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alai fie-care scic că poporul român «de prelutiudenea, pe 
lângă sărbătorile legate de biserică sai creştine, nai fine 
încă şi -alte.'strbătoră nelegate sai păgâne. 

Sărbătorile legate tuturora „li-s cunoscute, căci fie-care 
creștin adevărul le serbeză; nu tot așă însă şi cole nelegate, 
şi cu atâta mai puţin numerul, numele şi causa jinoriă lor, 

A sosit însă timpul ca să le cundscă şi pe acestea nu 
numai poporul de rind, carc adese-ori le ține cu o sfințenie 
mai mare chiur decât pe cele legate, ci şi cei-lalți Ro- 
mâni, cărora nu li-s cunoscute, şi mai ulos cei cc se ocupă 
cu studiul literaturci poporale. 

Și asta cu atâta mai mult, de Gre-ce ele, și- cu deosebire 
legendele, poesiile, datinele, credințele, superstițiunile, petre- 
cerile și jocurile usitate în decursul lor, sunt de o înserm- 
nălate fârte mare pentru literatura și mitologia „română. 

Do accea mi-am propus ea, pe lângă alte studii pe ferc- 
nul literaturei poporane, cu care mă ocup de un timp mai 
îndelungal, să publie unul și despre <Săvbătorile la Ro- 
mâni», care să cuprindă descrierea luluror scrbălorilur ro- 
mâne, și anume atât a celor legate cât și « celor nelegate. 

Fiind însă materialul dejă adunat cam mdrişor şi având 
bună speranță că şi de acum înainle voii mai adună, de 
acece și studiul din cestiune vu constă din mai multe volume,



Iv. 

De astă dată însă presint on. public cetilor numai vol. I, 
întitulat «Cărnilegile», iar cele-lalte volume vor urmă sue- 
cesiv după cum îmi vor ertă timpul şi împrejurările. 

Observ tot odală că atât unele dintre serbălorile legate, 
„cât şi unele dinire cele nelegute, poporul le serbâză, ca și 
biserica, prin înainte serbare, serbare și după serbare, în- . 

» cejend adecă datinele şi credinţele în ajunul sevrbătorii şi 
srîrşindu-le abiă a doua gi după serbătăre. 

De aceea şi ei am aflat de bine ca lâte datinele şi ere- 
dinţele, adecă nu numai cele ce sunt usitate în diua unci 
serbălori, ci şi cele ce Dremerg, precum și cele ce urmăză, 
să le descriă pe rînd sub numele aceleiaşi serbălori. 

In fine E simt dator de-a exprimă sincerile mele mul- 
jămiri Academiei Române, care a avut deosebita bund-voinţă 
de a tipări pe spesele sale volumul de faţă, precum şi tu- 
turor P. 1. domni, cari mi-ati întins mână de ajulor la 
adunarea materialului cuprins în acest volum. . 

_Suctva, 12(21) August 1895. Aa 

$. FI. Marian.



SFÎNTUL VASILE SAU ANUL NOU. 

I. 

SERA SFÎNTULUI VASILE. 

Dintre t6te serile de peste an, cea mai bogată în datine 
și credinţe, cea mai misteri6să şi tot odată una dintre cele 

mai plăcute pentru poporul român este Sera Sfintului Va- 
sile saii a Anului noă. 

In acâstă sâră, tâtă suflarea românâscă, începând de la copiii 

ce de-abiă pricep şi rostese câte un cuvînt, până la cel mai 

bătrân moşnâg, îşi are partea sa de petrecere, distragere şi 
bucurie. 

Incă nu s'a sfirşit un şir de datine şi credinţe, începute 

cu Ajunul Crăciunului, şi iată că acuma se începe altul, tot 

atât de îmbelşugat, tot atât de atrăgător și de încântător. 
Pe când, cu puţin mai înainte de acâsta, fie-care puteă să 

iea parte la datinele poporului român, ce se petreceau în fața 
lumii, să le vadă şi să le admire, acuma, cine voesce să cu- 

n6scă t6te datinele, credinţele, prejudeţele și misterele acestei 
seră, trebue să alerge de la casă la casă. 

In acâstă sâră ni se înfăţişeză un şir de credinţe,. preju- 

deţe și mistere, în al căror sîn, după credința poporului, 

zace ascunsă cunâscerea viitorului. 

Abiă a apucat să apună s6rele după culmile dâlurilor, şi 
iată că poporul român, credincios obiceiurilor şi reminiscen- 

Marian, Strbătorile, 1.
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ţelor sale strămoşesci, îşi începe ceremoniile sale superstiţi6se. 

EI aprinde o lumină de câră curată, pe care o lasă să ardă 

i6tă n6ptea dinaintea icânelor, şi mai cu s6mă dinaintea 

icOnei co represintă pe Domnul nostru Isus Christos (1), anume 
ca să pâtă întră norocul în casă. (2) 

Incepe apoi să ungă uşorii şi pragurile cască cu usturoiit 
(aiă) și cu mai multe alto feluri de unsori. Asemenea unge 
pragurile și ușorii grajdurilor şi ale şurilor; apoi, în forma 
crucii, unge î6te animalele, şi în urmă pe sine și tâtă familia. 
El crede că ast-fel în decursul anului viitor va fi scutit de 
apropierea lui Bată-l-crucea (3) şi a Strigoicelor, cari umblă 

po la casele Gmenilor ca să iea mana de la vaci. (4) 
Cevă mai pe urmă cete de băcţi, cari de-abiă așteptară 

sosirea acestei seri, încep a umblă pe la case cu Colindatul 
şi cu Plugușorul, cântând, urând, pocnind din bice şi stri- 
gând de răsună satul. 

Tot pe atunci când încep băeţii a umblă cu colindatul 
sait cu aratul, prind a umblă și ţiganii, unde: este datină, 

“cu Vasilea. | 
La fie-care casă, la fic-care bordeiaș, e acuma lumina 

aprinsă. Toţi aşteptă cu nerăbdare pe colindători şi pe plu- 
yăraşi. (5) 

Copilaşii cei mititei, cum aud sgomot şi sunete de clopoței 
şi buhai, îndată alârgă la ferestre, să asculte cum sc urâză 
şi colindă, să înveţe şi ei a ură şi a colindă. lar după co 

  

  

(1) Datina Românilor din Calafindesci, sat în districtul Siretului, precum 
şi din alte sate din Bucovina. Vedi și Dim. Dan, Comana Straja şi lo- 
cuitorii ci, studii “istoric, topografic şi folcloric, Cernăuţi 1897, p. 94: 
«In spre s6ra anului noii nu se dârme de fel, nici se stinge lumina.» 

(2) Din manuseriptul d-lui 1. Pop-Reteganul aflător la Academia Ro- 
mână din Bucuresci : «Spre diua de Anul nou nu-i bine să stingi focul, 
nici lumânarea, nici să adormi cu ușile închise, ca să pâtă intră noro: 
cul în casă, și chiar de ai dormi, să nu nădăâscă că tu dormi.» 

(3) A.P. Alexi, La Sfîntul Vasile, publicat în « Familia», an. VII, Pesta 
1871, p. 32. — Bată-l-crucea însemnâză diavolul. 

(1) Credinţa Românilor din Bucovina. 
(5) Românii din Bucovina numesc colindători numai pe aceia cari în 

ajunul Crăciunului şi al Sfintului Vasile cântă colindele. Cei ce în sâra 
Sfintului Vasile umblă cu Pluguşorul şi declamă, urâză colinda acestei 
datine, se numesc plugăraşi.
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colindătorii şi plugărașii aă sfirşit de colindat și urat, ma- 
mele, ca să facă mai mare bucurie îngeraşilor lor, le dai în 
mână darurile menite pentru colindători, ca ci să le sestă 
afară și să le dăruiască colindătorilor. Firesce, ele încă es 
'dimpreună cu dinșii, ca să nu li se întîmple vre-o neplăcere. 
O! câtă bucurie, 'câtă palpitare de inimă la acești mititei !.. 
Dar ei nu pot să se împotrivâscă mult timp somnului!... 
Ascultă ce ascultă şi după acoea ce culcă şi dorm duşi, vi- 
sându-se colindând şi ei prin sat și căpătând felurite da- 
PUrĂ, 

Feciorii cei holtei, cară ai să serbeze a doua di după amâdă 
Vergelul, merg în acâstă sâră pe la tote casele unde sunt 
fete mari şi poftese pe părinţii acestora, precum şi pe dinsele, 
ca să bine-voiască a veni pea doua di la Ver gel. 

Acestea de până aici înşirate se petrec mai la fio-caro casă 
Sunt însă fârte multe datine şi credinţe, cari se petrec numai 

la unele case, în unele locuri anumite, şi în unele odăi: chiar 
cu ferestrele astupate, ca să nu se vadă do afară co sc pe- 
trece în lăuntru. 

Colea, la o casă, unde sunt adunaţi feciori şi fete, bărbaţi 
şi noveste, tineri și bătrâni, între rîsete şi veselii, se serbâză 
un fel de Vergel. Aici se aude buciumul sunând, lăutarii di- 
cad din vidre, feciorii horind, iar cei bătrâni istorisind fe- 
lurite anecdote şi alte istori6re interesante de pe când erai 
şi că feciori holtei, saii din timpurile mai vechi. 

Mai în colo, la o altă casă, vedem ferestrele astupate și, 
dacă o licărire de lumină war străbate prin vre-o cr&pătură, 
care din greșală a rămas neastupată, am crede că toţi ai 
casei dorm. Dar nu!... aici e locul misterelor. Aici încă se 
serbâză un fel de Vergel... O mulţime de fete adunate, unele 
mai tinere, altele mai bătrâne, unele mai isteţe şi mai fru- 
m6se, iar altele cum a dat Dumnedeii, caută prin diferite 
mijlOce să scie: de se vor mărită în anul ce vine ori nu? 
cine şi cum le va fi asitul, adecă soțul viitor ? 

Chiar și gardurile, lemnarele, oedlele vitelor, coteţele por- 
cilor, fântânele şi pîraiele nu sunt în astă seră lăsate în pace. 
“Acestea încă îşi ai tainele lor, 

De altă parte, pe virful unui deluşor sait în alt loc, unii
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feciori suflă în buciume, cântă în surliţe (surle), îluere, bat 

tobe, piue şi alte obiecte sunătâre şi timpanice. (1) 

Unii Români mai bătrâni, cu gândul mai mult la economie 

şi la cele ce le-ar put6 mai lesne ferici gldta (2), lăsând ţi- 

noretul să-şi petrâcă în bună pace, cum s'ait veselit și ci 

când au fost de sâma lui, se așâză lângă vatra focului, pun 

pe foc lemne de stejar saii de fag, aduc apoi vre-o câte-va 

cepe și, desfăcendu-le, prin mijlocirea acestora și a cărbuni- 

lor de stejar şi fag, cu sânge rece și gânditori, încep a face 

Călindariul, ca să vadă cum va fi anul următor: bun sati 

răi? roditor sait neroditor? 

După ce ati gătit ast-fel de făcut călindariul, dacă e afară 
senin, se uită la stele şi la lună, ca şi din lucirea și Dosi: 

ţiunea acestora să cunâscă cum va fi anul următor. 
Alţi Români, visând să se facă într'o bună diminâţă de 

odată avuţi, priveghiază mai de cum înserâză și până se 

face diuă, căci în acâstă n6pte, după credinţa lor, se văd 

toţi banii îngropaţi argând; prin urmare, v&denduii, ar pute 
să-i. desgrâpe. Dacă, după cum spun ci, ard de cu sâră, nu-s 
buni; iar dacă ard în qori de di, adecă în revărsatul gorilor 

Anului noi, atunci sunt buni, pâte merge ori şi cine fără 

sfială şi frică să-i desgrâpe, căci îi va luă, numai — de vor 

fi ai săi. (3) 

Vrăjitârele, cari se pcupă cu căutatul în cărţi, cu diferite 

farmece, vrăji și descântece, încă nu se culcă cum înserâză, 
ci şi ele îşi ait ocupaţiunile lor. Aşă vrăjitorea, care voesce 

să aducă ursitul unei fete din depărtare, fură în acâstă sâră 
un 7esteii sai şi mai multe de pe la jugurile Gmenilor, însă 
numai de acolo unde 6menii nu-s priminiți, adecă de la 

acele case ai căror stăpâni sunt numai odată cununaţi, şi 
le păstrâză apoi peste tot anul, ca la timp de trebuinţă să 

le aibă la îndemână. (4) Iar când se culcă, pun cărţile cu. 

(1) A. P. Alexi, Zoe. cit. 
(2) Sub gldtă înţeleg Românii din Bucovina familia. Glotași, membrii 

familiei. L/a împresurat glsta qic ei, când cine-va are mulţi copii. 

(3) Com. de d-l P. Prelipcean din Horodnicul-de-jos, sat în districtul 
Rădăuţului, şi de d-l P. Ursul din Căndreni, sat in ţinutul Dornei. 

(4) Dat. şi ercd. Rom. din Pătrăuţ, 'sat în distr. Sucevei, com. de d-l 
Vasile 'Turturean, preot.
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cari vrăjesc sub cap, cregând că prin acâstă faptă pot mai 
bine vrăji, sait că li se arată în vis cum trebue să vrăjâscă 
ca să ghieâscă mai nimerit şi mai bine. (1) 

Tot întwacestă nâpte de Sfîntul Vasile sai de Anul noii 
-cred Românii cum că tâte vitele vorbesc ca şi Gmenii şi că - 
în acel timp când vorbese ele nu e bine să le asculţi. Cel co 
le ascultă e pedepsit cu mârtea. Așă, istorisese unii, că în 
spre sâra Sfintului Vasile, voind un Român a auqi ce vor 
vorbi boii în grajdul săi, se duse să-i asculte. Unul dintre 
boi, vădându-l că vine anume ca să-i asculte, dise soţului stii: 

— Mănâncă, frate, şi te odihnesce bine, căci poimâne vom 
duce pe stăpânul nostru la grâpă şi nu sciii de acolea îna- 
inte cum ne va mai merge! 

Şi întradevăr acestă profeţire s'a şi împlinit, căcă chiar 
în s6ra predestinată stăpânul lor muri şi a treia qi boii 
trebuiră să-l ducă la ţinterim. (2) 

Mai departe, crede poporul că tot într'acâstă seră se des- 
chide cerul, şi numai acei Gmeni îl văd când se deschide, 
cari sunt f6rte buni la Dumnegeii. Cei ce pretind a-l fi văqut. 
deschidându-se, spun că în acel moment e f6rte frumos şi 
strălucitor atât în cer cât și pe pămînt. (3) Iar acestă des- 
chidere a cerului sati a cerurilor, care se întîmplă de re- 
gulă numai odată pe an, şi anume: oră spre Anul noii, ori 
spre Doboleză, ori spre Pasci sati spre Crăciun, se face, 
după cum cred şi spun Românii din unele părți ale J/ol- 
dovei, atât de repede ca şi cum ar clipi cine-va din ochi 
sati ca şi cum ar deschide o carte şi iar ar închide-o de 
trei ori după olaltă. Iar când se deschide, atunci acolo se 
arată mai întâiu cevă tare albastru, apoi o roșaţă de-i iea 

(1) Com de d-l P. Ursul. | 

(2) Dim. Dan, op. cît, p. 94: «Se crede că atunci s'ar deschide cerul şi 
vitele ar vorbi între olaltă, însă nimeni nu le-ar put6 audi, nici înţe- 
lege, iar acela care le-ar augi vorbind ar trebui să moră în scurt timp.>— 
Cred. Rom. din Ilișesci, sat în distr, Gurci-Homorului; din Buninţi, sat 
în distr. Sucevei; din Cireș-Opăiţ, sat în distr. Storojineţului; din Calafin. 
desci și Siret; precum şi a celor din Heciii, jud. Sucevei, în Moldova.— 
Vegi şi e«Ședetorea», revistă pentru literatură și tradiţiuni populare, 
sub direeţiunea d-lui Artur Gurovei, an I, Fălticeni 1892, p. 292—293, 

(3) Cred. Rom. din Ilişesci, Calafindesci și Siret.



ochii; şi cine o vede, să câră de la Dumnedeii în acea cli- 

pâlă ce poftesce, că tâte i se vor.da. (1) 
O s6mă de Români din Bucovina, când merg să se culce, 

pun un pahar plin cu apă pe o ferâstră, bat dou&-spre-dece 

- mătanii dinaintea paharului și apoi merg de se culcă. Dacă 
a doua di dimineţă, adecă în qiua de Anul noi, află paharul 

aşă de plin că curge apa dintr'însul, cred că peste tot anul 
vor ave noroc, iar dacă apa din pahar a scădqut şi prin ur- 
mare nu curge nimic dintrînsul, atunci cred ci că peste an 

nu vor fi deplin fericiţi, le va merge râi. (2) 
Românii din unele părți ale Moldovei, voind a cunâsce 

cum are să-i mârgă omului peste an, ieaii atâtea pahare 
câte suflete locuesc în casă și pun în ele apă neîncepută, 
de o potrivă de multă, pe care o menese după pofta inimei. 
Aceste pahare ast-fel umplute le aşâză apoi pe o măsuţă 
sub icGne, ca să stea până a doua di, când apoi măs6ră apa 
din fie-care pahar, şi în care se găsesce apă în spor, aceluia 
i se prevestesce noroc şi an bun; iar dacă se găsesce apa 
împuţinată, atunci prevestire rea se arată. 

  

(1) Const. D. Gheorghiu, Calendarul femeilor superstițigse, Pâtra-N. 
1892, p. 6 și 7. — Veqi şi «Șeetărea», an. II, Fălticeni 1883, p. 191: «In 
n6ptea de Pasci, ori de SA Vasile, dacă-i vedeă când se deschide cerul, 
ce-i cere.îţi dă Dumnedei. Povestesc Smenii că un om aveă capul fârte 
mmititel şi s'a pus de a păzit totă nGptea și, cânda vădut că se deschide 
cerul, a gis: «Dă-mi, Dâmne, un cap marez. Şi cum şedeă el cu capul 
scos afară pe ferstră, printre drugii ferestrei, odată i s'a făcut capul 
cât o baniţă și a şegut acolo până la cel-lalt an, când s'a rugat să-i facă 
capul mai mititel, de Va putut 'seâte înapoi.» — Ion Neniţescu, De la 
„Românii din Turcia europeană, Bucuresci 1895, p. 529: «Ca şi noi, Ar- 
mdnii cred că în sâră de Sf. Vasile sar deschide cerul, pe la modul 
nopţii, şi că acel care stă deştept şi vede acâstă minune are dreptul de 
a cere ori-ce de la Dumnedeii. Se povestesce cum că un tinsr, vîrîndu-și 
capul printre fcrele de la ferâstră, ședeă și pândiă să vadă deschiderea 
cerului. Și cum sedeă el așă, tot așteptând, de odată vede o lumină or- 
bitâre... Se deschisese cerul! In graba lui, voind să eră de la Dum- 
negei un cap mare, adecă cu minte multă, ceri <un cap de sinic»,,, Și 
«de odată capul lui deveni cât un sinie (= un sfert de chilă, aprâpe 25 
.ocale) și nu-l mai puti scâte dintre fârele ferestrei, decât numai după 
ce acestea fură tăiate cu pila. Dar nenorocitul trebui să aștepte și anul 
viitor, ea să vadă iarăşi cerul deschigându-se, când ceră ea Dumnegeii 
să-i facă capul cum eră de la început.» ” 

(2) După spusa Sofiei Frâncu, Româncă din Calafindesci.
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In alte părți, tot din Moldova, precum bună-6ră cei din 
comuna Hermeziu, judeţul Iași, deduc prevestiri bune, dacă, 
punând sub ic6ne un pahar aprâpe plin cu apă, îl găsesc, 
când se sc6lă a doua di, cu promorâcă (brumă). 

Și iarăşi în alte localităţi din țâra de pe urmă, pun în 
două strachini două pahare tot una de pline şi menesc; a 
doua di,-al cărui pahar va fi mai plin, acela va fi mai no- 
rocos şi în belșug de tâte, iar din paharul căruia a scădut 
apa, pagubă însemnâză şi viâţă nevoiaşșă. (1) 
Româncele din unele părţi alo Bucovinei, cărora li-i aminte 

de starea, binele şi fericirea fiilor lor, atunci când merg să 
„se culce ieaii atâtea coji de e6pă câți fii ati şi, turnând în- 
trinsele câte un pie de sare, le pun pe ferâstră, unde le 
lasă apoi până a doua di diminţă, adecă până în diua de 
Anul noii. A doua gi diminâţă, a cărui c6pă o află că e mai 
plină cu apă, acela cred ele că va av6 mai mult noroc. (2) 

In unele părți din J/oldova, locul mamelor îl ocupă ade- 
se-ori fetele cele mari. Se strîng adecă vre-o câte-va fete la 
un loc, iea fie-care fată câte o c6pă, o scobesce bine în lăuntru, 
o umple cu sare până la jumăţate; le aş6ză apoi pe prichi- 
ciul ferestrei, unde stati până a doua di. Cepele, la umeqâlă, 
slobod mai puţină ori mai multă apă şi, cu cât o fată gă- 
sesce mai multă apă în edja de câpă pe care a pus-o dinsa, 
cu atâta crede că are mai mult noroc. (3) | 

In AMuntenia, în loc de coji de câpă, se pun linguri pline 
cu apă într'o tavă cu tăvile, şi a cui lingură o fi sâcă, acela 
mare noroc. (4) | 
“Lingurile sunt de altmintrelea întrebuințate şi în Buco- 

vina, însă nu spre cun6scerea norocului, ci spre a află cine 
va trăi saii va muri în decursul anului ce urmâză. 

  

(1) Const. D. Gheorghiu, op. ciț., p. 5—6. 
(2) Dat. şi cred. Rom din Udesci, sat în districtul Sucevei, diet. de 

Marghidla Voiculescu şi Ilâna Rotariu: <Mama pune atâtea corji de câpă 
câţi feciori are şi în fie-care corjă pune puţină sare. Şi în care cârjă 
află a doua gi mai multă apă, acel fecior crede ea că va fi mai bogat.» 

