grâii în semnii de abundanţă, acâs sta 

scenă ma potutii fi înspirată autorăului decâtit prin 

amentirea vechilorii datine semi-feudale din epocile, la 

cari se refere colindulii. 
Astfeliii, după poesia populară, practicarea venă- 

torică cu șoimii în timpii trecuți pare-se ncîndoi6să2), 

ceea ce de-altmintrelea se confirmă și prin alte cânturi, 

și prin tradițăune, şi prin fapte de domeniulii istorieite | 

1) Poesii pop. ale Rom. Pucurexei. 1866, p. 60. N. 1. | 

2) A se vedt Webo-vriţzezăs de A. Odobescu. Pucurescă 

1874. — şi autorii citați de D-Sa. .
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Demne de notatii mai sunt și cele due versuri, 
cari se repârtă la vechia organizare a instituțiunilorii 
române, versurile următâre : 

Cunii caftunăi de Domni 

Tae capi de omii, 

cari dovideseii, că Domnulii avea o putere absolută, cu 
dreptulă de vicță și de mârte asupra supușilorii sei, 
obligaţi a-ă veni în ajutoriii și a-l însoți oră când la 
vânătâre. 

- V. 

Dar să lăsămii acesta și să considerămii colin- 
dulii amintiti mai sustii din punetulii de vedere ali 
simţemintelorii ce esprimă, 

7 

Unii tânării, măestru în venătorie, are trei ființe 
la cară ţine: calul, ogariulii și șoimuli cu care venâză, și câtorii trei le pârtă de grijă hrănindu-ă cu toti ce le place mai bine, pe calii 

Totă cu fânit tocatii 
ȘI cu ardă pisată, 
De vata vânturatit 
Cu apă 

Din năstrapă.1) 

„E pe șoimii îlii hrănesee asemenea totii cu 

  

1) Nastrapă coste o cupă, unii felii de pahară de btutură 

*
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Paseri gălbivre 

Prinse de pe mure. 

In bună înţelegere trăiaii cu toţii, când vanitatea 
și ambiţiunea veniră să tusbure acesta linisce terecită. 
Căcă Şoimulii, încredendu-se tărici şi repediciuncă ari- 
pilorii sale se laudă întro di că e mai Xute de câtii oră 
cine, căi pâte sentrâcă la fugă chiar și pe tovarășulii 
seii de venătâre, pe murgulii vetâzului. - 

îi 
Insă calulit'e de nobilă viţă și lauda șoinnului îi 

pare o insultă. Decă, după deprinderile timpului 1), când 
ori ce cuvântii şi ori ce faptă în contra demnităţii și 

onbrei. trebuiait spalate cu preţulii luptei, — merge să 
se plângă stăpânului și să-i ecră unii duelii cu șoi- 

muliă, o întrecere la fugă. 

Astfeliii a doua di, într”o sfântă Duminică, tân6- 

rulii își scote la luptă Șoimulii și Murgulii, . 

În câmpulă curatii 

De toţi lăudat, 

Unde se toti batii 

Doi vultur: în cerit 

Pun fuleii Waurelii, 

și-acolo, precum vulturii se lupta p'unii fulgii de 
aurii întra ceriului înalțime; astfeliii hotăresee se lupte 
prin fugă și dragii sei tovarăși, ca să dovidâscă care e. 
mai Xute. - 

1) Acfsta e încă o dovadă că epoca, la care se rofere colin= 
dulii, este veculă de mijlocii, când duelulii e eră usitatii în modii aprâpe 
generică.



— 101 — 

a PSI 
Tânărul îi potrivesce ca nici unulii să nu fie 

mă nainte sâii mai apoi decâtii altulii, și-apoi le dă 
* drumulii să fugă ; aceștia fugii, fu 

vădii în depărtare. 

Restul să ni-l spună însu-și colindulii : 

JIrănesce 

*Ngrijesce 

Tentruli (Manole) 

D'uniă cală, 

Pun ogari, 

D'unii veniti şoimeliă, 

Cală cum şimgrijesce * 

Și cu ce-lii hrănesce ? 

“Toti cu fână tocatii 

Şi cu oră pisati 

De vtutt vânturatii, 

Cu apă 

Din năstrapă, 

Şoimii cum șimgrijesce 

Si cu ce-lă hrănexce? 

“Toti cu păstrele 

Paseri mititele, 

- Paseri gălbidre 

Prinse de pe mare. 

Tutr'o septămână 

Stă şoimulit pe-o rtnă 

Murgului qicendii, 

sii, 

-Şi-astfeliă cuventândii : 

— „Tu mânânci de gcba 

Sinzădară bei apa, 

Căci nu poţi să sbori 

Să plutesci pe nori, 

' - Să mEntreci pe mine 

Cum tentrecii pe tine.“ 

până nu se mai 

FA
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Murgulii se sculă 

La stăpână mergea 

Și-astfelii îi grăiă : 

— „Stiipâne, stăpâne, 

Dragii stăpâni ală rheii, 

Datii de Dumnedciă, 

Soimuli sti mgâmtată 

Și s'a lăudată 

Ci?nfugă nvo'mtrece.t 

Tencrulă (Ăanole) 
Din gură grăiă 

Și-astfeliiă î dicea : 
— „Pască, murgule, lasă, 
Pasei de mi tengrașă, 
Ciel aqi e Sâmbătă 
Mâne-i' Duminică, 

Și pe roi voiii seste 

Ta câmpul departe, 

Ia câmpulă curată 

De toţi lăudat 

Unde se totii bati 

Doi vulturi în ceră 
Punii fulgii, Waurelii.« 

Sâmbăta trecea 

Și Qiua-m sosia 

La câmpă îi scotiă. 

Și mi-i potrivia 

Și drumulii le da. 

Murgulă că-și "luă 

Drumul cu fuga 

De par că sbun, 

Și-apoi sentorcea, 

Ca ună calii cu minte
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Cună essă mai nainte. !) 

Soimulă că-mi plecă 

Pe vântă că-mi sbură, 

Insă remânea 

Și întârdiă + 

Cuni ces mat târdiu 

Totă prin crângurele 

După părerele, 

Paseri gălbidre, 

Paseri de pe mare. 

A cas de-mi venii, 

Pe stâlpă se lăsă 

Cântândii, 

Ciripindii 

Din gură grăindă: 

— pStăpâne, stăpâne, 

Dragă stapâni ali mei 

Dată de Dumnedei ” 

Vin! de mă sluţesce 

Și mă pedepxesce, 

, Că eii am venitii 

Cuniă ccsăi mai târdiu.t 

Murgulă Vaugii 

Milă-i se făcea 

Și-astfelăăi că-mi grăiă : 

— nStăpâne, stăpâne, 

Dragii stăpâni ali mei 

Dată de Dumnedei, 

Şoimulă nu-ţi sluți, 

Că ţi-o trebui 

Rariă la gqile mari 

?) In privinţa renumirer cailorii români să se consulte Can- 
temirii în Descrierea'Moldovei; Hâşdti în Principie de 
filologie; At. M. Marienescu în colecțunea sa de Colinde; 
p. 116 și Poesil pop. rom. culese de V. Alecsandri.
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Piua de Crăciuniă 

Şi de Boboteză, 

Ta curte de-i merge 

Călare pe murgulii 

Pe umeri cu şoimulit, 

Domnulii te-o vedea 

Bine i-o părea 

"Și ţi-o mulțămi 

Și te-o dărui 

Cunt dară 

Cunii etroltarii, * 

Cună caftanii de Donunii 

Tate capii de, oma. 

Tenăruliă (Manole) 

Fie-mi sănătosă 

Cu tată, 

Cu mamă, 

Cu dâmna frumâsă 

Și cu noi cu toţ. 

Astfeliii pe lângă diulogii, avemii aci o deseriere 
cu totulii dramatică, o acțiune puternică și înteresantă, 
în e6rta calului cu șoimulii, în plângerea-i cătră stă- 
pânii, în hotarirea acestuia de ai sete la întrecere, în 
resultatulii luptei. | | 

Calulii nu putea răbdă ca Şoimulii să se ercdă 
mai iute decâtii densulă numai pentru că avă aripi. 
Sciindu-se  destulii de repede și cu mai multă 
„minte“ elii reclămâ cu stăruință să fie pusii.la în- 
cercare, Și ferecitii e când -dobândesce biruința, 

Din contră Șoimalii — tipulii omului îngâm- 
fatii și lăudărosii, —- se Te după paseri, ' întărdicză si, >
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când ajunge constată că prea multă încredere în sine 
e adesea funestă, Puindu-se da” pe parulii sei obică- 

„nuitii, mărturisesce singurii că e de vină și, co lealitate 
„Amnă de nisee epoce mediavale, își cere singurii pe- 
depsa. 

Atunăă ni se presintă o scenă duidsă. | 
Caluli, pe lângă agerime, are atâta marinimie, 

încâtit intervine chiar densulii ca să câră ertare adver- 
sariului, căci dorinţa-ă eră, nu să-și resbune, asemenea 

simţeminte fiindii nepotrivite cu fala, cu forța, cu me- 

ritele reale, — ci să facă pe vorbarețulii șoimii a-ă 
recunbsce călităţile, a nu î le mai pune la îndodlă, 

O așa de nobilă purtare, unită eu nobila Şoi- 

mului sinceritate, sunt învățăminte binefiicătâre și 

pote mai eficace decâtii morala multorii fabule ver- 
sificate. 

Astfeliii, printracesti colindă, suntemit stremutață 

în firea vcului de mijlocii și asistămii la duelulii a 
doi luptătoră de frunte, nu pentru întereze sâii pentru 

motive nedemne, ci pentru ântâietate, pentru renume, 

pentru onâre. Ev când unulii învinge prin însușirile-i 
superidre, nu numai că protivniculii cedză și-i recu- 

n6see vietoria, dar chiar victoriosulii usâză de dânsa 

cu modestie și cu generositate, stăruindii a se păstră 
învinsului viţa și rangulii ce-avusese, 1) 

VI. 
Șoimulii, se pare, după cum arată altii colindă 

poporanii, ca sentrebuință de cătră stremoșii noștri nu 

1) G. Dem. Teodorescu. op, cit. p. 1083—116,
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numai la venătâre de paseri, ci de multe ori eră dusii 
chiar și pe câmpul de luptă, în resbâie contra nempă- 

-caţilorii dușmani. 

Tradiţiunea ni spune, că multe popre bărbare, 
cari ca nisce fiere selbatice năvăliaii asupra țerilorii 
românescă, purtaii eu sine unii felii. de paseri instruate, 
cărora ajungendii la starea locului, unde avea seneâpă 
persecutarea, le da drumulii ; acestea apoi descoperiaii 
pre Românii ascunși, 

Deci, în urmarea acestei tradițiuni vechi și forte 
respândite la poporulii nostru, trebuire-ar re să ne 

sa = mirămii dacă și Românii ar fi imitată pre dușmani și 
ar fi dusă pe câmpul de luptă Șoimii lorii, carii 
să li descopere dușmanii, precum paserile dușmaniloriă 
descoperiaii pre Români? 

Ei cugetii că nu! 

Colindul sâii colinda, ce ne fiice a “crede, că 
Șoimii totii atâtii de bine se pricepezii la venătorie 
de 6meni, de dușmanii ferii românesci, ca și la vână-. | 
toria de paseri, sună : 

Susă la drumulă mare, 

” Nevestei bune! 

De laturi de vale 

Unii micii măliniorii 

Galbinii. păltiniori 

Fârte a crescuti 

Calea a împlută, — 

Denaltă, nu enaltă, 

Dar la umbră lati
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La frunde măruntii 

Și la trunehiii rotundă, 

EP sub cea umbruță 

Şede-o nevăstuţă, 

Mândră, tinerea 

Ca și-o floricea, 

"Lângă ea mai josii * 

Sede șoimii frumosi 

Câţi pe drumit mână 

Toţi la ea cat 

Apoi o'ntrebă : 

„Ce-i paserea ta ? 

Sci ţi-r frățioră 

Scă nepotă de soră 2 

„Nevesta prăiă + 

„Da, că nu-i așa, 

Nică mi-i frăţioră, 

Nici nepotă de sori, —. 

Ci e ună șormeli 

Ca și-unii ostăşelii; 

Zace ostenitiă 

Că multe-a plinitii, 

A fostă să şerbâscă 

Ostea românescă 

In ţera leştscă 

Ca so prăpădescă, 

Căci Leşi-aii buită 

Și ne-ai păgubităi, 

Dar acestii șoimelii 

Ca și-ună ostășelă 
Urma le-a luată 

Și T-a pefugată, 

Câtii ma mai remasii 

Unii leşii, pe năcasă !
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Timpu-t s'a plinită 

Plata n'a primită, 

Ci elă a venită, 

Unde i-a plătutii, 

Și elă a cădută - 

Aci lingă mine 

Ca să-i fie bine, 

Ruptii de ostenită, — 
Și ei lam ubitii, 

Că eli sa luptată 

era mi-a scăpatit 

De leşi, de păgâni 

De duşmani bitrin 1 | 

Să fii sănttosă 

Nevestă frumosă ! - 

O'mchinămiă spre sănttate! !) 

Altii esemplu! | AR 

Stefanii celii mare, inţeleptulii și vitâzulii Domni- 
toriii alii Moldovă, care a făcutii -10 de resbâfe și le-a 
câștigatii pre tâte, avea încă unii Șoimii, unii 
șoimii resboinicii. — Cătră acestii șoimii, tavarășă ne- 
despărțirii alii marelui. Domni, în resboiii ca șin pace, 
S'adresă întruna din dile, pe când obositi de lupte, 
obositii de-a ucide la Unguri, Leși, “Turci și 'Lătară, 
se află repăusându-se în palatulii sei din Sucâva, 
şi-X dise : 

Șoimule, şoimuți usorii, 

Fă-te râtă susă în sborii : 

1) At. M, Marienescu. Colinde. Pesta. 1859, p. 130,
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„Ce se vede li hotare 

De staude sgomotii mare? 

Eră vuetuli stranii și depărtată alii hârdelorii 

bărbare, ali tuturorii dușmanilorii juraţi aă rasei ro- 

mâne, cură credendii pe eroulii moldavă scursii de pu- : 

tere, — se apropiati spre a face o n6uă invasiune, 

Șoimulă susii râtă se făcea, aruncâ o privire la 

hotare și Domnului seii iubiti astfeliit îi respundea: 

Stefane! vitezuli met! 

Deă ! de altulă car fi reă, 

Er de tine multi e bine, 

" Cătu eşti şoimanit ca mine! 

-De jură împrejurulii tei 

Năvăleseii duşmani mereă, 

"Te caleii Ungurii faloși 

Si Liteni necredincioși, 

“Te calci hanii tătăresei 

o Și urdiile turcesci, , . 

„sp ntradevării că de altulii ar fi fostii reii, dar? 

de Stefanii nici decum. Cele patrudeci de altare sânte, 
ce a rădicatii spre eternă mulțămire pentru cele patru- 
deci biruinţe câștigate, sunt și astă-di o probă vie de 
nespăimântarea și curajuli acestui sântii stâlpii ali Ro- 
mânismului. Respunse dar” Stefanii credinciosului seii 

șoimii, care prin agerii stă ochi a descoperiti apropierea 
dușmanilorii asupra Moldovei : 

: - Las să vie, las” să vie, 

Să se dete pradă mie! 

Mortea-i pasce ca o turmă!
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Pteatu-i mână din urmă, 
Mulţi aii mat veniti În noi, 
Pain” stii dusă înapor, 
Că-să Românii cu pateu mâni 
ȘI am Iccuri de păgâni: * 
De Tătari am o săgctă, 
De Turci pala mea cea lătă, . 
De Litfent unii busduganit 
Și de Unguri unii arcană!,.. ) 

Yi Astieliii sciă să dică și să luere Stefani celt 
Mare! Și credinciosulii seii. șoimii, care i-a descoperiti 
pe dușmani Donmului scii, Gre sta el se vâdă . numai 
ce Sa întâmplă ?... Nu! elii încă se ducea la luptă 1. 

Şi cumeă Șoimului îi plăcea a venă nu numai 
paseri, ci și Gmeni, și ei de multe ori preferă carnea 
și ochii acestora înaintea paserilorii, ne putemii încre- 
dinți și din următârea doină, pe care am audito în 
satulii meii natalii: Ilișeser: 

Câte paseri sunt pe lume | 
Tote cină și salină, | 
Numai eu-sii, maică, străină, 
Nam, maică, unde lină, 

Niei unde-a cină, 
Că mi-i cuibulă lângă drumii 
Intro cringă de aluni, 
Câţi drumari pe drumii trecea 
Toţi în cufbulă mei svârita 
Fi tare m'am supiratii 
Şi cuibuţulă l-am mutată 
In vărvuţulii muntelui 

In crucea molidului, 

1) V. Alecsandri. Poezii pop. Rom. op. cit. p. 172,
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Unde-i munte 

In punii punte, 

Unde-i codru 

Imi pună podu, | , 

In. mijloculă podului 

Cântă pu ulii şolmului, 

Elă din gur'aşa cântă, 

Că eli din cuibii n'a shui, 

Pent ce elă n'a mâncă: 

Carne dulce de paieii!) 

Și ochi negrii de vornicii, 

Carne dulce de pe costă ! 

Și ochi negrii de nevestă.2) 

VII. 

Multă frăgedime, gingășie și frumseţe, multă fan- 

tasie și o cugetare adevăratii poetică îmbinată cu o fi- 
losofie adâncă, cuprinde în sine balada „Șoimulii și 
fl6rea fragului“ 

Ac6sta baladă nenfăţoșeză pe uaii Șoimii, care 
oprindu-se din sborulii seii pe vârfulii unui bradii, vede 
la umbra acestuia o flâre de fragii, 

Ce de sore se ferezee 

Și de umbră se lipesce, 

și cum o vede ondrăgesce... Inima începe a i se bate 
de dorulii că, șim acestii estasii de iubire elit o râgă 

1) „Paicit“ erai în timpurile vech unii felii de ostași, 
unii feliii de jandarmarie. In docomentele vech  dămii peste o cită 
comptisă numai din acestii felii de dmeni, a cărorit şefii se numi 

-„vătăjia de paici. 

3) Dictată de sora mea: Tatiana. ,
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să mergă cu densulii, so pârte prin aerii în. faţa rade- 
lorii celorii plăcute și căldurâse ale sârelui. Floricica 
însă, care iubesc. muă multii umbra, decâtii arșiţa s6- 
relui, nevoindă a se deslipi de trupina bradului. unde 
a resăritii și-a înfloritii, respunde Soimului, că el 
să se ducă în lumea largă, căci lumea-I destulii de 
mare și de încăpătâre: pentru v pasere și-o fl6re. 

Dar să lăsămii mai bine ca să vorbâscă _Însa-șă 
balada, care ni indică totodată șimvecinata vieţuire a 
Șoimului și-a fl6rei de fragii. 

Susii, în verfă de brăduleţii, 

Sa opritii unii $o muleță, 

Elă se uită dreptii în sure 

Totit mișeândii din aripiore. 

Josăi la trunchiulii bradului 

Cresce florea fragului, 

Ea de sore se feresce 

Și de umbră se lipesce. 

— „Floricică dela munte, 

Fii sunt șoimii, șoimuţii de frunte; 

Eşi din umbră, din tulpină 

Să-ţ vidă faţa la lumină, 

Ca, venită până la mine 
Mirosii dulce dela tine, 

Câtă am pusă în gândul mei 

Pe-o aripă să te fcii 

Și să mi te portii prin sore 

Pin! te-i face roditâre 

Și de mine iubitore.« 

— „Soimuleţii, duiosii la gratu, 

Tie-care că-alii seii tratu, . 

Tu ai aripi sburătore
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Ca să te înalţi la sore, 

Ea la umbră, la recore, 

Am meniri înfloritâre. 

“Tu te legăni susii, pe vântă, 

[ii mă lcgănii pe pămtntă, 

Du-te cale-ţi, mergi cu bine, 

“Făr a te gând) la mine, 

Că e lumea 'ncăpttăre 

Pentru-o pasere și-o fibre ke !) 

e Merită a fi reprodusă, nu atâtii pentru frumuseţea, 
ci, nici pentru ideile ce cuprinde în sine, câtii pentru 
asemănarea unui omii neîndlămânaticii și prostalăii cu 

iuțimea -și isteţimea Șoimului, și următârea doină 
dela Românii din Transilvania : 

— pNevestă de pe părti, 

Cum trăesci cu mutulă 1) teii? 

— „la trăescii destuli de reii, 

Bate-l-ar suspinulii mei, 

Că-r facă de prânqă, nu prândesce, 

Ci numar m& năcăjesce ; 

Facit de cină, nu cincză, 

Ci numai mă negurză, 

Că ședen unghiu 

Ca și-ună junghiu 

Și face cu umerile 

Ca şoimulă cu aripele. 

; Cât e de lungă pământul 

Nu-I pasere ca şotmulii, 

?) V. Alecsandri. Poezii pop. ale Rom. p. 31. 

3) Românii din Transilvania înțelegă sub cuventulii „mu tă 
nu numar pre Gmenii, ce nu potii vorbi, ci și pre cei p rosta 1ă%, 
mutalăi, tăntălăi, nepricepuţi. 

S
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ȘI tălhartă ca uritulii, 

Că din gură sneră 

Nime nu-i scie vota. 1)! 

VIII. 

Loculii de petrecere ali Șotmului sunt mai 
cu samă culmile cele mai înalte ale munțilorii și stân- 
celorii. Aice își face elii enibulii seii şi de-aice se por- 
nesce apoi după prada sa,-care constă may alesii, după 
cum um văutii și mai susii, din totii soiulii de paseră, 
pre cară le lovesce în sborii cu peptulii seii coli aseu- 
țitit și tare în capii sâii în spate, Cră după ce. înt/acestii 
modii le ameţesee de capii că trebue să cadă josii, le 
prinde și le mânâncă. 

Mai departe Șoimulii, nu numai ca eo „pasere 
fârte sprintină, prefăcută și ghibace, ci elii, în sborulii 
seii, en stare să senalţe mai că mai susii decâtii oră 
care altă pasere. 

> Ac&sta împrejurare se vede că a datii nascere ur- 
mătârei colinde fârte înteresante, care ninfătoșcză pre 
Maica Domnului stândi | 

In pâla ceriului 

In porta raiului 

şi toreândii unii firii deaur îi, din care voia să facă 
unit vesmentii pentru fiuli seit celui sântiă., 
Dar pe când Maica Domnului eră aprâpe de sfârșitii ? > 

:) Com, de Dli Gr. Crăciunașii,
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pe când avea, de gândi si'necpă lucrarea vesmentului 

„Stă că vinii pe neașteptate 

Şoimii venători, 

Şoihii răpitori, 

apucă firulii de aurii, senalţă în susi și fugii cu 
densulii 

Intro depărtare 

Pen! la țermit de mare. 

Din acestii firii de aurii, 'pre care. Șoimii l-ati 
dusii susii în ceriii, Sa făcutii apoi luna cea au- 

rită, care strelucesce așa de frumosii pe câmpia ce- 
riului, 6ră din puii Șoimilorii, — pâte că spre 
pedpsă, — sau făcutii stelele cele mărunţele și luce- 
feriă, carii prin strelucirea lorii înfrumsețeză lumea. 

Dar să lăsămii mai bine colinda, ca ca să ni le 

spue tâte acestea. 

Matea sântă șede 

Dâmnet Dâmne! 

Pe plutulă celii vente, 

In p6la ceriului, 

In pârta raiului, 

Și din căterelii 

Lasă firă aureli. 

Firulu firuiă 

Și se supţiă, — 

, . Când îla încordă, 

“Tocma se lăsă 

Şoimii venători
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Soimii răpitori, - 

Firulă apucă, 

Susii cu elă sbură 

Într'o depărtare 

Cătră ţermii de mare, — 

Când se înălță 

Soimii streluc ă, 

Firulă ei seliptă 

Ca și nisce dori 

Pe la cântători, 

Toni atunci veniă, 

Ma ca îi grăiă: 

„Unde te-am mânată, 

„Bine-at ascultată, — 
De mai asculti 

Unde te-ași mână 

Fii gata de duși 

Susi colo în susii, 

Intr'o depărtare 

Cătră ţermă de mare. 

De sbori să te-apuci, 

Și aQI să-mi aduci 

Cu buli şoimilorii 

„Și ala puilorii, — 

Cuibulă mi-lă dă mie, 

Puii-i ţine ţie, -— 

Că șoimit-ait răpitii 

Firulă aurită, 

Când n'am câştigatii 

Și multă am lucrată 
La ună scumpii vesmântă 

Pentru fiulă sânt! 

— „laică! ei ași face 

Totii ce ţie-ţi place, —- 

Dar ast n'oiii putea, 

Nu-i ?n puterea meal
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Șoimii ai răpită 

Firulă aurită, — 

Firulă ei l-aă dusi 

Pen! la ceriu în susă, 

Pin elă aii ţesutii 

Cuibulii prea plăcută, — 

Luna aurită, 

Faţa-i strelucită ! 

Puit nu-si mai multii, 

Căci saii prefăcutii ' 
Stele mirunţele 

Și luceferele, -— 

Tote strelucescă, 

Imme-o 'nfrumseţeseii, 

In n6ptea sănină, — 

Cum diua m grădină 

Florile frumose 

Și car amirose, 

Sunt spre înzestrare 

Şi spre desfătare : . 

O'mchinămii spre sănttate ! ?) 

| I£. 
Șoimulii, după câtii ne-am pututii încredinţă - 

din șirele premergătâre, “se vede fârte adese ori figu- 

rândii nu numai în colinde și balade, ci șin celelalte 
spedii de cântece poporane, ca 0 imagine vie de vetejie 
și repedime. 

„Unii voinică, după cântecele nâstre poporane, e 
căpitanii șoimanii și are ochi șoimuleţi. 

Tn balada „Movila lui Burceliie dămi peste 
următârele versuri : 

1) At, M. Marieneseu, Colinde. Pesta, 1839, p. 38. 

>
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Temă nam că sunt Română! 

Temă mam că-m: ești stăpânii! 

Tu ești Stefanii Donimii celă mare, 

Caren lume semănă n'are, - 

Și e sunt Soimană Burceli 

Puișorii de voinicelă !... 1) 

Unii calii frumosti la făptură și sprintenii Româ- 
nulii îl numesce Șoimii și Şoimulâni și spune 
ă sbâră ca Șoimulii. In balada lui „S crbii-St- 
raci“), deserierea alergării cailorii pe câmpul dela | 
Haidar-Pașa e făcută în chipulii cel mal minunati şi 
mai poeticii. In acâsta baladă întimpinămii următârele 
versuri : - 

Alalah ! cai arăpesei, 

Alalah ! cai tătăreser! 

Cum mișcă copitele 

' Ca șoimii aripele! 

Șoimanii nwnsemu6ză numai unii omii voinicii, 
ci și unii șoimii mare, unii șoimii puternicii. 
Eră după cum ne-am pututii încredință și din poesiile 
citate până acuma, unii șoimii mai micii și mai cilibiii 
s6ii și unii puii de Șoimii se numesce de cătră poporii : 
șoimelii, șoimuţii, șotmulâni, șoimuleţi 
și șoimișorii, | 

Dela numele acesteă paseră derivă și vro câte-va 
numiri de localităţi din Moldova și Muntenia, precum: 
Șoimănesci, Șoimari, Șoimâni, Şoimes-: 

1) V. Alecsandri. Poesit pop. ale Rom. p. 179, 
2) Idem de eadem. p, 107, ”
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culii, Șoimii, Şoimulii-mare și Șoimulii- 
micii. !) 

x 

Până aici am serisii totii ce-am aflatii în privinţa 
Șoimului din timpurile cele mai vechi până în pre- 
sinte la poporulii românii. Ne-aii mai remasii de în- 
semnatii încă și numele altorii patru paseră, cari ase- 

menea se ținii de familia Șoimului, și-apoi sun- 

temii gata, 
Acelea sunt: 

Uliuli rîndunelorii 2), lat. Falco subbuteo 
1. germ. der Baumfalk oder Lerchenstâsser auch 
Stossfall. 

Vindereluli, hingherelulă?).vinde- 

reulii, vinghereuliit), vipdereulii?), caia- 

găinilorii€) și blânde?), lat. Falco aesalon L. 
germ. der Merlin, Stein- oder Zwergfalk. 

“Dela numele acestei paseri derivă numirea a 
d6ue sate din judeţul “Tutova în România, adică: 
Vindeorei. 3) | 

5) D. Frundeseu. op. cit, p. 450 —451, 

2) Com. de. V. Flocea, românii din Câmpulungii. 

3) La Romănii din Transilvania, com. : de -Dli Gr. Cră- 
ciunașiă, ” 

3) A. de Cihac, Dictionnaire t. IL. p. 539, 

*) Istoria naturala de Pocorni, trad. rom. 

* Dr. T. Stamati, Vocabularii. p. 652. - | 
7) B. P. Mâşdti. Cuvente den bătruni stă limba 

română vorbită între 1550—1600, t. I. Bucureser, 1875, 
pe 20. — Idem. Suplementii la „Cuvente din bătrunit 
Bucuresci, 1880, p. XXII. i 

% D. Frundeseu, op. cit. p. 925,
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s . . Venturelulii-ruginiii!) sti închină- 
toriulii-rugini ii?) numitii în unele locuri şi Co- 
roiii 2), 6ră de cătră Românii din Epirii şi anume N 
cătră ccă din ţinutuli Vitolici: Vetr ușcăt), 
Faleo tinunculus L. germ. der 'Thurmfalk. 

Ventureluli-micii sc închinăto- 
riuli-micii, lat. Falco cenchris Naum. germ. der 
Rothelfalk. 

Ce se atinge de numirea „Ventureliit a ce- 
-lorii doi șoimișori din urmă, după spusa mai multorii 
Români 'din Bucovina, să vie de- -acolo, că acești doi 
Șoimi ait datină să stea Gre întregă întrunit locă în 
aerii și să bată” din aripi ca și când ar vântură ce-va. 

Eră ce se atinge de numirea „lnehinători ie, 
"după cum mi-ati spusii vro Cta Români din Mă- 
năstira sii Sântulii-Onufrciii, sati lâ ură orașul Si- 
retiii, să vie de- -acolo, că acestii so ci de șoimi, când 
staii locului în aerii, ei senchină lui Dumnedeii pentru 
nutremântulii și binele ce li-a dati acesta peste di. 
  

1) Usitată în satulii Ilișesci și împrejurime. 
2) Usitată în satul Mănăstira scă St. Onufre u. 

3) A. de Cihac. Dictionnaire. t. I[. p,:493. — Dr. T. Sta- mati. Vocab. p. 279, . 
Ei 3) Com. de Dlă Iancu D. Hondrosomii, studinte românii din 
Epiră, 

IN) 

—-: oa .



Uliul 

I. 

Precum pentru fie-care pasere îndeosebi, așa și 
pentru fie-care familie are poporulii românii câte una 
sâii și mai multe numită proprii. Sentemplă însă ade- 
scori și din contră, că pentru mai multe familii ati 

numai câte un singurii terminii technici, 

2 FE Românii din Bucovina, bună Gră, după câtii seiii 
eii până acuma, atâtii paserile, cari de cătră ornitolo- 
giști se numescii „isturest, câtii și acelea 4, cari se 

chiamă „Faleones, le numeseii în genere Uli, cră 

pre cei mai mică dintre aceștia Ulişșori, Ulieș și 
3 

Uliuţi, sing. Ulișorii, Ulieșii, Uliaşii și Ş 
Uliuţiă. Ati însă pentru. fie-care specie „din, aceste 

d6iie familii şi: câte una s6ii mai multe numiră 
proprii. , 

Românii din Transilvania totii pre acestea paseri 

le numescii nu numai Uli, ei și Ului sing. Uluiii 

şi i Uligăi sing. Uligae!), că din Banată: Huli 
  

$. Petri Vocab, — S, P, Barcianii, Voeab, )
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sing. Huliii 1), 6ră Românii dim unele ţinuturi ale 
Moldovei și Munteniei: Ulei sing. Ulei. ?) 

Dela numirea „U Li i“ Românii din Bucovina ati 
formatii substantivulă ulitură pl. ulituri, care se 
aplică: paserilorii domestice, când acestea facii multă 
stricăciune scii nu dai pace econonmilurii, ci se veră, în 
totii loculii, prin tâte unghierele ;... athincă Românii, 
când le alungă, dică: „hiciulitură! sei „hîcă 
ulituriloriit | 

In articululii de faţă noi vom vorbi numai despre 
Uli în înţelesulă strinsii alii cuventului, adică despre 
acelii genii de paceri, care de cătră ornitologiști se 
numesce „i sture st, | ' i 

II. 

Prima specie din genul Ulilori se numesee 
de cătră Românii din Bucovina: Porumba ră ii, 
Găinariă și Uliulii-găinilori; în unele ținu- 
tură ale Transilvaniă: Boghiii, Bo digeii și Bo- 
digașii 2, în altele: Erete 1), Hertii5), Hereii, 
Heretef) și Curuii?); în Ungaria: Bodius$); 
  

„1 Com, de Dlă os, Olariu; vei şi „De însemnatatea botanicei românesei“ de Simeonii Mangiuca, publ. în Fa- milia. an. X.. Budapesta. 1874, p. 512. „ghiara huliului 
2) Dr. Cihae. Istoria nat, p. 14-75, Dr. T. Stamati, Vocab. p. 429, — și com. de Dlă P. Ispirescu, 
5 Com. de Dl Gr. Crăciunaşti. + 
*) S. Petri. Vocab. —- $, P, Bareianiă, Vocab, 
5) G. Barițiu şi G. Munteni. Voeab, p. 431, 
5) G. Munteni: „Purismulă în liniba română, publ. în: „Revista română“, Bucuresei, 1862..p. 453. - 1) 5, P. Barcianii, op, cit. 
3) Com. de Dl E. Popă.



— 103 — 25) 

în unele părți ale Moldovă: Coroiii și Heriii)); 

n. Muntenia: Arete?), iercte?, erete, e o - 

: băţiit), hărete?) Curuiii, herete$), eriă?) 

"și Uliu-de-porumbi5); Gră la Românii din 
Istria: Cobetii pl. Cobeţi?), lat. Astur palum- 
barius IL germ. der Habicht oder Hiihnerhabicht, 

Acestii soiii de Uliii e o pasere răpitâre fârte 
precaută, vielână, iscusită, tare și sprintină, “care o în- 

tâlnimii pretutindene, nu numai în Bucovina, ci sn 
celelalte ţeră locuite de Români. Nutreţulii seii constâ 
din porumbi selbatică, potrunichi, făsani, găină, reţe, 

ciore, cciice și chiur din epură de casă și epuiă selbatică. 
Porumbii și găinele mai cu samă le fugăresce cu o cu- 

tezare fârte are “chiar pent şin casele Gmeniloră, de 
unde se vede că-i vine apoi şi numirile de Porum- 
bari, Găinarii şi Uliulii-găinilorii, cară 

numiri sunt cele mai respândite_ în Bucovina. Eli face 

fârte mare daună între găinile Gmenilorii. 

Câtii de cutezătoriii e acestii soiu de Ulii, cum 

râpesce elii găinile Smenilorii și ce face cu densele, se 

pote torte lesne cunâsce și din urniătârele cimilitură, 

% Dr. T. Stamati. Vocab. p. 388. 

1) B. Nanianii. op, cit. p. 90, _ 

3) G. Dem. Teodorescu. op. cit. p. 1U4 și 107, 

%) G. Paronzi. op. cit. p. 105, 
5) In ţinutulă Gorjului, com. de Dlă 1. Cormnoiit. 

% Com. de Dlă P. Ispirescu, 

"7 Com. de N. Barbu, 

9) 4, de Cihae. Dictionnaire, t. II. p, 536. 

3) I6ni Maiorescu. 'Vocabularii Istriano -română pull. în 
„Convorbiri literare“ an, VI. 1872—73. p. 894.
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„cari sunt forte respândite în sinulu poporului ro- 
mânit : 

Ciumelă, crumelă, ce-i aceea ? 

Singhilica ferbe pere, 

Singhilelii vine și cere, 

Singhilica nu sendură, 

Singhilelă vine şi fară, !) 

* 

Angheluşa ferbe pere, 

Tandalică vine și cere, 

| Anghelușa nu se'ndură, 

Tandalică vine și fură, 2) 

- % 

Tândălica ferbe pere, 

Tândăloiii vine și cere, 
Tândălica nu sendură, 

Tândălolit vine şi fară. 3) 

% 

Vine Negura 

| Şi ie Peguru 

ȘI-o ducen căncilărie 
1-o'nvâtă colocărie 4 ȘI-onveţă cojocărie. 4) 

* 

Huși, huşii, 

Prin pănuşi 

1) și 2) Cloșea cu puii și Ulruli, 

?) dem. la Baronzi op. cit. p. 49, 
„*) Uliulă răpindă găina.
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Cotcodaci 

, Prin copaci. !) 

Ce se atinge de numirea Găinartii ali acestui 
soi de Uli, trebue să însemnezii cum că ca este - 

_acomodată, bună și totodată una din cele mai poporale: 
Dovadă despre: acesta ni 'pâte servi împrejurarea, că 
Românii nu numai pre acesta pasere o numeșcii ast- 
feliii, ci și pre Gmenii uceia, ce fură găini și le ascundii, 
și pe urmă aii că le mânâncă ci singură, ati că. le 
vendii altora. Ei am cunoscutii și mai cunoscii încă 
mulți Gmenă, pre cară, fiindii. că X-aii pusă păcatele să 
fure vre o găină, Românii, ce aii datii cu crucea peste 
dânșii, deosebiti că Y-aii scărmănatii cum se cade și 
i-ai torfecatii de l-ati mersii peticele, X-aii mai 
poreclitii înca pe de-asupra și Giinari, care poreclă 
li-a remasii apoi pe vi6ță. De-aicea se vede că Găi- 
nariii însemuGză furulii ce fură sâi pradă găini. Şi 
fiindii că, acestii solii de Uliii e unii răpitoriii, unii furi 
t6rte mare de găini, poporulii românii nică mar fi pu- 
tutii să-i dea unii nume mai potriviti, decâtii Găi- 
nariă. 

Totii din causă că acestii Uliii e fârte mare 

răpitori și de porumbi, l-ati numiti Românii și Po- 
rumbariii. | . 

De unde vinii celelalte numiri, cară sait arătatii 
mai susăi, nu -sciii, pentru că acelea, câtii e la scirea 
mea, nu se află în Bucovina. 

5 Ulrulii. — 'T6te cimiliturile acestea, afară de cea dela Ba- 
ronzi, sunt din Bucovina, .
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Celea mai frumâse însă, mat potrivite, mai româ- 
nescă și mui poporale sunt în totii casulii numirile, ce 
se află la Românii bucovineni. 

XII. 
A d6ua specie de ulii e: Păstrariul i, nu- 

mitii altmintrelea și Uliulii-paserilori, Ulii 
micii, Ulișori, Ulieși, Uliași și Uliută, 
Gră de 'cătră Românii din Ohaba-mâtnicii: Uli pă 
stresci și Cobeţii!), lut. Astur nisus LL. germ. 
der Sperber oder Finlkenhabieht. 

-Ulişorulii acesta e în tinereţe pe spate cafeniii, pe. 
de desuptii albii, pe gușă și pe partea denainte a gâ- 
tului cu pete lungărețe surii. După ce înbătrânesce își 
schimbă colGrea penelorii, şi anume penele de pe spate 
capătă o colre venătă-surie, 6ră pe pântece albie cu 
trăsături surii și ruginii, 

Numirile sale de Păsărariii sci Uliulii- 
paserilorii, după cum mi-ai spusii ccă mai inulți 
Româ ână, cari mi le-ati împărtășitii și după cum prea 
lesne se pote ori și cine încredinţă și din istoria na- 
turală, le are de-acolo, pentru că Ulișorulii acesta se 
nutresce cu diferite paseri, precum : ciocârliă, vrăbiă, 
merle, grauri, ganguri, prepeliţe, și multe alte păserele 
mai mică decâtii de asulii, pre cară le prinde în sborii, 
sâii când acestea ședii josii. a 

Păstrariulii, atâtii la mărimea corpului, câtii 
și la colârea penelorii aduce fârte multi eu Cuculii, 

D Com. de Dlă Ionă Stoicescu,
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De-aicea vine apoi credința cea fârte respândită a Ro- 

_mânilorii, nu numai a celoră din Bucovina, ci și a ce- 

„lori din Transilvania, Ungaria și Muntenia, că Cu- 
.. 

și ca atare se nutresce cu diferite paseră pre cari le fugă- 
resce și prindendu-le le zugrumă și le mânâncă. 
O doină poporană din Bucovina, care ni-arată 

confundarea acestui Ulişorii cu Cueulii sună pre- 
cum urmâză : 

Cucule cu pene multe 

Ce te sui vera la munte, 

Ian mat vină'ncd la ţeră 

Si-i cântamtr'o luncă rară 

ȘI-a esi-o nevestafară 

Si cu dragii te-a ascultă 

Prin luncă cum îl cântă. 

Cucule cu limba sfântă 

Ducte la mândra și cântă 

Si să-i cânți pe celă părti 

So ajungă doruli mei! 

_Cuculiă merse şi cântă, 

"Nevest'afară eşiă 

Şi pe cucă mi-lă hicih 

Și din gură că-i vorbi : 
„Duste uliule la dracu, 

Nu-mi mat sparge mie capu (4 

nXevestă, nevestă her? 

Am âmblatii lumeanyprejurii, 

Nime nu na făcută ulii, 

Am veniti la casa ta 

Si tu mi-ai pusă porecla,.,
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Nam venită de capulii mea, 

Mo trimisă drăguţulii teă, 

Mo trimisă alesi de bine 

Să cântă în pomătii la tine! 

„Uliule, uliule her 

» Tu să nai parte din put 

Penă nu-i cântă și lui 

Pe-o crenguţă de arţariii 

„In pârtă la crimEnariii l+ 1) 

Dela eredinţa Românilorii despre acesta pasere 

că vâra-i Cucii, ră na Uliii sti Cobeţii, vine 
apoi și proverbulii : „iua-i Cuci, n6ptea Co- 
beţ ii“, care se aplică la Gmenii aceia, ce diua s6mănă 

a fi buni, de omenie, 6ră n6ptea, când nu-i vede nime 

se apucă de furată. Se aplică totodată proverbulii 
acesta și la Gmenii ceă beţivi şi hărțiăgoși, carii îmbă- 
tându-se peste n6pte prin Dirturi și viindi a casă 

peueii“ de beţi, tâtă diua dormii, nu lueră nemică, 
- 6ră după ce însăr€ză se apucă la certă și apoi se ducii 

Gră-și la btuti prin Dirtură. 2) 

” IV. 

A treia și cea de pe urmă specie de Uliii, ce 
o cunoscii Românii după nume, este Lipitârea, 
lat. Astur brevipes. germ. der Kurzfangsperber. 

Uliulii acesta se deosebesce de celii premergă- 
torăii prin aceca, că are căocii mai tare, piciore și unghii 

1) Din colecţiunea mea inedită, | 

3) Com. de Dlă 1. Stoicescă,
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mai scurte, și penele de pe spate îi sunt cu multit mai 
întunecate, : | 

Lipitârea, după cum mi-a spusă uni Ro- 
mânii din satulii Crasna, în Bucovina, stă peste (i maă 
multii ascunsă, 6ră pe lu înserate se pornesce după 
prada sa. 

Aceștia sunt Ulii, pre cură îi cunoscii Românii 
după nume. 

Și-acuma să trecemii lu datinele și credinţele, ce - 
le aii Românii despre acestii genă de pașeri ăpitore,, 

V. 
me = Am disii mai sus, că Găinariuli sâii Po- 

rumbariulii e unii Uliii, cure face Gmenilorii forte 
multă daună între găini și porumbi. Deci Româncele, 
spre a apără și scuti de răpirea acestui nempacatii 

dușmani pre paserile domestice, cară în limba popo- 
rului din unele ţinuturi ale Frausilvanici se numeseii 
»alițe, în altele ţinuturi însă „Ore“ sing. „Oră, 
€ră în Bucovina, pe lângă „galiţe“ și „puseri de 

3 

casă“ în modii cam batjocuritoriii încă și „sobă 
sing. „gobae“, îvtrebuinţâză o mulțime de mijlâce 
superstițiose. Unele din mijlâcele acelea le voiii înșiră 
aice, Gră altele se vor arătă mai pe lurgii în articulele 
despre găini, gâsce și reţe. 
  

1) Observutoriulii, diară politicii, naţională, economici 
şi literari. Redact. de Dlă G. Bariţiă. an. III. Sibirii, 1830, No,31. 
p. 204. Nota 3. „Galiţe subst, în alte regiuni se dică „paseri 
de casă“, pe airea „6ră“ pl, „re“ dela lut. ales, sinonimi cu 
avis, volueris, oscen.it 

9
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[ice că nici odată nu e bine de-a mătură vatra 

focului cu mătura cu care se mătură casa, pentru că 

atunci Uliuli, în acelii anii, gătesce toţi puii de găină 

de pe lângă casă, ci vatra focului totdcuna să se mă- 
A 

ture c%0 pânzătură udă sâii co până de gâscă. 1) 

Când âmblă preotulii pe la ajunurile Crăciunului 
și  Botezuli Domnului cu icGna și cu crucea pe la 
cuse ; (ice că nică de cum nu e bine de-a mătură casa 
și a da cu mătura gunoiulii peste pragii afară, pentru 
"i femeea, ce a făcutii acsta, nu mai are parte nică 

de-unii pulii, căă Ulii în acelii anii se facii așa de 
cutezătoră, că ântră chiar până șim casă deapucă puii. 

Ci oră și care femee, dacă-și mătură casa, sci să lese 
gunoiulii întraccea di unde-v a întruni ungheniii, scii 

să-lii seotă cu mâna peste pragii; așa se mai încape, 
nici de cum însă să nu-lii dee cui mătura afară, căci 
apoi o păţesce reii.2) 

Românii din Obaba-mâtnieii eredii și spunii, că 
Pe dacă stringă tote 6sele dela o găină tăiată în diua de 

Pască. și le aruncă peste casă dicândii: „ccă-ţi 
uliule partea ta! apoi Uliuli nu se atinge în 
anulii acela nică de cum de gi găini, ci le lasă în buni 
pace. 3] 

Totii din causă ca Uliulii să nu mânânce puii de 
găină, Româncele din Câmpulungii, în Bucovina, niăă 

odată nu scotii gunoiulii Lunea, Mercurea și 
  

:) Com. de C. Diaconescu din Calafindesci şi V, Flocea din 
Câmpulungii. * : 

2) Com. de C, Diaconescu. 

3) Com. de Dlii I. Stoicescu, —
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Vinerea afară din casă, can celelalte dile de peste 
"septămână, ci ele în dilele acestea mătură “gunoiulii 
“dela pragii spre fundulii casei şi-lii indosescii unde-va 
întrunii ungheriii, și numai după aceea, adică după ce 
l-a îndositii, li scotii afară, 1) 

Să nu cugete însă nime, căi Româncele nâstre în 
acestea (ile, fiindii că, după credinţa lorii, nu este ier- 
tatii a scâte gunorulii cum îlii mătură afară, war mă- 
tură nică decum casele, scii dâcă le și mătură, ar lăsă 
gunoiul unde-va ca să se vâdă și să fie căleatit în 
picădre, Ferita Dumnedeii !... Nevâsta, dar” mai alesii 
fâta, ce face una ca acesta, în scurtii timpii o scie totii 
satulii, căcă la cea mai de-aprâpe ocasiune, la unii jocii 
s6ii la altă petrecere, numai ce se trezesce, că unulii, 

N care a trasii bine cu ochtulii ce felii: de rândudlă se 
afli prin casa ci, începe în următorăulii modii a-i 
descântă : 

Asta-I fcta lăudată 

Cu casa nemăturată, 

« Cu gunoiulii după ușă, 

Vatra plină de cenușă... 

Când așteptunii peţitoriti 

Face floseii după cuptiorii.2), 

-Eră altulii va dice: 

Am fostii a scră la voi, 

Casa-I plină de gunotii, 
y 
e 

1) Com. de V, Flocea. 
1) Din colecţiunea mea inedită.
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Si pe laiţă zăhăită, 

MPam mirată la ce-am veniti?!) 

Și. Ducursă ar fi când ar scăpă numai cu atâta. 

Dar nu! căcă după ce a întratii odată în danțuli ce- 
lorii cu limbele ascuţite și împungătre, e grecii să 
scape numai cu una cu d6ue. Unii alii treilea care pent 
atuncea a statii de-o parte și se _parâ că nică nu se 
întereseză de dânsa, i-o dă mai sărată și maă pipărată 

decâtii fărtaţii scă diccudii: 

Pat'o diua pe hida 

Cum se strîimbă ca drimhba 

Si sendoie ca câsa, 

Ca cosa prin €rbă grasă, 

Ea gândesce că-i frumosi 

Si ea tâtă-i gunoiisă, 

Și pe laiţă-i zăhăitii 

Totă o dlă şi unii blidă, 

Pe vatră-i şperlă, cenușă, 

“Și gunofă multi după ușă. 

Puneţi boi la patru cart 

Și sebteţi gunolii-afară ! 2) 

Daw să lăsămii acâsta și să trecemii mai departe. 

Românii din Câmpulungi mai spunii, că celii ce 
voesce ca Uliulii să nu-i mânânce puii ccă de găină, 
când îi sedte ântâta-și dată afară, trebue să-i pue în 

? 

mijloculii unui cereii, ea și când'ar fi din tâte părțile 
îngrădiță, și-acolo să li dee apoi de mâncare ceea ce se » 

1) Din colecţiunea mea inedită, 

2) Iforă din Poiana-Stam ii scă Pilugani, din colecţiunea mea 
li > ? 

inedită. - -



— 158 — 

strecură prin ciurii, adică gozurile sâii grăuncidrele ce 
trecii prin borticelele unui căurii, după ce Sa ciuruitii 

vre unii felitt de pâne albă. 1) 

Eră-și se dice că e fârte bine de-a înpușeă unii 

Uliii şă-alii restigni pe porta curții sâii pe ușa vre 
unui grajdrii,  căcă de casa aceea, unde se face acesta, 

nu se apropie. nică o reutate. Uliulii restignitii e unii 
mijlocii de apărare și de depărtare a celorii mai multe 
şi mai mată reutăți și. nenorociri. 2) 

De-aice, dela acâsta credinţă, vine apoi că la cele 

mui multe case românescă se află câte unulii sâii și mai 
mulți Uli restigniţi mai alesii pe ușele grajdiurilorii 
și ale surilorii, ! 

Acestea sunt puţinele datine și credințe ce le aii 
Românii despre Ulii, carii li răpescii galiţele sâi 
pacerile dle casă. 

VI. 

Românii din Câmpulungii, pe lângă cele -arătate 
în şirele premergătore, mai aii încă și unii felii de le- 

gendă referitâre numai la paserile răpitore de di. Şi 
fiind că legenda acâsta ni arată nu. numai numirile 
poporane ale celorii mai multe paseri din genulii Şoi- 

milorii, Ulilorii și a Vulturilorii, ci încă 
și modulii lorii de veţuire, nu mă potii reţină ca să no 

reproducii aice, | 

Pi 

1 Dat. şi cred. Rom. din Câmpulungii, com. de V. Flocea. 

2) Dat. şi ered. Rom. din Calafindesci, com. de C. Dizconescu.
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Etă-o-ai. și legenda respectivă așa, după cum m-a 
istorisit'o V. locea: 

După ce și-a alesii paserile „Impăratiit și 
după “ce acuma fie-care și-a căutatii unii loci anu- 

mitii unde să trăcscă și să se hrănâscă, Gtă că într'o 
Qi Sati adunatii Gră-și la unii loci tâte acelea, cari se 

ținii de semânţa celorii ce mânâncă pre alte paseră și 
după ce sait adunati, ținendă sesie între olaltă, după 
„multă vorbă și sfatii sait pusii în cale : care preste care 
să fie mai mare, care sub care să vic, șin ce modii să 

se urete ele dușmane Gmenilorii ? Şi așa, după multă 
„chitâlă şi chipzuclă, sai înţelesii între sine, ca Pajura 
să fie cea mai mare preste tâte, de densă să aseulte 
fic-eure, Gră sub -Pajură să fie Șo imulii, sub Șoimii 

Hultanulii celii negru sâi Hultanulii de 
câmpii, sub acesta Hultanulii.albii sâi Hul- 

tanulii de petră cu grumazulii goli, sub acesta 
Hultanuli-negru sci Hultanulii de pâtră 
cu e6da vărgată, sub acesta Cilihoiulii, Cilihoia 

sc Cili Sin, sub acâsta Cata, sub Cafe Uliulii 

găinilorii si Găinariulii, sub acesta Uliuli 

paserilorii sci Păstrariulii, cră sub acesta 
celii de pe urmă Uliulii rinduneleloră, 

Tote puserile adunate saii supusii hotărireă obseesci 
fără Gre-șăi care înprotivire scii altii semnii de nemul- 

Îi 

i 

țămire. , o 

Uliuli rindunelelorii însă, macar că elă 

dintre tâte paserile adunate eră celii mai micii și prin 
urmare ar fi avutii să se supue mai de grabă decâtii 
oră care alta, sciindu-se că e mi sprintenii și mai ghi-
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bacăii dintre tâte, nu voi nici decum să se supue ho- 

tărirei obscescă, ci dise cătră celelalte paseri, ce se 

aflaii de faţă: i 

— Da!.. cum nu! mă voii supune și mă 

vojii teme de voi, ca și când numai voi ați.fi cele mai 

tari și mai mari în lume!... Sunt alţii, de carii 

trebue să mă temii și cărora sunt nevoitii să mă su- 

punii 1... De voi nică că-mi pasă! . i 

—- Şi 6re cine să fie accăa de carii dicr tu că 
"trebue să te temi? ... dan spune-ne și ndue! —— în- 

- trebară celelalte paseră pline de mirare. 

—- Cine!,.. nică atâta nu sciți ?,.. și totu-și vă daţi 

de cele mai înțelepte și iscusite vietăți din lume!... 
Ei bine! să vă spunit eii celii mat micii și mai nensem- 

natii dintre voi, pre care l-aţi pusii în fruntea codii,... 
acela, de carii trebue să mă temii, şi cărora nu numai 
ci, ci şi voi, cu tâtă istețimea și tărimea vâstră, trebue 

să vă supuncți, sunt pușeaşii! 
— Și ce ni pasă. ndue de pușcași ?,.. ce ni potii 

ci face ?,,,' dacă-i ertatii să tentrebimii,' —  diseră 
tote eclelalte paseri întrunii glasă, Inându-lă în bat- 
jocură. 

Uliulii rîndunelelorii respunse: - 
— Nu ni potii face nică mai multii nică mai pu- 

ținii, decâtii ca să ne înpusee, când li vom pică bine 
din dămână; şi-atuncă... oră vă pasă, o nu vă pasă, 

veți trebui să dicoți: remâi lume sănătâză!.,, 

Așa 21... vedă, asta mam sciuto!,,. 
— Dacă maţi seiuto până acuma, so sciți de- 

acuma înainte !
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— Fă! dacă-i treba asttelii, apoi. . ce mai atâta 
vorbă !... să ne despărțimii dela olaltă și să nu fimii 
mai multi la unii loci, căci atunci nici pușeași- 
lori nu li vom put așa de lesne cădă din dămână... 

Și cum rostiră ucestea cuvinte îndată întinseră 
aripele, sburară ţi se despărțiră dela ulaltă, și de-atunci . 
în eee nici când nu âmblă mai mulți Uli li ună 
locii, temându-se să nu dee pușcașii cu crucea peste 
denșii și să-i înpusce, și numai atunci se adună mai 
mulți la ună locii, când dati de vre unii hoitii. 

Uliuliă rindunelelorii, prin priceperea și 
isteţimea sa, a seiutii fârte bine cum să se seâtă de sup. 
supuner a și ascultarea, care Y-aii fostii menit'o, fără 
voia sa, celelalte paseră din nmulii lui. 

Până aică legenda. Și cu densă am încheiatii tot- 
odată totii ce scimii până acuma despre Uli.



Pajura. 

TI. 

Pajura, numită în unele locuri Pajoră, Pa- 
jeră, Pajiră, Pagiră!, 6ră în România mică 
Aciră?), după credința poporului românii, e o pa= 
sere uriașă și năsdravană, care locuesce în ccealaltă 
lume, în lumea nâgră sâi pe tăremulii de 
jo sii. Aică își face ea cuibul pe verfulii unui arbore 
mare din apropierea unui lac sc a unei fântâni. Unii 
Bălaurii, cure locuesce în fântână si în aci îi 
mânâncă puii în totii anulii, până ce în urmă vine unii 
Făti-frumosii sciiuni Năsdrăvanii de omâră 
Bălaurulii și scapă dela perire puii Pajărei, 

Sunt o mulţime de povești, o mulţime 'de busme 
sâii legende poporane, în cari Pajura j6că unii rolii 
forte însemnatii. aici ni se arată ce felii de în chipuire 
și credință ai Românii despre dânsa și în ce modii se 
arată ea mulțănutâre Fătii-frumosului sâi Nas 
drăvanului, care X-a scosi puii din ghiarele Ba- 
laurului. 

  

0) AT, Laurianii și 1. C. Massimii. Glossariă. p. 43%, — 5. 
Petri. Vocab. Part. II. nemţescu-rom,. Sibir 1863. p. 14, 

2) Com. de Dlă V. Burla.
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O poveste din România, ai cărei principali eroi 

sunt Fiulii-vacii, Strimbă-lemne și Sfarmă- 
petrii, ni spune următorele despre acâsta pasere mi- 
steri6să: | 

„Anul se împlinise și eră chiar diua în care, des- 
părtțindu-se Fiulii-vacii de tovarășii sei, se lăsase 

sub pământii. !) După aedea. pusese fetele, — adică pre 
logodnica sa și pre logodnicele tovarășilorii să, pre cari 
le scosese elii din mânele unorii Smei, — una câte. 

ună în l6gănulă ce sta gata la gaura prin care sa 

lăsatii el subii pământii, 6 tovarășii sei le seâseră . 
de-asupra pamântului. Dar” bănuindii de astă dată Fiulii- 
aciă credința tovarășilorii sei, după ce aceştia ati scosii 

fetele de-a supra pământului, puse pentru încereare o 

pâtră de greutatea lui în I6gănii. 'Lovarăşii să, după 
ce traseră l6ganulii penă la jumătatea gaură, îlii lăsară 
să cadă, și Fiulit-vaciă, la sgomotulii petrii, sencredinţâ 

că Dănudla lui a fostii drâptă. Văgqendu-se dar” pără- 
sitii sub pământii, Fiulit-vaciă se-duse de aci spre ași | 
găsi unii altii mijlocii de eșire și ajungendii la unii 
arbore fârte mare se apropiâ de dânsul și vădă unii 

cuibii de Pajore, 6” în acelii cuibii trei pui. 'Lotii 
în acel timpii vădă unii Bălaurii îngrozitorii, are 

venia dintrunii Iacti, ce se găsiă in apropiere, cu scupii 

:a să mânânee puii de Pajoră. Fiulii vacii nu perdă 
vremea, se ureâ repede în copacii şi cu paloșulii lui, 
pe care și-lii luase dela Smeii omoriță, tăiâ unulii 

"*) Uuele poveşti spună, că locul pe unde se scobâră Feţi- 
frumoșii şi -Năsdrăvanit în cecalaltă lume se numesce „buriculiă 
pămentuluii
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câte unulib cele donespredece capite ale Balaurului seă- 
- pândă astfeliii vicţa puilorii de Pajore. Aceștia, 
* dreptii recunoseinţă, îi spuseră ea mama lori de bu- 

"curie, venind a casă, îlii va înghiți. Atunci Fiulii vacii 

se întristâ și se rugă depui, să-i arete ci vre unii 

mijlocii de scăpare, Puii ilii luară și-l ascunseră sub 

aripile lori. 

Nu multă după aceea veni și Pajora cea b&- 

trână, care plecase ca să caute de mâncare pentru puii 

ci și aflândii dela ci cele întemplate îi întrebă cine a 
Ei a. 

fostii apărătoriulii lorii. Eă îi spuseră atunci, că a fostii 

unii omii, dar că acelii omii a pleeatii de multă vreme 

spre resăritii și nu crede că-lii va pute ajunge. $ 

Atunci Paj ora cca bătrână strebătă întrunii 

moinentii resăritulii, și nu pută găsi pe mântuitoriulii . 
puilorii ; se întârse apoi şi întrebâ din noii pe puii ei, 

i-l spuie adevărului, în cătrăii a apueatii acelii vok- 

nicii ; că îi spuseră că a pleeatii spre upusă. Pajura 
strebătă întrunit momentii și apusulii, însă sentârse 
fără nici ună resultatii. Dupa accea se rugă pentru a 
treia Gră de pui, să-i spună ce Sa facutii apăratoriulii 
lori, şi că îi diseră că-i vorii spune numai atune a ade- 
vărul, când ca va făgădui, că nu va face nici unii 
reii acelui omii. Pajora făgădui. Atunci puii seGzeriă 
la mai danii pe mântuitoriulii lori.  Pajora de bucurie 
ilă înghiţi pejumătate, aducându-și însă aminte de fă pă - 
duinţa dată, îlii senipă îndărăti și-lă întrebă că ce 

= slujbă să-i facă, pentru binele ce-a făcutii puiloră scă. 

Fiulii vacii o rugă să-l sedtă pe pămentii.
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Atuncă Pajora-ă A dise să veneze: mai ântâiu d6ue- 
spredece coșuri de pâne și d6uespredece buţi cu apă 
pentru drum. 

Fiulii vacii făcă. așa și Pajora încăreândiă „la spi- 
nare tâte acestea și luândii și pe fiulii vacii își lut 
sborulii spre gura, care ducea de-asupra pământului, și 
la fie-care semnii ce-i făcea Pajora Fiulii vagiă. în pră- 
ăliă în gură câte unii coșii de pâne și câte o bute de 

apă și după o călătorie lungă, după ce Pajura în- 
shiţise tâte merindele, când fură aprope. să ajungă 
dWasupra pământului 6r îi mai facă semnii să-i mai 
dea ce-va de mâncare. Bietul Fiulii-vacii, ne mai 
avendiă nemicii, fu șilitii să-și tae din pulpe și i-v dete 
să. mânânce, 

Pajora, luând. pulpa lui în gură și vedândo mai 
dulce lu gustii ca ccealaltă merinde, întrebă pre Fiului 
vacii ce felii de carne e acâsta ? Eli îi spuse că la 
semnulii, ce i-a făcutii, ne mai avendiă altă carne, a 
tăiatii bucata aceea din pulpa sa. Pajora îi dise că 
dacă ar fi seiutii, că elă are o carne așa de dulce l-ar 
fi mânecatii de multi, cu tâte ucestea fiindu-i milă de 
binefăcătorăulii puiloră ci, îi dete pulpa înapoi, pe care 
lipindu-o la unii locii și unghându-o cu scuipatulii ei, 
rana se vindică încâtii nu se mai cunoscea. Nu puţinii 
după aceea ajunseră pe snprafața pământului, unde - 
Fiulă vacă, mulțămindii Pajorei, îsi: Iuâ qiua 
bună dela densa și plecă să-și găsescă logodnica și 
tovarașii sc, 

5) ÎL. C. Wartha Calendariulă Pasmeloră şi ală cânturiloră 
pop. pe an. 1875. Bucuresci. p. 36—37,
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II. | 

Până aici partea povestei ce ne interesază, 

Celelalte poveşti, câte îmi sunt mie cunoscute, 
cari încă trătâză despre Pajură, diferescii fârte pu- 
ținit una de alta în descrierea faptului aici arătatii. In 
fie-care, când vine vorba despre Pajură, aflămii unii 
ochiii sâi fântână mare în apropierea arborelui unde 
e cuibulii cu puii Pajură, în fie-care: se urată Balau- 
rulă, care are să mârânce puii, apoi F ătii-frumosulii, 

care omâră pre Balaurii, mai după tâte poveştile se 
ascunde sub aripile puilorii, ră venindii Pajura îlii 
înghite și apoi îlii aruncă afară mai frumosi de cum 
a "fostii mai nainte. După acesta, ca semnii de recunos- 
cință și mulțămită, Pajura îl sete pe astălaltă lume 
și când ajunge să Xasă, în tote se arată, că Pajure 

gustă mal ântâiu carne de-a mântuitoriului puilorii sei, 
și abia după aeâsta gustare îlii aruncă de-asupra pă- 
mântului, în lumea albă. . 

=,
 

| In seurtii mai tâte poveștile, atâtii cele din Bu- 
covina, - câtii și cele din Transilvania și România, câte 

le cunoseii eii, numai forte puţinii se deosebescii una 

de alta în istorisirea acestui faptii. 

III. . 

Intraltă poveste, alii cărei eroii este Prâslea celii 
voinici, vine vorba Cră-și despre o pasere, care 

asemenea locuesce pe tiremulii celalaltii.
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„Prâslea — dice acâsta poveste, — cure ședea 
de-o parte, vădă pâtra care căduse cu sgomotii, mulțămi 
lui Dumnedeii, că i-a s 'ăpatii dilele, și se gândi ce să 
facă ca să Xasă! afară. Pe când se gândiă și se plângea, 

N . densulii audi unii țipetii și o văetare, care îi umplâ 
inima de jale; se uitâ înprejurii și vădă unii Balaurii,: 
care se încolăcise pe unii copacii și se urcâ se mânânce 
nisee pui de Sgripsorii. Seâse paloșulii Prâslea, se 
repeqi la Balaurii, și numai decâtii îi făe bu -ățele, 

Puii, cum vădură, îi mulțămiră și-l disereă : vino 
în €6, omule vitâzii, să te ascundemiăi aici, că de te-a 
ved6 maina n6stră te înghite de. bucurie. 'Fraseră apoi 
o până dela unulii din pui și-lii aseunseră în ea. 

Când veni Sgri psordica și vEdă- grămada 
dia mare de bucățele de Balaurii întrebâ pre pui : cine 

Sp i-a făcutii ăstii bine? “ 
— Mamă — diseră ci — este unii omii de pe 

tăromulii celalaltii și a apucatii în c6 spre răsăritii. 
— ME ducii — li dise ca — să-ă mulțămescii. 
Ea porni ca vântulii în spre partea în cătrăii îi 

spuseră puii, că a apucatii omuli. După câte-va mi- 
nute se întârse. 

— Spuneţi-mă dreptii li dise — în cătrăii 's*a dusii ? 
-- Spre apusii, mamă! - 
Șintrună e6să strebătă la cele patru părți ale 

tărâmului de josii și sentârse cu deșertii. Ea 
certi ca puii numai decâtii să-i spue. În cele mai de pe 
urmă ci diseră : 

— Dacă ţi l-omii arătă, mamă, ne făgăduesci tu 
că nu-i vei face nemică ?
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— Vă tăgădueseii, dragii mei! 
„Atunci că “nu scâseră din până : și-lii arăteră ; Gră 

și câtii paci eră 

să-l înghiţă, dacă nu l-ar fi acoperiti puii. 

— Ce bine vei să-ți facii și eii pentru că mi-ai 

scăpatii puii de morte ? " 
— Să măsecoţi pe teremuli celalaltii --- respunse 

Prâslea. 
— Grei lucru mi-ai cerută — îi dise Sgrip- 

sorbiea, — dară pentru că ţie îţi sunt dătâre mân- 

tuirea puilorii mei, mă învoescii la asta. Pregătesce 100 
ocă de came făcută bucățele de câte o ocă una, și 

100 până. 
| Indată se gătiră și fură aduse la gura gropeă. 

Sgripsordicu dise: 
— Pune-te de-asupra mea cu merinde cu totii, și 

de câte ori oiii întâree capulă să-mi dai căte o pâne 

și câte o bucată de carne, 
ȘI 

Se aședară .și porniră, dândii Prâslea Sgrip- 
sorbicei, de cate oră cerea, pâne și carne. Când er: 
mai aprâpe să Xasă de-asupra, pasarea uriașă mai 

întârse capulii să-i mai dea de mâncare, dar carnea 
se sfârșise. Atunci Prâslea, fără să-și perdă cumpătulii, 

trase paloșulti și tăiâ o bucată de carne mâle din buca 

piciorului de susii și odă Sgripsordicei. 

După ce ajunse de-asupra, și văqă că Prâslea nu 
pută să âmble, îi dise Sgripsordicu: 

— Dacă nu eră binele ce mi-ai făcutii și rugă- 
ciunea puilorii meă, mai că te mâncamii. Ei am sim-
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țitii că carnea, pe care mi-ai dato în urmă, eră mai 
dulce decâtii cea de mai nainte, și mam înghițito : reiă 
ai făcutu de mi-ai date, 

Apoi o dete afară, k-o puse la locii, o unse cu 
senipatii de alii seii, și carnea se lipi. Atunci se 
îmbrăţișară ; ; ca se duse în prăpastia de unde eșisără 
și Prâslea plecâ cătră împărăţia tatalui seti.« 1) 

IV. 

Din citatulii acesta, și din celii premergătoriii, cară 
semănă unulii eu altulit „până șin cele mai mici amă- 
nunte, resultă că Sgripsordica, mase. Sgrip- 
sorii, și Pajura sunt una și aceea-și pasere cu due 
deosebite numiră, 

E Am disii mai susi, că Românii consideră Pa- 
ura, prin urmare și Sgripsordica, mai multi 
ca o pasere mitologică, care mar fi esistândii în acâsta 
lume, cin ceealaltă, pe celalaltii tărâmii. Cr 

Se nasce acuma întrebarea ori de întradevării e 
paserea acesta o pasere mitologică, oră nu ? 

Judecândii după însușirile sale, car i se atribue 
de cătră povești, am putea cu tâtă dreptatea să sus- 
ținemii că paserea acesta e o. pasere mitologicii, dacă 
numele „Paj ură“ nu l-am întâlni și'n vorba de tâte 
qilele a poporului nostru; afară de povești. Insă noi 
adeseori audimii pre, poporii, nu numai pre cclii din 

!) p. Ispirescu, Legendele și Basmele Roniâniloră. Partea | 
ed. III. Bucuresei, 1312, p. 42—43, 
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Bucovina, ci și pre celit din Transilvania . și România, 
dândi numele de Pajură sti Pajoră și Acirei 
ce se află pe monedele austriuce. Aşa esistă unii Jocii 

- alii pruncilorii, are constă întru aceea, că aruneâudiă 
unulii dintre dânșii o monedă în susii, ecialalți trebue 
sii gâcâscă : cu care parte e în susii și cu care în josii, 
cu numără sâi cu pajură? — Joculii acesta e 
usitatii șin România, unde mai demultii se dică, când 
aruncaii monedi acesta peapii sii luntrec? Mai 
pe urmă de când moneda austriacă e în usii șin Ro- 
mânia, spunii copii de-acolo, când o aruncă : „pajure 
scii număriit? 1) 

Afară de acesta adeseori audimii (icendu-se ” și 
„Pajură împărăt scări | 

Deci Pajură sâi Sgripsordica nue numai 
o pusere închipuită, mitologiei, după cum n-o înfăţo- 
şază poveștile poporane, ci totodată și o pasere reală 
și se numesce lat. Aquila  Mogilnik; A. imperialis 
Bechst. Naiser- oder Kânigsadler.. 

Cu tote acestea însă trebue să înemnezii că nu- 
mirea de Pajură se aplică de eătră poporulii românii 
maă multi numai paserilorii uriașe și năsdrăvane, pre 
cară nu le cunâsce din vedere, și chipuriloră Aeirei de 
pe monede, pe când paserile eunoseute ornitologiștilorii 
sub numele de quillae:, Românii nu le numescii 
„Paj ures ci parte „Acire, parte „Vulturi: și 
parte cu alte numiri. 
IN 

1) G. Dem. "Teodorescu. Incercări critice asupra punorii credinţe, 
datine şi moravuri ale pop. rom, Bucuresci. 1874, p. 

10
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V. 

Cum că acestii soiti de paseri se numesce de 

ătră Români „Vulturi“ ne putemii îneredința și 

din următorăulii pasagiii, pre care-l seotemii dintro 
poveste din România. 

»Mergendii astfel în dorulii lelii, — .spune po- 

vestea din cesțiune despre unii băetanii, pre care ase- 
menea îlii scoborizse sârtea în ceeulaltă lume, — fără 

să seie umle se duce și pe unde calcă de cătrinitii ce 

eră, se deșteptâ din zăpăcâla ce-li cuprinse, audindii 
nisce țipete ascuţite și lovituri de aripi desnădăjduite. 
La auduli ăstui sgomotii îșă rădicâ ochii în susii și 
vădă de-asupra uncă porți unii cuibii nemăsurații de 

mare și în cuibii cdloi pui de-Vulturi de îrei ori 
mii mari ca o Dropie bătându-se, ţipândi și apă- 

ându-se cu aripele de unii Balaurii grosnică, care 
se rădicase până la ei și da năvală să între în cuibii 
şi să-i zugrunie, - 

Cum vădă și vădă că puii perdii puterea și șer- 
pele vrea să-i prăpădescă, i se făcă milă de a și 
scoţendii cuţitulii dela brâii tăiâ în doue trupulii Ba- 
laurului care atârnă până la pământii. Balaurulii 
de durere lăsâ cuibulii și se năpusti spre Dăiatii, însă 
acesta nu așteptă ca să-lii ajungă; ci cu unii ciomăgelii, 
ce ţinea în mână îl păli în capii-cu sete și-lii pra- 

buși la pămeântii. După aceea îă sfărmâ capulii cu o 
petră și-i tăiâ trupuli ciocârtindu-lii în mai multe 
bucăţi,
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Puii de Vulturi săriră din cubi vOIOĂ, mân= 
ară stervuli Balaurului în câte-va înghitiţură și pe 
urmii iseră mântuitoriului lorii : 

— Vino cu noi în cuibii și aşteptă până să vină 
mama, care-ţi va resplăti cu prisosinţă binele ce ai 
făcutii. , | 

Băiatul ncavândii altii ce face, se sui cu denșiă 
în cuibii și unul din pui îi dise: 

—— Ca ce slujbă ai cere mamei? 
— Aşi voi ca să mă ducă pe tăremulă celalaltii 

— respunse Dăiatulii. 
— Cam grea slujbă îi ceri, “pentru dragostea 

nostri însă o so facă; cată însă may nainte de tâte. 
> 
să te îngrijesci de ndue burdușe de bivolii, pline cu 
cenușă, să i le pui pe spate, ca să le mânânce! până 
ra ajunge susii, căcă e cam mâncăcăâsă, mama nostră, 

— Le găsescii eii. 
— Al6egă și vino în grabă. | 
Biăiatulii: sc dete josă, puse mărulii pe pământă, 

ilii lovi cu bicăulii și făcându-se casele la locii se gândi 
la cele nGue burdușe și ele fură gata pe dată. Cum le 
vădă, le puse la îndămână, făcă &” casele mării și se 
sui în cuibi, 

Una din paseră îi dise: 
— Mama e cam iute la fire, da” să nu te spariă 

că pentru iubirea n6stră se face mielii. Intră colea sub 
aripa mea și să nu Xeși până ce nu ți-oiii dice ei. 

Abia întrâ sub aripă şi ctăi că, de-odată ceriulii 
se întunică, văzduhulii văjăi, și pămentulii tremură, 
puii începură să bată din aripe de bucurie strigândii : 

10%
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— Vino mamă, vino mamă, — și căscară gurile 

ca să prindă. ceea ce le aducea. 

Vulturdica ţin în ghiare unii viţelit de doi 

ani și că luândă-li îl hăpăiră pe dată. După aceea 

mă-sa dise: , 

| — Hm! ce mirbsă aice a omii după tăremulii 

celaltii ? | 

— Nu mirâsă nimieii! — respunseră puii. 

— Ba da, da, și voi l-aţi ascunsi. 

— Ba nu! 

— Ba da!... seulaţă în susii să vă cnutii 

-- Ei bine! și de-ar fi așa, ce i-ai face? 

— Iași înghiţi pe dată. 

— Da dacă-i vei fi dătâre mântuirea nostre € 

— L-ași mâncă de bucurie. , 

— Asta mo vei face-o, mamă, căci elii nu ne-a 

lăsatii să fimii înghiţiți de Balaurii şi ce este mai 

multii, te-a scăpatii de dușmanulii celii mai de morte... 

_
 

de Smeii. | 

Ma scăpatii elii de Smeu lii, pe care până 

acuma cii nu l-am pututii dovedi! — strigă Vulturdica 

spăimântată, el trebue să fie mai puternicii ca mine, 

sete-li să-li vădii! 

— Nu-lii sedtemii pent ce nu vei jură pe mân- 

tuirea nâstră, că mai să-ă facă nică unii re, 

— Vă jurii. 

— Și că-lii vei duce pe tăremulii celaltii. 

— Asta-i cam greii, căci o să erăpii de fâme. 

— Nu: vei crăpă, căci wngrijitii el de ule 

mâncării.
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Bine ! facă-se pe vota vâstră! sesteţi-lii acum 

să-i vădit! Ă 

Puii rădicară aripa şi Vu A roca cum văl 
pe băiatii, deschisă ctoculii și-lu înghiți pe dată. Puii 
începură să tipe şi Vulture pica Su se6să și-lii în- 

ghiţiti de trei ori de dragii ce-i eră șia treia dată 

lăsându-lii în cuibii viii și sănătosii îi dise: 

— Gătesce-te de plecare și vei de-mi dă în 

gură câte ce-va ori de câte ori voii căscă gura spre 

tine, căcă aminteră te mânâncii fără IGeii de păeatii. 

Băiatuli se prinse bucurosi, Vulturdica 
puse pe spinare cele ndue burduşe ca ndue mere, puse 
de-asupra lori pe băiatii călare și începă să sbâre 
spre gura pescerei. 

Cum semălţă cu câti-va stânjeni în sustii, întârse 

ctoculi spre elii și elii îi aruncâ în gură saculii pe care 
cu îlii înghiţi pe nemesteecate și așa de ndue oră până 
ce se apropiâ de gura puțului. Ajunsii acolo, tocmai 

când eră să dică Dâmnenajută, paserea întârse 
Sră-și capulii, și elii ne mai avendit ce să-i dea, tăiâ 
iute câte o felie de carne dintre glesnele lui și i le 
aruncă în gură. 

Paserea mestecă în sură, cu plăcere aste bucățele 

și când băiatulii se apucâ de ghisdurile de afară, ea 
intrse capulii și-i (ise : | 

— De unde luai aste bucățele de carne, căcă 
dulcă erai. 

> — Dim carnea trupului meii — respunse elii să- 
rindii la pămeutii.
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Audindii paserea se repedi ca să-lii îmbuce, dar 

gura puţului eră strimtă și ea nu putea trece, 
— Ah! feciorii de lele! — ce-ui fostii! -- strigă 

ea cu ciudă, căcă nu te seiui că ești așa de dulce, te 
mâncamii fără d” și pote. Cu tâte astea, pentru binele 

ce aă făcutii puilorii mei, fii bunii scăpat. 

Dicândii aste cuvinte sburâ în josă. 1) 

VI. 

Din acestii citatii ne putemii așa dară forte lesne 
convinge că Vulturbica dintrensulii e aceca-și 
pasere, pre care am viduto șim citatele premergătore, 

adică Pajuriă sâi Sgripsordiea. 
Totii acâsta pasere, după cum ni spunit vo câte- 

va povești, ce se află în gura poporului românii din 

Bucovina, se numesce încă și Sgri pţordică sci 

Sgripeiordică, mase. Sgripţii, dem. Sgrip- 

țorii și Sgripciorii; în Transilvania: Sgrin- 

ţorii, pl. Sgrintori?), Sgripţorii, Serip- 
țordică?) și Gripsori), Gră de cătră Românii. 
din Macedonia : S kipanne.5) 

Afară de-acâsta mii e densemnatii că în 'Lran- 
silvania se află și dicorea „sgrinţorii bătrân îi%6) 

 Calendariuliă Basmeloră și alit cânturiloră pop. Ducurezci, 
1877. p. 44—46, - - 

1) $. Petri, op. eit. 

3) G. A. Polizit, op. cit. 

*) Sab. Pop. Barcianit. op. cit. 

5) A. de Cihae. Dictionnaire t. II. p. 843. 

*) $, Petri op, cit.
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sGi „sgripţorii bătrânii“?) cu înțelesulii de 
„liavolii bătrânii germ. alter 'Leufel, precum 

și „Se ripţordică“ cu înțelesulii de: temee bătrână, 
vrici6să și rea, 'Totii A: eripţorbică“ se numesce 

o asemenea femee șim România %, ră în Ungaria 
Seripeiurdică“ și Seripeturdicăk?, » 3 3 > U 

De și maii nemică de-a face cu paserea, despre 
are ni e vorba, totu-și, fiindii că ati Gre-și cure ana- 

logie cu numele acesteia, voii mai reproduce aice încă 

vo câte-va “cuvinte, cari, după câtii sciii că, nu se 

află în dicţionare, Acelea cuvinte sunt: substantivulii 
„seriptiit pl. pseripţi şi verbele a se swrip- 
țănă, gripsănă și sgrepţănă. „Seripţik 
numescii Românecele din Bucovina uni felii de rotițe 
mică, pre cară lentrebuinţeză la stative (resboiii) 
spre rădicarea și lăsarea în josii a iţeloră în timpulii 
țesutului “Toti „seripţiă, germ. Rollen, se numescii 
și alte rotiţe mică, prin mijlocul cărora se rădicii 6re- 
și care greutute în susii, Despre acești „seripţie 

aminteseii adeseori și poveştile poporaue, spunândii că 
pre cutare și cutare fâtă de împărații aii rădicato cu 
„seripţii“ înt”o înălțime anumită Verbele „seri p- 

tănâs seripsănâ“și sgreptţănă“ însemneză mai 

ântâiii : a se acăţără ca o mâţa pe “unii pomii, pe 

unii dl poneişii sâii pe-o stâncă înaltă, ră alii doilea 

GA. Poliză. op, cit. 

2) Tu. M. Arsenie. Noue colecțiune de basme se îstorit po- 
pulaze. ed. II. Ducuresei. 1874. p. 153. 

3) Dr. At. M. Marienescu, Seranii și Dorană; Serilă, Megilă 
și Dorilă, due povesți poporale. Pesta 1973, p 14—15. — 
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ăriă cu unghiile, Ce sgrepţenezi = ce 
9 

- 

După Petri și Polizi A cira sâi Pajura lat. 
Aquilla, germ. der Adler, sar numi românesce și 
„Cronecanii“ 1). Insă eii eredii că numirea acesta mai 
de grabă sar pute potrivi Corbului, pentru că 
Corbulii întradevării croncă nesce şi Dli Cihac cu 
totii dreptulii o trăduce prin „grand corbeau?) 

Causa, de ce i se atribue de cătră poporulii ro- 
mânii în poveştile sale Pajurei o mărime și o pu- 
tere estraordinară, apoi lume: cca nâgră sâă 
tăremulii de josii de patria sa, vârful unui 
arbore mare din apropierea unui lucii de aședementulii 
cuibului seii, credi că vine de acolo, pentru căi mai 
ântâiii paserea. acâsta e forte mare în compărare cu 
celelalte paseri. cunoscute Româniloriă, şi alti doilea 
pentru că ea este forte rară de vădutii, locuindii de 
comunii pe ecă mal înalți munți, în cele mai retrase și 
întunecâse locuri. | 

Pâte însă să fie şi altă causă... Dar” pe aceea 
o lasii de o cam-dată so limurâseă alți bărbaţi mai 
compitenți de câtii mine. Atâta vor mai spune numai, 
că Pajura sâi Sgripţorâiea, după credinţa po- 

:) Op, cit, — In Calindarăulă poporului ci alit progresului 
pe an. 168 . Bucuresci, la p. 5. aflămiă urmitârele: „Lu acrii plănaii 
Vulturii ce veniseră din inimele Balcaniloră şi de prin plezuvele 
verfuri ale Carpaţiloră, Cloncanii ce împleaii aeralii de tristele 
lor ţipete și Corbir şi Cirele ce eiupiaii și ele pe unde puteaii 
din mulţimea leşuriloră, ce zăceaii în tâte părţile. — „Cloneani it 
din pasagiulit acesta se vede că încă sunt nice paseri răpitore, dar 
cum se numescă latinexce nu seiii, ” 

) Op. cit, p, 239, -
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porului românii din Bucovina, e blăstămată ea să nu 
- p6tă nică când eși din cecalaltă lume întracâsta, De- 
aceea Sgripţordica nică odată nu se pote sui 

"mai susii decâtii penă la gura dela burieulii pămân- 
tului ; - de-nice sentâree totdsuna Gră-și înapoi, căcă 
mai departe nu pâte sbură... 

Să trecemii zicuma la alte puseră, cari asemenea 
se ţinii de familia Pajurei. 

VII. 
De familia Pajurei se mai ţinii încă și urmă- 

târele due paseră, pre cari le cunoseii Românii după 
nume : | 

Jepurariulii, numită altmintrelea Vulturi 
mare și Vulturii sâi Hultani de pâtră, lat. 
Aquilla fulva LL. germ. der Steinadler. 

Jepurariuli gălbiui sâă Vulturuli 
gălbiii lat. Aquilla chrysaătos I.. germ. der Goldadler. 

Acestea due paseri sâmănă așa de bine una cu 
alta, încâtii ccă mai mulți ornitologiști aii fostii penă 
acuma de părere, că sunt una și aceca-și pasere, și 
numai după ce îmbătrânesce îă schimbă penele. In tim- 
pulii din urmă însă Sa constătatii, ca altă pasere este 
lepurariulii și alta Tepurartulii gălbii. 

Ce se atinge de numele, epururiii“ alti aces- 
torii d6ue paseri, elii vine de acolo, după cum mi-aii 
spusii mai mulți Români din satele Fră tăuţii-veehă 
și Pantiră, că nutreţulii lorii celii mai de frunte și 
mai preter atii sunt epurii atâtii că selbatică, câtii și 
cei de casă.
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Fri ce se atinge de numele „Hultanii de 
pâtră elii vine de-acolo, după cum mi-as pusi YV. 
Floceu din Câmpulungii, pentru că acestii Vulturii 
își face cuibul și petrece pe stâncele cele mai înalte. 

Atâta și despre aceste d6ue paseră ! 

VIII. 

In fine voii să reproducii aici și-o legendă despre 
Pajuri, pe care am audio dela unii Românii din 
Sire, căci Pajurile, ca și mai fie-care altă pasere, 
aii legendele lorii proprii. - 

Legenda din cesţiune e următorea ; | 
ice că pe timpulii fâmetei celei mari, 

acuma când va fi fostii fOmetea aceea, numai unul 
Dunmnedeii pote să scie, destulii atâta că pe timpulii 
acela eră o femee, care avea trei pruncă : doi băieți 

și-o “copilă. 

Et entro (i, frământândiă femeea aceea pâne 
și voindă, după ce a frământat?o, să o bage în cuptorăii 
a să se e6că, băeţii e, corăindu-le mațele de fâme 

și ne mai putendii rabdă până ce se va. e6ce pânea, 

luară aluatulă erudii cum eră de pe lopata, cu: care 
voia maica lorii să-l bage în cuptoriii, și începură 
a-lii mâneca Cunii gustit așa de mare ca și când ar fi 
foștii. cine scie ce feliii de bucate bune și alese. 

Maica lorii, vădendii neâsta, se mânia focii pe 

dânșii și începă a-i blăstămă cu amari și a dice: 

-— Blăstămaţi să fiți de Dumnedeii şi de mine L... 
în paseră să vă prefaceti și pe munţii cei mai înalță și
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mai mari să ședetţi, și pâne în vicţa vâstră dacă iţi 
vedă să nu o puteți mânecă, cum nu putui cii astă -i 

din pric ina vâstră să mân; âncii ! 

Audindă ccă doi fe ați acestii blăstămi ne-aștep= 
tatii -și amară, începură a plânge de se cutremuraii 
cămeșile pe dânșii, nu altă ce-va. - Apoi luându- 
SI remasii bunii dela maica lori ati eşitii din casă afară 
și cum aii eșitii îndată sait prefăcută în due paseri 
mari și aii sburatii în lumea largă,- în cotro i-ai dusi 
ochii, 

Pe când sa întemplatii acâsta sora lorii nu eri 
a casă. Prin urmare că dela dânsa nu şi-aii pututii luă 
remasii hunii, 

Venindii mai după aceea sora lorit a casă şi nee- 
șindu-ă fraţii ea totdcuna spre întimpinare, întrebâ pre 
matca sa : | Ă 

— Unde sunt frățioriă mei ?... de ce nu vinii 

ci ca să mâncămii cu toţii la o mâsă?.., 

Mă-sa, nevoindii a-i spune adevărulii, cum sa în- 
templată, i-a disii că fraţii sei Vaii dusi în lume ca 
să se hrănâscă singură cum vorit pute căci ca, întrunii 
timpii așa de greii, nu este în stare să-i susție pre toți. 

Copile, audindii acesta, a începutii a plânge amarii 
după fraţii sei, și dise maiecă sale: 

— Dacă e așa, apol'mă ducii și ci în lume ca 
să aflu pre fraţii: mei şi să mă hranescăi și ei cu 
dinșii! —- Și cum dise își luă remasii bunit dela maica 
sa și, fără a mai ascultă cuvintele acesteca prin cari 
voi so oprâcă, se porni și ea în lume, și mergândii
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așa, acuma câtii va fi mersii numai ea a pututii să scie, 

totii întrebândii și căutând pre fraţii sei, ajunse penă 
la marginile lumei, unde sârele nu-și mai pute da radele 
sale și diua încetă de-a mai av6 lumină. Aice ajunsă, 
vâdâudii: că nu mai are nemică de mâncare, nici nu 
scie în cotro să apuce și ce să facă, a prinsii a-și Dlăs- 

tămă dilele: la ce mai trăesce ea pe lume?!.. Şi pe. 

când eră mai scârbită și mai amărită, pe când se blăs- 

tămă mai tare, căci nu scit în cotro să apuce, Gtă că 

de-udată zăresce înaintea sa o pădure forte mare, îm- 
pănată cu feliii de feliti de copaci, pomi roditori, erbură 

și flori mirositâre. 

—  Voiii întră în pădurea acâsta — dise copila, 
zărindu-o  — cum mi-a ajutatii Dumnedeii să ajungi 

până aică, totii așa mi-a ajută eli ca să strebatii și 
pădurea acâsta... bunii e Dunmedeii!,.. 

Cum dise, așa și făcă. Se porni prii pădurea 
aceea și mergendii și strebătendă cu mare greii și cu 
multă ostinâlă pădurea aceea, Gtă că de-odată i senfă- 

ţoșeză unii palatii forte mare şi frumosti, | 

Palatulii acela eră jurii împrejurii încunjuratii cu 
zidii tare de pâtrâ în mijloculii căruia se află o ușă 

forte mare de ferii cu șese încuetori, Imprejurulii păla- 
tului se aflati felii de feliit de pazeri cântătore, pre 

cară de-a dragu să le fi ascultati, Cră la porta cea 
mare de ferii ședeaii dâue dihănii răpitâre. și pu lăsaii 
pre nimene ca să între în lăuntru, . 

Voindii copila cu oră ce preţii să între în pala- 
tulii acesta aşteptă până ce adormiră cele dâue dihănii 

„Și-apoi se sii pe portă și întră în lăuntru.
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Da ma apucati ca bine a întră în launtrulu pa- 
IDR , 

- dc . « 1 « i «i .. - _ latului și ctă căra veniti la densa 0 vulpe si-a în 
-trebato : 

— Ce vântii te-a bătutii, copilă i, să vit din ceea= : 

laltă lume aici. la noi, unde nici unii omii pământânii 
ma pututii strebate până acuma ? 

Copila respundendu-i, i-a spusă tâte din firii în 
pării cum Sa întâmplatii, că adică ea îşi caută pre fraţii 

scă cei fugiţi de-a casă și nu-i pâte nicăiră află, de și 
Y-a căutatii în tote părţile, unde numai a cugetatii că 

sa pută da de dânșii. 

Vulpea îi dize dră-gi: 
-— Bine faci că cauţi pre fraţii tei, da reii aă 

făcută că aă veniti aici, pentru că cum va veni dom- 

nulii meii a casă are să tenghiţă! 

Audindi: copila cuvintele acestea se înspăimântă 
și începi fârte tare a plânge și a se văleră. Dar pe 

când plângea ca mai tare, tă că întră stăpâna pala- 
tului în lăuntru şi v&dendu-o o întrebă de ce plânge? 
Copila, picându-ă la piciore, îi spuse t6tă istoria cr, și?n 

“urmă 0 rugâ să mo lese ca so mânânee domnulii păla- 
tului când va veni a casă, 

—- Sedlă-te! — dise stăpâna palatului, — că nu 
te-oiii lăsă să te mânânce! -— Și dicendii acestea luă 
pre copilă de mână, o duse cu sine în altii despărți- 

mentii şi acolo o ascunse ca să mo afle Dbărbatulii sei 
   când va veni a casă, , 

“La o Gră sâii pâte și mai târdiii după acâsta Gtă 
că veni și stăpânuli palatului, Acela eră unii Leii
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fârte mure şi înfiorătoriii, care când veniă a casă, totii 
palatulii se cutremură. Deci sosindii clii acum se puse 
la mâsă, și venindii după ucâsta domnu lui se puse 
și ea la mâsă și începură a ospătă împreună, 

Nu multii după aeâsta, ce-i vine dmncă în gândi ? 
„». se se6lă de-odată dela mâsă și dice bărbatului seii, 
adică Leului: 

— Multii bine mi-ui făcutii tu penă acuma, fă-mi 
și acuma unul !.., 

— Se pâte!,.. de ce nu! — respunse Leulii. 
— Sa rătăcitii de pe ceelalta lume unii omii și-a 

ajunsii penă la noi... dăruesce viţa! 
— Nu mă opuni,... îi voiii darni-o, dară trebue 

mai ântâii să-lii întrebămii cum și în ce chipii a ajunsi 
elii până aice?,,. 

- 

olii 

Dâmna, bucuria ci, se duce de grabă și aduce pre 
copila ascunsă și-o arată Leului. 

Leul, cum o vede, o întrâbă : 
—' Cum șin ce chipii ai rătăcitii tu penă aice? 
Copilu i-a spusii și lui, ca și QOmnci sale, tote 

din firii în păr: cum sta porniti de-a casă, cum a 
âmblatii prin lume căutândă pre frații scă și cum a so- 
sită și-a întratii în pălatii. 

RE Audindii Leul tâtă pricina, din care a părăs iti 
copila pre maica sa Și-a apucatii lumea în capii îi sa 
făcutii milă de densa și a disii: 

„— "Trebue să chiemii pre toți supușii mei la unii 
pe şi Să-i întrebii: de nai trecutii pe-aici cci doi 
frați aă tăi și de nu i-ai mâncatii că cum- va î
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. cendii pe-acolo, și ori de nu 
- vădutii ? 
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Apoi chiemândii elii pre toți supușii sei la unii 
i-a întrebatii : oră de vaii vădutii ci doi frați tre- 

i-aii mâneatii că, dacă t-ati 

Supușii respunseră că mii vădutii nici wati mân- 
catii pre nimeni, 

După aeâsta întrâ Leulii în casă Și spuse copilcă, 
că supușii lui m'aii mâncatii pre fraţii ci, dec pâte să 
mârgă mai departe și să-i caute că-i. va află. 

Copila, buceurâsă că a scăpatii cu obrazulii euratii, 
își luâ remasii bunii dela Leti și dela soţia acestuia, 
i mulțămi pentru primire și pentru tâte cele bune, și 
se porni mai departe, și mergândii ca, și mergzndii 
întuna câtă va fi mersi, a ajunsii în altă pădure, în 
care a datii de-o casă mică, durată în pământii ȘI aco- 
perită cu pac, Gră pe lângă casă o grădină forte fru-. 
m6să, cu o mulțime de paseră, cari cântaii așa de plă- 
cutii și frumosii că mai mare dragulii îți eră să le asculți. 

Ajungând ea la casa acesta si întrândiă în lăuntru 
dete de-o babă bătrână, ce ședă pe vatră și lueri, 
cum 0 zări îi dise „dâmne ajută 

Baba îi mulțămi, se seulă dela lucru, merse lângă 
densa și-o întrebă : 

ȘI 

Fătulii meii! cum vii tu! pe-aicea, că pe-aice - 
sufletii de omii penă acuma n'a pututii veni ? 

"Copilu începă a plânge să-ai spune că ca caută 
pre fraţii scă, carii aii apucatii lumea în “capi, și de- 
accea a ajunsii penă la densa. 

*.— Fătulă mei! — dise baba — fraţii tăi cei 
perduți sunt blăstămați de maica ta ca să se prefacă
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în paseri, si ci cum ali părăsitii casa Sai și prefăcutii 
în nisce paseri fârte mari, că pentru mărimea lori 
Gmenii îi numescii Pa jure. 

Copila a rugato să-i arete, dacă seic, unde loc "u- 
escii fraţii că și cum pote să-i afle? 

Baba îi arătă unii delă fârte. mare, pe vârfului 
căruia se află unii pălatii, și-i dise : | 

— Ia acolo e palatulii lorit 1... dacă woesei, mergi 
și-ă va ali, numai caută ca să asculți.. totii ce-ţi vorii 
spune ci!,.. ușă îti vei pută ajunge scopulii !... alt- 
mintrelea nu!.,. 

Delulii, pre care i l-a arătatii baba copilcă, eră 
fârte înaltii și piezișii, că nici unii omii nu eră, în stare să 
se urce pe densulii, clii eră mai totii de pctră, și pe 
"densulii nu pută eresce altii ce-ya, fară numai bă, 
da” și aceea ca vai de dânsa, &” în prejurulii delulut 
se afiaii feliurite paseră, ce cântaii de se audiă cine scie 
până unde. 

Copilu, care doriă numai decâtii se afle mai de 
grabă pre fraţii sei, luându-și remasii buni dela babă, 
se porni totii într'o fugă spre d6lii, și se sul cu mare 
greii pe densulii, până ce ajunse la palatulii de pe vâr- 
fulii lui, care eră forte mare și făcutii din ferii. Și după 
ce se sui ea acolo, întrâ în palatii, dară nu află pre 
nimeni în nuntru, ci vădă numai o mâsă mare pe care 
se aflait mai multe feliuri de bucate. Fiindii ea forte 
flămândă, a gustatii din fie-care felii câte o I6că ŞI, 
apoi s'a 'ascunsii sub pată, temându-se ca să nu dee 
cine-va peste dânsa și să „nu-i facă vre unii reii.
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Etă că nu multă după ce Fa ascunsii copila, colea 
pe când eră sârele cruce amâdi, vinii due paseri fârte 
mari, și se punii Ja mâsă și începii a mâncă. Uătându-se 

"mai după aceea una dintre dânsele mai bine la bucate 
și vădândi că din fie-care porţie lipsesee câte ce-va, 

disc : , 
— Astă-di trebue să fi fostii cine-va aică, căci. 

uită-te colea, din fie-care porţie, lipsesee câte o I6eă! 

Ceeulaltă respunse : 

— Pote ţie numai ţi se pare, eii nu vădii să lip- 
sescă ce-va! 

"Și așa a trecutii diua aceea, fără să mak bage în 
samă că li-a lipsiti din bucate. Dar” vădendii că a 
d6ua di lipsesce mai multi, ră a treia di şi mai multii 
dise una dintre ele: 

— Trebue să căutămii cine e prădătoriulii buca- 
telorii. nâstre! — și cum dise se dete a caută în tâte 
părțile prin pălatii, penă ce în urmă dete de sora lori, 
căcă cele due paseră eraii frații copilei, și cum o vă- 
dură o cunoscură și-o întrebară : cum de vine ca ai? 
Eră copila începândă a plânge, li istorisi t6tă întem- 
plarea ci de cum sa pornitii de-a casă dela maica lori 
și până ce-a ajunsti la dânșii, 

Fraţii copilei, după ce o ascultară cu luare aminte 
diseră : ă 

„Dacă tu vei pute rabda șese ani de-a rândulii 
ca să nu vorbesc cu nimenf nică unii cuvințelii, apoi 
vei pute rădică blăstămulii maicei nostre de pe capulii 
nostru și ne vom preface Cră-și în 6meni cum am fostă, 

„]
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ră de nu vei pute răbdă, de vei vorbi, apoi suntemit 
perduţi în vecă!... 

După ce rostiră că cuvintele acestea, își luară 
remușii buni dela sora lorii, își întinseră aripele cele 
mară și sburândi se perdură în Jargulii lumi, lăsândiu 
pre sora lori 6ră-ă singură. 

Copila, vădendu-i sburâudii tocmai atuncea, când 

cugetă ea că nu se vorii deslipi nică odată de densa, 
începi 6ră-și a plânge și-a se tângui. Dar cugetândii 
ă totu-șă va sosi odată unii timpii, când se va put 
bucură, dimpreună cu fraţii scă, îșă căleă _pe inimă și 
încetâ de plânsii. .. 

Cinci ani după olaltă ma vorbitii ca cu nime 
nică ună cuvântii. După alii cincilea anii însă, vădendi 

ză fraţii seci “nu se mai întoreii înapoi, nică nu-ă pâte 

nicăiră află, nu se mai pută rabda și începi a vorbi. 
RE 2 Da” wa vorbiti încă bine celii dintârii cuventii și Gtă 

9 

că frații seci vinii la dânsa și-i dieii + 

— Remâi sănătosă, soridră dragă !.... Dacă tu 
ne-ai fi uscultatii și nai fi rostitii nici unii enventii 
până după alti șeselea anii, cum ţi-am fostii spusti, noi 
ne-an: fi prefăcută Cră-și în Gmeni cum am fostii, așa 
însă de-acuma suntem perduţi în veci!... Mergi în 
lume și te hrăneșce cum vei pută, ră pre noi nu ne 

mai căută, căci de-acuma nu ne mai afla!,., | 

Și cum rostiră:ei cuvintele acestea sburară ră-și 
în lume și remaseră până astă-qi Pajuri, după cum 
i-a blăstămatii maica lorii, și nici-odată de atunci în 
câce nu se nutrescii cu pâne, ci numai cu carne de
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stlbătăcinii, și când li pică din dămână și cu copii pent 
“la șese ani. 

. 
Acâsta-i legenda Pajurilorii. Eră ce sa 

fiicutii cu sora lori, după ce ai părăsit?o fraţii sei, 
nime nu scie, 

re



Gaia. 

| I. 

In dilele secetâse ale verii, când s6rele cu radele 

sale cele ferbinţi stâree șirdie de sudori de pe fetele 

Gmenilori, când mai fie-care vietate își caută unii locii 

umbrosii spre a se mai recori puţinii, căcă ăldura i se 

face nesuferită, când arşiţa începe a păli tâte plantele, 

cară din causa acâsta își plâcă apoi crescetulii în josii 

și începi a se vescedi și a se uscă, când apele curgt- 

târe începii pencetulii a scădă și a secă, în aceste dile - 

sccetâse credii că nu odată vi s'a întemplatii să vedeţi 

o pasere sburândii şi învertindu-se 6re întregi pe de- 

asupra D-Vâstră, 

Ei bine! acesta pasere, care de multe oră senalțiă 

în sborulii seii așa de sușii, că numai de-abia o pu- 

temii zări cu ochii, și care din când în „când strigă co 

v6ce văitătâre și trăgtnitâre penaalt „eaaa! țu sâi 

„graunte „eaaali se numesce în a nule părți locuite 

de Români “G aie, âră în altele „Cakes „Cailas 

„Uliguniis „Puhoieriii“,,Șo recariii-roșii“ 

și Heie lat. Milvus regalis Briss. germ. Nânigsw cih 

oder Rothmilan.



— 165 — 

Cum vine că paserea ucâta semalţă în sborulii 

scii aşa de susii și mai alesii în qilele cele secetâse ale 
verii și de ce strigă ea atuncea co vâee așa de plân- 
gitore, ca și când. Y-ar lipsă ce-va, despre acâsta esistă 
la poporulii românii trei legende, cară se vedii a fi 

păstrate din cea mai profundă vechime, de dre ce, 
după cum vom vede mai la vale, le aflămii atâtii la 
Românii din Bucovina, câtii și la cc din Transilvania 

și Ungaria. | 

Deci să vedemii cum sună legendele acestea și ce 

ni maă istorisescii Românii despre Guaie? 

II. 

La începutii — spune leganda Românilor din 
Bucovina și Transilvania, — când a făcutii Dumneeii 

tâte isvârele și fântânele, tote riurile și parcele, tâte 

albiile și vadurile apelorii, a chiematii și pre paseri ca 
să-i ajute a le face. 'Lâte paserile câte se află în lume 
aii săritii îndată din tote părțile și i-ati ajutatii a le 
stia ş și ale îndreptă, numai Gaia na voitii să-ă ajute 

ci a disti că ca nu se va întină pe picidre!) 
săpândii la fântâne și isvâre, 

Atunci, supărându-se Dumnedeii pe densa, că e 
așa de îndărăpnică și neascultătâre, a blăstimato și 
i-a disii : " 

— "Tuturoră paserilorii din lume să li fie ertati 
a Dă apă din isvâre, fântâni și păree, numai ţie și 

1) După altă verstune a acestei legende să fi qisii Gata cătră 
Dumnedeii, că ea „pe u dă pe pap mei și de-aceca nu voesce 
să-T ajute a face îsvâre,
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urmașilorii tei nu!... “Tu și toți urmașii tii numai 

atuncă să beţi apă, când va plouă, Gri când ați încercă 

să beţi apă din isvâre și din alte ape curgătâre, atunce 
să periţi, pentru că acuma mai voitii să te ostinesc 

tu dimpreună cu celelalte paseră și să-mi ajuţi a 
isvârele și-a îndreptă vadurile apelori ! —, 

Ă ș 

săpă 

Așa a disii Dumnerdeii și și-a întorși faţa cela ă 
densa. 

De-atuncă apoi, de când a blăstămato Dumnedeii 
pe Gale nu-i este ertatii a bt apă din nică unii îs- 
vorii, s6ii altă apă curgătore, căcă-cum be cum pere, 

ci numai să bee apă când plână. Eră când: plouă nu-i 
este ertatii să ţie clonţulii în susii, ca să-i picure apă 

de plâie în gură, ci numai apa cese stringe pe aripele 
sale îi este ertatii să o bee. 

De-aceea apoi vera, când c mare arșită, se sue 

ca așa de susii în sborulii seii, ca să fie mă aprâpe 
de Dumnedeii, carele audindu-ă mai de grabă rugă- 
mintea, să trămită plâie, ca să aibă de unde he apă 
și cu ce-și stompără setea. !) 

Și Gaia de-aceea pere, când be apă din ixvâre 
sii din alte ape curgătâre, pentru că Dumnedeii pre 

tâte acestea, «lupă ce le-a făcutii, le-a săratii întratâta 

a tâte celelalte paseri să pâtă be apă din ele, numi 

singură Gaia nu, findiă pentru dânsa prea sărete.2) 
  

%) Cred. Rom. din Transilvania com, de Dli Gr. Crăciunaşii : 
și a celoră din Bucovina, com. de Dlă P. Uruli din Căndreni, V. 
Ungurenă din Ilișesei şi de alţi Români. 

2) Cred. Rom. din Cândreni, com. de Dl P. Ursula,
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III. 

Legenda Româniloriă din Ungaria despre Gate, 

care numai frte puţinii se deosebesee de cea premer- 

gătâre, sună astfeliti : 

Voindii ' Duninedeii a face fântâni pe la tâte isv6- 

rele, ca să aibă tote vietăţile de pe fața pământului de 

unde be apă, a chiemati pre tâte paserile lu unii 
sfatii mare. 

Tâte paserile Saii arătatii în urma poruneei lui 

Dumnedeii, și nici una dintre ele ma fostii în protiva 
propunerei lui Dumnedeii, că Gaia să sape fântânele. 
Gaia însă Sa înprotivitii acestei propuneri dumnedeescă 
și arătându-și ghiarele câtii sunt de trumâse a disii: 

— Nu-mi voiii întină eii picădrele fiicândii fântâne ! 

Celelalte paseră audindii aceste vorbe nerumegate 
și necioplite ale Gaiei, o urgisiră și o Dlăstămară 

Dumnedeii primi încă blăstămulii lorii, și Gaiei, 

pentru ncascultarea că, îi dise ca să nu-i fie ertatii a 
be apă ca celelalte paseră din isvâre fără numai cu apă 
de râuă să vieţuâscă. 

De-uceea Gaia, când e secetă mare vâra sbâră 

forte susii în acră și acolo strigă forte julnicii ca să 
cadă râuă, 

Mai târdii însă, la rugarea eclorlalte paseri, Dum- 

neeii se îndură a o iertă şi-i încuviinţă să bee și: apă 

de plâie, care picură din nori și se stringe pe frun- 
ele erburilorii din pădure. *) 

1) Acesta legendă, culesă dela Românii de prin ținutului Som- 
cutef-mari, mi-a com. Dli E. Popa. ,
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Eră sprintena și ghibacea Rîndunică, vădendi 
că Gaia nu voesce să asculte pre Dumnedei, « 2 apu- 

catii și-a săpatii apoi ca singură tote isvârele și-a în- 
dreptatii albiile și vadurile apelorii. 1) 

VI. 

Românii din Ohaba-mâtnieii, distrietulii “ăgăru- 

șului, încă credii și istoriseseii, că Uliganulii, adică 
Gaia, strigă vâra ploie și că lui numai apă de plâie 
îi. este ertatii a L6, dară de i isvorii nu, căcă când a fă- 
cutii Dumnedeii isvârele și l-a chiematii și pe densuli 
ca să-i ajute a le face, elit Sa tinutii fălosii și gingașii, 
Wa vrutii să-și bage picidrele în noroiii ca să Juere, și 
pentru aceea Dumnedeit l-a blăstămatii ca pică odată 
să nu bee apă de isvorii, ci numai de plore, 

Eră Cidra, vădendi sumeţia și îndăr&ptnicia 
Uliganului, a mersi ea și a ajutată lui Dumnedeii 
a face isvârele, De-aceca apoi, când vădi Cidrele 
pre vre unii Uliganii bendi apă de isvorii, se faci 
focii de mânie, se ieii la fugă după dânsulii, îi urmă- 
reseii, îlii chinuescii și nică “ecum nu se lasă până ce 
nu-lii omoră. 2) | 

V. 

Delu uceste legende înșirate până nică se vede că 
vine și următ6rea credinţă a Românilorii şi anume: 

:) Com. de V. Ungurină. 

2) Com. de Dlui I. Stoiceseu,
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Când strigă Gaia vâra, nu numai când e secetă pi “ 

-mare, ci oră șim care di de rendii, apoi negreșitii trebue 

să se schimbe vremea, trebue să viie din cotro-va plâie, 
âcă ea numai când e tare setâsă obicinuesce să strige 

și să ecră dela Dumnedei plâie, ea plouândi să potă 
be apă de pe aripele sale, și Dumnedeii în scurti după 
acesta trimite ploile, căcă așa X-a făgâduitii clii, că i va, 

trimite, când se va înalță spre cenii şi i se va rugă 
hui. î) | 

Eră unii proverbii poporanii dice: 

Audii sbierândii o Gaie, 

E nădejde suvemă plâie, 2) 

Din causa acâsta apoi, că Gaia strigă plâic, și 
cum strigă în scurtă timpii urmeză plâie cu pohâie, 
Românii din satul Rusii în Bucovina o numescii 
și Puhoieriii. 

Merită a fi însemnată și aceea, că după numele 

Gaie a acestei paseri se numesce, de cătră Română 

i-o plantă anume: Unghia Căii, în Moldova: 
Unghia Găii, lat. Asti agalus glyehyphyllos L. pre- 
cum și unii jocii alii copiiloră anume: „De-a Puia- 

Gaia“ sâi „De-a Baba-Gutas și trei sate din 
România, anume: Gaiea-de-jo sii, Gaiea-de-susii, 
și Gălesci.3) m 
  

1) Credinţă comună tuturoră Româniloriă. 

2) Com. de Dlă E. Popă din Someuta-mare, 

5) D. Frundescu, op. cit. p. 202,



Dela numirea jocului arătatii, care infăţișeză o 

Guaie și-o cloșcă cu pui-și care e usitatii nu numai 
la copii din Bucovina, ci şi la cci din Moldova 1) şi 

Muntenia 2), apoi dela proverbulii: „se ţine de ca- 

pulii lui ca Gaia maţuliie 3), precum și dela 
numele satelorii înşirate mai susii, -se vede că numele 

de „li ale“ pl. „(ză i“ a acestei paseri este forte res- 

pânditii pintre Români. Celii de Cate însă l-am au- 
(tii nuimai în unele comune din Bucovina, precum în 
Igesci, Căndreni și Crasna. In comuna din urmă -aflay 
ântâta-și data și numirea plantei „Unghia-Căii 
care'are forma unci unghii mari de Vulturii și scmănă 
la frunde, fl6re și păstăi fârte multii cu ucațiulii (sal- 
sâmulii) și eresece mii cu samă pe prunduri. Se află 

acesti nume încă și la Românii din Ungaria, după 
cum mi-a serisii Dlii E. Popii, însă numai forte rarii. 

Celii de „Cailă« îl audit numai în Vatra- Dornei. 
Eră cela de „Heiie: îlii aflai numai la Dl A. de 
Cihac $), prin urmare nu-i cunoseii patria. 

In vocabulariulii românescii-nemţeseii 5), compusii 

de S. Petri, provine numele „Uligaies pre care 

1) Y. Alecsandri, Poesii pop. ale Rom. p. 39%. - A. Lam- 
brioră: „Jocurile copiiloră“ pub, în „Convorbiri 
lit.“ an. IX. laşi. 1875—16. p. 6. 

*) G. Dem. Teodorescu. Cercetări asupra proverbelorii. ro- 
mâne. Bucuresei. 1817. p. 99. : 

3) P. Ispirescu. Legendele și Basmeie Românilor ete. Part. |. 
ed. III. Bucuresei. 1812, p. 178, - 

4) “Dictionnaire t. IL. p. 112, 

5) Sibiu, 1861,
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autoriuli îlii trăduce astfeliii în germânesce: „das 
Minnehen ciniger Raubvâgel adică ro- 
mânesee: „bărbățelulii unori paseri ră- 
pitâre , 

Mie îmi vine a crede că acesta nu pote să fie 

altulii, decâtii bărbăţelulii Gaiei. Ba! Di A. de 
Cihue nici nu se mai îndoesee despre. acâsta, ci dice 
că „Uliguia“ se chiamă lat. Falco Milvus, Falco 

rufus. £) - 

In fine voii să mai amintescii încă și accea, că 
în unele ţinuturi ale 'Fransilvanici eredii Românii e 
de va fi cine-va câtii de băutorii, dacă va Dă Diutură 
spiritussă prin gâtleji de Gaie, va încetă de-a bă 
mai departe și va fi omulii cel mai trezit. 2) 

s 

[ei
 

VI. 

De fumilia Gaiei se mai ţine încă unii felii 
de Uli cu multi mai micii decâtii acâsta, carele 
asemenea provine în terile locuite de Români și 'pe- 
trece în regulă prin păduri în a cărorii apropiere se 
află multe riură și lacuri mari, bună Gră prin pădurile 
din apropierea Dunărei. 

Pre acestii felii de Uliii Românii îlii numeseii ŞoYm îi- 
bâtlănosi 3), lat. Milvus migrans; M. niger Briss. 
germ, der Milan, Waldgeier oder Hihnerdieb. 

1) Dictionnaire, t, II. p. 335 şi 53%, 

:) Com. de Dla Gr, Crăciunasti, 

2) A. de Cihae, Dietionnaire, î, IL. p, $,



De și nu se ţine de familia Gaiei, totuși, fiindii 
i familia aceluia urmâză uemijlocitii după familia 

Gaică, voii să mai înșirii aici încă uni felii de Uli, 
care e cunoscutii Românilorii după nume. Acela e: 
Uliuli-venetii!), lat. Circus eyaneus L. germ. 
Rornweih, Blauhabicht, 

1) A. de Cihae. Dietionnaire. t. IL. p. 536. -— Dr, Cihae. 
Istoria nat. p. 77, 

e



Sorecariuli. 

L. 

Românii, după câtii mam pututii cit încredinţă 
până acuma, aii numiti pre o parte fârte mare a pa- 

serilorii, cari provinii în ţerile locuite de dânșii și le 
cunoscii fârte bine, după nutreţulii principalii ali aces- 
tora. Una dintre acelea paseră e și Şorecariuli)!), 

numitii altmintrelea și Șopârlariă, Uliuli șo- 
pârlelorii?) și Ue5), lat. Buteo vulgaris Bechst. 
germ. der Miusebussard. 

Numele de Șorecariii, Şoperlarii și 

Uliulii șoperlelorii alii acestui soiii de Uli, 
vine de acolo, după cum mvaii asiguratii cei mar mulți 
Români din Bucovina, pentru că elit se nutresce mai 
alesii cu ș6reciă și cu șopârle, pre cară le pân- 

desce sâii stândii Gre întregi pe ramurile vre uni arbore 
scii sburândii în acri, și cum le vede se repede la 
dânsele ca o sagctă și prindându-le le mânâncă. 

') _Pretutindene în Bucovina și la A. de Cihac, Dictionnaire. 
t. 1. p, 265. — B. Nanianăi. op. cit. p. 9U; 

2) Diet. de V. Flocea și alți Români din Bucovina. 

3) A. de Cihae, Dictionnaire. t. II. p. 536,
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Nu-i vorbă că Șoreeariulii se nutresce încă 
și cu multe alte vietăți, precum bună 6ră: guzani, 
şerpi, brâsce, rime, pui de epuri, cârtiţe, 
apoi cu păturnichi, ciocârliy, mierle și alte pa- 
seră mică, pre cari le pâte prinde. Cu tâte acestea însă 
Sa adeveritii de cătră cei mui renumiți ornitologiști, 
că totu-și nutreţulii lui” celii mai de frunte sunt ș6- 
recii, și prin urmare elă e unii Uli cu multi mat 

Şi folositoriii, de cum și-ar put închipui cine-va. 
Deci urmărirea, înpușearea și restignirea lui pe ușele 

grajdiurilorii și pe porți, după cum Sa observatii neâsta 
în cele mai multe părți, nu pâte să fie omenimei de 
nici unii folosii. Din contră înpuținend-se Șorecarii. 
fârte lesne se potii înmulți ș6recii și alte gângănii 
cară adeseori. facii omenimei daune ce nu se poti 
descrie. 

Da să lăsămii acesta și să vorbimii despre ceea 
ce ni mai istorisescii Românii despre acestii solii de 
Ulii. ” 

II. 

Românii din ţinutulii Câmpulungului, în Bucovina, 
ni istoriseseii următârele cu privire la Șorecarii. 

Când saii adunatii toți UlLii la unii locii și au 
ţinutii sesie: care preste care să fie maj mare? care 
preste care să domnâscă ? și prin ce să se arete ci 
dușmani omenimei? Uliuli șopârlelorii sâii 
Șorecariulii n'a voitii nică decum să se "înfăţoșeze 
la acea adunare, macar că și eli se ţine de viţa și
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semenţa Ulilorii, ci eli li-a spusii verden fată, când 
„a fostii chiematii, că nu voesce să fie dușmanii Gmeni- 
oră, ci mai bine, câtii îi va sta în putință, va apăr? 
omenimea de mulți alți duzmani. 

Iutâlnindu-se după adunarea acesta, acuma nusciii 
la câtă vreme or fi întâlnitii, destulii atâta ca întâl- 
nindu-se odată Uliulii găinilorii cu Uliulii 
șopârlelorii şi vădendu-lii celii dintâi pre istii 
din urmă că șede josii pe pămutii, l-a luatii în risti 
și X-a dist: 

—  Bagii samă că tu de-aceea câtii e lumea și 
pămentulii de tăvălesci mai multi numai pe josii, și 
arii când tenalți în aerii și te urci pe copaci, ca alți 
Uli , pentru că tu nu vrei să fii sii, mai bine disii, 
ă mai voitii să fii dușmanii Gmenilorii,... nu-i așa 2... 

"— De-am voitii ori de mam voiti, de vreii oră 
nu vreii să fiii dușmanii 6menilorii, — respunse Uliulii 
șoperlelori, atinsii de vorbele înpungătâre ale 
Uliului găinilorii, — prea puținii îţi pasă, și 
de-aceea te poftescii să mă eruți cu vorbele tale celea .. . 

Să nuseiii cum ţi le-ași num... celea cam necioplite!... 
Una. însă totu-și ţi-oiii spune-o, și So ţii în minte: eii 

de-aceeu petreeii mat multi pe josii, pentru că când se 
apropie vre unii venatoriii sii altii puscașii de mine 

SI îndată îl simţescii, “și cum îl vădă fugii de densulii, 
„6ră voi ccialalii Uli, cară vă făliți că puteți sbură și 
âmblă prin naltulii cerului, în sumeţia și orbia vâstră, 
nu simțiți când se apropie pe furișii vânătorii de voi, 
și de-aceea nu unulii dintre voi trebue să schimbe 
cinstea pe rușine și să dee pelea popii!....
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Uliuli găiniloriu zimbindă cu reutate și 
avântându-se în susii dise: " 

— Remâi sănătosti pre ctinuli Gmenilorii, Si-atumel 

să ne mai vedemii, când ni-oiii vedă cit ciafa 

Uliulii șoperlelorii se uitâ lung la dân- 
sulii cum senalță în susi, clătinâ puţinii din capi, și 

„apoi, de pe muchia uncă glii. unde stătuse de vorbă 

cu Uliulii găinilorii, se repei asupra unei șo- 
perle, care pe nesciute se apropiase de densulii, o 

prinse cu unghiile de mijlocii, o rădicâ în susi, și 
trăgându-se ce-va mai de-o purte, se puse lu ospăţii. 

Dar ctă că tocmai, când se ospătă elit mai bine, 

„aude de-odată .o descărcătură de pușcă și nemijlocitii 
după aceea unii ţipetit amarii. Inspăimentatii de acâsta 

înpușcătură neașteptată se, uătâ repede în tote părțile 
să vedă ce sa întâmplatii. Dar ce să vâdă ?... „vede 

pre Uliulii găinilorii venindii de-a vălătuculi 
în josii și picândii nu departe de densulii, 

Unii vânătorii, ce l-a vădutiă când senăltţă în 
sușii, a înpușeatii după dânsul, dar” nu l-a nimeritii 

bine, ci i-a luată numai penele şi pelea de pe ciafă și 
l-a ameţitii de capii. 

Și cum îli văda Uliulii șoperlelorii în 
acâsta stare, ameţitii de capii și cu aripele dibălăzate, . 
îi dise ridendii și arătându-ă penele - și pelea de pe 
ciafă, cari spânzuraii în jos: 

— Fi!... cum e fărtate?... ai cugetatii că nu 

ți-L mai vedă nică odată cinfa și prin urmare nu vei 
mai avă trebuinţă să te întâlnescă cu mine?... Ian 

spune-mi: bine-ă prin aeră pe unde te-ai preâmblatii >... 

.
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Ce mai facii ecialalți fiirtați ai tăi pe acolo, pe unde-ai 
„fosti 2... 

— Ia lasă-mă în pace! — respunse Uliuli: 
găinilorii, abia vorbindă de usturime, — bine a 
maă «disti cine a dișii și cu minte a disii, ci cine ta în 
risii pre altulii, singurii se face de risii, și cine sapă 
gr6pă altuia singurii cade întrânsa,... așa se vede că 
am păţi?o și ci !,.. 

— Apoi dă! — dise Gră-să Uliulii şoper- 
lelorii, -- cine senalță prea susii trebue să pice 
odată și josii!... așa en lume!... Dar să lisămii 
acâsta la o parte!... 6că aice am o I6că de gustare, 
ce am câștigat'o -și eii în restimpulii acela pe când 
te-ai preâmblatii pe aripele venturilorii, ... mai avă 
chefii să ospetezii și tu dintrânsa ?.., poftimii !.. . 

Uliulii găinilorii plecâ capulii rușinatii 
în josii, 

Atata e totii ce seimii despre acestii soiti de Uliii. 
x . Cine sei mai multii să ni spue și n6ue!!) 

1) Dietată de V. Flocea. 

De —



Vulturuli. 

I. 

Trei specii de paseri se află în munţii Carpaţilorii, 
cară, după  câtii. seiti ci până acuma, sunt numite de 
cătră Români în genere „Vulturi“. Aceste paseră, 
cară adeseori 'aii cășunatii multă daună, mar alesii locu- 
itorilorii dela munte și cari se arată rarii și pe la tcră, 
sunt următorele : 

Vulturuliă bărbosiă, Vulturi negru, 
Vulturuliă-micilor i, Vulturulii-de-miei?), 
Vulturii auriii2), numiti altmintrelea și Ciahlă ii, 
Cialhăui, Cil ihoiiifem.Cilih die, Cilidie 3, 
în “Transilvania Sorliţă 4), în Banati Șurliţă:), 
€ră în România Ple șusuliirăpitoriiide mi e is), 

i) Tâte numirile acestea le-am auditii din. gura Românilori 
din Bucovina. ! : ” 

:) G. Dariţii și G. Munteni: Deutsch-romiinisehes Waorter= 
buch. I. Bd. Kronstadt. 1853, II. Bd. Kronstadt. 1854, 

2) T6te numirile acestea se află lu Românii din Bucovina, și 
mai alesii la cei din ţinutulii Dornei, unele dintre densele şin 'Fran- 
silvania. 

*) Com. de Dlii Gr, Crăciunașă, dar' se află și prin vocabulure. 
5) Com. de Dlii los. Olarii, 
*) B. Nanianii op. cit. p. 89.
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mai de multii și Zăganii,) lat. Gypactus barbatus L 
germ. der Bartgeicr oder Limmergcier. | 

Vulturulii cu capialbii, Vulturi albi 
Vulturii de pâtră, Vulturii degâsce?, Vul- 

tarii mohoritii 3), numitii altmintrelea și Pleu v iii), 

lat. Gyps fulvus, Vultur fulvus Gm. der Gnsegcier, 
der weiselkăplige Geier. 

Vulturulii cenușiii, Vulturii negru, 

Vulturii decâmpii5, Vulturii surii6), lat. 

Vultur monachus, Vultur cinereus em. germ. der 

IRutten- oder Mânehsgeier, 

Despre aceste trei specii de Vulturi, sâii pte 
căi numai despre Vulturulii din urmă, care e celii mai 
respâuditii în ţerile locuite de poporulii românii, esistă 

la Românii din Bucovina o legendă, care, de și nu e 
deosebitii de irumosă și de înteresantă, totu-șă eredii. 
ă nu trebue so trecemii cu vederea. Este sciutii că 
chiar și lucrurile, cară la prima vedere ni se parii a fi 
nesemnate, adeseori ne luminsză forte multii într”o 
privinţă s6ii întralta. 

II. 

Legenda din cesţiune sună precum urmeză : 
In dilele de demultii trăiă unii împăratii și-o îm- 

piratii ci aveaii numai o fiică, pe care o subita torte 

1) B. P. Hâsdăi. Cuvente din bătruni t. Lp. 311. 
2) La Românii din Bucovina. 
>) Dr. Xdhae. Istoria naturală. p. 74. 
*) B. Nanianii. op. cit. p, 59. 
5) Usitate în Bucovina, 
*) Dr. Cihac. op. cit. p. 11,
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și-o păziati ca ochii din capii ca să nu i sentâmple vre 
o nenorocire, | 

Intruna din dile a făcutii împăratulii o petrecere 
forte mare și frumâsă la care-a poftitii pre toți sfet- 
niciă, pre toți Gmenii cci mar de frunte, mni aleși, mai 
învățați și mai cinstiți ai împărăției sale, 

Pe când împeratulii, împărătâsa și eu 6speţii lorii 
se veseliaii la mesă mâncândii, bendii și cântândii, cum 
e datina la asemenea petreceri mari, pe-atuncă fiica îm- 
păratului se duse în grădina împărătâscă ca, să se mai 
preâmble și să se mai recorâscă puţinii, căci pregătirea 
pentru petrecere îi dăduse și ci fârte multi de lucru 
și de alergatii. 

In grădină o cuprinse somnulii și ea 'se lăsă pu- 
ținii pe 6rba cea verde și mâle ca să dârmă. 

În somnii 6tă că veni la dânsa o faptură forte 
gingașă, îmbrăcată târă în albi, adică unii îngerii, 
carele a luat?o în braţe și urcându-se cu densa în aerii, 
a dus'o mai multe sute de poște, să- apoi coborindu-se 
josii a puso Gră-și pe crhbă verde și lăsându-o totii 
dormindii se duse de unde a venitii. 

Nu multii după acâsta fitea împăratului sa tre- 
zitii. Dar mare i-a fostii mirarea, spaima și grâza ce-o 
cuprinse, când a vădutii că nu mai e în grădina îm= 
ptrătescă, unde su fostii culeati cu puţinii mar nainte 
cintiunii locii străini și cu totulii necunoscutii. 

“Departe de scumpii sei părinți, departe de totii 
-ce-ă” eră cunoscutii, într'o câmpie înstrăinată ea acâsta, 
nu sciă acuma singură : ce să facă ?.;. ce sănc€pă ?.,. 
în cotro să apuce ?.., |
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Și pe când sta ca dusă pe gânduri, o cuprinsă 
o fâme încât abia se putt ţină pe picăâre... Da” 
ctă, când fâmea îi slăbise puterile și-i înţelenise gâri- 
durile, vede în depărtare unii mării pe care se aflaii 

vo câte-va mere c6pte. [a se duce deci, cum putiă, 

până la pomii și luândi mere a începutii a le mâncă 
«o lăcomie, care numai la cei flimândi se pote vede. 