(3) Const. D. Gheorghiu, op. cit,'p. 5. , 
(4) I. N. Constantinescu, Superstiţii din Ciulnuiţa, jud. Ialomiţa, publ. 

în <Ședeldrea», an. III, Fălticeni 1395, p. 122: sIn spre sâra de Sf. Vasile 
se pun linguri pline cu apă într'o tavă cu tăvile, și a cui o fi sâcă, 
mare noroc.»
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Se ieait adecă atâtea linguri câţi inşi locuese în casă și 
fie-cărei lingure „i se dă numele unuia dintre casnici. După 
acâsta, se aş6ză tâte lingurile răzimate de cevă, însă într'o 
depărtare anumită una de alta, ast-fel ca, picând vre-una 
din ele, să nu prăvale pe cele-lalte, şi întrun loc singuratic, 

unde să nu le smint6scă nimeni, şi acolo le lasă apoi până 

a doua di dimin6ţă. A doua gi diminâţă se caută lingurile 

şi; aflându-se una din ele prăvălită jos, se crede că persâna, 

al cărei nume Va avut lingura respectivă, nu va trăi lung 

timp, ci va trebui să mâră în decursul anului următor. (1) 
Alţii ieau, spre acelaşi scop, atâtea bucățele de lemn câţi 

inși locuese în casă, dai fie-cărui lemn câte un nume şi, după 
aceea, răzimându-le pe tâte de un părete, mai ales de către 

cel de răsărit, şi lăsându-le acolo până a doua gi diminţa, 

se duc şi se culcă. A doua di diminâţa, cum se sc6lă, merg 

să vadă ce s'a întîmplat cu lemnele de peste n6pte. Dacă 

stai tâte în picidre, cum s'aii pus de cu sâră, atuncă e semn : 

bun, căci în casul acesta nimeni din casă n'are să mâră în 

decursul anului ce urmâză. Iar dacă s'a răsturnat şi a cădut 

vre-unul la pămînt, atunci nu e semn bun, căci respectivul 

al cărui nume Pa purtat lemnul pare să audă mai: mult 
cucul cântând, ci trebue să mâră până la primăvară sau 

cel mult până la sfîrşitul anului viztor. (2) | 
Şi iarăși alţii fac gropiţe în pămînt, împlântă într'însele 

țăndurele de lemn aprinse şi, dacă pică cărbunii în gropiţe, 
după ce ard ţăndurelele, cei ce le-aii pus cred că vor muri 
în scurt timp; iar dacă cărbunii pică alăturea cu gropiţele, 
atunci cred ei că nu vor muri de grabă. (3) | 

Mai e de însemnat încă şi aceea că unele fete din Buco- 
vina, cari voesce să aibă glas frumos şi armonios, cu care 
să potă întrece ori şi pe cine în cântare, ieaă în sâra de 
  

(1) Dat. și cred. Rom. din Buninţi, com. de Vas. Strachină, stud. gimn. 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Buninţi, dict. de Irina Jalobă; a celor din Bă- 

lăcâna, distr. Sucevei, cum. de Gavril Buca, stud. gimn.; a celor din Fră- 
tăuţul-vechii, distr. Rădăuţului, dict. de Zenovia Rusu şi Domnica Ionesi; 
și a celor din Fundul-Sadovei, distr, Câmpulungului, com. de T. Luncan, 
stud. gimn. : 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Bucovina.
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Sfintul Vasile clopoțelele de la băeţii cari umblă cu plugu- 
şorul și beaii apă cu ele gicând: 

Cum a sunat clopoțelul iesta în ia-sară, 
Aşă să sune și guriţa mea la vară. (1) 

- Tar fetele din J/oldova, cari voesce să se mărite, ieait bu- 
suioe de la clopoţelul unui plugar, pun o bucăţică din el 
în gură sub limbă, și apoi se culcă. Făcând acâsta, cred şi 
spun că peste n6pte îşi vis6ză ursitul. (2) 

In fine tot în acâstă sâră se ameninţă şi pomii cei neroditori. 
Se adună adecă mai mulţi copii cu clopote şi cu secură 

în mână, plâcă în sunetul clopotelor şi încunjură de trei ori 
pomul neroditor. Unul dintre copii ameninţă cu securea că-l 
va tăiă dacă nu va face pâme, iar altul îi răspunde: «ba nu-l 
(dia, că me bag chizeș (garant) că la anul va face pâme!» (3) 

Iată în puţine şire o schiță mică a datinelor şi credințelor 
poporului nostru din sâra Sfîntului Vasile sati a Anului noii! 
Dic schiţă, şi încă mică, pentru că cele mai multe datine şi 
credinţe, cele mai multe” moravuri și prejudeţe din acâstă 
sGră s'au scris în capitolii deosebiți, cari urmeză mai la vale. 

II. 

COLINDATUL. 

Timpul cel mai întrebuințat pentru umblarea cu colindatul 
este ajunul Crăciunului. 

In s6ra acestei qile, mic şi mare, tînăr şi bătrân, îndătinâză 
a umblă pe la case şi a colindă diferite colinde. 

Şi în ajunul Sfîntului Vasile încă se colindă, dar mai puţin. 
Şi mai cu s6mă în acele ţări unde este usitat Plugușorul, umblă 

  

(1) Dat. și cred. fetelor din Bălăcâna, com. de Gavril Boca. 
(2) Com. de d-l P. Herescu, învăţător în Găinesci, jud. Sucâva. 
(3) Teofil Frâncu și George Candrea, Românii din Munții apusena 

(Aloţii), Bucuresci 1888, p. 124.
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în acâstă sâră cu colindatul mai mult numai săracii și băeţii cei 
mică, pe când mai toți cei-lalţi inși umblă de regulă cu aratul. 

Cu tâte acestea însă, între datina colindatului din ajunul 
Crăciunului și între cea din sâra Sfintului Vasile nu există 
nică o deosebire mai esenţială. 

Drept aceea, în şirele ce urmâză, noi ne vom mărgini la 
reproducerea numai a două colinde din Bucovina, dimpreună 
cu variantele lor. 

Ce se atinge însă de datina colindatului, precum şi de 
tâte cele-lalte datine şi credinţe, cară stai în strînsă legătură 
cu acesta, vom scie mai pe larg când ne va fi vorba despre 
ajunul Crăciunului. 

Iar colindele ce ne-am propus să le reproducem de astă 
dată sunt: 

I. Prădarea raiului, 

(Din Zaharesci, sat în districtul Sucevei, dict. de Ioana Horişcu şi com, 
- „de Const. Horişcu, stud. gimn.) 

Sculaţi, sculaţi, boeri mari, 
Lerui Dâmne! 

Că vă vin colindători, 
Lerui Dâmne! 

Pe la mied de cântători. 
Sculaţi, sculați, nu dormiţi, 
Sculaţi și vă 'mpodobiţi, 
Că nu-i vremea de dormit, 
Că-i vremea de 'mpodobit 
Cu podâbe de argint, 
Cu cănati până ?n pămînt. 
Și sculaţi și slugile, 
Să măture curţile, 
Cocoş negru mi-a cântat, 
Zori de qi s'ai revărsat, 
Slugile mi s'au sculat, 
Curțile mi-ai măturat, 
Popii "n slujbă mi-ai întrat, 
Mîndră-i slujba, cine-o-ascultă? 

Co ascultă 
Maica sfintă, 
Și Ion 

Sânt-Ion,   

Nânaşul lui Dumnedeiă, 
Și cu scump finuţul săi. 

Maica sfintă 
Stă și-ascultă, 
Și ascultă 
Cât ascultă 

Și din gur' apoi cuvîntă: 
— Of! Ioane 
Sânt-loane! 

De-ai sei tu, precum nu scii, 

Aici mult nai zăbăvi! 
— De ce să nu zăbăvese, 

Pe Domnul să-l pomenesc? 

— Că Iuda cel blăstămat 
In rai că ţi s'a băgat 
Și raiul că l'a prădat! 
— Da el din raiă ce-a prădat? 
— Păhăruţul mivului, 
Scaunul județului, 
Ciubărul botezului! 
— Maică sfintă! mergi, [ii bună, 

Și fă tunuri și mi-l tună! 
După el de vei tună,
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Iuda că s'a spăimântă, Iuda că sa spăimântat, 
Tâte 'n raiă că le-a lăsă! Tâte ?n raiii că le-ai lăsat. 
Maica sfintă c'a tunat, 

Intâia variantă, 

(Din Stupea, sat în distr, Gurei-Iomorului, dict. de Elisaveta Rosme- 
teniuc şi com. de Dumitru Rosmeteniuc, stud. gimn.) 

  

Sculaţi, sculaţi, boeri mari, Și raiul că Va prădat! 
Lerui Dâmne! — Da el din raiit ce-a luat? 

Că vă vin colindători, - — Cheiţele raiului, 
Lerui Dâmne! - Luminiţa s6relui, 

Nâptea pe la cântători. Păhăruţul mirului, 
Seulaţi-vă, nu dormiţi, Ciubărul botezului, 
Sculaţi și vă 'mpodobiţi Scaunul județului! 
Cu pod6be de argint, — Nu te, Maică, supără, 
Cu cănafi până “n pămînt. Nu oftă, nu lăcrămă, 
Și sculaţi și slugile. Că eii pe loc mboiit seulă, 
Să măture curţile. Tunuri în mânoiă luă 
Inaintea cestor curţi Și când oiii prinde-a tună 
Sunt doi meri mîndru 'nfloriţi. “Iuda r&i sa spăimântă, 
La trupina merilor, T6te jos că le-a lăsă! 
Merilor, frumoșilor, : Și el, cum a cuvintat, 
Este-un pat mîndru de brad. Pe loc că s'a şi sculat, 
Iar pe pat cine-i culcat? Tunuri în mân'a luat 

Tot Ion Şi cu ele c'a tunat, 
Sânt-lon, : Iuda r&i s'a spăimântat 

Nânașul lui Dumnedei, Şi celea ce le-a luat 
Ce ne mântue de răi. Tâte ?n raiă că le-a lăsat. 
Lângă stilpul patului, Streșină de busuioc, 
Imi stă Maica Domnului, „Să vă fie de noroc; 
Ion dorme, odihnesce, Streșină de măgiran, 
Maica stă şi mi-l privesce, Să vă fie peste an; | 
De lacrămi do-abiă zăresce Streşină de mintă crâță, | 
Și din gu așă vorbesce: Să vă fie pe viâţă; 

— Măi Ioane, | Streșină de bumbușori, 
Sânt-loane! | Să vă fie de-ajutorii 

Tu dormi şi te odihnesci 1 La fete şi la feciori 
Și de rai nici că gândesci, | Și nouă de sărbători!(1) 
Iuda ?n raiă că mi-a întrat 

(1) Româncele din cele mai multe părţi ale Bucovinei aii datini dea 
atârnă pe sub streșina din faţă a casei o mulţime de flori, precum și 
alte plante, legate în mânunchiuri și în formă de cruce, şi anume: v&s- 

 



A doua variantă. 

(din Stupea, dict. de Alexandru Murgu și com. de Ilie Căilean, stud. imn ) 

Sculaţi, gasde, nu dormiţi, 

Sculaţi şi vă 'mpodobiţi, 
Că nu-i vremea de dormit, 

"Că-i vremea de 'mpodobit 
Cu pod6be de argint, 
Cu cănafi până ?n pămînt, 
Că n mijlocul raiului, 
Raiului, frumosului, 

Sunt trei mese așternute, 
Trei scaune zugrăvite. 

Dar la mese cine șede ? 
Tot Ion, 

Sânt-Ion, 

Nânașul lui Dumnedei, 
Și cu Isus, finul săi, 
Şi Maria, chip frumos, 
Maica Domnului Christos. 
Şi Ion se veselesce, 
Cu Isus se zăbăvesce. 
Maica stă şi mi-i privesce 
Și din gur” așă vorbesce: 

— Of! Ioane, 

  

  

Sânt-loane! 
Când ai seci, 

Precum nu scii, 

Nici n'ai b6, 
Nici n'ai mâncă, 

Numai sta 

Şi-ai suspină! 
— Da de ce, 

Măicuţa m&? 
— Că Iuda ?n raii a intrat 

i raiul mi Va prădat! 
— Da din raiit ce mi-a luat? 

— Scaunul judeţului, 
Ciubărul botezului, 

Păhărașul mirului! 
— Mergi Măicuţă 
La tăbliță, 

Ia un pumn de tămâiţă 
Și ?ncepe a afumă, 

Că Iuda s'a spăimântă - 

Și pe-a nâstre le-a lăsă, 

Şi de raiii s'a depărtă! 

fe
 

A treia variantă. 

(Din Corlata, sat în distr. Gurei-Homorului, dict. de Pavel Fierariă și 
Domnica a lui Petru Fierarii, şi com. de George Piersec și Iacob Paicu, 

stud. gimn.) 

Colo ?n jos și mai din jos, 
Pe cel șes mînâru frumos, 

Este-un măr 
Şi este-un păr. 

M&ru-i mîndru, rotilat, 
Păru-i mîndru *nt'argintat. 
Și sub pla măruluj, 

Mărului 
Și-a părului 

PI 

Este-o masă rotilată, 

De bucate ?ndestulată, 

De băuturi încărcată. 

Da la masă cine şede? 
Tot Ion 

Sânt-Ion, 

Nânașul lui Dumnedei, 
Și cu Maica precurată. 
Ion bea, se veselesce, 

d6ge, ochișele, mintă crâţă, maghiran și mai cu s6mă busuioc, cari r&- 
man apoi acolo peste tot anul. De aici se vede că vine apoi și datina 
colindătorilor de a incheiă o sâmă de colinde cu versurile de mai sus.



  

Maica-mi şede și-l privesce 
Şi din graiii așă grăesce: 

— Of! Ioane, 

Sânt-loane! 
Când ai sei 
Precum nu scii, 

Nici mai bea, 

Nici nai mâncă, 

Voe bună n'ai prea face! 
—- Şi-6re de ce n'aș prea face? 

— Că ?n raiit Iuda ţi-a întrat 
Și raiul ţi Pa prădat! 
— Dar din raiii ce s'a luat? 
— Scaunul județului, 
Ciubărul botezului   

Și păharul mirului! 
—- Maică! fii Dumnia-ta bună 
Și îmi ica tunul în mână, 
Şi 'ncepe, Maică, a tună, 
Doar Iuda s'ar spăimântă, 
T6te ?n raiă doar le-ar lăsă! 

Maica tunul c'a luat, 
După Iuda c'a tunat, 
Iuda că s'a spăimântat, 
Tote 'n raii că le-a lăsat. 

Să fii, gasdă, sănătos, 
C'am ajuns ajun frumos. 
Să fiţi, gasde, sănătâse, 
C'am ajuns s&rbători frumâse! 

A patra variantă. 

(Din Corlata, dict. de Ilie Drăcosul şi com. de G. Piersec.) . 
Sculaţi, sculaţi, boeri mari, 

Florile dalbe! 
Că vă vin colindători 

Florile dalbe! 
Nâptea pe la cântători. 
Sculaţi, sculaţi, nu dormiţi 
Sculaţi şi vă *mpodobiţi, 
Că nu-i vremea de dormit, 
Că-i vremea de 'mpodobit 
Cu pod6be de argint, 
Cu cănafi până ?n pămînt. 
Și sculaţi și slugile 
Să măture curţile, 
Că "'naintea istor curți 
Sunt doi meri mîndru *nfloriță 
Și doi peri într'argintiţi. 
La mijlocul merilor, * 
Merilor şi-a perilor,. 
Este-o masă rotilată, 
De îngeri împrejurată. - 
La mijlocu-acelei mese 

Șed” Ion 
Sânt-Ion, 

*Nânașul lui Dumnedei, 

    

  

Şi cu scump finuţul săă, 
Iar în partea ceea-laltă 
Șede Maica precurată. 
Ion bă, se veselesce, ! 
Pe Dumnedeii pomenesce. 
Maica-mi șede şi-mi privesce 
Şi din graiă așă-mi grăosce: 

” — Of! Ioane, 

Sânt-Ioane! 
Când ai sci 
Precum nu scii, - 
Nici nai bs, 
Nici n'ai mâncă, 

Voe bună n'ai pră face! 
— Și-Gre de ce n'aș pră face? 
— Că Iuda ?n rai a întrat 
Şi raiul ţi Pa prădat! 
— Dar din rafii ce s'a. luat? 

— S6rele 
Cu zorile, 

Luna cu luminele, 

Stelele 
Cu radele, 

* Scaunul judeţului,



Ciubărul botezului, 
Păhărelul mirului! 

— Du-te, Maică, fii-mi bună, 

Şi iea tunuri și mi-l tună; 
Prinde, Maică, a tună, 
Doar Iuda s'a spăimântă, 

Tote ?n raiu că le-a lăsă, 

Și raiul a rămân 

Raiă frumos și luminos 
Ca și faţa lui Christos! 
Să fii, gasdă, vesel6să. 

Și voi6să 
Ca vara, 

Ca primăvara 
Și ca tâmna cea bogată, 
Cu de tâte 'ndestulată! 

A cincea variantă. 

(Din Corlata, dict. de Ilâna Gavrilean și com. de G. Piersec.) 

Noi umblăm și colindăm 
Boerașului Efrim. 
Dar boerul nu-i acasă, 

Ci-i dus la pădurea, dâsă. 
Și el s'a dus la vînat, 
Și-a vinat cât a vînat 
Și nimică ma aflat, 
Numai cât un cerbușor, 
Suricel și sprintinior. 
Și după el s'a luat 
Și din gură c'a strigat: 

— Adă-mi arcul să-l săget, 
Să-l cule la pămînt de tăt!(1) 
Cerbuşorul a oftat 
Şi din graiu că mi-a strigat: 
— Nu mă săgetă pe mine, 
Că şi ei îs om ca tine! 

- Eu-s Ion 
Sânt-lon, 

Nânașul lui Dumnedei ! 
Maica mea m'a blăstămat | 
Când eram mic, ne 'nţăreat, 
Să fiii fâră de pădure 
Nouă ani şi nouă dile. 
Anii când i-oiii împlini, 
Jos la ţâr” oii scobori, 
Mănăstire că mi-oiti face 
Cu nouă uşi, cu nouă altare, 
Nouă răsăriţi de sâre 

  

  

Pentru boeri și cueone! 
Nouă ani că i-a 'mplinit 
Jos la ţâr'a scoborit 
Mănăstire a făcut 
Cu nouă uși, cu nouă altare, 
Nouă răsăriţi de sâre 
Pentru boeri şi cue6ne. 
Dar într'insa cine cântă, 

Cine face rugă sfintă ? 

Tot Ion 

Sânt-lon, 
Nânașul lui Dumnedei! 
Dară ruga cinc-ascultă ? 

C'o ascultă 
Maica sfintă 

Și din gur” așă cuvîntă: 
"— Of! Ioane, 

Sânt-loane ! 
Când ai sci 
Precum nu scii, 

Aici mai mai zăbăvi! 
— Da de ce 
Măicuţa mea ? 

— Iuda ?n raiit că ţi-a întrat 
Și raiul ţi Pa prădat! 
— Dar din rai ce s'a luat? 
— Scaunul judeţului, 
Ciubărul botezului 
Şi păharul mirului! 

(1) Provincialism bucovinân, în loc de tot.



  

— Până slujba voii gătă 
Du-te, Maică, Dumnâ-ta 
Și prinde, Maica tună 
Doar Iuda s'a spăimântă, 
Tâte 'n- rai că le-a lăsă! 
Să fiţi, gasde, sănătâse, 

Sănătâse 
Şi voi6se, | 

C'aţi ajuns sărbători frumâse! 
Streşină de mintă crâţă 

Să vă fie pe viâţă, 

Streşină de busuioc 
Să vă fie de noroe 
La fete şi la feciori 
Și nout de sărbători. 
Cum aţi ajuns Sfintu Vasile 
Cu pace, noroc şi bine, 

S'ajungeţi cu tâtă glta 
Şi sfintele Pasci, 
La mulţi ani cu sănătate! 

„] şesea variantă, 

(Din Pârteseii-de-sus, sat în distr. Gura-Homorului, dict. de Eudochia 
Oltean şi com. de Nicanor Andronic, stud. gimn) 

După dâlul cela mare 
Ră&sărit-a sfintul sâre. 

Acela nu-i sfintul sâre, 

Ci-i o sfintă mănăstire 
Cu păreţii de tămâe, 
Cu uşorii de făclie 
Şi cu praguri: de-alămâe. 

In mijlocul mănăstirii 
Este-o masă de strafire (1) 
Imbrăcată cu smochine, 
De-asupra struguri de vie. 

„Dar la masă cine şede? 
Tot Ion 

- Sânt-lon, 

Nânașul lui Dumnedei, 
In braţe cu finul săi. 
Ion bă, se veselesce, 
Maica Domnului privesce 

Ca să vadă 
De se 'mbată, 

Şi din ochi de-abiă zăresce 
Și din gur'așă vorbesce: 

— Of! Ioane, 

    
    

(1) Probabil: strafidek ZA 

  

  

Sânt-loane! 
Tu de vin te-ai îmbătat, 
Și de raiii văd c'ai uitat, 
Iuda ?n raiă că mi-a întrat, 
Raiul că mi Va prădat! 
— Da el din raiii ce-a prădat? 
— Ciubărul botezului, 
Scaunul judeţului 
Și paharul mirului! | 
— W'aţi, Măicuţă, trei parale 
Și te du prin târgușâre, 
Şi te du prin târgurele, 
Și cumpără tunurele 
Și prinde-a tună cu ele. 
Când îi prinde a tună 
Iuda răi sa 'nspăimântă 
Și nemică n'a luă, 
Cin raiă tâte le-a lăsă, 
Dumnedeii s'a bucură! 

Frundă verde mintă crâţă, 
Da-v'ar Dumnedeii viţă, 
Frunqă verde busuioc, 
Da-war Dumnedeă noroc!
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. A şeptea variantă. 
(Din Mănăstirea Homorului, sat în 

Croitoriu şi com. 