Acuma 0 cuprinsă o sete mare, şi nicăiri în totii 

împrejurul acela nu se află unii stropi de apă să îi 
datii unii galbânii pe dânsulii. 

Trei dile și trei nopți după ulaltă a âmblatii ea 
în colo șin eee căutândii apă, dar înzadarii !... Abia 
în ajunulii qilei a patra, când cugetă că se va aprinde 
de sete, ajunse la unii d6li din a cărui coste curgea 
unii riușorii de apă limpede ca lacrima. Tânăra dom- 
niţă, vădendii apa, a uitatii tâtă grija, se duse de grabă. 

"până la riușorii, se plecâ la pămentii și a. începutii + 
bă apă dintro urmușoră ce se află pe malulii riuşo- 
rului, căci din riuşorii se temi a bă, ca să nu cadă în 
nuntru şi să se înece, 

Dar ctă, minunea minuniloră, cum a gustatii ca 

din apă, sa prefăcuti întro pasere mare cu pene ca- 
fenii, pre care 6menii aii numi?o Vulturi?) și Vul- 

turii a remasii până în (iua de astă-di,... se vede 
că așa i-a fostii împărţită dela Dumnedeii,... aşa i-a 
fostii ursitii,.. Şi acuma ca să aibă, cu ce se nutri şi 

?) Prefaceri de acestea provin în povestile nostre fârte adese- 
ori. Asa, între altele, ni spune o poveste totă din Bucovina, că fiindit 
odată unii băiată însetatii și hindi apă dintro urmă de cerbi, în- 
dată sa prefăcuti în cerbi.
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. vieţui, a începută mal ântâiii a răpi de pe la Gmenii 
din apropiere pui de găini și găini și cu acestea se 
nutriă, €r” mai pe urmă a începutii a răpi si mici și 
totii așa face ca și penă în diua de astă-di, 

TII. 

Altă legendă toti din Bucovina, care ni spune 
s- ă Vulturii dintru începutii aii fostii pe cccalaltă 

lume, și numai mai pe urmă ai venită și Sai în mul- 
“ţitii șin acesta, sună în modulii următoriti : 

A fostii odată unii omii care avea unii feciorii. 
Şi fiindă că omului aceluia i-a fostii muritii muerea . 
cea dintâiii sa însuratii de a d6ua Gră și şi-a luatii 
altă soţie... Dar muerea acesta, precum sunt mai tâte 
vitrigele, ură pre feciorulii bărbatului sei și iubiă nu- 

„mai pre pruncii scă, căci și ea fusese văduvă și avea 
pruncă dela bărbatul seii cel dintâi. De-uceoa dise 
a mai de multe ori bărbatului că să facă ce va face 
cu prunculii seii, să-lă ducă și să-lii mistulseă unde-va 
că de-nu, pâne și sare de pe unii talgerii cu el nu 
a mâncă, 

Bărbatul de o parte ca să curme odată e6rtu, 
care nu mai avea sfârșitii,- de alta fiindu-i nevâsta 
dragă, luâ într?o di pre prunculii seii, se duse eu den- 
sulit într'o pădure pustie și acolo verîndu-lii într'o silhă 

“dâsă și întuneeâsă, îlă lăsă singurii (icându-i să aștepte 
puţintelii, că elii se duce numai până colea să taie 
nisce lemne și îndată se va întâree, Dar” — cum sa 
dusi, dusi a fostii, =- mai multi înapoi nu Sa în-
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torsii, și pruncul a remasii - în scirea Domnului rătă- 

eindii prin pădurea cea pustie și strigândii îvzădariă 
pre tatălii seii, N 

Totii. cam pe timpulii acela, când și-a lepădatii 
barbatulii acesta prunculă, se află în altii locii o muere, 
zare asemenea remase văduvă și avea o prunci. Muere: 
aceca încă sa măritatii după unii bărbatii, care, de și 

ră forte avutii și mavea nică unii pruncii alii seii, totuși 

ura forte tare pre pe a femeii sale, A poruneitii 
deci unui argatii ali să în prunea, so ducă în pă- 
durea cea pustie și acolo 50 omâre, însă furi să scie 
maiea că, și-apoi să-i aducă ochii dreptii mărturie că 
a omorit?o. 

Argatulii spuse stăpână sale porunca bărbatului - 

ci despre copilă. 

Ac6sta, cum a fostii,.., cum ma fostii,... totii îi 

eră mamă și-i pără re după fica sa, De-aceea «lise 
a argatului 

Aseultă și împlinesee porunca stăpânului tei, 
dar pentru mine, îndură-te de copila mea și mo omori ! 
— Apoi arătându-i prunca și unii cățelii dise Gră-și : 
„ia prunea și cânele acesta, du-te cu amândoi în pă- 

durea cea pustie și acolo lusă prunea în voia Domnului 

să facă elii ce va sci cu dânsa, Gr” tu taie cânele și-i 
adă ochii lui dreptii mărturie stăpânului teii. 

După ce rosti sea cuvintele acestea, luă prunca 

în braţe, o sărută cu duleâță și-o dete apoi argutului. 

Acesta Iuâ copila și cânele, se duse cu dânșii în 

pădurea cea pustie, facă după cum l-a învăţatii stăpâna
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sa, și apoi se întârse a casă. Aici. dete ochii cânelui 
dreptii mărturie stăpânului seii, care pesciindiă șire- 
tenia întâmplării, săltă de. bucurie că ȘI-a ajunsi 
scopulii, . 

Rătăcindii acuma prunculii bărbatului  dint”o la- 
ture de pădure și prunca muerii dintraltă lature, totii 
plângândii și strigând pre părinţii lori, ctă că, după 
unii timpii, se întâlniră la unii loci și, nesciindiă în 
cotro să iasă la lume, remuseră amândoi în acela-și 
locii. . . 

Dar ce să facă dă aici 2... Cum să trăscă 2, 
amâ:doi eraii mică și nu sciait cum să se hriinâseăi, 

Insă  Dumnedeii, eare portă de grijă tuturori 
Gmenilorii, vădendii că acești prună nu vor duee-o 
multii dacă nu li va întinde mână de ajutoriii, li tri- 
mise unii îngeri în chipuli Vulturulu i, care li: o» 

i hrană în tâtă diua. Și așa ati trăitii că în pustia 
acee: ăutaţi de îngerii, până ce aii erescutii mari. 

“einer. “aîi începutii a se iubi Și-a se desmierdă 
ca doi porumbei nevinovaţi, 

Dar acâsta ângerului “nu i-a plăcută, și a înce- 
tatii cu totul dea li mai uduce mâncare ca mai nainte 
lăsându-i să se hrănâscă cum. vor sc:.. 

Tinerii, vădendiă că Vulturul nu li may aduce 
nemică de mâncare, sati superatii forte tare, și fiindă 
ă fOmea nu-i lăsă să stea în pace, at începutii a seote - 
rădăcini și alte erburi pentru hrană. | 

Dar 6tă că pe când se puseră “la mâsă și înce- 
pură a mânecă rădăcinile și “ coburile adunate, se rătă- 

„
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cesee din ccealalta lume o Vulturdie și trecândii, 
“din întemplare, pe acolo, dă cu ochii de copiir căi .ră 
tăciţi. Ea se duce la dânșii și începe a mânecă cu d 
din puţina lor hrană, pentru că :nici Vulturi: 

sâii Vulturiţa nu scia cum să se hrăncseă. 

Fiindii însă că”n acesta lume penă atunci nu eraii 
Vulturi, tinerii noștri socotiri că Vulturiţa 
ce-a venitii la dânșii, e Vulturulii, care-i părăsise 

mai nainte; decă îi diseră : | 
— În locii să ni aduci de mâneare ca mai nainte 

vreme, tu ne mânâncă acuma și ceea ccam adunatii noi! 

Vulturiţa li respunse : 

Fiţi buni și nu mă alungaţi, că cii nu sunt 

acela pre care îlii socotiți voi, ci cii sunt rătăcită din 
cealaltă lume... Pe pământulii acesta mam mai fostii 
până acuma, și prin urmare nu seiit cum să mă hră- 
neseii, deci Lăsaţi-mă să mânâneii și eii cu voi, şi pentru 
acesta ce veţi pofti vă voiii facel!:.. 

Dapot ce feliii de pasere eşti tu, dacă nu ești 
accea, pre care o socotimii noi? — o întrebură: tinerii, 

— Eii — respunse paserea -— sunt o Vulturiţă 

sâi Vulturdie, cum vreți să mă numiti; bărba- 
tulă meii se chiamă Vulturii și petrece în ceea 
lume. Ei sunt adusă aici de sera mea, care ma 

pismuitii forte tare, și fiindi bărbatulii mei dusă la 

venatii, na amăgitii s6era să mergemii la alte nemuri, 

până ce mu scosii în lumea acesta, și apoi uscundedu- 
se de mine nvă lăsatii singură. 

2 Tinerii, audindii acesta, diseră :
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„— De ne vei seste la lumea cu Gmenă, noi te 
vom hrăni până ce vei muri ! 

Bucurându-se Vulturiţa respunse : 
— De unde văaflați voi acuma nică întruni ană 

nu puteți cși la lumea cu Omeni, dacă aţă voi să mer- 
geți pe josti. Dar, pentru făgăduinţa vostri că mă 
veţi ţină până la morte, cii vă volii scâte cu multi 
mai de grabă,... legaţi-vă de unii piciori ali mei și 
ci acuși voiii sbură cu voi !.., 

Tinerii, în bucuria lor, se legară de grabă de unii. 
„ piciorii ali Vulturiţei. Când ati fostii gata de pornire 
Vulturiţa li dise Gră-și: 

-—  Înehideţi-vă ochii ca să nu vi se întemple 
mârtea prin vederea celorii ne mai vădute de voi! — 
Și cum rosti cuvintele acestea se avântă în sustii si se 
porni cu denșiă la drumii ca să-ă seâtă la lume, Dar 
scoținduă din pădure ca nu i-a dusii chiar între Smeni, 
ci i-a aședati mai ântâiu înt”o cetate pustie, . care nu 
eră toemai departe de Gmeni. Aici ati adunată apoi 
Gmenii din tâte părţile și sa întemcăatii o cetate fârte 
frumâsă, cum nu mai cră alta ca dânsa, După ce sii 
înmulţitii locuitorii, remaseră tineri nostri multii timpii, 
pen& în urmă se făcură chiar elit împăratii și ea îm- 
părătâsă, cică, drepti să vă spunii, cu câtii erescură 
mai mari, cu atâta se făcură mai frumoși și mai înțe- 
leptă . .. ! 

Vulturdia, care asemenea remase la. curtea 
împărătescă și trăiă forte bine, după cum i-ati făgă- 
duitii tinerii că vor ține-o a ouatii due Gue și clo- 
cindu-le u scosi doi pur unulii de partea bărbătescă și
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altulit de partea femeâscă, Și după ce i-a scosii a înce- 
putii a-i învăţă să sbâre și a li spune tâtă istoria că: 
cum a ajunsii pe acâsta' lume, cum a remasii tatălii lor 

în cecalaltă lume şi de-atunci nu l-a mai vădutii, 
Nu multii după acesta a muritii Vulturiţa și 

ait remasii puii singură. 

Aceștia începură a sbură și-a se înălţă mai susii 
decâtii tote celalalte paseră ca dâră vor put da cu 
ochii de tatălii lor, și de-atuncă în eee âmblă mai 
multii prin locurile cele pustii, findii că mama lor în 

pădurea cea pustie a fostii ântâta-și dată. Toti din 
acești doi pui sai făcutii apoi și ecialalți Vulturi, 
carii se află pe pământulii acesta până în iua de 

astă-di, pe când mai nainte se aflati numai în ceea- 
laltă lume, 

Împăratulii cel tânără, la care au fostii Vultu- 

“rita, după mârtea acesteia, a făcutii din picădrele 

ci, spre aducere aminte, eodărisce la biciulii seii celt 
de călăritii. 

De-aică vine apoi că pen&n diua de astă-di unii, 

dacă sentemplă să potă prinde wrunii Vulture, 
facii din picădrele lui codărisce la bicele cu cari mână 

caii de călăritii sâi și boii la plugii. Alţii facii fluerașe 
de cântatii, despre cară se dice că aii unii sunetii fârte 
trumosii și plăcutii.. 

Acâsta-i povestea cu Vulturii și cu. ccă doi 

pruncă rătăciți, dar” ce sa întemplatii mai în colo cu 

părmţii pruneilorii, nu se scie, 

„Și-am încălieatii pe-o şea și vam spuso' așa!) 

II Acts “sta legendă mi-a com. Dlă P. Ursulă din Căndreni, - 
  

ş



— 188 — 

IV. 

Penă aici legendele Vulturului. 

Acum să trecemii la datinelă și credințele Româ- 
nilorii despre acesta pasere.. | 

Vulturulii se mai numesce de cătră popo- 
ral română din Bucovina și Hultur i, Ulturii, 
Vultanii, Hultanii și Ultanii.!) Eră uni vul- 
turii tenării, adică unii puiii de Vulturii, se numesce 
„Vulturași și Vultureli.?j Femeiuşea Vultu- 
rului, după cum ne-am pututii îneredință și din leganda 
de mai susii, se numesce Vultu r6ie, Vulturiţă 
și Vulturdică. Numirea din urmă o afliimii șn 
unnătorăulii pasagăii, pre eare-lii sedtemii dintro po- 
veste din România : 

Vulturdieca ţinea în ghiare unit vitel. » 
o ! 

de doi ani și că, adică puii sei, luăndii-li îl hăpăiră 
pre dată. 3) 

) In Dieţionarulii Dlui A. de Cihac. î. 21. Elem, Mag. pp 537, dăm peste numirea „Ultan îi, care e înșirată în rândă cu Uliuli și esplicată prin Astur palumbarius. Ei. credă însă, că de 6re ce avemiă numirile Vultanii si Iultanii (pre- scurtate pâte din Vulturană) cu înțelesulii de Vultur îi, trebue ca și numirea Ultani se aibă însemnarea de Vultur ii și nu de Uli. „Vi dela inceputulă cuvântului „Vultan ăi sa prefacutii 
în ph“ = hultană, cră mar pe urmă sa lăsată afară, ca și din 
Vulturii = Ulturii și a remasă Ultani. Vultanuli = hultanulii = ultanulă însemniză una dintre paserile cele 
mai mari, cari sunt cunoscute Româniloră, nice  decum însă ună Ulti ca Astur palumbariusi ” 

2) Tâte numirile acestea lea audită singură din gura poporului. 
. 2) N, D. Popescu. Oomulă după tărenulă celaltii, poveste publ. în Calind, basm, și alii cânt. pop. Bucurexci, 1877, p. 44—45.
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Din cuvântulii Vulturii saii formatii în decur- 
sulii timpului și alte cuvinte, pre cară lentâlnimii nu 

numai în vorba de tâte dilele, ci adeseori șin poesia, 
poporană. 

Aşa sunt cuvintele vulturariii, vultu- 

rescii, vulturesce și ochi de vulturii. 

Vulturariii se dice unui omii răpitoriii și 
despoietoriii ca unit Vulturii, unii omii care trăesce 
mai multii din sudârea și averea altora. 

Intro colindă dăm preste următârele versuri, în 
cari figureză cuvântulii acesta : 

Iocă în rai, tăicuţă n'ar, 

Cai fosti forte vulturariă, 

Ce-ai vădutii nu mal lăsat. 

În vicţă n'ar lucrati 

Și totii jude-ai fostii la sati, 

Pe săraci tu grei I-ai trasi, 

Pe avuţi urită i-ai rasi, 

Satuli de tin sa temuti, 

Nici unit bine mai făcutii. 1) 

„Vulturesect adv. însemnâză atâta, câtii: 
frte iute, fârte repede; se avântă vulturesce = 

merge ca unii Vulturi, | 

Unii omii, care are o căutătură forte selbatică, 

care se uită ca și când ar voi să te sârbă întro lin- 
gură de apă, se (ice că are „ochi de vulturii“, 

sâii că are o căutătură vulturâscă. 

1) At. M. Marienescu. Colinde. Pesta. 1859. p, 7b.
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Totii după numele Vulturului se află în România 
„ŞI Vo câte-va sate, precum: Vulturene ă, Vul- 
tureni, Vulturesci si Vulturulă.!) 

Mai departe merită a fi însemnate aici și vo 
câte-va proverbe, pre cari le-ati tormatii Romă ânii după 
apucăturile Vulturului și anume: . 

Vulturulă stăn locii, vighiază, 

Dar' elă musce nu vâneză, 2) 

Acesta se dice despre unii stăpânii, ce are o su- 
pravighiare fârte bună asupra supușilorii scă, cure e 
totdduna -cu luare aminte și nu lasă -să i se împrăseie 
averea, cum facii bună Gră "multă alții. 

„Aţi ochi are vulturu'ti 

Și-alți ochi are fluturulă, 2) 

Ga
 

IA
 

ș se dice Gră-și despre unit stăpânii şi despre supușii secă.. 

Vulturulă de aripi smulsii 

Nu mat pâte sbura ?n susă, 6) 

se dice despre unii stăpânii, care ma luatii bine sama 
ce facii supușii scă cu averea sa, nu su prea înteresatii : 
de-i sunt credincioși ori ba. In urmă, fiindii din tâte 

1 D. Prundeseu, op. cit. p. 592. 

-3) Antonii Pannii. Proverburi stă Povestea vorbei. Part,- II. 
Bucuresci. 1853. p. 34, i 

3) Idem de eadeni. p. 34. 

*) Idem: de cadem. p. 4.
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părțile răpită și scursu de avere, a remaasii la sapi de 
lemnii așa că, de și ar voi, nu se mai pote avântă bă ) . > 

cum a fostii mai nainte, prin urmare e ca uni Vul- 
turii căruia 1 sai smulsii aripele. 

In fine Vulturulii e consider: ati de cătră poporulii 
românii și ea unii anuneiatori al tempestăţii, căci se 
dice: când pare Vulturuli obositii şi sbâră 
aprope de pământi, atunci e unii semnii că în scurti 
are sii ploie. 1) 

V. 

Nu odată dămii în poveștile nâstre poporanie preste 
nisce paseră, cărora Românii le atritue nisce fapte su-: 
pranaturale, Așa am auditii mai de multe oră istorisându- 

"se despre unii felii de „paseri măestr e“, cari 
se sciii preface în totii chipulii, sciii vorbi ca Gmenii 
Și-a cântă diferite cântece fărmăcătâre, prin cari de 
multe oră deseeptii din somnii pre Feţi-frumoșii, ce-aii 
fostii fărmăcați și adormiți de vro Babă-el16 nță, 
sâii prin cântecele lorii cele plăcute și sonâre udormii 
pre unii Feţi-frumoși ca să-i pâtă mai lesne ademeni 
și prinde în laţurile sale sâii a stăpânilorii sei; totii 
prin cântecele lorii. cele magice nu odată învie ele ŞI 
pre uniă morți. 

Eră-și ni mai istorisescii poveștile despre nisce 
paseră, cari aii o marime estraordinară și o putere 
supranaturală, precum sunt bună ră Pajurele sii 

L
p
 

+1) Cărţile sătenului românii, Gherla. 13%0, p, 29,
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Sgripsordicele, cară petrecii în cecalaltă lume, 
în lumea ncgră și cară, după credința poporului ro- 
mânii din Bucovina, sunt blăstămate ca să nu potă eși 
nică când din cecalaltă lume înt”acâsta, ca nu cum-va 
eșindii, să facă cine sei ce grozăvii prin puterea lorii 
cea mare, | 

Însă nu numai poveştile sunt acelea, cari ni isto- . 
risescii despre asemenea lucruri, ci cii singurii nam. 
îneredinţatii, că Românii de: multe oră o întâmplare sâii 
o arătare de altmintrelea fârte lesne de priceputii, dar 
pre care ci neputându-și-o esplică îndată cum ar trebui 
să și-o esplice, fiindii că le lipseseii îndegetările și 
sciințele necesare, o ţinii de unii ce supranaturală. 

„Nu mai departe, dacă se întemplă să se rătăcâscăi 
prin părţile lorit o pasere, pre care până atuncă no 
mal văduse nici odată și a cărei făptură și căutitură 
li-i fârte bătătâre la ochi, ei, în mintea lorii, credii că 
aceca e o arătare, care aduce cu sine diferite calamj- 
tăți, bole și 'fâmete, fără să mai cugete că paserea 
respectivă e o pasere, ce în călătoria sa dintro țâră 
într'alta prin diferite neajunsuri sii alte împrejurări a 
fostii constrinsă să se oprâscă pe vro câte-va dile șin 
părțile locuite de Români, -și-apoi să-și urmeze 6Gră-și 
calea în cotro sa porniti. * | 

Așa, între altele mai de multe ori am auditii pre 
Românii din Bucovina istorisindii despre unii feliti de 
„paseri cu rostulii de teriis numite altmia- 
trelea și „f6 m e ţi, cară vinii la noi în ţâră numaă 
atuncă, când are să fie vro fâmete mare, și spunii, că



„cu rostului de feri! 

ele aii mărimea porumbiloră, clonțulii su rostului li e 
negru, Gră penele vinete, 

Etă de, că Românii noştrii aii văutii paseră şi 

„Dar să nu ne miriimii de-acâsta, pentru că multe 
pote să-și închipuâseă omulii despre unii Iueru, ee abia 
îlii zăresce și Gră-și îlu perde din vederi, Si nu ne 
mirămii că eredii așa ec-va "despre nisce paseră străine, 
ce ubia odată le-au vădutii în viGţa lori... Esistă” o 
pasere, care nu e tocmai rară şi”n țerile române, dar” 
fiindii că petrece mai multi prin munți, Românii 
delu „terii spunii despre densa că e cu clonțulii 
de feri. 

Aecâsta pasere e Cilidta sâi Vul turulii- 
de-miei, despre care sa amintitii mai susii, 

"Românii din Transilvania, și'ndeosebi cei din 
ţinutulii Ciobineuţei, credii mai cu samă că Cilidia 
are clonţii de ferii, şi când dormii nGptea pe câmpii 
sci în pădure, fiindii cn vitele, vine CiliGiu cu 
cu elonţulii că celii de ferii și-lii înfige în pele și prin 
acâsta li causază mare durere. 

Delu aesta credinţă vine apoi și datina că, când 
se află mai mulți băiaţi cu vitele în câmpii sâiă în 
pădure și udormindii unii dintre dânșii, băiaţii cer mai 
mar, voindii ca si-i sparie, ieii uni giitejii sâă o nuca 
de alunii, îi scoti măduva şi-o încăldeseii la foii până 
ce se înferbintă, rii după aesta, așa ferbinte cum este 
o punii celurit ce dormii pe picidre sii pe mâni. Aceștia, 
trezindu-se și nesciindii ce-i cu dânșii, începi a se 

13
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văctă, €ră cei mai mari li spună atună, că Cilidia 
I-a împunsii eu clonțulii ei celii de ferii, pentru că matii 
ținutii o petricică în gură!) ca să fie asiguraţi 
în contra Cilidiei.2) 

VI. 

Ce se atinge de numirea Ză ga nii a acestei pa- 
seri, trebue să însemnezii, că ea în timpulit presinte 
nu se mai aude la poporii, ca mai nainte, sa uitatii 
ma cu totulii. Da” cuvântulii mai trăiesce în unele 
numită locale, bună Gră muntele Pâtra-Ză gani 
în Prahova, șin numele de familie Zăgănescu 
care prin sensii nu diferă de Vulturescu. 3) 

îră în privința numire „Ciahlă îi regreta- 
tulii mei amicii Petru Spenulii, fostă :studinte la. fa- 
cultatea teologică din Cernăuţi, mi-a scrisii, că în 
Poiana-Stampii, de unde a fostă elii de locii, sentre- 
buinţâză mai multii în plurală „Ciahlăie germ. die 
Liâmmergeier, Totii în Poiana-Stampiă și în împrejurime 
e fârte usitată și următârea sudalmă îndreptată de 
Românii năcăjiți asupra vitelor, și anume: -mâ n- 
ca-te-ar Ciahlăii“. ca și „mâneca-te-ar lupii 

!) Aice credă că e loculii să "semnezi şi credinţa Românilorit 
din Bucovina, carii spunii, că dacă cine-va întreprinde o călătorie și-a ajunsii întrunit locii necunoscutii, wide n'a mai fostii până atunc:, 
dacă voesce să-i mcrgă bine, si ice o petricică și so ţie în gură, cră, 
de nu va face acâsta, să scie, că nui va merge bine, trebue să i sentemple vre o nenorocire -stiă altă neplăcere, : 

2) Com. de Dli G. Crăciunașit. IN 
2) B. P. ITâşdii. Cuvente din bitruni. î, [ p. 3ll.
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Nuseiii dacă muntele „Ciahlăii: din Moldova nu 
e cum-va înruditii cu numirea acâsta, mai alesii că 
atâtii pe dânsul, câtii și?n apropierea lui trebue să 
se fi aflatii în vechime și să se mai afle încă și astă-Qi 
f6rte mulţi „Ciahlăie 

„13



Cucoveica. 

IL. 

Dintre tâte paserile, câte provinii în Dacia, cea 

mai urită, mai urgisită și mai temută de Români, e 

tără îndodlă Cucoveică, numită alimintrelea și 

Cucuveică, Cucubeică, Cucuvelă, Cucu- 

veucă, Cucuvaică, Cocoveică, Cucuvue, 
Cucuvea, Cucumâgă, Cucumâgii pl. Cucu- 

megi şi Cucovetă!), Gră în România în vechime 

și Uture3), lat. Athene noctua, Strix noctua Retz. 
germ. Steinkauz, Leichen- und 'Todteneule. 

Dacă voescă“să bagi pre vre unii Românii, însă 

mai alesii pre vre o Româncii dela ţâră, în tote reeo- 

1) Tote numirile acestea se reducă la cuvântulii lat. cucuba, 
cucuma, cucumagia; it, coccovegpiua; cucubo =—a 
strigă ca Cucoveica. — Se numi aecsta pasere, de cătră Romani încă 
şi »bubo“, De-aice provine apoi că mai toți poeţii români '0 nu- 
mescă „buhă“ și „buhnăt, Insă alta pusere e la poporă „Cu- 
coveica“ și alta „Buha“. Cucoveica e mică, pe când Buha e mai 
mare, mai buhuietă și cu ochi și: urechi mat mari decâtii cea 
dintâii, 

:) B. P. Hâşdăi. Cuvente din bătruni. t. 1. p. 809.— Cuvân- 
tulii acesta, după cum ni spune Dli Ilaşdiii, nu se află în dieţio- 
narele nâstre, ci a peritii, pâte, chiar din limbă, dar ni-a lăsată şi 
elii o urmă topografică în numele lacului Uturina din diștrictulii 
Dolj. — : ! i
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rile, e de ajunsii să-i amintesci numai, că ai auditii o 

Cucoveică cântândii pe casa sa, scii în nemijlocita 
apropiere a acesteia, | 

Şi Gre de unde vine acesta înfiorare?... Care să 

fie Gre causa temerei sale de cânteculii Cueovel- 

cei?... Și de ce 6re uresce Românulii așa de multii 
>2 pre acesta pasere nocturnă 

Șirele următâre ni vorii da unii respunsii destulii 

de esactii lu aceste întrebări, 

Românulii are firmă credință, și nime nu en stare 

a-lii abate dela acesta, că din casa pe care cântă vre 

o Cucovoveică, trebue să mâră cine-va. Cuco- 

veica, crede poporulii, e celii mai sigurii prevesti- 

torii alii morţii, Nu i sntemplatii încă nici odată, 

afirmă celii cu totă seriositatea, ca să fi auditii vre o 
Cucoveleă cântând pe cutare casă și să nu fi 
muritii nime dinti”ensa. Când strigă ca „eucoveaiil 

cucoveaiil“ atunci e semnulii celii mai siguri, că 

trebue să mâră cineva din casa aceea, unde strigă. 
Eră de cum-va nu mâre nime, apoi .de bună samă 

trebue să pâră vro vită, sâii altă vietate de pe lângă 

casă. Una din duc trebue numai decâtii să se în- 

temple. 

Cum că Cueoveieu, după credinţa poporului, 
prevestesce prin cânteculii seii mârtea, se pote forte 
lesne cunssce și din următârele versuri, cari le sc6- 
temii dintrunii bocetii din Bucovina și anume din co- 
muna Crasna:
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Trage, trage clopoţeli, 
Că-ţi mai vine-ună snilețelă, 
Trage, trage toti cu jale 

Să suudă până ?n vale, . 

Căci asa Sa întâmplati 
După cum a fostă cântatii 

Cucoveica cobitâre 
Şi dereii prevestitârey:,, 

Ecă de ce uresee Românul Cu coveica și 
de ce senfidră eli când numai aude istorisindu-se 
de densa! ” 

Credinţa acesta esistă nu numai în Bncovina, ci 
șin Muntenia 3), Moldova 2), Basarabia 4), Transilvania 5) 
și credii că ca va fi esistândă șin celelalte provincii 
locuite de Români. 

Chiar și de cătră poeţi 6 Cucoveicu consi- 
derată ea o pasere prevestitâre 'de mârte, Câte-va 
esemple credii că. voră fi de ajunsti spre întărirea aser- 
țiunei nâstre, 

1) T. T. Burada. Datinele poporului românii la înmormântări, Jai. 1882. p. 141, - 
2) G. Dem. Teodorescu, Incereări critice asupra unoră credinţe, datine și moravuri ale poporului românii. Bucurese . 1574. p. 9%. “păudindi cine-va cânteculă Cucu velei, e'prevestire de mârte.ie 
>) V. Alecsandri, Poezii pop. p. 22, Im număruliă semnelori considerate de Români ca senme de morte, mai sunt căderea stelelori, cântecul Cucu vaer.« ete. — Convorbiri lit. an. N, 1876—î7. p. 42. „Cuceuveuea cântândă pe casă Înseiinţeză mârtea une per- s6ne din acen casă. , | 
*) Caval, Const. Stamati, Musa românescă. î. 1, p. 145. 
*) Com, de amiculii. si conscolariulă meii Dli Pauli Beşa. „Din cântarea Cucoveice pe vre o casă, ori în vecinătatea unei case, îşi esplică poporulă „o morte srabnicăt,
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Cavaleriuli Const. Stamati în poesia sa întitulată 

„Gafiţa blăstămată de părinţi“ se esprimă 

astfeliii : 

« 
ler scârbâsa cucuveică ţinterimulti părăsesce 
Și că-ulă sei fiorosi ţipetii vaetă și mârte vestesee, 4) 

D. Bolintinânii în poema sa „ândreiii sii 
luarea Nicopolei de Români“ cântă întruni 
locii în următoriulii modii: 

Asupra cetăţii semalții triztătire 

Vechi turnuri cu formă'mspărmântătore : 

Ca geniuri triste cetatea domnescii ; 

I/a loră tinereţe se pară că gândeseii. 

Aici cucuveaoa, în n6pte, cobesce : 

Poporulii, pe ziduri, adesea zăresce 

" Făntasme ușre ici colo _trecendii 

en nopte-adincă Saudi suspinândaă, 2) 

Vasile Cârlâvi în poesia sa „O n6âpte pe rui- 
/ 

ele Targoviştei“ dice: 

Dar ce glusii întrerumpe astă tăcere sântă ! 

E glasulii cucuvai:, ce plânge ali set dori, — 

Asta e poetulii? pe ală vostru mormnânti cântă, 

Acestii fiii ali pustiei?..,. O glasă prea cobitorii! 

Pe lângă cele înșirate până aică maiaii Românii 

încă și următorele credinţe despre Cucoveică, 

adică : de-o prinde cine-va și-o măltrăteză multi sâii 
  

1) Musa romândgeă loc, cit. 

3.2) Poezii. Vol, Il. Bucuresei. '877, p. 182,
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o omoră, omulii acelu are multă pagubă în vite și întru. 
3 tâte îi merge reă, și penă ce nu va posti „Postului 

Cruciic !) nu pote se ăpă de pagubă. 2; 
Asemenea spunii Românii, şi cred a avea forte 

Dunii semnii, că dacă Cuceo veica cântă multii în 
d6ure sâi iroi seri după olaltă, negreșitii se va face 
vreme ploi6să, ră dacă vremea e ploidsă și Cuco- 
veica nu va cântă de felii în dâue sc trei seri după 

altă, apoise va face vreme bună. 3) Mai departe, când 
ipă ea pe cutare cusă ca unii copilii de tiţă, NU Cc ași 

temută, căci atuncă se crede, că în curendă ue să 
se nască unii copilii lu acea casă, “) In fine . cânteculiă 
Cucoveicei în unele împrejurări se mai consideră . 
încă şi ca unii semnii prevestitoriii U a unui câștipii sâii 
a unei călătorii din ţ6ră. 5) 

Gâtlanulii =6i gâtlejulii de Cucoveieă îl între- 
i : i însă may 

Duinţ6ză vrujitorele spre diferite furmice, însă mai cu 
samă la „facerea pe ursită“ 6) 

A 

II. 
Cum că credințele și datinele Românilorii despre 

Cucoveiea, înșirate mai sustii, sunt o udevărată „MOSce- 
4 

1) Unii Români din Bucovina, pe lângă cele patru posturi de peste anii, pe lângă Mercuri şi Viner-, pe lângă unele ujunuri pre- scrise de biserică, nai postescă încă şi-o septemână întregă - înainte de „lnălțarea St, Cruci“, 14, Septemvwre. Postulă acesta în limba poporului se numesce „Postulă Crucii, 
2) Com. de P. Ursulă, 
5) Idem. 
%) Credinţa Lomânilori din Siretiă 
5) Com. de Dora M.C, 
8 Com: de Dlă P. Ursulă,
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nire delu stremoșii nostrii, dela vechii Romani, ne con- 
vingemii mai ântâii din istoria naturală a lui Pliniii, 
apoi și din alţi autori latini. Romanii încă socotiaii 
ântatulii acestei paseri ea o prevestire de mârte. Dar 
nu numai atâta, ei pentru dânșii eră fârte mare neno- 
rocire și atuncă, când ea numai li se arătă sâii se punea 
pe vre o casă. 

[că ce dice Pliniu: 

»Funebru și mul cu samă la auspiciile publice 
urgisita Cucoveieă se ţine la locuri deșerte, nu numai 
desolate, ci și înfiorătâre și nestrebitute, Unii monstru 
nocturnii, care nu se aude cântândii, ci numai gemudii. 
De acceu, când se arată cu înorașe, și mui alesii diua, 
acesta împrejurare se consideră ca cca mai înfioratore: 
prevestire, Seiii însă destulii de bine, ci ea adeseori 
Sa pusi pe case private, fără a predice mârte... 
Sub consulatulii lui Sex. Papeliu Histro și L. Pedaniu 
ca a întratii chiar în sanctuarulii Capitoliului, din care 
causiă în acela-și anii li nonele lui Marte “1 Martie) 
orașulii fu curățitii.!) Asemenea sa curățitii orașulii 
şi sub consulatulii lui L. Cassiu şi C. Mariu (107 în. 
de Chr.) pentru că în acela-și anii încă Sa arătatii o 
Cucovekeăi.« 2) 

Mai departe totii Pliniu ni spune să 2 „picădre 
arse de Cucoveică cu 6rba plumpagine3j sunt 

») Plinii. lib. X. e. XVI, 

2) Plinii. lib, X. e. XVII. 
3) Numele românescii a acestei plante până acuma încă nu-mi 

e cunoscutii,
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bune în contra șerpiloră.. Nu voiu însă — urmeză 
elii — nică la aeâsta pasere se omitii unii esemplu de 
anitate magică, de dre ce, afară de alte neadevărură 
estraordinare, se afirmă și aceea, căi inima acestei pa- 
seri pusă pe partea stângă a peptului la o muere 
dormindă înfluintâză, ca acesta să descopere apoi tâte 
sceretele. Afară de acesta cine o duce cu sine în 
lupti se face vetezii. Asemenea se dice, că oulii de 
Cucoveică e unii remediu pentru pării Cine însă a 
pututii când-va să vâdă oulii: Cucoveieci, de 6re ce e 
o minune, când vedemii paserea singură ? Cine a pu- 
tutii aşa dară se facă. cu acâsta încercare Și mai cu 
samă la pării ? De și se asigură, că cu sângele de puii 
de Cucoveică părulii se face creții. 1) | 

Din aceste citate, câtii și din alte locuri totii dela 
“Pliniu 2) lesne ne putemii esplică credinţa Românilorii 

și despre  măltrătarea și omorirea Cucoveieei, 
precum și întrebuințarea gâtlanului sei de cătră v răi 
târe la facerea pe ursită. Câtii pentru celelalte credințe 
ce le mui are poporulii nostru despre acâsta pasere, 
precum : profeţirea tempestăţii și nascerea unui copilii, 
apoi profeţirea unui câștigii și au uncă călătorii eredii 

„că încă trebue să fie o moscenire dela stremoșii nostri, 
de 6re ee nu totdâuna cântatulii și sburatulii paseri- 
lorii aveati la denșii una și accea-șă însemnătate, ci 
însemnătatea acâsta se orientă după anumite  împre- 
jurări. Îndată ce sburatuliă și cântatulii păserilorii se 
luă de unii presagiii, însemnătatea lorii de mai nainte 

) Plinii. lib, NXIX. e. XXVI. 
2) Plinii, lib. XXVII. e. LIV.



— 205 — 

se schimbă, și așa puteaii paserile cele norocâse să de= 

vină nenoroe6se, Acâsta se mai pâte conchide încă și - 
„de-acolo, că Cucoveăca la Athena ea paserea Minervei, 
se socotiă ca o solitâre a norocului şi învingercă. 1) 

” 1) 1, Fiirstedler. Die Gătterwelt der Alten. Pest, Wien, Leipzig, 
1866. p. 16. . . 

  

O —



I. 

Sunt multe paseri, ceară nu numai în privinţa 
mărime și a făpturei corpului, ci chiar șn privința 
unorii apucături ati forte mare asemănare una cu alta, 
de și nu se ținii de una și aceea-și familie! Insă cu 
atâta mai de grabă provine asemănarea ac6sta, când 
paserile respective se țiuii de una și aceea-și familie, 

Imprejurarea acesta de multe oră i-ati adusă apoi 
chiar și pre cei mai destină ornitologiști în rătăcire, 
făcându-i să erâdă, că paserile ce sâmănă fârte bine 
una cu alta, sar ţină nu numai de-o singură familie, 
ci chiar și de-o singură specie. 

Și dacă acâsta împrejurare chiar și pre ornitolo- 
giști îi aduce de multe oră în rătiăcire, re ce să maă 
dicemii de poporulii celii necultii, carele cunâsee pase- 
rile, și mai alesii pre cele selbatice, mai multii numai 
din vedere, care rarii când le prinde și le esaminză 
mai de aprâpe, ră de unele, în credinţa lui cea de- 
șertii că ar fi prevestitâre de reii, de multe ori nici nu 
se încumetă a vorbi, da decum să le mai prindă și să 
le studieze ?... Acesta, apoi de bună samă, cin ne-
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sciinţa sa, pre atară paseră, cară numai ci-și-ce-va semină 
una cu alta în privinţa mărimei corpului și a coldrei 

„penelorii, nu odată le confundă una cu alta, ţincudu-le 
de una și uceca-și pasere și dându-le unulii și acela-să 
nume, , 

Cea mai bună dovadă despre aeâsta avemii con- 
fundarea Ciuvicei cu Cucoveica. 

Poporulii românii, mai cu samă, fârte adeseori 

confundă pre aceste dâne paseri de nâpte, ţinându-le 
de una și aceea-ă pasere, numindu-le schimbișii când 
Ciuvică, când Cucoveică, şi avendi mai 

acelea-și credinţe despre amendâue. , 

„Se nasce acuma întrebarea ; 6re care să fie causa 
acestei confundără ? 

Causa este forte simplă. 

Confundarea acestorii paseră vine de acolo, pentru 
că ele la aparinţă semănă forte bine una cu altă. Ba! 
nu numai atâta! aceste dâue paseri de multe oră, când 

sunt spăriete de cătră cine-va, când alârgă după pradă 
3 
a 

sGii și de altă dată, se audii strigândii sâii ţipândii în 

unulii și acela-și felii. Apoi mai vine încă și aceea 
împrejurare la mijlocii, că ele adeseori petreci mai în 
unulii și acela-și loci, adică prin podurile și turnurile 

bisericelorii, prin ţinterime și prin ruine. 

Insă cu totulii altă pasere este Cucoveicua, 

despre cere am vorbitii în studiulii precedentii, și cu 
totulii altă pasere este Ciuvica, lat. Glaucilium pas- 
serinum ; Strix passerina L, fr, la cheveehe ; it. civetta ; 

germ. die Zwerg- oder Sperlingseule.
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Ciuvica e cea mai mică dintre tâte buhele 
cunoscute Românilor. Mărimea că e numai ca a ună 
vrăbii. Penele de pe spate i sunt mohorite și pătate 
cu albii, Gră celea de pe pântece albe și vărgate cu 
trăsături cafenii.  Tumina ochilorii deschisă-galbănă, 
căoculii portocaliii și fârte îndoitii ; picidrele scurte și 
acoperite cu pene. 

Div contră Cucovelea e ce-va mai mare, are 
„ochi mal mari și mai boldiță, crocii mai dreptii și de 
col6re galbiină-verdie. In colo col6rea penelorii sale 
aduce fârte multii cu a Ciuvicei. | 

ȘI acuma, după ce am constătatii că cu totul 
altă pasere este Ciuvica și cu totul alta Cueo- 
veica, să trecemii la celelalte numiri poporane ce le 
mai are Ciuvica, precum și la datinele Şi credin- 
țele Românilorii despre dânsa. 

II. 

Ciunvica se mai numesce de cătră poporulii 
românii încă și Ciovică!) și Ciomvică. 2) 

Tâte numirile acestea, ea și cele ale Cucoveicei, 
Huhurezului și ale altorii paseri, sunt onomatopoetice 
formate dela strigătul „ciuvitiis ciuvicit și 
„eiomviecii“ ali acestei puserele, | 

Ce se atinge de credinţele poporului despre acesta 
pasere, apoi trebue să însemneziă aice, că Românii din 
comuna Ohaba-mâtnicii, la carii se află și numirea din 

  

:) A. de Cihac. Dictionnaire. t, II, p. 56. 
2) Com. de Dli 1. Stoicescu.
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urmă, credii și istoriseseii, că dacă cântă paserea acâsta 
în apropierea casei vre unui omii, din casa aceea de 
„bună samă va muri cine-va, adică tocmai așa după: 
„cum credii și Românii din Bucovina despre Cuco- 
veică, " 

Mai departe spunii Românii din susii numita co- 
munii despre Ciomvică sâi Ciuvică, căca, când 
cântă, dice: 

Ciomvieii, ciomvicii 

Pre celă micii 

De buricii, 

Pre celt mare: 

De spinare! , 

ceea ce-ar însemnă atâta, câtii că pre pruncii ecă mici 
mortea îi va apucă de buricii, Gră pre ccă mari de 
spinare șimtmacestii modii li va scurtă, dilele, 1) 

Românii din ţinutulii Gorjului în România ase- 
menea credii și spunii că dacă cântă Ciuvica pe 
vre o casă prevestesce pagubă între vite și morte între 
Gmeni. 2): ” | 

Cu alte cuvinte Românii aii totii aceca-și credinţă 
despre Ciuvică ca și despre Cucoveică. 

1) Com. de Dlă I. Stoicescu. 

1) Com. de Dlă I. Cornoiii. 

ie —



Buha. 

I. 

Sub numele colectivii de „Buhe« sei „Bu t- 
ni ţe“ înţelege poporulii românii tâte paserile răpitâre 
de n6pte. Are însă. pentru fie-care specie a acestei fa- 
milii de paseră și câte una sii și mai multe numiri 
deosebite, | 

Cea mai mare pasere, cunoscută Românilorii, care 
se ţine de familia acâsta, este Buh a, numită altmin- 
trelea şi buhnă, buhniţă, bufă, bufnă, buf- 
niţă, buhaci, buwnă şi buhă-mare, lat: 
Bubo ignavus; Strix bubo L. germ. Uhu, Schuhu, 
Buhu, Buhuo. 

Totii acestii soi de buhă se mai numesce în 
unele locuri încă și Joimăriţă!) şi Botii-de 
n6pte.2) 

Deci, lăsândii la o parte pre tâte celelalte paseri 
cari se ținii de familia acesta, vom vorbi de astă dată 
numai despre „Bu h ăe.. 

1) G. A. Polizi, Vocubulară, 
*) DB, Nanianiă. op, cit, p. 91. și la alți autori.
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II. 

Dintre tâte soiurile Buhelorii cou mar temută 
şi mai urgisită de Români este, după cum am arătatii 
la loculii seii, Cueoveica. 

Cu tâte acestea însă mai cu aceea-și înfiorare și . 
temere audimii pre Români fârte adeseori vorbind şi 
despre Buhă ea și despre Cucoveică. 

Țipetulii sâă strigătulii Bu hei în cele mai multe 
casură, mai alesii când se aude acâsta în apropierea 
„unei case, prevestesce, după credința poporului românii, 
mârtea unui dintre căseni s6ă altă nenorocire neaș= 
teptată, , 

Mare nenorocire prevestesce acâsta  pasere şi 
atună, când ţipetulă că celii înfiorătoriii se aude diua. 
Așa se dice că, când cântă ea diua, e semnii de morte 
şi de bâle rele, precum : holeră i, ciumă, sâii o seumpete 
forte mare, Eră când cântă tâmna de timpurii - prin 
sate e semnii de bătălie în ţâra accea unde cântă. !) 

Cum că strigătulii Buhei însemneză nenorocire 
sâi chiar și mârte ni-arată în câtii-va și dicala: eră 
să-lii beic Buha“ sâi „eâtii pe ce de nu l-a 
băuti buhas cară dicale se audii forte adeseori în 
Bucovina, și cari însemneză atâta câtii; eră să pâră de 

„ frigii, sc: eră să degere, 

Afară de acesta se mai crede despre Buhă încă 
și urmiitorele : 

1%) Dietatăi de V. Flocea, română din Câmpulungit. 

u



— 210 —. 

Când strigă Buha în faţă, adică spre resăritii, 
va fi vreme bună; €ră ă când strigă în dosii, adică spre 
apusii, va fi vrenie rea.!) Si: când ţipă Buha vâra 

în amurgulii serii, e unii semnii, că a d6ua di are să 

se strice vremea, are să plâie; Cră când ţipă ra, a 

d6ua di are să ningă. 3) | 

Mai departe, când în lunile Augustii ș și Septemvre 
sa cântă de cu scră cum upune s6r ele în fața s6reluă, 

e unii semnii de multă vreme bună; când cântă după 
ce a înstratii Dine și anume josii la șesii, la ţcră, prin 
pară sâii la dosii de pădure, e semnii de vreme rea, de 
plâie și reedlă, €ră dacă se întâmplă acâsta la munte 

upoi cliăar și de brumă. 3) . 

"Poti acâsta credință o tntimpinănati şi la Românii 

din Transilvania. Aceștia încă credii că când cântă 

Buha în cimiteriii (ținterimii), atunci va mu cine-va 

ră când cântă în alte locuri însemnâză că se va schimbă 

vremea, că în scurtii are să plâie. 4) 

Buha e mai departe considerată de o pasere 
cubitâre și prevestitâre de reii nu numai de cătră po- 

porulii celii de josii, nu numai de cătră ţerani, ci chiar 

și de cătră poeți. Unii semnii destulii de învederatii 

cum că credinţa acâsta trebue să fie forte respândită 

la poporulii românii din tâte ţerile, unde locuesce 
acesta. 

1) Diet. de G. Boncăşi, românii din Vatra-Dornei. 

2) Dict., de V. Ungureni, români din Ilizesci. 

3) Dict. de V. Flocea și alți Rom. din Bucovina. . 

*) Com. de Dlă Gr. Crăciunașiă, ——
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Câte-va csemple credii că vorii fi de ajunsii spre 
întărirea aserțiunci n6stre, 

Dlii V. Alecsandri în poemulă seti istoriei „Du m- 
brava roșă“ între semnele - de” nenorocire, ce se 
“arată regelui Albertii, când acesta năvăli cu Gstea sa 
în Moldova eu gândulii de a stirpi pre Români, înșiră 
și cânteculii Buhei. 

Eli dice: 

sasa... 0 buhnă ţipâ în diua mare 
ȘI mârtea-și găt câsa în acea (i fâtală. ) 

Regretatulii poetii I Al. Lăpădatii, în poesiu sa 
intitulată »„Ă 6ptea, dice: 

Totulii acuma mârte şoptesce 

Murmurii și ventă ; 
Din stânci pustie buha cobesce 
Etă-mi pictorulă lângă mormentă ! 2) 

Cânteculii Buhceă, mai alesii diua, e așa dară în 
credarea poporului nostru totdâuna preve estitoriti de ne- 
norociră şi răutăți. 

III. 

În anii cei dintătii, după încorporarea Bucovinei 
la Austria, o mulțime dintre cele mai însemnate și 
avute familii române, ne voindii u sta sub o domnie 

. 
1 

Să Opere complete. Legende. p. 7, 
») Incercăr în literatură, Rraşovii. 1874, p. 85, 

14*
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străină, își părăsiră vetrele strebune, își lăsară era 

unde sai născutii și crescuti și trecură în Moldova, 

Pe de altă parte, fiindii Bucovina o ţ6ră frumâsă 
și mânâsă, avândii câmpii întinse și bune, pe lângă 

acesta mai fiindii încă și acea împrejurare la mijlocii 
că pe acelea timpuri toți locuitorii câţi se aflaii în 

acesta ţâră, erai scutiţi de miliţie, începură a veni o: 

niulțime de străini din tâte părţile, dar” mai alesii jidovi 
și ruteni din Galiţia, și a se aședă pentru totdâuna în 

Bucovina. 
Românii, carii remaseră pe lângă vatra părin- 

țescă, durendu-ă inima ca se părăsescă, vădendii cum 

vinii străinii cu drOia din tâte părţile și ocupă locu- 
rile cele mai frumâse, ba nu numa pre acestea, ci 

strebatii chiar și prin obirșiile munțilorii, unde sute de 

ani străinulă nu Sa pututii înpământeni, îi cuprinse 
„0 întristare și o jale fârte mare și din causa acâsta 
înprovisară cânteeulii următorii, care până șin diua 
de astă-(i se aude cântându-se mai alesii în părţile 

dela munte : 

Strigă buha din pădure, 

Că n'are unde se pune, 

Sar pune pe ucluli lati 

Bejenarii că-și facii sati, 

| Sar pune pe-o luncă desă 

Bejenari îşi facă casă! 

Când a devenitii Bucovina sub scutulii Austrici, 

poporățiunea cea mai. însemnată și mai mare la nu- 

mării aii fostii Românii, și Românii sunt în maikoritate
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penă șin (iua de astă-di, macar dică cine oră ce 

va dice! ” 

- Fă bine! dar străinii se tacit a nu o sei acâsta, 

«Și prin urmare că ur vol să se facă mai mană și mai tari, 

"Apoi mai dică cine-va că cânteculii Buhci unu e 

semnii reii ! 
Ba, reii detii! 

Dar ce e de vină biata pasere, dacă nu e lăsată 
în pace de bejenari?.., so lăsămii macar noi, și 

- să trecemii mai depurte, 

IV. 

Nevestele, dar” mai alesii fetele, cară. nu se gri- 

jeseii cum se cade, cară nu se laii și pâptănă mai ade- 

scori, ci âmblă cu capul sborșitii, înfoiatii și dupurosii, 
sunt poreclite de cătră poporulii românii: în regulă 

„Buhă . ” 

O doină poporană din Transilvaniz ni spune ur- 
mătorele despre o otară fâtă 

De tenzră mă mă însurat 

Si hâdă buhă luat, 

“Nu seră fetă-i ori nevistă 

Numai mătăhalin casă, 

Seâte capulă de sub țoli, 

Fugi vacele din ocolă 

Viţeii se mai omoră, 

Că gâindeseii câ-t bila loră, 

Ține, domne, ce mi-ar dată, 

Că bine nvat cumpitată, 

Numai capul nu mi-ai spartă! 1) 

a Î) Com. de Dli B. B, losofă,
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Altă doină din Bucovina, și anume dictată de o 
româncă din. orașulii Sucâva, care ne deserie prin co-- 
lorile cele mai mareate frumuseța, îndămânavea, iste- 
țimea și cumpâtarea uncă fete, care se vede că în viâța 
sa prea: puținii s'a înteresatit de corpulii seii “și prea 
puţinii i-a păsatii de gura lumă, sună precum urmâză : 

Frunqă verde mără domnescă, 

ME dusei să logodescă, 

Logodii pe nevădute 

Şi-mi aduse ncmuri multe. 

ME dusei cu nunta'n casă, 

Esă o buhnă pletisă 

Cu piciore de cocostârcă, 

, Cu trupu: dintruni butucă, 

Cu dinţii de chilimbariti 

Asenţiţi ca nisce pari. 

. *Nchide, maică uza bine, 

Cintră buhna după mine, 

Ori onchide, oră o lasă, 

Totă a întra buhna m casă... 

Dela frunte pen” la nasă 

Septe poşte şi-un popasă. 

Fruntea lată ce eră 

Cu trei coți o măsuri, 

'runqă verde petrinje 

Merge buhna la viţer 

Viţeii răcneseii de morii, 

Că gândescii că-i b6la loră. 

Frunqă verde delionii (?) 

Merge buhna la ocolă, 
Vacile: răcneseii de mori, 

Că gendesei, că-i bola loră... 

De puţinteli ce mâncă
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Lumea t6tă se miră : 

Șepte pite şi-ună pitofii, 

Trei cununi de usturoiă 

Şi-o cununiţă de ccpă 

La inimă să-i mat trecă, 

Și-o căldare de păsatii 

Și tota nu s'a sătrata. 

Românii mai Ye în risă pre femeile, cari nu se 

grijeseii nici odată, cum ar trebui să se grijâscă, încă 
și prin următârele versuri : 

Ciuhă 

Buhă 

Din pădure 

Septe at 

De când te lat, 

Netegiră nu erai! 1) 

In înţelesii metaforicii cuvântul buhă, buhnă 
sâii buiniţă se dice și de-o personă, cure se bosimită 
ușorii, căreia cu greii se pâte întră în voie, și care 

stă retrasă de lume. 

vV. 

De multe oră se ie cuvântulii buhă și în înţelesii 
de peapii“. Așa audimii adeseori dicându-se: „p€p- 

tănă-ţi buha!“ în locii de: „pptănă-ţi ca- 

pulii!* şi „ce ţi-ai sborșitii bula! în loci de 
ce ţi-ai sborșitii capuliitt 

: 1) Diet. de o româncă din Crasna.



— 216 — 

- . Buhă dem. buhu ță însemn6ză încă și cucuiii 
>) seu moţii. Dela substantivul buhă Sati formatii 

adicetivele bu hosii și buhuYetii, cară însemnâză : 
cucuietii, moțatii, sborșitiă, nepeptănatii, negrijitii, urită ; 
precum și verbul „buhuiăt cu înțelesulii de: a se 
sborși, a se negriji, mai alesii cu privire la capii. 

Toti în legătură cu bu ha credii că stă și cuvân- 
tulă „buhașii care însemnâză unii arborelii, unii 
brădănaşii micii, însă fârte rămuratii și încâleitii, 

Omenii, ce aii ochi mari și înholbați, prea tare 
eșiți din capii afară, încă se poreelesci „bu h e 1 

Mai pe scurti Buha în tâtă privinţa însemn6ză, 
ce-va uritii, înfiorătoriii, respingătoriii, Și dacă numai 
numele acestei paseră e atâtii de uritii în ochii Româ- 
nilorii, câtii de înfiorătorăii trebue să fie pentru dânșii 
strigătulii că ? . 

Pentru că slabi de ângerii și superstiţioșă, bună 
ră enm sunt babele, de bună samă că va fi fârte în- 
fiorătoriii, dar pentru ecă ce nu eredii în ali de aste 
lucruri nu va fi însemnândii nici mai multii nick mai 

s “puţinii decâti unii simplu strigătii de — Buhă,. 

roi



Huhurezuliă. 

IL. 

Cine e acela, careu treeutii nptea prin o pădure 
întinsă și d6să, pe plaiulii vre: unui codru împănatii cu 
totii feliulă de arbori seculari şi eu alți diferiți arborasă 
și tufari, cară, când se arată luna de după culmea vre 
untă munte scii de după vre unii nouri, respândeseii 
teliurire umbre, ce se parii afi de Gmeni, de fiare sel- 
batice și de alte vietăţi ; cine e. acela, dicii, care, vă- 
dendii tâte acestea, n?a simţitii trecându-ă fiori reci prin 

“totii corpulii și nu și-a inchipuitii, cu tâtă bărbăţia și 
netemerea lui, că o drâie de hoţi, de fiare selbatice sâii 
de nălueiră rele îlii urmărescii și acuzi vorii să-lii 
prindă și să-i scurteze dilele ? 

Sunt, nu vorbă, mulţi Gmeni tari de ângerii, 

arii nu se temii de nemică, de-ar trece nusciit prin ce 
codru pustii. Dar mulți sunt, cară, cum se dice, și 
pintr'o limbă de pădurice li e tâmiă să trecă singuri, 
da de cum pintunii codru. 

Și-apoi mai “este, cum este, când omulii trece 
numai vă sdendii, dar” neaudindii nemică. Insă când aude, 
bună Gră, vre unii lupii urlândă sei vre unii ursii



în mornăindii în apropierea sa, atuncă nu sciii dei de nu 
i se face ptruli măciucă în verfulii capului de frică. 

Dar nu numai umbrele cele fantastice ale arho- 
rilorii, nu numai fiarele cele selbatice potii să vâre pre 
călătoriulii, ce trece prin vre o pădure, în tâte recorile 
ci mai este încă și o pasere de nâpte, cure, macar că 
de altmintrelea nu pâte nimerui nemică strică, totu-și 
prin strigătuli ci. coli înfiorătorăti, de care se resună 
ăile, nu numai pre Gmenii cei “Slab de îngerii, ci 

chiar și pre ccă mal bărbătoși și nefricoși de multe oră 
îi bagă în tâte b6lele!... 

Ac6sta pusere de nâpte, care se ţine de familia 
Buhelorii, se numesce de cătră Românii din Bu- 
covina și Transilvania Huhurezii şi Buhurezii!), 
de cătră ceci din Moldova Hurezi și Huhu- 
rezîi 3), 6ră de cătră cei din Muntenia Ciurezii Y, 
Ciuhure ez, Cihure ez 5), Ciufi%) și Huhu- 
rete?) lat. Otus vulgaris; Strix otus L, germ, Wald= 
ohreule, Ohreule. - 

II. 

Ţipetulii celi jainicii și totodată înfiorătoriă ală 
Buhelori, care se aude forte adeseori n6ptea, când 

1) N. Măldăreseu, în „Columna lui Traiană, an. VII. 
t.I. , Bucureser, 1876. p. 39. ” 

2) V. Alecsandri. Opere complete, Teatru. p,. 656, 
3) N. Măldărescu. loc, cit. _ 
%) B. Naniană, op. cit. p. 91. 
5) A. de Cihac. Dictionnaire t, II. p. 507, 

*) N. Măldărescu, loc, cit, 

1) Com. de Dlă 1. Cornoiiă.
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într6ga natură e în cea mai mare linisce, a făcutii pre 
poporii a avea idei superstiţiose despre dânsele, 

„ luându-le dreptii paseri cobitâre și „prevestit6re de ne- 
» norociră. | 

Și fiindă că Huhurezulii, după cum sa ară- 
tatii mai suzi, e încă din familia Buhelorii, credii Ro- 

mâniă și despre tipetulii seii că menesce a reii. Insă 
credința ac6sta predomnesee numai în anumite îm- 
prejurără, 

De multe ori ţipetulă Huhurezului insemneză eu 
totulii altă ce-va. Așa când strigă elii pe la amurgulii 
serci prevestesce că a două di s6ii celii multi a treia 

di are să se schimbe timpulii, ă are să pl6ie. !) Ase- 

menea și atunci, când cântă tare multi nptea a AGuă 

di de bună samă se va schimbă vremea. ") 

Când cântă sera în dosii, adică spre apusii, are 

să fie vreme rea, 6ră când cântă în faţă, adică spre 
resăritii, atunci va fi vreme bună. 5) 

Când cântă în Postulii celui mare, însem- 

n6ză că vorii fi omete târcii. €) 

Acestea sunt credințele Românilorii privitâre la 

cânteculii sâă mai bine disii la strigătul celii înfioră- 
torii ali Huhurezului. 

Insă mai esistă la poporulii românii și alte ere- 
dinţe despre ucâsta pasere. Asa se dice, între altele, 

2) Cred. Rom. din Cândrent. com. de Dlui P. Ursulă. 

3) Cred. Rom. din Frătăuţii -vechi. 

„2) Cred. Rom din Vatra-Dorner i, dict. de G, Boncășă, 

*) Cred. Rom. din Câmpulungă, diet. de VW. Flocea.
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ză dacă va prinde sâi va înpușeă eine-va unii FHu- 
hurezii, îi va tăiă gâtlanultă și-l „va uscă bine, și 
după ce-li va uscă va petrece pinti”Ensulii unit sin- 
g6pii. de holercă de ndue ori, și acâsta holercă va da-o 

„apoi unui omii beţivii ca so bee, acel omii în vița 
sa nu va Dă mai multi. !) 

Maă departe credii Românii și aceea despre H u- 
hurezii, că cli dintru începutii a fostii feciorii 
de împăratii, Gră mar pe urmă, nu se scie anume 
din care causă, a luatii chipii de pasere și așa a remasii 
apoi până șin Qiua de astă-Qi, după cum nie cu- 
noscutii. 2) . 

III. 

Numele, acestei paseri servesce Românilorit adose- 
oră și ca ună cuventii de batjocură, -care se atribue în- 
decomunti” Gmenilorii celorii forte mici și diformi scii și 
prunciloră. 

O chiuitură din 'Fransilvania sună astfeliii + 

Chiuire-aşi chiu), 
. 

De toți, toți nvar aug), | 
Dar' mă temi de Iluh ureză, 
Că-i la popa pe coteţii 

Huhurezu-i a ftă, 

Reii mE temii ea lepădă. 2) 

1) Diet. de G. Bimeaşă, | 

*) După spusa lui V, Ungurină din Ilișescl, 
2) Com. de Dlă [. B. losofă,
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„Huhurezik se numescii de cătră Românii din 
„Bucovina și acci 6meni, ce âmblă nopţile singură. Ase- 
„menea și Gmenii, ce trăeseii fârte retrași, carii se as- 
cundii de faţa lumii, încă sunt numiti „Huhurezi« 

»- Ce se atinge de însuși numele „Huhurezii“ 
alii acestei paseri, spunii Românii din Bucovina, că 

clii vine dela strigătul” că celii înfiorătoriii, care se în- 

cepe cu ună „puuu!“ și se sfârsesce cu unii „hu- 

huh ur“ și cu care se pornesee ca după prada sa. 
Sră dacă ni-e perniisii a ne luă după următârele 

cimilituri, adică : 

Iluhurezuli huhureză, 

Peste munţi înalță necheză 

Și nimene nu cuteză,,, 
. 

care însemnâză „tunetuliit, și: 

Creţa huhureză, 

Peste delă necheză, 

care însemnză „puşe a“ apoi a cântă, a strigă s6ii 

a ţipă ca Huhurezulii ar însemnă atâta, câtii a 
huhură. 

IV. 

Dela numirea „Huhureziik ai formatii Ro- 
mânii în deeursuli timpului și-o mulţime -de. numiri 
de munţi, dluri, riuri, sate și alte locălități. 

Etă ce ni spune Dlii N. Măldărescu în privința 
acâsta !
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„Când deschide cine-va dieționarăuli topograficii 
alii României, vede cii „în (Gra n6stră -se află o mul- 
țime de numiri de sate, de locuri și de upe cu totulii 
curi6se, încâtii nu numai că: nu scie ce însemnare ati 
în lihba românescă, dar nici din ce limbă anume potiă 
fi fie-care din ele și cum sati localisatii la noi, Ast- 
felii îndeșertii. sar cerci ună Românii sa afle ce în- 
semnâză Ștarii-ehiojdi, Gemărtă lui, Hor- 
pază, Igoiii, Corșorii, Lutsca, Țichirișă, 
Oteteliși, Tetoii, Orodelii, Lete, și tâte 
celelalte numiri de asemene: natură, dacă nu va cu= 
nâsce limbele slavice, tătară, măgliăară, tureescă ete. 
dela cară se pote crede ă derivă, de nu tote, mare 
parte din trânsele. Pe lângă aceste numiri de pro- 
vVeninţă străină, ma, sunt altele cari sar apropiă -de 
limba română, s6ii cară pâte. că sunt chiar "românescă, 
însă cu timpulii Sai schimbată în modii anevoia: de a: 
le recunâsce, precum este numirea de Horezii, despre 
care voiii a vorbi, 

Horezuli sti Orezuliă, pare că ar voi să 
ni spună că în România sar fi cultivată când-va planta 
„0 rez îi“. "Temperatura țerii nostre însă, scă pâte chiar 
lipsa de-o agricultură înăintată, face ca acâsta presu- 

se punere să fie cu totulii ilusorie. Aşa dară de unde Și-aii 
luati numele de Orezu sei Horezii atâtea lo- 
calităţi în România ? 

Intemplarea — serie mai departe Dlu Măldărescu, 
— voi-ca la 2$ Junii LSTU, cu veastunea luării pla- 
nului muntelui Brădu lețul i, să vădii la moştenii 
Romani și Rimesci din plaiul H orezului, judeţulii
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Vâlcea, vecină acelui munte, următoriulii ehrizovii în 
vechie trăducere, pre care mă” grăbii a o copiă esactii, 
eredendu-o proprie a:0 deslegă cesțiunea :: 

„Cu mila hi Dumnedeii Jo. Vladulii Voevodii si 
Domni. 

„Dat-am Domnia mea aedsta poruncă a domniei 
mele slugiloră Domnici mele luf Romanii şi cumnatului 
seii Vladului și cu fecăorii lori, ca să le fie lorii la 
Huhureziă partea lui Romani și la Rimesci partea 
Vladului, pentru că aii venitii Romanii înaintea domniei 
mele de a înfrățită pe cumnatu-seii Vladulti peste 
partea lui, oră câte are Romanii la Huhurezii ; Așiş= 
derea și Vlartulii 6ră a înfrăţitii pre Romani peste partea 
lui oră câte are la Rimescă, ca să fie frați nedespărţiţi 
peste aceste moșie, și domniei mele ai datit calulii. 
Pentru aceca am datii lori și domnia mea ca să le fie 
lori întru moștenire și ohabnicie, și de nimenea să nu 
se elătâscă, după Qisa domnică mele, Şi oră căruia dintre 
dânșii i sar întemplă mai înainte mârtea, venqare întru 
densele si nu fie, ci să fie moșiile celorii ce vorii remână, 
Marturii: jupânii Dragomirii ali Manci, jupanii Neagoie 
ali Borcii, jupănii Drăghici alii Stoicăi, jupână Pârvu 
vel dvornici, jupânii Ștaicu logofătul, Dancăulii, co- 
misulii, Colțea păharniculi  Vladislavii spătariulii, Al- | 
bulă stolniculii, Staicii Vistieriulii Nâgulii Irodea Po- 
stelniculii. Şi eii Stanii am serisă la Rimnicii în luna 
lui Septembre 5, anulii 6996 (1487 Indicţionuli VI. 

păcestii isvodii s'a serisii pe limba românâseă de 
pe chrisovulii celii :slovenescii de Lupu dascalulii slo- 
venescii la se6la domnâscă în Bucuresci.«
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„ISubserisii) Lupu d: ascalulii sloveneseii îspizahii 
1746. 

In -ehrisovii se vede. numirea de H uhurezii 
dată unui locii, unei moșie. Huhurezii esteo pasere 
nocturnă, care latinesce se numesce Strix ot us, fran- 
ţuzesce chouette, Muntenii însă o numeseii Ciu fu 
și Ciuhurez ii, Transilvanenii Buhurez i, ră Mol- 
dovenii Huhurezi Când sa serisii chrisovulii acesta, 
se vede că și Muntenii o numai toti Huhurez i, 
ceea ce imitză mai bine cânteculi et. 

Dela acesti Huhurezii derivă dără moșia luă 
Romanii din chrisovulă de mai susă, situată între în- 
fundatură de vale, care, celii puţină pe la 1487, fiindiă 
mai pădurâsă și mai deșertă de locuinţe omenesei de- 
Âtii acum, eră cântată de Huhurezii. Descendenții 

lui Romanii formară apoi satul Romanii de care se 
ține și partea accea ce se numi a Hurezanil orii, 
pe care Constantinii Brâncovanii o ocupă pentru ca să 
edifice pe dânsa la anulă 1690 o mănăstire sub nu- 
mele de mină stirea Hurezului sci Hu- 
Azi precum se mai numesce în inseriptiuni și acte 
vechi.: 'Traditiunea spune că din josii de pârta mănijs- 
tirei, pe marginea riuleţului Urezi ulii, cu timpulii 
începuse a se face târgii de septemână în fie-care du- 
minică, sub numele de târgulii Urezului, unde 
se vindeaii obiecte de antira necesitate pentru țerani 
și ornaminte - pentru femeile și fetele loră; dar fiindii 

ă “Tureii, cari cutricraii ţâra, răpiaii fete de acolo, că- 
lugtări ii desființară târgului De astă dată comercianții, 
carii se învâțaseră a veni să facă târgă, nu mai voiră 

x
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să fie ambulanți, ci căutară a se stabil totu în partea 
locului, pe moșia moștenâică, mai spre apusii, nu de- 
parte de culmea dclului ce desparte moșia Rimeseilorii 

“de a mănăstirei, acolo unde și astă-di se numesee 10- 
seuliă târgului: dar nepermitendu-le posițiunea, 
deseinseră până josii, unde apa Urșanilorii este aprâpe 

“a se uni cu a Rimeseilorii pentru ca să se verse în 
Iumeaveţii, adică totii pe moşia Rimeseilorii, . și acolo 
fundară aetualulă târgii, numindu-l Cră-ă alti Ure- 
zului, de și acuma nu mai eră clii nici la porta 
mănăstirăă, nici pe valea riuleţului Urezuluni. Fiindă 
apoi că mai totdâuna în sinulii acestui târgii se află, 
mai din nainte ca și acum, autoritatea locală numită 

„vătăjie, adică subprefectura plaiului, clii dete îm- 
"prumutatulii seii nume și întregului platii ali Hu e- 
zului. | | 

Precum din Huhurezii se prefăcă numirea în 
H'orezii, asemenea astă-di se numesee riulii-H o-: 
rezului, monăstirea-Horezului; târgulii- 
Horezului, pluiulii-Horezul uni; sătenii însă 
dieii Urezii, avendi ună feliii de aversiune pentru 
sonurile aspirate, astfeliii că totdcuna pronunţă Ri s- 
tosii și Cristosii. în lucii de Christosii, 
Miaiiă în locii de Mihaiii, Meadia în locii de 
Mehadia, ărtie şi cârtie în loci de hâr- 
ti e ete. 

Din cele espuse aici, este evidentii că totii dela 
“Huhurezii derivă numele satului Orezulii din 
judeţuliă Jalomiţa, Ho rezulii din Romanați, Ho- 
rezuli din Dolji, Hureznii şi Iorezuli 

15
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din Gorj, Hurezulii, Orezulii şi Orezanea 

din Teleormanii, pentru că și pe acolo vorii fi fostii 

când-va „păduă seeularie unde să cânte Huhure- 

zulii, ca și pe la loculii ce chiar astă-di se numesee 
Huhurezii și se află în județulii Sucecva.!) 

9 Columna lui Traiană, cit. p. 98—10, 

DA —-



Ciofuli. 

I. 

Una dintre Buhele provenitâre în ţerile locuite 
de Români, care, din luna lui Martie și până în Sep- 

„temvre, petrece prin păduri, însă mai alesi prin locuri 
umedidse, unde stă dina ascunsă în crDă. scă stuhii, 
cră cum însercză se pornesce a-și căută nutrețulii seii, . 
este și Ciofulii!), nnmitii în unele locuri și Ciu fii 2), 
Ciușii?) și Știoriit), lat, Otus Drachyotus ; Strix 
brachyotus T.. germ. die Sumpfeule. 

m Acestii soiii de bulă, după credinţa și istorisirea 
poporului românii, e unii felii de nepotii ali Liliu- 
cului, de re ce diua vede fârte putinii, cră pe la 
însărate sboră ca și Liliaculii până la unii timpi 
de n6pte, şi care este mâncarea şi, petrecerea acestuia, 

„mai totii aceca e șia Ciofului, cu acea deosebire 

1) Numirea acesta este forte lăţită în Ducovina. 
2) A. de Cihae. Dictionnaire, t. IL. p. 3, 
3) La Românii din Ohaba-mâtnieii. com. de Dl ]. Stoicescu. 
*) La Românii din ţinutulii Gorjului în România, com, de Dli 1. Cornoră, , ! 

N | 15*
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numai că pe când aripele Ciofului sunt înzestrate 
cu pene, ale Liliacului constaii numai dintro pe- 
liţă torte fină. 

Eră-gi spune poporulii, că Ciotulii e vării 

primare cu Cucoveica!) și ca atare prevesti- 

toriii de reit și nenorocire. 

„Ce se atinge de descrierea Ciotulu i, care am 

„audit?o dela Românii ce i-am consultatii în acâsta pri- 
vință, trebue să mărturiseseii că ea consună forte multii 
cu ceea ce ne-o înfăţoșază și ornitologiștii, 

„Penele Ciofului — mi-a spusii V. Flocea — 
sunt cânipii cu punete negre și albe, In aripi are câte 
unii punetii albii ea omătulii asa de mare, câtii ai pune 

unii degetii. In codă are asemenea, când o reșehie, 
patru puncte albe ca și celea de pe aripi. Eli mare 

cuibii, ci se 6uă pe, pământii.« | 

Asemănândii acuma acesta deseriere forte scurtă 
cu ceea ce se află în „Brehm? Thierlebene%) 

îndată ne putemii convinge, că pasereu despre care 

vorbesce Brehm e aceea-și ce ne-o descrie Flocea. 

IL 

Ciotulii are șă-o mulţime de cântece ale sale. 
Insă cele mai multe dintre dânsele sunt astfeliii, că 
bunacuviință nu ne lasă ca să le reproducemii pre 

:) Diet, de V, Flocea din Câmpulungă. 

*) Zweite Abtheilung. — Vogel, Zweiter Band. Leipzig. 1882. 
p. 9.
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tâte aice. Vom reproduce deci dară aice numai pre 
acelea, cari nu-sii prei bătătâre la ochi. 

: Unulii dintre cântecele lui sencepe astfeliii : 

Ciofali iei, căofulă colea, 

Ciofu'n braţe la lelea... 

— Ciofule, mânca-te-ar bila, 
La ce-ni stricată lelii la?) 

E cunoseutii din istoria naturală, că Ciofuli 
când sbâriă, întinde aripele. şi bate dintwensele așa ce 
tare, câi de multe ori pre Gmenii, dar” mai alesii pre 
femeile cele slabe de ângerii le bagă în tâte recorile 
și bslele, ! 

Treeendu așa dară odată o femee co Slă, în cure 
avea și ea sermana ce-va sorbinturii sei alta co-va în 
tr'ensa, pe la amurgulii serii prin apropierea unui 
Ciotii, ctă că Ciofulu de spaimă să mânie în- 
cepe de-odati a sbură și-a bate din aripi pe denaintea 
ochilorii femeii. Femeea de spaimă scapă 6la şi se face 

_tâtă hirburi, Unii prașcăii însă, care se vede că încă 
trecea pe-acolo, și văd tâtă întâmplarea, înprovisâ 
cânteculii citatii, luândii în batjocură pre biata femee 
pentru că a fostii așa de spăriâsă, și acesta înprovisu- 
țiune, se vede că sa lăţitit așa de tare, că acuma e 
aprâpe mai preste toti Bucovina respândită și se repe- 
ţesce mai cu samă atunci, când cine-va voesce să iee 
pre unii fricosii îu risti, 

1) Dictată de V. Flocea. — .
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Deosebitii că paserea din cesțiune are, după cum 
am artitatii, mai multe cântece, mai are ca încă și unii 
jocii alii sei, care asemenea se numesce „C io fiice și 

. este forte usitatii la Românii din Bucovina. 

“Joculii „Ci oful i se j6că în regulă numai de 
ctră bărbaţi pe a o sămă de petreceri, însă mai alesii 
la nunți a d6ua di după cununie, adică la „Unero p îi, 
'ând fie-care este fârte bine dispusi. 

a Cânteculii, ce se cântă la acâsta ocasiune, sună, 
astfeliii : 

Vine Ciotulă dela baltă 

Cu platica *mbăferată, 

Cu suduculi în pohodă 

ȘI carasulii în nevodi, 

Ce caţi, ei ofule, la noi? 

Ce-ut veniti ca unii strigotii ? 

Du-te, du-te la pădure 

Să nu pieri de. vr”o secure, 

Du-te, du-tem inărăcine 

Să nu paţi vre o rușine, 

Că la noi sunt cununii, 

ȘI la noi sunt veselii, 

Noi jucămit şi tropăimă, 

Pămentulă să-lă netedimi, 

Demii, cântâmii şi veselimit 

Și din gură chiuimi, 

Și sărimă în hopă şi tropă, 

Că e diua de uneropă. . 

Vai sermanulii de strigorii ! 

Ciofulii zace pe punoiti. 

Nime nu cată la elă, 

Că-i străină și singurelă, A
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Preotesa mai milosă 

Ie pe etofiă, îl ducem casă 

Şi-i pune pe colții de vatră 

Er cânii la densulă latră, | 
Popa vine mâuiosă, 

De pe vatră mi-lit dă josăi, 

Preotâsa mai du osă 

Poftesce pre Ciofii li nuasă. 

Popa-i dusii, ciofu-i în casă 

Ciofun sinij la preotesă, 1) 

Acestii cântecii e în trei privințe însemnatii, 

Antâiu, și ecea ce e, cu privire la articululii de 
faţă, mai însemnatii pentru noi, elii ni dă o descriere 
forte marcată a locului unde petrece mai cu samă Cio- 
tu lii, adică prin Delți stufâse, prin miărăcină și prin 
păduri. | 

Ai doilea, ni spune eu cca mai mare acu ratâţă 
ce facii diănțuitorii - când jscă „Ciotful ii, că adică, 
ântă, chiuescii, beii, tropotescii, ceea ce e fârte esactii, 
de 6re ce, după câtii sciii eii, cei ce jâcă „Ciofu Lie 

facii unii tropotii şi unii chiotii așa de mare și resună- 
nătorăii, că rarii cine e în . stare a sta în apro- 
pierea, lorii. ! | 

In fine alti treilea, sub „Ciotfuliie din eânte- 
culii de faţă se pste înţelege: nu .numai paserea nu- 
mită „Ciotiis cei ȘI unii omii, căci după cum vom 
velă acușii, mulţi Gmeni sunt porecliţi cu acesti. 
nume, 
mem a me 

') V. Alecsandri. Poesit pop. p. 354,
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TII. 

Atâtii numirea: „Ciu fii“ câtă și „Ciofii a 
acestei paseri le'ntrebuinţâză Românii din Bucovina ade- 
seori și ca nisce cuvinte de batjocură și risti. 
»„Ciufii se numesee în Bucovina îndecomunii unii 

omii de nemică, uni omii decădutii, deprăvatii, demo- 

ralisatii, fără nici o vasă. Ex dela „Ciu fii Sati for- 

matii verbele „ciufuluic și setufuli“ în înţelesit 

de a .batjocuri, a luă pre cine-va preste picăorii, a sudui, 

precum şi în înţeleșit de a diformă, a sluţi, bună ră 

dacă unulii a tunsii reit pre vre unii băiatii, se dice că 
l-a ciufuluitii. Delu „Ciofii“ credii că sati for- 

matii substantivele căoflegariii, cioflâgă, cio- 
tlengariii, clofligariii, cari însemnâză : unii onii 
de nemică, unii târie-brâii, unit perde-vâră sâii unii 

sgirie-brânză, care păcatii numai că-lii ţine pămentulii 

și-lii îmcăldesee sorele; și verbulii „eiofăescii“ cu , 
a 
înțelesulii de: a mânecă multii și uritii, a se hâlbări, în 

mMâncări. 

Mai pe scurtii cuvintele „Ciu fite și „Ciofiis 
fic ea pasere, fie ca omii, însemnâză unii ce uritii și 

respingătoriii. 

'Totii dela numirea Cio fii credii că derivă ur= 

mătărele nuniiri de localităţi din România și anume: 

Ciofenii-hoeresci și Ciotenii-răqesei, 
sate în județul Vaslui: Cioflanii și Ciofleci, 

sate în județulii Argeși; Cioflecii mai multe sate 

și riuri cu acestii nume în diferite ținutui; Ciotli-
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ceni satii în județul Ilfov; Cirofrân genii- 
„ pămenteni şi Croufră ngenil-ungureni, sate 
„în - județulii Argeşii; Ciofrese 1, moșie nelocuită 
„în judetuli Tecuci. ră dela numirea „Ciuşii“ e 
probabilii că va fi derivându numele satului „Ciugle« 
în judeţulii Putna. 1) 

1) D. Frundeseu. op, cit. pp. 11G şi 121,



Striga. 

. I. 

Despre Striwă, numiti altmintrelea şi Bu- 
hă-cu-cârpă, lat. Strix flammea L. germ. Schleier- 
kauz, Sehleiereule, esistă la Românii din Bucovina ur- 
mătârea.. legendă, care mi-a istorisito Iacobii Popo- 
viciti din Oprişeni: - Ă 

Dice că Striga dintru începutii au fostii îm- 
părătEsă preste tâte paserile din lume. Dar fiindii 

o forte rea, mai rea chiar și de câti o adevărată Stri să 
Sci Strigdică, asuprindii din ale afară pre popo- 
rulii seii și nendreptăţindu-lă en multe de tâte, popo- 
rulii, ne mai putând ribdă, sa sculatii asupra că si a > 

) 
3 7 voitii numai dacâtii so prindă și s?0 omore. 

Striga, de frică ca să nu dee cinstea pe ru- 
şine și să nu i se curme vi€ţa pentru totdcuna, a spă- 
lată de cu bună vreme putina, ascundindu-se” de 
naintea poporului seti, și de-atunci în câce apoi nici 
odată nu âmblă diua, ca mai nainte, ci numai n6ptea, 
temându-se 'și acuma. că, dacă va âmbla (iua, paserile 
vorii prinde-o și vorit omori-o, 

.
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Și a avutii tâtă dreptatea să se ascundă, ciiei 
pent șim diua de astă-di, când vădii celelalte paseră 

Ă pe vre-o Strigă că sbâră diua, se icii după densa 
și nu se lasă! până ce wo prindii, cră după ce aii 
prins'o nu se lasă nici de cum până ce no searmănă 
cum se cade. 

Acesta e resplata Strigei, pentru ei pe când 
a fostii ca împărătesă, sa arătatii așa de crudă 
și tirană faţă cu supușii sei, 

TI. 

De, familia Strigei, precum şi “a. celorlalte 
specii de Buhe, despre. cari am vorbitii” în studiile 
precedente, se mai ţinii încă și următârele paseri, cari 

“sunt Românilorii cunoseute după "nume, şi adică : 
Bufulii sâii Buhii, “numiti altmintrelea și 

Huh urezii-mieiii, lat. Scops carniolica ; Strix scops 
I germ. Zwerg-Ohreule. “ 

Butii se numesce acesta pasere de n6pte nu 
„numai de cătră. Românii din Moldova 3), ei chiar și 
de ciitră cci din Macedonia 2) și Epirii. 2) Unii semnii 
-fârte învederatii cum că numirea acâsta trebue să fie 
forte vechie la Români. | 

Eră Huhurezii-mieii se numesce paserea 
acesta de-nceea, pentru că ca atâtii la făptura cor- 
pului, câtii şi la colârea penelorii sâmină forte multii 

„?) Dr. Cihae. istoria nat, cit, p, 77, 
*) Lauriană și Massimii.. Glosarrii. p. 98. 
3) Com. de Dlă laneu D, Iondrosomă.



cu adevăratulii Huhu rezii, atâta numai că e cu multii mai mică, 
Ceea!) lat, Svrnium aluco ; Strix aluco L, germ. Baumkauz, Nachtkauz, . 
Acestea sunt tâte Bu hele cunoscute Nomâni- lorit. după nume! 

1) Dr, Cihae, istoria nat. cit. p. T8, 

DRE -—



Privighitorea. 

I. 

S6rele se seoboră încetii spre apusii. 

Vuetulit dilci începe din ce în ce a se micșoră 
mai tare, căci omenimea siătulă de munca ce-a avut?0 
peste di se retrage încetișorii spre locașurile sale ca, 
aruncându-se pe vo câte-va re în braţele repausului 
și a linisccă, să se odihnâscă puţinii și Să-și recapete 
cră-și puterile recerute pentru a d6ua qi. 
O tăcere adtiucă și-o linisee bineficătâre. se res- 

pândesce peste tâtă întinderea pământâscă. 
Mii și miliâne de stele strelucitâre se iveseii pe 

câmpia ceriului și ni anunță că sorele a apusii deja, 
-ă diua cu tâte plăcerile și neplăcerile ei a încetatii și 
că semeepe nâptea. .. 

In acestii restimpii, când, după qisa poporului, 
sengână diua cu ndptea, când vâeca dileă -a amuţitii, 
And vuetulii a încetatii cu totulii, când mai fie-care 
vietate s'a retrasii spre loculii sei de odihnă și reereare, 
dre ce feliii ue pasere să fie aceea, cure de odată în- 

„ trerumpe tăcerea domnitâre și prin cânteculii că cclii 
dulce și plăcutii, prin vâcea ci cea sondră, fărmăcătâre
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și atrăgătâre, pune lumea abia adormindă în mirare 2 
Ore ce felii de pasere se fie aceea, care prin cânte- 
culii seii nu odată chiar și pre celii mai impetritii onnii 
l-a făcutii ca să se îndoioșeze și so admire ; pre celi 
mai întristatii ca să uite pe-unii momentii de tâte ne- 
ferecirile și neajunsurile ce-i amăreseii vița, 6ră pre 
celit' norocitii să-lii trauspue într'o lume plină de visuri 
plăcute și ferecite ? 

Acea pasere este Priy ighitârea, numită de 
cătră Românii din Macedonia Berbili 1) lat. Lu- 
scinia vera ; Lusciola luscinia [, germ. die Nachtigull. 

Decă despre acesta măâstră cântărâță, cure. susii 
pe verfuli unui frasinii scii ascunsă între rămurelele 
unui tufariii verde începe încetii a cântă, a prelude 
pe când: 

Ventulii tace; frunda dâsă stă în aeră neclintită ., 
Sub o pânză de lumini lunea pare adormită, 

Șin a nopţii liniseire divina et melodie 
Ca suflarea unui geniu pintre frundi alinii adie 
Și totii cresce mai sondră, mai plăcută, mai feumâsă 
Pemee âmplentriga luncă de-o vibrare-armoniosă, 

Gânditore şi tăcută luncan cale-i se opresce, 
Sufletulă cu voluptate în estasăi adtneti plutesee 
Si se pare că saude prin a ratului cântare 
Pe-ale ângeriloră harpe lunecândă mărgăritare, 

. 

:) D. Fotiani. Cântece din Macedonia. pl. în Albina Pinduluii, Bucureser, 1869. p. î.
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despre acesta pasere fârte plăcutii, 

îm eee CATE spune cu uimire 

Tutnele inimer sale, vixuli ci de ferecire 

astteliu, că : 

Lumea ntregă stă pătrunsă de-ală er cânteeii fără nume, 

numai câtii o unică plantă, numai : 

Maculi singurii, roșă la față, dârme dusi pe ceea une! 4) 

despre acâsta cântărâță renumită voii să vorbeseii ei 
acuma, înșirândii aice totii ce ni spunii și eredii hRo- 
mâuii despre dânsa. 

SPncepemii așa dară msi ântâiii cu levendele că! ş o . . 

II. 

Prima legendă a Privigh itârei e cea ur- 
mătore : | : 

A fostii odatii, ca nici odată, că-de mar fi, nu 
Sat povesti. 

A fostii odată uni împăratii forte vestitii și pn- 
ternicii, de care toți împărații de prin prejurii se temeaii, 
căcă când se.supiră sii se mâniă din te miră ce pri- 
cină, eră vârga lui Dumnedeii nu ce-va!... tâtă țâra 
și tâte împărăţiile de prin prejurii tremuraii de 
frica lui. 

*) Y. Alecsandri. Opere complete. Poesii. v. III. p. 56.
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Impăratuli acesta avea o copilă, are, după ce a 
ereseutii mare, sa facuti așa de frumâsă și arătosă, 
așa de plăcută, că să fi âmblatii lumea de-a lungulii 
și de-a curmedișulii, alta ca densa mai mai fi afHatii. 

- Și-apoi,... când e omulii frumosi, mai frumosii 
de cum sunt ecalalți Gmeni, nu se pote ascunde de 
ochii lume ca să nu-lii vedă, și nimărui nu-i pâte opri 
să-i placă, dacă-i place. , 

Acâsta n fostii adică așa, că faima despre frumu- 
seţa și gingășia acestei copile în scurti timpii Sa ]ă- 
țitii, cum merge vorha, preste ndiie țeri și preste 
nâue mări, | . | 

| Cei mai voinici, mai vestiți și mai frumosi fe- 
ciori de împărați, cum prinseră de veste că ceă cum 
și 6eă câtii de frumâsă și fărmăcătâre este fâta cutărui 
împărată, îndată alergară din tâte părțile cu feliii de 
felii de daruri scumpe ca sto pețâscă. Și cum ajun- 
geuii la împăratulii, tatălă copilei, i se închinau, îi să-. 
rutait mâna și-l (iceuiă : 

— Inălţate împărate! avere-ai -parte de sănătate 
și de-o vi6ţă îndelungată !... am veniti la Măria ta 
să-ți ceremii domniţa în căsătorie, căci frumuseţa că 
cea rară ne-aii fărmăcatii, inima ne-ati săgetatii, și totă 
terecirea nostră stă întruni Arii de pării, dacă: nu vom 
pute-o câștigă ! Și-apoi,... nică noi nu suntem nisee 
Gmeni de respinsă și alungatii atară!... Suntem fe- 
ciori de împărați avuţi și puternic... lumea ne scie, 
lumea ne cunâsce!,,. „ 

Impăratulii, vădândii că ati venitii nisce peţitori 
așa de voinici, frumoși isteți și avuţă, îi ridea inima
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de bucurie și falu-cea mare, și resueindu-i  mustâţa şi 
netedendu-și barba, unii semnit că sosirea Gspeţilorii îi 
este fârte plăcută, chiemâ pre fiica sa la sine și ros- 

- tindu-i nisee cuvinte fârte alese, precumpenite, dulci și 

blânde, îi dise: 

. 

— Ascultă, copila mea!=,. anii se strecură pe 
nesimţite, ... tu ai erescutii acuma mare, ţi-a sositii 

timpulii măritișului!... Ecii aice unii tenării, voinici 
a unii Fâtii-frumosii, unu feciorii de împăratii, ca și 

mine, te cere de nevâstă, merge-vei după dânsulii ?.., 

Și astă-di așa, mai după vo câte-va dile sâii 
septămâni Gră așa, îi dize împăratulii în vro câte-va 

rânduri. _ | Ă 

Da” fâta, când audiă acâsta, sta mai multe: mi- 

"nute cu iîmpetrită locului, apui încependii i plânge ŞI-a 
sc rugă părintelui seii, qiceu : 

— "Fată... Grtă-mă!... dar cii nu potu să 

mergii după densuli, că... nu sunt încă de mări- 
tatii, .. mai este încă vreme!.,, 

Împăratului, de câte ori o întrebă, credendii cum 
ă ceea ce-i spune fiica sa e adevăratii, no silită multi, 

ci-i da bună pace, așteptândii până ce și-a mai luă 
pe sumă. 

Dar n'a fosti așa, cum își închipuiă clii... Fiica 

sa iubiă acuma demultii pre altii tânără, și din pricina 
aceluia pre toți feciorii de împărați, câți sosită şi voiră 

3 

so ice de nevâstă, îi respinse de-a rendulii, dicându 
că: ba unulii nu-i place ba altulii e prea uritii, ba că 

altuia alta ce-va îi lipsesee,... mai în scurtii fie-că 
ruia: îi află câte-o codiţă. 

16



— 2p2 — 

Impăratuli, în urma urmelorii,  vădendii că fiica 
sa pre toţi paţitorii ii respinge, se mâniâ foci pe 
densa și întrehuinţă tote mijlâcele ca să afle care 
este gândul ci și din ce pricină nu voesce să se 

"mărite. 
Tonăra domniţă, se vede că sa priceputii ce 

voesce să facă tatălii seii. De-aceca, pentru ca să nu-i 
descopere secretulii, căută să sentâlnâscă cu iubitul: 
sei numai nGptea jurându-și unulii altuia credinţă până 
la morte, , 

Intru una din nopţi: însă petrecând asemenea 
t6tă nâptea în grădina împăratâscă, colea când sa re-: 
vărsatii de dori, luându-și feciorulii ferecitii remasti 
bunii dela Xubita sa, îi dise : 

— Scumpa mea! acuma a sositii timpulii ca să 
ne despărțimii. Dar cum va, trece diua de astă-di și 
"a sosi n6ptea um să vinii și am să te fură, și atuncă 
nime mare să ni mai conturbe ferecirea, nime nare să 
ne păzască, ci vom petrece fără temă tâtă vița! 

Șa cuventă tenăruli și se despărți de iubita sa, 
care remase veselă și petreci totă - diua accea totii 
cântândii și așteptândii cu dora sosirea nopţii ur- 
mătâre, | 

Dar de giaba!... Nu e așa cum vrea omul, ci 
cum dă Domnulii!... Impăratulii dete de urma lori 
și porunci la toți curtenii ca în n6ptea următOre să fie 

„eu toții deştepţi dâră vorii pută pune mâna pre înșă- 
lătoriulii fiicei sule... Cine nu va ascultă ceea ce le-a 
poruncitii, aceluia să nu-i pară reii, dacă va fi pedep- 
sitii cum na ma fostii altulii în lume, -. ,
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Curtenii mașteptară să li may spue încă odată, 
„EX seiaii destulă. de bine eine e Impăratulii şi ce-i în 
stare să facă, dacă se mânie... Fie-care se puse deci 
la locul seii și aşteptă cu nerabdare doră vorii pută 
pune mâna pe înșăliitoriui, 

) 

Et că colea, pe când începuse a se amurgi bine, 
tentrulii nostru, socotindu-se omulii celii mai ferecitii 
din lume, apropii pe verfulii degetelorii de curtea 
împărătescă, de loculii unde scii celii că-l va aștepti 
iubita sa, voindii să o fure pre acesta, și dueendu-se 
apoi cu densa cine seci unde în altă parte a împărăției * 

scii chiar ș”n ultă ţâră străină acolo să petrâcă în 
linisce -tâtă vicţa. | | 

Dar” a înșălatii forte amarii în așteptările și 
dorinţele sale, căci abia sa apropiatii de curtea împă- 
rătâscă și curtenii, carii sta de pândă, prindendu-lii, 
îli legară butuci și-lii duseră denaintea împăratului, 

Impăratuli, cum îlii vădă, îlii cuprinsă o mânie 
așa de mare și înverșunată, că îndată porunci să-i 
taie capulii. 

ȘI cum a poruncitii, așa Sa și făcutii, 
Tânăra domniţă, cum a vădutii acesta, deuna și-a 

perdutii minţile, că nu sciă singură pe ce lume-i de 
scârba şi durerea cea mare. Șin acesta stare se duse 
ca la o vrăjitâre, căreia îi istorisi totă întâmplarea 
dela începutii până la sfârşită, șin urmă o rugâ di- 
cându-ă: 

î— Draga mea vrăjitâre! dacă vrei tu să facă 
cuiva vre unii bine în lumea acâsta, “apoi acelii bine 

16*
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mi-li vei pută face numi mie, și dacă vreă Să capeți 
o plată cum nai mai căipătatii dela nime altuli pent 
acuma, apoi aceea vă capăta-o numai dela mine, 
dacă-mi vei ascultă ri ugiimintea şi mă vei preface într'o 
pasere, . 

Vrăjitârea, cum sunt tâte vr 
i-a sositii noroculii în casă, nu să lăsă i „multi îmbiată 
și rugată, ei luândii nisce unsoni descântate și vrăjite 
și ungându-o pe faţă, apoi mai rostindii și nisce cu- 

ăji torele, vădendii că 

» 
o. vinte încureate și ne mtolese, tânăra domnită îndată se 

prefăcă într”o păsăruieă, carca de-attnă și până în 
diua de astă-di a remasti tot păsăruieă și cântă dela 
înserate și penă târdiii  nâptea, cră demineța de cum 
se zăresce de diuă și penă ce resare sârele, adică cam 
pe timpulii acela când şi-a luatii YuDitulii seii remasi 
buni. dela densa și pe când a avutii de gândi 
s%0 ture. 

- Dumnedeii, care o văduse câtă de veti, îi pare 
dupre ăubitulii seii, câtii de multii îlii jălesce ca, i se 
facă milă de densa, și pentru ca să nu mâră de do- 
rulii lui, a prefăcutii și pre iubitulii că asemenea într”o 
păsăruică și i l-a datii să-i fie în vecie de soţii. 

De-atuncă apoi, de când sa întemplatii acâsta, 
„Detreeii că împreună mai totă nâptea cântândii și ve- 
selindu-se. Și fiind că ci mai tota n6ptea privighiază, 
de-aceea ca Sa numiti Priw ighitâre ră elii 
Privighitoroiii.!) 

:) Legenda aeista sa publicatii mat ântâiă în versuri; sul 
titlula ,, boy estea Prighitoret: în »Sedetârea“, an. V. 
Dudapesta. 1879. p. 66. -
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III. 

A du legendă a Privighitârci, istorisită 

de „Jacobii Popoviciii, românii din satulii Oprişeni stii 
Panţiri, e acâsta : 

Fiindii odată Lmpăratu li p aserilorii târte 
bine dispusii și voindii să scie: carii dintre supușii, și 
supusele sale cântă mă frumosi, mai plăcutii și mai 

fărmăcătoriii, a datii poruncă în între sa împărăție ca 

pe atunci și atunci să se udune la curtea împărătâscă 

ccă mai veștiți cântăreţi ca să-i cânte la mesă. | 

Cum aii auditii pastile de acâsta poruncă împă- 
rătâcă dâuna Saii adunatii cu tâtele la unii locii, aii 

tinutii sesie între olaltă și ai alesi apoi din mijloculii 
lorii pre trăă, cară le-aii trămisii la curtea împărătescă. 
Acestea trei ai fostii Ganguruli, Mierla și Pri- 

vighitâreu. Și ele cum Sati alesii nu stătură multi 
pe gânduri ce ar fi să îneâpă, ci se porniră de grabă 
spre curțile împărătesei, căci timpulii  mergerei se 
apropiase. | | | , 

Ganguruli, ca unulii ce are îmbrăcămintea 
cea mai alsă și mai frumosă, fiindii acoperiti cu pene 
aurii, cară streluceseii f6rte frumosii -la lumina sârelui, 

fu lăsatii să mergă înaiate, Ba! nu numai atâta, că-lit 
lăsară, ci încă și elit singurii se puse în fruntea celor- 
lalte dâue și nică pre una nu le lăsă de felii să mârgă 
înaintea lui, 

Micrla merse după densulii, dieendii că ea, ca 

una ce are rostii” aurii ca și penele Gangurului
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și îmbrăcăminte nâgră și strelucitore ca mătasa, trebuea 
ă mârgă după dânsulii. 

Privi ighitâreu însă, fiindii mat mică la făp- 
tură și având îmbrăcămintea cea mai simplă, remase 
în urmă si mergea cu apulii plecatii și umilită spre 
curtea împăratului, 

Cum ajunse acuma Gun gurulii la curtea împă- 
rătescă și întrâ în nuntru, imperatulii, vădendu-lii că 
e așa de frumosii împodobitii și are o stătură forte 
atrăgătâre, îlii primi cu cea mai mare cinste, îliă puse 
în fruntea mesei și-lii poftă upoi să cânte. 

Ganguruli plinii de fală începi -a cântă. 
Ipăratuli, ascultându-lii cu luare aminte, fu fârte. 

mulțămitii cu cânteculii seii şi-lii lăudă, 
Întrâ apoi Mierla. 
Impăratulă, cum o văEqă și pre ucâsta, deuna îl 

întinsă și că unii scaunii, pottindu- -0 să ședa lângă mesi 
și că cânte, 

Mierla începândii a cântă, cântâ cu multi mai 
plăcutii și mai frumosi decâtii Ga ngurulă. 

In urmă sosi P rivighitârea şi ântrândi în 
curte se. plecâ plină de umilință penă Ja pămeuti de 
naintea imp&ratului. - 

| Impăratulii, vădendu-o că e așa de mică, de pri- 
zărită, umilită și nebăgată în s Sună, se juiră ce caută 
la curtea lui, și de-aceea o întrebă cum restitii; ce-i 
trebue, fără însă a o pofti să ședă, ca pre ecialalți doi 9 

> 

Ș 

Gspeţi ce întrase mai nainte. 
-— Apoi dă, înălțate împirate! -- respunse Pri- 

vighitârea de lângă ușa, unde iemase de cun a



întratii în nuntru, — să nu vă fie cu supărare și cu 

bănatii, sunt alâsă și trimisă "de cătră nemurile mele 
la înălţimea vostri ca și ei să vă cântit unii cân- 
teii ! — 

— Cântă-mi dară! — dise împăratul zimbindii 
— Să te vădii și pre tine ce poți! 

pP rivighitâre ea, necutezândii macar a în- 
dreptă privirile spre împăratulii, își direse mai ântâli 
rostulii și apoi începă a cântă, da colea... cum sei 
a să cânte, nu cum cântară celelalte. ,. - 

Impăratulii, când o aui cântândii, remase uimitii 

de frumuseţea cântecului scii. Unii glasii așa de duiosii, 
dulce, plăcutii și fărmă&ciitoriii ma nai fostii auditit de 
când s'a trezitii pe lume... Privighitorea, prin 
cânteculii că a băgatii sub covatiă pre ccăalalți doi cân- 
tăreți de mai nainte. Și după cea sfârșitii ca acuma 
de cântatii, împăratulii mo lăsă să steăe mai multii la 
ușă, ei o puse pre densa în loculii Gangurului în 
fruntea mesei, dându-i totodată și prima, adică 
darnlii celi mai mare, mai frumosi și mai preţiosii, 
care eră menită pentru celii mai bunii cântăreții, cră 
după ce sa sfârşită acuma mesa, după ce toți Sspeţii 
câți anii fostit la acea mâsă poftiţi Saii sculatii dela: 
densa, ea a fostii aceea care sa pornitii mai întâi în 

„fruntea celorl: lalţi doi cântăreți, macar că îmbrăcămintea 
că e cu multii mai simplă decâtii a Gangurului și 
a Mierlei. 

„Mierla, care cântase ce-va mai frumosii de- 
câtii Gangurulii, sa dusi în urma Privighi- 
târei.



— 248 — 

Gangu r ulii, însă, cu tâtă stamba lui cea 
domuâscă, cu tâtă frumuseţea îmbrăcămentului sei, 
remase îndărâptii și eșindii umiliti și rușinatii dela 
împăratulii, se duse acuma cel de pe urmă. 

Și de-atunci. apuă, de când aii fostii aceste trei - 
paseri la împăratulii lorii ca să-i cânte la m6să, a 're- 
masii Privighitârea cea mai renumită și mai 
mădstră cântărcţă diutre pote n nemarile paserilorii. Fie- 
care pasere cântătâre trebue să-și plece capulii și să 
se închine înaintea că. 

Ă 1V.. 

A treia legendă a Privi shitârei i, istorisită 
. de-o „Româncă din Siretii, sună în următoriulii modii : 

A fostă odată unti împăratii, Și împăratulii acela 
avea o fiică așa de frumosă, că îi s'a dusii vestea peste 
nGue țeri și nue mări, Și după ce ua crescuti fica 
acâsta și i-a sositii timpul să se despărțescă de: pă- 
rinți,  împăratulii a măritat?o, și la nuntă a poftităi o 
mulţime de 6speţi din tâte pinţile. | ' 

ŞI acuma, după ce sii adunatii toți 6speţii la 
unii locii, alese socrulii celii ma re, adică tatăl 
miresei, dintre Sspeţi de nunii mare pre unii îm- 
peratii a unei împărăţii cră de nună mare pre o 
împărăt EGsă a altei împăr rații ȘI se pornit ă apoi cu toţii 
la cununie, Eră după ce cei tineri s'aii cununatii și după 
ces dati intorsi dela biserică, toți 6speţii” se aședară la 
mesi și începură a se veseli șia șugui, spunândii unulii 
una, altulii alta, după cum e datina la nunţi.
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Etă însă că tocmai când toți mesenir eraii în 
culmea veseliei, când fie-care 6spe eră mai bine dis- 
pusti, nunulii celii mare, fie din ură, fie din pismă că 

ma fostii împărătesa sa alâsă ca nună, scii din ce pri- 
cină va fi fostii, nuseiii,' destulii că a îinceputii a luă 

preste pictorii pre nuna cea mare, înfruntându-o * îna- 

intea 6speţilorii cu nisee cuvinte forte proste. 

Nuna cea mare, care eră o împirătâsă forte feu- 

mOsă și înţeleptii şi care se numiă Privighitore, 
nu cise nemică la acâsta, măcar că avea totă dreptatea 

să nu tacă, 

Nunulii celii mare însă nu se mulțămi numai eu 

atâta, ci cli mai după wo câte-va minute începi 

crăi-și mai din grosii a o înfruntă și a o batjocură îna- 
intea ospeţilori. SR 

Privighitorea şi de astă dată nu-i respunse n6- 

micii ei, plecândi capulii în josii, tăcă cu piticulii. 
Nunulii celii mare, vădendi că nuna cea mare 

nu-i 'respunde nemică la înfruntările sale de mai nainte 
și voindii ca so batjocurâscă și mai tare dise în urmă 
a ea ar fi furatii o pâne «de pe mâsă și: ar fi ascunso, 

Privighitorea, audindii cuvintele acestea, se supără 
așa de tare, încâtii a începutii a se rugă în gândului 

„seii lui Dumnedeii şi a dice, că dacă clii va afla-o că 
e eu ce-va vinovată so lese așa cum este, cră de nu 
va afla-o cu nemică vinovată so prefacă între pasere 
ca să potă sbură în cotro vorii duce-o vechii ca să nu 

mai fie de batjocuru și de risulii lunci, 
Dumnedeii, care seia prea Dine că e neenovată 

ii ascultă rugimintea și o pretăcă întro păzăruică mie
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Privighitorea, cum a fostii prefăcută în pasere 
îndată s'a, seulatii de lângă mirâsă, unde șeuse până 
atuncea, și a începutii a sbură pintre dspeţi. Și așa 
sburândii ea în colo și în câce vro câte-va minute, 
voindii să Yasă afară, di de pânea cea furată că e as- 
cunsă după spatele nunului celui mare. Şi cum dete ca 
de pâne se sui pe umărulii celii dreptii ali nunului și 
începi a vorbi în limba păserâseiă și a dice: 

— Acesta, acesta a furati, a furatii pânea, pânca, 
cătaţi, cătați, Yute, iute, prindeţi, prindeți,. tălhariulii, 
tălhariuliă, iute, iute !... 

Ospeţii, carii remaseră înlemnuiţi, când vădură că 
nuna cea mare s'a prefăcutii de odată în pasere și a 
sburatii de după m6să, audindu-o acuma vorbindii și 
spunendii care e “talhaiulii, ce-a furatii pânea, se seu- 
lară de grabă dela mâsă și începură a cerceti, pre nu- 
nulii celii mare, și cereetându-li afară că pânea e as- 
cunsă lu spatele lui. 

Soerulii celii mare, adică tatălii miresei, cum vedă 
acâsta, se făcă foci și pară de mânie pre nunii una, 
pentru că a înfruntati pre nuna cea mare fără ca acesta 
să fi fostii câtii e negru sub unghie vinovată, ră alii 
doilea, pentru că priu acesta i-a neecinstitii mâsă și casa, 
și a poroncitii să-li rădice de grabă din capul cinstă 
și să-lii pue în furcă. 

Și cum a poruncitii, așa sa și întemplatii. 
Nunaulii celii mare, măcar că eră, împer atii, fu luatii 

pe susii de după mâsă, scosti afară și spânzuratii în 
taţa tuturorii 6speţilorii, precum și a altorii Smeni, carii 
se adunase să 'vâdă cum se facii nunțile  împărătescă.
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Nuna cea mare însă nu se prefăcă cră-și cum a 

fostii mai nainte, ci ea a remasii și m diua de astii-i totii 

-“pasere ; purtândiă numai numele de Privighitâre, 
care l-a avutii dela începutii. 

Și totii de atunci în coce Privighitorea, măcar 

că e acuma pasere, inbesce a trăi mai muitii retrasă de 
lumea cea sgomotosă și de gurele cele rele și nespălate. 
Insă cu tâte acestea ea nici pent în diua de astă-di 

nu pote uită pre nunulii celi reutăcrosii și pismătareții, 
are a batjoeurito şi de aceea până şin diua de ustă-di 

strigă, când cântă, să-lii priadă și să-lii pâdepsâscă pre 
tălharăulii, care a furată pânea 'și din pricina căruta a 

trebuitii să se prefacă în pasere, | 

V. 

Acestea sunt legendele Privighitorei, cari 

le-am pututii pene acuma dexcoperi. LE însă forte pro- 

Dbabilii că ea va mai fi avendii încă şi altele, 

Privighitorea figureză adeseori șin cânte- 
cele nostre poporane ca simbolii de iubire, dornicie și - 
privighiare, “ 

Când doi tineri Vaii îndrăgitii, când iubirea lorii 

e nemărginită, când și-aii juratii unulii altuia credinţă 
penă la morte, însă fie că părinţii si nâmurile lurii, 
fie-că. altă împrejurare neașteptată î-ua despărţitii pe 
unii timpii mai îndelungatii sâii chiar şi pentru tot- 
dâuna, atunci, în supărarea lorii cea mare, se adresază 

cătră Privighitre rugându-o ca acâsta să nu 
cânte, după cum e datina ci, sera pe recâre, când ome-



—- 992 — 

nimea ostenită de lueruli de peste Qi merge la culcare 
ci ea să cânte pe la medă-i, când totii omulii e deș- | 
teptii, și atunci să deplângă prin cânteculă ci celi plă- 
entii sârtea lorii cea plină de întristare, ea oră și cine, 
audindu-o, să seie câtii sunt de supăraţi, ... că dicii; 

Pasere Privighitore 

Ce cânţi stra pe reere ? 

Cântă'm mâă-di cu sâre, 

Cântăm glasulit celă mai mare 

Pentriă-a nostră supărare, 

Cânti?m glasulă celit supţire 

Pentră-a nâstră despărţire ! 

Fetele cele amorizate, carile privighiiază seri 
întregi, cugetândii nentreruptii la aleşii inimii lorii, 
arile în serile cele sănive și frumâse cântă doine de 
iubire și dorii, sunt fârte adeseori asemenate de ciitră 
poporulii românii cu Privighitâr 

Privighitori se numeseii de Români și 
acelea fete tinere și frumâse, carile mai totdâuna sunt 
fârte bine dispuse și voi6se, cărora nu li mai tace gura, 
ci atât diua câtii și nptea, atâtii când se sedlă, câtii 
și când se culcă, cântă necontenitii. 

Și precum : 

Măcstra Privighitore 
Cântă nâptea pe recâre, 

Demincţam prânqulii mare, 

ȘI de nime frică n'are,.. 

totii așa și fetele cele purure vesele naii de nime frie ăi, 
.. tOtă lumea li se pare că e u lori s-și precum Pr i
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vighitârea prin cântecele ci cele plăcute pre 
mulți Gmeni îi deșteptă din somnii și-i face vrând 

„nevrendii ca so asculte și so admire, totii așa și fe- 
tele cele vidie_ şi cântărețe iscusite pre mulți inși, pre 
mulți tineri îi atragi și farmecă prin cântecele lorii 
cele frumâse, 

Cum că Românii asemencză pre fetele cele amo- 
rizate și cântareţe cu Privitârea se pote în câtii-va 
cundsee și din urmiitârea doină din "Fransilvania, care 
mi-a comunicate Dli Gr. Crăciunaşii : 

Câtii e noptiţa de mare 

Totii cânto Privighitore, 

De-abia-asteptă nâptea să trecă 

Privishitârea să tacă, 

Dina dalbă sa făcutii 

Privighitorea a tăcută... 

Eră uni proverbii ni spune următârele despre 
Privighitâre: „Ca Privighitorea cecu 
cântarea ei ceadulee, pe venătoriii la ca 
îlii aduce, — care, după cum lesne e de presu- 

pusi, se aplică la fetele cele istețe, frumâse și atrăgă- 
„târe, carile prin frumuseța și gingășia lorii, prin apu- 

ăturile și vorbele lori. cele dulei pre mulți tineri îi 
atragi la sine. 

Altii proverbii sună: „Bufnița nu celocesee 
Privighitori“2), ceea censemneză "că unii omii, 
  

1) Convorbiri lit. an. VIII. Iaşi, 1874-75. p. 34. 

2) P, Ispirescu. Legende si Basme. Partea T. p. 12,
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care din nascere e uritii și reutăciosii, nici când nu 

caută să facă bine, ci numai totii reii; sii o muere 
urită, diformă, mutălaucă, nică când nu va nasce unii 

pruncii frumosi și înţeleptii, ci numai o sluţenie a 
și densa. 

Afară de-acestea Românii din unele ţinuturi ale 
= Transilvanici și Banatului, după cum mi-ati seristi Dniă 

Gr. Crăciunașii și I. Stoicescu, spunii și credii, că cel 
ce va mâncă. carne de Privighitâre, acela își 

perde somnulii, încâtii oră și câtii mai trăesce nu pâte 
, 

dormi, ci numai 'privighiază câtii e nâptea de mare 

tocmai ca și Privighitârea. 
Am disii la îuceputii, că Românii din Macedonia 

numescii Privighitârea Berbili îi. Uni cântecii popo- 
anii alii acestori Români, în care provine numirea 

> 
aeâsta, sună precum urmză : 

Ș cântă unii berbiliii pre salce 

Că vede dâue mușate 

Samendole eraii cumnate. 

— "Nveste, iu ve sunt jonili ? 

—- Jonili sunt tru xenetie 

Ca saminta aslani, florie. 

“Transerisii : 

Cântă o Privighitâre în salce 

Că vede dsue frumâse 

Și-amând6ue sunt cumnate. 

„.* — Neveste, unde vă sunt junii? 

— Junii sunt în străinătate 

Ca să căștige lef și galbeni. !) 

1) D. Fotianit. loc. cit.
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“In fine voii să mai însemnezii ȘI aceea, că 
bărbăţelulii Privighitorei, după cum am v&- 
“dutii și mai sus, se numesce de poporii Privi- 
vhitoroiii 

n Doe



2 

Prigârea. 

Prigoreu, numită altmintrelea şi Prihoriiit), 
lat. . Frithacus rubeeula ;" Luseciola rubeeula I. werm, 
das Rothkehlehen, e o păsăruică mici de cincăspredece 
centimetri în lungime, d6uedeci și doi în Lăţime, septe 

în lungimea aripelorii și șese în lungimea codir. 

Penele acestei păserele sunt de-asupra maslivii- 
închise ră de desuptii surii; fruntea, gâtlejuliu și 
partea superioră a peptului -galbănii-roșietice, Ochii muri 

-astanii, rostulii castaniii-întunecatii; picidrele roșietiee. 
Femeiușea e la colorea penelorii ce-va mai pa- 

lidă ca bărbăţelulti. Eră puii sunt pe spate pătat cu 

pete galbine-roșietice, 

Patria Prigorci e întrâga luropă. Ei petrece 
atâtii prin păduri și pădurele, câtă și prin luncă și 
pomete, unde peste intregii anulii se aude scra și 

demincța cântândii cu vocea ci cea sonoră și plăcută. 
Nutreţulii Pri rigorei constă mai cu samă din cobelei 

(mele, rime, precum și din feliurite pomiţe și fragi. 

„1) A de Cihae, Dictionnaire, î.11. pp 8. — SD, Bar 
cianii. op, cit. “ - 
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Codroşulă. 

Ţ. 

E multi puţinii cunoscutii cum că Românii de 
pretutindene îndătincză a numi pre vitele de casă ŞI 
mai cu samă pre cele cornute nu numui după timpulii 
And și loculii unde sai născută, ci și după făptura 
corpului, după colârea părului, precum și după alte 
semne corporale, Așa îndătintză a a numi pre viţeii 
și boii, a cărorii părti aduce la colâre cu părulii lupi- 
lori: lupanii, lupănașii, lupănelii, cră pre 
a și vitele: lupană și lupănică; pre boii și 

viţeii, a căror pării sâmină cu penele porumbilurii 
cenușii scii vineți, îi numeseii: porumbi, porum- 
bâniă și porumbelii, Gră pre vaci și viţele: po 
rumbă, porumbenă, porumbică și porum- 
biţă; pre boii și viţeii, ce ati o colâre roșietică «- 
rujanii, bujorii, bujoreni și bujorelii, pre 
aci: rujană, bujorână și bujorică. Eră pre 

acelea vite cornute, a cărorii c6dă, mai cu samă la 
verfii, e albă, ră în colo întregii corpulii cu totulii 
de altă coldre, îndătincză în genere au le numi, și 
anume pre viței, juncă, juneani și boi: codualbii, 

1
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codălbenii și codălbiorii, cră pre viţele, ju- 
ninti și vaci: codalbă, codălbenă, codăl- 
bidră și codălbiţă. 

Totii cam în acestii modii numeseii că și pre cui, 
oi și capre, N ” | 

Deci, precum îndătincză Românii de pretutindene 
a numi vitele de casă după timpul când și loeulii unde 
Sail născutii, după colârea părului, precum și după 
alte semne corpurale, totii așa îndătin€ză că a numi și 
pre o mare parte a paserilorii atâtii după coldrea pe- 
nelorii sale, câtii și după faptura căocului, atâtii după 
loculii unde petrecii ele mai multii, câtii și după nutre- 
tulii lorii principalii, 

Una dintre paserile numită în moduli acesta 
este și Codroșuli, lat. Rutieilla titys Ii. germ, 
Hauusrotlischwânzehen. 

Codroşulii e o păsiruieă de- şesezpredece 
centimetri în lungime, d6uedeci și șese în lățime, ndue 
în lungimea aripeloră și șepte în lungimea codii.  Co- 
I6rea penelorii sale e ncoră; capulii, spinarea și partea 
înferiâră a peptului mai multii cenușii ; pântecele albi- 
neţii ; aripele pătate cu pete albe; coda, afară de dâue 
pene castanii-închise din mijlocii, e aprinsii-roșie. 

Codroşulii vine la noi cam pe la „finea lui 
Marti șin Oetoberii se duce Gră-și în ţerile cele calde. 
În timpulii, acela, câtii petrece prin părţile nostre, se 
ține atât prin păduri, pădurele și tufișură, câtii și prin 
pomete. Eli e o păsăruică fârte activă, deșteptă și 

, vide, care, de cum se zăresee de diua și până ce în-
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ser€ză e necontenitii în mișcare și activitate; Eră cân- 
teculii lui e celii dintâi pre care îlii audimii de- 
minţa. 

Nutreţulii Codroșului sunt înseetele, însă mai 
cu samă muscele și fluturii, 

II. | 
De familia păserelei, despre care am vorbitii pânt 

aice, se mai ţine încii și alta păsărică, care în unele 
părți ale 'Fransilvanici și anume în "Țera-Bârscă ase- 
menea se numesce Codroșii!), cră în altele Pie p- 
tănușii2), în munţii Abrudului Codo roșii și 
Pepturașii?), în Banati) și Bucovina Codă- 
roșă, Gră în Muntenia Nueșâră5), lat. Rutieilla 
phoenicurus Î4. germ. Gartenrothsehwânzehen. 

Fruntea, laturile capului și gâtlejulii Codro- 
Şu lui acestuia, ând e bătrânii, sunt negre părțile 

cele superiGre însă cenușii ; peptulii și ecda ruginii- 
deschise s6ii mai bine disti roșii-intunceate ; ochii ca- 
stanii, rostuli și piciorele negre. 

Mărimea Codroșilorii e de patruspredece 
centimetri în lungime, duedeci și trei în lăţime, optii 
în lungimea aripelorii și şese în lungimea cudii, 

Nu e.mai nici o ţcră în tâtă [ Suropa, în care să 
nu provie Codroşii. Codroșulii din urmă petrece 

1) Com. de Dli N. Barbu, și de doi studinți din Braşovă, . 
2) 5. P, Barcianii. op. cit. — A, de Cihae, Dietionnaire t. 1. p. 204, 

3) Com. de Dli Grigore a lut Ionii Sima, 
3, Com, de Dlii los. Olariă. 

5) Com. de Dlă Gr. Stefanescu.
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mai cu samă prin pădurele, luncă și pomete și se nu: 
treșee cu musee, fluturași, omidi, rime și cu pomițe 
de socii. 

Dacă Codăroşă sâi Pepten ușulii îşi face 
cuibulii seii în apropierea caselorii, atună, spunit și 
credii Românii din unele părți ale Bucovinei, că e spre 
binele Gmenilorii acelora, unde și-a tăcutii elit euibulii, 
Acei Gmeni voii fi totdsuna fereciți și feriți de omide 

e te și alte insecte stricăciâse. , 

O



Mărăcinariulii. 

ZI. 

Mărăcinariuli-mie d, lat. Pratineola ru- 

betra ; Saxicola rubetra I4. germ. das Braunkehlehen, e 

pe partea superidră a.corpului castaniii-întuneeatii și, 

din causa marginilori celorii ruginii ale penelorii, pă- 
tatii, 6ră pe partea inferidră galbănii-deschisii ; bărbia, 

o pată de-asupra ochilorii și mijloculii aripelorii albe. 
Ochii închiși-castaniă, rostulii și piciârele negre. Iaun- 

gimea de patruspredece, lăţimea de d6uegeci și unulii, 
lungimea aripelorii de nuc, 6ră lungimea codii de 
cincă centimetri, a 

Mărăcinarăulă se află în cele mai multe părți ale 
Europei. Eli vine la noi pe la finca lui Prierii și pe- 

trece celii multii până la finea lui Septemvre. 

II. 

Altă păsăruăeă, care se ţine de fiunilia păsărelei 
deserisă mai susii și care pârtă acela-și nume, e M i- 
răeinariulii-mare?), lat. Pratincola rubicola ; 

Saxicola rubicola I.. germ. das Sehwarzkehlehen. 

1) Com. de Dă Civ. Stefanescu,
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Mărăcinariulii acesta e ce-va mai mare și la co- 
l6rea penelorii mai frumosii decâtii” celii precedenti, 
Partea superiâră a corpului Și gâtlejulii sunt negre, 
părțile inferidre ruginii. Noda codi, partea inferidră + 
pântecelui și o pată de pe aripe curată-albe. 

Loculii "de petrecere ali Mărăcinarilorii 
sunt tenațele percurse de riuri, sâii în apropierea că- 
rora se află alte ape, precum și de-ucelea, cară se află 
sub pâlele pădurilorii și sunt împenate ici-colea cu 
tufișuri, | ! 

“Xutreţulii lorii constă mai alesii din: ăriibuși, 
cosaşă, omidi, furnică și musce, pre cară aii că le prindii 
în sborii ai că le caută și le culegii de pe pământii. 

Doi =



Sturduliă. 

I. 

Pam încredințatii, că Românii ait mai despre 
fie-care pasere câte una sâii mai multe legende, unele 
mai lungă și mai înteresante, altele mai scurte şi mai 

puţinii înteresante, dar” numai întâmplarea pote .să ni 

le deseopere pre tâte, numui întomplarea pote să ne 
puc întro poziţie așa de ferecită, de a le puta seste 
la lumină din întunericulii, unde staii ascunse de seculi. 

Nu mai departe: unii românii din satulii Ilișescă 
în Bucovina, anume Vasile Ungureni, mi-a spusii că 

clii a auditii cu vro câţi-va ani mai nainte dela altii 
românii totii din Ilișesci, o legendă fârte frumosă -și 

înteresuntă despre Sturdii, însă din totă legenda 
acesta numi atâta a pututii să-și nai aducă aminte, 

ă adică Sturdulii a fosti dintru începutii feciorii 
de împiratii și mama lui sa ehiematii Minodora. 

Am âmblatii unii anii întregit după românulii, 

despre care-mi sa disii că scie legenda acâsta, da 
înzădarii mi-a fostii 'tâtă alergătura și căutarea, ciici 

"mavui norocii să-l mai potii află.
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Intmplarea pâte că mi-lii va seste când-va îna- 
inte, și atunci... vom av ȘI aeâsta legendă a Stur- 
dului, sențelege că dacă numar nu a fi uătat?o și 
clii ca V. Ungureni. 

"Până atuncea însă vom vorbi aicea despre alte 
legende ale Sturdulu Ă, Și mai ântâii despre una, 
pre care neobositulii cultivătoriii ali musico? și litera- 
turci nâstre poporane Dlă “E. 'T. Burada a culeso dela 
Românii din Dobrogia 1), și care e de o frumuseţii ne- 
contestabilă, mai alesi. fiindiă compusă în versuri. 

LL, 

Legenda din cestiune are tărte mare asemănare în 
privinţa cuprinsului cu baladele „Cuculi și Tur- 
turica“?),,Bărbatulii urit și» lodoriţa 
și moșnâguliie, 

| 
Pe când în balada primă figureză paserile C u- 

culii și Curturica, întru dâua unii bărbatii uritii 
și o femee frumosă „anume Chiralina, întra treia 
unii moșncoii bătrânii și o fâtă tânără, în legenda pu- 
blicată de Dli Burada figurâză Mierla și Sturd ulii. 

In „tâte patru piesele acestea partea bărbătâseă 
Voesce a câștigă iubirea părții femeesci, dară nu isbu- 
tesce nemică, căci e respinsă; astfeliti. resultatulii e în 
fie-care piesă mai acelu-șt, | 

1) O călătorie în Dobrogia. lași, 1880. p, 196. 
3) V. Alecsandri. Poeşii pop. p. 7. 
3) S. FI. Marianii. Poesir pop, rom. î. |. Cernăuţi 1873. p. 9. - 
) M. Pompiliă. Balade pop. rom. Iași, 1870. p. 16,
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Na, de astă, vom lăsă baladele amintite la o parte, 
= și ne vom ocupă numi cu legenda, ali cărei cuprinsii 
"e următoriulii : 

Intro or de deminâţă, pe când afară eră înou- 
ratii și o câţă grâsă și negurâsiă se respândisă pe su- 
prafata pământului, pe când mai tâte paserile sta ascunse, 
unele lângă cuiburile lorii, crii altele în alte locură Te- 
trase, ca să nu se incarce de bură şi să se âmple de 
frigii, pe când fie-care căută cum sar: pută mai bine 
scuti de asprimea timpului, păstrândii cea mai adâncă 
tăcere, pe atunci, dintre toţi acești locuitori plăcuţi și 
veseli ai pădurilorii şi verdișului, numai singure d6ue 
păserele, aședndu-se faţă în faţă pe dâue rămurele, se 
aflaii într'o cârtă fârte înfocată, 

Și 6re ce teliii de paseri să fi fostii acestea ? 
Fvaii Mierla şi Sturdulii, | 

Sturdului, ze vede că ta căduti Mierla 
la inimă, a îndrăgostit?o, şi în foculă Yubirei sale, uă- ” 

tândii cu totulii de asprimea timpului și nesciindii sin- 
gurii cum sar da mai bine în vorbă cu densa, a înce- 
putii mai ântâiii a se certă cu Mferla și ai ice: 

»AMierliţă, Mierliţă, 

Pasere pestriță, 

Glasă de copiliţă 

Câ-oehi de porumbiţă, 

Cu guşa pleviţă, 

Ta aripi jalnică 

Ta pură falnică 

A mea ibovnică ! 

Eii te-am învețată
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ȘI te-am și rugati, 

Cuibulă să nu-ţi facă 

"In crengi de copaci, 

In margini de dramă, 

In tufe de-alună. 

Căruceri nvoiit face 

Și pe drumă oii trece, 

Cu cară 

Cu povră, 

Cu mărfuri acnesci, 

Aenesci și domnesc, 

Era că ne place, 

Conacii 1) că ne-om fuee 

Boi oră dejună, 

Topor'oră lut 

În codri-oră întră 

ȘI ei oră tăiă 

Restei 

“Bolfoi 

ȘI dalbe stremănări 2) 

Ca drepte luminări, 

Preste cuibii ţi-orii da, 

Cuibul ţi-orii sfărmi 

"Tu te-i mâniă 

Susii te-i ridică 
9 

Și meci blăstănă 2 

Așa cuventă Sturdulii și aşteptă apoi cu neriăb- 
- . .- > .. a , e. dare să vâdă ce fa respunde ala inimeă sale >... cei 

a dice eu ?.., 

Mierla, nesciindii singură de unde a ajunsii la 
unii complimentii așa de frumosi 2... cum și din ce 

  

1) Locii de găzduitii. 