Noi umblăm 
Şi colindăm. 
Da nu'mblăm 
Nici de-un răi, 
Ci cătăm 
Pe Dumnedeii. 

Și-aicea că Pam cătat, 
Și-acolo că Pam aflat, 

_ Miţiţel 
Și "nfăşăţel, 

Fașă dalbă de mătasă 
"Pe *'mprejur cu aur trasă, ! 

Cu scutie 
„ De-arșinie, 

Cu titia de argint, 
Cu cănafi până ?n pămînt 
Cum n'am vădut de când sînt. 

- Faţă albă de mătasă, 
Șede cu Christos la masă, 
Cu Christos cu Stîntul Petrea, 

distr. Gura-Homorului, dict. de Vasil de George Micuţariii, stud. gimn.) 

Cu sluguţa lui cea drâptă. 
Slug'afară ca ieşit, 
S'a uitat la răsărit 
Și ce-a vădut s'a 'ngrozit. 
A vădut cum a întraţ 
Iuda ?n raiă şi Pa prădat, 
Și 'napoi că s'a *nturnat, 
Domnului de scire-a dat. 
Dumnedeii Va întrebat: 
— Da el din rai ce-a luat ? 
— Ulcicuţa cea de vin, 
Linguriţa cea de mir, 
Scaunul judeţului, 
Ciubărul botezului, 

Și-acum cată ?n una 
Crucea și lumina! 

— Du-te, Petre, alârgă Petre 
Și iea tunul și-l tunâză, 
Că Iuda s'a spăimântă 
Și ce-a furat a lăsă! 

A opta variantă. 
(Din Vama, sat în distr. 

Sculaţi, sculați mari boeri, | Că vă vin colindători 
N6ptea pe la cântători, 
Sculaţi, sculaţi, nu dormiţi, 
Sculaţi şi vă "'mpodobiţi, 
Că nu-i vremea de dormit, Ci-i vremea de 'mpodobit 
Tot cu aur Și cu-argint. 
Gasda sus mi s'a sculat, 
Curțile și-a măturat, . 
De'naintea cestor curţi 
Sunt doi meri mîndru "nfloriţă Și doi peri într”auriţi. 
La trupina merilor, 

ia
i 

Câmpulungului, dict. ae Ion 'Tâmpescul și com. de Const. Iosep stud, gimn.) 

Merilor și-a perilor, 
Este-o masă rotilată 
De bucate încărcată, 
Da la masă cine șede ? 

Tot Ion 
Sânt-Ion, aa 

Nânașul lui Dumnedeiă, 
In braţe cu finul săi, | 
lar la mâna lui cea drâptă 
Maica sfintă preacurată. 
Ion bea, se veselesce, 
Că-al săi fin se zăbăvesce, 
Maica-mi șede şi-i privesce 

- Și din-graiă așă-mi grăesce: 

  

„ro
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— Of! Ioane 
Sânt-loane! 

Tu staiiși te zăbăvesci, 
Beiy-mănânci, te veselesci 
Și de raii nici nu gândesci! 

Ţi-ai uitat 
Raiul descuiat, 

Iuda'ntrat 

Și Pa prădat! 
— Dar din rai ce s'a luat? 
— Scaunul judeţului, 
Ciubărul botezului, 
Păhăruţul mirului! 
— Nu te, Maică, supără, 
Du-te și prinde-a tun, 
A tună şi-a fulgeră, 
Că Iuda s'a spăimântă, 
T6te în raiu că le-a lăsă! 

  

Maica prinse a tună, 
A tună și-a fulgeră. - 
Iuda că s'a 'nspăimântat 
Și celea ce le-a furat 
Tote ?'n raiă că le-a lăsat 
Și spre iad a alergat. 
Hiîdu-i iadul și 'nfocat, 
Pentru lume stă gătat. 
Mîndru-i raiul și 'nflorit, 
Pentru lume-i mulțămit. 

Cor6nă de busuioc, 
Să fii, gasdă, cu noroc; . 
Corână de mintă crâţă, 
Să fii, gasdă, cu visţă, 
Cu cana de vin pe masă, 
Lângă cană păhărel, 
Să cinstim și noi din el! 

IL. Ce-i mai bun? 
(Din Reuseni, sat în distr. Sucevei, 

de Vasile Pop, stud. gimn.) 
După dâlul cel mai mare, 
Unde s6rele răsare, 
Este-un mîndru feredeii 
Și se scaldă Dumnegei, 

Tot se scaldă 

Și se 'ntr6bă: 
Ce-i mai bun pe ist pămînt? 

_—_ Nu-i mai bun 
CR Ca calul bun, 
SII că te duce 
SȘA= ŞI te-aduce. 

Iar se scaldă 

Și se 'ntrâbă: 
Ce-i mai bun pe ist pămînt?. 

Nu-i mai bun... 
Ca boul bun, 

Că râstârnă brasdă nâgră 
Şi revarsă pâne albă. 

Iar se scaldă 
Și se 'ntrâbă; 

Marian, Sărbătorile 
     

    
  

Ce-i mai bun pe ist pămînt? 
Nu-i mai bun ca Gia bună, 
Că ea vara te hrănesce 
Și 6rna te încăldesee. 

“Tar se scaldă 
- Şi se ?ntrâ6bă: 
Ce-i raiul pe ist pămînt? 
Raiul este primăvara, 

diet. de George Bugnariii şi com. 

Când învergese toţi câmpii: 
Şi înfrundese copacii, 
Și înfloresc florile 
Și *mpodobese luncile, 

:Luneile, 
Dumbrăvile 

Și tote pădurile..; - 
Noi umblăm şi colindăm, 

Pe la gasde ne 'nehinăm, 
C'aş'a lăsat Dumnedeii..,. 

Streșină le- busuioc, . 
a Inilodleji ăaroc; 

9 cenraa CĂ TRALĂ VĂ hati= 

x 

y 
;



Streșină de mintă crâţă, 
Da-v'ar Dumnedei vi6ţă, 
Să trăiţi, să 'mb&trâniţi, 
Ca îlorile să "nfloriţi, 

Ca copacii să 'nverdiţi 
Şi ca ei să 'mbătrâniţi 
Intru mulţi ani fericiţi! . 

Intâia variantă. 

(Din Pătrăuţ, sat în distr. Sucevei, dict. de Niculae Puiul și com. de 
Ioan Puiul, stud. gimn.) 

Grecii fac o mănăstire, 

Domnul Dumnedei! 
Grecii o fac, Turcii o desfac, 

Domnul Dumnedeii! 
Nu-i făcută după plac. 
I-aii făcut nouă altare 
Despre răsărit de sâre. 
Cocoși negri cai cântat, 
Zori de qi s'au răvărsat, 
Preoţii ?n slujb'au întrat, 

Şi ei mîndră slujbă cântă. 
Dară slujba cine-ascultă? 

C'o ascultă 

Maica Sfintă 
Cu fiuţul s&ii în braţe. 

Slujbă sfintă 
C'o ascultă 

Și din gur' aşă cuvintă: 
Ce-i mai bun pe est pămînt? 
Boul este cel mai bun, ” 

Că r&stârnă brasdă nâgră 
Și revarsă pâne albă 
Și hrănesce lumea ?ntrâgă. 

Slujbă sfintă 
Co ascultă 

Și din gur” așă cuvîntă: 
Ce-i mai bun pe est pămînt? 
Calu-i mai bun pe pămînt, 

POrtă 6se 
Păcătâse, 

„Cum le duce. 

Așă le-aduce. 

    

Slujbă sfintă 
C'o ascultă 

Şi din gur” așă cuvîntă: 
Ce-i mai bun pe est pămînt? 
Gia este cea mai bună, 

Că ea ne dă nouă lână, 
Şi "ndulcesce, 
Și 'ncăldesce, 

Şi de frig că ne scutesce. 
Slujbă sfintă 
C'o ascultă 

Și din gur' așă cuvîntă: 
Ce-i mai bun pe est pămînt? 
Bună-i viţa vinului 
La casa Românului, 

Bună-i vara, 

Primăvara 
Şi cu tâmna cea bogată, 
Că-i de t6te 'ndestulată. 
Caşă-i dat de Dumnedei 
Şi de prea scump fiul său 

Să umblăm, 
Să colindăm, 

Paste gasde să'nchinăn, 

Să ?nchinăm spre sănătate 
S'aibă peste an de tâte. 

Sănătatea întră ?n casă, 
Bogăția sus pe masă, 
Rămâi, gasdă, sănătâsă, 

P6te n'ai fost bucurosă 
De-atâţia Gspeţi la casă!.. -
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A doua variantă. 
(Din Ilişesci, sat în distr. Gura-Homorului, dict. de Vasile Ungurean.) 

Colo 'n dl, . | Și se 'ntrâbă: 
După dă, „Ce-i mai bun pe-acest pămînt? “ Florile dalbe! : “Bunuă calul sălâeu, Este-un tă | Că el îţi pârtă trupu Şi-un feredei, | In trezie . Florile dalbe! Şi ?n beţie Și se scaldă Dumnedeiă, - Și la timp de grea urgie,. Dumnegeii Tot se scaldă Cu fiul săi. Și se 'ntr6bă: Tot se scaldă Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? Și se 'ntrâbă: Bună-i Gea sălâca, Ce-i mai bun pe-acost pămînt? Cât trăesce Bunu-i boul sălâcu, Te "'ndulcesce, Că r&stârnă pămîntu Te 'ndulcesce Și revarsă grii POȘU, Şi hrănesce, . 
Tot se scaldă Dacă mâre te *'ncăldesce! 

A treia variantă. 
(Din Stupca, dict. de Maria Bud și com. de Ioan Brătean, stud. gimn.)- 

  

Colo ?n jos pe prundurele, Ce-i mai bun pe-acest pămînt? Florile dalbe! Ce-i mai bun 
JOcă două rîndunele, Ca calul bun, 

Florile dalbe! Că te duce 
Și tot jâcă Și te-aduce 
Și se ?ntr6bă: (1) In trezie 

Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? Și ?'n beţie. 
Ce-i mai bun Și tot jâcă 
Ca boul bun, Și se 'ntr6bă: 

Că răstârnă pămiîntu Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? 
Și revarsă grîi roșu. | Ce-i mai bun ca Gia bună, 

Și tot jâcă. - Că hrănesce 
Și se 'ntr6bă: Suileţele. 

  

(1) O altă variantă in Bălăcena, dict. de Vârvara Findrihan și com. de Gheorghe Boca, stud. gimn. se începe aşă : 
Colo jos pe prundurele 

“Se scald două turturele, 
Tot se seald 
Și se 'mtrâbă...
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Şi învesce (1) O *nchinăm cu veselie 
'Trupurele,. Și cu mare bucurie, 

Colindiţa nu-i mai multă, C'am ajuns St. Crăciun 

Trăiască cine-o ascultă! Veselos 
Sus la cer o înălțăm, Şi frumos 
Jos la gasde o 'nchinăm, La nascerea lui Christos! 

A patra variantă. 

(Din 'Todiresci, sat în distr. Sucevei, dict. de Ioan Rădășan și com. de 
Nicolae Rădășan, stud. gimn.) 

  

Colo 'n jos și mai în jos, . Și revarsă pâne albă, 
Pe cel câmpușor frumos, Și revarsă grîu frumos 
Sunt doi meri mîndru'nfloriţi Ca și faţa lui Christos. 
Și doi peri într'auriţi. - - Tot se scaldă 

D'acei meri ” Și se 'mtrâbă: 
Şi-acei peri Ce-i mai bun pe ist pămint? 

Pică două lumînări, Nu-i mai bun 

Pică două, Ca calul bun, 
Pică nous, Duce 6se 

Pică două-deci şi nouă, Păcătâse, 
Să se fac! un feredei, Cum le duce 

Să se scalde Dumnedei, - Aşă le-aduce. 
Dumnedeii Tot se scaldă 
Cu fiul săi. Și se 'ntrâbă:. 
Ei se scaldă Ce-i mai bun pe ist pămînt? 
Și se 'ntrâbă: Nu-i mai bun ca Gia blândă, 

Ce-i mai bun pe ist pămînt? Că *ncăldesce 
Nu-i mai bun Și "ndulcesce 
Ca boul bun, Și pe stăpân îl hrănesce! 

Că răstârnă brasdă nâgră 

A cincea variantă. 

(Din Frătăuţul-vechiii, sat în distr. Rădăuţului, dict. de Toader Vătăman 
și com. de Laurenti Vătăman, stud.' gimn.) 

Sculaţi boeri şi cuconi, Să-l aducă pe Christos 
Că vă vin colinqători In chilie . 
N6ptea pe la cântători. | | De tămâie... 
Dar boerul nu-i acasă, S'a sculat un cuconaș 
Că s'a dus la Ros-Pietros | Şi-a aprins un fânăraş 

  

(1) Invesce = învălesce, îmbracă.
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Și mi se primblă prin casă ! Nu-i ma! bun 
De la ușă pân' la masă; Ca calul bun; 

Tot se primblă | Pârtă 6se 
Și se 'ntrâbă: Păcătâse a 

Ce-i mai bun pe ist pămînt? Ca şi colind'ast” frumâsă 
Nu-i mai bun Tot se primblă 
Ca boul bun, Și se 'ntrâbă:. 

"Că răstrnă brasdă nâgră Ce-i mai bun pe ist pămînt? 
Și hrănesce lumea ?ntrâgă, Nu-i mai bun ca Gia bună, 
Și s6mănă gri de vară Că ne 'ncăldim cuta ci lână, 
Și-alungă fâmea din ţară. : Cu lâna ei ne 'ncăldim 

Tot se primblă Și cu fruptul ne hrănim. 
Și se ?ntr6bă: ” Sus, mai sus v'am înălțat, 

Ce-i mai bun pe ist pămînt ? Cât am sciut v'am urat! 

A şăsea variantă. 

(Audită de la un fecior din Voloca, sat în distr, Cernăuţului.) 

    

Colo ?n vale la Buzăii, Ca boul bun, 
Este-un mîndru feredeu „ Merge pe-ogor rumegând, 
Și se scaldă Dumnedei, - Brasdă nâgră răsturnând 
Dumnedeii cu fiul săi. “Şi gri roşu semănând; 

Tot se scaldă - Brasdă nâgră-mi prăvălesce 
Şi se 'ntr6bă: „» Şi griîit roșu-mi râsădesce, 

Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? Tâtă lumea se hrănesce. 
Ce-i mai bun N Tot se scaldă 
Ca calul bun, Şi se 'ntrâbă: 
Portă 6se Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? 
Păcătâse Ce-i mai bun ca Gia bună, 

Ca colead'asta frumâsă, Că ea ne dă frupt şi lână, 
Cum le duce, așă le lasă. Cu lâna ne încăldesce 

Tot se scaldă Și cu fruptul ne hrănesce, 
Și se 'ntr6bă: ” Pe cel gol mi-l învălesce, 

Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? Pe cel flămând mi-l hrănesce! 
Ce-i mai bun 

„A septea variantă. 

(Din Transilvania, com. de d-l Pavel Beşa.) 

Colo ?n jos | Şi-al nostru Domn! 
Și mai în jos, - W'acela nu-i lepedei, 

Și-al nostru Domn! C'acela-i un mîndru tăi, 
Este-un lepedei frumos. : Şi se scaldă Dumnegei,



  

Dumnedei cu fiul săă. | Că te duce 
Tot se sealdă Și te-aduce, 
Şi se 'ntrâbă: Și-ţi portă păcatele 

Ce-i mai bun pe-acest pămînt ? Pe tâte horaiţele. 
Ce-i mai bun Tot se scaldă 
Ca boul bun, Și se 'ntrâbă: 

Că răstârnă pămîntul Ce-i mai bun pe-acest pămînt? 
Şi r&sădesce griul. „Ce-i mai bun ca Gia bună, 

Tot se scaldă Că ea vara te 'ndulcesce 
Şi se 'ntr6bă: Şi Grna te încăldesce! 

Ce-i mai bun pe-acest pămînt? 
Ce-i mai bun | 
Ca calul bun,   

III 

PLUGUȘORUL. 

Una dintre cele mai frumâse Şi maj vechi datine româ- 
nesci din s6ra Sfîntului Vasile sai a Anului noii este P] ugușorul, 

Voind a descrie acâstă datină îrumbsă, trebue să înce- 
pem cu ceea ce ne spune despre dinsa poetul nostru buco- 
vin6n d-l V. Bumbac. | 

«Poporul român, — dice d-sa, —care se ocupă cu plugăritul şi 
păstoritul, nu pretinde de la Anul noii alte daruri decât un timp 
mănos pentru câmp și pentru vitele sale. De aicea se explică şi 
întimpinarea ce-o face dinsul acelui călător neobosit, din care 
se urzese vâcurile, se urzesce vecinicia. 

«Românii întîmpină Anul noii cu mult alaiă, cu zurgăitul elo- 
poțelelor, cu strigătul de <mânaţi măi 7» și de «hâi7/ hăi/» cu 
pocnitul bicelor, în scurt cu simbolisarea aratului. Alte pop6re 
ară și sâmă&nă numai primăvara și tmna. Românul ară şi s6- 
mă&nă chiar şi în dricul ernei, ară în presâra și sâmănă în qi- 
min6ţa Anului noii. 
«Frum6să este acâstă veche datină vomânâscă, care desâmnă 

cu colori atât de vii deprinderea principală a poporului nostru. 
«Am dis că Românul ară chiar și în dricul ernei. Dar care
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Român face acâstă minune suprafirâscă? Aii dâră Românul bărbat? 
Românul serios? Ba nu!. Ci Românul cel tînăr. ca şi anul ce so- 
sesce; înțeleg cum că pruncii ară şi sâmănă în anul cel mai de 
o, vîrstă cu dînşii. Iar năintând cu timpul şi virsta anului, so- 
sind dricul primăverei și dricul tâmnei, atunci ară şi s&mănă Ro- 
mânul cel serios, Românul bărbat ca şi anul ce pășesce spre capăt. 

«Plugul Românului este tras în genere de patru boi. Dară nu- 
mai fruntașii satelor pot să aibă câte patru boi, și prin urmare 
și plugul lor propriii. Sătenii cei mijlocii aii de comun numai 
câte doi boi; pentru aceea se însoțesc câte doi vecini şi ară 
dimpreună  țarinele. Insoţirea acâsta pentru seopul aratului se 
numesce cu un termin technic simbrie (1), iară consoţii respec- 
tivi se châmă simbriaşi. Românul, mai cu sâmă cel fruntaș, este 
mîndru de plugul săi, de boii săi, şi de aceea anină un clopoțel 
de tânjala plugului, ca să atragă asupra sa atențiunea trecăto- 
rilor. Dar și alt-fel iubesce Românul să cânte o doină, să fluere 
o horă, ţinând plugul de cârne, să producă alaiă pentru sine şi 
pentru bourenii săi, căci mare este bucuria Românului când so- 
sesce timpul aratului.» (2) 

Iată cum îndătin6ză Românul bărbat a-și ară câmpiile 
sale : cu doine, cu hore, cu alaiii şi mai tot-dauna cu voe bună. 

Să vorbim acum puţin despre modul aratului din sâra 
Anului noii, adecă despre Plugușor. Să vedem cum ară Ro- 
mânul cel tînăr în câmpia cea întinsă, încântătâre şi mănbsă 
a datinelor şi reminiscenţelor strămoşesci. 

Băeţii Românilor imitâză pe părinţii lor. (3) 
Cu câte-va gile mai înainte de sosirea acestei sărbători, îşi 

caută simbriași pe la colegii lor vecini, se însoțesc câte trei 
până la ș6se inşi la olaltă, se îngrijesc de bice, harapnice, 
clopoțele, pe unele locuri chiar şi de o talancă (4) în locul 

  

(1) In unele locuri, precum d. e. în Ilişesci, se gice când întră în 
acâstă însoţire: a pune în plug. — Am Pus cu cutare în plug, adecă 
“nVam însoţit cu dînsul la arat. Dar după ce s'aă insoţit, pârtă numirea 
tot de simbriaşi. . 

(2) V. Bumbac, Serbarea Anului noă la Români, publ. în cAllbina» 
an. IV, Viena 1869, No;:1. N | . 

(3) Se întîmplă, însă numai rare-ori, că umblă şi câte o .copilă de 
ur€ză împreună cu băeţii, dar numai copile singure nu umblă nici o 
dată cu Pluguşorul. Cu colinda umblă şi ele, atât în ajunul Crăciunului, 
cât și în sâra spre Anul noi. 

(4) T. T. Burada, Almanach musical, an. II, Iaşi 1876, p. 62,
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clopoţelelor, apoi de câte o traistă sănatosă pentru incassarea 
câștigului comun, şi în urmă de un buhai. 

Ast-fel pregătiţi cu : tâte cele trebuinciâse îi găsesce: pre- 
sera Sfîntului Vasile sai a Anului not. | 

- Bicele şi harapnicele (1) le fac din fuior de cânepă, gr6se, 
şi mai adese-ori cu plâsnă de mătasă, ca ast-fel, când poc- 
nesc, să r&sune mai tare şi mai departe. 
Buhaiul (2) e un instrument compus dintr'o putinică sati 

cofă deşârtă, care se l6gă la gură cu o pele dubită de die. 
La mijlocul pelii anină o şuviţă de păr de cal, care, fiind 
udată cu apă şi trasă când cu o mână când cu alta, produce 
o vibraţiune ce sâmănă cu ragetul unui boi (3) depărtat, 
sait mai bine gicând cu al unui buhai, de unde se vede 
că-i vine şi numirea. De la acest instrument vine dicala Ro- 
mânilor din Bucovina: a audă eu buhaiul, ceea ce însem- 
n6ză tot atâta cât: a aură de anul noii. | 
"In Îuntenia, după cum ne spune d-l G. Dem. Teodorescu, 
întrebuinţâză unii băeţi de pe la orașe, afară de bu/haiii, şi 
un plug în miniatură, imitând cât se pâte de bine adevă- 
ratul plug. Ei îl ornâză cu hârtii colorate Și cu flori, îi pun un 
clopoțel sait două pe cârne. Cei de la ț6ră ieai chiar adevă&- 
ratul plug cu un clopot mai mare, îl tirăse și merg cu el la 
fie-care casă de urâză. (4) De la acest pluguşor în miniatură 
sai de la umblarea cu. adevăratul plug, se vede că se trage 
și numirea acestei datine, adecă a Pluguşorului. 

  

(1) Cu privire la aceste două vbiecte voiii să însemnez că Românii din 
Bucovina ai pentru dînsele următârele numiri : biciăi, sbiciui şi sbicuf, 
biciuşcă şi sbiciuşcă. 'Tâte numirile acestea însemnâză bice mici, scurte 
şi subţirele, ale căror codărişte însă la tâte e lungă ; aceste bice servese 
mai mult la mânarea cailor. Jarapnice, corbace şi scorbace numesc ei 
un fel de bice mai grâse, mai lungi şi cu codăriştea mai scurtă decât 
a bicelor, Acestea servesc mai mult spre mânarea boilor. 

(2) V. Alecsandri numesce acest instrument boii şi-l descrie aşă: «Boul 
consistă întro sită de pele petrecută cu un fir gros de păr de cal. Tra- 
gerea firului prin pelea sitei produce un răget surd de boi depărtat.» 
V. Poesii pop. ale Rom., Bucuresci 1866, pp. 391 .şi 392, 

(3) T. T. Burada, Al/manach musical, an. III, Iași 1877, p. 65; același 
op. an. II], p. 62 şi 63. Totaici se pâte ved& și desemnul acestui instru- 
ment, care, după cum spune d-l Burada, se află numai la Români, 

(4) Zacercări critice asupra unor credințe, datine şi moravuri ale Pop. rom, Bucuresci 1874, p, 59. ” |
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Sosind acuma sâra Anului noii, îndată ce apucă a se în- 
tunecă, cei însoţiţi încep:a umblă și a urâ de la casă la 
casă. Cei mai gureşi dintre acești gingași plugari reciteză (1) 
colinda aratului, stând aprâpe de ferâstra casei, şi o înso- 
ţesc cu sunetul unui clopoțel saii al unei talance, sail şi cu 
al f6relor de plug. (2) După fie-care pasagiii se repeţesce 
refrenul «mânaţi mei !»:sai emânaţi flăcăi!» sait: «pocniţi 
copii!» Iar simbriaşii, cari se înşiră în faţa casei, departe 
unul de altul, ca să nu se plesnâscă cu bicele, răspund cu 
toţii într'un glas, strigând: căi! hdi?» şi plesnesc în n același 
moment voinicesce din bice. 

Cel cu buhaiul se așâză în apropierea oratorului şi, tră- 
gend necontenit cu mânile de şuviţa cea de păr, o face să 
răsune amarnic. 

Alăturea cu acesta stă un alt simbriaş cu o 'cofiţă de apă, 
în care, cel ce trage buhaiul, îşi mie din când î în când de- 
getele, ca aşă cârda să producă un sunet mai puternic şi 
mai pătrundător. | 

Colinda 'saii urarea Pluguşorului este fârte frumâsă, cu- 
prinde în sine. fârte multă poesie. Ea este întreţesută de 
icâne vii şi răpitâre, icne precum le scie depinge numai 
poesia poporală. Ea se recitâză numai în s6ra Anului noi 
şi putem .dice că este unica care are nenumărate variante, 

Iată una din mulţimea acelora, dictată de Simeon Muntean, 
agricultor român din. Reuseni, sat în. Bucovina: 

Sâra Sfintului Vasile. . + : |: Dar noi n'am băgat în sâmă! 
Fie-vă boeri de bine! Mânaţi măi! 
Sâra Sfintului Vasile — Hăi! hăi! 
De multișor a *nserat, 
Dar noi am întârgiat i De când noi umblăm 
Și la boeri n'am urat; "Şi urăm 
Și-a fost vremea mai de mult, Curți c'acestea nu alăm, ” 
Dar noi nu ne-am priceput, Așă nante, 
Tot ca băeţi am făcut; "| Minunate, 
A fost vreme de cu sâră Pe temelii aşezate - 

  

(1) De 6re-ce colinda Plugușorului nu se cântă ca cele-lalte colinde, 
ci numai se declamă, se urcză, de aici vine că în Bucovina se mai dice 
acestei datine și a umblă cu uratul, 

(2) V. Alecsandri, op. cît.., p. 391.



Și de bun meșter lucrate. 
Mânaţi măi! 
— Hăi! hăi! 

Staţi feciori şi nu uraţi, 
Bine s6mă vă luaţi, 
In bote vă răzimaţi, 
La păreţi vă lăturaţi, 
La copile vă uitaţi, 
La copile frumușele, 
La neveste tinerele. 

Mânaţi măi! 
— Hăi! năi! 

Intr'o sfintă gi de Joi, 
Cu feciorii cu-amîndoi 
Jupân gazda s'a sculat, 
Pe ochi negri s'a spălat, 
La icâne s'a *nchinat, 
S'a şters pe-un şervet de in, 
Să-i fie cheful deplin, 
Haine noue a *'mbrăcat, 
Harapnicul şi-a luat, 
Afară a alergat, 
Slugile și le-a chemat, 
Și lor'că le-a poruncit 
Să-i dea calul cel iubit. 

Trageţi măi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Slugile sa 'ntârdiat, 
Calul iubit nu i-ai dat. 
EL la grajd a alergat, 
In suliţi s'a răzimat, . 
Pe-un cal graur s'a'runeat, . 
Pe-un cal graur 
Cu șea de-aur, 
Cu frîi de mărgăritari 
Ca la boerii cei mari, 
PI 

  

  

Şi cu scările de-argint, 
Cari n'am vădut de când sînt, 

Ia mai mânaţă mă! 
— Hăi! hăi! 

Și după ce-a ?ncălicat 
In tîrg la Dorohoiă a alergat, 
Doisprece juncani a neguţat, 
Negri ca corbul, 
Iuţi ca focul, 
Unde călcă 
Balta secă, 

Brosca strigă: 
Oacaca ! oacaca! 
Fugi, moșule, că te-a mâncă! 

Ia mai îndemnați flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Și după ce-a neguţat 
Acasă că s'a ?nturnat. 
Și cum a sosit acasă, 
Pe plugari i-a pus la masă, 
Şi-a gândit, și-a cugetat: 
Unde-ar merge la arat? 
Sma bine și-a luat, 
Plugurile şi-a gătat, 
Plugarilor. că le-a dat, 
Şi i-a pornit la arat 
Pe dâlul Galileului (1), 
Care-i place griului. 

Indemnaţi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Plugari-ai prins a ară 
Brasdă n6gr” a răsturnă 

Și griîi roşu a. revărsă, 
Grâi de vară (2) 
Cu secară, 
Să r&sară 

(1) Unii spun, delul Garareului, în loc de dâlul Galileului. 
(2) Românii numesc grîul ce-l s6mănă primăvara: <griii de vară», iar cel ce-l sâmănă tâmna: «grâu de tomnă».
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Până ?n s6ră, 

S'alunge f6mea din ţâră ; 
Griă de vară arnăut, 
A dat Domnul s'a făcut, 
La anul a da mai mult. 

„ Poeniţi mă! 
— Hăi! hăi! 

Iar boerul Dumnea-lui, 
Ce ca dînsul altul nu- , 
S'a dus la lună, | 
La săptămână 
Pe-un cal bun 
Cu şea de prun, 
Cu picădrele de-alun, 
Să vadă griul de-i copt? 
Griul eră copt, 
Răscopt: 
In paiii ca trestia, 
In spic ca vrabia, 
In grăunţ ca mazărea. . 

Plesniţi măi! 
— Hăi! hăi! 

Boerul s'a bucurat, 
De călare s'a plecat 
Și trei spice a luat, 
In buzunar le-a băgat, 
Acasă că s'a 'nturnat, 

In curte că s'a băgat, 
Pe masă le-a aruncat, 
In curte s'a luminat. 

Mânaţi măi! 
— Hăâi! hăi! 

Cuc6na s'a supărat, 
Că e pâne de lucrat. 
Dar boerul Dumnea-lui, 
Ce ca dînsul altul nu-i, 
Nici în s6mă n'a băgat,   

  

In târg iute-a alergat, 
Pe uliţe-a apucat. 
Pe uliţa mică 
Na aflat nemică, 

Pe ulița mare 
A aflat fier şi oţel de vîndare. 

Ia: mai mânaţi mă! 
— Hăi! hăi! 

Boerul s'a bucurat. 
Și pe loc a cumpărat 
Mai multe oca de fier 
Și de oţel, 
Și s'a dus la Ile (1) ţiganu, 
Care bate bine cu ciocanu, 
Şi-a făcut secerăle 
Mărunţăle 
“Cu zimţii de viorele 
Pentru fete frumuşele 
Și neveste tinerele, : | 
Cu mănunchiuri de căpşună, 
Cu-adevăr, că nu-i minciună.. 

Ia mai trageţi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Și-a strîns nepoți şi nepoţele, 
Tot copile frumușele 
Și neveste ochișele, 
Şi nisce babe bătrâne, 
Care sciii haru (2) la pâne, 

Şi cu ele 'n câmp s'a dus 
Și la secerat le-a pus. 
Care cu drâpta trăgeă 
Postata (3) mi-o şi gătiă, 
Care cu stânga trăgeă 
Snopul că mi-l şi făceă 
Şi ?n jumătăţi mi-l puneă. 

Mânaţi măi! 

(1) Zie în loc de Ilie. Acâstă numire, mai cu sâmă la Românii din 
Reuseni, este fârte usitată. 

(2) Adecă: care sciă rîndul, trâba pânii, care se pricep bine la secerat, 
(3) Postată numesce poporul o bucată de loc cât cuprinde un șir de 

secerători sai prăşuitori, când seceră sai prășesc (sapă).



Dar” boerul se gândiă, 
Se gândiă, se resgândiă: 
Unde-ar face aria? (1) 
Dar el mult nu s'a gândit, 
Ci pe loc mi-o-a şi făcut: 
In fundul pămîntului, 
In veliştea (2) vîntului, 
Cu fața de-aramă 
Nebăgată 'n sâmă, 
Și cun stilp de-argint, 
Car” n'am vădut de când sînt. 

Ia mai mânaţi fecivriă! 
— Hăi! năi! 

Și-a scos nouă epe 
Sirepe 

De nouă ai sterpe, 
Cu copitele de-argint, 
Ce prind bine la pămînt... 
Cu copitele trierai, 
Cu codile felezuiaai (3), 
Cu nările vînt făceai, 
Cu -urechile 'n saci puneai, PI 

(1) Mai de mult, când Românii nu av 
îmblătescă pânile, făceau ari sub cerul liber şi pe acestea îmblăteati ci pânile cele albe ai cu îmblăciile, ait că le tricraii cu caii. Românii „cei s&rmani până și în diua de astă 
menea arii, 

(2) Sub <veliştea vintului» se în 
suflă vîntul mai tare, 

tare plini, nu numai cu aţe, 

  

  

Nici căuș nu trebuiă, 
Cu dinţii înțăpușai (4), 
Buni de mâră mi-i gătiau. 

Ia mai mânaţi măi! 
— Hăi! hăi! 

Și-a 'ncărcat nouă cară 
De povâră, 

Nouă cară ţărănesci, 
Nouă harabale (5) boeresci, 
Și-a purces 
La mâră la Ivănesci. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Dar” morăriţa, 
Iute ca criţa, 
Când a vădut atâtea cară 
Cu povâră, 
A pus e6da pe spinare 
Și-a tulit-o (6) 'n lunca mare. 

Trageţi băeţi! 
— Hăi! băi! 

Dar” ei ai dat Haisa 'n loc (7) 

di îmblătese pânea cea albă pe ase- 

țelege aici <în fața vintului», unde 
și prin urmare este mai lesne de vînturat pânea: (3) A felezui însemnâză a alege grăunţele din plâvă cu ajutorul unei măture late, care se numesce felezdie. 

(4) De multe ori l6gă Românii Sura sacilor, mai ales e 
ci şi cu un fel de ţăpuşele mici, cu cari în. 

ând aceştia sunt 

țăpușeză marginele gurei sacilor, și apoi le strîng cu aţe pe sub țăpuşe. La acest fel de ţăpuşe se face aici alusiune. 
(5) Harabalele sunt un fel de care mari, 

cu sâmă boerii la căratul pânilor. 

pe cari le întrebuinț6ză mai 

(6) A zuli însemnâză a fugi. — A tulito la fugă, — a tulit-o la sănă- tosă, adecă: a fugit. 
(7) His se spune boilor când ai să ce ârn6scă în mâna stângă. 4 da 

eaii şure (standole) unde să-şi 

hăisa insemnâză a apucă în mâna stângă. A da hdăisa 'n loc însemnâză a întâree carul în mâna stângă îndărt, pe aceeaşi cale pe care a venit mai înainte. Z/ăisa, în loc de: în mâna stângă, se întrebuinţăză de alt-
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La mâra de la Mitoc. (1) Au păşit iar mai "nainte 
Dar! la mâră la Mitoc Pân' la-mâră la Bulaii, (4) 
Nu eră apă-'n lătoc Iar la mâră la Bulaii 
;Cât să bee-un biet boboc. Se băteaii ş6recii de doi a 

Mânați măi! Pentr'o c6jă de mălaii 
— Hăi! hăi! | Uscată de nouă ai. 

Ia mai mânaţi mă! De-aici iară s'au luat, 
— Hăă! hăi! Mai departe cai plecat 

La mâră la Brădățel, (2) 

La mâră la Brădățel Cu gura căscată, 
Intr'o putină cu zer Cu m6ra stricată, 

S'a 'necat o vacă cun vitel, Ghibos 

Şi ?ntr'o 6lă cu chişieg (3) Dar bun minteos, 

Sa ?necat o babă cun moșnâg. Butac (5) 
Trageţi feciorași ! Dar bun de cap. 
— Hăi! hăi! Mânaţi măi! 

Dar” ci Gmeni troji la minte — Hăi! hăi! 

Dar morariul sta în vatră 

  
mintrelea şi în vorba de tâte dilele, mai ales spre arătarea direcţiunii unei 
căi. Aşă se dice: Apucă de-acolo şi-acolo hăisa, în loc de: apuci în 
stânga sai în mâna stângă. 

(1) In Bucovina, după cât sciă cii, există patru locuri cu numirea de 
Mitoc, şi anume: Mitocul-Dragomirnei, sat spre miedul-nopţii-răsărit de 
Sucâva; Aitocul-armenese, mănăstire armenâscă și o jirebie de țarină 
spre apus-amâgi de la Sucâva; Jfitoe, câte-va odăi împărătesci în ţi- 
nutul Rădăuţului; şi în urmă Mitoc, o bucată de țarină spre răsărit de 
satul Drăgoesci, unde în vechime s'a aflat și o biserică de pâtră, a cărei 
urme însă acuma abiă se mai pot cunâsce, Aici cred că se face alusiune 

la Mifocul-armenese, pentru că nu departe spre amâqi de acest Mitoc 

se afla mai de mult iazuri cu mori, 

(2) Despre acâstă mâră mai există în Bucovina încă și următrea 

chiuitură, pe care am audit-o de la un Român din satul Berchișesci: 
La mâră la Brădăţei: » 

S?a ?necat o babă ?n zer, 

Și nai pus păcatele 

S'o rădic cu spatele. . 
(3) Chişleg numesce poporul din Bucovina laptele de vacă prins, în- 

chegat. 

(1) Bulaiui se numesce o bucată de țarină, precum şi un iaz mare de 
pe hotarul satului Bosanci, în ţinutul Sucevei. La iezitura acestui iaz 
se află mai de mult o moră, care insă eră forte arare-ori cercetată de 

măcinători. Acum mi se pare că nu mai există nică moră, nici iaz. 
(5) Butac însemnâză: prost, tăntălău, Explicarea oratorului.
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Da mâra sta pe-o costiţă, Dară nu curgeă făină, Păsceă frunzi de dumbrăviţă Că curgeă aur și mărgăritariii Și cu frunze de căpșună, In curţile D-vâstră boeri mari, Cu-adevăr, că nu-i minciună. Ia mai mânaţi măi! Ia mai mișcaţi băeţei! e —Hăi! hăi! — Hăi! hăy! 
Hai! hăr! Dar boerul Dumnea-lui, Dar morariul meșter mare, De părere bună Mămulica cui îl are! Că-i făina bună, Cu lul6ua ?n dinţi, | A luat făina în pla mântalei Cu dinţii rînjiţi, | Și a turnat-o ?n chelna (1) ha- Cu ochii boldiţi, 

"* [wabalei, Cu ochii de steclă, A luat-o ?n pâla sumanului Cu dinţii de greblă, Și-a turnat-o?n chelna carului. Care, când te uitai la dînsul, Indemnaţi băeţei ! De-auna te și umilă rîsul, — Hăi! hăi! A luat o scăfiţă 
Cu trei tărîţe, Şi după ce-a gătit, Şi-alergă Carăle-a pornit. 
Și tot strigă: Carăle scârţiiau, 
Ptrrr ! pterr! și nea, nea, nea! Galbenii curgeai. M6ra stă | Domnu gasdă ?'n cușmă-i pu- Şi se uită. - | In buzunariă îl-isbiă, [neâ Mânaţi băeţei! . Acasă se porniă. 

— Hăi! hăi! Acasă, când sosiă, 
Boii mugeaii, Şi cu scafa de tărie Harabagiii din biciuști poe- O amăgi pe portiţă. 

[niaii, Şi l-a dat un pumn în cap Argaţii porţile. deschideaii. Şi-a 'aşezat-o pe dulap, Pocniţi băeţei! Și I-a dat un pumn în şele — Hăi! hăj! Și-a așezat-o pe măsele, 
Și i-a dat un pumn în splină Dar jupân6sa Domnia-Sa Şi-a aşezat-o pe făină, Când augiă 
Și i-a dat un pumn în gură Porţile deschidând, Şi făina prinse-a cură, Carăle scârţiind, 
Pa 

(1) Mai de mult aveai Românii din Bucovina datină de a face la ca- pătul coșului dinainte al carelor un fel de fund încovoiat, care de de- supt eră nemijlocit prins de coș, iar partea de-asupra se prindeă sai cu nisce lănţiș6re, sai cu gânjuri de nuele de mestâcăn, de salcie sai și de fag, aşă că într'însul se puteă și ședâ. Acest fund se numesce chelnă. Astăgi se află mai mult numai la carele harabagiilor.



Boii mugină, 
Harabagiii din biciuști poc- 
S'a sculat [nind, 
De pe-un pat e 
Mîndru, rotat, 
Din papuci plioscăind, 

Din rochiţă vînt trăgând, 
Cun tulpan cărămidiă, 
Cu fes negru, narangiii, 
C'aşă-i lucru cilibiă: 
Cu mâni mîndre, soponite, 

Ca garditele ?nflorite. 
Mânaţi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Și s'a luat din cămară 
In cămară 
Pân'- la a noua cămară: 
Și-a găsit o sită rară 
De năgară, | 
Și v&dând-o că-i prea rară 
I-a dat brânci pe uş' afară. 

Trageţi ficioraşi ! 
„— Hăi! hăi! 

Şi-aducându-și ea aminte 

Că mai are multe site, 

A mers puţin mai naite 
Şi-a găsit o sită dâsă 
De mătasă 
Pentru plugăraşi al6să, 

Şi-a adus-o 'n nuntru ?n casă, 
Și-a cernut în sită și covată, 
Şi-a cernut făina tâtă, 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Şi-a făcut un colăcel, 
De-a dragul să caţi la el, 
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Colac mîndru şi frumos 
Ca și faţa lui Christos, 
Pentru plugari de folos. 
Şi Va pus în cuiit din jos, 
Să fie uşor de scos. 
Şi Pa rupt în două 
Și ne-a dat şi nouă. 
Şi Va rupt în trei 

Și-a dat lui Andrei. 
Şi Pa rupt în patru 
Și-a dat la tot satu. 
Ta rupt într'o mie 

Și mi-a dat şi mie, 
Mânaţi măi! 
— Hăi! hăi! 

Am mai ură, ură, ură, 

Da ni-i că vom înseră. 
Și decât vom înseră 
Pe la curţile Domniilor-vâstre, 
Mai bine pe la bordeele nâstre. 
Că curţile Domniilor-vâstre 
Sunt tot cu var văruite 

Cu: șindil'acoperite, 
Cu cătramă cătrămite (1), 
Dar? tot mai bine.să 'nserăm 

Pe la bordeele nâstre, 

Ce-s cu baligă lipite, 
Cu posderie-acoperite. 
De bune, de rele, 

Noi ne odihnim în ele. . 
Mânaţă măi! 
— Hăi! hăi! 

Am mai ură, ură, ură, 
Da. ni-i că vom înseră, | 
Și noi nu suntem de pe-acolea, 
Că suntem de la Buda-veche 
Unde mâţa streche, 

" (1) Sub cătramă înţelege poporulun fel de 'venin. De la acest cuvînt 
vine apoi și dgicala «vam încătrămit>, adecă: m'am supărat, că nici a 
vorbi nu pot, m'am împetrit la inimă, .
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Şi motocu | Și nu suntem de pe-acoleă, Nu-și află locu, . | Ci din munţi întunecoși. Și-un motoe Să fiţi, boeri, sănătoși. Nu-și află loc Sara Sântului Vasile | Intr'un fund de poloboe. Să vă fie tot spre bine, Mânaţi băeţei! La mulţi ani cu sănătate, — Hăi! hăi! S'aibă și plugarii parte! 
| Ahooo! hahooo ! Am mai ură, ură, ură, Opriţi copii! 

Ne temem c'om înseră . 