) Nuele,



ausă se laudă Sturduli că-i va strică cuibulii, de Gre 

ce eu nu-lii supă ase mai nainte cu nemică, întrade- 

vării că se mâniă și privindii la densulii nu se pută 
ăbdă de a nu-lii înfruntă, numindu-i haramegiii, 
beșliii și străinii în lume, şi ai dice: 

„Sturde, Sturdule 

Iarumoiule, 

Tu beșliule 1) 

Străină eşti pe lume, 

Tu cit asta bine, 

Dă-mi tu uite puce, 

Că ei wv'otu preface 

In turtă frumosă 

- In cea vatră arsă 

De tine-o seăpă 

Nu me-i mai cătă 6 

Dar cum să no cante? 

Sturdulii, cum am diză, și-a pusii ochiulu pe 
Mierlă, căcă șirâta, eră frumosă, și-apoi... cine e 

frumosii nu scapă așa... „numai cu una cu d6ue,.. 

Eli dise: - 

„Ori cum te-t preface, 
Pa AD 
Toti nu ţi-otă da pace, 

Că şi ei moiii fiece 

Negru vătrărașii 

Ca unii cărbunașii, 

În spuzoiit întră 

Preste tine-otii da 

În mâni te-oiii lut 

1) Obrasnicule,



ȘI teo scutură, 

îi înșălă 

Și te-oiăi sărută 4 

Cugeti Mierla mai nainte, că dacă-i va spune 
Sturdului, că ca se va preface în turtă frumosă și se 
va ascunde în vatra focului, va scăpă de densulii, dar 
s'a înșalati. Şi acuma, vădendii că lui nu-i pasă atâta 
de cuibulii ci, ci mai cu. samă ca să o înșele, să-i fure 
unii sărutat, apoi mai aducendu-și aminte și de gura 
cea rea a maicei Sturdului, de care nu mai sei sin- 
gură în cotro să apuce, deveni și mai înfuriată și 
cuvântă : " 

„Sturde, Sturqule, 

Iaramgiule, 

Tu beșliule, 

Străinii ești pe lume, 

Tu seif asta bine, 

Ei de gura ta: 

ȘI de-a mamă-ta, 

Unde să mă duci, 

In cotro sapuciă, 

In câmpie, 
In pustie! PI 
[ii mă voii preface, 

Pulbere moiii face, 

M'otit amestecă, 

De tine-oiii scăpă 1 

Sturqului însă nici că-i păsa de cuvintele acestea : 
sa! din contră, voindi a-i arătă, că nici întacestii 
modii nu va pută sciipă de densulii, îi vorbesee ;
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»Mierliţă, Mierliţă, 

Pasere pestriță, 

Și ei mă vofii pretace 

Și mă voii preface 

Îni vârtejii de norii 

a tine să sboră 

Preste tine-oiii da, 

Pulbere-oiă luă, 

Șusă noii ridică 

Și te-oiti ventuuă 

Preste tine-o da 

Si te-oiii înșăli 

Si te-otăi sărută! 

Vădendii Mierlu că nici aşa nu-i modă să pâtă 
scăpă de densuli, mai cugetâ ce cugetă... cum ar face, 
şi ce ar începe ?.. și-i dise Gră-șt: 

»Sturdule, Sturdule, 

Haramgiule, 

Tu beșliuie, 

„ Străini ești pe lume, 

Tu scii asta bine, 

Preste ţeri străine 

'Trestie măruntă 

Răchitănflorită, 

Pe margini de lacii 

Eă am să me faci 

De tine să scapă 1 

Da înzădari îi eraii tGte apuciiturile, căcă : 

Sturdulă o privi, 

Din gură-i grăi: 

»AMierliţă, Mierliţă,
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Dă-mi tu mie pace 

Că eii uroiu prefizee : 

Negru nourașii 

Ca uni efohănașii, - 

Porci ori adună 

In bălți oră băgă, 

Apa că ţi-ori bea 

tachit'orit rimă, 

Trestia ori: pusee 

Și ea Ma mal cresce, 

Fluere oii face 

Și nu ţ -orăi da pace, 

Cu ele-orii cântă, 

Preste tine-oiii da 

ȘI tecoiii înșăl 

ȘI te-oii sărută Me 

Acuma cugetă Mierla altmintrelea, cu cugetâ să-i 
spue, că se va face o ieână întro dalbă biserică, unde 
Șturdulii ma cuteza so mar urmurâscă, de Gre ce bise- 
rica e unii locașii sântii, în care nimărui nu este certati 
să între cu gânduri lumesci, și cum cugetâ așa i 
și vorbi: 

N 

„Sturde, Sturlule, 

Iluramgiule, 

Tu besliule, 

Străinii eşti pe lume 

Tu sei asta bine; 

Icână moră tice, 

Și când cit morii duce 

În dalba biserică 

In strana cea mică, 

De tine-oiu scăpă 

Nu mei sărută 1



Insă Sturduli nier acuma ma voitii să-ă dee pace, 

-_ căci elii voiă numai decâtui să-i fure unii sărutatii, decă 
mtându-se la denza îi dize: 

„Mierliţă, Menliţă, 

Pasere pestriță, 

Și că când nvoti face 

La cea sfântă cruce 

In dalbă biserică, 

In strana cea mică 

Teonele m rendă 

Le-oii sărută pe rendă, 

Preste tine-oiit da 

Și te-ofii înșălă 

Și te-orii sărută 1 

Vădeudii  Mierla că nică întruni chipi nu se 

pâte mântui de Sturdă, că acesta numai decâtii voesce 
so înșele și so sărute, și aducându-și aminte de scum- 
pulii că frăţiori, adică de Cueii, cu carele de mai 
nainte îrăiă în relațiună intime, cugetâ în sine, că 
numai cu ajutoriulii acestuia se va pute apără de în- 
"drăsnețulii =cii eurtenitoriii, deci Cunii aerii triumfăi- 
toriii (ize: 

„Sturde, Sturqule, 

Iaramgiule, 

Tu beșliule, 

Străinii ești pe lume 

: Tu seii alta bine, 

Pe cucii oii luă, 

De tine-oiit scăpă, 

Că elă soră are, 
Ss
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Pe Privighitâre; 

Dine mi-a şedea 

Susit pe rămurea 1 

Sturduliă, în Sumeţia sa, lu tote sa fostă gân- 
ditii, da” una ea aedsta, să prefereze Mierlu pre 
Cucii înaintea lui, nică nu i-a trecutii macari prin 
minte. La așa ce-va nu Sa ușteptatii nică odată! ÎÎ <a 
Decă vădendu-se fârte amară înșălatii în dorințele şi 
așteptările sale, până întru atâta a scârbitii, că îndată 
după acâstu : 

Tlă că se cernea, 

Se călugărea, 

Munţii stăpânii. 

„Şi de-atunci în eee ma mai cutezatii a se apro- 
piă de Mierlă şi-a şopti cuvinte de dragoste, cum 
făcuse mai nainte, ci-i dete bună pace să se Yubâscă 
cu alesulii inimei sale, cu C nculii, &” elii se pierdă 
în desișulii munţilorii, ca acolo să-și plângă sârten, care 
k-a fostii atâtii de vitrigă, — 

Ec întregii cuprinsulii legendei „AMierlu şi 
îi urdulii“ a Rom; ânilorii din Deorogit pe care Dlui 

. L. Burada a fostii așa de ferecitii ea so potii scote 
la lumină din. întunericulii unde zăcuse pent mai unit 
țârţii, 

Și acuma, după ce am arătatii cuprinsulii acestei 
legende, să trecemii la a doua legendă a Sturdului, 
care se află la Românii din Bucovina,
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III. 

Legenda Sturdului, care se află la poporulii ro- 
mânii din * Bucovina și pre care mi-a îstorisito V. 
Flocea, e urinătâreu : 

Jice că pe când âmblă Domnulii nostru Isusii 
Christosii și cu Sânii-Petru pe: pămentii, trecândii că 
intruna din dilele lui Martii pe lângă unii codru mare, 

„vădură tocmai pe verfuli celui mai înaltii arbore pre 

i unii Sturdii cântândii și fi și fălindu-se, că elii face v6ra. 

Sânii-Petru, cum îi zăn rotitându-se și cân- 
tândii așa de voiosii pe vârfulii arborelui, îi dete buni 
deminlţa dic&udu-i : 

— Bună deminsţa, Sturdele! 

— Nam când să-ţi mulțămeseii! —  respunse 
«acesta cu îngânfare. 

— Da de ce, dacă este ertatii să tentrebii ? 

, — De-aceea, că eii facii vera! — respunse Cră-și 
Sturdulii, rotindu-se pe verfulii arborelui, unde se află 
și cântândii : 

Astă-QI mEmsoră e 

Mâne-unii frate-ală mei ! 

Sânii-Petru şi cu Donmulii nostru Isus Chris- 

tos audindii acesta nu stătură mai multii de vorbă, 
ci se poriră și se duseră mai departe, lăsândii pre 
Sturdii în pace ca să facă vâra, după cum sa 
lăudatii. 

bi
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[tă însă că totii întraceea (i după amâdă-di dă 

Dumnedeii o plâfe dâsă și rece, care a cursii ca din 
4 

PU cofă și care a duratii penă în scră. Eră după ce a în- 

săratii, dă Dumnedeii unii ningăii și unii viscolii ca 
acela, ... și ninge și viseolesee toti nopticica, de ţi se 
păr că e în driculii erncă, și se face așa de frigii de 

mai că crepă și lemnele de gerii. 

A d6ua qi de deminctă, după acâsta întemplare 
și după ce aii âmblatii acunia pe unde aii avutii să 

âmble, întorcându-se Sânii-Petru şi cu Dlii. Is. Chr. și 
trecândii cră-și pe lângă codrulii celt mare, aflară pre 

Sturqulii nostru celi fălosii pe una din cele mai 
de josii ramură ale unui arbore tufosii stândii tupilitii, 
sgulitii și forte întristatii, trecându-i totii dorulii de 

- însuratii, i - 

— Bună deminctța, Sturdele ! — qise Sânii-Petru, 

cum a datii cu ochii de dânsulii, că stă așa de tupi- 
latii, tăcutii și întristatii la trupina arborelui. 

— Mulţămimii D-vâstre! — respunse el supăratii. 

— Da ce faci aice?... ce stai așa «dle sgulitii? 
— îlii întrebâ 6ră-și Sânii-Petru 

4 ” ” i | 

Ah! astă-Qi moră ci, 

Mâni unii frate-alit mei! 

respunse elit, plecându-și rostuli în josii și sborșindu-și 
“penele, ca d6ră sur pute mai bine scuti în protiva 
frigului cc-li tăi la înimă. 

"De-atunci apoi, dle când mai că eră să pâră de 
frig, Sturdulii nici odată nu se mai falesee și
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„cântă în luna lui Martu, că elii arii face vera şi vrea 
să se îns6re, ei strigă cu îngrijire : 

Cidreci și opinui, 

Că de mâne ningr, 

Cioreci buni de pânză 

Și opinei de frunqă 

De mersi la drăguță ! 

Sturdii, după cum fie-căruia trebue să-i fie 
cunoscutii, se împreunii totdâuna primăvâra,  De-acee: 
când l-a întrebatii Sânii-Petru : ce face, i-a rospunsii 

Astă-di mYnsorii ci 

Mâni unii feate-ală meă! 

Și fiindi că Sturdulii și acuma are gâudii de 
însur atii, însii temându-se ca să nu-lii mi apuce unii 
omătii fără de veste ca atuncea, în locii să se fălâseă 
și să nu vree a sei de nime, strigă cu îngrijire că-i 
trebue cidrecă călduroși și opinci bune ca să pâtă merge 
la al6sa inimcă sale, la draguţa sa, cu care voesce să 
se îns6re. 

Până aice legenda Sturdului aflătore la Românii 
din Bucovina. 

Să trecemii acuma la celelalte datine şi credințe 
cari le mai aii Românii despre 5 tur di. 

IV. 
Credii că fie-cărui românii îi va fi cunoscută 

fiinţa daco-mitologiciă „Ba ba-Do cehia care își scu- 
tură cojdcele pe la începutuli lunei lui Marti. 

, a LY
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Cele dintâi qile ale acestei luni, adică dela ân- 
tâni până la doispredece, le numeseii Românii din Bu-" 
covina în regulă „ilele Babei Dochieit Dela 

12—24 Martii sunt dilele cele lăturașe sâii în- 
prumutate. Cele dintâi dile lăturașe sâi înpru- 
mutate, adică dela 12—18 le numesce poporulii „i- 

lele Sturduluii, pentru ei?ntwacestea dile vine 
Sturdulii din ţerile cele calde la noi. Eră cele șese 

„dile de pe urmă, adică dela 19—24 Marti le numesee 
„lilele Corbulu i, pentru că, după credinţa Ro- 

mânilorii, întracestea _dile crepă duele Corbului 
de frigii sub dânsulii, când le elocesce. !) 

V. 

An vădutii mai susii că Mierla ma voitii nică 
„decum sasculte declărările de amorii ale Sturdului, 

că ca l-a respinsii din resputeră, penă ce în urma ur- 

melorii s'a dusi ca să se cernâscă și să se călugă- 
râscă, și ca atare să petrâcă departe de ale lumcă 
ademeniră. 

Și 6re ce să fi fostii, causa acestei respingeri ? 

Vom vedă îndată. | 

Mai multe doine poporane se află respândite pintre 

»oporulii românii, cari ni spunii, că Sturdulii e. l , ! 
vării primarecu Mierlua, 

O doină poporană din Bucovina ni spune, între 
altele, și acestea ; 

1) După spusa Românilorii din Siretiii  
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O săracii ochii mei, 

Multă lume vidă cu ci, 

Nu mai văd Gmeni de-ar mei, 

Numai negri străinci ; i 

Şi mat străină decâti mine 

Nu mai este omii în lume, 

Numai Mierla din pădure 

Este străină ca mine, | 

Sinei Mierla totă mat are 

Pe Sturdorulă veâră primare.) 

Altă doină totii din Bucovina și anume din sa- 

tulii Crasna, care ne arată cum că Sturdulii e 

vării primare cu Mierlua. și că soţia sa se 

numesce Sturdbică, sună precum urmeză : 

De-ai cântă mândru ca Cucu 

Nu nvaşi mat strică cu lucru. 

De-asi cântă ca Mierluţa, 

Cu lueru nu nvaşi strică, 

IWaşa cânt ca Cfocârlanu 

Și lucrezi hoşma cu anu 

Și nu capitit nică unii bani 

Ci petreci totii cu alcnii, 

Mar străină decâtă mine, 

Nu mai e pe lume nime, 

Numat Mierla din pădure. - 

Da şi MIerla încă are, Și 

Că-ă e Sturdu veri primare 

Şi Sturdoica veriş6ră, 

“ Numai ci sunt străinidră, 

De străină ce-să străină 

Nice apa nu mă mână, 

1) Din coleeţiunea meu inedită.



De săracă, ce-si săracă, 
1 Nice apa nu mEnceă ! Î) 

Pe când ornitologiștii, despre curii se presupune 
că aii o învățătură estinsă, spunii că Mierla se ţine 
de familia Sturdului, pe atunci poporulii românii, 
ţeranulii necultă, fără să fi âmblatii cu anii pe la scoli, 
fără să fi învăţatii, istoria naturală din scorţă în seârţă, 
întrebuințâză unii euvântii cu multii mai poeticii și 
totodată destulii de semnificativi - pentru  definițăunea. 
genului Mierlei; elii die, precum ne-am pututii în- 
credinţă din doinele citate, că Sturdulii e vărulii 
că primare, prin urmare aceste due paseră sunt 
fârte de aprâpe înrudite. Deci, după legenda primă 
arătată mai susii, Mierla avea tâtă dreptatea să 
respingă declărățiunile de umori ale Sturdului, 
ăăă, după credinţa poporului românii, e cclii mat mare 

păcatii de-a se Yubi și a se căsători doi inși, carii sunt 
de-aprâpe înrudiți. Eră unde sentemplă una ca ucâsta, 
acolo nu-i nici. odată D 6 mne ajută, 

Acâsta ce causa, din care: na voitii Mierla 
si asculte cuvintele cele de dragoste ale Stur- 
dului. E 

| Și acuma să trecenui mai departe, să arătămiă 
pe rendii tâte paserile, cară sunt Românilorii cunoscute 
sub nume de.Sturdi. 

„Acelea sunt : 

1) Dictată de Măria Bărluţă.
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Sturduli, Sturdulii-marety sâii şi Co- 

coșuriii?), lat. Turduz viscivorus I. germ. die 
Misteldrossel. 

Sturdulii acesta se nutresce cu bobiţe: de Viseii 
(Viscum album) a cărui semență încolţesce în intesti- 

nele lui, și depunându-o pe arbori împreună cu esere- 
mentele sale, face ca să se “propage astfeliii acâsta 
plantă parasită. . 

Sturdulii-cântăreţii3) sâi Sturdi- 

so.rii €), munitii în Banatii Brebendcii5), lat. 

'Turdus musicus Î. germ, die Singdrossel, 
Corpulii acestui soiii de Sturdii e acoperitii cu 

pene negre, ră rostulii și marginile ochilorii galbine, 
Eli este o pasere stătătâre, de- -aceea se ţine și prin 

colivii. 
Sturdulii-de-munte€), lat. Turdus pilaris 

T. germ. die Wachholderdrossel. | 
Sturdulii acezta e o pasere călătâre, care trăesce 

„vâra prin munţi, din care causă se numesce și Sturdii- 
de-munte și se nutrezce cu bobe de iuniperii. 

Femeruscele acestori Sturqi se numescii Sturde. 

sing. Sturdă; Sturgdâie sing. Sturdbiă și 

Sturdâice sing. Sturdâică. Eră deminutivulii 
dela Sturdii e Sturdelii :), Sturdișorii, și 

9 B. Nanianii, op. cit, p..9ă. 

24, L Odobescu, Mzyăo-ormfestros p. 21 şi 2%, 
î 3) B Nanianii, op. cit. p. 93, — Stamati. Vocab. 

%) Com, de Dlă P. Ursulă. 

5) Com. de Dnii A. Oprea și IL. Olariă, 
5) B. Nanianit. op. cit. p. 93. 
) Com. de Dlă P. Ispirescu. — Celelalte numiri se află în 

Bucovina. — ”



după cum am vădutii și din doina primă xusii arătată 
și Sturdorii, | ăi 

Totii dela numele acestei paseri eredii căi vine și 
connumele de familie „Stur das care e fârte respân- 
ditii atâtii pintre Românii din România, câtii și pintre 
eci din 'Fransilvania, apoi şi numele satului „Sfur- 
da ni din judeţuli Dimltoviţa în România. 

În fine voii să aminteseii și aceea, că Stur- 
ulii e consideratii de cătră Români ca o pasere, care 
prevestesee schimbarea timpului. Așa când âmblă elit 
tare ciripindii în colo șin esec, e unii semnii cet în 
curendii are să fie frigii ; când: începe a flueră, atunci 
sencepe vreme rea, âră când cântă în glasii, atunci va 
fi timpii buni. 

 



Mierla. 

L. 

E în revărsatulii Qorilorii, 

Pădurea împânată cu totii feliulii de arbori de 
diferite forme și mărimi, în a cărorii faţă verdie și 
rourată se oglindeseii radele rozii ale aurorei, devine 

din ce în ce mai plăcută și mai atrăgătore. | 

Din tâte părțile începii acuma 6speţii sei cei mai 
aleşi, paserile cântătâre, 1 se deșteptă din somnulii lorii 

-celii dulee de preste nâpte și a se ridică din cuiburile 
„ lorii cele cu măestrie lucrate și aședate printre ramu- 

rile arborilorii și ale tufișurilorii. Din tâte părţile se 

vădii acești favoriți ai libertăţii seăldându-și rosturile 
și aripiorole în râuă, și apoi eventându-se pe ramurile 

cele mai înalte din apropierea cuiburilorii lorii, iutârse 
cu faţa spre resăritii, ca să întoneze imnulii demineţii 
spre lauda și premărirea cerescului părinte, care le-au 

datii darulii dulee și plăcutii alti cântării. 

Dav tă!... eoncertulii sa începutii ! 

Mii și mii de voci, cari de cart mai plăcute și 

mai încântătâre resună. . . Mii de cântăreți și cântiireţe
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îlii va put deșteptă pre soțulii seii “și a-lu aduce din 
cecalaltii lume întracâsta. ” 

Mai departe se dice, că totii. din acesta pricină 
îi face ea enibulii seii mai alesii prin tufișe și prin 
ținterime, că fiindii may aprâpe de pământii soțulii seii 
mai de grabă și mui lesne să-i audă strigătulii seii 
celii jalnicii și să se deștepte. 1) 

| Ac6sta e legenda Mierlei... 
Mai departe urmâză celelalte datine și credinţe 

ale Românilorii despre dânsa. 

III. 

Mierla, după cum spune și crede poporulii, se 
iubesee în ascunsă cu Cuculii. Acesta, dupa cum 
prea lesne ne putemii îneredință din o mulțime de 
doine poporane afiătâre în tâte părțile unde locuezcii 
Români, când se bolnăvesee Mierla, îndată ulâroă la 
densa ca so mângăe și sa-i aline durerea. | 

Mierla e considerată de cătră doinele popo- 
vane ca soridra Cucului. 

„ Hoţii ccă tineri, amorezati fiindiă de vro nevâstă 
tenără sâii de vro fâtă mare, când îi ajunge dorulii 
de drăguţele lori, se asemencză pre sine în cântecele, 
ce le cântă, cu Cuculii, ră pre drăguţele lori: cu 
Mierla.?) 

Totii astfeliii faeii și mulți alţi jună, cari sunt de= 
parte de ţâra lorii, de nâmuri, de amici și de toţi ce 

  

1) Acesta legendă mr-a dictat'o o Româncă din. Siretiu. 
3) Com, de Dli P, Ursula,



3 

ci mai fie-care românii, când julea îi sfășie inima și 
dorul îlii muncesee, dice că nime nu c străinii ca 

densulii, numai Micerla din pădure, da nică 

acâsta nu este străină, ciici ca are unii frățiorii, care 

îi alină oră ce durere, oră ce supărare, și acelii trățiorit 
e Cuculii. 

„X-ati cunoscutii și Y-aii jubitii. Dar nu numai aceștia, 

Etă ce ni spune în privinţa acâsta o doină din 
Transilvania : 

De-aici pânt li Drasăii 

Nime nu-i străină ca că, 

Numai Mierla din pădure, 

Dar nici ea 

Nu-i singurea. 

Cânul e Mierla re bolnavă 

Vine Cuculi și-o înticbă: 

„Reă ți-i ţie mii soruță, . 

Rei ţi-i ţie păstruță ? 

— Nu-mi e reii fără să morii 

De durere și de doră, 

Dară cine na jel 

Când străină voii muri ? 

„»Te-oiii jeh cit, soră dragă, - 

Voiii sbură din erengăm crengă, 

Si-oiii sbură din vie în vie 

'Te-orii jel cu bucurie, 

Și-otă sburi din fagi în fagi 

Te-oiii jel, soră, cu dragii! 1) 

Altă doină, totii din "Transilvania, în -care se 
plânge unii românii, că nu-i nime așa de străinii ca, 

1) Nicolai Cisea: „Doine din, Ardelă din jurulii Abrudului“, 
publ. în „Ședetârea“ an. I. Pudapesta.1875. p. 69—tu.
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densulă, fără numar Mierla, ba încă și acâsta are 
unii frate, pe când elii mare pre nime, sună : 

Frungă verde de pelinii, 
Străinu-să, dâmme, străină ș 
Străinu-sii ca-ună puii de Cue i, 
Nam milă unde mă ducă, 
Frunqă verde de cetină, 
Da nici Cuculiă nu-t străinii, 
Cucu-t frate cu Mterla. 
Când este Mierla betâgă . 
Vine Cuculii și-o întrebă: 
„»Ce-ţi e ţie, soră dragă ? 

— „Ei, cucule, de-oiă muri 

Tuveţă-mi pui-a cirip 
Și-a sbură din erângăm crângă 
Și-a mâncă frundă şi crbă, 
Și-a mânca frundă de-alunii 
Să cânte cur mi-a fostii buni, 
Și-a mâncă frundă de fugă 
Și-a cântă cui mt-a fostii dragii, !) 

În fine a treia doină, prin care să arată în ce 
felii de referinţă intimă se aHă Micrla cu Cuculi, 
oc acâsta: 

Plânge Mierla m cuibă Letiigă, 
“Vine Cuculii şi-o întrihă  - 
pCe-ţi e ţie, soră dragă, 
De eşti tu'așa betâgă ? 

— plasă-mă la amaruli 
Nu-mi amări sulletulă, 
Că mir cuibulii lângă drumi 

*) Com. de Dlă Gr, Crăctunașii.



Sub o tufă de aluni 

Și câţi pe drumii îşi trecea 

Toţi în cuibulă mei svârliă 

Puit mi-i sburătocea ! 

— „Nu te, soră, năcăji, 

Că det zăcea și-i muti 

Penele mi le-orii negri 

Şi-pe tine te-otii jeh!!) 

d   

IV. 

Ttă atențiunea birbaţilorii erudiți 2), cari ait com- 
pusti nisce studii forte interesante asupra baladei po- 
porune române „Cuculii și Turturica 9, a fostii 
îndreptată pănă acuma nui asupra acestorii due 

paseri. Nu seiii, mai avutii Domnialorii cunoscinți de 
doinele, cari Saii citati mai suzi, si cari soră mai 
cită în decursulii acestui articulii, sc scopuri D-Sale 
aii fostii numai studiarea baladei române în compărare 
cu a altorii naţiuni ? 

Când cetimii balada din cesțiune, vedemii ca C u- 
culii ni se înfăţiscză ca unii curtenitoriii îndrăsneții, 

“care e gata a întrebuință tâte mijlâeele numai ca să fie 
ăubitii de 'Turturică. Iusă 'Turturiea îlti respinge nein- 
treruptii. . | 

Cu totulii altfeliii stă referința între Cuci şi 

Mi erlă. Doinele ce trătâză despre aceste dâue paseră, 
ni-l înfăţișeză pre Cucii acușii ca frăţiorii, acușii 

  

1) Com. de Dlă Gr, Crăciunaşit. 

2) B.P. IMâsșdtă, Cuvinte din bitrunt, stii Cărţile poporane 
ale Românilorii. t. II. Bucurexei, 1879, p 501. — M. Gaster, Con- . 
vorb. lit. an. VIIL. laşi 1979, p. 929 şi 822, 

3) N, Alecsandri. Poesii pop. ale Rom. p. 7.
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ca veriș6rii ali Mierlei, cră pre Mierlă ca 
verișdră sâi soridră a Cucului, însă mai 
adese ori ca soridră. 

„Balada „Cuculii și Turturica“ ne dio 
descriere fârte fidelă a Cucului, înfățioșându-ni-lii 
astfeliii preeum întru adevării și este, adică : îndrăsneţii, 
superbii, înfocatii, plinit de Yubire. Pe când doinele, ce 
trătâză despre „Cucii și Mierlas ni-l înfățioșază 
mai multi compătimitoriii de sortea soridrei sale, gata. 
de-ași negri penele și a o jel, în casti când acâsta ar 
fi să mâră. ră pre Mierlă asemenea ne-o înfăţio- 
șiază compătimitre pentru -„puișorii Cuculu i, 
cari ali remasti orfani de părintele lorii, dându-și tâtă 
silința de ai scăpă de mârte, de a-i cresce, aducându-le 
nutrementulii necesarii cine scie de unde, până co-ă 
“vede mărișori și scoși de-asupra nevocă. 

O doină poporană din Bucovina, care ni-arată 
compătimirea ce o nutresee Mierla pentru puișorii 
scumpului seii frăţioră sună precum urm6ză : 

Sa dusă Cuculi celii bătrână 
Și-a lăsată puii de chinii, 
Şi-a lăsată puiuţim pole, | 
Da Mierluţii i-a fostii jele, 
Și-a sburatii din vale vale 
Și-a strinsi puiloră mâncare, 
A strinsăi pâne din ogâre 
Și apă de prin isvâre 
Na lăsatii puii să ptră 
Și-a dati Dumnedei așa 
Și-aii crescută In puiuţi pene 1)... 

1) Din colecțiunea mea inedită.
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Deci merită u fi băgată în samă și referința dintre 
"aceste dâue paseri: Cuculii și Mierla, căci eu ni 
înfăiţoșază unii obicetii forte feumosii şi totodată în- 
terezantii «dle studiatii. 

V. 

Mierla e considerată de ciătră poporii şi ca unii 
augurii, care, ca şi Guculă, predice prin canteeulii 
scii sortea Gmenilorii, și de-aceea se numeseii aceste 
dâue paseri de ciitră români „fr i 5) Ă 

Cum că Mierla prevestesee prin cânteculii. seii 
sortea Gmenilorii ne putemii îneredință din urmiitârea 
horă poporană : 

Pasere gulbănă'm elocii. 

= Reii mi-ui cântată de norocă, 

De ţi-ar pică ctoculă zeii 
Precum mi-ai cântată dle reă. 
Tra, la, la, la, la, la, la. 

_Xu vedeat înim mea 

Câtii de ferbinte iubii, 
Dar acuma sloă de ghizță 
Rece și fără de viaţă. 

Ta, lu, la, la, la, la, la. 

Glasulă tei cu amărire 

Mi-a cântatii de despărţire 

Să mă dueii în cale grea 

Departe de putea mea. 

Ta, la, la, la, la, la, la, 

Căci nu sunt unii vânătorii 

Să pândeseii când at să shori 

?) Cred. Rom. din Cândreni com. de Dli P. Ursul



— 290 — 

Și să-ți daă ci ţie plată 

Cu unii fulgeră de săgetă, 
„e 
Tra, lu, la, la, la, la, la.) 

Apoi şi din următorea doină, culâsă din Tran- » 

silvania : 

azere gulbănăn ctocit 

Rei mi-at cântatii de norvcit 

Că tote dilele mele , 

AL cântată să fie rele, 

ȘI toti traiulă mei 

AI cântatii să fie rei, 

Și totă vicța meu 

At cântat să îie rea, 

De-uși sei unde locuesei - 

Să vădă ce pasere ești, 

Sciă că tu nu eşti Cucu 

Că nu-ţ e-așa cântecu, , 

Seiii că nu ești porumbiţă 

Nici gangură, nic! prepeliţă, 

Ci numai câtă o mierliţă. 

Odată de te-uzi vedea 

Cu arculii te-ași săgetă, 

Prin aripi te-aşi înpușcă 

   

Niei să mori, nici să trăesci, 

Numai să te chinuescă, 

La fiere, în vizunii 

Remâie-ţi cuibuli pustiiă, 

Prin aripe săgetată 

Că mi-ai fostă fr de dreptate. 2) 

1) V, Alecsandri, Poesii pop. ale Rom. p. 313, 

2) Com. de Dlii Gr. Crăciunaşii, —- Doina acesta, cu pucine 
modificări se află și la Românii din Bucovina.
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Dintre tâte paszerile, câte li sunt Românilorii cu- 

noscute, nică una mare unii ciocii așa de galbănii ca 
Mierla, ca să fie bătătoriii la ochi. Rostulii Cucului 

incă e galbăni, însă nu așa de tare ca a Mierlei. 
Prin urmare, cii credii, că doinele citate aice nu sc re- 
fereseii la nică una dintre celelalte paseră, ci numai la 
Mierlă, 

Mai departe spunii românii, că atunci, când Mie r- 

lele începii a cântă forte desmierdatii, ca și când atunci 
Sar învăță și se stringii mai multe la unii locii, atunci 
de bună samă se pornesce plâie cu omătii, sii celii 
putinii plâie parțială, după cum e adică și anutimpulii 
“ând se adună ele. 1] 

Iu mod desmierdătorăii se numesce Mierla de 
ătră Români: Mierluţă, Mierl ușâră, Mier- 
liș6ră, Mierlușeă și Mierliţă. 

Tote deminutivele acestea se află respândite și 
prin doinele poporane. 

Noi vom reproduce aice numai vo dâue esemple. 

O doină, în care dămii preste numirea Mierluţă, 

Mai străină decâtii mine 
t „Nu mat este nimem lume, 

Numai Mierluţa m pădure, 

Sincă Mierla totii mar are 

1) Cred. Rom. din Căndreni, com. de Dlă P. Ursul. 

19%
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Cueusorui vării primare 

Rîndunicai soridră 

Nu-i ea mine străinioră! 1) 

Altă doină, în care dămii preste numirea Mi e r- 
luşcă, sună astfeliii: 

Cântă puiulă eucului 

Pe corele plugului, 

Cânto Mierlă pe telcgă 

Și de mine se. totii ligă; 

Cuculii dice, Mierla dice: 

„Nu-ţi be banit măi vornice, 

Că-ţi e carul fărimatii 

Şi plugulit neferecatii 

Și pământul nelueratiăi ! 

Cucule, jivină rea! 

Nu purtă de grija mea; 

Mierluşcă, pasere sură, 

Nu-mi totă bănul din gură, 

Că-orii veni cam. tulburatii 

Și-otii cădea întruni pteatii 

Și voii sparge cuibuşorulă 

Și vorii rupe pliscușorulii, 2) 

Bărbăţelulii Mierlei se numesce de cătră puporii 
Mierloiii. Despre aeâsta ne putemii încredinţă, afară. 
de vorba de tâte dilele, încă și din următârea doină 
din Bucovina : | 

Legea ta măi pulii de Cucă! 

Vera vii, vera te duci, 

ME mirii crna ce mânânei ? 

| :) Dimitrie Dani; „Doine şi hore din Bucovinatt, publ. în 
“nȘedetârea an. TI. Budapesta. 377. p. 13, 

*) V. Alecsandri, Poezii pop. ale Rom, p. 298.
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„Mânâneii putregatii de fugii 
Și nam pre nime cu dragă, - 
Am pre Mierla din pădure, 

Mierla cea cu pene sure, 
Dar Mierloiuli cânele 
Îşi Tubesce Mierlele!!) 

VII. 
Afară de aeâsta pasere, despre care am vorbii 

pene acuma, mii esistă încă şi alta, pre care atâtii Ro- 
mânii din Bucovina 2), câtă și cc din Transilvania 3) și 
Moldova î) asemenea o numeseii Mierlă, Insă spre 
a le deosebi una de alta, o numeseii pre cei dintâiii 
Mierliă-ngrii, Gră pre cea din urmă Mierlă- 
sură sâii Mierlă-gulerată, lat. Furdus torquatus 
I.; Merula torquata. germ. tingdrozsel oder Ringamsel. 

Deosebirea între aceste dâue Mierle constă 
întru aceea, că Mierlasură e la pene surie-cenușie, 
pe când Mierla-nceră e la pene nceră ca Cor 
bulă și cu ctoculii aurii. La corpii însă sunt asemenea 
de mută. Mierla-ncgerau e forte selbatică, ea nică 
când nu stă multii întruni loci ca so poți bine vedea, 
Bărbăţelulii sâii Mierloiu ii acesteia cântă de cătră 
scră până ce înopteză și clii se sue. și cântă în vâr- 
fulii celori mai înalți arbori. Pe când M jerla cca 
sură sâi gulerată ce cu multi mat blândă și 

„cântă oră și unde. 5) 

1) Din colecțiunea mea inedită. 
2) Com. de Dlii. P, Ursului, | 
3) Com. de Dl Gr. Crăciunaşii şi Gr. a lui 1. Sima, 
2) Stamati. Vocab. p. 593. 
5) Com. de Dlă P. Ursul şi Ur Crăciunașii,



— 294 — 

“Cum că paserea Turdus merula se numesce 
de cătră poporiă nu numai simplu Mierlă, ci și 
Micrlă-negră, spre deosebire de Mierla-sură, 

se pote -vedea încă și din următorea doină : 
3 

Puişoră de Mierla-nceră 

Cântăn codru să saltgă 

Câţi vorniei pe-aici: să stă 

De sedutii şedit destui, !) 

Dar ei unulă sciii că nu, 

Sei-mă florea cea de suzi, 

Când suspină, suspinii pe-ascunsă, 

Când grăeseii nu poti de plânsii. 2) 

AMară de Mierlele inşirate pent aici se mai află 
încă una, a cărei pene sunt albe și provine mai cu 

samă în “Transilvania. Acesta specie de Mierlă se nu- 

mesece de cătră Români „Mierlă-a lb ăc 

„In fine volti să amintescii încă și aceea, că într?o 
comună din vecinătatea Someutei-mari în Ungaria, 
după cum mi-a serisii Dlă.E. Popi, se află familii ro- 

mâne, cari se. numesti Mierlașii după numele 
Mierlei, ră în România, totii după numele acestei 

paseră, se află mai multe sate, locuinţe izolate și părie, 

precum : Mie rlariii, satii; Mierlesei, ună sati, 

o locuinţă isolată și unii păriii; Mierleseit-de- 

josii, sati; Mierleseii-de-susii, sati; și 

Mierlicescii, locuinţă izolată. 3 

!) Licenţă poetică, în locă de „destui, 
2) Din colecţiunea mea, 
3). D. Frunqeseu. op, cit. p. 290 —%91, 

Di



Păscărelulu. 

T. 

Doi bărbaţi în îl6rea vieţii, carii de pe arme şi 

celelalte hulaturi ce le mai aveaii le sine se cunoseeaii 
ă trebue să. fie venătoră, sentâlniră într?o di la respân- 

tiile unui -drumi şi după ce-și dădură bună. diua și 
sentrebară de sănătate, dise unulii dintre dânşii : 

— Seiă ce-va noii, fărtate! | 

== Voiii, sci, dacă-mi vei spune! — respunse ce- 

lalaltii zimbindii. 

— Astă-i mi-a mersi forte reii!.,. de adi de- 
mincţă mam dusă la venatii și, uătii-te la mine cum mă 
întoreă a casă... nemică nu putui senpuşeii... , 

—- Cum se pâte?... Dumnia-ta uni venătoriii 
atâtii de iscusită și să nu venezi nemică ?,,, Asta nu 

e nică de cum cu putinţă!,.. Di mai bine că nu vii. 

de la venatii, ci cu totulă din alti loci re unde!... 

— Ba! deii dela venatii!... ascultă-mă numai şi 

îndată te vei încredinţă că ceea ce-ţi spunii e adevi- 

ratii 1... Lu. seii forte bine, că ei sunt unii venătoriii 

pătimașii ; cum audii că o atare dihanie scii altă fiară 

selbatică sa apropiatii de satulii nostru și a făcuti daună
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vre unui omii, îndată apucii pușea în mână, mă por- 
nesci la drumii și nu mă lusii până ce nu-i dai de 
urmă, Gră după ce-i daii de urmă nu mă last penă ce 
wo aflu și curmti viâța, “Poti așa facii și cu ori care 
altă selbătăcime, când sciii că-mi va fi de Gre-și care 
folosii. . . 

Mai alaltă eri audii din uniă si alții că prin apro- 
picrea riului ce trece pe lângă satulii nostru sar fi 
lăsatii nisce reţe selbatice. Cum audii de acâsta deuna 
voii: să mă porneseii ca să înpușeii macar vI”o câte-va 

"că, drepti să-ți spunii, eram cam doriti: de arme de 
aţă selbatică, mai alesii că prin părțile nâstre numai 
arii când se arată aceste selbătăeimi, dur” penă astiă-dy 
nu mi-a fostii cu putință. Adi deminâtă însă uzi st ăsta 
de venătorie de-a umărulii și pușca subsudră și mă 

“pornii spre locul, unde mi Sa spusii că senverteseii 
mai tare reţele, cu gândulii ca celii multii pe Ia prândiă 
să mă& întoreti înapoi și să aducă macar vro câte-va 
reţe cu mine ca să-mi facii și ci! o di bună cu dân- 
sele... Dar se vede că mam porniti: întruni e6sii 

„Tei, scii pe drumii mi-a cșitii cine-va cu golii înainte, 
:ăci când ajunsci la starea locului ȘI dădui cu ochii de 
unii stolii de rețe, carile din când în când sburaii din- 
trunii locii și se puneaii întwaltulii, când mă apropiai 
pe nesimţite de densele cu pușea la ochi şi voii cumul 
să slobodii cocoșuli, 6tă că esă ca din pământă unii 
Păscărelii înaintea mea ŞI începe âșa -de tare a 
ţipă, că tote rețele se spăriară de glasulii lui celă țifli- 
toriii, apoi se rădicară de-odatii în susii, și mai nainte 

- de a apucă să slobodii pușca, sburară eine sei unde.
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„Eu nu bagii Păseărelulii în sami, m6 îcii ră pe 
“urma reţelorii, dar când ajunsei aprâpe de denzele și 
Yoil numai să întindă pușca și să li daii colbii, stă că 
Păscărelulii și de astă dată îmi test inainte, ră 
începe a ţipă, și reţele cră o tuleseii la fugă, 

Aşa o păţii nemtreruptii penă cam cătră amâdă- di, 
când reţele, vădendii acuma și ele că sunt urmărite de 
mine, sburară și se cam mai duse, 

Încă așa ce-va, dreptii să-ți spună, că nu mi sa 
întemplatii nică odată de când am prinsi puzea' în mână, 

Ei lasă, mări Păseciărelul 6, că ţi-orii veni cit 
ție acuși de hacii ! disei după ce perdui cu totulii urma 
rețelorii. Apoi mă luai _îndărăptii pe viii în usii, ca 
doră voiii da de dânsulii și mă voiii resbună asupra 
lui, pentru că mi-a alungati venatulii “de naintea nu- 
sului,., Nu mersci multii ȘI numa ce-lii văd stând 
pe colțulii unui Dolohană și uitându-se în apă. Cum 
îi vădii punii pușea la ochi, țintescii ȘI-I dati tocii. 

Na! saturiă-te, dihanie tiflitore, de-umi mai aluneă 
> și de alti dată venatulti din gura puscei! disc, cuge- 

tândit că l-am loviti și l-am facuti totii firii, 
Da !... cum să nu-lii loveseii !... Păscărelulii meii 
a 0 săgctă de iute se cutundă sub undele apei, și 
cșindii ca la vro câte-va sute de. pași mai la vale, se 
puse Gră-și, ca și când nu Sar fi întemplatii nemică, 
pe muchia unui bolohanii și îucepă din noii a da din 
edă, a se roti în tote părţile și a căută în apă. 

Ei, mâniosii pară de foci că nu-lii putui nimeri, 
m& apropii Cră-și de densuli, voindi numai decâtii
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să-lii înpușeii, dar” Wapucai bine a da focii, și elit ţi- 

pândii, Gră-și se ascunse sub valurile apcă. 

Și totii așa dela amâdiă și până mai nainte „mi 

muncii că doră îlii poti înpușeă. Insă elii pare că 
anume mă lăsă să mă apropii de dânsulii, Gră când îl 
țintiamii şi cugetamii că acu-acu îlii mântueseii de 

dile, eli se făcea nevăduti, ea și când ar fi fostii o 

nălucă, 
Ba! nu destuli atâta, în urma urmelorii voindii, 

pe semne, să-și bată jocii de mine, se pune Gră-șă pe 

nisce vrâseuri și începe a se învârti în colo șin câce, 
căi cră-și mă apropii de densulii, întindii-pusea și-i 
daii foci. | 

| Aha! acuma ești alii meii! striga plinii de bu- 
curie, vădendii că pe loculii unde a fostii elii se află 

-0 păsăruică ncgeră mișcându-se în colo șim edce. Me 
repedii deci de grabă ca so prindii, dar” când ajunsci 

lu starea locului ce să vădii 2... eră uniipuiii de cădră 
mortii acăţatii de-unii gătejii, pre carele valurile apcă 

îlii bătea în colo șin eee, .. 

— Duw” Păscărelulii ? 
— Păseărelulii !... îlii zării la vro câte-va mi- 

nute în urmă 6ră-și sburândii pe de-asupra apei, dar” 

de astă dată îlii ls sai în plata lui Dumnedeii şi mă 

pornii spre casă, precum mă vedi, eu nemică,. . 

-— Nucţi spuneamii eii mai dăună-i! — dise 

acuma alit doilea vânătorii — că paserea acâsta e celui 

“mai mare dușmanii alii venătorilorii, că nime nu n 

stare so înpusee cu una cu doue. Ba! nu numai atâta, 

ca chiar și pre alte paseri, ce ai voi să le înpusci, ţi
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le sparie și ţi le alungă denaintea nasului, așa e că 
acuma te-ai încr i și singurii 

—- AT avutii dreptate! așa este! dintrunia 

stolii de rețe nam alesii unii puii de cidră mortii... 
Scii că accata întemplare nu voiii uitâ-o câtii voi îi 
ȘI VOI tra, 

II. 

Cu aceste cuvinte cel doi vânători se despărţiriă 
și se porniră fie-care în trebă-s. 

ii, care mă aflai din îintemplare nu departe des 
denșii și ascultat tâtă convorbirea lorii, plini: de curio- 
sitate sii sei ce felii de Păscărelii anume e acela, 
despre care vorbiră ei, căci poporuli românii numesee 
pPăscărei“ pre mai multe paseri, mă luai de grabi 

„în urma venătoriului nostru și după cc-lii ajunse și 
pornii vorba cu densuli mă incredințai îndată, că PE x- 
cărelulu despre care a vorbită elit mai nainte, eră 
băscărelulit-negru, numiti altmintrelea în Bu- 
covina și Păscariii-negru, Păscărelii, Păs- 
cărelu-de-păreie, Păâscărelii-le-pădure, 
Peseăreli-de-ghiață, Pasere-de-ghiaţă şi 
Răţăşeuță; în Dunati: Păscariii-n egru!l), 
în Muntenia: Pruntărașii 2), lat. Cinelus aquaticus 
Briss germ. Wassersehwiitzer oder Wusserstaar, 

Acesti Păseărelii, acesti: dușmanii ali vână- 
tori ilori, după cum li place unora a-l numi, are făp- 

1) “Con. de Dlă los, Olariri, 

:) Com. de Dlă (ir. Stefanescu,
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tura unui Grauru, însă nutreţulii şi modulii lui de 
vieţuire e cu totulii deosebitii de a acestuia, IE de dâue- 
(eci centimetri în lungime și treidecă centimetri în lă- 
țime; aripele de nuc, cră csdu de șese centimetri, 
Capelii, ccfa și partea de josii a grumazului ruginii- 
întunecate ; spatele negru ca murea, aripele și edu 
negrii ; gușa, gătlanulii şi grumazulii albe ca laptele ; - 
partea de josii a peptului şi pântecele cafenii închise ; 
partea de sustii a peptuluii ruginie ; rostulii scurtă şi 
negru ră picidrele eatenii închise. 

Piscărelulii-negru se află în tâtă Europa, 
sprin urmare și? terile locuite de Români. Se ține în 
regulă pe lângă părciele cele limpedi și murmurătâre 
ȘI mai cu sumă pe an cele din pitdură și munți, în 
ari se află mulţi păstrăvi, Pe „părciele acestea, cari i 
placii fârte tare, se ureă elii până la ale lorii isvâre, ș 
totii de dragostea lorii se cobără uneori pe dânsele 
pene departe la ţâră. 

Nutreţulii de frunte ali Păscărelului i-negr u 
sunt diferite insecte de apă, Gue de pesce și peseișori 

o
 

e
 

mică, Eli se pune indecomunii pe-o pâtră, pe-o ramu- 
rică sii pe vr'o tișitură din apropierea păriului, care 
și l-a alesii spre păseuire, de unde pândes sce prada su, 
Evă cârd zăresee vre unii pescișorii, vro museuliţă s6ii 
cărăbușii miscându-se prin apă, îndată se aruncă ca o 
săgctă în nuntru și prindendu-lii îlii mânâneă. De 
multe-oră îndtă și âmblă pe sub apii ca și ori care altă 
pasere pe useatii, căutându-și mutreguli favoritii, firă 
de frică că i seva întâmplă ce-w
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III. 

Numirile Peseărelu su Păzeuriu-n egru 
a acestei păserele, spre deosebire de Păscarii- 
verde său Pâscariu-venăt u, vinit de ucolo, 
pentru că piseruica aecsta, după cun mi-aii Spusii mai 
mulți Români din Bucovina, ce la colârea peneloriă de 
pe spate nâară ca Mier, si mad departe pentru că ei 
stă ca și Pescăreluli-venătii pe-o pâtră scu pe 
vPunit vrâseii din apropierea pareelori pândindii prada 
sa, Gri când vede vre unii peseizoră sc vre ună ca- 
ăbușii înotândii prin apă, ca o săgGtă se repede asupra 
luă și-lii păseuezee. Numirile Pâsceărelu-d e-p ăree 
s6i Păscăreli-de-pădure vină de-acolo, pentru 
că paserea acesta, mai alâsi vâra, se ține mut multi 
num:i pe langă păreele din păduri și munți, și numai 
spre Grnă se trage la locuri mar deschise, Numirile 
Păâzeă relii-d e-ghiață =că Pasere-de-ohiaţă, 
după cum mi-ai spusii mai multi Români din Fră- 
tăuţii-veehi, vinii de-acolo pentru că acesti Pescărelii 
nu se duce peste ârnă, ca alte paseră, dela noi, ci elii 
și 6rna petrece pe lângă păree și mai alesi pe lângi 
celea ce nu-si bine înghieţate, pe lângă resultătorile 
și erepăturile de ghiață ale acestora, și tâtă ârna âmblă 
apoi pe sub ghiață prindendă peseișoră, insecte de 
apă și: unii felii de cobelei mică ce stai lipiti de pe- 
tricele. Ni 

In urmă numirea de Raț ăşcuţă să-i vie de 
acolo, pentru că Păscărelulii acesta înctă prin



" impărățelulă. 

I. 

Adeseori întâlnimii vâra prin regiunile muntâse 

și reci, în apropierea păreelorii, și belţilorii, Gră €rna 

pe șesuri și prin sate în apropierea locuinţelorii ome- 

tă, a 
2 1 „nesăă, o păsâruică forte mică, îistâţă și îndrăsnd 

cărei pene sunt pe spate ruginii, Gră pe pântece roșie- 
tice, și e6da niică pe care o ține în regulă rădicată 
îu susii. . , 

Acâsta păsâruică, una dintre cele mai mic, câte ] 3 3 

provinii în Europa, care se ţine mai multii prin mără- 
cini, pintre vrâseuri şi găteje, pe la rădăcinile arbori- 
lorii și tufișeloră, prin gardurile cele spinâse și prin 
seciură, se numesee de cătră Românii din. Bucovina: 
Impărătușii, Impărăţeli, Sotruacii, So- 32 S > 1 2 

frăcuţii, Gătejelii, Cioclejelii, Bourelii , . > J] > 

şi Ochiuli-boului; în Moldova: Ochii-bou- 
lui!); în Muntenia: Sfredelâcii, Sfredelașii, 

Strediaci, Sfredeluşii?), și Ochiulii-bou- 
„lui 5) în Transilvania: Sfedelușii, Sfredeluşii 

Dată „2 

1) Dr. Cihacă. Ist, nat. p. 84. — Dr. T. Stamati. Vocab, p, 749, 
2) A. de Cihae. Dictionnaire. t, IL. p. 41, 
3) B. Nanianii. op, cit. p.-94,
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Impă ratuli-pa serilorii, Ocehiuli-boului 
și Piţimpătrătuși!); în Ungaria :, Oehiuli- 
boului?); ră în Banati: Panetaru și, Pa-- 
antuşii?), Pantarușă), Păn țărușii, Piţ- 
împătrătușii şi Curtubeșii5), lat. “Fvoglodytes 
parvulus Koch. germ. der Zaunkânig. ” 

Ce se atinge de numirea O e hiuli-bouluica 
acestă păserele, care, precum se vede, este ce mai res- 
pândită pintre Români, eredii că vine de-acolo, pentru 
că acesta păstruică întradevării nu e mai mare de câtii 
unii ochiii de boii. Ba! când vom luă bine sama, chiar 
și făptura și colorea penelorii sale aduce forte multi 

„eu ochiulii unui boii, 

»Ochiulii boului: se numesce în Bucovina 
nu numai păsăruiea acâsta, ci și planta: Chry san 
themum lecucanthemum, germ. Wucherblume, 
Cră în Transilvania plantele: Chamaemelum 
foetidum germ. Hundskamile, Potentilla re p- 
Ea i) S. Petri. Vocab. — $, P. Barcianii Vocab. — Polisii Voeab. — VW. R. Buticescu. Poesii. Deeșiii. 1851, p. 127, și com. de Dl 
Gr. a lu 1. Sima. — 

*) Com. de Dli E. Popi. 
„3) Dl Ios, Olariii, care mi-a comunicatii aceste dâue numiri, serie despre densele: „Panciarușulă sti Parantu șuliă e cea mai mică pasere; âmblă mat multii prin garduri cu spint;,., se crede că acesta e regele paserilo rii, pentru că a înșălatii pre Vulturii de l-a suită în ceriu la Dei, ” 

3) Com. de Dlă I. Stoicescu, ME 
5) Com. de Dnii Ilie Trăilă şi A. Opre prin Dli Dr. At, M. Marienescu. Despre cuvântulii »„curtubeşi“ Dli Marienescu mi-a scrisă următorele: „Et cunoscii euventulii „Curtubeş îi ca nume de batjocură, cu care, ca copii mici, ne batjocuriamă unii pre alţii, Cuventulii e compusii din curti şi be şii; în cesti din urmă constă batjocura. ” . . . : 

- . 
2
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ta ns, germ. Fiintfingerkraut și Chrysanthemuni lcucan- 
themum. 1) : 

Despre acesta păstruleă esistă- la poporuli ro- 
mânit o legendă fârte trumâsă, care are mai multe 
variante, ce sunt respândite atâtă pintre Români din 
Bucovina, câtii și pintre ccă din Transilvania, Ungaria 
și Banată. a 

Noi, în șirele urmâtâre, vom reproduce ficare 
ariantă, după cum ni Sa cominicatii, 

II. 

Prima variantă a legendei din cesțiune, culâ=ă în 

Transilvania şi comunieată “de Dli Gr. Crăciun: așii, 
sună precum urmeză : | 

ÎGte paserile, câte se află în dina de astă-di pe 
fața pămentului și câte se vor mai fi aflati, cari astă-Qi 
nu mu trăescii, sai adunati nu multii după facerea 
hunei la unii locii ea să alâgă pre una dintre densele 
de Impăratii, carele să aibă apoi a le stăpâni, ale 
conduce și a le purtă de gri 

Dar, ca șintre Gmeni, așa șPntre paserile adunate, 
se iseâ dispută și eârtă mare: cine să fie alesii ? 

i 
ijă 

„Care de care sengâmfă mai tare, care de care 
sendeșă mai nainte, unele lăudându-și viţa și semânţa, 
altele penele, altele âmbletulii, altele cânteculi și 6 
altele sborulii, isteţimea, priceperea și îndămânarea. 

d) G. Barițiu. Vocabulariti de numele vlantelorii transilvane, 
românescii ete. publ, în Calendartia pt. pop, rom. Brașovi. 1859, 
p. 22, — . . 
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„ „Cunii euventii fie-care se simția mai pre susii de câtii 
- celelalte, fie-care ar fi voitii să fie al6să de împăratii, 

In urma urmelorii însă, vădendii că nu se mai 
potii înțelege în vorbă, pentru că nică una nu cores- 
pundea cerinţe și dorinţei celorlalte, senvoiră cu tâtele, 
ă numal aceea să fie alâsa și recunoscută de tote ca 
„Impăratiis care în. sborulii.că se va înălță mai 

“sustii decâtii tâte celelalte. . | 
După învoirea acesta se dete apoi semnii și de- 

odată începură tâte a sbură și a se înalță spre cerăiă, 
Și sburară, și sburară nu ce-va,... și s“nălțară care 
cum putea mai repede și mai susă, ne voindii nică una 
să remâe în urma celorlalte, 

Intregii acrulii  sempluse de-odată de paseri şi 
de vuetulă aripelorii... In tâte părțile saudia unii 
clocotii şi-un foșăitii din aripă, cz și când Sar fi pur- 
nitii nisce ventose... Uni cirepitii şi ună ţipetăi ca 
acela, de-i luă audulă... . 

Fiiadi însă că.nu fie-care avea una şi aceea-și 
putere în aripă și indămânare în sburâre, nu fie-care 
putea să sufere asprimea uerului, peste puţinii timpii 
începură cele mai multe a slăbi și a se lăsă în josii, 
trecendu-le totii dorulii de împărăție și mărire, 

Vulturuli însă, că unulit ce este mai puter- 
nicii în aripă, ca unulii ce-i place -a senvârti re în-. 
tregi prin nălţimea aerului, și care se pote aventă mai 
susit de câtii ori şi care altă pasere, vălendii pre cele- 
alte cum cadii unu după alta ameţite, aventându-se cu 
mândrie de-asupra tuturora socoti în sumeţia sa, că 
elii va remânea acuma împăratii, și nu altul, 

20%
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Dar tă că, toemui pe când se uită 'Vulturulii 
Cunii Gre-ţă care dispreţii asupra semnilorii sei din 
înălțimea, în cure se află, Ochiulii-boulu Y, as- 
cunsii fiindii încă de pe pământii sub o aripă a Vul- 
turului, eșindii pe furiș din ascundișulii seii, sburâ 
mal susii decâtii Vulturulii. Și pe când acuma și 
Vulturulii, obositii fiind de atâta sborii şi înăl- 
țare, se lăsâ pemcetulii în josă, Ochiulii-boului 
începă a ciripi și a cântă plinii de bucurie de-asupra lui. 

Celelalte paseri, vădendii că Ochiuli-boului 
Sa înalțatii mat susii chiar şi decâtii Vulturulii 
și nesciindii prin ce felii de mesteșugire și apucătură 
Sa înalțată elii așa de sus, âmplură aerul de glasuri 
strigând care de cure mai tare: „Să trăescă 
Ochiulii-boului!.,: Să trăcscă înălţa- 
tulii nostru Împăratul... 

De-atuncă apoi, de când a fostii acâsta sesie mare 
a paserilorii, a remasii Ochiulii-boului împăratii 
preste tâte celelalte paseră din lume și de-aceea se nu- 
mesce elii până șin dina de astă-di „Impăratuli 
paseriloriiă, 

sc
 

Insă fiindii că multe dintre paseri, şi mai alesii 
dintre acelea, cari încă voiră să fie alese de împăratii, 
ÎI ţinii până șPn .diua de astă-qi sâmbetele, adică îlii 
pismueseii ȘI numai dacă ar putea l-ar sorbi întro 
linguri de apă, de-aceca--Impăratul ii-paseri- 
lorii petrece mai multii prin gardurile cele spin6se, 
prin mărăcini,. prin vreseuri, prin_tufișe și pe la rădă- 
cinile copacilorii, pentru că numai în aceste locuri are 
odihnă de dânsele. Când ar petrece prin alte locuri,
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atuncă pâte că sar află una s6i alta, care i-ar repune 

viGţa, și-apoi ce Sar alege din tâtă împărăţia lui 2... 
nemică 1... 

III. 

A dâiia variantă, totii din Transilvania care mi-a 
trămiso Dli V. R. Buticescu, e cea următore: 

* Saii adunatii odată tote paserile de pe față pă- 
mentului la- unii locii ca să-și alcgă și ele unii împă- 
rată, care să le conducă și să le facă dreptate, dacă 
sar întemplă vre odată să fie nendreptăţite și asuprite. 

Dar fiindii că mai fie care ar fi voitii să fie alcză 
Sa iscatii ecrtă între densele, și nu se pută nică una 
alege de împăratii. 

In urma urmelorii însă, vădendii că nu e bine » 
pa e să se desparțâscă și să se întreă 6ră-și îndăripti de 

unde-aii veniti, fără să-și fi ajunsi scopul, pentru care 
Sait adunată, hotăriră ca accea dintre densele, care va 
sbură mai susii, să fie împărătii, | 

Și cum hotăriră, așa și făicură:.,. Dându-se semnii, 

tote începură a sbură în susii din tote părţile; și care 
de” care se avântă mai cu putere și se urcă mai sui... 

Insă  Vulturulii Sa rădieatii mai susit de 
„câtii tâte, 

Dar când eră să fie prochiematii de împăratii, 
atunci Ochiulii-boului, carele cu vicleșugii se us- 
cunse sub. o aripă de-a Vulturului, cşi de grabă 

de sub aripă și odihniti, cum eră, începi a sbură și 

a se înălţă cu multii mai sustii decâtii Vulturulii.
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Tote celelalte paseri,. ba chiar și însu-si Vultu- 
vulii, carele e celii mai ghibacăti în sboriă, fiindii forte oste= 
nite de-atâta sburătură șinălţare, nu-l putură ajunge, 
și aşa Ochiuliă-boul u%, fiindă că cli a sburatii 
mă susii de câtă tote, a deveniti Im păratii. 

Dar supușii sei îndată după acesta, băgară de 
samă înșălăciunea ce-o făcă Ochiul i-boulu i, și de- 

„accea se pornită la fugă după densuli voindii să-l 
prindă și să-lă omâre. ' 

“Ochiulă-boului însă, vădendii că nu-xă șagă, 
a spălatii de grabă putina și Sa- ascunsi. întro borti- 
cică de copacăii. 

Borticica aceea, în care a întratii elă, eră așa de 
ngustă, încâtii altă pasere nu putea întră la. densulii 

A 

n.
 

ca să-lii sedtă la judecată. 
Decă făcură sfatii și hotăriră să-lu străjuscă la 

borticica aceea până ce-lii va lovi fomea și va fi siliti 
să lasă singurii afară. 

ȘI cum se sfăituiră, așa și făcură. 
Fie-care pasere “trebui să stee de strajă. 
Da” Oehiuli-b oulu ă, sciindi prea bine ce-lii 

aşteptă, nu se dete cu una cu doue scosii afa ră, ci mai 
bine răbdă fâme de câtă să fie prinsă și omoritii cu 
rușine, - | 

„_Etă însă cntro di a sositii rendulă pe Bu h ă, 
ca ea să siee de strajă lângă borta, unde eră ascunsi 
Oehiuli-boului. Fa se puse deci lângă bortă, 
dar” fiind din firea ex somnorâsă, nu stete multi și 
adormi cdlusă, ,
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Ochiulii-boulu » cum simi că Buha 
dârme dusă, bucuria lui ma fostii prâstă, eși de grabă 

din bortă și câtii aă scăpără dintrunii amnariii se as- 
cunse pintre nisce rădăcini dese. 

Nu multii după acâsta, băgândii de samă cele- 
lulte paseră. ce sa întâmplată, se âmplură de mânie și 
se pornită la fugă unele după Ocehiulii boului 
Gră altele după Buhă. Dar înzădari le-a fostii tâtă 
alergătura, căcă nică pre Ochiulii-boului nică pre 
Buhă nu o putură prinde, 

De-atuncă apoi și penă în diua de astă-qă 
Oehiulii-boului nu cuteză să iasă din carduri și 
din rădăcini, temându-se. ca să nu dee cinstea pe ru- 
şine. Eră Buha nu cuteză să âmble diua, căcă pase- 
rile, unde-o vădii, alergă după densa totii batjocurindu-o 
voindii ca o prindă și s*0 omâre, pentru că în locit 
să fie deșteptă și să păzască cum se cade pre 
Oehiuli-boului, ea a adormitii și cl a scapatii 
a prin urechile icului dela mortea ce-l așteptă.. . 

IV. 

Totii acâsta legendă se află și la Românii din 
Bucovina. 

Fiind însă, că, legenda bucusinână se dtosebesee 
încâtii-va de cele din “Transilvania, figurândii în ea 
alte numiă ale Impărăţelului șin locul Yu l- 
turului fiindii Pajura, voiii reproduce-o aice ast- 
felii cum mi-a istorisito Vasile Flocea, români din 
Câmpulungă. |
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Dela începutii, povesteseii o- sumă. de Români, 
Saii adunatii tOte paserile li ună locii și Sati sfituitii 
că accea, care va sbură mai susii decâtii „tote celelalte, 
să remâe împăratii preste tâte pascrile din lume. 
După ce sii înţelesii cu aeâsta propunere sa dati. 
semnii și tâte câte erai de față ai începutii a sbură 
spre cerăii și-a se inălță care de care mai susii, 

Cioeclejeluli sâi Gătejelulă însă, cu 
cea mai mică, maj spriutină, mai istâță si totodată 
mai vielnă păsăruică, ma voitii să se ostinscăi cu sbu- 
ratulii, și de-aceea na statii multii pe gânduiă, ci se 
băgă și se ascunse 'de wrabă sub o pana de pe spatele 

“Pajurei, fără ca cine-va să fi prinsii de veste. Ba! 
niă chiar Paju ra nu sciă despre acesta nemică. 