In timpul acestei urări, cei-lalţi simbriași, cari nu vorbesc, nu încet6ză de a tot plesni amarnic din harapnice, în cât tot satul e deșteptat și prevenit ast-fel de acâstă visită, de acâstă colindare. 
Modul de a pronunţă versurile, verva, conţinutul lor, trăs- nitul saă pocnitul bicelor şi credința că urarea aduce fie- cărei case îmbelșugare, fertilitate, abundență de producte și. prosperitate în tot cursul anului, care începe,— tâte umplu de bucurie inima sătânului român, care, întrebat de ce se fac, răspunde cu refrenul din colinde: 

Așă-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni, din Gmeni buni! (1) 

In satul sai tîrgul unde se află acâstă datină, nu' umblă numai o câtă sai două de băeţi a ură, ci mai multe de odată. Din tâte părţile se aud pocnetele bicelor, zurgăitul clopo- țeilor, mugetul sai ragetul buhaiului şi strigăte de «mânaţi mei!» şi «hi! hdi 
e Intreg satul murmură. | | 

Și când două cete se întîlnesc la o casă, una urâză, iar cea-laltă aștâptă până ce sfîrșesce cea dintâii și apoi în- cepe și ea. Prin acâstă așteptare însă nu se nasce între plu- gărași nici o neînțelegere sai cârtă. lar. ai casei îndată cunosc când sfirşesce o câtă şi începe cea-laltă, atât de pe modul urării, cât şi de pe cuprinsul acesteia. 
E de însemnat încă Şi aceea, că buhaiul precum și plugul nu sunt de neapărată lipsă la umblarea cu uratul, ci acestea serieaii numai pentru a atrage mai tare atenţiunea, pentru 
Înca o : 

(1) G. Dem. Teodorescu, Zncercări critice, p. Gl. ț 
?
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a face mai.mare alaiii şi a imită mai bine aratul. De aceea 
nu fie-care câtă de băeţi le ieă cu sine când: umblă a ură. 
Insă clopoţelul nu lipsesce nim&rui ; chiar şi numai un singur 
băiat, de merge a ură, ieă cu sine un clopoțel sai talancă, 
cu sunetul cărora acompaniază versurile. Fără de acestea, 
după părerea poporului, puţin s'ar deosebi wrarea Plugu- 
şorului de cele-lalte colinde, sai, mai bine dis, atunci datina 
Plugușorului nu sar numi Pluguşor. | | 

«Colinda Pluguşorulii, dice d-l Burada, vorbind despre aratul 
pămîntului cu plug cu doi-spre-dece boi, despre semănatul griului, 
seceratul, măcinatul lui și altele, eră natural ca buhaiul, care 
imit6ză mugetul boilor ce trag la brasdă, să fie tot-deauna însoţit 
şi de un clopot saii talancă. Și acâsta, fiind-că la noi Sa păstrat 
obiceiul ca tot-deauna, când sunt mai mulți boi sai și alte ani- 
male la un loc, să aibă unul din ele un clopot sai o talancă ani- 
nată de gât.» (1) | | 

Clopotul şi buhaiul sunt așă dar semnele caracteristice 
externe ale Plugușorului. 

Cei ce umblă cu buhaiul, aceia sciă mai bine a:ură. Ura- 
rea sai colinda lor e în genere şi mai lungă, mai frumâsă 
şi întreţesută de icâne mai vii şi mai răpitre. A celor-lalți 
e de multe oră mai scurtă, însă nici acesteia nu-i lipsesce 
nimica din frumuseţe. Spre încredințare, mai reproduc aici 
o variantă a acestei urări, cevă mai scurtă decât cea de 
mai înainte, pe care asemenea am audit-o de la un Român 
din Bucovina. Iată-o: 

Hohaho! sar'a "nserat, Domnul N. s'a şters curat 
La domnul N. n'am urat. Și la ocol a plecat, 
Iar domnul N. sa sculat | Și din ocol a luat 
Intr'o Joi de diminâţă Doi-spre-dece boi bourei 
Când băteai zorile ?n față, In c6dă cudălbei, 
Pe ochi negri s'a spălat, In frunte ţintăţei, | 
Lui Dumnedeii s'a 'nchinat. In trup de-o mie de lei. 
Iar nevasta lui frumâsă, Mânaţi băeţei! 
Sprintină şi drăgostâsă, . - ă — Hă! hăi! - 
Un ştir (2) alb pe mâni i-a dat, 

  

(1) Aimanach musical, an. III, p. 65 şi 66. 
"(2) Şir, provincialism în loc de ştergar. Sub acâstă formă se întîl- 

nesc mai adese-ori în poesia poporală. : 

te
 Marian, Sărbătorile, 1.



Şi cu plugul Dumni-sale 
S'a dus domnul N. să are 
Dâlul Galileului, 
Care-i place griîului.. 
Și-a arat tot în lungiș 
Şi ?n curmediș, 
Și-a arat de diminâţă până ?n 

(sară, 
Și-a resturnat un corn de ţară. 
Iar de la amiadi și până 'n 

[sară 

S'a aninat plugul întwun coș 
[de rimă 

Şi s'a făcut tot fărimă. 

“Ia mai diceţi băeţeir! 
— Hăi! hăi! 

Domnul N. s'a supărat, 
Că plugul i s'a sfărmat, 
Pe-un cal alb a ?ncălicat 
Și la oraș a plecat, 
Şi-a cătat cât a cătat, 
Dar meșter bun w'a aflat. 
Și când eră mai scârbit, 
Atunci iată ca eșit 
Faraon (1) cel mare 
Cu barosul în spinare 
Și cu foii în picidre, 
Și s'a dat iute-a foi, 
Fierele-a le oţeli, . 
Și foi şi oţeli, , 
Plugu 'ndată mi-l tocmi. 

Mânaţi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Domnul N. se bucură 
Plugul iute şi-l luă, 
Și cu dînsul se ?nturnă 
Și ?n brasdă iară-l băgă, 
Brasdă nâgră răsturnă 

  

  

Şi grîă roșu semănă. 
Griîi de vară 
Să r&sară 
Până ?n sară, | 

Până mâne să se câcă, 

Colac mîndru ca să facă, 

Şi s'aducă mâne | 
Lui Dumnedei pâne. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Şi când s6rele-a sfinţit, 
Domnul N. din câmp s'a pornit 
Şi acasă mi-a venit | 
Forte bucuros 
Şi voios, . 
Şi s'a culcat 
Pe un pat 

De diamant... 
Pocniţi copii! 
— Hăi! hăi! 

Intr'o Joi de diminţă, 
Când băteă zorile 'n faţă, 
Domnul N. iar s'a sculat, 
Pe ochi negri s'a spălat, 
Lui Dumnedei sa 'nchinat. 
Iar soţia Dumni-sale 
Un știr alb pe mâni i-a dat, 
Domnul N. s'a şters curat 
Şi la grajd a alergat 
Și pe-un cal a 'ncălicat, 
Pe-un cal graur 

Cu şea de aur, 
Cu poteâve de argint, 
Ce prind bine la pămint, 
Unde călcă 
Balta secă, 

Brâsea strigă: 

Oacaca ! oacaca! 

(1) Intre multe alte porecle -ce dai Românii Țiganilor este şi acea de Faraon. Sub Faraon înţeleg ei numai pe Tigani. -



  

* Fugi, lele, că te-a mâncă!: 
Pocniţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Și-a mers la luna, 
La săptămâna, 
Să vadă griul de-i copt. 
Iar griul eră copt 
Ră&scopt: 
În paiii ca trestia, 
In spice ca vrabia, 
In grăunţ ca mărgăritariul... 

Mânaţi flăcăi!. 
— Hăi! năi! 

Domnul N. s'a bucurat, 
Şi pe loc mi-a și plecat 
In ţ6ra cea ungurâscă, 
Secerele s'arvunâscă, 
Şi s'a dus 
Și-a adus 
Secerăle - 
Mărunţăle.. | 
Cu mănunchiă de viorele 
Pentru fete tinerele 
De sâma drăguţei mele. 
Și-acasă cum a sosit, 
Secerători a tocmit, 
La secerat i-a pornit: 
Unii secerai, 
Unii snopi legaiă, 
Unii în cară-aruncau 
Şi la arie plecau. 

Plesniţi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Și-a scos Domnul X. 
Din grajdul Dumi-sale 
Dout-spre-dece epe 

  

(1) Obadă numesc Românii din 

  

Sirepe, ' e 
Cu codile călăcănite,. ---: 
Cu copitele zugrăvite. | 
Cu copitele trieraă, 
Cu nările strănutai, - 
Griul că mi-l vinturaă, - 
Cu urechile ?n saci îl puneati, 
De nici căuş nu trebuiă. 

Ia mai mânaţi măi!. 
— Hăi!'hăi! 

Și după ce mi-a gătat 
Tot griul de trierat, 
Domnul N. a încărcat 
Dout-spre-dece cară . 
De povară 

Şi-a pornit la mâră. 
Dar ce fel de cară? 
Cară de cele mocănite, | 
De buni meșteri alcătuite: . 
Cu butucii de scaii, ii 
Cu spiţele de putrigaiu, 
Cu ciolanii de obadă (1), 
Că de când sunt și m'am făcut, 
Așă grea! povară încă n'am 

[văqut. 
Ia mai mișcaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Iară hâţa de mâră, 
Când a vădut atâtea cară 
Cu povară, 
A" pus c6da pe spinare 
Şi-a fugit pe drum la vale, - 
Tocmai ca şi-o fată mare. - 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Bucovina cuele cu care cos doi cio- lani de la roţile carelor. Obede sunt aşă dară cuele cari „in ciolanii la roţi.



  

Iar morariul meșter mare, 
Mămulica cui îl are! 
Cu briul de lână,. | 

Cu ciocanu ?'n mână, 

C'o cojiţă. de mălai 
Uscată de nouă ai, | 
Intr'un picior că săriă,. 

MGra că mi-o amăgiă,.... 
Și pe loc că mi-o prindcă, 
Pe căpătâiu mi-o puneă. 
M6ra se porniă, 
Galbenii curgcă, 
Domnul N. se repediă, 
Cu polonicu-i. strîngeă. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Și-a ?ncărcat iară 
Dou&-spre- -dece cară 
De povară, 
Și s'a ?ntors de la mâră, 
Şi-a mers la curtea Dumi-sale, 
Iar soţia Dumi-sale 
Pe zăbrele se puncă 

Şi la Dumnia-lui priviă. 
Şi-apoi îndată s'a dat, 
Mânicile-a suilicat, 

Nisee mâni. poleite 
Ca nisce tânjeli pârlite. 
Și-a întrat din casă 
In casă  .. 
După sită d6să 
De mătasă 
Pentru Dumnia- lor din. casă, 
Și din cămară | 
In cămară | 
După sită rară 
De năgară 

Pentru slugile de-afară. 
Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 
e, 

  

Și-a cernut în.sită şi 'n covată 
Și-a cernut făina tâtă, 
Şi-a făcut un colăcel, 
De-a dragul să Caţi la el, 
Colac mîndru și frumos | 
Ca și faţa lui: Christos, 
Tot în patru împletit, 
“Pentru noi plugari gătit. 

Trageţi feciorași! 
— Hăi! hăi! 

Dar noi Domnule N. 
Noi ne rugăm Dumni-tăle 
Să ne dai vro. trei parale, 
Să ne cumpărăm mantale; 
Că pe cea vale 
Este.viscol mare 

Și ne frige la spinare. 
-Iar de nu, un bănişor, 
Să-l punem în boldişor, 
Sai vr'o câţi-va puișori (1), 
Să 'mpungem în boișori 
Să mârgă mai tărişor, - 
Că-i nâpte-și-i târdior. 

Mânaţi flăcăi! 
— Hăi! hăi! 

Noi de urat am' mai ură, 

Da ni-i că vom înseră. 
Și decât vom înseră 
Pe la curţile D-vâstre 
Cele nalte, şindelite 
Și cu aur aurite, . 
Tot mai bine să plecăm, 
S'ajungem și să 'nserăm 
Pe la bordeele nstre 
Cele mici și -tupilate, 
Și cu baligă lipite, 
Și cu stele-acoperite,. 

Mânaţi flăcăi! 

—Hăi! hăi! 

(1) Pazşor se numesce în Bucovina o monetă de argint în preţ de 10 cr.
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De urat am mai ură 
Ne temem c'om înseră, 

„Și cărările ni-s încureate, 
Ne-or apucă lupii de spate 
Siro or rămân6 copilele nesărul 

[tate. 
Ia mai trageţi băeţei ! 
— Hăi! hăi! 

Am mai ură, ură, ură, 
Dar ni-i că. vom înseră, 
Și nu suntem de- acolea, 
Ci suntem din Buda- veche, 
Unde mâţa streche, 
De la Buda- -nouă, 
Unde mâţa se oauă 
Și motocul miorlăesce, 
Sare N. și-l plesnesce. 

Mânaţă măi! 
— Hăi! hăi! 

Am mai ură, ură, ură, | 
Da ni-i că vom înseră, * * 
Și nu suntem de-acolea, 
Ci suntem din Câmpulung, 
Unde trag fetele n plug 
Și-o babă bătrână. 
De 'napoi le mână ! 

Cu un biciă de lână, 

Şi când le plesnesce,' 
Sângele ţișnesca. 

Mai mânaţi băeţei! : . 
—Hăi! hă o. 

Am mai ură, ură,-ură, 

Da ni-i că vom înseră, 
Și nu suntem de colea, 
Ci din munţi întunecoși, . 
Să fiţi, boeri, sănătoși! 
Sâra Sântului Vasile --. 
Să vă fie tot spre bine! 

Opriţi feciori! ; 
Ahooo! hahooo'! !   

O altă variantă, aşişderea din Bucovina, însă cu mult mai 
lungă şi mai frumâsă decât cele reproduse în şirele: de sus, 
e cea următsre : : 

Bună vremea, 

Bună vremea! 
Bade gasdă odihnesci, 

Ori numai ne amăgesci, 
Ori plugăraşi nu doresci, . 
Căci te cam posomoresci. . 
Noi cu plugul ne-am luat 
De cu sâră ce-a 'nserat 
Și-am fi venit mai de, mult, 
Dar noi nu ne-am priceput, 
Ca copiii am făcut; | 
Dară și de acuma-i bine, 
Căci mâne-i Sântul Vasile, 

Mânaţi băeţei!. 
— Băi! hăi! 

Intro Joi de diminâţă .. 
S'a sculat badea din faţă, 
Diminâţa s'a sculat, 
Pe ochi negri s'a: spălat; . 
Iar soția Dumi-sale, , 
Prea cinstita gasdă mare, 

Un ştir alb în mâni i-a dat,. 
Și s'a şters pe mâni curat; 

Apoi iară s'a "turnat, 

Un pieptene şi-a luat, 

Chica nâgr'a pieptănat,. 
"In straiă noii s'a îmbrăcat, 

La icâne s'a'nchinat, . 
„Și eşind afară 'ndat. | 
Din bucium a buciumat,.  



  

Slugile și-a adunat, 
Slugilor porunca dat 
In ocol de-aii alergat, 
Și-aii scos doi-spre-dece boi 
Dintre cei mai buni de soi: 
Boi, bourei, 

In c6dă cudălbei, 

In frunte ţintăţei, 
Mici de statură, 

Buni de trăsură, 

Cu cârnele belciugate, 
Cu aur suflate. 

Mânaţi băeţei! 
—-Hăi! hăi! 

Și-şi luase bădişorul 
Tăvala și plugușorul, 
Cei doi-spre-dece bourei . 
Şi doi-spre-dece plugărei, 

Și-apoi mi-a plecat, : 
S'a dus la arat 
La câmpul durat (1), 
La măru "nrotat, 
Pe-un deluţ ascuţit 
Ca o dungă de cuţit, 
Ajungând 
Şi 'ncepână, 

A brăsdat 
Şi-a arat 
In lungiş 
Şi ?n curmedis, | | 
Brasdă n&gr'a răsturnat, 
Gri de var'a r&vărsat, 
Griîă de vară 
Cu secară 
Până ?n sară 

  

  

Să resară,. 

S'alunge fâmea din ţară, 
Pe păgâni de pe hotară, 
Griîă mărunt. 
Arnăut... | i 
Şi-a dat Domnul, s'a făcut. 
Pe la vară și mai mult! 

Mânaţi feciorei ! 
— Hăi! hăi! 

Și-a arat cât a arat, 
De lumea s'a minunat. 
Iar dacă a 'nserat,. 
Bade-acasă s'a'nturnat 
Bucuros, 
Veselos, 
Ca eșit griul frumos. 
Iar” după ce a 'noptat, 
Atunci, mări, s'a culcat 
Cu lelica întrun pat 
Mindru, mare şi 'ncingat, 
Cu scândurile de brad, 
Cu-aşternutul de argint, 
:Cu ciucuri până 'n pămînt, 
Cum n'am vădut de când sînt; 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Dormind cu lelica ?n pat, 
Badea vis mîndru-a visat, 
Diminâţa s'a sculat, 
Faţa albă şi-a spălat, 
Chica nâgr'a pieptănat, 
Cu straiii noii s'a îmbrăcat, 

La icâne s'a 'nchinat, | 

Domnului mi s'a rugat 

(1) In loc de dur (durus). Poporul român mai înainte, pe când avea 
locuri mai întinse, adese-ori lăsă ogârele nearate câte 7 ani, ca să le 
-prilog&scă, pentru ca așă să se mai îngraşe și să devină mai productive, 
Când voiaii a le sparge, a le ară, atunci înjugaii vr'o 6—8 boi la plug, de 
le ară. Din acestea putem deduce că colindătorul înțelege prin <câmpul 
durat> câmpul nearat, prilog sai elină.



Visul să i se'mplinâscă. 
Și mulţi ani să-i dăruiască. 

Mânaţi feciorași!. 
o Hi! hăi! 

„Apoi badea s'a ?'nturnat 

Și din bucium a sunat: 
Slugile s'ai adunat, 
Slugilor porunci a dat; 
Ei la grajdii ai alergat, 
Şi din grajdii ei mi-ati luat 

- Un cal graur 
Cu șâua de aur, 
Negru ca corbul, 

Iute ca focul, 
Cu poteâvele de-argint, 
Cu zurzuri până'n pămînt 
Şi cu friul de mătasă, 
Cu copiţi de 6rbă grasă., 

Mânaţi fecioraşi! 
— Hăi! hăi! 

Ei în fugă mi s'ait dus 
Şi 'ndată i Vai adus. 
Bade-atunci s'a bucurat, 

Suliţa şi-a răzimat, 
De pe dîns'a ?ncălicat, . 
Pămîntul a tremurat, 

„Văile ai răsunat, | 
Frunza ?n codru a picat, 
Sânt Vasiiă s'a bucurat. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

După ce a 'ncălicat - 
Pe-acel cal neînvăţat, 
Sus la munte a plecat, 
Sus la munte la vinat. 
De vinat el n'a vinat, 

Ori şi cât s'a sbuciumat, 
De sbieretul oilor, 
De ragetul vacilor, 
De cântecul mierlelor, 
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De ţipetul ulilor, 
De vuetul văilor, 

De şoşetul frunzelor. 
De vinat el n'a vinat, 

Dar” de g6ba n'a umblat, 
Căci în sine-a cugetat 
Şi îndată mi-a plecat 
La griul cel negrăpat. 
Și cum a sosit, 

Indat'a zărit 
Că grîul cel negrăpat 
Eră mîndru și curat, 
Eră mindru și frumos 
Ca şi faţa lui Christos, 
Nici prea mare, nici prea mic 

Cum îi mai frumos la spic. 
Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Atunci singur Dumnia-lui 
Peste câma calului 
Lângă grîi mi s'a plecat, 
Trei spice ?n mâni a luat 
In basma mi le-a legat, 
In curea că le-a băgat | 

Şi spre casă s'a 'nturnat, 

Lelichii că mi le-a dat. 
Lelica le-a dus în casă 
Şi-a pus spicele pe masă; | 

Casa mi s'a luminat . 
Copiii s'aii bucurat. 
Lelica frumâsă, | 

Stăpâna de casă, : 

Pe masă le-a desfăcat 
Şi din gur'a cuvîntat: 
Că nu-i verde, nici uscat, 
Numai bun de secerat. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Bădica s'a bucurat, 

La Răsnăvan a plecat, 
Audind c'acolo-i fier



Și mulţime de oţel. 
S'a dus pe uliţa mara, 
Naflă fier de trei părale; 
S'a dus pe.uliţa mică 
Și n'a găsit, dăi, nemică; 
Iar pe uliţa din dos 
Tot fuse mai norocos. 

Mânaţi fecioraşi! 
— ăi! hăi!. 

Şi-a luat opt oci de fier 
Și pe-atâtea de oţel, 
Le-a luat și s'a "'nturnat 
Și le-a dat. 
Lui Lionte ţiganul, 
Ce lucr6ză cu ciocanul, . 
Să gătâscă seceruici, 
Seceri mari și seceri mici 
Cum mai bune de voinici, 
De neveste ochişele, 
De copile tinerele 
De s6ma puicuţei mele: 

Mânaţi măi! 
— Hăi! hău. 

Seceruica cea mai bună 
Pentru baba cea bătrână, 
Seceruica cea mai mică 
Pentr'o dînă tinerică; 
Secerile merunţele 
Cu dinţii de floricele, 
Cu mănunchi de viorele, 
La nepoți și nepoţele, 
Copilelor frumuşele, 
Nevestelor ochișele 
Cu ţiţele bourele, 
Cu garâfe prin cosiţe, 
Cu flori roșii pe gurițe, 
La cari inima-ţi. sughiţă. 

Mânaţi măi! 
— Hăi! hăi! 

(1) Provincialism bucovinân 
(2) Provincialism, în loc de 
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, în lo 

sfat. 

Secerile sai gătit, 
Pe la toţi le-a împărţit! 
Şi la lucru sai pornit, 
Și la lucru mi-S'aă dat, 
Mi-Sait dat la secerat: 
Cu drâpta îmi seceră, 
Cu stânga mănunchi făceă, 
Cu-amîndouă snopi legă 
Și în clăă îi aşeză. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Și, mări, îmi secerară 
Di de vară 
Până 'n s6ră, . 
R&sturnând un corn de ț6ră. 
Iar” după ce a."nserat, 
Inapoi când s'ait uitat, 
Aă stat snopii 
Ca și drobi;i, . 
Clăile 
Ca stelele. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Apoi carele *ncărcară 
Și pe tâte le cărară AI 
Și jiredi mari că durară 
In capul pămîntului, 
In sterifa (1) vîntului. 
Iar” badea de bucurie 
S'a dat cu lelea ?n sfeție (2) 
Unde aria să fie: 
In capul pămîntului, 
In steriţa vîntului, 
O arie de aramă 
Puţintel băgată ?n samă, 
Cu otgon de ibrişin | 
Ca să mârgă trâba ?n plin. 

Mânaţi băeţei! 
— Băi! băi) 

c de «în calea vîntului».



Şi prin vorbe, prin cuvinte, 

Badea și-a adus aminte! 
Cum că are-o herghelie 
La păscut, la suhăfie. (1) 
Și cum sfatul şi-a gătat, 

Pe un murg a “ncălicat, 
La herghelie-a plecat, 
Şi-a ales cinci- -spre- dece epe 
Tot sirepe, | 

Câte de dece ani sterpe, 
Cu poteâve de argint, 
Ce prind bine la pămînt, 
Care se duceaă ca vintul 
Şi nu atingea pămîntul: 

Unde călcă 
Scântei eșiă 

[oa 
Și colb săriă. 

Mânaţi măi! 
— Hăi! h ăi! 

Cum mi le-a apropiat, 
In ndsadă (2) le-a băgat, 
Nouă ile le-a mânat, 
Jiredile-a trierat; 
Și după ce le-a gătit, 
La măsură a eşit: 
Dintro clae 

O odobae, 
Dintr'un snop 
Un oboroc, 

Dintr'un spic 

Un mertic. | 

Mânaţi măi! 

— Hi! hăi 

Bade-atunci,. de bucurie, 
Ca săracul' de-avuţie, 
Cu pâla sumanului 
Turna ?n chelna carului; 

Umpleă pumnii, umpleă pâle 
Și turnă în harabale, 
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Harabale *mpărătesci 
Cu boi de cei muntenesci, 

Nouă cară: 

Cu povâră, 
Și porni apoi la moră, 
La morișca cea tărcată, 
Unde dă fărina gată. 

Mânaţi voinicei! 

— Hăi! hăi! 

Iară morăriţa, când 
A vădut venind, 
Care scârțăină, 
Boii rumegând . 
Şi slugile. sbiciuind, | 

Și-a făcut coda: bârzoiti 

Şi-a fugit prin celea văi, 
Și-a pus c6da pe spinare . 

Şi-a fugit la lunca mare: * 
Lunea mare 
Frunză nare, 

Lunca mică 
Frunza pică. - 

Mânaţi foctoraşi! 
— Hăi! hăi! 

Morărița frumușică 
Pasco frunza de urzică, 
Pasce frunza de căpşună, 
Adevăr că nu-i minciună. 
Iar” morariul, meşter mare, : 
Crişu el și-a cui îl are, 
A sărit îndată: tare - 
Cu barosul pe spinare, 
Cu briîul de lână, 

Cu ciocan în mână, - 
Și-a strigat: pterr, ptrr și 

nanana! 
Stăi, morișcă, nu mișcă! . 

„Mânaţi: măi! 
— Hăi! hăi! 

(1) Suhat însemneză păscețore saă pășune. 
(2) In loc de frier, le-a pus la trierat. .
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Și-apucat-o la cereat, 
La cercat şi la mustrat, 
Din gură i-a cuvîntat: 
— Tinerică când erai, 
Dici că nărav nu aveai, 
Dar” acum te-ai bârzoiat, 
Cu nărav te-ai învăţat! 
Și-apoi, cum i-a cuvîntat, 
I-a și dat un pumn în cap 
Și-așezat-o pe dulap, 
Și i-a dat un pumn în șele 
Și a pus-o pe măsele; 
I-a mai dat un pumn în splină 
Și-a toemit-o pe fărînă. 

Mânaţi voinicei! 
— Hăi! hăi! 

Apa se isbi, .-. 
Mra se porni; 

Şi veniă apa, veniă, 
Umblă mâra de pocniă. 
Apoi a turnat în coş 
Griîă mărunţel de cel roș. 
Griul și-aşeză îndată 
Și din coș cădeă :sub pâtră, 
De sub pâtră în covată 
Curgeă fărina curată. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Badea mult se bucură, .. 
Deciuială morii da, 
Pe morariii îl dăruiă, 
Pe un murg se aruncă 
Şi spre casă se 'nturnă 
Cu flăcăi-alăturea, 
Carii carele mână. 
Badea veniă tot ridend, 
Feciorii veniai cântând 
Și din sbice tot poenind, 
Văile de r&sunau, : 
Po 

(1) Le aşâză, apoi le descarcă. 

Munţii se cutremuraă. 
Mânaţi: feciorei! 
— Hăi! hăi! 

Iar” lelica cea frumâsă, 
Preumblându-se prin casă, 
Audind larna Gea mare, 
Le-a eșit spre ?ntimpinare 
Cu mânecele 'nviîrtite, 
Cu mânile rumenite 
Ca garâfele *mpodobite; 
A eşit pe prag afară 
Și se uită la povară, 
Se uită la soţul săi 
Și făceă din ochi mereii. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

    
Iară badea, cum sosi, 
Carăle hălădui. (1) 
Dar” lelica cea îrumâsă, 
Ca o garâfă al6să, | 
Se tot preumblă prin casă 
Și diceă că nici nu-i pasă, 
Că aveă fată frumâsă, 
Eră fata Domnia-lor. 
Ca şi-o din'a codrilor, 
Cu cămeșa cu altiţă, 

"Cu flori roșii pe guriță, 
Cu gardfe în cosiţe, 
Tinerică, 
Ochișică, 
Tinerică, sprinteni6ră 
Ca un puiii de căpridră, 
Cu ochii ca murele, 
Obrajii ca rujele, 
Și-ori ce fecior o vedea 
Pe dată o şi ?ndrăgiă. 

Mânaţi măi! 
— Hăi! hăi!  



  

Lelea la dîns'o chemară 
Și trimise în cămară 
Dup'o sită rară 

_De năgară, a 
Ca să cârnă până n sară, 
Să scâtă răul din ţară, 
Pe păgâni de pe hotară, - 
Și copila frumușea, 
Ascultând pe maică-sa, 
Se şi duse 
Şi aduse 
Sită rară 
De năgară 

Pentru noi plugariă de-afară, 

S'alungăm răul din ţară, 
Pe păgâni de pe hotară. 

Mânaţi măi 

ă 

Dar” lelichii i-a părut 
Că-i prea rară de cernut, 
I-a părut sita prea rară 
Şi-a dat-o pe.uş' afară, 
Și s'a dus singură iară, 

Din papuci tot pleoscăind, 
Din rochie vint făcând, 

Din cercei 

Tolocănei, 
Şi-a întrat din casă ?n casă 
Și dădi de-o sită dâsă, 

Sită dâsă 

De mătasă 

Pentru Dumnia-lor din casă. 

Mânaţi.băeţei! - 
— Hăi! hăi! 

Şi cum a sosit acasă, 
A pus fata după masă, 
Şi a pus-o la cernut, 
La cernut și la bătut. 
Din sită fata cernei, 

Din jos tobele băteă, 

Din sus negura cădeă,   

La plugari din ochi făceă. 
Mânaţi fecioraşi! 
— Hăi! hăi! 

Și eră o babă 
Bătrână și slabă, 
Babă de cele bătrâne, 

Care sciii rîndul la pâne. 
Bab' aceea-a plămădit, 
Aluatul a dospit; 
După ce a pregătit, 

A făcut la colăcei, 

Şi mai mari, și mititei, 

Şi-a făcut un colăcel 
Rumenel și 'mpleticel, 
Şi-a făcut unul frumos 
Ca şi fața lui Christos, 
Nici mai mare, nici mai mic, 

Dintr'o mierţă şi-un miertio; 
Şi cu miere mi-l ungeă, 
Cu zăhar îl zăhăriă, 

In cuptiorii că mi-l punei, 
Şi el mîndru se coceă, 
Pentru plugari ni-l gătăă. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! năi! 

Din cuptiorii că mi-l scoteă 
Şi nouă că ni-l meniă, 
Și-apoi mi Va pus pe masă 
Şi s'a luminat în casă; 
Și Va rupt în două 

- Şi ne-a dat şi nouă, . 
Și Va rupt în trii 
Și-a dat la copii, 
Și Pa rupt în patru 
Și-a hrănit tot satu, 

“Şi Pa rupt în cincă 
“Şi-a dat la voinici, 
La feciori cu- -opinci ; 
Iară cât a mai r&mas 

Inapoi.că mi Va tras, 
Și Pa pus în cuiă din dos



EDEA Î—————— 

Ca să fie 'ndămânos - ; 
Pentru alţi plugari de scos. 

Mânaţi băeţei! 
— Hăi! hăi! 

Și noi nu urăm 
Pentr'un colăcel, 

Dar noi vă urăm .. 
Pentr'un gălbenel,. . 
Gălb&naș de aur 
Din luna lui Faur; . 
Şi noi vă urăm 
Ca să căpătăm: 
Cel puţin un.lcuşor,. 
Sai, de nu, un puișor, 
Să făcem un: boldişor. | 
Să-l avem la :pluguşor, 
Să mârgă mai iutișor. 

„Mânaţi. băeţei! 
— Hăi! năi! 

De urat am mai uri, 
Dar” ni-i că vom înseră, ' 
Şi-i de mult de când urăm! 

      
  

De când, cu plugul umblăm, - 
Și mai avem înc'un.sat 
La o casă de urat. 
N'om lăsă-o neurată, 

Căci lelica are-o fată, 
Și mar vrea cu capu-odată 
Să stee nesărutată. . | 
L'alta întrun corn de sat, 
Stricăţică de vărsat, .. 
De-am ură, cât am ură, | 
Dar de noi tot n'a scăpă. 

Mânaţi feciorei!, 
— Hăi! hăi! 

De urat am mai ură, - 
Dar” ni-i că vom înseră: 
Drumurile ni-s departe 
Și cărările încureate. 
La mulţi ani cu sănătate, 
Și să vă fie de bine 
Diua Sântului Vasile 
Dumnia-vâstră n bucurie ” 
De-acum şi până 'n vecie! 

Ahooo! hahaooo! 

Sfiîrșind acum 'oratorul de urat, strînge clopoţelul, se :re- 
trage de lângă ferâsta unde a stat în tot timpul urcării” şi 
atât el cât şi cei-lalţi simbriași, cei-lalţi consoţi ai sâi, după 
ce ai maj pocnit de vre-o câte-va ori din bice, se duc cu 
toţii şi, postându-se grămadă dinaintea uşei, aşteptă, cu ne- 
răbdare darurile din partea căsenilor, cărora le-ai urat.. | 

Darurile ce le capătă ci'sunt aceleași co le capătă şi colin- 
dătorii de la Crăciun, adecă: colaci, nuci, mere, pere, bani etc. 

lar după ce ai primit darurile Şi le-ait înmânuat cassieru- 
lui comun, plâcă fără întârdiere la altă casă. E 

„ Astfel: umblă plugăraşii de la casă la casă până spre miequl nopţii, când, împărțind frăţesce între sine tâte “da- 
rurile câștigate şi dorindu-și unul altuia noroc, mulţi ani şi sănătate, se duce fie-care pe acasă. EI



  

p.. 

- Expresiunea Vasileă e o: sincopare din Vasilică, nume 

obicinuit a se da de către Ţigani urşilor domesticiţi, pe cari 

îi jâcă prin sate sati prin oraşe, pe la răspântii sait în cur- 

țile Gmenilor. In general Ţiganii ursari pun acest nume ur- 

şilor şi. urs6icelor nu prin întîmplare, ci dintrun vechii us, 

cu timpul devenit aprâpe invariabil, spre a se -potrivi cân- 

_tecului următor: | . 

De te-ai face mai bar, 
 - Vasilica mă, 

- Să-ţi dea tica d'un grasnă, 
„Vasilica mo.: 

E în deprindere ca Țiganilor ca, după. cum dati nume ur- 

şilor, să dee şi celor-lalte animale, dar mai cu sâmă por- 

cilor, căci nu e lac, nu e sălaş, nu e familie de Ţigan care 

să nu aibă un porc, hârbar ca şi stăpânii. Intre numele de 
preferință, puse urilor şi porcilor, ursâicelor şi serâfelor, 

figurGză cu deosebire cele următore:. Vasilică, Pandelică, 
Marinică, Stănică şi Ionică. (1) a 

Sub Vasilcu, care se mai numesce altmintrelea încă şi 

Vasivă, Sivă, Sileă şi Puiul Sivei (2), se înţelege capul unei 

serie saii al unui porc împodobit cu foi naturale și floră 
artificiale, cu panglice 'şi verdeţuri de mâncare, cu care în- 

dătinâză a umblă Țiganii în ajunul sai şi în diminţa Anului 

noii pe la casele Gmenilor şi a colindă. Iar a umblă cu acest, 

cap se dice a aumblă cu Vasilica. (3) | 

Mai de mult, pe când 'Ţiganii eraii sclavi, eraă numai ei 

aceia cari mergeaii în ajunul Anului noii pe la domnii lor 
« . 

r 

(1) G. Dem. Teodorescu, Pocsii populare” române, Bucuresci 1885, 

p..1314. . i 

(2) Dobre Stotănescu, Studii asupra literaturcă popular e, publicat în 
«Lumina pentru toți», an. IV, Bucuresci 1888, p. 6.— Teodorescu, op. cite 

(3) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. p; 134 :. .-: ADR INI
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cu Vasilca, ca şi Românii cu Pluguşorul, şi cântat aşă nu- 
mitul colind al Vasileei. | | Iar pregătirea pentru acâstă colindare, proprie numai Ţi- ganilor şi cu deosebire celor din Muntenia (1), se făceă în următorul mod: De 
Când tăiai domnii porci la Crăciun, dăruiai sciavilor lor, adecă "Țiganilor, căpăţina porcului ţăiat. Aceştia, împodobind căpățina ce li s'a dăruit, mergeait cu dinsa la începutul anului, adecă în sâra Sfîntului 'Vasile, pe la domnii lor, ca să le colinde şi să capete ceva bani. (2). 
Vasilca oferiă Țiganilor, şi: mai ales bucătarilor ţigani, căci aceştia erai mai cu s6mă deprinși a umblă cu dînsa, o rară ocasiune ca să mai potă căpătă tradiționalul bacșiș. După retormele sociale din 1848, datina acâsta luă un avînt noi, pentru că foștii sclavi, deşi proclamaţi liberi, conti- nuară să recunâscă tot pe vechii stăpâni, la cari vătavii sălașurilor alergaii cu Vasilea la începutul fie-cărui an. Incetul cu încetul însă ea a decăgut, mai cu s6mă de la 1864 înece, aşă că în qiua de astădi o mai practică numai servitorii ţigani, cari fără deosebire își încârcă norocul, in- trând în tâte curţile caselor și la t6te familiile cu dare de mână. (3) 

_Ţiganii din timpul de faţă ieai adecă căpăţina porcului, dacă au şi ei porc, iar de nu, se împrumută de la vre-un Român, şi apoi, punând-o pe o tavă de duleâţă sai, în lipsa acesteia, pe o tavă în care se coc. plăcintele, o împodobese cu cercei, cu salbe de mărgele şi de bani, cu basmale de mătasă sai de lână, cu flori artificiale, cu betelă și cu o oglindă. 
a | După ce ai împodobit-o în chipul acesta, merg cu dînsa pe la domnii şi Gmenii mai de frunte ai oraşului şaii aj sa- DI II | 

() D. Stefânescu, op. cit. p. 6. Din răspunsurile la Cestionar despre tradițiunile istorice şi anticitățile ţărilor locuite -de Români de Nic. Densuşianu, Partea II, Epoca până la an. 600 q. Chr., Iași 1895, Com. Socetu, jud. Teleorman: <Cu Vasilea umblă numai Țiganii în sâra spre Sfintul Vasile, recitând câte-va cuvinte de urare. Fac căpăţina porcului în chipul unei fete şi o numese Vasilcă.» 
| (2) D. Stefănescu, 0. cii., p. 6—7, o (3) G. Dem. Teodorescu, Poesii P0p., pag. 134.
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tului, despre cari presupun ei că aii cu ce-i plăti (1), ca să 
le ureze şi să le dea tot odată de cunoscut că portul cel 
șpornic la prăsilă şi bogat în grăsimi are s'aducă la casa, 
la care urâză cu dînsul, spor şi belșug în. tâte. (2) 

Unul dintre dînşii duce tava, pe care e pusă căpăţina de 
porc, adecă Vasilea, şi, după ce ajunge la casa unde voesce 
a colindă, întră înăuntru, o pune pe masă în fundul casei 
sait pe pat, anume ca toţi cei de casă să se pâtă uită la dînsa. 
“Cei-lalți inşi însă stai afară la ferâstă sai, întrând şi ei în 
casă, se postâză lângă uşă, şi aici apoi, stând în picidre și 
cu capetele gâle,î încep a cântă colindul Vasileci sai Sivei (3), 
care expune causele pentru ce a fost serâfa tăiată şi modul 
cum i se face ultima judecată i în cer (4), şi care sună precum 
urmeză: 

  

Sus sunt nalte mănăstiri, | In grădină c'am sărit, 
Mănăstiri, nalte zidiri. Câpă verde cam păscut, 
Iar” în ele cine-mi şade? Două trei verzi am stricat; 
Şade Maica şi cu Fiul | Când Românii m'au simţit: 
Şi-mi judecă pe Siva, Sar ei cu topârele, 
De ce-mi este așă grasă, Ciobotari cu ?ntinsorile,. 
Așă grasă și frumâsă, Lăutari cu-arcușele, 

Intrebând-o, | 'Ţigani cu bardsele, 
Ispitind-o: | Aa ME bătură, 

Ce-a băut şi ce-a mâncat . ME ?njunghiară, 
D'are trup aşă 'ncălat? ME pirliră,. 
Iară Siva r&spundeă Mă 'mpărţiră! 
Şi din gură cuvîntă: Luară Românii slănina, 
— Sus la munte m'am suit, - | . Noi Țiganii căpăţina, ; 
dir și ghindă mi-am păscut; Și frumos mi-o 'mpodobirăm 
Joi, mai jos m'am pogorit, Cu cercei și cu mărgele 
Apă rece mi-am băut, . Şi-am adus'o la 'mnia-vâstră (5), 
Apă rece, sloiii de ghiaţă, Cu bani mari s'o dăruiţi: 
Priitre la 'nbrășiaţă. | Doi trei galbeni îniloriţi, 

() D. Stefăncscu, op. cit., pag. 6—7. 
(2) « Vatra», fie ilustrată pentru familie, an. I, Bucuresci 1894, pag. 18. 
(3) D. Stefănescu, op. cit, pag. 7.—S8. Popescu, Sina, publ în «Şegă& 

torea», an IV; Fălticeni 1896, pag. 7. 
(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop., pag. 184, 
(5) Din Domnia-văstră prin contractare. s'a făcut Dumnia- "vastră, iar 

prin aferesare "mnia-vostră.
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C'un colac de grîu curat, La mulți ani cu sănătate, . 
Să-l avem pentru mâncat, Că-i mai bună decât. tâte, 
Sub colac vadra de vin, | La boeri ca Dumnia-vâstră, | 
C'așă-i legea din bătrâni, Că sunteţi propt6ua nstră. (1) 
Din bătrâni, din Gmeni buni. 

"O variantă a colindului acestuia, dictată de un muncitor 
țigan de la Crucea-de-pâtră din Bucuresci, sună aşă: 

  

  

Cum e ?n cer și pe pămînt, „| Apă rece, sloiă de ghâţă 
C'așă dice Domnul sfint; Numai bună la 'ngrăşaţă ; Dar” în dalbe mănăstiri |. Prin grădini că am intrat, 
Și ?n mai naltele zidiri, Două trei verzi am mâncat, Numai jeţuri stoborite Românii că m'aii vădut, 

. Pentru judecăţi gătite. După mine s'a luat, 
Iar” în jeţuri cine-mi şade? Români cu topbrele,: 
Tot la sfinţi mai mărunţei. Țigani cu bardsele, 
Mai în 'sus de scăunel Cobzarii cu cobzele, Mi-este-un jeţ de-aurel. Lăutari cu diblele, 
Iar întinsul cine-mi şade? Casapi cu masatele (2), 
Şade bunul Dumnedeii Olteni cu palanfele (3), 
De-mi judecă pe Siva: | Dănciuci cu copăile, 

'— Sivo-leo, | Bucătari cu cleștele, 
Vasivo-leo! * - | Flămândii cu gurile; 

Ce-ai băut și ce-ai mâncat Toţi pe mine m'a ?ncolţit, D'ai un trup aşă 'ngălat ? "După c6fă m'ai lovit, 
Unde-ai vărat și-ai iernat Mai junghiat, nvai jupuit. 