Și după ce aii începutii acuma a sbură, tâte pa- 
serile senălțară în susăi, care cum a pututii și până. 
unde a putută, Sa 

Pajura, ea cea mai puternică în aripă, sa îniil- 
țatii mai susii de câtii tâte celelalte” paseră, adică până 
aprope de ventulii-celii-turbati. Er după 
ce a ajunsii cu acolo a disii cătră celelalte pâseri, cară 
eraii multii mai josii decâtii dânsa, că mai sustii nimărui 
nu-i e cu putinţă să se urce, pentru că cine se urcă 
mai susii de vântulii-turbatii, acela îndată de- 
eră de frigii, căci... să te ferâseă Dumnedeii !... 
Vontuli.celii turbatii e mai rece și decâtii 
ghiaţa. Și apoi... mai eră încă și altu la mijlocii, care 
o îndreptățiă pre Pajură să le spue astfeliii de cu- 
vinte, eră adică aceea, că la pornire vorba lorii a fostii 
care va ajunge m: ântâiii aprâpe de ventulii celii
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. 
, 

cturbatii să dee semniă, când a ajunsi, și apoi ea să 
vemâe împăratii preste tâte celelalte. Și tiinda că 
acuma Pajura ajunsese, unde a avutii să ajungă, a 

începutii a da semnii și a saltă de bucurie, cugetândii 
că ea va remânt mai mare: preste tâte celelalte, — 

Dar ma fostii să fie tocmai așa, după cum și-a 
închipuitii Pajura, căci Cioelejeluli, care, după 
cum scimii, eră ascunsii sub o pană de-a P ajurel, a 
eșitii pencetișorulii din ascundișulii seii și sburândii cu 
multii mai susii de câtii Pajura a începutii a strigă: 

— Cel... cel... vol aţi vol să fiti împăratii 
preste celelalte paseri !... voi să fiți mai mari şi mai 
tari 5... Da... cum nu! mai puneti-vă pofta în 

eviti! Ei, cit am să fii împăratulii vostru, pentru 

că cii am sburatii mai susii decâtu tâte, chiar si de- 

câtii Pajura !... 
— Tul... tut, cea mai mică şi mai nensem- 

nată dintre tâte ză voi să fiii împăratii preste noi!... 
A! acesta ar îi prea multi !... Da stă numai, că 
îndată ţi-om da nor împărăție de te-i sătură de densa 1... 

Așa strigară întruni glasii tâte celelalte puseră, a 
ărorii dorinţă eră ca Pajura să le fie împtratii. Și 
cum începură a strigă se luară la gână după Cio- 
elejelii, pre care, numai dacă l-ar fi pututii prinde, 
l-ar fi scărmănatii de i-ar fi mersii peticele, 

Insă Cioelejeluli, sprinteni "și ajunsi de 
apii ca totd6una, de frică ca să nu-li prindă și să-lii 

„omâre, se repedi din înălțimea, unde se află, ca unii 
plumbi “în josi, și cum ajunse! pe pămlirtii, câtii ai 
bate în” pălmi se ascunse în nisce civelejei, și de ,
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atunci în câce petrece numai pintre ciocleji și 
găteje, adică pintre vrâseură, pintre crengi, prin tu- 
fină, din care pricină se și numesce el Cioelejeli 
sâi Gătejelii, și cum aude vrunii ylasii de altă 
pasere, îndată se ascunde pintre vrâscuri și găteje, ? 

temându-se ca să nu dee cinstea pe rușine, adică să 
nu-lii prindă și să-lii ucidă, pentru că a voit să în- 
şele pre tâte celelalte paseră” și să se facă el împt- 
ratii în loculă Pajurei, 

V. 

După alta legendă, care se află respândită pintre 
Românii da pe lângă Somcuta - mare în Ungaria, nu 
Ochiuli-boului să fi fostii acela, carele sa as- 
cunsii sub aripele Vulturului și prin apucătur: 
acâsta a voitii să se facă Impăra tii preste celelalte 
paseri, ci Privighitârea, 

Etă şi legenda respeetivă așa, după cum mi-a 
comunicat'o Dlă E. Popii. 

„"L6te paserile, câte-sii în lume, Sai adunati odată 
la unii locii şi sait remășitii, că uceea, care va sbură 
mai susii, să fic împăratii tuturorii celorlulte. 

Fcă a sositii vidlua când să se facă proba. 
Se adunară tâte din tote părţile și începură asă 

arătă hărnicia. a 
Privighitâreu însă se băgâ pe nesimţite 

sub aripa Vulturului şi când acesta sbură în 
susii o duse și pre densa,
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Când ajunse la punetulii până unde vru şi put 
„se sbâre Vulturele, atunci Priviehitorea cşi 3 3 

Gră pe nesimţite de sub aripa luă şi odihnită cum eră 
începă a sbură de-acolo în susii pe câtii Y-a fostii 
puterea ci, 

Vulturulii nu sciă nemică de acesta și de-accea, 
când vădă că nime nu-lii întrece în sborii, se cobori și 
elii în josii, 

Vădendii celelalte paseră, tâte începură a îi sen- 
chină și a-lii strigă pre elii ca pre împăratulii lori. 

Acuma tâte erati de față, numai P rivighi- 
tOrea nu 

— Doră nu va veni de-acuma înainte nemer- 
nica accea! —  dise Vulturulii despre Privighitâre, când 
vădă că acesta nu se mai arată. | 

Și €Catuncă numai ce: smude de-odată Privighi- 
târea venindii în josii totii cântândi, 

— Ei am fostii cu multii mai susii decâtă tine! 
— dise ca cătră Vulturi, după ce se slobori osii. — 
Când tu te scoborai în josii, eii de-acolo am sburatii 
încă fârte multii în sustii !... 

Audindă acâsta Vulturul se făcă focii și pară 
de mâniosii ce eră pe densa, 

Privighitârea, vădendi mânia lui, o tuli la fugă, 
îndeştulindu-se cu atâta, căi tâte celelalte paseri îi re- 
cunoscură dreptulii ei și tâte întrunii cugetii se unir: 
întru aceea, că de și cu este mai mică decâtii altele, 
dară fiind că versul ci este fârte plăcutii, se remâe 
ca Impăratii preste tâte celelalte.
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Privig ni itârea însă până șPn Qiua de astă-di 
se tema de Vilture, ăci l-a înșălatii, și de-aceea cântă 
ea mai multii lupă ce înserâză și când se zăresece de 
Qiuă, spunendii în cânteculit ci păţenia sa cu Vul- 
turuli. 

VI. 

Afară de legendele, cară sati înșiratii pent aice, 
mai esistă la Românii din Bucovina încă una, a cărei 
cuprinsii diferesce cu totulii de a celorii premergătâre. 
Prin urmare eredii că nu va fi reii, dacă voiii repro- 
duce-o și pre aceea aice, 

Etă-o-ui așa, după cum mi-a istorisi?o Constan- 
tinii Diaconescu, românii Dătrânii din satulii Cala- 

findescă ! o 

Dice că Jidovii dintru începutii nu erai, ca 
acuma; plini de tâte bunătăţile, nu se află tâtă averea 
creştinilor pe mâna lorii, ci că eraii aşa de nemernică, 
așa de rufundoși și — să mă iertaţi. de cuvântii prostii 
— așa de încăreați de păduchi, că nică unii creş- 

tinăă, nică ună omii de omenie nu eră în stare să se. 

aproprie de dânșii, căci cum se apropiă, îndată se 
âmplea de podâba de care erai că plini. 

Oehiulii-boului, văendii aecsta și voindii 
a feri pre ecăalalți Gmeni ca să nu se âmple de po- 
dâba jidoveseă, cum zărăă pre vre unii jidovii în upro- 
pierea vre unui creștinii îndată începea a strigă : 

D 

Pitpăduchi ! pitpăduchi! 

Că la jidovt pe spinare



Faeit păduchii masă mare, 

Pitpăduchi ! pitpăduchr ! 

adică: păziţi-vă de păduchi, căci jidovii sunt 
așa de plini de denşii, încât că faeii masă mare pe 
spinarea lori. 

didovii, ca jidovii, nu putură 'rabdă strigătele 
Ochiului-boului, măcarii ca acestea eraii destuli 
de drepte, ci că mâniindu-se pre deusulii, pentru că-i 
face păduchioși, îlii luară pe fugă, voindii să-lit prindă 
și să-l omore, ' 

Dar Dumnedeii nu i-a lăsatii pre jidovi ca să-și 
ajungă scopul, ci elii a făcutii așa ca Oehiulii- 

s . boului acușii să se ascundă întruni loci și “acușii 
să Sasă întraltulii, să âmble cum va voi pe lângă: omii, 
dar” nime să nu-lii pâtă prinde, și dacă ar vrea să-lii 
prindă să-i sară în ochi. Și Ochiulii-boului nu 
numni atuncea, ci el şi acuma, când vede pe re unii 
jidovii, strigă : o 

Pitpăduchi ! pitpăduchi ! 

Că la jidovi pe spinare 

Taci păduchi masă mare, 

Pitpăduchi ! pitpăduehi! 

Și, vai Domne! bine-ar mai fi, când, mai alesii 
Românii noștri, sar feri de Jidovi ca draculii de tămâe, 
căci aceștia. întradevării, după ce-i despâie de tâtii ce 
aii, după ce-i aducii la sapă de lemnii, trebue să sen- 
aree de tâte nevoile și să deviie mai reci, mai cotren- 
țoșă și maă flămând, de cum ai fostii Jidoviă „la în- 
ceputii.
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Acesta e cea de pe urmă legendă a Im pără- 
ţelului sâi Ochiulii-boului, care o seiii ei! 

Ce se atinge de celelalte numiri ale acestei păs&- 
rele mică, cari Suit înșiratii mal susii, penă acuma încă 
nu sciii nemică, Decă nici nu mă vorii opri la densele 
ci voiii trece la celelalte datine și credinţe, ce le mai 
ati Românii despre Impărăţelii.: 

VII. 

Inima de Impărăţeli, după credinţa Ro- 
mânilorii din Câmpulungii, dice că este fârte bună de 
IGeii pentru vacile mulgătâre ca să dee multă lapte 
şi buni. 

Cine voesce ca vacile sale să dee lapte multă și 
bunii,. prinde unii Im părăţelii, îi seâte inima, o 
frige bine și-apoi, pulberizându-o și amestecându-o cu 
tărițe și cu sare, o dati vacilori respective de mâneure, 
și vacile, cară o mânâncă, dice că dati lapte cum mai 
mai datii nici odată mar-nainte. 

Mai departe istoriseseii -și mai eu samă venătorii 
despre acâsta păsăruică, că atunci când o aui de de- 
parte ţipândii de-ţă ie audulă, să scii de bună samă, 

x că numai așa înzădarii nu se sfarmă ca a strigă „ţirrr! 
ţirrr! ci de vei căută bine, îndată te vei îneredinţă, 
că o vită scii altii 6re ce, fie pasere sâi dihanie duş 
măndsă, trebue să se afle prin apropiere. 

Totii așa resare și Mierla, când simţesce sâii 
vede ce-va în apropierea sa făcendii schiamătăli 
o) Prin cuventulă schiametiă sei sciametii înţelege 
poporulii darea de scire despre apropierea vânatului, -



ca unii câne, și atunci poţi seci de bună samă, că pe 
“unde se află ca trebue să fie în apropiere vo fără 
selhatică si altă vietate, 

Schiamătuli sâi seiametulă Mierleă și 
țiriitulii  Imporățelului adeseori le prinde  v6nătorilorii 
fârte bine, 

Dacă însă cai fără de veste peste Im pără- 
țelii, <că dacă din întemplare îlii întâlnesci ântârii în 
ale, atuncă, spuni venătoriă, că nu âmbli bine. nu vei 
ave noroeii la venatii, 
| In fine istorisesee și erede poporuli, după cum 
mi-a serisii multi regretatul meii amicii P, Spânulii, 
ăi dacă unii Impărăţelii sboră preste o vită, vita 
aceea se bolniăvesce reii. Și:mai cu samă oile preste 
cară aii sburatii vre uni Impărăţelii sunt în cea 
mai mare primejdie, căcă ele maii. nici uni IGeii pentru 
b6la ce le cuprinde, 

i —



Pitulicea. 

I. 

Sub numele de „Pitulicee sunt Românilorii 

patru feliură de păzerele cunoscute și anume : 
Pituliceu-nâgră !) seii Pitulicea-eu-eap îi- 

negru 2), numită în Banati și Sucitore?), lat. 

Sylvia atrieapilla L. germ. die Monchgrasmiicke, Schwarz- 
plăttenen. | 

Pitulicea aeâsta este una dintre cântiireţele cele 
mai talentate, mar plăcute și mai admirate ale păduri- 
lorii și pometelorii nostre. Penele ci de pe de-asupra 

“sunt negre-surii, cele de pe dedesuptii deschise-suriă, 

cele de pe sâtlejii albineţe-suriă, cră cele de pe tâmple 
la bărbăţeii cei bătrâni cărbunii, la femeusee și la 

bărbăţeii cc tineri ruginii. Ochii castaniă, rostulii negru, 
picirele vinete. Lungimea că e de cincispredece, lă- 
țimea de doiiedecă și--unu centimetri, lungimea aripe- 
lorii de șesedeci și cincă, Gri lungimea codii de șese- 
deci milimetri. | 
    

*) Dradeseu. „Utilitatea paserilorii.i publ. în ,/Frompeta Car- 
paţilorăit an. XII. Bucuresei. 1874..No, 1167, 

2) n unele vocabulare. 

3) Com. de Dlii Dr, Ar. M. Marieneseu.
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ă provine în întrega Europă 
și petrece mai alesii prin pădută, pomete și tufisuri 

Pituliccu- ncgri 

unde, de cum înserGză şi penă târdiii n6pteu, cântă 
ne?ncetatii. Nutreţulii ci sunt diferite, inscete mici și 
pomite. 

„ Pitulicea, Pitulicea-sură, Pitulicea-de- 
grădină), numită în Banatii după cum mi-aii serisii 
Dnii A. Oprea și los, Olarii, Serot iță di Purece- 
lu șă, Gră în Antoni pe lângă Pitulice, încă 
şi Pitulică, lat. i ia hortensis Bechst. germ. die 
Gartengr asmiicke, Grasmiieke, . 

Imungimea acextei Pitulice e -de şesespredece, lă- 
țimea de dâuedecă și cincă, lungimea aripelorii de optii 
cră a codii de şese centimetri, Femeiuşea e cu multii 
mai mică ca bib: ățelulii, însii la colrea pevelorii nu 
se deosebeseii întru nemicii unulii de altulii. Penele de 
pe de-asupra atâtii la bărbățelii, cât și la femeiușeă 
sunt maslinii, ră cele de pe dedesuptii deschise-surii 
gâtulii și pântecele. albii. 

Bechst. Sylvia curruea Iath. germ. die Zaun- oder 
IKlappergrasmiicke. 

Pitulicea acâsta scmănă la coldrea penelorii forte 
multii cu Pitulieca-d c-grădină, însă ccu multit 
mai mică decâtii acâsta. Penele de pe partea superidră 
a capului seii sunt cenușii, cele de pe spate cafenii, - 
cele de pe pântece albe, Gră pe peptii gălbii ; penele 

„aripelorii și a codii maslinii. Petrece cu mare plăcere 

Pitulicea-cufenie, lat. Sylvia  garrulu 

. 
*) Dradexeu, loc. cit,



prin lived, prin huciură și prin tufișele ce se află în 
apropierea satelorii, 

Pitulicea-cenușie, lat. Sylvia cinerea 
Bechst, germ, die Dorngrasmiicke. 

Părţile superidre ale corpului acestei Pitulice sunt 
rădăcinii ; partea superiGră a capului, partea inferioră 

a erumazuluii șimprejurimea urechilorii vinete ; tâmplele 
și laturile grumazului sure; bărbia, gușa și fălcile de 
desuptii albe; celelalte părţi inferidre cărnii; aripele. 
maslinii, lumina ochilorii castanie ; picădrele galbene. — 

LL. 

Tote păserelele, înșirate până aice, după cum ne 
putemii încredință din vocabularele Dlorii $. Petri, S$. 
P. Bureiani, Dr. T. Stamati, G. Pariţii și G. Mun- 

t6nii, . precum și din istoria naturală a Dlui Anancscu, 
după cum am vădutii mai susii, se numeseiă. de cătră 

poporulii românii “unii simplu cuvântii „Pitulices, 

“Im Dietiounaire daco-romane ti ÎL. p. 259. ali 
Dlui A. de Cihacii însă dămii peste urmiătârele numiri, 
și anume: Pitulușii, (Chitulușii, Chiturlușii, Fusz. 
î$.) și Pitulice, pre cară autorăulii opului amintitii 
le trăduce prin Troglodytes parvulus, ca și 
când .tâte numirile acestea ar însemnă păstruica 

„Ochiu lii-boului“sâi „Impărăţeluliit, căci pre 

acesta păstruică o înţelege poporulii românii din cele 
„mai multe părți sub 'Troglodytes parvulus. 

In Zoologia Dlui B. Nanianii la p. 94 dămii peste 
numirea „Pituliciii“, pre care și Dsa o trăduce
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- prin Troglodytes parvulus și-o deserie în urmiătoriulit 
modă : „Pituliciulii are pene dcheșe și o eddă 
mică arădicată ; petrece prin tufiși, prin mărăcini și 
prin garduri, 

- Din acâsta deseriere, de și fârte scurtă, resultă, 
că Pituliciulii Dlui Nanianii nu e altii pasere, de- 
câtă păsăruica, care de cătră Românii din Bucovina, 
Transilvania și Ungaria se numesee »Ochiulii- 
boului“ sâi „Impăraţel e, 

De re ce însă atâtii Românii din Bucovina, câtii 
și cei din 'Pransilvania și Muntenia, ba, chiar și însu-și 
Dlii Nanianii înţelegi sul „Pitulicec tote păserelele, 
cari Saii înșirată mai susii, prin urmare cred cii, că 
Pituliciuli, Pitulușulii, Chitulușulu si 
Chiturlușulii nu însemneză Troglodytes parvulus, 
ci simplu bărbăţelulii Pitulicei, 

Cum că întru adevirii Pitulicea însemnâză 
cu totulii altă pasere, și nu Troglodytes parvulus, după 
cum crede Dli Cihac, se pâte cunâsce încâtii-va și din 
următârea  doină poporană aflătâre la Românii din 
Muntenia : 

Mută-ţi Pitul ice cuibu, 

Că vină muntenii cu plugu. 

Mută-ţi Pi tulce casa, 
Că vină muntenii cu câsa,..: 

E multă puţină cunoscutii din istoria naturală, 
cum că Ochiulii-boului, adică Troglodytes par- 
vulus, își face cuibulii seii mai cu samă pintre vr6s- 

21*



curi și găteje, prin borţile arborilurii și a pămentului, 
unde | cosașii maii ce căută ca să-i strice cuibulii cu 
câsele. Din contră Pitulicile îşi faci cuiburile 

„lorii nu numai prin tufişe, ci forte adeseoră și prin Grbă, 
unde plugariă și cosașii nu odată. li strică cuiburile 
chiar și fără de voia lori, . 

Decă și din doina citată se vede că Pitulice: 
nu este “Troglodytes parvulus, ci cu totulii altă pă- 
sâruică. | , 

Cu tâte acestea însă cii nu -voiii să afirmi eu 
siguritate, că Românii din unele părți nar numi păs&- 

ruica 'Troglodwvtes parvulus și Pituliciii sci Pitu- 
lu șii, mai alesii căi Pit ulicile sunt mai totii atâtii 
de mică ca și Ochiul ii-boului, aii mai acclea-șă 
apucătură și petrecii mai totii prin acelea locuri, pe unde 
petrece și acesta. Dar pent ce nu se vor adună tote 
numirile poporane ale paserilorii din tâte provineiile lo- 
cuite de Români, penă ce nu se va constătă cu deplină 
siguritate : cari paserele anume se cliami Pitulice, 
Pitulușii și Pitulicii, penă atunci remânii la pa- 
rerca mea, că Pitulciulii sei Pituluşuli e 
bărbăţelulii Pitulicey. 

Atâta în privința numirilorii acestori păserele ! 
Acuma să vedemii ce credii și istoriseseii Românii 

despre Piţulice, 

III. 

„_ Poporulii românii din Muntenia, după cum mi-a 
serisii Dlii P. Ispirescu, spune că Ptiuliecu totdcuna, 

„când voesce să dârmă, are datină de-a se culcă pe:
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spate. Și ca, de-aceea indătinâză a se culcă pe spate și 
cu piciorușele în susii, fiindii că-i e frică să nu cadă 
cerăulii pe densa, și că la o astfeliii de întemplare, fe- 
râseă Domnulii, să-li pâtă -opri eu picăorușele sale ca 
să mo turtâscă,. | 

Românii din unele părţi ale Bucovinei spuunii că 
atunci, când sbâră mai multe Pitulici de-odatiă dela 
apusii spre resăritii va fi timpii plotosii și frivurosii, 
eră, când sboră” întruni numără mare dela resăritii 

„spre apusii, atunci va fi vreme bună. 

Ie



Aușeluli. 

Cea mai mică dintre tote păserelele, câte provinii 
în Europa, și totodată una dintre cele mai frumușele 
este Aușelulii 1) numitii în Bucovina Tartalacii, 
lat. Regulus cristatus Koch. germ. das Wintergoldhiindehen. 

Aușelulii e de nâneqecă. și sese milimetri în lun- 
gime, de-o sută cincidecă și patru în lăţime, de patru- 
decă și optii în lungimea aripelorii și de treideci și 
optii în lungimea codii. Eli e pe de asupra masliniii, 
pe temple și laturile grumazului castanii ; marginile 
frunții și o trăsătură de-usupra ochilorii deschise ; ză- 
belele și cerculii ochilorii albii; verfulii capului gal- 
bănii ; părţile inferiore ale corpului galbănii-aprinse și 
pe de laturi ruginiii-castanii. Penele aripelorii și a codii 
castanii-inchise și pe margini maslinii-deschise, Ochii 
castanii-intunecați; rostulii negru, picăârele castaniă. 

Aușelulii e respânditii mai preste tâtă Europa. 
Eli petrece vâra prin păduri, ră primăvera și totuna 
se arată și prin grădini. 

Nutreţulii Aușelului sunt diferiți ciirăbuși, musce 
și alte insecte mici. 

!) Com. de Dlă Gr. Stefanescu. 

DO



Codobatura. 

I. | 

Trei specii de paseri sunt cunoscute poporului 
românii cu numele de „Codobutură“ și anume: 

Codobutură, Codubatură, Codoba- 
tură-albă, Codobatură-albăstric,Cotoro- 

batură, Cotobatură, Coţobaie, Rindu- 
nica-Domnului, Pasere-ţiginescă, Jumă 
tate-de-pasere, astfeliii în Bucovina; în 'Fransil- 
ania însă pe lângă Codobatură încă și Codo- 
bâţă; în Muntenia: Codobatur 4 Prun- 
dariu?) și Bâţiitâre?); la Românii din Epirii 
Cutrubătură și Codobateleii), lat. Mota- 
cilla alba I. germ. die Bachstelze. 

Piirţile superidre ale acestei Codobaturi sunt sună, 
partea inferidră a grumazului și e6fa. negru-întunecate ; 
gușa, gâtlanulii și partea superiâră a peptului negre ; 
fruntea, zăbelele, fălcile, laturile grumazului și pânte- 
cele albe ; aripele negriciâse și pătate cu pete albe-surii. 

1) Com. de Dli N. Barbu. 
*) B. Nanianii, op. cit. p. 94. — A. de Cihae, Dietionnaire 

4. IL. p. 997, 

„2) Com. de Dlă P. Ispireseu. 
3) Com. de Dlă 1. Ilondrosomii. 
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Cotorobuşeă, Codobatură-sură, Co- 
dobatură-cenușie, Codobatu ră-venătă, 
Codobatură-vineţie, lat. Motaeilla sulphurea 
Beehst. germ. die Gebirgsstelze. 

Partea superidră a corpului bărbăţelului acestei 
Codobatună e primăvcra cenușie, ră pântecele gulbănii- 

se albii ; gușa ncgră. Tâmna sunt colorile penelorii atâtii 
la femcăușcă câtii și la bărbățelii palide.  Femeiuscele 
cele bătrâne semănă cu bărbăţeii. 

Codobatură-galbănă, Cotorobușeă, 
Văcăriţă, Păstoreli și Păstoriţă!), lat. 
Motacilla flava [. germ die Kuh- oder Rinderstelze. 

Verfulii capului, zăbelele, împrejurimea urechilorii, 
eâfa și partea inferidră a grumazului a acestei păserele 
sunt cenușii, celelalte pene de pe spate maslinii, Penele 
din e6dă închise-gălbii; laturile capului și au gruma- 
zului precum și penele de pe pântece galbene ca pu- 
cădsa, afară de bărbie, care e albie, Invălișulii aripelorii 
suriii Rostul și picidrele negre. 

Acestea sunt tâte Codobaturil c, cari după 
câtii seiii cii până acuma, le cunoscii Românii după 
nume și despre cari ali mai multe credinţe, 

II. 

O legendă a Românilorii din Bucovina despre 
Codobatură, care mi-a comunicato Dli Orestii 
Luujană, sună precum urmeză : 

  

1) In Bucovina şi la Bradescu. „Utilitatea paseri- lo ră _publ, în „Frompeta Carpaţiloriie an. XII. Bucuresei. 1874, No. 116,.
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Dice că Codobatura dintru începutii mau 
avutii de telin e6dă, ci ceda care o are ca acuma a 
tostii a Ochiulii-boului. 

Accsta sa întemplatir adică ușa, că findii ea pot- 
tită la nunta Ciocârlică și fiindu-i rușine a merge 
fără e6dă la nuntă sa dusi la Ochiulii-boului 
și l-a rugati pe acesta, ea elii să-i împrumute” câda si 

“pe vr”o câte-va dile, | | 
Oehiulii-boului, care avea trupii micii ca şi 

acuma, dară e6dă târte lungii, nu se puse de pricină, 
ci-i împrumută bucurosi coda. | 

Codobatura, când se vădă eu c6dă, bucuria 
că n'a fostii prâstă, se duse totii jucândii și zăvindii 
întruni pietoni la nuntă, unde ajungândii se petreci 
i se veseli mai de hai decâtii ori care altă pasere, 

După ce sa sfârșitii acuma nunta Ciocârliei, 
are a ținutii mai multe dile după olaltă, Ochiulii 
boului se duse la Codobatură și-și cerd c6da 
înapoi. | 
Da” Codobatura, căreia în plăcea fârte multii 

«Ga, fiindii că i se sedea fârte bine cu densa, sa fa- 
cutii că nici nu-lii aude și nu-i dete edda. 

De-atuncă apoi, adică dela nunta Ciocârli că, 
a remaszii Ocehiulu-boului tă de ecdă, cră Co- 
dobaturu cu codă. 

Dar temându-se Codobatura ca nu cumva 
ă vie întro di Ochiulii-boului și să-ă ee e6da pe fu- 

iși, de-aceea bate ea necontenitii dintensa ca să se 
îneredinţeze de-o mai are ori ba,
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TII. 

Altă legendă despre Codobatură, care se află totii . 
la Românii din Bucovina și care mi-a istorisite C, 
Diaconeseu din Calafindescă, e cea următore : 

După ce a făcută Dumnedeii lumea şi tote vie- 
tățile câte se află întwânsa și la urmă pre omii, atâtii 
Omenilorii câtii și fie-cării vietăți, între cară firesee că 
se aflaii și paserile, li-a datii câte unii feliti de hrană 
anumită ca să aibă ce mânecă și cu ce susținea, 

Toţi Gmenii și tâte paserile, cum aii inceputii. a 
mânca hrana ce li-o dete Dumnedeii, sati și săturatii, 
numai Codo baturile și Țiganii, ori și câtii ati 
mâneatii, nu Saii mai pututii sătură. 

Vădendi Dumnedeii nesaţulii acestora stii supă- 
ratii fârte tare și a disti cătră Codobatură ; 

— Când se vor sătură Țiganii și vor dice 
din tâtă inima, că nu sunt flămândi, atună să te 
apropii tu și totii nâmulii teii de sate! 

Eră Ţiganilorii le-a dis: , 
— Când se vorii apropia Codobaturile de 

sate, atunci să vă săturaţi şi vol! 

Dar fiind că Ţiganii, ori și câtii ar mâncă, 
mai nici odată nu se potii sătură, chiar şi atunci e; ind 
se ducii la' vre unii prasnieii, unde tâte mâncările şi 
băuturile se daii de giaba, de sufletulii morților, ci ci, 
ori și câtii mânâncă, când se sedlă dela mâsă și se de- 

3 

păriâză numai vo câți-va paşi de casă, dieii, ca Și 
sa ii cum Sai sculatii de osii, că matii mâneatii nemică,
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"că sunt Rămândi de nu se mai potii ținea pe picidre, 

de-aceea și Codobaturile nu se potii apropia nică odată 
de sate, Ă 

ŞI Codobatura de-aceea se numesce Pasere 
ţigăncscă, pentru că ea numai atunci se apropie 

de vrunii sată, când unii ţiganii, după ce u fostii la 
vre unii prasnicii și după ce a mâncatii, spune că sa 

săturatii, Dar fiindu că 'Țiganii mai nică când nu se 
potii sătură, de-aceea și ca mai nici când nu se pote 

apropiă, ca alte paseră, de locuinţele Smenilori. 

Eră Jumătate-de- pusere se numesee Co- 
dobatura de-aceea, pentru că tuturorii celorlalte 
paseri li-e ertatii ori și când să între prin sate, numai 

că nu-i este ertatii, 

Acestea sunt legendele Codob: turci ! 

IV. o 

Afară de legendele acestea mai ai Românii din 

Bucovina încă și următârele credințe despre Codo- 
batură. 

Codobaturile vinii la noi pela Alecesii, -17 

Marti st, v, 

Dacă însă Codobatura vine înainte de Mic- 

d ulii -pă ăresei, nu-i bucurie, nu-i semnii buni, 

atunci trebue să fie vânt, vicoiii şi omătii după densa, 
şi ca atunci prinde și se hrănesce cu muscele ce se 
ati pe suprafața omătului, âră dacă vine după MYe- 
dulii-păresei, apoi "va fi vreme bună, caldurâsă și 

e 
irumâsă,... nu va ninge mai multi.



Codobatura vine din acele ţeri de unde vinii și 
Riîndunelele, Ea este cca dintâiii -prevestitore a 
primăverii, 1) pf 

“Primăvâra, când vinii Codobaturile, celii ce vede 
ântâia-Și dată numai o singură Codobatură sbu- 
rând, preste toti anulii va -fi singurii, Gră dacă vede 
mai multe Codobaturi de-odată, atunci va fi cu 
mai mulți la unit loci, va petrece în societatea mai 
multora. 2) 

Acâsta credință se află “și la Românii din munții 
Abrudului în Transilvania. Aceștia spunii că, dacă veci 
ântâia-și dată primăvâra o Codobatură în verfulii cusei, 
e semnii că câ nepu în anulii acela va eresee forte mare, 
înaltă, pe când dacă o vedi unde-vi josii, e semnii că 
ânepa va fi abia numai de-o palmă de mare. Mat de- 
parte: dacă vedi ântâia-și dată primăvâra numai o 
singură Codobatură sburândii totii singurii o să te tre- 
zescă în tâte drumurile tale. Din contră, «lacă vei vede 
mai multe de-odată, totdeuna vei avă tova ăși, nici 
când nu vei fi: singurii, 3) 

Când se stringii mai multe Codobaturi gal- 
bine pe lângă vite și bată merci din e6dă, e ună 
sennii că în curendii are să se schimbe timpulii, are 
să ploie. 4) 

:) Diet. de V. Flocea din Câmpulung. 
2) Cred. Rom. din Ilișesei și alte sate din Bucovina, | 
2) Com. de Dli Gr. a lut 1. Sina. 

*) Cred. Rom. din Yrătăuţii-vechr.
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V. 

Afară de credinţele inzirate până aice merită a îi 

însemnatii încă și următoriulii jocii de cuviute, 

mai alesii că prin celii ni se descopere totodată si nu- 
mele birbățelului Codobaturei, anume Codobătu- 

rorii, precum și verbuli codobături cu înțelesulii 
de: a se bate, a se mânecă, care se atribuo. acestei 

specii de pazeră, 
Acel jocii suni : 
»O Cedobatură și-unii Codobăturoiii ati codobă- 

turitii o Codobatură şi-unii Codobăturoiii, 1) 

Aceste cuvinte trebue să se rostâseă fârte repede 

și fără de nici o erdre. Cu acestii jocii se produci mai 

alesii pruncii, învățându-se a rosti respieatii cele mai 

grele și mai întortocate cuvinte ca să pâtă fi ori și de 
cine înţeleșă. 

In Muntenia bărbătelulii Codobaturei se nunieszce 

Codobatorii.) 

In fine vofii să mai amintesceii și aceea, că nu- 

mele celii mai poporalii și mai Lăţitii alii acestui soiii 

de paseră, după câtii nam pututii încredință pent 
acuma, este Codobuatură. Celelalte provinii mai 
arii și numai în unele părți. E 

„Se mai dice încă că. ferea de Codobatură e 
bună de oftigă. 

9 Com. de Dlă Gr. Crăciunașii, 

2) G. Baronzi. op. cit. p. 97, - 

—— De —



Ciocârlanuli. 

I 

Mulţi dintre Români . vor fi de părere, că numi- 

rile Ciocârlanii și Ciocârlie corespundă unuia - 

și aceluia-și solii de paseră ca bărbăţelii și femeiușcă, 

Totii de acâsta părere am fostii şi eii mai nainte, 

însă mai pe urmă nam încredințată, că poporulii ro- 
mânii din Bucovina sub aceste d6ue numiri înţelege 

dâue deosebite soiuri de paseră. 
E seciutii din istoria naturală, că esistă mai multe 

soimi de Ciocârliă și anume: unulii, care, cum se 
desprimăvăreză, începe a cântă și a se înălţă în acrii. 

Pre acestii soiii de Ciocârlii, care numai rarii când 
remâne și preste Gmă la noi, îlii numesce poporulii: 

Ciocârlie, ră pre bărbăţelii Ciocârloiii, lat: 
Alauda arvensis L. germ. die :Feldlerehe. 

Pre acelii soiii de Ciocârlii, care petrece mai 

multii prin pădură și munţi îl numescii Românii din 

Bucovina Ciocârlie-de-munte, lat. Alauda ar- 

Dorea L.. germ. die Waidelerehe,. Waldlerehe. 

Pre acelii soiii de Ciocârlii însă, care nu se 

duce nici odată dela noi, care are unii cucuiii în ver-
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“tulii capului și petrece, mai cu samă Grna, prin sate, 
pe drumuri și prin ocdlele vitelorii, Românii din Bu- 
covina îlii numescii în regulă Ciocârlan îi, Gri pre 
femciușea lui Ciocârlăniţiă, lat. Galerita eristata; 
Alauda cristata I. germ. die Haubenlerehe. 

In unele părți ale Transilvaniei, precum de 
esemplu în ţinutulii Lapușului, Ciocârlanulii se numesee 
Ciocoiii!), în unele părţi ale Ungarici Mo șuţii 2), 
Gră în Macedonia Pecurari îi. 3) 

Cele dâue numiri dintâiii, după cum mi Sa serisii, 
să vie de-acolo, pentru că acâsta pasere are unii moţii, . 
cioc. ţucluiii sii cucuiii ascuţitii de pene pe capii. 
Eră numirea din urmă să-i vie de-acolo, pentru că 
Ciocârlanulii, după credinţa Românilorii din Macedonia 
a fostii. dintru începutit pecurariii de oi și avea 
glugă în capii. 

Sub Ciocârlie, atâtii Românii din 'Transil- 
vania, câtii și cci din Ungaria, înţelegi aceca-și pasere 
pre care o înţelegi și Românii din Bucovina, adică 
Alauda arvensis. 

Unii Români, voindii a face deosebire între Cio- 
cârlie și Ciocârlanii, o numescii pre cea dintâiii 
Ciocârlie-de-câmpii si Ciocârlie-de-ţ6- 
rinc, Gră pre acesti din urmă Ciocârlanii-cu- 
cuiatii i) sâii Ciocârlanii-moţati.5) 

1) Com. de Dlă Gr, Crăciunașu. 
1) Com. de Dli E. Popii din Șomeuta-mare. 
3) Com. de Dli I6ni Caragiani. 
4) Dr. T. Stamati. Vocab. p. 287, — $, Petri. Vocab. t. IL. p, 255, 
3) 5. P. Barcianii. Vocab, —
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Acestea sunt numirile Ciocârliilor i, câte 
le cunoseii Românii, a cărorii limurire afla de bine a 
o înfăţişă aice spre seiința fie-căruia, 

Și acuma să trecemii la înse-și legendele, datinele 
și credinţele Româniloră despre Ciocârlanii, res- 
pective Cioveoiii, Moşuţii sta Pecururiii, 

ŢI. 

Despre morulii sâii cucutulii Cio ârlanulu, respee- 
tive a Ciocoiului, esistă la Românii din ţinutulii La- 
pușului următârea legendă : 

Perdendii odată o nevâată pre bărbatulii seu, care 
eră năsdrăvanii, și neputendu-lu află, a apucatii lume: 

în capii și a începutii a-l căută în tâte părțile. Așa 

âmblândii ea uni timpi îndelungata în colo șin edee 
a ajunsi până la Sânta-Joie, care eră dâmnă preste 
a treia parte a paserilorii din lume. 

Cum a ajunsi nevâsta aice, a întrebati de Sânta- 
Joie: cum ar putea ca da de urma bărbatului seii ? 

Sânta Joie, înduplicată prin rugămintele nevestei, 
chiemâ Ja sine pre tâte paserile, câte erai sub stăpâ- 
nirea su și le întrebâ: de nu sciii unde se află barba- 
tulii perdutii ? Daw nică o pasere ma seiuti să-i res- 
pundă,... nici una nu seia unde se află Dărbatulii 
nevestei. | 

Vădendui nevâsta, că nime nu scie de urma băr- 
Datului seii, își luă remasi buni dela Sânta Joie și se 
porni 6ră prin lume, și se.duse, duse, până ce ajunse la - 
Sânta-Sâmbata, care eră stăpânitâre preste jum&-
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tate din paserile lumei. Da și dela acesta Sânta, ca 
și dela cea de mai nainte, nemică nu pută află despre 
bărbatulii seii, căci nică paserile, preste câte domniă ca, 
maii seiutii unde se află bărbatulii perdutii. 

In urmă, mai mergendii nevâsta, câtii va fi mersii,- 
ajunse la Sântu-Duminică, care dommă preste 
“6te paserile lumei, și cum ajunse îi descoperi și aces- 
teăa ce ventii o aduse pe, la dânsa și-o „rugă doră-ă va 
pută spune unde se află bărbatulii scii ? 

Sânta” Duminică ehiomâ îndată Țaserile la sine și 
le întrebâ. Dar dintre tote paserile, numai unii sin- 

“gurii Cioecolii X-a sciutii da respunsii unde se află 
bărbatului nevestei. 

RR Ls Sânta Duminică, cum a auditii accsta, îndată a 
poruncitii Ciocoiului să ducă pre novâstă penă la băr- 

E 
batulii sei. 

Cfocoiulii a înplinitii porunca... A luatii pre ne- 
vâstă în cârcă și sa pornitii cu densa spre  loculii, 
unde sciă elii ca se află. bărbatului perdutii, și por- 

„nindu-se Sai dusă, și sait dusi până ce aii ajunsi Ja 
unii munte de otagă (steclă), Ajungândii la acesti 
munte, nu putură s să trâeă preste dânsulii pent ce Cio- 
coiulii nu sa potcovitii căci muntele eră f6rte înalti 
și lunecosii, După ce sa poteovitii, a trecutii cu mare. 
greii. muntele şi-a dusi apoi pre nevâstă la bărbu- 
tulii scii, 

Fiind însă că nevâsta, când trecură peste mun- 
tele celii de oiagă, se ţinea din tâte puterile de penele 
cele de pe vârfulii capului dela Ciocurii, temându-se ca 

. - 22
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să nu cadă josii, penele se rădicară în sustii, și astfel 
rădicate remaseră ele penă și?n diua de astă-di, și de-acoea 

9 a e Ciocoiulii cu puputii în verfuli capului. !) 

III. 

Afară de acesta legendă sii poveste se mai află 
la poporulii românii încă și multe altele, în cari Cio- 
cârlanulă jocă unii rolii însemnatii. - 

Densemnatii e, că elă totdâuna îndreptă sâii 
duce singurii pre călători spre loculii, unde dorescii 
aceștia, 

Voiii mai reproduce aice încă unii esempiu despre 
unii Ciocârlanii, a cărui rolă sâmănă cu a celui 
de mai susii. | 

Etă-l-ai! | | - 
„ăii fostii odată doi frați: unii băiatii și o f6tă, 

amândoi săraci peste măsură: Părinţii lori nu le lăsase 
nemică alta, fără numai unii bordeiasii în care să se 
adăpostâscă. Amândoi însă erai harnici" și vrednici și 
de fâme nu muriaii, căci pe când băiatulii lipsi de-a 
casă, spre a pasce vitele sătenilorii, la cari se băgase 
văcariii, f6ta mătură și deritică prin casă, gătiă bucate, 
și pe urniă luă furca în brâti si se punea pe prispă şi 
aşteptă, întrecerea frate-scii lucrândii. EX trăkaii astfeliti 
veselă si linisciți, încâtii n'ar fi schimbatii vița loră pe 
a unuă crai. 

Dar 6tă'cintro i, pe când băiatulii nu se află | 
a casă, se apropie de bordicșii Sila Samodiva în 

1) Com. de Dl "Gr. Crăciunașii. 

Ș 
i



  

— 359 —. 

chipii de pasere fârte frumosă, și ademenindii prin fru- 
museţea sa pre fâtă, o duce pe nesciute şi pe nesimţite 
penă la curţile sale, 

Intoreendu-se băiatulii a casă și neaflândă pre 
soră sa a începutii a o strigă și căută în tâte părţile, 
dar nicăiri nu putâ da de urma ci. 

Așa a făcutii clă adi, așa mâni, așa poimâni, da” 
de giaba! | 

In urmă, când nu mai avea nică o nădejde ca să 
afle pre sora sa, i scartitâ în visti unii bătrânii curiosii, 
cu barbă mare, care-i qise.: 

—- milă plecatii fiule să cauţi pre soră ta ?... Nu 
facă reii, mergi fără a te desnădăjdui, mergi mereii spre 
s6re resare și într6bă de palaturile Silei Samodiv a, 
căci acolo o vă află. | | 

După ce dise bătrânulii aste cuvinte, peri, și biăa- 
tulii se deșteptâ încredințatii, că acestii bătrânii este unii 
Sântii trămisii de Dumnedeii ca să-i arete calea cea 
bună spre îndeplinirea gândurilorii sale. | 

"Fără a aștepta să se facă diuă, și fără a băgă în 
samă obosala, bietulii frate porni în cale spre s6re resare 
și se duse până ce ajunse în dreptulii uncă căsuţe. | 

Aice află celii unii bătrâni cu barbă mare ghe- 
muitii pe vatră, 

4 — Bună dina, moșule! — qise biiatulii, 
— Să trăescă, băiete 1... dar” ce vântii te-a abătutii 

pe la mine? 
Biăatulă îi spuse tâtă pricina din firii în păr, 

cum caută pre sora sa, apoi îlii poti că dâră îl va 
pute îndreptă la palaturile Silcă Samodiva. 

* 

09%
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Fii nu sciii, — respunse băt ânulii, — da 
potii să aflu, căcă sunt îm ptratulu Ciocârla- 
nilorii și supușii mei resbeseii pretutindeui și colindă 
tâtă lumea. Așteptă aci până de scră, când vinii toți 
aice ca să mă vâdă și să-i întrebămii. 

Tenirulă primi Ducurosii, întrâ în Casă, se 0 
pătâ cu Dătrânulii cu ceea ce găsirii și asteptară 
“pent scru, 

Cum veni sâra se âmplă văsduhulii cu o mul- 
ţime fără samă de Ciocârlani și după aceea bătă- 

„tura și tote locurile megiașe, 

Impăratulii lorii îi primi pe toți cu bunătate și 
voie bună ; la toți le dete de mâncure cu însa-și mâna, 
sa și după ce-i ospătă, îi adunâ pre toți în juru-i de 
naintea prispă și-i întrebâ despre palatul Silei 
Samodiva o 

„Insă nime nu sciă, nimeni nu respunse nemicii, 
ci toți lăsarii cocurile în josii și nu dise nici câreii. 

- Vădendu-i biiiatulii în astă stare, înţelese că i sa 
tăăatii oră ce nădejde și incepă să plângă cu amarii. 
Dar tocmai .când btri ânulii deschidea. gura ca să-l 
înbuneze și să-lii încurăjeze, ctă că sburâ în bătătură, 
coborindu-se din văsduhii, unii Ciocârlanii șehiopii, 
jumulitii și „betâgii la o aripă, care cum sosi, se repedi 
la unii vasii cu apă și bea cu multă poftă. După ce 
se adăpă și se mai potoli, bătrânulii se apropiâ de cl 
și-i făcă întrebarea următâre : o | | 

—- Unde-ui fostii fiule?.,. de ce-i zăbăvitri până 
acum, și ce însemnă halul i in care te afli ? |
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— Oh! împărate! — respunse Ciocârlanulii sus- 
pinândi — am fostii acolo unde mai renduitii să 

„stai... am întardiată, că cuibulii îmi este forte departe 
și sunt în ăstii halii, căcă prin grosnice locuri sunt si- 
litii să trecii ! 

Unde-ţi este aședatii cuibulii teii ? 
— In grădinile patul Silei Samodiva. 
Audindii ăstii respunsii băatulii tresări” de bu- 

curic, cră bătrânului î se lumina faţa și dise Ciocârlanului. 
— Poţi.să duci pre ăstii flăcziiandru mâne demi- 

ncţa în prejma acelui palatii ? 
— Poti, dacă și densulii va put să se ţie de 

mine și să trâcă pe unde voiii trece eă!. 
Băiatulii, plinii de mare bucurie, respunse că pâte 

și după îndemnul Ciocârlanului și bătrânului se duse 
numiti decâtii cu să se culce, 

A dâua di, cum “începă să ciripâscă Ciocârlia 
in revărsatii de zori, Ciocârlanulii deșteptâ pre biiatii 
și-i dise: 

--- de să pleuimii penă nu resare s6rele ea 
să ajungemii. mai de vreme, căci lungă și primejdiâsă 
este calea, 

— Să mergemii ! — respunse băiatulii îmbrăcându-se, 
— ii voiii sbură din eracă în eracă. și din mă- 

răcine. în mărăcine, și Dta te vei ține Cupă mine ca 
cum ai vre să mă prindi ; astfeliii vom merge mai fară 
să băgămii sama și nu ne vom perde din vedere. 

— Așa să făcemii ! 
Așa făcură, îndatii ce și luară Qiua bună dela îm- 

peratulă Ciucârlanilorii și porniră în cale.



Astfeliii merse prin stână, prin văi, prin pusti-- 
Xuri si locuri prăpăsti6se câtii este diulița de mare, 
fără să se zărâscă piciorușii de fiinţă vieţuitore sâi o 
căsuță ori colibidră. | 

Dupre ce merse astfeliii fără precurmare până la 
"asfinţitii, de-odată zări în depărtare o lumină vie și 
mai pătrungătâre  decâtii ragele s6relui, apoi după ce: 
mai merse vădă înaintea ochiloră unii palatii cu totulii 
de -aurii, în carele se resfrângenii radele sorelui și îm- 
pedică ochii muritorilorii de-a se îndreptă spre densulii, 

Cioeârlanulii, apropiindu-se mai bine de acelii- pa- 
latii strelucitoriii dise : , ” 

— Etă tinere palatulă Silă, ântră întrensulii fără 
de tâmă, căcă ea este primitâre de străină și pe tineri 
Îi Xubesce mai cu prisosință, Sti la pârtă și aștâptă 
penă ce vei vedă unii omii măruntă, supţiratici și cam 
căruntii, acela este portariulii. Spune-i fără” de sficlă 

„pricina ce te aduce în aste locuri neâmblate și te va 
învăță elii ce să faci... 
După ce dise aste cuvinte Ciocârlanulii 

sburâ în slava ceriului și peri. E” băzatulii se uita 
lungii după densuli. Atunci i se pără că în sborii 
Ciocârlanulii a luati chipulii bătrânului cc-li vkduse 
în visii. Apoi mergândii în palatii numai după multe 
și fârte grele muncă și lueruui, ce îi le dete stăpâna 
acestui palatii ca să i le împlinâseă, scâse eu mare 
grecii pre sora sa din mânele Silci Sam odiva.!) 
  

') Vedi mai pe largii: Calendariuli basmelorii și legendeloră pop. rom. pe an. 1875. Pucuresci. p. 35 si urmat,
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IV. 

Altă legendă, a cărei eroii principalii e asemenea 
Ciocârlanulii și pre care mi-a istorisito Dliă 
Aleesie Rusu, învățătorii din Ilişesci, și P. Ursulii, 
cantorii bis. în Căndreni sună precum urmză : 

Dice că demultii, demultii, cine seci când va mai 
fi fostii și aceca, mergendii întro di de primiăvâră unii | 

„omii cu plugulii în ţcrină și începndii a ară unii ogorii 
ali seii dă după vro câte-va întorsătură de cuibulii 
unui Ciocârlanii. 

Ciocârlanulii, cum îli vede că trece cu plu- 
gulii pe lângă densulii şi că nu va trage multe brasde 
până ce îi va strică cuibulii, dise: 

— Bădișorule! fă bunii și nu-mi strică cuibul, 
că și eii ţi-oiii prinde când-va vre unii bine! 

— Și ce bine poţi să-mi prindi tu? — întrebâ 
o:nulii plină de mirare audindu-lii vorbindiă. 

i — Fă numai ccea ce te rogii cit și lasă dacă vei 
bănui când-va, lasă dacă nu-mi vei fi t6tă viţa mul- 
țămitorăii ! — dise mai departe Ciocârlanuli. 

— Bucurosii ţi-ai împlini dorinţa acesta, că nu 
e celi lueru mare, dar” mi-i temă să nu păţescii una 
câtii; dece! 

- Şi ce poţi să păţesei ? 
— Ce potii să păţeseii?,.. Află că ci amo 

femee fGrte rea, care, dacă va veni și va vedă că n'am 
aratii ogorulii cum trebue să se are, o să mă bată de- 
mi va merge colbulii,
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— Cum.se pote una ca acâsta ?, , Femeea să te 
bată pre D-ta?.,, Papoi bine: nu ești D-ta băr- 
batii ?, „ Nu scii că femeba trebue să fie supusă băr- 

Datului și să se tâmă de dânsul? .. 
— Ba seii!... Așa ar fi să fie, nu-i vorbă, dar 

ce e de făcutii, după ce femeilorii li e dată să fie mai 
tari de câtii noi bărbaţii și sii ne bată ori şi când li 

„vine chefulă ?... 'Frebue să răbdămii și să tăcemii !.,. 
— Ba, asta mași mai face-o nici odată! 
— ȘI ce ai face, mă rogii, când ai fi tu bărbatii 

în loculii mei? 

— Ce aşi fuce?... Sei ciă ce-ași face, cn viâţa 
sa mar mai pune mâna pe mine!... Si, dacă numai 
vrei, eti potii să tenvăţii şi pre tine, ca de astăzi 
inainte femeea ta să nu te mai bată, ci so baţi numai 
tu pre densa. 

o Când nai învăţă mare pomană fi-ai mai face, 
şi cii nu numai că ți-ași lăsă cuibulă cum este, ci încă 
ți-ași fi forte mulțămitoriii, că, vai domne! multii am 
mai aviitii să sufârii până acuma din partea femeii 
melc, multe bătăi am trebuitii să mai mânâneii !.,, 

— Ascultă dară! — “dise Cioeârlan ulii — 
'ând va veni femeca ta în ţGrină și va vol să te bată, 
pentru că w'ai aratii loculii, unde se aftă cuibulii mcii, 
tu, în locii de respunsii, să apucă de grabă o pră- 
jină lungă, și cu prăjina aceea apoi să începi a mi-o 
eroi pe unde vei apucă, sii colea .. cum se cade, 
ici ea, neavândi prăjină, nu se va pută apropii de 
tine ca să te bată, șI asa o să scapi cu obrazi curatii,



— 545 — 

fără să ţi se întâmple vre unii reii, nici macar câtii e 
negru sub unghie. Eră femeca ta, ncavândii îni cotro, 
va trebui să înghită noduri, să tacă, și să se întârcă 
a casă de unde a veniti... Asta-i una !... Ali doilea: 
după ce te vei întâree de scră a casă nevâsta, fiindii 
focii și pară. de mânie pe tiuc, cum vei întră în casă 
are să sară cu o prăjină” ca să te bată, “Tu însă nici 
de astă dată să nu te leşi, să apucă, unii băţit scurtii, 
dar” grosi și sănătoși, și cu acela să începi a mi-o 
măsură peste spate, seii colea... dela râte. Ea avoi să 

-dee în tine cu prăjina, dar fiindii acâsta prea lungă de bă- 
tutii în casă, nu ți-a putd nemică face, pe când tu cu 
băţulii tăi poți 80 Daţi câtii a încapea întmensa, . Fă 
așa, aum îți spunii ci, şi lasă de vei mai păţi vre 
odată, ceea ce a? păţitii până acuma !,.. 

Omulii îli ascultă! Incepi mai departe a ară, 
Cră loculii, unde eră cuibulii căocârlanului. îlti încun- 

Ss 
% 

Ș 

jurâ, adică îlii lăsâ nearatii. 
Ciocârlanulii, de bucurie că și-a vidutii cuibulii 

ncatinsii, a începutii a se înălţă în naltulii ceriului totii 
învertindu-se în cerenri și cântândii de pare că tâtă. 
lumea eră a lui. — 

tă însă că nu multii după acesta vine și nevâsta 
omului nostru co falcă în ceri și cu una 'în pămentii 
și cum dă cu ochii de loculii unde se află cuibulii. 
Ciocârlanului că e nearatii sare ca turbat la 
bărbatuli seii și, nică una nică duc, vre numai decâtii 
să-li bată, 

Insă Dărbatulii sei, care-i seia acuma prea bine 
năravulii, nu o lăsă până ce sa apropiă de densulii, ci
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apucendii de grabi o prăjină unde nu începi a mi-o 
croi peste capii, peste spate și pe unde apucă, de ţi se 
parea că îmblătesce piipuşoi, nu alta, și dăi, și dăi, până 
ce s'a săturatii de bitutii, qicândiă : 

—  Destulă sunt eii de ostenitii și năcăjitii de 
multii lucru ce am, încă și tu vrei să mă mai amă- 
res 2... nu mă: amăritii destulii până acuma ?,., 
Na ceea ce-ai căutatii, căci dâră e vremea ca Să-ţi iei 
și tu odată resplata!.,, 

Femeea, de. durere și mânie, stupiă foci și pară, 
i nu ce-va, Dar de giaba!... Nu putea nemică săi. 

facă... Și așa acuma ântâia-și dată în vicţa că trebui 
să rebde și ea o bătae. Apoi, după ce numai de-abia 

„cu chii și cu vai, scăpâ din mânele bărbatului, o luâ 
îndărăptii la fugă spre casă totii blăstămândă și ame- 
nințândii : | 

— Lasă, mări mangositule, cii-mi vei veni tua 
casa 1... 'Le-oăii învăţă cii pre tine abate de altă dată 
pre femeea ta, mavea tu grijă!... 

Bărbatul, săltândă de Lucurie, că a fostă 
odată în stare ași bate nevâsta, îi dete pace să se ducă 
totii învertindu-se câte dile-siă întruniă anii ȘI-ȘI păzi mai 
departe luerulii... Eră după ce a însăratii sa întorsă 
a casă, ca și când nu sar fi întemplatii nemică. 

Femeea, cum îlii văd că vine, apucă de grabă 
o prăjină câtii dia de eri de mare și cu aeâsta pu- 
riendu-se lângă ușă îlii aşteptă ca cum va întră în casă, 
d6una să îneâpă a-lă eroi. 

Bărbatulii întrâ în casă. 
Femeea sare la densuli și voesce să-lii bată. 
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Dar de ghiaba!... Unde sa mai pomeniti ca 
să se potă bate cine-va în casă cu prăjină? 

Bărbatulii seii însă, care asemenea se înarmase 
din cu bună vreme “unii resteii de carpănii grosi şi 
venjosii, mi-o bătii și de astă dată de-i merse colbuli. 

Şi din diua aceea apoi nici odată nu l-a mai bă- 
tutii temeea, ci totii numai elii a bătut?o pre dânsa, 
când o mânecă pelea și căută vre o pricină. | 

Dela acestii bărbatii apoi sait învățatii și ccăalalți 
bărbaţi ași bate femeile, căci înai nainte nică unii băr- 
hatii nu scia cum să-și Dati femeea și 570 înveţe minte, 
ci numai femeile își bateaii bărbaţii. Eră dela târgo- 
veţii acestia, căci omulii ce și-a bătutii ântâia-și dată 
femeca, eră târgovății, ai învăţatii ȘI alţi Omeni de 
prin satele învecinate ași bate femeile. 

Pemeile, vădendii dela unii timpă că sa întorsii 
crângulii morii, că acuma nu-si mai potii bate bărbaţii 
ca mal nainte, ci din protivă că acoștia de multe ori 
le frigii în bătaie, fără ca să se pâtă întruni modii 
Gre care apară de dânșii, sati strinsui tote la unii loci 
la vornicul târgului, eare eră o babă, și dimpreuvă cu 
acesta ati ţinutii apoi unii sfatii mare : ce e deneeputii 
şi de făcută? Și după multă cnitâlă și chipzudlă se 
puseră în cale ca tâte până întru una să-și părăsâscă 
bărbaţii și să fugă peste Dunăre. 

ȘI cum Sai sfătuitii, așa ati și făcutii. 
* Fie-care a luatii ce a avutii mai scumpii la casa 

sa, ati încărcată tote lucrurile luate în mai multe cară 
și apoi, lăsându-și bărbaţii, sati pornitii să trâeă D u-
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narea, mergendii vorniculii, adică baba, înainte, Gră 
nevestele după dânsa, 

Barbaţiă, la rendulă lori, vedendii că . femeile nică 

aii apucatii 

l 

de cum nu șugueseii, ci că i-ati părăsitii și 
lumea în capii, se porniră cu toţii ca nisce lupi turbați 
asupra omului cure i-ati învățatii a le bate voindii să-lă 
prindă și să-li omore. 

Omulii, prindândii de veste și scăpândii cum va 
fi scăpatii din mânele lorii, apucă la fugă spre terină 
și mergândii drepti la Ciocârlan ulii, căruia i-a 
cruţatii cuibulii, îi dise tremurândii ca vârga de fiică ; 
Eta cum și 6tă ce mi-ai făcutiă tu, măi Cio- 

cârlane !, ... nPai învăţatii si-n bati nevâsta, și te-am 
ascultati. Dela mine sati învățată și alți bărbaţi ași 
bate nevestele, și acuma părăsindu-ne și fugendii tote 
nevestele dela noi, bărbaţii lorii vrei să mă prindă și 
si mă omâră!,,, Ce să fucii eii acumăi?... Cum să 
scapii de denşii?.., 

= ME! măi! ... ce mai Omeni bătuţi cu 
leuca !,.. să se tema, ănti”o furie îi vorii părăsi ue- 
vestele pentru totdâuna şi că nu sc vorii mai întoree 
nică când înapoi!... Naiba nici o frică, cică unde sa 
mai vădutii vre o femee să fugă de bărbatii!... Dar 
dacă îţi e trică să nu ai vre o neplăcere din pricina 
mea, apoi... lasă-te numai pe mine, că lentoreii cii 
pre tâte penă întru una mai de grabă de cum și-ar în- 
chipui cine-va!.., 

| 
Şi cum rosti Ciocârlanulii cuvintele acestea se 

avântă de-odată în naltulii cerului și câtii ai bate în 
palme ajunse Jângă Dunăre, în cotro i se spuse că 

>
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ati apucatii femeile, Și tocmai când ajunse clii acolo, 
„ Volaii și femeile să trâcă Dunii rea! 
- Ciocârlanulii, cum le văd, începi a se înverti 
prin acri de-asupra lori, și a cântă: 3 

'Țurlui, țurlur, ursi, țurlui! 

Peste Dunăre bărbati nu-i! 

Purlui, ţurlut, ţurlui, țurlui! 

Peste Dunăre bărhată nu-i! 

Femeile, audindu-lii astfeliii cântândă, dise una 
ătră alta : 

— Audiţi voi ce cântă paserea are sbâră pe de- 
asupra nâstri ? 

peste Dunăre unu se află nici unii bărbată!.. , 

— Da cum păcatele să wo audimă!... cică $ | 

— Fă, dacă e așa tr6ba trebilorii, mai bine să 
nentGreemii înipoi la bărbaţii noștrii, carii ni i-a datii 
Dumnedeii și să suferimii bătae dela denșii, decâtii,: 
trecândi Dunărea, să fimii tâtă viâţa nostră fără de 
bărb aţi. 

Și cum diseră, așa și făcură, 'Fote sntârseră 
înapoi la bărbaţii lori. Și de-atunci apoi nu mai batii 
femeile pre bărbaţi, ci numai bărbaţii pre femeă. Şi 
dacă sentâmplă să bată vre o femee pre bărbatulii s seii, 
apoi să sciți că bărbatulii acela nu e bărbatii adevăratii, 
ci unii mămăligariii. 

V. 
: * Acestea sunt istorisirile privitâre la Ciocârlanii, 

Unii lucru bătiătorăii la ochi însă ni se înfăţișază în 
acestea citate, care nu trebue trecutii cu vederea, și
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anume, că'n tâte trei poveștile nicăiră nu;se face amin- 
tive de Ciocârlie, ci numai de Ciocârlani, 
Unii semnii destulii de învederatii acesta, că altă pa- 
sere est6 Ciocârlia și alta Crocârlanulă. 

Afară de acestea istorisiri, precum și altele -ase- 
menta acestora, cari se află înprăsciate prin unele po- 
vești, mai esistă la poporulii românii încă și următârele 
datine și credințe despre Ciocârlaniă. 

Așa Românii din Ciobaneuţa în Transilvania ni 
istoriseseii următorele : | 

Dice că primăvâra, când Ciocoiuli, adică 
Ciocârlanulii, cântă și se înalță în susii. ajunge 
toemai lângă ceriii în aerulii celii turbat i. 3) 

„După ce ajunge în acesti aerii turbă și . cade 
josii. Unii câni, aflându-lă, îlă mânâncă şi de-uceea 
turbă și că. 2) , - 

Credinţa acesta esistă și la Românii din Moldova 
și a cei din Muntenia. Aceștia încă spunii că: Ciocâr= 
lanulii se sue cântând în acri penă ce ajunge la v&n- 
tulă celi turbatii. Acolo apoi, turbândii și eli, 
cade josii la pământii mortii și aflându-lii câniă îl mâ- 
nâncă și apoi turbză şi că. 3) 

?) Poporul români din unele ținuturi ale Transilvaniei sus- ține că lângă bolta cerului se află o pătură de „aerii sti vânti turbatiăt, Asemenea sin România se numesce eterul de cătră poporă ;, ventiă turbat, (Vegi: G. Baronzi. op. cit. p. 124), Totii despre acesti vântii vedi și la P. Ispirescu : Legende scii Bas- mele Româniloră part. II. fasc, I. Bucuresei 18:4, p. 41. „Feciorulă de împăratii plecă înainte și ajunse la mama vântului turbat i, plecă și de acolo și ajunseră În mama ventului de primăverăee, ” 2) Com. de Dli Gr. Crăciunaşii, 
3) Com. de Dair 1. Fotea din Moldova și Ghiorghieseu din Mun- tenia, amendoi ascultatori de teologie la universitatea din Cernăuţi, —
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Eră-și se dice că cine mânâncă nu numai Ciocoi 
„turbață, ci și carne de Ciocoi săntoși, acela încă ne- 
*.bunesee. Unii pruncii din Ciobancuţa în Transilvania 

să fi mâncată cinci pui de Ciocoii Și nu multi după 
aceea aii nebunitii. “Toţi Gmenii, carii seiură despre 
acâsta întâmplare, eraii de părere, că prunculii numai 
de aceea a ncbunitii, pentru că a mâneatii pui de 
Ciocoiiă. 

Pruneii, când vădă pre unii Ciocoii sbu rând, 
cătră acrulii celii turbatii, strigă: 

De ești moșii 

Scobori josii, 

- De ești babă 

„ Sui în slavă! 

Și credii că, de este Ciocorulii de parte bărbătescă, se scobâră în josii, 6ră de este de parte fomeâscă se 
sue la aerulii celă turbat, !) 

Românii din Bucovir: spunii că Ciocârlanulii 
atâtii vera, câtă şi 6rna, când are să fie frigii, se tupi- 
I6ză josii, căoenesce cu cioculii în pământii și strigă să 
țirie nencetatii „ţuiii! țui, ţui!k anunţândii pria 
aeâsta nemijlocita apropiere a frigului. Eră Românii 
dicii atuncă că elii ; ă “ 

Strigă cidreci și opinci 
Și-a obiele câte cinci. 2) 

  

1) Com. de Dlă Gr, Crăelunaşii, 
*) Cred. Rom. din Horodniculă de josii, com. de Dlă P. Prelipeeni, — ,
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Eră la sfârșitulă tâmnă, tupilându:se la pămentu, 
îi face pre Gmenă luatoră de samă că se apropie Grna 
strigândiă : 

Lasă căruţa 

ȘI ie săniuţa! 

Când are să fie vreme bună, moloșagii, atuncă totii 
sbâră în sușii și Gră se pune josii, și cântecul lui e 
mai schimbăciosii ca de altă dată. 1) | | 

Când cântă Ciocârlanulii nâptea, atuncă prevestesee 

apropierea demincţii. 2) 
Mi departe e datină la Românii din Bucovina 

a poricli pre unii Gmeni „Cio cârlanii“ și anume 
pre aceia, carii se amestică în tote lucrurile ca și 
Ciocârlanulii prin tâte gundiele, precum și pre aceia, 
cari aii unii capii Dbuhuiată, adică cu păruli rădicatii 
în susii ca și penele de pe crescetulă Ciocârlanului. 

VI. 
In fine încă și vy?o câte-va dicale și proverbe și apoi 

terminămii, | 

„A prinsii Ciocârtanulii de cdi“, se 
dice despre unii omii, care sa uitatii prea multii în 
fundulii păharului, adică care a băutii prea multi și este 
“așa de ameţitii, că numai de-abia se pote ţină pe piciore. 

„pAmblă ameţitii ca unii C iocârlan îs 
se dice despre &menii, carii âmblă tăhui de capii, carii 
nu sciii nemică ce facii, 

  

1) Diet. de Erm. N. Ghiuţă din Iișesei, 

2) Com. de Dli Gr. Crăciunașii.
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„li Cyocârlan it, si „e Ciocâ rlanii de 
be tii“ sâii „cume ciocârlanu lii de bâtii& 
se dice unuia, care e așa de bâtii, că nu mai sei pe 
ce lume se află, și acâsta de-acolo, pentru că Ciocârla= 
nulii, când e frigii, stă ghemuitii, nu se urnesee mai de 
felii din locii așa, că oră și eine pote să-lii prindă. 

„Sa cucuiatii ca unii Cioca rlan ii“ se 
qice despre o fâtă, cure își pune prea multe flori în 
capii, când merge la jocii sâii la altă petrecere. 

Di e



Ciocârlia. 

I. 

Pentinderea cerâscă nu se află nici unii nourașii 
nici unii semnii de apropierea vre unei furtuni. Numai 
stelele, acești ochi vighiatoră ai nopţii, se vădiă. strelu- 
eindii în depărtare prin nemărginituliăi spaţii. 

Totă astfelii e și pentinderea pământesc. Pre-: 
tutindene domnesce și-aice cea mai adâncă linisce și 
tăcere... Nică unii semnii de vre o furtună sâi altă 
nepliăcere!.., Numai unde și unde se aude murmurulii 
vre unui riurelă.., Eră pânele cele albe, cară ca nisce 
mări întinse ce lăţeseii pe șesurile ţcrineloiti, și fena- 
ţele cele încărcate de totii feliulii de floricele frumose: 
și mirositâre ne daii una din înfiăţișările cele mai plă- 
cute și may atrăgătâre, 

Totii să staă și să admiri ale naturei frumuseţe. . . 
Dar 6tă!... timpulii lin se streedră,... zorile 

se iveseii și cu densele dimpreună se deșteptă și-o pă- 
săruică din sommnuli că celii dulce de peste npte, care, 
scăldându-se în roua cea recoritâre și binefăcătâre a 
demineţiă, începe a senălță în cercuri spre ccrăii și prin 
cântecul ei cclii plăcutii a ne anunţă apropierea dilei.
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Și re ce felii de păstrucă să fie acesta, și de 
ce se înalță ea în cercuri spre ceriii cântândii penă 
ce o perdemii din vederi, și totii astfoliii se scobâră ca 
în josă, €ră când ce ca da vro due prăjini de 'susiă 
dela pămentii ca o săgctă se lasă în josii spre cuibu- 
șorulii seii celii durata pe suprafața pământului ? 

Acâsta păsăruică e Cioca rlia, lat. Alauda ar- 
vensis, LI, germ. die F eldlerche, și causa înălțării sale 
spre ceri, când cântă, ni-o spunii mai multe legende 
poporane, dintre cară cea mai frumosi e fără îndoială 
cea compusă în versuri de ilustrul nostru poetii Dlii 
V. Alecsandri. 1) | 

Pe câtii însă de sonorii și atrăgătoriii e cântecul 
acestei păserele, pe câtii de plăcutii e timpuli când 
cântă ea, pe atâta și pâte că încă multi mai atrăgă- 
târe și mai frumose sunt legendele că. 

Deei, lăsând la o parte legenda Dlui V. Alee- 
sandri, în bună spe anţă că cci mai mulți o cunoseii, 
și totii Românulii adevăratii, care sci numai ciș-ce-va a 
ceti, ar trebui so cunâscă, voii reproduce aice alte 
legende ale acestei păserele, despre “care unii cânteci 
poporanii ni mai spune și următorele : 

Lie, Lie 
Ciocârlie, * 

Sbori în sâre 
Cântătâre 

| Și revină 
Pin lumină 

1) Opere complete, Legende. p. 115, — 

28*
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Pe pămentii 

Cu dulce cântii. t) 

II. 

“Cea dintâiii legendă, care am audio dela o lo-. 
mânecă din Siretiii, e cea următore: 

Ati „fostii odată unii împăratii și-o împărătâsă 
fârte avuţi, omenoşi și cinstiți de cătră toţi supușii 
lorii și împă rații de prin prejurii. Aceștia, de cum se 
treziră și vădură lumina s6relui, petrecură totdcuna în 
frica luă Dumnedeii, și de-aceea aveaii tâte celea ce le 
trebuiă, numai unii singurii lucru li lipsiă,... n/aveaii 
nică unii pruncii, Și... Dâmne! ce nar fi datii ca să 

se 

aibă și ci unii pruncii !... Nu er o di ca să nu îm- 
părțâscă milostenii și daruri pe la sermană, nu eră 0 
Qi să nu se râge lui Dumnedeii, doră dâră li dăruesee 
și lorii unii pruncii. 

Dar trecură mulți ană la mijlocii și dorinţa lorii 
încă totii nu li Sa impliniti. 

In urma urmelor, tocmai când perduse t6tă nă- 
dejdea că se vorii put și ci numi când-va părinți, 
l-a aseultatii Dumnedeii rugămintea și l-a dăruitii o 
fiică, pre care o numiră Luminidră. Şi ci de-aceca 
o numiră astfel: una, pentru că ea eră fârte frumâsă, 
şi alii doilea fiind că cră pentru denșii ca o lumină, 
ca lumina ochilorii,. și unde se ducea ca, acolo se du- 
ceaii și că. | 

Lumini6ră trăia, ca și părinții să, în frica 
lui Dumnedeii, și cu câtii crescea mai mare, cu atâta 

D v. “Alees andri, loc. cit.
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se făcea mai frumssă şi mai fărmăeătâre. Și tocmai din 
pricina acâsta nu cșiă ca nici odată li preâmblare, 
temendu-se ca să no didehie cine-va sâit să i sen- 
temple alt nenorocire, 

Insă într'o di, mare maica su ce face, și-o întrâbă : 
de ce nu se duce și ca, ca alte fete de împăratii 
preâmblare, de ce șede numai a casă 9... 

ze
 Luminiâra respunse maicii sale și-i disc, au, 

numai dacă voeseii părinții că, îndată se va duce .la 
preâmblare, ȘPniradevări că, colea de cătră scră, cam 
pe timpulii acela când se scobâră sârele spre apusii și 
e ina frumosi și mai plăcutii de preâmblati, a eșitii 
și ea ântâta-și dată în grădina împărătâscă, In grădina 
acâsta a âmblatii ea în colo șin eee până ce-a dată 

"de-o ușiţă mică, carea ducea spre unii șesii întinsii și 
frumosă, și cum a datii ca de ușița acdsta a deschiso 
Și-a eșitii printe'ensa afară în șesii Pe șesulii acela 
apoi, preâmblându-se câtii a fi preâmblatiă, a începutii 
a a privi mai de aprâpe întrega fire, care i sa înfă-. 
țişatii denaintea ochilorii și nu se putea . destulii miră 
de frumuseța ce-o vedea în tute părţile. Insă ce i-a 
plăcutii ci mai multii dintre tâte câte le-a vădutii, a 
fostii S6ârele, carele se seoborăă încetii spre apusii. 

c 

Multii timpi a statii ca și sa uitati lu Sâre 
cum apune și multit timpii după apusuliă lui la radele 
sale cele luminâse, cari ca nisce fire nemărginite de 
aurii sentindeaii pe câmpia cerului. 

Așa de tară îi plăcea ci cum apune sârele, 
încât în tâtă sâra cșiă ca să priviuscă apusulii lui.
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Și atâta ce a cșiti, și atâta ce a priviti la densuli, 
pânt ce în urma urmelorii s'a îndrăgostitii în elii. 

Eră după ce sa îndrăgostit acuma în sâre, a 
începutii din ce în ce a se supără și-a se uscă, până 
ce sa bolnăvitii cum se cade, | 

Părinţii sei, vădendu-o astfeliii, sentristară și-o 
întrebară : ce-i lipsesce de se usucă așa de tare?,.. 
ce durere are?.., 

Ea dintru începutii un voi să li spună nemică, 
ră mai pe urmă, vădendii că părinții totii una o în- 
trebă, li respunse că trebue să se despărțescă de denziă 
și să mârgă în lume ca să-și caute noroculii. 

„Părinţii să, audindii ce și-a pusti în gândii fiica 
lorii și avendu-o numai pre dânsa, î:cepură a: plânge 
Și-a se tângui ca nisce pruncă și-o îndemnară prin cele 
nai dui6se cuvinte ca să nu-i părăsescă, căci cine seci 
ce pâte să i sentâmple în calea pe care voesce ca să 
se pornâscă, însă vădendi dela unti timpi că numai de 
giaba liă tâtă vorba și sfatul că Luminira numai 

s - „decâtii voesce să plece în lumea largă ca să-și caute, 
dupre cum spunea ca, noroeulii, nu sc mai încereară a 

"o opri, ci o binecuvântară și-A deteră tote cele trebuin- 
ci6se de drumii. Ma 

Luminira, luându-și remasii buni dela pă- 
rinții scă, Sa porniti cu Dâmne-ajută în lume ca să 
caute palatulii celii strelucitoriit și marețiii, în care au- 
(ise ea, acuma dela cine va fi auditii, cii Jocuesee - ale- 
sulii inimei sale, adică Sorele, Dar” în alea cea 
lingă și necunoscuti multe nenorociri și neajunsuri o 

„așteptară, !
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RE 
Dintru începutii i-a mersi, cum i-a mersi pentru 

că avea de tâte câte-i trebuiă, avea ce mâncă și cu ce 

sembrăcă, da” cu sfârșitulii lucrurilorii acestora sa 

sfârșitii și totii binele ci, | 
Şi așa mergendii ea di după di, nâpte după nâpte, 

câtii va fi mersii și pe unde va fi mersi, destulii atâta 
că după o cale de mai multe dile a ajunsii într?o pustie 

i6rte mare, unde nu eră nici unii sufletii de omii de 

zăritii și unde i se sfârșire acuma și merindea ce-a fosti 
luat?o de-a casă. “ 

Vedendii biată 16tă că mare nemică ee mânecă cră 
fâmea îi scurge tâte puterile, a începutii a culege rădă- 
cină de erburi și pome selbatice de pe unii pomișorii 

mititelii, care se află singurii în totă pustia aceea, și 
cu acelea și-a stimpărătii ea fâmea. 

Astfeliii călătorindii ca prin pustia aceea ajunse 

întrunii târdiii la unii loci, unde se aflaii o mulțime de 

Gmeni morţi. Cum a vădutii ca morţii aceștia așa de 
tare sa spăimântati, că a începutii să tremure, cum 

tremură vârga, de frică, însă ducându-se mai în colo 

și uitându-se mai bine în tote părţile Sa încredințatii 

că pe loculii acela a trebuitii s să fie vre o bătălie torte 
mare și cruntă, de-aceea sunt atâția Gmeni morți. Și 
fiind ci acolo erati IGrte multe vesminte de cătane, — 

ce i-a picatii că prin minte ?... să-și ice și ca unii ves- 
mântii de-acestea ca să se îmbrace cu dâneulii, .. ȘI 

e NP Și-a luati unii straiit huzărescii, Sa îmbrăeatii întrân- 
sulii și-apoi Sa pornitii ră-și mai departe. 

Mergândiă ea, acuma câtii va mai fi mersi, dete 

de unii calii fârte frumosi, şi cum dete de densulii nu



— 560 —. 

stătă multii pe gânduri, ci îlii prinse, se sui pe dânsulit 
călare și plecâ may departe tâtă diua aceea, pâne ce. în urmă dete de-o mulțime de Gmeni viă, pre carii îi «uno- 

o scu îndată pe îmbrăcămintele lorii că sunt ostași, 
Ostașii aceștia, cum o zăriră, dâ-una se repediră asupra ci și-o prinscră, socotindii că este vre unii pionii. - Dară după ce se adeveri, că ea nu este șpionii, îi deteră drumulii, o luară apoi în slujba lori și se duseră cu dânsa înti”o bătălie, In bătălia aceea fură ostașii de ătră dușmanii lori învinși, și carii voiră să scape cu viță începură a fugi în cotro îi duceaii ochii și picădrele. 

a Pi Luminira nâstră însă scăpândii cu obrazii Guratii din prins6rea și în rălmășăla în care căduse, se porni mai departe în trâbă-și în drumulii sei. Er după 
ce se porni se duse, se duse, călare pe calulii ce la 
aflati mai nainte, până ce ajunse întrun târdiii la o 
fântână, unde dete peste o babii băt rână-bătrână, care toreea păingănișii, 

Baba aceea se numi Intu necimea, și ceri forte bucurâsă când cineva o numiă astfelăii, pentru că ca eră blăstimată să pârte vesminte negre și la față încă eră, forte n6gră. 
Luminidra nostră, cum a vădut?o, a disii + 
— Vai de mine și de mine ce babă nceră ca Intunecimea! Si , 
Babei i-a plăcutii fârte tare cuvintele acestea, pentru că ea totdGuna, când o numiă cine-va In tu n €- cime sâi vorbiă totii una de negru, îi cra fârte plă- cutii, De-aceea a primiti ca pre călătorea nostri torte
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bine, Gră după aceea a intrebat?o : unde-i merge calea 
prin așa o pustietate ? - 

Luminidra i-a spusii totii adeverulii: de unde 
vine și în cotro se duce, 

Baba, ca dis; 
—— Dacă mă vei ascultă pre mine, şi vei face ceea 

co îţi voii spune cii, apoi atunci de bună samă îți veci 
ajunge scopulii ! 

— Voi ascultă și voiti fuce! — respunse Lat- 
minidra: hucurâsă, 

— Dacă e ași, apoi mergi spre resăritii, — dise 
mii departe Lun tu necimea, — până ce “vei ajunge 
la unii dela torte mare și înaltii de steclă, și dacă te 
vei putea sui pe verfulii acelui detii, apoi poţi să dică "i (i-ai ajunsi scopulii, ! 

Luminidra mulţămi forte frumosii Intune- 
cimei pentru sfatulii ci celi buni ce i l-a datii și-a 
luati remasii bunii dela dânsa și, îucălecândii pe calulii 
seii, a plecatii mai departe spre resăritii, ! 

Douespredece dile ne "ntreruptii a călătoritii ea 
pent ce a ajunsii la dluli celii de steelă. 

Calu-ă slăbise fGrte tare de-atâta drumiă câtii a 
trebuitii să mârgă, eră delulii la care ajunse eră fârte 
înaltă, deci cum să se suc ea acuma -pe verfulii delului? 

Etă însă că tocmai, când eră ca în cea mai mare 
nedumerire, când nu seiă singură ce să facă și se sen- ecpă, vede nu departe dela densa unii omii. Omul acela eră unii căvaliii. De, rugându-l ea, căvaliulii i-a poteovitii calulii cu nisce cue fârte mari și tară, 
Astteliii apoi, fiindu-i acuma calul potceovitii,. sa repe-
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ditii spre del și câtă ai scăpără dintunii amnanăăi sa 
ureatii de-asupra hă. 

Ajungând Luminibra pe vârfulii d6lului a 
mulțămitii lui Dumnedeii, că i-a ajutatii a se sui, apoi 

Sa dusii să vedă ce este pe dâluli acela ? 

De-asupra dâlului eră unii șesii fârte mare și 
întinsii. i 

Vădendii acâsta Luminidra sa suitii Gră-și. 
pe calulii scii și sa pornitii mai departe, și-a mersii și 
a mersii, până ce-a datii de-unii palatii forte mare şi 
frumosi. 

In palatulii acela locuiaii trei fete. 
Vădendii fetele acestea, că cine-va vine la dânsele 

i-ati cșitii întru întimpinare, | 

Lumini6ra, cum le-a zăritii, așa de tare sa 
bucurati, ca și când ar fi fostii surorile că. 

x pa 
Fetele însă. T-aii dist: 

— Sufletii de omii ce ești! cine te-aduce pre 

tine în locurile acestea, căcă de când suntem noă. aice 
încă nime până acuma ma. pututii să vie până la 

NO... și tu ai venită!,.,. 

După ce rostiră ele cuvintele acestea îi luară ca- 
Juli, îl duseră întwun staulii și-i deteră de mâncare, 
cră pre Lumini6ra o luară și se duseră cu dânsa 
în încăperile cele frumâse ale palatului, | 

Fetele socotiaii în mintea lori, că străinulii ce-a 
venitii la densele, nu este fctă, ci feciorii, pentru că 

„Lumini6ră, după cum seimii, și- -a sehimbatii înbră- 
cămintea.
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După ce a petrecută Luminiâra mai multe 
ile în palatulă acela, Gtă că intro di vinii cele trei 
fete la dânsa și-i dice cca mai mare: 

— Noi am voi ca să te lumii pre tine de băr- 
bati, căcă tare nă-aă plăcutii, da” nică una nu te pu- 

A temii luă, căcă dacă ași voi eii bună Gri ca săi to teii 
apoi sar mâniă surorile mele pe mine, Gră dacă ar voi 
una din ele să te ice, nu mi-ar veni mie la socotâlă, 
decă fii-ne mai bine fratele nostru ! i 

— Nu frate, ci diceți mat bine soră! -.- respunse 
Lumini6 ra, — căci și eii sunt fâtă ca și vor!.., 
Hainele bărbătesc, cu cari mă vedeţi înbrăcată, le-am 
Iuatii pe mine numai de-aceea, ca să fiii scutiti de 
multe neajunsună și neplăceră ce mi star fi pututii în- 
templă în calea mea cea lungă și primejdicsă !... 

| Cum audiră cele trei fete respunsulii acesta sal- 
tară de bucurie și diseră : 

— Dacă ești fâtă, cu atâta mai bine, căci de- 
acuma înainte vom fi patru, cu părechie. 

| Din diua ac6sta apoi trăiră fetele dimpreună cu 
Lumini6ru fârte bine, și erati totdcuna fârte vesele 
şi bine dispuse, căcă nu li lipsiă nemică, ce-ar fi pu- 
tutii să li-aducă vre o supărare scă altă neplăcere, 

Nu așa însă, îȘi petrecea Lumini Gra. Acesta 
din di în di ce mergea, totii mai tristă și mai dusă 
pe gânduri oră. 

: Luândii sama fetele dela unii timpii, că Lumi- 
năGra nu e așa, cum ar trebui să fic, voi6să și bucu- 
r6să, o întrebara de ce este cu așa de tristi și totii dusă 
pe gânduri 2... Ce lipsesee?. . 

tn
 

a 
H-
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Luminidra li respunse suspinândii : | 
— Ei de-accea sunt așa de tristă, pentru că mi-a 

ac
 sositii timpulii ea să mă despiirțeseii de voi,... să v 

lasi cu Dumnedeii și să mă ducii în drumulii mei! 
—  Fiindă că nu voescă să remât mai multii cu 

noi, — diseră fetele — îți vomă da unii semnii de 
aducere aminte, că ai fostii când-va la noi, o sabie, 
care are o deosebită putere și anume, daci se trage 
jumătate din tâcă, apoi atuncă more jumătate din 6stea 
dușmanul, cu care te baţi, ră dacă sescâte tâtă din 
tâcă, apoi atunci pică toţi dușmanii, numai capitanulii 
lorii. remâne în vicţă. — Și cum rostiră cuvintele 
acestea îi deteră sabia, despre care ati vorbiti. 

Luminidra, Ducurâsă că a căpătatii unii odorii 
așa de mare și de preţiosii, li mulțămi din t6tă inima, 
Și-apoi se despărți de densele, își luă calul, se sui 
călare pe deusuli și scoborindu-se de „pe d€lulii celii 
de stelă se porni Gră-și spre resăritii și se duse, duse, 
până ce ajunse lao fântână. Acolo lângă fântâna aceea, 
a aflatii ea pe unii omii voinici și forte frumosii. Intre- 
bându-lii ca: cine-i, și ce face acolo lângă fântână ?... 
omulii îi respunse, că e unii căpitanii de 6ste, pre care-lii 

"„urmărescii dușmanii și nu scie în cotro sii apuce de 
reulii lorii. Fotodată îi mai spuse căpitanulii acesta, că 
bunulii seii împăratii este fârte încunjuratii de dușmani 

s = și elii nu pote nemică să-i ajute, 
Ei voii să vă ajutii la toți! — dise Lumi- 

ni6ra. — Și după acâsta dete căpitanului ce-va de 
mâncare, căci, s Semnul eră forte ftămendiă. Eră după 
ce a mâncatii și Sa săturatii  capitanulii, după cea mai:
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prinsii puținii la putere, îi dise Luminibra ca so 
- ducă la Impăratulii lui. 

Te voii. duce, de ee nu! gângăni căpit: — , » nui — gângăni căpita- 
nulii — dar” e fârte greii și primejdiosii de ajunsă până 
la împăratul mei! Numaă singurii Dumnedeii ni 
pote ajută en să strebatemii până la densulii!... 

Luminidra îl încurăjă, spuindu-i să waibi 
nici o frică; și așa se porniră ci spre imperatulii, și 
cu mare grei trecură prin mijloculii dușmanilori până 
ce ajunseră la împăratulii, pre care îlii aflară fârte su- 
păratii și dusi pe gânduri. 

Intrebându-lii Luminidra de ce este așa de su- 
păratii, îi respunse Impăratul Qicândii : 

— apoi cum păcatele mele nu voii fi cii supă- 
ratii, dacă megiașulii mei îmi cuprinde mai totă ţGra 
şi-mi omori o mulțime de 6ste! 

— Ei voii să-ți ajutii a învinge pre nempiăca- 
„tulii Mărier tale dușmanii, numai dacă mă ve ascultă ! 
—  dise mai departe Lauminidra. 

Împăratul, bucurosi de acesta figiiduinţă neaștep- 
tată, i-a spusii că Wa asculta-o eu mare plăcere numai 
de l-arii pută seste din nenorocirea în care se află elii 
și ţâra sa, 

Luminidra i-a (isi atuncă să-i dee uni calii și 
haine ostășescă. | 

Impăratulii a făcutii ce-a făcutii și'ndată i-a adusi 
unii calii și hainele cerute. 

“Lumini6ra, luândii hainele sa îmbrăcatii de grabă 
întw'enșele, apoi s'a aruneatii iute pe calulă adusi și 
fără a mai vorbi ce-va se porni în protiva dușmanilorii
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mare, unde se aflaii dușmanii. | 

Dușmanii, vedendi că vine uni ostași așa de 
derzii în fuga calului asupra târgului, socotiră că e 
vPuniă șpionii și eșindu-ă înainte voiră so prindă pre 
Lumini6ra. 

Iauminădra însă, vădândii și ca la rândulii soii, ce 
li-e voia. dușmanilorii să facă cu densa, scâsi sabia, 
ce-a fostii capătat'o dela cele trei fete, pe jumătate din 
tâcă, și cum o se6se toți dușmanii câți se porniră asupra 
că, cădură morţi la pămentii. 

Vădendii acesta întemplare ccăalalți dusmani, carii 
se aflaii în târgii, eșiră cu toții în frunte cu împeratul 
lor, ca eu atâta mai lesne s*o pâtă prinde pe Lumi- 
ni Ora și-apoi so facă mii și fărimi, nu ce-va! 

Insă Lu minăiGra, cum a văduti că vinii cu 
toții asupra-ă, bucuria că nu cră prâstă !... seâsă de 
grabă tâtă sabia din tâcă, și cum o se6se,... minumea 
minunilor !.. . toți dușmani cădură moră, numai sin- 
gurii împăratulii lorii remase viii, 

Impăratulii vădendii și cunoscendi câ mică pre 
densulii nu pote să-lii aștepte o sârte nui bină, pică 
în genunchi la picirele Luminirei și-o: rugâ ca 
să-i dăruâscă viţa. . 

Lmminibrei i se faci milă de densuli, îi dărui 
vieţa, « (icândii-ă : 

—. Ecă-ţi dăruescii vi6ța, dar de astă-di înainte 
să nu te mai încumeţi a întră în ţ6ra împăratului meii, 
căci apoj... e vaă și amarii de tine!,.. Acuma du-te 
de unde-ai venită !.,,
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Impăratulii dușmanii îi mulţămi din totă inima 
și plecâ îndărăptii de unde 

a veniti, ră LuminiGra, veselă că a învins așa 
de lesne pre dușmani, Sa întorsii lă împă&ratuliă ci. 

Împăratulii, carele cu ajutoriulii acestei fete a scă- 
patii de dușman, i-a eșitii cu cea mai mare bucurie 
înainte, mulțămindu-i, pentru binele celii mare ce i l-a 
tăcutii, și spuindu-ă totodatii că ca pote să șâdă la cur- 
ţile lui până la mârte și nemică nu-i va lipsi. 

Împăratul scăpatii de dușmzni nu sciă, ca voini- 
culi ce l-a mântuitii este fâtă ; elii cugetă, că 'e feciorii. 
Insă mai pe urmă, acuma “din cine și prin cine, nu se 
scie, destuli atâta că a auditii că mântuitoriuli lur“e 
ictă, și cum a auditii a chemato la sine, f-a datii haine 
mucresci și apoi a luato de soţie, “ 

Impăratulii acesta, însă mai nainte de-a se căsiitori 
cu Luminidra, eră logoditii cu altă fâtă de împărat. Şi 
IGtă accea căută acuma tâte chipurile ca să strice Lu- 
minăoreă, s*o nenoroeâscă, dar” nemică nu i-a pututii 
face. Și nică mar fi trebuit să caute a-ă face reii, căcă 
Imuminira nn Sa căsătoritii din buni voie cu Impă-: 
ratulă, ci numai din silă, și de-aceca căută ca tâte mij- 
I6cele cum ar putea scăpă de cl, cum ar putea mal 
de grabi și mai lesne fugi, d6ră-și pâte ajunge odată 
scopulii, ce și l-a -propusii încă când sa pornitii 
de-a casă. 

„ȘI cum şi-a pusă în gândi, așa a și făcutii. 
“Into di, pe când Impăratulii, adică bărbatulii că, 

eră dusii nusciii unde de-a casă, a cșitii pe furișii la 
primblare, și cum a cșitii nu sa întorsti mai multii în-
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apoi, ci scăpândii odată din prinsorea, în carea fără de 
voia ci a fost cădutii, a apucatii Cră-și drumulii spre re- 
săritii și sa dusi, Sa totii dusă, până ce a ajunsă la 
unii locii unde zicea unii omii forte bătrânii şi neputin- 
ciosii, neputendii vorbi bine, ci numai gângănea ca 
pruncii cci ce abia senvaţă a vorbi, 6ră părulii de pe 
capulii lui eră albit ca laptele și lungii până la glesne, 

N Lumini6ra, cum'a vădutii pre acestii bătrânii, 
i Sa ficutii milă de densulă, l-a spălată frumosi, i-a 
tunsii părulii eclii lungii de pe capii și apoi i-a datii 
să mânânee, 

Bătrânulii, după ce a mâneatii bine și sa sătu- 
ratii, și după ce și-a mai veniti în ori, a începutii a 
vorbi ca Gmeniă și-a întrebă pe Luminidra ; de unde 
vine șin cotro se duce? 

Luminidra i-a spusii tâtă istoria ci din firii în 
pării, cum și ce, că adică scopulii ei este să mârgă 
până la S6re, în care sa îndrăgitii și dea cărui dorii 
nu mai pote răbdă până ce nu l-a vedă, 

Bătrânulii, după acesta mărturisire sinceră, a în-: 

ceputii a-i deserie de-a măruntulii tâtă calea pe unde 
are să mergi, dicându-ă =: | 

— De-aice merge drumulii drepti la S6âre, cli 

este forte lungii, dară nu-i nică decum primejdiosii 

Una însă totu-și trebue să-ți spunii. In calea ta vei 
întâlni un câ n e, acelui câne să-i dai bucăţica asta de 

"pâne, ce ţi-o daii eii, și elii nu-ţi va face nemică, dară 
caută bine ca să nu fie altă pâne, ci mun,  aeâsta, 
căci alta nu are puterea, care o are acâsta, Er după 

ce-i trece de cânele de care îţi spunii, vei ajunge la.



— 509 — 

uni pălatu forte frumosi şi strelucitoriii, înaintea căruia 
se află o fântână. In pălatulii acela locuesce Sârele. 
Inainte însă de-a întră întrensulii să bey apă din fân- 
tână și apoi să întri în nuntru, 

După acesta îi dete Dbătrânulii o fălidră de pâne 
și-i dori cale bună, 

Luminiora a mulţămitii din tâtă inima bătrânului 
pentru pâne și pentru sfatulă lui celă bunii și părin- 
țeseti, și-a luatii remasii bunii dela densuliă și apoi sa 
pornitii Gră-și la drumii și sa dusii, Sa dusii, până ce-a 
dată de-unii Câne cu trej capuri, carele cum a 

„văduto, dcuna a săritii la densa Și-a voit numai de- 
câtii so mânânee. Insă cu, cum a vădutii că se repede 
la densa, t-a aruneatii pânea, ce-a căpătat?o dela bă- trânii, Cânele, fiindii pe semne fârte flimândii, sa repeditii la pâne, a mâncato c%0 lăcomie nespusă, și 
apoi Sa făcutii nevădutii, ca și când nică mar mai fi fostii, 

„De-aicea sa luati Luminidra Și-a mai imersii o bucată bună de locii, până ce a ajunsi la unii pălati 
(Grte mare și frumosii, care streluciă așa de tare, încât 
nu te puteai uită multi la elii, căci îndată îti luă 
vederile, 

De'naintea pălatului aceluia eră o fântână fârte fru- m6să. Lumin iSra, urmândă sfatul bit rânului, a băutii apă din acesta fântână, și cum a Dăutii îndată a pututii să se uite la palatii, pe când mai nainte nu-i eră nică defeliii cu putinţă, căci i sentuneecuii vederile, 
După acâsta a mersi ca spre palatii, sa băgatii „încetii în nunteu, și cum a întratii ce să vedă ?,.. vede 

| Ar
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“pre multii doritulă și căutatuli sei iubiti, pre S6re, 
stândii la mâsă și strelucindii așa de tare, cum adică 

nemai singurii S6rele şi nime altulii pâte să stre- 
lucâscă așa de frumosi. Și cum l-a văduti că e așa 

i frumosii așa de tare su în- de tenării, „de gingașii ș 

drăgitii întwânsulii, că singură nu sciă ce-a face mai 
ntâiit ?,.. să-lă stringă în brațe și să-l 

întocare ?.. să-i descopere totii alenulii și foculii ini- 
i sărute cu 

> 
ao
 

a 
me sale ?.. sc ce să facă, ce să dirâgă?... 

Dar las că nici S6rele uu eră de ghiaţă. Și 
elii cum a vădutii pre Lumini6ra, îndată sa în- 
drăgitii întwensa, căci și ca nu eră o îctă, 6eașa... de” 

rendii că tote fetele, ci eră o fâtă așa de frumosi și 
fărmăcătâre, că să fi căutatii în lumea întrâgă, alta ca 

dânsa mai fi aflati... | 

Mama S6relui însă, o bătrână, hitrână de 
când lumea și forte reutăcăsă, aflându-se asemenea în 

casă și vădendii pre Luminiora că se apropie de 
fecăorulii seii, care nu sciă ce-i păcatulii, și cunoseen- 
du-o după vorba că că trebue să fie fâtă și nu feciorii, 
după cum eră îmbrăcată, și temându-se că să nu-lii 
ducă în rătăcire, să nu i-lii răpescă prin frumuseţa că, a 

începutii a o Dlăstimă și-a dice: 
-— "Tu fiica păcatului, care ai cutezatii să strebați 

penă în acestii pălatii și ui voitu să ademenescă prin 

frumuseţa și vorba ta cea dulce pre fiulii meii celii nevi- 

novatii, blăstămulii meii pice asupra capului t&u!... 
De adi înainte să te prefaci în pasere și să 
sbori în tâtă diua în susă, plângendii pre fiulii mei, 
pre trumosulii” și nepătatulă S6re, pentru îndrăsnela



ta cea mare, că ză veniti până aice și ai vorbiti: cu 
densulii !... 

Șintradevării că ndată, după ce a rostitii baba . , 
, 

. cuvintele acestea, Luminidra sa prefăcutii  într?o 
păsăruică mică, pre care menit de-atunci și penă în 
Ciua de astă-i o numescii Ciocâ rlic, și care mai 
în tâtă ina sbâră forte susii în acri cântândii și plân- 
gondii după alesul inimă sale, după scumpulii sei 
S6re, pre care tocmai atuncă, când l-a aflati după o 
ale așa de lungă și primejdi6să, a trebuitii să-liă perdă 
pentru totduua. 

Eră sabia, ce-a căpătat'o dela cele trei fete și ce- , 
3 lelalte Jucruri ce le-a mai avutii Lumini ra ai re- | Ga . masii în palatulii S6relui 

III. 
A d6ua legendă a Cioca rlici, totă din Bu- 

covina, sună astfeliă : 
„Li fostii odată în părţile resăritului unii împă- 

ratii și-o împărătâsă. Impăratulii acela se chiemă Ti- 
tusii, Cră împăratâsa Ghio rehină, 

Acești doi domnitori trăiaii în pace, linisce, unire, 
dragoste și aveaii de tote bunătăţile ; numai un singurii 
lucru Ji lipsiă,... maveaii nică unii pruncii, 

„Ce naii făcuti?... întrebataii pre toți Gmenii 
cei mai învățați ai împărăției de sfată... Nu eră unii 
doftorii, pre care să-lii fi trecutii cu vederea și să nu-l 
fi întrehatii : cum ar putea căpătă și ci unii fiii, Ba! 
în. urma urmelorii,: când vădură că nime nu li pâte ajută, alergară și pe la vrăjitâre: după sfatii. 

24



Dar de găabu! 
Intro di, după ce.perdură acuma tâtă niidejdlea 

ză vorii ave și că când-va unii pruncii ca totă lumea, 
a făcutii împăratulii acesta v petrecere mare, la care Vaii 
adunatii toți sfetnicii, bătrânii: și mai marii împărăție 
sale dimpreună cu soțiile lori. 

Tote mamele, câte se adunară la petrecerea acâsta, 
se bucuraii și-și legănaii pruncii în braţele sale, numai 
împărătea Ghiorghinu eră fârte tristă, pentru că 
ea nu avea nici un pruncii pre care să-lii striugă și ea 
in brate și să-lii desmierde. 

Etă însă ciPntr”o nGpte, după petrecerea avută, 
i Sa urătatii împăratului Titusii o babă b ătrână 
în visii, căre X-a spus următârele cuvinte : ! 

— Inalţate Impărate ! nu te supără, ci te bucură, 
ăci împărătesa Ghiorghina va nasee de bună samă 
unii: pruncii, numai dacă va merge lu păriulii care curge 
prin pădurea cea verde dela cupătulii împărăției tale și 
va bă apă dintrinsulii. - . 

Inpăratulii 'trezindu-se din somni Şi-a însemnatii 
târte bine cuvintele babă, și cum s'a zăritii de diuă 
Sa sculatii și sa dusi de i l-a spusii din firii în pără 
împărătesei, 

Ghiorghina, să-lii fi prinsi pre Ddeii de-unii 
piciorii nu sarii fi bucuratii așa. de tare, ca acuma când 
auditii cceă ce i-a spusii împăratul, și fără a perde 
multii timpii înzădară s'a porniti şi Sa dusi la pă-. 
riulăi din pădurea cea verde şi-a băutii apă dintr”- 

! ensulii,
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Nu multi timpi după acesta, ctă că împărătâsa 
Ghiorginu și-a vădutii visuli cu ochii,... a niscutii 
adică o copilă forte frumâsă, 

Copila: acesta erescea intro di ca alta întruni anii, 
Gră întrunii anii ca alta în dece ani... Cine o vedea adi 
mână no mai cunoscea, ăci cu câtii erescea mai mare 
cu atâta se făcea mai voinică și mai frumâsă. 

Dupa ce a crescuti acuma copila ac6sta mare și 
a deveniti fetănflâre a începutii a cși în tâtă 
deminţa și sâra la preâmblare ca să privescă resări- 
tuli şi apusul Srelui 

Eșindii ca așa în mii multe diăți și privindu cu 
Grele întregi cum resare și apune Sârele, așa de tare 

2 

j-a plăcutii acesta, că în urma urmelorii sa îndrăgitii 
întrânsulii, o , , 

După ce sa îndrăgitii nu mâi cră nico plă- 
cere pentru dânsa pe ucestii pământii, și prin urmare 
într'o bună - demincţă iși propuse să calătorâscă spre 
S6re, să afle palatulii lui, Și-apok: câtii va fi și-a trăi 
SĂ nu se mal despărțâscă de densulii. 

Ca o copilă bună u spusit aeâst: dorință a sa şi 
maicii sale. Dar maica se. ma voitii 0 lose nicăire, 
Ea a spusii apoi și împăratului. dorința sa, . da nici 
cl ma voitii so lese nicăire să se ducă, pentru că 
amândoi o Iubiaii forte tare, și nu sei ce-ar fi ficutii 
de scârbă, dacă unica lorii fiică X-arii fi părăsitii și sar 
fi dusii cine sei unde, _ 

Copila, de supărare că părinții sei. nu vor sa 
lese, a începutii a se uscă şin vo câte-va dile așa de 
tare a slăbitii, că. de-abia se putea urni cin loci.



Vădendii acâsta împiratulii și-a căleati pe inimă, 
i-a datii binecuvântarea părințâscă. și tâte cele tre- 
buinci6se de drumii, și-apoi a lăsato să se ducă în 
trcbă-șă, 

Copilu, luându-și acuma remasii bunii dela pă- 
rinţii sci Sa pornită spre resăritii şi sa dusi, sa dusi 
unii timpii fârte îndelungatii, până ce a ajunsi la o 
apă târte mare, ce curgea fârte repede. 

Ce să facă ca acuma ?... cum să trâcă ca apa 
acesta ? căcă podii peste densa nu eră și a înotă nu 
seiă, și macar de-ar fi și scitii, eră peste putință s*0 
trâcă de-amotulii, căci eră fârte mare, | 

Etă însă că pe când sta ea așa, bătendu-și ca- 
pulii ; ce e denceputii ?... vede că esă din apa aceea 
o fâtă forte frumosă îmbrăcată tâtă în albii, 
:are-ă dise : 

-- 'Tu-ţi vei ajunge scopulii teii, da ră lungii timpii 
acolo nu-ţi este îngăduit să stai... Multă plăcere nu 
vei gusti !... 

Și cum rosti fâta cea frumosă cuvintele acestea, 
îndată sa fiăcutii unii podii peste apă cea mare pe care 
a trecutii feta dempăratii de ceealaltă parte. 

După ce a trecutii acuma fâta de împăratii apa 
aceea a călătoritii €ră-și mai departe și sa dusi, sa 
totii dusii, până ce-a ajunsi la o Babă bătrân i, 
care păscea unii cârdii de gâsce, 

Baba, curidsă ea tote babele, cum a văduto în- 
dată a întrebat?o de unde vine ș?n cotro se duce?
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Feta împăratului, respundendu-i, i-a istorisitii tâte 
din firii în păr: cum şi ce?,., de unde vine șincotro 
se duce !.., 

— Ex, draga mătuşei, — dise mai departe baba 
—. potii să-ţi scurtezii fârte multii calea, 

— Dacă mi-ai seurta-o, mătușică, mare bine mi-ai 
mai face, și, Dâmne! cum (i-așă mai mulțămi pentru 
fapta D-tali! 

Baba, măgulită prin cuvintele fetei, îi dă în mâna 
dreptă ună pomișorii, ră în mâna stângă unii 
ineli fârte micii șiă dice să facă eruce cu po- 
mișorulii, că apoi îndată va vedă ce se va întemplă 
cu dânsa. “ 

Fâta o ascultă, face cruce cu pomișorulii și... ce 
să vâdă?.,. vede că de-odată se rădică în acri și 
cine-va o duce pe susi, da” cine-o duce nu seie, 

Aşa se duse ea prin aerii, pare că ar fi fostii de 
cine-va vrăjită a călăi pe-o prăjină de alunii, şi câtii 
2 clipi din ochi ajunse denaintea palatului Sâreli ui, 

Pe denaintea palatului acestuia curgea unii rită 
limpede ca lucrima. . 

Spre a trece preste riulii acesta, ori și cine arii fi 
fostii acela, care ar fi voitii să trecă, trelură să plă- 
tescă un argintii, ori de nu, să âmble uni anii 
rătăcindiă prin lume, 

Lângă riii sta unit omii forte bătrânii, care trecea 
de ceea parte pre toți ecă ce plătiaii argintulă, ori de 
nu rătăcăaii unit anii întregii prin lume. 

Călătârea nâstră, ca să nu mat âmble rătăcindiă 
prin lume, luâ înelulii ce l-a fosti ăpătatii dela baba
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cea bătrână, și i-lii dete mosndeului. ca so trâcă de 
ceea parte. | , 

Bătrânulii, luândii inelulii, a trecuto de ceea parte 
de riii fără să mai întindă multă vorbă cu dânsa. 

Acuma a sositii ea la porta palatului sâii a curții, 
prin care a întrati încetulii în ogradi şi de-nice sa 
dusii apoi penă la ușa curții, 

Lângă ușa curţii se află unit câne fârte mare 
cu due capuri. Cânele acesta, cura a zărito d6- 
una a începutii torte tare a lătră si a da la dânsa, 
numai, numai so apuce în dinți, 

Mama Sârelui, căci sârele avea o mamă forte 
bătrână, și palatul acesta eră palatulii Sârelui, decă 
mama Sârelui, cum audi cânele celii cu doue capură 
băteudii, a cșitii afară și cum a vădutii pre călătorea 
nOstră a întrebato mâniosă : 

— Pre cine cauţi tu aice și ce vre? 
Călătârea nostră nesciindui cine-i băt âna, care a 

întrebato așa de restitii, și ce are să sentemple dacă 
i-a spune ceea ce i-a spusii, pâte că i-arii fi respunsii 
cum arii fi trebuitii să-i respundă. Așa însă, în nevi- 
novăţia sa, nesciindii ce-i prefăcătoria și minciuna, și 
câtii de bine poti să-ţi prindă și acestea câte-odată, 
dise bătrânei: | | 

-— Fii cautii pre multi, iubitulu și doritulă meii 
S6re, după care multi timpii am alergati şi numai 
abia acuma am pututii ajunge la palatului lui... 

Audindă Mama Sârelui aceste cuvinte sa 
făcutu focii de: mânie și-a începuti a o blăstâmă di- 
cendii : Ă



— Bliistâmată să fii tu, că ai îndrăsnitii a veni 
* până aice să. amăgesci cu  frumuseţa ta pre fiuliă 

meii 1... În pasere să te prefaci, șin t6tă diua să 
sboră spre ceri! .., , 

Șimtradevării, cindată ce-a rostitii baba: cuvin- 
tele acestea, tânăra copilă may nainte de-a da cu ochii 
de iubitulii seti, mai nainte de-a apucă macar ai spune 
câtii de ture îl iubesee, sa prefăcută întro pasere mică, 
pre care Gmenii o numescii Ciocâ rlic, și care, de- 
atunci şi până în diua de astă-di totdâuna, când e 
frumosi și stinină afară, senalță cântândii spre cerăii 
spre iubitul seii. 

IV. 

Acestea sunt legendele Ciocârlici, cari le-am pu- 
tutii adună pent acuma. 

Dar Românii nu le ati numai pre acestea, ci că 
„mai istoriseseii încă și altele despre acesta păsăiruică, 

Așa dieii ci că atunci, când Ciocârlia sbâră 
fârte demindță și” fârte susii în aerii, “însemnâză ci?n 
aceea «i nu va plouă deteliii. | Ă : 

ră când se suc în susti și când se scobâră în 
josii spunii că ea ar cântă: 

Turtită, turtită, turtită, turtitii, 
La Dumnedeii nam suită, 

, Dumnedeii cum na zărit * 
i De-unii picioră na apucată Di 

In aerii ma scuturatii 
Și de pămentă ma isbită! 
Turtită, turtită, turtită, turtită Î ' 

« .



ȘI când rostesce , m?a is bitii atună sfârșindă 
cânteculii, se lasă în josii ca o" săgâtă şi se ascunde pe 
suprafâța pământului. 

Ce se atinge de rentârcerea Ciocârliilorii 
din ţerile cele calde, spunii Română, că ele sentorcti 
indecomunii pela „Baba Dochie« și de-atunci în- 
cepii apoi a senălță cătră ceriii și a cântă. 

Di



Presura. 

I. 

Sub numele de „Presurăs, mase, „Presu ris 
sunt Românilorii mai multe păsărele cunoscute, cară se 
tinii de una și aceea-și familie. Păsărelele respective 
sunt următârele : , 

Presura-de-trestie, Presura-vuitâre- 
de-stuhii, Vrabic-d e-stuhii 1), lat, Emberiza sehoe- 
niclus 4. germ. die Rohraminer. 

Capul, bărbia și gâtlejulii până la mijloculi gușci 
a acestei Presure sunt negre. Penele aripelorii asemenea 
negre, însă cu trăsături ruginii și albe. Are mărimea 
uncă vrăbii ordinare. Ea provine în tâtă Europa prin 
stuhulii fazurilorii, lacurilorii și a riurilori. Se nutresce 
cu inscete și cu semență de cânepă, trestie, pipirigă și 
“&bă, precum și cu multe alte seminţe 

Presura-sură si Presu va-mare, lat. mbe- 
riza miliaria I. germ. die Grauammer, 

„Partea superidră a corpului la accsta Presură e 
palidă-ruginio, 6ră pe pântece gălbie, ică-colea presurată 
cu pete cafenii-închise. Vine la noi de-odată cu Cio- 

1) Vedi Vocabularele de Barciană, Polisti și Stamati.
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cârliile cu cară și petrece mar cu samă pe miriști şi se 
nutresce cu insecte și seminţe. 

Presura-galbăn ă, numită în unele locuri, 
precum de esemplu în Banatii Pasere 1), Sră în alte 
locură și Scatiii2), lat. Emberiza citrinella LI. germ. 
die Goldammer, | 

Capulii și pântecele acestei Presure sunt aurii, 
peptulii înpestriţatii cu colori cafenii, veri și galbine ; 
spatele galbănii-suriii ; e6da negri cu dâue pete albe. 

Presura acâsta petrece pretutindene atâtii pe d&- 
luni, câtit și pe văi; atât prin păduri, câtii și prin 
ț6rine; tâmna adeseori pe miriștă de ovăsii, Gră ârna 
pe drumuri, prin ogrădi și pe de naintea: șurelorii. Nu- 
trețulii că de frunte se compune din ovăsii, cânepă; 
mălaiii-mărunțelii, parincii și multe alte seminţe, precum 
și din insecte. 

Presura-de-grădină, lat, FEnberiza hortu- 
lana L.. die Gartenammer. N 

Capului și grumazulii acestei Presure sunt -mas- 
linii, gușa gălbie, căoculii și piciorele cărnii, spatele 
roșu-suriii și punetatii cu negru, peptulii și pântecele 
deschise-ruginii, cră aripele și câda negre, Se află pre- 
tutinde în Europa prin grădini și tufișuri dela începu- 
tulii lui Maiii și penă la finea lui Septemvre. Cântă ca 
şi Presura galbănă, însă ce-va mai curatii si mai 
apăsatii, decâtii acesta. 

2) Com. de Dlă los. Olarii, 

2) A. de Cihac, Dictionnaire, t. II, p. 69%,



ASI — 

LI. | 

Despre Presura-galbănă care, dintre tâte 
celelalte Presuri, câte li sunt: Românilorii cunoscute 
după nume, petrece mai multii în apropierea lucuințelorii 
omenesc, istorisescii Români din Transilvania următârele: 

„ice că nu ce bine să lași cădrecii și mănușele, 
„penă ce nu-i vedă pui de. Presură, pentru că Pre- 
sura seste pui mă de cu primăvâră decâtii tote cele- 
lalte paseră. Când ver vedt pui de Presură să seii de 
siguri, că mai multii mare să fie de felii frigii, ci din 
di în Qi totii mai caldii și mai frumosti. 1) 

Românii din Bucovina totii despre acesta pasere 
spunii că atună, când 6rna se adună mai multe la unii 
locii prin ogrădi, prin ovedlele vitelorii, pe turiștele oi- 
lorii şi pe de naintea șurilorii, când âmblă cu neastom- 
pării în colo șim eee sburândii și ţiriindii, se seie că 
în curendi după aceea are săi sosâscă vreme. rea, are 
să ningă și va fi gerii. Er când nu se strîngii: multe 
Presură la unii locii, când nu se batii înruptulii ca- 
pului după nutreții, atunci timpulii are să se mâie, va 
fi trumosii și căldurosii, 

  

!) Com. de Dli Gr. Crăciunașă,



Cintiţa. 

I. 

Una dintre paserile, cure, prin cânteculii că celii 

resunătorii și plăcutii, înveselesce atâtii pădurile, câtii 

și pometele n6stre și mai alesii încependii de prin luna 
lui Marte înainte, este Cintiţa, numită altmintrelea 

de cătră Românii din Bucovina și Cinteţă, mase 
Cinteţii, de cătră Românii din Transilvania: Cin- 
tiţă, mase. Cintizoiii!), și Cimpiţiă?); decătră 

Românii din Banatii și anume de cătră cc din jurulă 
Ohaba-mâtnicului: Cintiţă și Cinchiţă 3, cră de 
cătră cci din jurulii Oraviţa: Cinghiţă*); de cătră 
Românii din Muntenia: Cinteză, mase. Cintezii 

şi Cintezoiii 5), șin fine de cătră Românii din alte 
părți încă și Penchiii sci Pentiii6), lat. Fringilla 
coeleps L. germ. der Edel- oder Buchfink. 

1) Com. de Dl Gr. Crăciunașii. 

2) Com. de Dlă Gr. a lui |. Sima. 

3) Com. de Dlă 1. Stoicescu, 

3) Com. de Dlii los. Olarii. 

5) A. FT. Laurianăi şi 1. C. Massimii. Glossariii, p. 146. —B, 
Nanianii. op, cit. p. 95. — și Com. de Dlă P. Ispirescu, - 

* A, de Cihac. Dictionnaire.: t. IL. p. 521.
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Cintiţa are în lungime o sută șesedeci și cină, 
"în lăţime douesute șeptedeci și optii, în lungimea ari- 
pelorii optdeci și optii și în lungimea codiă - șeptedecă 
și cinci milimetri. E pe frunte negru-întunecată, pe 
tâmple şi pe ecfă albăstrie, pe spate verdie. Zăbelele, 
împrejurimea ochilorii și gâtlejulă runginii deschise; 
gușa și pepţii cărnii; mijloculii peptului roșu-albiii ; 
pântecele și partea de desuptii a coqiă albe ; penele cele 
lungi ale aripelori spre rădăcină negre, spre vârfii albe, 
6ră cele mai scurte galbene și albăstrii. 

Cintiţa se află pretutindene în Europa și se 
nutresce cu diferite seminţe şi însecte. 

TI. 
R . Altă păsăruică, care se ţine de familia celei pre- 

cedente și e cunoscută Românilorii după nume, este: 
Cintiniţa sâi Sfinteţa, şi Săghicșii, numită 
de cătră Românii din Banati : Cineiţă!) de cătră 
Românii din Muntenia : Oiţ ă, mase. Oiţoiii 2); ră 
în alte părți și Penchii-pes triţii 3), lat. Frin- 
gilla monti-fringilla L. germ. der „Bergfinl, | 

Lungimea, acestei păsărele e de o sută șese deci, 
lăţimea de dOuesute șesedeci, lungimea aripelorii de 
nGuedeci €ră cea a codii de șesedecă și șese milimetri. 
Capulii, e6fa, învălișulii aripelorii și părțile superiGre 

1) Com. de Di A. Oprea, 
2) Com. de Dl Gr, Stefanescu şi de nisce păserari din Bu- 

curesci, — 

3) A. de Cihac. Dictionnaire t. II, p. 521.
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ale grumazului î sunt negre-întunecate bătendă în al- 
"băstriii. Penele codii lu mijlocii albe, €ră pe de latură 
negre; gâtlejulii și peptulii gălbiă ; zăbelele, bărbia și 
pântecele galbene-albii punctate cu negru. Aripele negre- 
surii, umerii ruginii, _ - 

Nutreţulii de frunte alti acestui sorti de Cintiţă, 
care se află mai pretutindene în Furopa, constă din 
seminţe oloi6se de diferite plante, precum și din dife- 
rite insecte mică, 

III. 

Aceste due specii. de păserele, dupre cum am 
văduti mai susă, sunt pretutindene cunoscute. Cu tâte 
acestea însă, Românii, după câtii sciti eii Până acuma, 
aii numai frte puţine credințe despre dânsele. 

Românii din ținutulii Câmpulungului. în Bucovina, 
după cum mi-a spusii V. Flocea, istorisescii despre 
Cintiţiă și mai alesii despre a d6ua specie, că ea 
vine la noi din ţerile cele calde totdâuna înaintea C u- 
cului, și cum sosesce se reș punde că îndată 
după venirea că are să vie și primăvera. 

Mai departe totii Românii din ținutulii : Câm- 
pulungului spunii că câtii va strigă Cintiţa »tineii! 
finci!* să nu mai tragă nime : nădejde de vreme 
bună nică să nu se încumete a cosi, căci apoi o pă- 
țesce reii. Când nu strigă „fincă! fine atunci 
e semnii a vreme bună. Când strigă „0 rrr, orrr fi! 
orrr, orrr fi!“ atunci va fi totd6una, vreme bună,
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“ săinină și frumâsă. Când însă se “coboră dela munte spre 
- şesii nu e vreme bună nici odată. 

Eră cra dacă se stringii mai multe Cintini te la unii locii pe lângă case, atunci, după spusa Româ-' nilori din Crasna, “e unii semnii că na aceea va fi mare și forte grea. 

ă De —



Paserea omătului. 

Paserea-omătului, lat. Montitiingil]la nivalis, 
Fringilla nivalis L, germ. der Sehmee- oder Steinfink, e 
o paseruică mică de d6nedeci centimetri în: iungime, 
treidecă și şese în lăţime, unspredece în lungimea ari- 
pelorit și optii în lungimea codii. Partea superioră a 
capului seii, partea inferidră și laturile grumazului sunt 
deschise-cenușii ; învălișulii aripelorii cafenii ; ; penele codii 
la mijlocii negre cră pe margini albe; gi iti şi gâtle- 
julii negre; pepţii galbeni cenușii ; bărbia, peptulii şi 
mijloculii pântecelui albi-intunecați. Ochii inchișă-surii ; 
rostulii negru, cră tâmna și Gena galbănii ca cra ; pici6- 
rele negre. 

Pasereu-omătului provine pretutindene în 
Europa, da” -mui cu samă în munţii Carpaţilorii se 
află întrunii numirii fârte însemnatii. Ea petrece numar 
in munți și numai în ceasuri estreme se cobâră la șeșii, 
când nu mai pote nemică ce află de mâncatii. 

—— Do



Florintele 

Florinteledem. Florinţelii!) și Floranţii 2), 
numitii astfeliii în Muvtenia ; în Transilvania îusă Ilo- 
ranţă 3), 6ră în Banati: Verdoniiit) și Pău- 
năâri 5) lat. Ligurinus chloris, Fringilla ehloris ÎI. germ, 
der Griiuling, Griinfink, e o păseruică de o sută douc- 
deci și ciuci milimetri în lungime, de 'd6uesute șeserdecă 
în lăţime, de optdecă și trei“ în lungimea aripelorii și 
de șeședecă în lungimea codiă. 

Fruntea, împrejurimea ochilorii, bărbia şi - ușa 
acestei păserele sunt gălbii; împrejurimea urechilorii, 
eta și edda cenușii; partea inferiâră a peptului și 
pântecele alămâii. Colsreo principală a penelorii însă 
e maslinie, 

Florintele se află pretutindene în Eutopa. Nutre- 
țulii seii de frunte sunt diferite semințe de plante, chiar 
și de plante veninâse, însă mai alesii semințele cele 
oloi6se, 

') Com. de Dir Gr. Stefanescu și P. Ispirescu, 
1) Bradeseu, Utilitatea puseriloră. publ. în „Trompeta Carpa- ţilorii“, an. XII. Bucuresci 1874, No. 1167, | 

58. Petri. Vocabulariii. t, IL, p. 244, — 
:) Com. de Di Dr. At. M. Marieneseu, , 5) Com. de Dl los. Olarii, : Ă 

DE. 
23+



Scatiuli. 

L. 
Scatiuliă 5, dem, Seatiașă?), numiti altmnin- 

trelea și Cisii2), Cijă, Cizu, Cintezii, Cintizotii, 
Ţintizoiut) și Ținţizoră5); la Românii din Macedo- 
nia: Pola-li Stă-Marices) lat, Chrysomitris spinus ; 
Fringilla spinus L. germ. Zeisig, este o păsăruică forte 
vi6ie. Elii e de o sută dâuedeci milimetri în lungime, 
de dâuesute duedeci în lăţime, de cincădeci și cincă în 
lungimea aripelorii și de patrudeci și cincă îni lungimea 
codii Penele de pe spate i sunt galbine - verdii şi cu 
trăsătură negrii, cră cele de pe pânteec albe-gălbii. Ari- 
pele sale cele negre sunt la mijlocii galbene; coda cea 
înfureată e pe de-asupra galbină, cră Ja verfii negră ; 
ereștetulii capului și gâtlanulii negrii. Petrece. vGra prin 
Drădinișură și se nutresce mai alesii cu seminţe oloi6se, 

II. | 
Nu mă potii reţinea de-a nu reproduce aice o fa- 

bulă adunată și versifieată de ncobositulii  aduniătoriai 
  

1) A. de Cihac. Dictionnaire t. II, p. 096. 
*) Com. de Dl P, Ispirescu, 
3) B. Nanianii. op. cit. pp, 95, 
3) A. de Cihac, Dietionnaire, î. II. p. 52—53, 
5) Com. de Dlă Gr. Stefinescu. 
5) Com. de Dă [. D. Iondrosomi,
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de literătură poporană, Dli P. Ispirescu, și acesta cu 
atâta mai multi, de re ce în fabula din cesțiune se 
cuprinde nu numai numele păserelei despre care ni-e 
vorba, ci și numele poporanii ali altorii păserele 
precum și unele datine și credinţe ale Românilori 
despre densele. 

Iti și tabula despre care am amintiti Și care e 
întitulată :- „Piţi goiulii şi Secatiulie, 

Omulii strigă când în pare core cine ?lă asupresce, 
Și pe totă ce-lă încunjoră îndivjitii elii mi-i robexee, 

Una dice st-alta face 
Și nu stă de loci în pace, 

Când eli Doulii miţt înjugă și pe cală în chingi mi-ţi strînge, Paseri l'nchizre ţine, pentru ce mi se mar plânge ? 
Asupriren-i este seola din a lui copilărie. 
Nică văsduhiă, nici foci, nici apă în protivat sta nu pute; 
Eli repune vieţi multe, și e plinit de reutate. 
ȘI când saflă câte vrunulă binele Saduc&n lume, 
Prigonitii de-al ser el piere, de și lasă frumosi mame. 

Păserariult pus'odată 
Intro strimtă prindtore, 

Puni Seati ii uşoră de minte, cursă pentru sburătăre, 
Elă făcti din păserică, cugetului sei uneltă, 
Și eu glazuri prefăcute, dup'unii copaci stândii ascunsă, „Zidărta bietul Sentii ză mi-i dea câte-unii respunsii. 

Cintezi, petruşei, stieleţi 
Și florinți de cei semeţr, 

Samăgise 
Și-o păţize,
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Piţigoiulii cu iubire alt seă cânteeii își cântă : 

„Cinci 

Opinci 
Intrună pietorii 
Și totă stă căleâiulă sole 

Cugetândă cu hărnicie dale hruner ași căt ; N 
Când pe ăstă Scatiu aude duiosăi cun mat ciripesee. 
De folosii voindii să-i fie la clti iute şi pornesce, 

Ă * 

Și-acolo mi se punea 
Lângă densulii pe-o smicea, 

Ascultândii a lui chemare. „Ce totii stat de-mi vorbesci tu ? 

iși, îi disc, si te du 

Să muncesei, 

S'agoniseser, 

Vicţa liberă sto petrecă ; și în duleea primăveră 
Printre pomii înverdiţi, de cu diuă penă seră 

Intro dragoste, unire 
Să întindemii preste fire 

rte 
Veselia” și amoruliă, urmândă dupre-a nâstră 

"Tîrâziă, 

Grăpisi 
Pow la morte he 

Nu poti, respunse Seatiulii, încuiată sunt cu zăvorii, » l , 1 , 

Piţigotulă mei se duze 

Mat aprâpe ca să cerce de at da vre.unit njutoră ; 

Dar sentempli de se puse
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P'unii beţișorii ce ţinea prindătorea binentinsăi, 

Usciora senchide iute. Paserea remâne prin 

Indeşertii ctreă, se bate, ca să iasă d'inchixore. 

Mângăerea o gonesce şi cu ochit ţintăm sâre, 

Capulă își vîri în grile, puse unghiilem gâtă, 

Și mai bine vol mortea de câtii ună tratu amăritii, 1) 

  

  

1) Pilde şi ghicitori. PDucuresci. 1880, p. 3, 

 



-Domnișorulă, 

I. 

Câtă ferecire și bucurie mati simţitii ccă mai mulți 
dintre noi, când, ca prunci mici, cu ajutoriulii unorii laţuri fieute din pării de calu, cu covățele răzimate 
de-unii beţișorii, cu diferite cusce durate din bostuni 
scii din rămurele de socii, în timpuli ern, nu odată 
am pututii să prindemii diferite păserele, cari aveati 
neferecirea să-si caute nutrețulii în apropierea locuinţe= 3 

N lori părinţilorii noștri și cu cari apoi ati că ne jucamii pene ce li repuncamii viţa, ati că le închideamii întro căsuţă, unde. le ţineamii uni timpii mai îndelungatii, pent ce, din prea puţină îngrijire si altă causă, tre- buiă să moră. 
Ei Dine, una dintre păserelele, care nu odată a trebuitii să ni cadă în mână și nu odată ni-a: căusatii cea mai mare bucurie este și Domni șorulii, nu- mitii altmintrelea de cătră Românii din Bucovina încă și Stigleţii și Scăie rii, de cătră ccă din Mun- tenia Sticlete)) și Domnișorii3) de citră cor 

7 

  

1) B: Naniană, op. cit. p. 9%. - p, Ispirescu. Pilde şi ghicitori, p, 9, 
. 2) Com. de Iaz, Olarii,
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din Banatii. losoeeli și Turcu I e ț îi), și în fine „de cătră cei din 'Transilv ania: Domnişorii ) și Stiglete?), lat. Carduelis elegans ; Fringillu “ar- duelis L. germ. der Stieglitz, 
"A deserie păsărutea acâsta eredii că e de prisosii, de Gre ce fie-căruia dintre noi credii că-i este prea bine cunoscută, 

Voiu vorbi aşa dară numai despre ceea ce ixtori= seseii şi credii Românii din Bucovina despre dânsa. 