De-mi ești grasă Luat-aii Românii slănina 
Şi frumosă ? | Şi boerii carnea bună, 

“Siva Domnului diceă | Iar 'Ţiganul, ca 'Țiganul, 
Și frumos îi r&spundeă: - "Nu scie ce e şofranul: 
— Sus la munte am lernat, Luat-ai Românii slănina 
Jir și ghindă am mâneat „| Şi boerii carnea bună, 
„De sunt grasă Iar 'Țiganii căpăţina: 

"Și frumâsă; | Pe lemn de teii mi-o pirliră 
La vale m'am scoborit, Și frumos o 'mpodobiră 
Apă rece d'am băut, Cu mărgele, cu cercei, 

    

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop., pag. 135. , | 
-"(2) Masatul e un sul de oţel, pe care măcelarii (în Moldova casapii) își ascut cuţitele. IN | , 
„(8) Palanţă., pronuneie poporală în. loc de balanță. Oltenii au fost şi Sunt vîngetori de legume, fructe, carne, etc. | ” -
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Cu salbă de ghiocei, , : 
Cu parale de opt lei; 
La 'mnia- vOstră m'aii poftit, 
Frumos! dar! mi- “aţă dăruit: Ia 
Un colac de grii curat Na 
Cât pâtra morii. de lat, i 
Pe colac vadra de vin - 

„ata 

"Și cu galbenul deplin, - 
-. C'așă-i legea :din, bătrâni, 

Din bătrâni, din Gmeni buni 
La mulţi ani cu sănătate, 
Că-i mai, bună” decât tote, 
La boeri la: Domnia- -vOstră, 
Să ne iasă partea nostră (1) | 

O altă” văriantă, cul6s ă 'de Preotul, 4. „Popescu dii Cer- 
nica, sună precum. urmâză': : 

Ce-mi e n cer:şi pe păi? 
Sus mi-e luna, sârele;.i:i:.:, i 
Jos mi-e “dalbe mănăstiri, +) 
Iar ?n dalbe mănăstiri i 
Jeţuri.de aur scrise, . .:::: 7 
Iar într'înselo:... „ut 
Şade. bunul Dumnedei, 
Mai de rin cu Dumnegea : 

Şade Ioan :.-.: E 
Sânt-loan, i: 

Mai d'a rînd: cu dumnia- lo: 
Şade Maica Precista," :.--: 
„Mai de rînd cu dumnia-lor 
Șade sfinţii cci de rind, 
Mai da rînd cu. sfinţii cei de: 

[rind 
Şade bătrânul Crăciun, 
Lângă bătrânul Crăciun 
Şade Siva- Vasileuţa. | 
Grăi' bunul Dumnegeă: IN 

— Sivo-leo, 
Vasilco-Leo! 

Ce-ai mâncat și ce- ai btut. 
De-mi ești grasă 

Și îvumâsă & 
— Stătuşi, Dâmne, de *ntre- 

pie 
Cu tot dreptul spune: ți. aș: 
lacă vremea mi -a „Venit . 

a 

  
  

i i : EI E 

Sus la munte: nam! suit,. 
Jir și. ghindă! mi-am păscut, 
Dup'aceea 'n'am:șequt,; i. 
Intro grădin”: am sărit, -::.. 
Mai nemică n'am stricât,: 
Două trei verze-ani mâncat, 
Și Românii nai. vedut, 
După mine s'aă luat, "! 
Românii cu topârele, 

    
E 

“Țiganii cu: barâsele, -::. : 
-«Prinsu-mva, tăiatu-ma, 
Mai 'frumos 'pârlitu-ma;: +» 
Luă Românii slănina .; - 

„Și Țiganii căpeţina, 
Dar: Țiganu,: ca Tiganu, : 

„edit. -a- că sa înșelat... iu 
Deci el mm'a împodobit . 
Cu 'cereci, cu Shiocei, . 
Și salbă de, nou&- lei... .. 
La D- vostră am “adus- -0,. 

So vedeţi şi so priviţi, a 
„Cu bun dar s'0 dăruiţă, | 
Car” cu lei, car? cu bani, | 
Cu colac de gri curat, RR 
Pe colac vadra de vin, 
C'așă-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni, din. Omeni uni! 
La mulţi. ani „cu sănătațe! (2) 

a. ie sl 

  
(1) G. Dem. Teodorescu, Poosij Pop. p. 133 —136, - o - 
(2) <Zara nouă», an. III, Bucuresci 1886, p. 333— 38 
Marian, Sărbătorile. |. 

- 41)



A treia variantă,. cul6sii.. de d-1 $. Popescu, din „comuna 
'Tonea, jud. Ialomiţa, sună: ast-fel : Sa 

Ce-mi en cer și po pămînt? 
Mi-este-o dalbă mănăstire. '! 

Dâmnele, Domn din cer. 
Dar în ea cine-mi şade? | 
Şade bunul Dumnedei. 
„Dâmnele, Domn din cer. 

Lângă bunul Dumnedeii” 
Şade siintele Ion. 
Lângă sfintele Jon . ,. 
Şade bătrânul: Crăciun, : 
Lângă bătrânul Crăciun ' 
Şade Maica Precista . 

Și judecă pe Siva: ... 
— Siva-i leo, 

„Vasileo-i leo! 
Ce-mi ești grasă. 

| Şi frumâsă ? 

— Stătuşi, DOmne, mă 'ntre- 
bași, 

Cu tot dreptul spune- ță-aş: 
Sus la munte m'am suit   

Jos: că m'am şi coborit, 
Apă rece am băut, 
In noroiii m'am tăvălit 
In grădină c am sărit, | 
Usturoiii că mi-am păscut, 
Românii că m'aii vădut, . 
Sări Românii cu topâre 
Și noi meşteri cu barne, 
M'ai ajuns, m'ai tăbărit, 
Frumuşel că m'ai pârlit, 
Cu nedreptul mai împărțit, 
Luat-aii Românii slănina 
Și noi meșterii căpăţina. 
Am adus-o, am împodobit-o,: 
S'o vedeţi și s'o priviţi, 
Cu dar mic s'o dăruiţi, . 
Cu doi trei galbeni înfloriţi, 
O'așă-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni, din 6meni buni! 
La mulţi ani cu sănătate! (1) 

In fine a patra şi cea. din urmă variantă, cul6să în : co- 
muna Rași, jud. Ialomiţa, e acâsta: 

Ce-mi en cer şi pe'pămint? 
Suntu-mi dalbe mănăstiri. * 
Dar” în' dalbe mănăstiri | 
Cine-mi este, cine-mi şade? 
Șade bătrănul Crăciun 
Şi judecă pe So: | 
— Sivo leo, Vasileo! - 
Ce-ai mâncat și ce-ai băut 

De-mi ești grasă 
ŞI îrumâsă ? 

— Sus la munte mi-am ureat, 
Ghindă Şi fag mi-am mâncat, 
La vale m'am scoborit, 

) 

  

  

Apă rece am băut, 
Intr'o grădin'am sărit, 
Românii că, m'ai vădut, 
Sărit-ai Românii 

Cu topâre 
Şi Ţiganii 
„Cu bar6se, 

Și frumos gonindu-mă, 
Prinsu-m'aii 
Şi luatu-mi-au 

"Românii slănina o 

Și Țiganii căpățina, 
La zugravi mi-au zugrăvit-o, 

(1) «Segetorea», an. IV, Fălticeni, -p. 7.
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Mai frumos mi-a *'mpodobit-o, : | : Gun colac de griii curat, La Dumnia-v6str” am venit... C'un colac, vadră de.vin, . Să mi-o vedeţi și so priviţi, ... |  C'așă-i legea din bătrâni, Frumos dar s'o dăruiţi , .. | Din bătrâni, din Gmeni buni! Cu doi trei galbeni înfloriţi, . Sănătate ?n astă casă! (1) 

"După ce-ati terminat colindul acesta al Vasilcei, stăpânul - do casă îi dăruesce „cu bâni, vin, colaci, carne, muşchii sati limbi de porc ete. 8): E 
Unii Gmeni îi pun de colindă şi în ţigănesce. (3) 

i 

YV 

' 

“VERGELUL. 

Sub numirea de Vergel aflăm la poporul român trei specii de datine păstrate din moși-strămoși. Aceste trei specii se deosibese una de alta parte prin timpul, “Scopul şi : modul serbării lor, parte prin credinţele cu cari sunt îmbinate Și persGnele cari le serbâză. | | DR 
Mai înainte do a începe cu descrierea fie-căreia din aceste “trei specii de Vergel, le voit premite în extras o deslușire, ca ast-fel din capul locului să se scie despre ce este vorba: care e scopul principal al acestor datine şi credinţe, când se serbâză şi cine le serbâză ? A . 
Scopul principal al speciei prime de Vergel e profeţirea norocului pentru anul viitor, apoi petrecerea, cunscerea mai de aprâpe a persânelor cari îl serbâză, şi în urmă în- cuscrirea saii înrudirea. Acâstă specie de Vergel se serbâză în s6ra spre Sfintul Vasile sai Anul noi și, după cât sei ei până acuma, numai de către Românii de prin unele sate 

(1) Din Rep. la Cest, d-lui Nie, Densuşianu. : 
(2) D. Stefănescu, op. cit, p. 8.— B.P. Hasdeii: Etym. magna. t. II, p. 1222 şi 1223:'«< Pasilca sati Siva este o căpâţină de pore împodobită cu mărgele, cercei, inele, brățări, sălbi ete; umblă cu ea cântând 'Țiganii în n6ptea Sf.- Vasile şi capătă bani, mușchi sai limbi de pore.» (3) D. Stefănescu, op. cil, p.8.
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de la munte din Bucovina şi Afoldova. La acest Vergel ieau 

parte feciori și fete, bărbaţi şi neveste, tineri şi bătrâni, pe 

scurt: cine voesce. “Insă îndemnul la serbare a lui îl dait mai 

întâită feciorii şi părinţii cu fete mari. (1): 

Scopul principal al speciei a doua de Vorgel, care se ser- 

mai de către fete mari, e profoţirea și cunâscerea Vrsiţilo, 

adecă a bărbaţilor viitori. Acâstă specie de datine şi. cre- 

dinţele cu cari e îmbinată se: află, cu puţine deosebiri esen- 

ţiale, în tâte pro ovinciile locuite de Români. Insă numirea ci 

de Vergel am aflat-o până acuma numai la Românii din 
unele părţi ale. Transilvaniei şi cu deosebire la cei din ţi- 
nutul Bărgăului şi al Năsăudului. (2) 

Scopul principal al speciei:a treia de Vergel este mai 

întâi petrecerea, apoi primirea şi ospătarea 6speţilor, cară 

se adună la acâstă petrecere. Vergelul acesta îl serbâză nu- 

mai feciorii; la el se invită şi fetele mari dimpreună cu 
părinţii lor. In unele sate din Bucovina se serbâză acâstă 
specie de datine în giua de Anul noii după am6qă, iară în 

altele în qiua de Lăsatul secului de Postul mare. Când anii 
sunt buni, mănoşi, atunci 'se serbâză şi la cele-lalte Lăsa- 

turi de sec de peste an. Aşă feciorii din'Zlișesci (3) şi cei din 

Botușana (4) îl serbâză în diua de Anul-noit: după amâdă, 

iai coi din Coriata (5) în diua 'de Lăsatul secului. Românii 

din. unele părţi ale Ungariei, precum cei din. Șomeula niare 

şi împrejurvime, îl serbâză, ca și cei din "Bucovina," în diua 

de Anul noii după amâgă 6); cei din Bana în diua de Bo- 
  

(1). Com. de d-l:Petre: Ursul, cantor bis, din Cândreni.: 

(2) Com. de conșcolarul meii d-l Pavel Beșa: «Dtrunirea fetelor în 
sera spre Anul noii pentru a-și cercă norocul se numesce pe aici Vergel. » 

(3) După spusa lui Vasile Ungurean şi a altor Români din Ilişesei. 

(0) D-l Niculae Sbiera, paroch" din Botușana, îmi serie că, după cum 
i-a spus parochienii Sfinţiei Sale, mai de mult ar fi existat Vergelul 
acesta nu numai în Botuşana, ci şi în satele învecinate Căşuana şi Pvieni, 
însă acuma în satele din urmă. s'a dat acâstă datină frumâsă cu totul 
uitării. “ : 

(5) Com. de. a-l Geor ue Tomoiasă, de loc din Zaharesci, nu 1 departe 
de Covrlata, de.present cant. bis. în Suceva. : : 

(6) Com. de d-l.EL. „Pop, învăţător.



Votză (1),. iar. cei din comitatul Solnoculuă : de: mijloc. din 
Transilvania în sărbătorile Pascilor. (2) su 
“Modul, de serbare:al acestor. trei specii de. Vergel e > fârte 

diferit, atârnă forte mult de la timpul, ţâra, până şi de la satul 
unde:se serbză, precum şi'de la persânele cară îl serbâză. 

Insemnez tot odată că datina speciei a treia:.de: Vergel 
trebue să fie adusă în Bucovina, ca şi Berea sait Bereanul (3), 
din “Transilvania,: pentru că: ea numai în acele sate din Bu- 
covina se serbâză, cari sunt colonisate cu Români veniţi din 
Transilvania după anexarea Bucovinei la Austria. In: cele- 
alte sate, după cât mi s'a spus şi scii cii până acuma,.nu 
se serbâză nică întrunul; ba nici nu scii măcar să. spună 
cum. se numesce acâstă datină; NI aaa 

Ce se atinge:de vechimea: fie-căreia din aceste tvei specii 
de :Vergel, toţi “Românii, în satul cărora :se serbâză :Verge- 
lul și pe câţi'i-am întrebat în acâstă privinţă, mi-ai mărtu- 
risit că aşă Pai apucat din bătrâni, de :când s'a: trezit, şi 
tot așă le-ati spus că Va apucat moşi din strămoşii lor. Va 
să qică'.Vergelul nu. e o:datină din timpurile mai nouă, ci 
de. o vechime: forte. depărtată, Io parai | i 

“1 să vedem. acuma, cum, se serbâză “pri ima specie a iri 
gelului, despre, care. am amintit mai sus... a 

Fecioriă din finataul Dornei, î în Bucovina, precum și părinți 
cu fote mari, bune de, măritat, din. acest ținut, îndâmnă cu 
vre-o câte-va dile înainte de Anul noă pe un gospodar din 
mijlocul lor să facă Veryel. Acesta, credincios şi iubitor al 
datinelor străbune, nu. se împotrivesce, ci cu cea :mai mare 
plăcere şi bucurie se “prinde că va face Verg gel "şi-l și face. 
Se pregătesce de. bună vreme cu t6te cele trebuinci6s6, Iute 
altele cumpără șiun polobocel de vin, ca de vre-o câte: -va vedre. 

„Iară, când sosesce :sâra Anului noă, îndată după ce prinde 
a se întunecă, începe a buciumă și a trîmbiţă (6), e dând de 

ME 

  

(1) <Gazeta poporului», an. IV, Timiş6ra 1838, No. 18, p.5: 
(2) Alexandru Onaciti, Datinele pop. române, pub. în «Familia», an:II. 

Pesta.1866,:p. 275. :: : pi Ta PER, 
(3) Asupra acestei datine,. pe:care am publicat-o în «Familia», an:XI, 

Pesta 1870, p. 433 și urm. voiii mai.reveni încă, 
(4) In acâstă sâră, după cum ne scrie d-l P. Ursul, nicăiri în ali loc 

nu se buciumă, fără numai la casa unde se ține Vergelul, -: CR
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scire: că e timpul să se adune toţi cei:ce voesce să serbeze 
Vergelul. a i a 
Ac6stă buciumare și trîmbiţare durâză, în răstimpuri, cam 

până cătră un-spre-gece 6re din n6pte, când 'toţi cei ce ai 
avut să vie la Vergel s'ai adunat. După aceea nu se mai 
buciumă în acâstă sâră. | E 
După ce s'aii strîns acuma o mulţime de feciori, fete mari, 

bărbaţi, neveste, băeţi, copile, „moșnegi, babe, în scurt toţi 
aceia cari ati dorit să fie la Vergel, și după ce a cuprins 
fie-care un loe anumit, aşterne stăpâna casci o masă cu.0o 
faţă de masă curată, iar g&ospodarul pune tot pe acâstă masă 
un ciubăraș sai alt vas cu apă neîncepută.. După. acâsta, 
dându-se semn că Vergelul se începe, tot insul, care voesce 
a-şi cunâsce viitorul, aruncă în apa “din. ciubăraş câte: un 
semn, 'adecă: un cuţitaş, ui crucer, .un bumb, un inel,.o 
cheiţă, un cercel, în scurt fie-care ce are la îndemână şi ce 
voesce, însă fie-care trebue să-și cungscă semnul când se va 
seste din apă. După acâsta. se rinduesce un băiat de vre-o 
10—13 ani ea să seâtă semnele. Băiatul: rînduit, în vreme 
ce toţi cei-lalți adunaţi stai departe de. masă, se apropie 
încet de ciubăraşul cu semnele, dimpreună cu un alt om bun 
de gură, care se numesce Vergelaior saii Vestitor de anul noii. 
„Vergelatorul, având câte un beţișor verde de pom în fie- 

care mână, începe a tocă încet cu aceste beţiş6re pe mar- 
ginea ciubărașului cu semnele și aură: | ' 
Cine trece Si -|. Vacile îs bune fârte, .. 

  

Şi petrece? | a Toma pâte să le pârte.. 
Irodia Dâmne! . Prin tâte câmpiile 

Trece Toma cel bogat, Prtă Toma oile. 
Cu biciii de foc înfocat, - Oile-i sunt mari ca boi, 

Irodia Dâmne! (1): Lui Toma-i stă după oi. 
Văile o - Toma umblă tot pe munţi, Cu oile * Alegându-și tot cai iuți. 
Portă Toma cârmele, E Dintr'a lui herghelii: mari 
Luncile a | Iși alege doi cai tari, . Cu juncile, Și după vin se. pornesce. 
POrtă 'Toma vacile. Cătră slugi așă grăesce: 
DI 

(1) Zrodia Domne se repetă tot după al doilea vers.
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— «Haideţi feciori după vin. | “Și fripturi bune făcând,. . .., 
Ca savem când vom da fini»... Să bem vinul 'gâlgăind.. 
Și aşă dicând se due Semnele din acest „vas ÎI E 
Și vin de-cel bun aduc. . „| Să vă fie tot de tras, 
Acum, „dr agil mei feciori, „| De tras „sorţi. de bucurie 
Yom avâ de sărbători... | Din anul ce o să vie. . 
Anul vechii, ia, se sfirşosce Scâte- -un semn! și-mă Spune. 
Şi cel noii ni se ivesce, ! lărept 
Mergeţi, măi, tăiați un boi, Mâne care an să 'ncep?.. 
Căci mâni este „Anul nou! | Ei 

ie 

Sfirgind Vergelatorul de urat, Băiatul orînduit viră mâna. 
în vasul cu apă şi, scoțând un semn și arătându- l adunării, 
într6bă gicând: :, 
— AL cui este anul ce se "mcepo diminâţa? pi 

„Proprietarul semnului răspunde: 
— Al mei este! - 
Vergelatorul dice atunci: 

„—.Al tău noroe are să ți dea. Dumnegei de. Anul i noii; 
de Sf. Vasile! STR 
După acâsta, predând proprietarului semnul, începe Vor. | 

gelatorul iarăşi a tocâ cu beţişorelo pe, marginea vasului 
şi a ură: LN pi pri pea pita 

  

Cine trece” Trece Toma cel bogat RI 
Și petrece? aaa „| Ou bieiă de. foe înfocat, 

Irodia Dâmne! rodia Dâmne! „ete. 7 
Şi sfirşind de urat, băiatul orînduit sc6ie alt semn din 

ciubăraş și într6bă al cui este. i 
După ce răspunde cel cu: semnul, gice Vergelatorul: n 
— Al tău noroc are să ţi-l dea Dumnegeiă de Sf. Bobotâză. 

Si tot așă, după fie-care urare, sete băiatul orînduit câţe 
un semn, iară Vergelatorul,numesce cutare serbătâre î însem- 
nată saui.pe vre-un, sfinţ ce. vine la. “rînd, când Dumnegeii 
are să dea noroc celui cu semnul. 
După ce sfirşesce de înşirat toţi sfinții, şi sărbătorile cele. 

mai însemnate de peste an, dacă mai rămân semne în vas, 
Vergelatorul spune celui cu semnul că el va .avâ noroc;la 
cutare vite, de exemplu: oi, capre, boi, vaci cai, porci, ete. Jar. 
dacă şi pe acestea le gătesce de înşirat şi semne tot.mai 
rămân în vas, atunci începe a înşiră' fiare sălbatice, spuind
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că cutare va:av6 parte de „cutare: fiară, va puşeă-o' sai va 
prinde-o' aşăi şi aşă: Astfel merge, până se gătesc -tâto sem- 
nele de scos, ii. e a i 

In răstimpul. când Vergelatorul urâză şi băiatul cote 
semnele, domnesce' în casă 6re-şi care tăcere. Dar când Ver: 
gelatorul începe a' proteţi că cutare sfint, vită sali fiară îi 
va. aduce celui cu semnul norocul, atunci. se nasc risete și 
hohote, cari durâză câte-va minute, pentru că, Vergelatorul, - 
ca un om isteţ, pretăcut şi dedat de mai înainte. în profeţirea 
norocului, scio așă de bine să potrivâscă „vorba, că trebue 
să producă risete şi vos bună între cei de faţă | 
“De'multe ori însă î'se 16gii' Ochii, așă în cât nu pote vedâ 
nimic, și atunci Vergelatorul trebue să spue! cum va fi "vii- 
torul celui cu semnul'fără a-i sci de 'inai înăinte numele: 
Atunci unele le nimeresce, însă altele le spune: aşă de în- 
tortocate și de ciudate, în cât și fără de voe ascultătorii 
trebue să rîdă de. profeţiile lui. :Aşă de exemplu, după'ce 
băiatul scdte semnul unui bărbat, Vergelatorul socotind că 
e al unei fete, spune că viitorul său soț va fi un bărbat aşă” 
și aşă de frumos, va av6 stare bună, sai va fi un om' urit, 
sărac şi Dumrisdoii mai scie cum. Și iarăşi scoţend semnul 
unei fete, spune că viitârea sa nvastă va fi o fată betrână, 
urici6să, și altele .de asomenea. i) 

Stîrşindu-se astfel 'de scos tâte semnele din vasul cu: apă; 
Vergelatorul încheie funcțiunea sa cam prin ui-măt6rea urare: 

i 

iu |: Ca perii: Eat Anul'noii cu fericire i 
- Să-l petreceți, și 'n unire "+ Pe' la mijlocul verii, . .:iii 
Tineri şi. bătrâni să fiţi: dui:|+ Ca: tâmna cea ' *mbelşugată,i 
Și cu. toţii să 'nflorițirsairt! „i Cu de t6te "ndestulată !. (1) 
Ca merii,. .:..., ia ție E ! Pa    PERI IRI A a . E t - 

La 'aceste cuvinte 'răspundi:cei: din casă prin. strigăte de 
vivatiși'să trăiascărilai mai: mulți înși; cari cu: puțin mai 
înainte de acâsta ai eșit - anume afară, încep:a puşeă-atât 
din 'pistâle' cât şi. din: puşti, slobogind vre-o :10-—20: de 'în- 
cărcături” saă' şi :niat multe după'olaltă.. cca 
In urmă,'după ce şi rîndul împușcăturilor 's'a sfîrşit, scâtg 

gospodarul "vasul cu' apă, în icare ati fost: semnele şi deșer- 4 
ap “i ! 