II. 
Dlii Awmtilochiu Turturânii, juristii, m-a comuni- atii următGrea legendă despre acesta pasere : 
După ce a făcutii Dumnedeii pre tâte pascrile, câte se află pe Pământii și a împărțitii fic-căreia dintre dânsele hrana cu care are să trăcscă în lume, întro (i le-a chiematii Cră-și pre tâte la sine anume ca șă li boiâseii penele, să nu fie tâte intro colâre, căci dintru începutii penele tuturorii paserilorii aveati numai o sin- gură coldre, 

'Tâte paserile, dela cea mai mare ȘI până la cea mai mică, cum audiră acesta veste înbucurătâre, "se adunară  denaintea lui Dumnedeii și Dumnedeii pre tâte le-a boitii, 

  

') Com. de Dnii De. At. M. Marienescu, Los. Olariu, IL. Stoi- ceseu și A. Oprea, Ă 
*) Com. de Dl Gr, Crăciunașii, , 
3) £ Petri, Vocab, — SP. Barcianii.  Vocab, — Polizii Vocab. lit. S. —
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Etă însă căntruni târdiii, după ce a gătatii 
Dunmnedeii acuma pe tâte paserile de boitii și voiă să 
le dee drumulii ca să se ducă fiecare în “trebă ă-și de 
unde a veniti, vine totii întWunii sufetii și Dom n Î- 
șoruli, și mapucă bine a sos, apucă bine a se 
resuflă și se și râgă lui Dumnedeii să-lii boiescă și 
pre densulii. y 

Fă Dumnedeii cum îlii vădă îlă întrebă : 

»„Papoi bine, Domnișorule! unde mi-ai fosti 
penă acuma ?.,. De ce nai venită și tu de-odată cu 
celelalte sburătâre ?... 

“pâpoi dă!.. ce eră-să facii, păcatele mele!,.. 
Nainte de-a fi auditii porunea ta, Doâmne, mam fostii 
veritii prin nisce scai ca să-mi cautii și cii puțină 
semânţă de rândulii traiului, și când prinsei de veste 
și voii să mă pornescii și eii de-odati cu celelalte pa- 
seri ci să vinii aice,. . nevoe mare!,.. mYmpleticii 
pintre scai și atâta ce m& muncii, atâta ce mă s«buciu- 
mii de nu mai sciamii acuma singurii ce să mă mai 
facii d6ră scapii mai de grabă din încurcătura în care 
întrasemii. ră după ce scăpai totii întrunit sufletii 
alergai până aice. .. 

Vădendi Duwmnedei că Domni șorulii să 
Scăteriulii nu din lene sati din nebăg: are de samă 
Sa întârdiatii, ci din pricina seailorii, în cari Pa fostii 
încurcat, a luatii peniţa și întingendii cu dânsa în tâte 
Glele' în cară fusese colorile şin cari mai remăsese câte-o 
țiră de colâre, l-a împestriţatii și pe densulii cu mai 
multe feliuri de coloni, precum : mohoritii, alb i,
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„Megrii roșii și galbinii și de-atuncă apoi penele 
Domnișorului ai mai multe flori. “Toti de-atunef 
i-a remasii și numirea de Domnișorii, pentru că 
așa l-a avorbitii Dumnedeii, cră Sci ăieriii pentru 
că mai multii cu semenţiă de seai se niutresee, 

e —



Cânepariuli. 

IL | 
Cânepariulii, numită altmintrelea în Buco- 

vina și Paserea-că nepei!), în Transilvania Ca 
nepariii 2) în Banatii Câne pidră 3), ră în unele 
părți ale Moldovei Petro șelii-cânepiiit), lat 
Cannabina linota; Linota annabina I4 germ. Blut- 
oder Rothhiinţiing, e 'o păserică de o sută treideci mi- 
limetri în lungime, de douesute trcideci în lăţime, de 
șeptedecă și trei în lungimea aripelorii și de cincădeci . 
și cinci în lungimea codii. Penele sale sunt pe “de- 
asupra eastanii ; fruntea și peptulii roșii ; templele, eâfa 
și laturile grumazului cenușii ; penele: aripeloiă negrii, 
ale codii negre, însă atâtii cele dintâi, câtii și aceste 
din urmă pe margini albe; pântecele şi gușa albe; 
rostulii închisii-albastru, &ră: picădrele roșii-surii. 

Cânepariulii se aftă pretutindene în Europa. 
Petrece preste vâră mai multi prin locurile cele mun= 
t6se, Cră preste &nă may multii prin ţcrine.. 

1) Com. de Dlă P. Ursulii. | 
2) 5. P. Barcianii. Vocab, — Polizii. Vocab, lit, C. 
3) Com. de Dlii A. Oprea prin Dlă De. A, M. Marienezear, 
*) Dr. T. Stamati, Vocab. — $, Petri Vocub. 1.11. p. 953,



Cânepariuli ze nutresee cu semințe de dife- 
rite plante, însă mai cu sami cu semenţi de cânepă, 
de unde se vede căi vine la Români şi numele de 
Cânepariii, Cânepidră, Paser ac ânepei 
Și Petroșelii-cânepia. 

Deci spre a apără câne piştele de aeâsta 
specie de paseri, precum și de multe altele, cari le 
strică adeseori fărte tare, Românii îndătinâză de multe 
ori a împlântă în mijloculii cânepișteloriă unii pari, 
pre care îli îmbracă cu haine cotreuţose și-i punii în 
verii o căciulă sâi o pălărie urâtă. Când se apropie 
Câneparii de cânepă și vădii acesta mamilă, cuget 
i e.atare omii și spăriindu-se fugii de dusa, 

De-aice, dela aeâsta. datină vine apoi și dicala 
cea forte respândită în Bucovina : e bunii de pusii 
in cânepă“ scie buni de pusii în mazeres, 
căci șin mazere se punii asemene manmile, care se aplică 
unui bărbatii sii uncă femcă, ce âmblă forte rufosii și 
cotrențosii îmbrăcată, urită, nespălată și nepeptânată, 
de trebue șă te sparii când te uiţi la densa. 

e



Inăriţa. 

_ Înăriţa, numită de cătră Românii din ținutul 
Dormei încă și Paserea-inului!), lat. Linaria 
rubra ; Fringilla linaria IL germ. der Leintink oder 
Flachsfink, e o păstruieiă de treideci de centimetri în 
lungime, dâuedecă și dor în laţime, șepte . în lungimea 

| aripelorii și” de șese în lungimea codii. Marginile frunţiă 
și peniţele din jurulii nărilorii . sunt castanii-intunecate 
zăbelele și o pată lungirâţă pe bărbie și pe partea su- 
periGrii a gâtlejului castanii-negre ; fruntea și templele 
roșii-deschise, eâfa ș și spatele ruginii ; pe pântece albindţă. 

luăriţei îi place să mâuânce semințe oloisse, 
și mai alesii semenţii de înii, de unde se vede că-i vine 
la Români și numirea de Inăriţă sâi Pa sereu- 
inului. Ea petrece mai cu samă prin pădură, unde 
se află mulți mestecini și arini, șin apropierea cânepiş- 
telorii, unde se află multă ânepă și inii semănatii, 

1) Com. de Dla P. Urulă. 

oi



Vrabia. 

, 
d 

Din cele mai depărtate timpuri și pân nu de multii 
a tostii Vrabia ținută de cătră omenime ca una dintre 
cele mai dăunăci6se paseri. Causa acestei țineră a fostii 
împrejurarea, că ace6sta pasere se nutresce mai cu sâmă 
din pâue albă, făcendii prin acesta multă stricăciune în 
semănăturile Gmenilorii, şi mal alesii tâmna, când tâte 
pânele sunt edpte. Dreptii aceea, în multe țeri, i Sa 
dechieratii resboiii de morte și totală nimicire, In multe 
locuri sa hotăritii prin o lege părţială cu fie-care eco- 
nomii să prindă o sumă anumiti de Vra bii, Gră 
acela, care nu se va supune ucestei legi, să fie pedep- 
sitii. Și așa din tâte părţile aii începutii Gmenii, mai 
alesii țeranii, costrinși fiindii prin lege, a prinde cu miile 
și a le nimici. 

“ȘI care n tostii Gre urmarea acestei nimiciră ? A 
fostii accea că, înpuținându-se  V răbiile, începură 
a se înmulți totii soiulu de insecte, precum : cărăbuși, 
păduchi de pomii, omidi. vermi și multe alte gângănii, 
cari începură a râde mai alesii pomcetele astfeliii că 
arii unde se putea află vre unii pomitii nemâneatii de



—" 400 — 

omidi și păduchi. Cei ee tăcură legile, prin exi "sa 
dechierată nimicirea Vă biilorii, se vede că ai 
luatii în consirlerare numai stricăciunea ce-o faci ucesteu, 
Mail cugetatii însă, dupre cum prea lesne se pote pre-- supune, de locii și la folosul celii mare ee ni-lii aducii 
aceste paseri mâncăcidse. E dreptii că Vrăbiile faeii 
mare stricăciune în pânele cele albe, nimicindii une ori 
holde întregi... Dar dacă vom luă în consideraţiune că 
totii aceste paseri primăvâra priridi. şi mânâncă mii și , mii de omide, cărăbuși, vera şi alte înseete cu multi” 
mai dăuniăciâse decâtii densele, curățendii prin acâsta 
pometele și punându-le întro stare de-a putea produce fructe îndestulătâre,. trebue sii concedemii că ele sunt, 
cu tâtă dauna ce ne-o faci în pân, de mare folosii 
pentru pomete, ba chiar și pentru până. AcGsta împre- - 
jurare sa cunoscutii mai pe urmă, și Vrăbiile ati 
tostii apoi nu numai lăsate în pace, ci încă Sail cău- 
tatii diferite mijlGee spre înmulțirea lori. ȘI acuma. fie- 
are omii intelegentii sci că dacă mar fi V răbii, nime 
Warii fi în stare să cultive pometele din causa omide- 
lorii, cărăbușilorii, vermilorii și a altorii inseete strică- 
că6sc, căci, neavândii cine le cu răți și nimici, „Sar în- 
mulți preste măsură, | 

„. Poporulii românii, -senţelege dela sine ci celii 
necultii, adică. ţeraniă, a ținutii și le mai ține încă și 
penă în diua de astă-di pre vrăbii ca pre nisce pa- 
seră, ce li face multă și mare stricăeiune în pâne. Dar 
elii nici când ma întrebuințatii nici nu întrebuinţâză 
atari mijloce, prin cari sar putea nimici Vrabiil c, 
ci mijlâcele ce lentrebuințâză elii spre apărarea pâne-
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lorii sale de cotropirea acestori paseri nesăţiose sunt 
cu totulii de altă natură. Eli ŞPn privinţă acâsta, ca 
șin multe altele, șă-a Iuatii si-si mar ie încă și acuma 
refugiul lu mijlGee superstiţiâse, cugetândiă că prin 
acestea va depărtă Vrăbiile de la pânile sale, fără 
ași mai da silința de-a le prinde Şi-a le curmă viţa, 

Despre mijlâeele prin cari cugetă cli a putea de- 
părtă Vrăbiile de pânile sale, și despre cari erede | că ai o urmare îndestulitâre, precum. și despre alte 
datine și credințe, cari le mai are poporulii nostru despre 
Vrăbii, voii să vorbeseii cii în liniile următre, 

II. | 
Ca să pu mânânee Vrăbiile holdele, spune și 

crede poporulii românii din“ 'Fransil ania, că e bine în 
lăsatulii secului de carne a adună tâte sfăr- 
măturile, tâte 6sele și celelalte remășiţe dela mâsă întro 
față de mâsă și a doiiă (i, vra să dică în ântâta (i din 
Postulii Crăciunului sâi din Postulii mare 
a le duce afară și aruncându-le spre resăritii a dices: 
„paserile ceriului! cii vă dati vie hrană 

N “din mâsa mea cu cure să fiţi îndestulite 
și dela holdele mele opritelt, 

Românii din Bucoyina spună că omului aceluia, care va ajună t6tă diua în ajunulit Crăciunului, ră din 
ajunulii Crăciunului și până în ajunul Bobotezii nu va 
mâncă de felii pe afară, în anulii acela V răbiile 

?) Dat. și Cred. Rom. din Ciobaneuţa și jurii diet. de Ilie Mânzatii și com. de DI. Cr, Crăciunaşie == ” 

26
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nu i vorii mâncă nici de cum pânele cele albe, ci le-a 
da bună pace. 1) 

Când duci sacii cu grâii la semănâtii, spună mai 
departe Românii din Transilvania, gura sacilori să fie 
întOrsă cătră e6da carului. Eră când iei sacii din carii, 

"să-ă întorci cu gura în josii, și numai după acâsta să-i 
întorcă Gră-și cu gura în susti și să-ă deslegi. Să iei apoi o 
mână de grâii dint”unti sacii și stândii cu picidrele pe . 3 

pămentu-ţi, adică pe ogoruli teă, Gră grâulii din mână 
afară de pămăntulii teii să-l aruncă și să diă: „Dâmnă 
sântă, Marie, matcă sântă! et grâuli 
acesta îlii daii mâncare la puserile cc- 
răului, 6ră deistalalti grâi ali meii să 
fie oprite, nădușite şi gurile lor legate 
După ce vei face acâsta să, arunci grâii pe pămeântulii 
teii, dar” când li vei aruncă să fii cu ochii închişi și 
să dici: „Dâmnă sântă! Mariă maică sântă! 
așa să nu vdă paserile holda mea,cum 
nu vădiieii acuma nemicăl Și după acâsta, 
când ţi-i deschide ochii, să te uiţi pe culmea unui del 
s6ii pe-o pădure din apropiere, | 

Când prindii paserile a mânecă holdele e bine să 
se ducă la dânsele unii omii medin i, adică aceliă 
omii, care e mai micii la părinții scă în privinţa cetăţii, 
și ajungendii, să lepede tâte vesmintele de pe sine, 
să-și lege ine ochii co năframă sâă cu altă învăli- 
târe, șă-apui să ee o lumină cu care a muritii unii 
omii ţinendu-o în mână, precum și. pării din capulă cu- 

2) După spusa mai multori Români din Bucovina, —
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tărui omii mortii, și cu lumina aprinsă să încunjure 
holda sa, și pe când o incunjură pe din tâte părţile 
să dică: „cum nu vădii eii acuma și cum nu 
vede mortulii, așa să nu vâdiă paserile holda acesta, şi așa să fiec luată mintea 
paserilorii dela holda acâsta, cum e luată mintea mortuluj dela lume Eră iad ajunge în cele patru părți ale holde, să lege în fie-care parte câte vr'o câte-va spice cu părulii din ca- pulii mortului. ce-lii are la sine, și legându-le să dică : „Ei nu legii holda ac€sta, dar legii gura paserilorii dela densa, și așa să nu o 
pOtă mânecă ele, cum nu: pâte mânecă omulii morti; și așa să nu vâdă ele holda, cum nu vede mortulii lumeghe 1) 

Atară de aceste datine și credinţe deșerte mai întrebuinţâză Românii încă și-o mulțime de ulte mij- I6ce spre apăraiea holdeloră de cătră Vrăbii, cari nică decum nu potii fi condemnate, Așa, între altele, facii ex unii feliti de morisci mititele de lemnii, numite „morisci de vânti, pre cari le punii în locurile cele mai cercetate de Vrăbii. Când suflă Și celii mai linii vânti moriscile acestea senvârtescii și făcendii vuetii mare Vrăbiile se sparie și fugă, Iăsândii holda în pace. 
Unii împluntă unulă sc și mai: multă pară în holdă, dupre cum adică e și holda de mare, acaţă pe dânșii nisce haine cotrenţăse, 6ră în vărfulii lori punii 

1) Dat, şi Cred, Rom. din Ciobăneuţa și Jur. diet. de Ilie Mânzatii și com. de Dia Gr. Crăciunaşă, —. 

26*
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o căciuli să pelărie vechie, cu așa să aibă chipulă unui 
omii și de care apoi paserile se sparie și fugii de holdă, 

Erăi-și se dice că Vrăbiile âmblă de-avalma 
cu tGmetea, că oră în cotro semtorcii ele totii strică. 
Când sunt multe V răbii, atunci e forte puţină pâne, 
Este însa o di anumită peste anii, și dacă omulii, ce 
are semnături, va nimeri să pustâscă diua accea, atunci 
nici o Vrabie nu se apropie peste totii anului de 
pânea sa; ele-vorii mâncă pânele invecinate ale altor 
Smeni, dară pre ale lui nu le mânâncă, 9 

III. 

Despre V rabie esistă la Românii din Bucovina 
și următârea legendă, care mi-a istorisito Jucobii Popo- 
vicii din Oprişeni : 

Demultii, demult, “cine sei când va mai fi fostă 
și aceea, a resăritii în mijloculii unei pădură. unii st e- 
jerelii, carele începi a cresee pencetișoruli şi a 
privi en dragote la ecăalalți stejeră de tâtă mâna, carii 
se aflaii în jurulii sei. i 

Etă însă ă, nu multii după ce a resăritii stejă- 
relulii acesta, vine o Vrabie și se pune pe dânsulii, 
macar că avea unde se pune șin altii locii, căci pădurea 
eră destulii de mare. 

Stejerelulii, vădândii acesta obrăznicie din partea 
Vrăbici, se mâniă focii pe densa și-i dise: 

= Măi Vrabie! nu vedi tu că că abia acuma 
de vro câte-va dile am resăritii, nu vedi câtii sunt de 

1) Diet, de C. "Diaconescu din Calafindesei,
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tezzeru, de crudă și de slabi, mai avutu tu nicăiră în 
altii loeii unde te pune, numai de cât pe mine?... 

"Nu e destulă pădure în prejurulii mei 2... Ian du-te 

, 

de-aicea și pune-te pe altii copacii, căci dâră pădurea 
e destulii de mare și de largă, ai unde şedea cât îți va 
plăcea !.., , 

Vrabia, simțindu-se torte atinsă prin cuvintele 
acestea ale stejerelului, respunse dicândii: 

Etă căi mă ducii cum dici tu, da” voii veni la 
tine când vei fi pe patulii morţii și atunce vei trebui 
să-niă dai sama pentru tâte cuvintele tale de astă-i ! 

— Bine! bine! -— respunse stejerelulii — du-te 
și mai de grabă să nu vii, de câtii numai atunci, când 
voii (i etii pe patulii morţii, precum ză disă ! 

Vrabia a sburatii și Sa dusă... Dar multii a 
trebuitii eu să aștepte până la mortea stejerelului, căci 
fie-care stejari trăesce ndue sute de ani, și anume 300 
de ani crezce nentreruptii, 300 de ani stă locului și 
se odihnesec, cră dela GU0 de ani înainte prin 300 în- 
cepe a da înapoi, a-i putredi inima dela rădăcină, a 
se găuri pe din nuntru, a se uscă așa, că, când ajunge 
de Y00 de ani se resipesee cu totulii. 

ȘI Vrabia nâstră a trebuitii să aștepte până ce 
stejerelulii, pe care Ya pusti ca, când acesta a fostii t- 
nării, a ajunsi de 900 de ani | . 

Când a ajunsă acuma stejerelulii de 9U0 de ani 
sa dusii Vrubia la densulă şi X-a disii + 

— "Ţi-aduci aminte când erai tânării și nVam fostii 
pusti pe tine cum nai batjocuritii de giaba de gebuţa ?... 
tu ai cugetatii atunci că, dacă te vei face mare, vei
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trăi câtă lumea și ca tine nu va mai fi altulă !.,. Dar 
Gtă că acuma te-aă resipitii și ci mă scaldii în colbulii 
teii!... “Tu din mare, ce-ai fostă, te-ai făcutii Gri A-ȘI 
micii, Gră eii totii trăeseii și totii așa sunt, cum am: 
fostii și atuncea)... 

Așa a disii Vrabia, și după ce s'a scăldatii în ce- 
nușa stejarului, sburâ și se..cam mai duse întrâbă-și de 
unde a veniti. | 
- De-atunci apoi, de când sa întemplatii aceâsta, 
Vrăbiile, dacă nici Gmenii, nici mâţele și nică ulii 
nu le prindă și le omâră, trăeseii mai multii decâtii ori 
și care altă pasere,... trăeseii cu sutele de ani, de unde 
se vede apoi că vine și dicala cea forte! respândită 
pintre români : | 

Vrabia e. pură, 

Dar draculă seci de cându-i!! 

are se dice despre Gmenii ec mici de stătură, însă 
mari de ani. Și Vrăbiile, când sunt forte bătrâne, | 
capătă pene albe, însă forma lori toti de Vrabie 
remâne. 

| IV. 
Altă legendă despre Vrăbii totii din Buco- 

vina, care mi-a comunicat?o Dlii 0. Lajanii ii, sună pre- 
cun urmâză : 

Dice că Vrăbiile dintru începută erati cu 
multi mai mană, de cum sunt acuma. 

Dela restignirea Domnului nostru Is. Chr. însă în 
ce6ce trupulit lorii sa făcută cu multii mai micii.
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Ac6sta a fostii adică. așa că, pe când se află Dom- 
nulii nostru Is, Chr, restignitii pe cruce și suferiă cele 
ma mată și mai crâncene dureri o mulţime de Vrăbii 
veniră la densulii și sburândii împrejurul lui începură 
a ciripi și a strigă : 

— Jiviui! jiviă! adică: e vii, e vii! 

Atunci Isușii, care se luptă “cu mârtea fiindii că 
nu-lii lăsară să m6ră în linisce și pace, ci-lii năcăjiră 
spunândii că e viii, a suspinatii și le-a blăstămatii di- 

cândii ca să se nutrâscă numai din fărmăturile și go- 

zurile, ce le vorii află pe drumuri, și totii copilulii să 
le prindă cu Jaţulii. Eră când -va trece unulii sâii altul 
“pe drumii, pe unde se vorii află ele, să le plesniuscă 
cu bicăulii, și ele îndată să pâră. 

Blăstămulii acesta a lui Is. Chr. sa împlinitii, căci 
Vrăbiile pe locii se făcură cu multi mai: mici și mată 

PE neputincăose, de cum aii fostii mai nainte, și părăsindii 
apoi pre Is. Chr. sburară s spre drumură ca să-și caute 
nutrețulii. Și de-atunci în. edce apoi anii devenitii ele 
jucaria copiilorii și a călătorilorii, prinqendu-le eci din- 
tâăii cu laţurile și jucândii-se cu densele, rii isti din 
urmă plesnindu-lecu sbicele scii omorindu-le eu petricele, 

V. 

Deosebitii ei Românii din Bucovina înţelegi sub 
„ cuvântulii „pa sere, ceea ce înţelegeaii Romanii sub 

„tv e s& totu-și aplică ci mai deseori cuventulii acesta 
la Vrabia-de-casă sâi Vrabia-de-câmpii, Vra- 
bia-de-ţ eră, lat. Passer domesticus; Pyrgita dome-
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stiea IL germ, der Haussperling, Spatz, și la Vrabia= 
de-pădure sâi Vrabia-dle-mu nte, lat. Passer 
montanus ; Pyrgita montana I.-germ. der Feldzperling, 
"Waldsperling 

Yie-ecare românii din Bucovina, "când îi vei spume - E 
A că «ad vădutii o mulţime de paseri se vu gândi mai 

ântâiii șintâtii la V rabii. Cu tote acestea când în 
dai în mână sii îi areți vre unii felii de pasere și-lii 
întrebi; „ce-i acesta 2 el îţi respunde : „unii felii de 
pasere;, dar” cum se chiamă nu selii « Eră de-o cunâsce 
ȘI sei cum se chăaniă, atunci îndată o numesce' pe nume. 

Sub cuventulii „paser e“ înţelegi așu dară pe 
de-o parte tote sburătârele fără ubatere, Grii pe de altă 
parte numai „Vrăbiiles, și spună în locii de „V ra- 
bie-de-casă“ și Vrabic-de-muntet încă și „DP a- 
sere-de-casă“ și „Puser e-le-mun te, 

Cum că: sub aceste dâue numiri „pasere“ și 
„rabie“ înţelegi românii pe una și accea-și pașere, 
se pâte deduce și din următârele proverbe: 

Paserea e pulii, 
Dar draculă sei de cându-r! 

s6i „vrabia totdâuna e puii s6ă „vrabia » 
2 » 

puiii și eu mâre de bătrân i“ 2) sci 4 

Vrabia e puri, 
Dar dracul sei de cându-r! 

:) Antoni Pannii, Proverbe, t. III, p. 154. 
2) P. Ixpireseu : Legende seci Bacme. ete. t, 1. p. 113.
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„cari se aplici la menii cei închiereiţi, cari sunt de 
“ stiitură mici și arată teneri, da” ci sunt cu multii mai 
bătrâni de cum arati, . 

Românii din Transilvania, după cum ne putemii 
încredinţă din cele ce Sai arătatii mar susii, se vede 
ză încă înţelegi sub pusere pre vrahbie, 

Vrabia-de-cusă se numesee de cătră Românii 
din Bucovina încă Și „paserea malaiulu i, Gră 
bărbaţeluli ci vrabioii, alii paserăi păsăroiii, 
Deminutivele dela vrabie sunţ vr ăbidră si vră- 
biuță; dela pasere: păstrea pl. păsărele; 

€ 

păsărică pl. păsărici; păsăridră pl. păsă- 
ri6re; păstruică pl. păsărui 
ruice; 6ră mulţimea o însemnâză prin  cuvântuliă 
păsărime, 

In Muntenia se numesee vrabia pe alocurea și 
Vrăbete!, săi B răbete, tem. Brăbeţâieă2) 

ici și păsă 

în Banati și anume în ținutulii Ohaba - mâtnicului ; 
Brebuţă, pl. Breb eţe?), în ținutului O ravițeă 
Brabeţiii), înalte părți însă: Vrăbete pl. Vră- 
beti); în graniţă dintre Banati şi “Transilvania : 
Hrăbete; în unele părți ale Moldovei: Brăbet e:$) 
în Epiri Sporghite'și Cineione 7) și în fine în 

A. 1. Odobescu: W'zvlc-zprmsţezrte p. ŞI. 
- 2) În judeţulii Gorjii, com. de Dlă 1. Como'ă, 

3) Com. de Dlă I. Storceseu, - 
"%) Com. de Dlă los, Olartă, 

5) Com. de Dnii A, Oprea şi Gr. a lui I. Sima, 
% Com. de Dlă Gr. a lur 1. Sima. 
AT. Lauriană și LC. Massimti, (Gilossarii, p. 147 și LB4,
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Macedonia vrăbiviulu se numesee Cionii Gră vrabia 
Cioniă.!) 

VI. 

„Sângele nu se favea pă“ dice unii pro- 
“verbii românii. Unii mare adevării e acesta, Românulii, 

ori unde se află aruneatii. de sorte, își trămite iubirea 
fraţilorii sei pe aripele gândului, pe rindunele, pe cucii, 
pe turturică și pe undele vântului, Și dacă cruda sârte 
nu a voitii ca patria lui să fie unită, afinitatea naţio- 
nulă nn o pâte uită, Eli continuu se înteresuză de sârtea 
fraţilorii sci din alte părți. Și dacă vede o păsăruică, 
fie aceea chiar și o. Vrăbiu ță eli adresându-se ciătră 
dânsa o trămite la frații sei cei depărtaţi cântând : 

Vrăbiuţă de pe delă 

Sbâră de grabă m Ardeii 

Si tentorce de ne spune 

Ori veşti rele, ori veşti bune, 

Și ne spune de mai sunt 
Fraţi de-ai noști pecacestă pămentii : 
De-ori fi vit să mă repedii 
Canto clipă să mi-i văd ș 

De-oră îi morţi să mi-i resbunii 

Co măciucă de alună, 

Ce-i bună de resbunatii 

Pre ce morţi de înviatii. 2) 

Vrăbiile sunt considerate de cătrii poporulii 
românii și ca nisce prevestitori de schimbarea timpului. 

:) Com. de Dlă IL. D. Hondrosomii, 
2) V, Alecsandri, Poesii ale pop. rom. p. Bi?, 
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„Așa, când se adună multe Vrăbii la unii locii și ci- 
-ripescii forte tare, mai alesii primăvâra, atunci e unii 
semnii că în curendii are să plOie, cră când se aduni 
tâmna în scurtii timpii are să ningă. ) 

Totii acâsta credință se află și - la Românii din 
Romiinia Aceștia spună: 

aserilen bătătură 
Când vorii sări şt-oră jucă 
Ca când ne spună fă de gură, 
Că timpulă se va schimbă, 

Vrăbiile când adună 

Pe garduri și se sfădescă 
Timpulă sti vremea cea bună 
Că se va strică vestescă, 2) 

Când cântă Vrăbiile decum se er6pă de diuă, 
e unii semnii că na va fi timpurie. 3) 

E ră-șă se dice că cine va mânecă carne de Vrabie 
în diua de Crăciunii, sâi acelu, care a postitii unii 
postii, va mâncă ântâia-și dată după postii carne de 

„vrabie, acela va fi ușorii preste totii anulii, %) E 
Acestea sunt datinele și credinţele Românilorii 

a despre Vrăbii sâii Paseri, câte le-am pututii adună. 
Vine acuma să mai arătămii încă și diferitele cu- 

vinte, proverbe și dicale, cari Sati forniatii după nu- 
mele și delu datinele acestei sburiătâre fărte lăţită și 
pretutindene cunoscută. | 

  

1) Credinţă comună în Bucovina. , *) Pronost. din „Calend. Ba beloriă“, Calend, pe an. 1848, de Antoni Panni. p. 32, 
3) Cărţile săt. rom. an. II[,. 1830, p. 3i. 
*) Com. de Dli Gr. Crăctunașă și C. Diaconescu.
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VII. 

„să riciulii cu meșteșugii se prinde ȘI 
vrabia cu metrii 1), adică oră și pre cime poți să-l 
adimenescă cu ceea ce-i place lui, cu ce-i este dragii, 
nici decum însă prin alte apucătură, 

»Flămândulii codrii visecză şi vrabia 
m că îi“ *), adică fie-cure eeca ce-i este în gândii, despre 
aceea vorbesce, și ceea ce mure totii de aceea doresce, 

„Decâtii ov septtmână vrabie, mai 
bine o Qi şoimii“3), adică decâtii a A o septă- 
mână întrâgă unii omii nebăgatii în samă, ca, fie care 
să se mite la tine cu dispreţii, mai bine o di a fi omii 
însemnatii, omii vădutii și respectatii de toți. 

„De câtii o mie de vrăbii pe gardă, 
A PI mai bine una în mână 1), sâi „de câtii o mie 

de vrăbii pe gardă, mai bine una în fri- 
gar e“*, adică nică odată nu e: bine ca omulii să dee 
din mână luerulii seti, fie acela ori Și câtă de nensem- 
natii, pe nisce promisiuni, cară cu anevoe se potii îm- 
plini, căci mai (ice și altii proverbii : | 

i Ce-i în mână 
Nu-i minetună, 

1) A. Pannii. Proverbe, t. III, p. 125, 
1) A. Pannă. Proverbe, î. L. p. 199, 
:) P. Ispirescu. Legende și Basme, 4, [ p. 165, 
*) A. Pannă. Proverbe. t, ŢII, p. ll, 
*) P. Ispirescu, Legende și Basme, t. 1, p. 168,
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Și penă ce nu vei pute, cum se dice, pipi pro- 
misiunea cu mâna, pâne atunce lucrulii teii să nu-l 
dai din mână, căci apoi de multe ori te alegi cu nemica. 

< 
Vrăbiile se gâlceveseă. 

Pentru meiulă omeneseă. 1) 

Acesti proverbii să aplică Gmenilorii, cură sente- 
resază mai multi de lucrurile străine, și nu-și caută de 
treburile și neajunsurile sale, 

Dela cuventulii „pasere“ saii formatii cuvintele 
și proverbele următâre: 

Păstreseii, adj. d. e. mesi păsărescii.. 
Păsăresce, adv, se ie în înțelesii de „forte 

iute“ sâii „iute cu pascreas, prin care se esprima 
iuţimea unui cală forte sprintenii Și ușor, care căliă- 
resee ca 0 pasere de iute. A deseori audimii (icându-se 
despre atari cai că „sbâră păsăresec“ si „alcrgă 
păstresoce, | 

Păsăresce, adv. în loci de: nențelegibilă. 
»Vorbesce păstresees adică astfeliii ca nime 
să nu-lii pâtă înţelege. „Nu vorbi păserescot= 
nu vorbi ca să nu te înțelcgă nime, vorbesee omenesee, 

Unii cântecii poporani din satulă Putna în Bu- 
covina, care ni esplică fOrte bine acestii cuventii, sună 
precum urmâză : 

Frungă verde mări domnescă, - 
După cine int topeseă ? 

') A. Pannii. Proverbe, t. III p. 23.
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„După feciorii. ungurescă, 

Că-i cu casa lângă vale 

Şi cu pinteni la pieidre, 

Când pășesce 

/urăesce, 

Inima mi se topesce 

Ca untura cea de pesce, 

" Şi-mi vorbesee 

Păstresce, 

Și se primblă marghiolesee, 1) 

„himbă păsărâsei« In Bucovina adeseori 
audimii vorbindii, mai alesii pre o samă de băiați, unii 
feliii de limbă încureată ca să nu-ă p6tă nime pricepe. 
Acâsta vorbă aduce încâtii-va cu ciripituli  paserilorii 
(vrăhiilorii) și de-accea se numesce „limbă pă s& 
râscăe 

„LOtă paserea pe limba ci pere“ adică 
cum își face omulii singurii, nime altulii. nu pote să-I facă. 

  

?) Din colecţiunea mea inedită. 

N 

—— DO



Petroșeluli. 

Petroșelulii, numiti în. "Transilvania: P e- 
trariă!), în Muntenia: Petrariii *), Petroșelii şi 
Petrușelii 2), lat. Petronia stulta ; Pyrgita petronia 
4. germ. der Steinsperling, e de o sută şeseleci mili- 
metrii în lungime, de dduezute nGuedeci în lățime, de 
nGuedeci în lungimea aripeloră și de cincădeci și șese 
în lungimea codii. Obrajii sură, de-asupra ochilorii o 
trăsătură albă ; gâtlejulă pătatii cu pete gulbene ; partea 
superioră a capului castaniii - întunecată ; e6da sură ; 
celelalte pene de pe corpii în colGrea penelorii Ciocârlie. 

Petroșelutii e o păsăruică forte precaută' și spă- 
riosă, care petrece mai cu samă în munți pe stâncele 
cele mai înalte, făcându-i cuibulii decomunii pintre 
petrișură, de unde se vede că-ă vinu și numirile de Pe- 
troșelii, Petrariii și Petrușela'la poporulii 
românii, 

  

1) $. P. Barciană. Vocab. — Polisti Vocab, și com. de Dliă N. Barbu, - 
3) Bradeseu „Utilitatea paseriloriă“ publ. în,yTrom- peta Carpaţiloriă“, an. XII. Bucuresei 1314. No, 1167, — A. 1. Odobescu. op, cit. p. 214, 
3) Com. de Dl P, Ispirescu. 

Di



Cireşariuliă. 

Cireșariulă, numiti alimintrelea în Bucovina 
„încă și Botgerosii, Clo nțarii și Simburariii: 

în Banati Botgrosi!j; în Transilvania şi anume În 
Țâra-Bârsă: Puingroșii; âră în Muntenia în ţinu- 
tul Argeșului Ciocegrosii?), lut, Coccothraustes 
vulgaris Pall. germ. der Nernbeisser, e o pasere, care 
provine în tâte ţerile locuite de Români, si petrece 
atâtii prin lived, câtit și prin păduni, Eli are sușă 
ncgră, capii roșieticii și cu galbănit-mohoritii, ecfa cas- 
tanie și aripă negre, Gră pe spinare o pată albă. E de 
optspredece centimetri în lungime, treădeci și unulii în 
lăţime, dece în lungimea uripelorii, și șese în lun- 
gimea codiă. . - | 

Numele de Cireșarii, cure 'este t6rte respân- 
ditii în Bucovina, îlii are paserea aeâsta de-acolo, după 
cum mi Sa spusă, pintru că ca despoie cireșele de carne 
și apoi mânâncă meduli din simburii acestora. 

Numele de Clonţarii, Botgrosii sâi Cioc 
grosi, care, mai cu samă celii dintâiii, este fârte res- 

  

1) Com, de Di A. Oprea prin Dlă Dr. At. M, Marienexcu. 
*) Com. de Dli N. Barbu,
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pânditii nu numai în Bucovina, ci și celelalte ţeri 
locuite de Români, vine de-acolo, pentru că paserea 
acâsta are unii ciocii scurti, drepti, grosii și forte tare; 

cu care pote, fără mare „ostinlă, sparge și cei mai 
vârtoși simburi ai cireşelorii. 

Eră numirea de Simburariii îtvine de acolv, 
după cum mi-ai spusii unii, pentru ci se nutresce mai 
multii cu simbură de cireşe, 

“În tine se crede că dacă pe timpulii mugurulii 
se arată mai mulţi Cireșari prin lived, atuncă pri- 
miivâra va fi forte rea și ploidsă. " 

Dre —



Inărița verde. 

Inăriţa-verde, lat. Serinus hortulanus : Pyrr- hula serinus L germ. der Givlitz, e o păsăruică mică de o sută dâuedeci și cinci milimetri în lungime, de dOuesute dece în lăţime, de șesedecă ȘI șepte în lun- gimea aripelorii și de cincădeci în lungimea codii. 
Colârea principală a penelorii sale e verdele. Cefa, spatele și umerii i sunt galbeni-verdii și desemnați de-: lungulii cu pete negrii. Fruntea, o trăsătură de lângă - ochi, coda și. părţile inferiâre palide-auriă. Gușa gul- bănă; peptulii și laturile pântetelui gălbii şi pătate” cu pete negre-întunecate, 

| Inăriţa-verde e o pistruiciăi târte plăcută și. vioie, are vine în părţile nâstre pe la finea lui Marte sii la începutul lui Prierii și petrece până târditi tânuna.. Se ţine mai cu samă prin pomete, în a cărorii apro- piere se uflă multe leguminăriă, | 
“ 

, 
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Căldărașuli. 

TI. | 
Căldărașulii s6ă Lugaeiulii 1), numitii 

astfeliii în Banati; în “Transilvania Botrosii 1); Gră 
în alte locuri Pa sere-domnseă 3) și Ghimpet), 
lat. Pyrehula europaea; Pyrrhula vulgaris Naum. germ. 
der Gimpel, e pe ereseetulii capului, pe gâtlejii, pe aripi 

i pe câdă negru-intunecatii ; pe spate “cenușii; n6da 
i partea inferiră a pântecelui albe ; celelalte părți ale 
orpului însă roșiă-aprinse. E de șeptespredece centi- 

metri în lungime, de douedeci și opt în lăţime, de 
n6ue în lungimea aripelorii și de șese în lungimea codii. 

Căldărașulii provine în tâtă Huropa - și „petrece 
peste veri mai alesii la munţi prin brădinișuri și fă- 
iinizuri, Cră €rna se cobâră și le ţ6ră. 

Ș 
> 

s 
, 

e 

. TI. E . ? 

Dexpre paserea deseriză mai usii Dlii Orestii Lu- 
janii mi-a comunicatii următârea legendă : 

?) Com. de Dnir A. Opmea și [. Trăilă prin Dlă Dr. At. M, Marieneseal. 
*) Lauriană și Massimii. Ulossuriii, pe 1406—147, 
3) A. de Cihae. Dictionnaire. t. 1, p. 197. 
*) Com. de Dia N. Barbu, 

e
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A fostii odată unii Dbacanii, unii adevăratii Burtă- 
verde, carele în vița sa altă grijă ma avută, fară 
numai aceea: cum ar putea înșălă și scurge de bani CĂ 
pre toți Gmenii, ce veniaii Ja dânsulii ca să cum ere l ( > 
âte ună alta. 

” i dacă sar fi Îtămitii A afâțe » fi Și dacă sar multănitii numai cu atâta ar fi 
fostii cum ar mai fi fostă, dar” el nu nurmal pre cum- 
Erătoră îi înșălă, ci și pre mulţi alții, pre carii îi în bingeaili > ) 3 ş ya o păcatele să împrumute când-va bani dela densulii, căci 

elii adeseori da și bani în împrumutii. Pre acești din. 
urmă mai cu samă așa de bine mi ti-i îmbrăcă prin 
ametele sale cele mari, că pre mulţi dintre denșii, în 

locii să-i sectă dela nevoc, în scurtii timpii îi aducea 
la. sapă de lcmnii. 

Dar bine-a disii, cine a disii, că tâte-siă numai 
pent la o vreme... Omulii penă ce nu păţesee nu se 
pocăesce |... 

Așa a pățitii și bacanulii nostru ! 
_Vădândă Dumnedeii, că elii, în -locii să se pocii- 

Escă și să se mulțămâscă cu ecen ce are, de ce merge 
de ce se face mai mare cămătariii, înșălătoruii și des- 
poietoriii, și voindii a scăpă pre Gmenii eci NCvOICĂ, a 
cărorii plângeri și tânguiri strebătuse demultii pen€ la 
dânsulii, din Shiarele acestui omii: fără cea mai micii 
mustrare de cugetii, l-a prefăcutii întwo pusere, pre care 

„noi o numimii Ghimpe, și-lii alungă apoi în lume: 
largă. — 

Și fiindii că bacanulii însălătorăii și cămătariii 
avea unii capii câtii ună bostanii de mare şi-o gură 
torte lată și diibălazată, de-aecei și Ghimpeleu re-
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masti eu capii mare si cu hotii grosii. Eră roșulii de 
pe gușa și burta sa se dice că e sângele, ce l-a suptii 

“prin cămătiirie şi înșălăciune dela creștină, Gră negrulii 
din capii este cușma de micliă, ce-o avea și-o purtă 
elii încă când eră bacanii. 

Dacă eine-va prinde pre vre unii Ghimpe și 
voesce să-lii ţie în casă, nu pâte, căci Ghimpele, 
cum cade în mâna cui-va, îndată își mușcă limba și 
pere, nevoindii să fio de risulii și baţjocura acelora, pre 
"arii i-a înşălatii și desporatii Gre-când, | 

Acâsta e legenda Ghim pelui. 

III. 

Românii din "Țera-Bârsei în “Transilvania, după 
cum mi-a istorisitii Dlii N. Barbu, întrebuinţâză Gh îi m- 
pele ca medicamentii în contra morbului numiti de 
dânșii „fo cii-vi ii“ sâi scurtatii „fochiii“!), pentru 
că paserea acâsta, după spusa și credinţa lorii, are pu- 
tere de a trage totă fochiulii în sine, Dreptii aceea; 
'ând unulii sâii altulii pătimesee de ftochiii, nu se 
Jasă penă ce nu prinde vre doi penă la patru Ghi m pă 
  

') „Fochiuliit scurtată din „foc î-vi îi, este, dupa cum spunii Românii din ţsra Bârsei, unii felii de morbii ca Orbal țuli, care se capttă din recdlă, și omuli, ce-l are, se ice că arde ca și când ar fi pusii întrunii cuptoriă de foci. 
„Focul iîi-vi îti este cunoscutii și Româniloră din Bucovina, însă întraltă înţelesii. Ei înţelegă adică sub cuvântulii acesta foculii ce se produce prin frecarea a dâue lemne uscate de-olaltă până ce acestea se aprindii și începii n arde. Acestii felii de foci îndătinezăi „Românii a-lă produce la mai multe ocasiuni însemnate și spunit tot- 

odată că e de mare lic.
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P9IESi . sii dacă nu este cli în stare să-k prindă, atunci pune 
pre altulii de-i prinde, 6ră după ce i-a prinsii îi ţine 
în odaia, în care locnesee elii. . 

Ghimpii, după ce ati trasi întrenșii, totii 
fochiulii din omulii“ morbosii morii, Gră omulii se însănă- 
toșază, | 

II



Forfecuța. 

TI. 

Pretutindene unde se aftă păduri întinse de brad 
și molidi “provinii unii felii de păsărele, cari se nu- 
trescii mat multi: cu seminţele acestori copaci. Și fiindii 
că în ţerile locuite de Români se află destule păduri 
întinse, cană, în cea mai mare parte au lorii, sunt împă- 
mate mat numai cu Dragi si molii, precum sunt bună 
ră Carpaţii, semţelege de sine, că păsărelele, despre - 
ari nă-e vorba, adese oră se află intrunu numării fOrte 
însemnatii șin aceste ţeri, | 

Pre acestea păsărele, cari forte lesne se potii cu- 
n6sce dintre alte paseri după rostulii lori celii îneru- 

„cișati, Românii din unele părti ale Bucovinei le nu- 
mescii „For fecuţes, ră în alte părţi „E orteceles 
mase, Forfecei, Forfecărei și Porfeciărași, 
sing, Forfecuţiă, Fortee pa, Forfeceli, For- 
fecărelii și Forfecă ași) 

După făptura și mărimea corpului și dupii colrea 
penelorii Forfecu ele sempartii în patru specii, 
ŞI anume; 

?) Com. de Dlă P. Ursulă,



— 24 — 

Forfecuţu-ro şie, lat. Loxia pityopsithacus 
Bechst. germ. der Kicferkreuzschnubel. 

Capulii, gușa, gâtlejulii, peptulii și pântecele acestei” 
Forfecuţe sâi Fortecele sunt deschise TOȘII ; 
penele de pe spate sure-roșii; în colo penele sunt may 
multii cenușii, negre și surii, 

Forfecuţa-gălbie, lat. Loxia curvirostra 
L. germ. der Fichtenkreuzsehnabel. 

Penele acestei forfecuţe, când e tânără, sunt mai 
multii sure, 6ră dacă îmbătrânesee galbine-verdii scii 
simplu gălbii, a forfecelului însă roșii-aprinse, 

Forfecuţa-surie, lat. Loxia rubifaseiata, 
germ. der Rothbindenkreuzsehnabel. 

Forfecuţa acesta se deosebesee de cca gălbie nu- 
maă prin aceea, că are unii cereii suriii pe câtă i, umeri 
negrii și împestriţați cu rOȘU. 

Forfecuţa-roșiectică, lat. Loxia bifaseiata, 
germ. der V'eissbindenkreuzsehnabel. 

Acâsta e cea mai mică dintre tâte forfecuţele, 
Colrea principală a penelorii sale e roșieticii.  Vortulii 
penelorii. de pe aripe îns precum și a celorii de pe 
umeri e albii, 

II. 

Numele de „Fortecuţie sâi „Forfecea a 
acestei lamalii de paseri vine de-acolo, după ex 
spune poporulii românii dela munte, pentru că tâte 
păscrelele ncestea aii unii rostii forte curiosi, şi anume, 
“ând îlii închidii treci fălcile una pe lângă alta ca şi 
tărușurile fârtecelori îi. Rostulii lorii e forte ture, că potii
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cu densulii să-i sfarme și si-i macine chiar și pre cci 
mai vertoși cucuruză de bradii și de molidii, din cariă 
scotii apoi semenţa și o mânâncă. 

Românii din ţinutulii Dornei spunii despre pase- 
rile acestea că atunci, când se adună mai multe la unii 
locii și suindu-se pe verfulii copacilorii începii a cântă, 
e unii semnuii că celii multi peste vro câte-va Gre se 2 a 

n» va schimbă timpulii, eii va plouă. Er când se scobâră 
din pădure la stâne și târle, când se așcţă pe sub 
streșinele acestora și începi a linge locurile cele gâle, 
pe unde nu se află nici unii picii de ârbă, atunci ase- 
menea ce unii semnii că se va schimba timpulii, că va 

“ploua, însă nu îndată, ci abia peste duc, tici sii 
patru dile. 1!) 

1) Com. de Dlă P. Ursulă. 

E
 
z



Graurulă, 

IL. 
Precum pre tâte vietăţile ccle cu patru picidre, așa și pre puseri Românii le împartii în curate, mâncătâre si bune. de mâncare ȘI în ne curate, nemâncătâre sâi Spurecate. 
Una dintre paserile, care nu: numai că e de ciitră Români ţinută de curată s6i bună de mân- care, și încă, pentru carnea că cea gustubdsă, e fărte căutată și prețuită eși Graurulii, dem. Griu- relii și Grăuraşii!), fem. Grău riţă2),. numitii de cătră Românii din Epiri Gărăveliu sii Gără veliu 3), lat. Sturnus vulgaris IL germ. der Stau, | 
Graurii, aceste paseri forte bune de mâncare, se potii cunâsce de pe urmiitârele semne, Ii ati pene DegriciGse şi presurate cu pete albe și sure, Penele de pe capii și cele de pe spate ale Graurului strelu- cescii vâra ca penele de pe capulii răţ viului, cră penele Grăuriţei sunt porumbace-cenușiă. 

1) In Bucovina și Muntenia com, de Dlă P. Ispirescu. 2) lu Bucovina și Transilvania com, de Dă Gr. Crăciunașă. 5) Com. de Dă I.D, Iondrosomii.
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Grauriă  trăeseii pretutindene în Europa, — din lundulă Șvediei penă în insula Malta, ȘI chiar în Africa, penă la capulii Bunci-speranţe, — După ce în luna lui Lunic și-ati elocitii Gucle lorii cenușii în cuiburi străine scii în scorburi de copaci, se adună de petrecii în sto- luri, doruiă nGptea în stufii, se ciorovăeseii sâra și de- minta, se sedlă de odată cu mare volbură și trecii. re- pede ca unii norii negru îndesatii. De multe ori se amestică pintre Porumbei și pintre Ci6re, cu ari sbâră apoi, pintre vite cocoțindu-se și căutându-și mâncarea, !) Ă 

In restimpulii acesta sunt Graurii fârte grași și „prin urmare fârte bunt de mâncare, ? 

II. 
Românii ai despre acesta sprecie de paseri încă 

ȘI următârele datine și credinţe : | 
Se dice adică ci acei pui de Graur, carii nu sbori din cuibii pe la „lâna Graurilor in, adică 

în diua de ss, imp. Constantinii şi Ilena, 21 Mai, se sue furnicile în evibii și-i omâră. De-aceca Grauruli 
Sci, Grăuriţa în diua de I] Ena Gruuriloru își aruncii puii afară din cubi, ca sii nu-i âmple furnicile, 2 

Pre pruncii de țiganii, carii, după cum lie-carura 
ii este prea bine cunoscutii, sunt I6rte îndrăsneţi ca și părinţii lori, Românii îi asâmănă cu puii de Graurii, 
dicendu-le ci sunt ca: 

1) 4, 1. Odobescu, op. cit. p. 29, 
*) Com. de Di tir, Crăciunaşii, 

1
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Nisee pui de Graurii 
Din luna lui aurit, 

„Tu poveștile române aiâseoră dimii peste cai năs 
drăvani, cară portă numele de „Graur ii 

Totu dela numele. acestei paseri derivă și nume] 
a dâuc localităţi isulate din România, anume: Graur 
locuinţă isolată în judeţulii Vasluiii plasa Funduriă, + 
Grauri, locuinţă isolată în județulii Doljii plasa Jiului 
(le-susti, ?) | 

In fine spunii Românii din Bucovina, că primă 
vera, când vinii mulți Grauri de-odată și âmblă prin 
garduri, nu va fi timpii Dunii, ci timpii ploxosti și cu 
multe pohâie, 2) 

-- 1) Frundeseu. op, cit. p. 923, 
2) Diet, de Bâncăşti din Vatra-Dornei, 

OR —
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Adausii.: 

„ Paserile, a cărorii nume poporaniăi L-am auditii în 
decursulii tipărirci acestui tomii din Ornitologie, precum 
și acelea cari nu le putut până acuma defini latinesce 
aflaă de bine a le înșiră aice sperândi că cu timpulă 
și acestea se vor pută defini. E 

Paserile, despre cari ni e vorba, sunt următârele, 
 Prigoruiulii, — Dia Tosifii Olarii, învăţi= 
toriu din Domanii în Banati, mi-a seristi următorele 
despre. paserea care pârtă numirea esta : „Prigoruiulii 

„se ţine de paserile carnivore; are ciocii strimbii, pene 
tăreate albe și brune, piciâre frumâse galbene, Vâra, 
ând e secetă mare, senalță fârte .susii în acri și ţipă . 

a plâie. i 
După nume star părea că paserea -acâsta ar fi 

aceea-și, care în unele locuri se numesce Prigore 
Cră- în Bucovina. Albinărelii (vei p. 58.) după 
descrierea ei însă: scmănă may. de grabă a fi Gaia 
(veqi p. 164) sâi alta Gre care pasere din familia Găii. | 

Totii despre Prigoruii Dlii los, Olari mi-a: mai 
comunicati încă și următârea legendă din Banati: . 

Când a făcutii Dumneqeii lumea a poruneitii tutu- 
rorii paserilorii ca și ele să lucreze împreună cu den- 

| 29
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sulii, și mal alesii să îndrepte și să curățâscă “tote isv6- rele și riurile de pe faţa pămentului, pentru ca apa din ele să fic raai limpede și să curgă mai linii. 
Tote paserile ascultară porunca: făcătoriului lori, numai singurii Prigoruiuli nu voi să asculte, numai elii nu voi să lucre, dicândii că nu-și va întină păpuciă luerândii și curăţindii isvorele. .. Are clii destulă apă când plâuă, nu-i mai trebue în să și alta... 
Dumnedei, vădândii aeâsta neascultare și îndă- răptnicie a Prigoruiului, l-a blăstămată dicândă că atâtii sa elii câtii și întrega lui seminție să waibă dreptii de a bea apă din riură, ci numai cu apă de plâie să-și stem- pere setea. ră de se va încumetă vre odată să beăe, 

atunci îndată să pâră 1... N - i 
Așa a disă Dumnedeii și ușa a și remasii, | 
De-accea Prigoruiulii de-atunci și penă în diua de astă-di, când e mare secetă vGra, senalță în acră: și strigă nencetati „ehiu! chiu pentru că atunci cere plâie ca să-și stâmperea setea, 

* 

Sărăţelulii, — Acesta e o păstrică mică din ordinea cântărețelorii (oseines). Penele sale - cele de pe Sușa și pântece sunt galbene-surii, cele. de pe capii şi spate la rădăcină vinete ră la verfi galbănii-întune= * cate. Aripele pe de-asupra Sălbii, Gră. pe de desuptii albii. 
Sărăţelulu, după cum mi-a spusi Dl P., Ursulă, 

petrece pretutindene . prin păduri unde sunt butuci și 
şi arbori resturnați, precum și prin coșerele sâi nimă- 
te]e oiloriă. In locurile din urmă însă mai alesii numai



/ 
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tâmua, când are să cadă omiătii. îrna. se apropie și de 
locuinţele ominesei, Nutreţulii seii constă mei multi din 
musculițe și vermișură, Cuibulii îl face în regulă prin 
frundele ce se află sub butucii cck putregăioşi. 

Sărăţelulii cântă numai sâra când e s6rele aprâpe 
de apusii. Peste qi nu cântă mai nică odată, fără numai 
atunci când plGuă și nemijlocitii după aceea se însăni- 
nGză și sc face frumosi Și căldurostă, 

% , 

Ţintariulii, — Acesta e de mărimea unei vrăbii. Are o ţintă de pene roșii pe frunte, de unde 
se vede că-i vine și numirea, care am audit?o ântâia-șă * dată dela nisce păstrari din Bucuresă. Pe pântece e 'albineţii, Gră pe spate aduce la 'colâre cu vrabia de 'asă, Femeiușea e pe peptii roșietică cră pe pântece albă. 

Țintarăulii se ține de ordinea paserilorii, cântătore, Semănă a fi o specie de Cintiţă, 

. Urziecariulă, — Acesta, după Cui mi-ai spusii” vro câți-va Români din satele Frătăuţii-vechi "și Crasna în Bucovina, e una dintre păsăruicele cele ma mică, cari se află în Furopa ; se ice că e ce-va mai micii chiar și de câtii „Ochiulii-b oului, Pe- trece mai multii prin burueve și prin urzici, de unde se vede că-i vine - și numirea. Se bagă de nzulte ori chiar și prin borţi de șârecii. Eră nutrețulă lui constă din museuţe, 
| Ei nu cunoscii păstruica acâsta din vedere. Pre- Ssupunii însă că va fi o specie de Pit-ulice, pentru
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că, afară de Ochiulii-boului, mai cu samă Pitulicele ait 
dațină, de-a âmblă și ași căută nutreţulii prin mărăcină, | 

urzici și alte buruene. 

= 

Macalândrulii. — In privința păsăruicei, 

care pârtă numirea ac6sta usitată, după câtii sciit că 
până acuma, numai în Moldovă, Dlii V. Alecsandri 

mi-a scrisi următârele: „Macal6ndrulii e o păsărică 

cu peptulii roșii, fârte sprintină în sboruli că. Cânte- 
culi seii e veseli şi armoniosii, Ea dispare 6ma din 
țâră și revine în primăvâră de-și face cuibulii chiar 

prin grădini... 

Ore nu e cum- -va păsăruiea, care în unele locuri 

se numesce- Pri g g6re sâii Prihoriii germ. Roth- 
lehlehen ?? (vedi p. 256). După descrierea Dlui V. 

Alecsandri ar semină să fie acâsta. 

* 

Gelatulii. — Acâsta numire din Banatii mi-a 

comunicato Dlii A.. Oprea. prin Di Dr. At: M. Ma- 
rieveseu  dicândii că se numesce germ. Fliegenfânger. 
Sunt însă mai multe specii de Fliegentănger lat. Mus-" 

'cicapa. Nusciii acuma care specie anume senţelege sub: 

Geluatii, sii pote că tote 2... 

„x 

Cioica cu accentulii pe i din urmă. Numirea 

acâsta e usitată în Țâr a Bârscă în Transilvania. Mi s'a - 

spusii, că păstrica ce-o pârtă' e de mărimea vrăbică, 

are însă rostit ce-va mai lungă și mai supțire; cântă.
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ciuie, ciuic, ca și când sar văetă, de-unde se pare 
„că-i vine şi numirea. ; | 

, 

* 

Seorușa: — Numirea acesta, care mi-a comu- 
nicat'o Dlii 'Gr. a lui 1. Sima, e usitată la Românii din 
munţii Abrudului în “Transilvania. S6mănă că paserea 
ce-o portă, se ţine de familia Stur dilorii, pentru 
că o. specie. de Sturqii se nutresee mai multii numai cu 
bobiţe de Scorușii (lat. Sorbus aucuparia). 

Ec 

Gintiţa. — In unele părți ale Bucorinci, pre- 
cum d. e. în ţinutulii Solecă Cintiţa (vedi p.. 382), se. 
numesce și Gintiţă. 

* 

Minundua. — Minundua sâăi MninunGua, 
după credinţa poporului românii, este o pasere miste- 
ri6să, care nu se arată nici odată Gmenilori. Mulţi o 

sa cunoscii numai după nume, Gră-acăia ee pretindii că 
ai vădut'o, când îi întrebi cum arată, nu sciii cum să 

“ţi-o descrie, Unii spunii că at fi de mărimea Grau 
rului, alții de mărimea unui porumbii și 6” alţii 
dicii că ar fi numai ca Ochiulii-boului Unii spunii 
că ar avea pene ruginii, ră alţii verdii și albe. Mai 
pe scurtii nime nu ce în stare s'0 descrie cu de-anitrun= 
tulii, căci numai xarii când și rarii cine o pâte vedea. 
Bunii omii Ja Dumnedeii trebue să fie acela, care o vede! 

Atâtii după spusa Românilori din Bucovina, câtii 
și a celorii din 'Pransilvania vecini cu Bucovineniă,
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MinunGua trăesce mar cu samă la munte, prin 
codrii seculari, -prin pădurile cele mai dese pintre crengi 
si vr6scuri, și numai atunci se scobâră în apropierea 

"satelorii, când are să cânte, Si 
Minunlua cântă fârte rarii și numai n6ptea între 

unspredeee și dOuespredece sii + dela medulii nopţii 
până ?n revărsatulii zorilorii. Cânteculii că este feliuritii, 
Unii spună că elii sâmănă uneori cu plânsetulii copii- 

„loră, alteori cu sbârătulă caprelorii si cu cânteculii 
altoră paseră. Eră când gatâ de cântatii, atunci face ca 
în vr'o câte-va restimpuri nu, nu, nu, nu! sâă m i, 
mi, mi, mi!'s6ii ţu, țu, ţu, țu! Alţii 6ră-și spuni 
că ea cântă în mai multe moduri și cânteculit că să fie 
forte frumosi și plăcutii. i 

Câte odată se aude Minunâua ' și diua cântândii, 
însă numai la locuri umedise, la lacuri, pintre trestii 
și răchiţi. Când 6 audii Românii pe locurile acestea 
cântând și mai alesii tâmna dicii: „an ascultă cum 
cântă Minunua, Cră va fi anulă ploiosii 

Cânteculii Minunelei atâtii după credinţa Români- 
lorii din Bucovina câtă și a celorii „din Transilvania, 
menesce totdluna a reii. Aşa spunii ci, între altele, că . 
atunci când cântă ca în scurti timpi ai să urmeze 
bâle, bătălii, șcii o fâmete mare. De câte ori cântă ea, 
atâția fiorini are să fie corețulii de Păpușoii. 

S ş 

Despre Minunea se face amintire încă și întro 
doină poporună, însă șintiacâsta așa de scurti, că nu 
se scie cu siguritate mai nemică despre acesta pasere. 
misteriosă.
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“tă și doina respectivi: 

Pe-o crengi de răchiţea 
Este-unii puii de Minunea 
Trasam puşea la obraz 3 
— Hohoho! nu mă 'npușeă 
Pen'ee nu mei întrebă ,,. 
Că nu-să puii de vidră n€ sră, 
Ci-sii drăzuţa ce ţi-l dragă, 
Numaisii eu cămeșii nâgră 
Si nu mă cunâsea casă... 

Din tâtă doina acâsta atâta se pote deduce, că 
„Minun6ua e nceră lu pene, mai multi nemică. 

« 
i * . 

Mninuniţa. — Românii din. ţinutulii Dornei 
și a Rădăuţiloră în Bucovina cunoseit o pasere pre care 
0 numeseii Mninuniţă i-o desebiii astfeliii: »AMninu= 
nița e ce-va mai mică de câtă unii porumbii și aduce 
la col6rea penelorii cu pupăza, pe sub "pântece e cam - 

“albă, pe spate cam pestriță vânătă, Gră pe frunte, eând 
-sborșesce penele, se formâză o cruce ulbă. Ea vine 
frte rarii în Bucovina la începutulii primăverii si pe- 
trece mai cu samă prin munţi, Cânteculii ci, care sună, 
Hlili! lili! însâmnă, după eredinţa poporului, apro- 
picrea uncă bătălii. 

Pote că Mninuniţa și Mninundua e una 
și aceea-și pasere? “ | 

Unindua. — Românii din Frătăuţii-vechi cu- 
a noseii o pasere eu numele „Uninea« și o ileseriii în
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următoriulii - modu: „Uninâua e așa: de mare ca unii 
oii de curcă sâii ce-va și maă mare, e la făptură 'rotun- 
dă, capul și picidrele fârte mică, la pene înpuiată (în- 
pestriţată) cu albii și cu galbănii ; aripele scurticele. Pe- 
trece în codru. Cântă de. cu npte. înaintea tuturorii : 
celorlalte paseri. Cânteculit ci e cam aeâsta lu, lu,lu,lu! 

Despre Uninea se spune că vine la noi ca să 
spargă omătulii, și cum vine omătuli îndată se ie, Nu 
erm6ză nici odată la-noi, Vine de-odată cu Sturduliă 
și cu Mierla. Nu se apropie nică când de sate, ci pe- 

"trece numai prin codrii și păduri. Sborulă ci e ca al 
vrăbiei, Când Sbâră nu i se vădi de felii piciorele. 

Canarulă, dem. Căn ărașii, fem. Căn d, 
rită, lat. Fringilla canaria I.. germ. der Kanarienvogel. 
Acdsta păsăruieă nu e mar de felii cunoscută Ruwmâ- 
nilorii dela ţâra, ci numai celoriţ de prin otașe, caril 
o ţinii prin colivii. Prin urmare numirea ci .de-ocamdată 
nu pâte fi admisă ca poporană. Causa însă de ceo în- 
șirii aice. este, tăi cu timpulii are să se Jăţâscăi şi acesta 
în poporii ca și multe altele. - 

Buligaia. — Paserea, care portă acesti nume . 
“usitatii în “era Hațegului, după cum mi-a spusii Diă 
Nie. Densușianii, e unii fehi de vulturii care-și face 
cuibulii prim munți. Da” nu petrece numai la nunți, 
ci peste di se cobâră fârte adeseori și la eră unde-și, 
caută nutreții, Gră spre sâră. se retrage 6ră-și spre : 
munți... In aerii mai multă plutesee, de câtii sbără. 

Ni g
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AB. Afară de acestea erori mai lipsesce în unele esemplare i scurti 
la mijloculii și mai alesii la finea unorii cuvinte din poesii și 
note, Pre acela lectorii vor binevoi a-i adauge singuri. 

   