;. , 

“AIA. P. Alexi, Za Sâni Vasile, 'publ.iîn'« Familias, an. VII, 1871, p: 32. 

Ep de
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tându-l, aduce în locul apei tot în “acest vas ca la o vadră 
de :vin şi-l pune pe: masă. Apoi se aşâză mai toţi; cei:de faţă 
la masă și: încep a închină: şi a. cinsti -diu vinul: adus, pe- 
trecându-și, vorbind câte de tâte, glumind! și povestind ifel 

„de fel de istoridre. Unii istorisesc cum se făceă maj de mult 
Vergelul., Alţii spun că lor li s'a împlinit tot ce le-a. profețit 
Vergelatorul: în, anii trecuţi. In scurt fie-care. adaoge câte 
cevă la voioşia generală. Fie-care caută a întrece pe ante; 
vorbitorii: sti prin istoridre şi slume, cari dai un avînţ forte 
plăcut; şi destfătător veseliei şi voci bune. -... 

Intr'aceca însă vinul: din vas se. tot împuţinză, până: ce 
nu remâne nici un strop. Şi de:cum-va.: gospodarul 'a mai 
ascuns vre-un șip sait două de vin; voind a-l păstră pentru 
mal târgiti şi feciorii ai dât de dînsul, nu i-l ' lasă, ci :cum- 
părându-l de la dinsul, îl scurg şi pe acesta până la cel din 
urmă 'strop. DN ie A a ae a 
„După acâsta, sculându-se .de la masă, se prind, mai ales 
feciorii şi fetele, la joc şi jocă „până ce 'se face diua mare, 
când se împrăştie și se duce fie-caro. la casa sa., Să 
„Danţurile şi chiuiturile sat strigăturile cu cari se încheie 

Vergelul acesta, sunt aceleaşi, -cară..se. j6că, şi: se .chiue în 
decursul anului întreg. ;: . sii te aţă 
Musicanţii, cari firesce încă nu'trebue să lipsescă de la acâstă 

petrecere, sunt sati vre-o doi-trei țigani cu violine şi cu o cobză, 
sai un cimpoiaș eu cimpoiul. Pentru 'aceștia-'se îngrijesc fe- 
ciorii. E. îi caută, ci îi toomese 'şi tot lei:16 "plătesc"pentru 
truda lor vre-o câţi-va fiorimi i 

Lipsind musicanţii, ceea ce! numai 'rar 'se'pâte întîmplă; 
atunci cântă unul sai doi feciori din fluere sai din trisce, 
iar cei-lalți: bărbaţi şi neveste, însă mai ales feciorii şi fe- 
tele, jâcă de se prăbușesce pămîntul sub piciorele lor- 

In fine e de însemnat, şi aceea, că Vergelul acesta, pe 
lângă profeţirea norocului din'ânul viitor, mai are şi scopul, 
după cum spun Românii din ținutul Dornei, ca Gmenii să 
facă cunoscinţă mai de aprâpe unii cu alţii şi ca feciorii să 
peţâscă pe fetele cele mari, (1) ,., 

i ia pa? 

Pi i 

su E 

  

(1) Tâte amănuntele de până aici ale acestei datine mi .le-a comuni- 
cat 4-l P. Ursul. 

Di , .€ . 1 . MENES . . a +
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"Tot cam așă se serbâză acâstă specie de Vergel şi. de 
către Românii din unele părți ale J/oidovei, precum bună- 
Gră de către cei :din Cotârgaşi- Broșteni, jud. Sucâva. 

Iată ce serie în privinţa acesta d-l 1. Teodorescu: .. 

*ȘI pi la noi să arâ ca și pi-aiurlea, și plugari aă cu i târş (1), - 
bghici, pchistol, fluir, urs, babă, moșniag, caprâ, jidan şi alti 
Dudihăli uriti, meniti ca să sparii pi celi copehili și neviesti 
dim sat. aa i i 

«După ci-o găti di-arat, s6 ieă și sâ strînge cu tăţi într'o casâ 
dim sat, nămnitâ di cu -vremi di băietani cii măi din. ăamini, 
uni și-aduc dzicalaș şi beulurâ. Să string pi urmâ bărbaţi, fumnei, 
fieti și ori cini vre și ari placeri. DI Pa o 

« Cieli feti harnici, aduc mâncări ca acelia, gata. di-acasă,. co- 
laci, plăcinti, pui fripţi... Las câ la noi di-on timp di vriemi nu 
s6 măi aduci-așă, da in să ti faci „pisti hraniţă qi ceia parti'm 
Cordăn... și-apu sâ viedz pitrecanii și mâncări, di sâ ai dzăci 
pântici, nu unu. o a 

“Tot amu mamili și-aduc copchilili, cari n'o mai ieșit în sat 
(la horă) di loc, și la gioc' mni-o așadzâ lângă fata cei măi har- 
nicâ şi măi di gospodariu din sat și i-o arată s'o aivă ori şi cân 
di pildâ... E 
«Si cum zic, după ci 'sâ string, apu s6 iei și s'aleg 2-3 flăcăi 

dim tiamini măi cu trieciri din sat; sâ pun la capu miesi și 
string di pi la fişti cari itom câti-om lucru:: o :verigâ, o mărgă, 
om. ici... șirag di :mărgieli, iei o păra bărtită, şi ori ci lucru 
însamnat, anumi-adus, și s pun tăti la om. loc într'om vas cu 
apâ.. Amu-i începutu Vergielului, Pa 
«După ci-o găti di pus lucrurli,. om flăcăi ie duauâ linguri ori diaită vergieli di la stativi şi dziei: | 

ia Ci sună, 
e „ «Ci r&sunâ 2», 
«Altu răpundi: . ... Sa 

3 «= Luneili 
«Cu giunecili, 
<Văili 

“<Cu ăoili, 
<Zmnidzili: 
«Cu caprili, 
«Vergielu cu fietili!» 

(1) Zâr;, brad împodobit.



«Amu dzici to cel dintâi:: 
a „«— Da prinivaduri cini: trieci ?>. 

„«— Trieci “Toma cel bogat, ! 
«Cu cinci bghici-l bat: cc. 
«Sunâ din ineli, | 
<Bati din vergieli, 

_ „ «Arodăa Diăamni.» EI 
«Și ciel dintâiii scuati-om lucru pus în vas, și dzici c'o “scos 

pi Sfeti Vasili, —pi tel îl sciati "ntâi, câ cu iel sâ începi 'anu. 
<Tătâ lumia stă și aștiaptă sâ-i fasâ norocu şi sorocirea, 
«A cui o fost lucru scos, di-aciela-i ferici, câ-i ca și Sfeti Vasili. 
«Și sciiati pi urmă: Bobotiadza, Sfeti Ioan și pi rând tăţi sfinţi 

și cinstiţi Părinţi, dzîcânu-s la fiicari sfânt; RI 
4 i : «Ci sună, 
n «Ci'răsunâ 2» SE 

«După ci-o gâti qi scos tăt sfântu, cieli diaiiâspreci praznici 
împărătescă şi tăti s&rbătorili câti-s într'o an, încep a s6 scăati: 
casa, masa, plugu, ciiasa, -- Și tăti Dbichisurile omului din casâ şi 
di pi-afară, ştiadza, pehiua, miiara, bătăcu, ilău, bardsu, fâi,.., 
târla oilor, coșăriu, strunga, stâna, trimghiţa, comârnicu, spătă: 
rili, budăca, galiata, vîrtieju, tăujăriii, culişeriu, hirzăbu, străcă- 
toaria, fidileșu,; zgirfaciu, ciaunu, 'brighideu,.: mă rog -tăti lu: 
crurile câti trebi omulu oră cân şi la ori şi ci. Ra 
„<Pi urmi încep'cu pasîri, ântâi cu cieli dumiesniei şi pi urmă 
câ cieli din târș:(pădure): găina, rața, gâsca, pichiria, “găinușa, 
îliu, hultânu, ierunea (fugăi), cârstielu, vrabghiia, mnierla, ciăa- . 
rea, buha, huhuriedzu, pupâdza, bou di baltă,... tăti cielia, di-a 
ciru pâru.pân şi dihăniili, PI II 
“sAmu la mulţi li s8 pun porecli cum li-0 fost norocu, pi cari 

l-o scos o dihanii uritâ ori cini ști ci dihanii rămâni cât a ci lu- mia. Numa la sărbători s dzici: pc 
" «Ci sună, 
«Ci răsunâ,. > 

“r 

- 
DIIRA 
a 

«La alti cielia nu. | - A 
„<După ci s'o fârşit Vergiehi să pun pi băuti şi pi giucati,:sâ 

măi trăacâ din năduhurii și năcazurli 'omului-ci să duci. “i 
«Amu fiicari-ş aduci-aminti. di vorba ceia; . Că 
Ie Cieli buni ... ... ii 

„ «Sâ s'aduni, :., 

«Cieli răli | 
«Sâ se speli!» 

i .
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«Băietani s& 'nsoţese și aii adusă din bună vremi cinsti (rachiu). 
Il cerb cu mnieri, cu cafă. și cu chiperi și sâ to bei și sâ cânț, 

«Tot amu flăcăi- -$ duc di mânâ la capu miesi pi draga inim- 
nioari lor, şio cinstese dimpreună, cu. părinţi ori v'o rudenii 
di-i cu ie. d a, 

«Pi la cântători sâ duc fişti 'cari. pi la casa cui i ari»... (1) 

II. Să trecem acuma la a! “doua specie “de Verg gel, adecă 
la acea :parte, de datine și. 'eredinţe, care, după cum, am spus 
şi mai sus, cu puţine deosebiri esenţiale, se află î în tote pro- 
vinciile locuite de Români... 

E sciut: că fie-care om, făra deosebire, doresee să- și cu- 
n6scă viitorul. Mulţi” din poporul: de jos: întrebuinţâză. spre: 
acest scop diferite mijlOce superstiţiGse. Unii alârgă pe la 
babele vrăjitâre, e ca acestea sd le ccute în cărți și în palmă, 
să: le arunce bodii, iar, alţii se duc pe la zodieri,: ca aceștia 
să „le spue' tot ce: stă scris “despre dînşii în catea sorții. 
Insă. dintre toți aceşti Gmeni superştiţioși' şi plihi'de încre- 
dere, în „spusele. și tâlcurile zodierilor şi ale. babelor sciu- 
târe, nimeni nu. e.așă de curioș despre viitârea ' lo s6rtă 
ca. fetele, cele, mari, “Inţeleg pe fetele cari, „due. „dorul mări- 
tatului. Dar curiositatea acestora se mărginesce - mai mult 
numai:la. cunscerea. ursiților,. adecă. a viitorilor lor soţi: 
cine şi: cum::vor: fi: aceştia ? frumoşi sati; urâţi ?: bogaţi. sai 
"săracă ? tineri. săi bătrâni? buni. sai răi? blândi: “sai. înţi- 
nai ? isteţi sati. tăntălăi? şi la cunâscerea timpului când se 
vor mărită, Iată ce voesce mai înainte de. i6te: “să scie o 
fată mare.! si a 

- Insă e lucru var ca 9 fată cinstită să ilerge: pe la zodieri 
şi vrăjitâre ca să-şi caute viitorul. "D6ră' numai! fetele: cele 
stătute, cum le numesce, „poporul, cari ai trecut de mult 
peste anii măritișului şi totuși ar vr6,. s&rmanele, să. se 
mărite şi ele Şi nu. sci unde le e.s6rta. şi norocul, unde le 
e partea ;;saii acelea „cari: cu oră- -ce preţ ar:vr6 să so. mă- 
rite după cutare fecior, însă: acela nici nu. caută .la dînsele. 
Numai unele ca acestea umblă. pe la vrăjitre. Fetele mai 
tinere nu fac acâsta nici: când, sciind prea bine că în sâra 
spre Srîntul Vasile sau Anul not , ele pot să-și cunâscă vii- 

a aaa 

(1) «Șegătărea», an. II, Fălticeni 1893, p. 209--212 
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torii lor: soţi: și timpul când se vor mărită -şi fără, de ajuto- 
rul 'vrăjitârelor, şi 'a: zodierilor, şi atunci fără de-a, întră prin 
gurile Gmenilor, fără de':a:fi luate, în .rîs şi fără. de, a-și 

perde vada şi numele :cel bun, precum din contră Și-l perd 
cele: co umblă pe.la vrăjitâre și zodieri. ..: - ti: 

“In s6ra' Srîntului: Vasile sa -a Anului noii. mai: multe fete 

mari, cari voesce să-și cunâscă ursiţii şi timpul când. se vor 

mărită, se adună la o casă anumită: sail „Și la. una-tdintre 
dînsele.i -.. tii îi Rai 

Acâstă adunare de fete mari cu scopul de a cunâsce ur: 

siţii, timpul când.se vor. mărită, .şi tâtă. petrecerea lor se 

numesce de .către Românii: transilvăneni: din . finatul: Băr- 

găului şi al Născudului, după cum am spus:și, mai înainte, 
cu un-cuvânt teehnie poporal. Vergel,:iar de către; omâni 

din cele-lalte părți ale-“Transilvaniei. Vergelat. (1) | 

Principele Dimitrie Cantemir e cel dintâiii şi, după cât. sciii 

eîi până acum, cel de pe urmă-autor român, care scrie. despre o 

datină a Moldovenilor de felul Pergolului, numind-o. Vergelat. 

lată ce ne spune el despre acâstă datină strămoşâscă:.:, 

< Vergelatul este o' specie! de devinaţiune;: ce se face în n6ptea 

spre prima Ianuarie; Moldovenii: adecă pun în acâstă. nâpte nisce 

vergele în anumită ordine 'și cred că în diminâţă li'se arată. tot 
binele şi râul, ce are să-i ajungă în decursul anului. Tot acâsta 
o: fac și prin linte, bobi şi 6le, așezate într'un mod cum sciii ei.» (1) 

(1) 5. C, Mândrescu: Literatură: şi obiceiuri: poporane din „Comuna 
„Ripa-de-jos, comitatul Alureș-Turda (Transilvania), Bucurescih 1892, p. 

229: «Presâra Anului noii e considerată ca 'cea' mai: potrivită pentru. a 

află ce are să se întîmple în noul an, cine are să-şi găsâscă vre-un 

amant sau amantă, cine 'are'să se căsătorâscă etc. De aceea, îndată ce în- 
serâză, 'se adună în, diferite locuri feciori și fete la așă nuinitul-Vergel 

sai Vergelat.s — Ti Frâncu şi G. Candrea, opi'cit.; p 123: eIn genere 

feciorii şi fetele se adună cu toţii: în -presara. Anului :noă la o:casă din 

„sat spre a se sân-văsia, sai, cum:se dice în ţinutul. Moților, să se zer- 
geleze. (a se adună la Vergelat). >= Din manuscriptul d-lui I. Pop-Rete- 

ganul: « Vergelatul esta' cunoscut în tâte pârţile Aralului. locuite. de 

Români ca un act solemn și misterios. De aceea: pregătirea pentru Ver- 

yelut în anumite ceasuri: se face cu anumite “formalităţi. Feciori și fete 
se adună la un loc. Fie-care dice în sine câte un Tată! nostru, câte o Năs- 

cătăre, mai fac şi câte-va cruci, aşă cam în ascuns, apoi încep ;a -vergelă,» 
(1) Dscrierea Moldovei, ed. Societăţii Academice, Pucuresci.:1875, p. 157.
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Ca despre t6te cele-lalte datine şi superstiţiuni, despre câte a scris Cantemir, așă şi despre acâstă datină. străveche, ne-a lăsat numai un schelet, în cât, cetind şirele de mai sus, nimeni 
nu-și pâte face: o închipuire destul de lămurită ; despre ea. 
Alăturându-le însă şi asem&nându-le cu. cele ce vor. urmă 
mai la vale, vom află cu tâte. acestea că Vergelatul lui Can- 
temir nu pâte fi decât:o schiță f6rte restrînsă și mică a Vergelului din cestiune.: .... i e Dar să lăsăm Vergelatul lui Cantemir și să ne întorcem la obiect. i aa a a 

“ Am spus chiar din capul locului că, la acâstă petrecere a fetelor numită “Vergel, participă numai fete mari. Feciorii, în genere, n'ait intrare. Și deşi participă .vre-unul, doi sai şi mai mulţi înşi, aceia nu se amestecă mai la nimic, ci stai numai de-o parte şi privesc la cele ce se petrec. 
„* Conducătârea acestei petreceri: de fete, care e 'de obiceiii 
o babă bătrână, ce se pricepe fârte bine la asemenea lucruri, sait stăpâna casei, sai și o fată mai oxpertă, se numesce Ursitâre. (1): Aa Ii 

;.. După ce a înserat bine Şi după ce s'ai adunat tste fotele câte aii avut să se adune, ursitorea face semn că profeţirea ursifilor acușşi se începe, deci s'astupe bine ferestrele ca să. nu se vadă:nimic de afară. | a 
Fetele, supuse întru tâte voci -ursitorei, fac ceca ce li se 

poruncesce. 

" (1) Adese-ori augim pe poporul român, vorbind despre Ursile, apoi 
despre Ursiţă și Ursite şi în urmă de Ursitori și Ursitore. Aici cred că, de Gre-ce: ne e vorba despre Ursiţi şi Ursitore, ar fi cel mai potrivit loc de a le da Gre-și.care explicare. Ursitele, despre cari se va vorbi mai pe larg în Mitologia română, sunt, după credinţa poporului, tre dîne, cari împărţese norocul şi s6rta fie-cărui om când se nasce. Ursiţii şi ursitele, în înţeles pasiv, sunt feciorii şi fetele, cari de la nascerea lor sunt meniţi, predestinaţi de către ginele ursite a fi partea, soţia cutăruia şi cutăruia. Ursitorii: Şi ursitărele, în înţeles activ, sunt acele persâne, bărbaţi şi femei, cari, prin diferite mijlâce superstiţi6se, profeţese celor ce-i întrâbă cum va fi ursilul sai ursita. Sunt, cum am dice, preoţii dinelor ursite. De multe ori însă am văgut că unii din Români con- fundă ursitorii şi ursitărele cu ursifii şi ursitele, dându-le acelaşi în- țeles, ceea ce nu e corect, de Gre-ce ursitorii şi ursitârele sunt cei ce tirsesc, pe când ursifii (feciorii) și ursitele (fetele) sunt de mai înainte predestinaţi, meniţi de dînele zrsite, ”
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Ursit6rea aşterne acum masa,. aduce o mulţime de obiecte, 
precum : cuțit, sare, piperușă, pâne, cărbune,;apă, pieptene, pe- 
rie, inel, pâtră, şi altele şi. le aşăză. tâte. frumos. lângă olaltă. 
Apoi tot pe:acea: masă pune diferite vase, precum:; blide, 
talgere, 6le, scafe, şi altele pe cari le aș6ză întârse cu fundul 
în sus. Făcând acâsta:ursitârea spune fetei să iasă; până în 
tindă sai afară şi când va strigă:0,.să intre iar în .năuntru. 

Tata ese. pu, i: Ira 
Ursitrea şi cu 'cele-lalte fete ascund iute obiectele sub 

vasele de pe masă, adecă sub fie-care vas pun câte un obiect. 
Apoi fetele se pun în jurul mesei, iar ursitârea în, frunte 
strigă fetei de afară să intre... n. 

Uşa se deschide și fata, intrând, se apropie cu tâmă de 
masă și, cu mâna tremurândă, ridică unul din vase. - 

UrsitOrea ieă de sub vas obiectul ascuns Şi, ursind, gice: 
— Fata mea! tu aj ridicat un cuțit. Acesta însemnâză că 

ursitul, adecă bărbatul tăi va fi un om aprig. EL va av6 o 
„limbă ca şi tăișul cuţitului, cu care adese-ori va tăiă inima ta! 

Biata fată, augind acâsta, se sparie, i se face părul: mă- 
ciucă și, gâlfegind, abiă se mai pote ţin6 pe picicre. : 
„— Nu te spăriă. draga mea! — îi dice una din nevestele 
cari: și ele aii venit.la acestă petrecere şi staii de o parte,— 
Și ei am ridicat odată un cuţit şi totuşi mi-am căpătat--un 
bărbat destul de bun. n ta 

Ursit6rea face semn altei fete să iasă afară. Acâsta ese. 
Cele din năuntru schimbă iute obiectele de sub vase. Seface 
apoi semn şi fata de afară intră iar în năuntru. Ea merge 
drept către vre-un vas și-l întârce. Sub acesta 'se află d. e. 
un pieptene. Tâte se uită acum: cu curiositate la ursitâre, să 
vadă ce va spune. Acâsta dice: o | n 
„— Fata mea! tu cești norocsă, tu vei av6 un bărbat aspru, 

dar bun la inimă. Pieptenele e cam neplăcut, când ne piep- 
tănăm cu dînsul, dar apoi ne place părul frumos pieptănat. 
Urm6ză acuma o altă. fată. Acssta descopere d. e.:0 pi- 

păruşă. | î 
— Şi tu vei fi norocâsă, draga mea! — îi dice bătrâna ur- 

sitâre. — Pipăruşa e iute, înfocată, dar apoi e şi bună, sănă- - 
tâsă. Bărbatul tăi va fi iute la mânie, dar după aceea. bun - 
şi iubitor! Da at 

[| îş
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2 A'patra fată descopere:d. e.:0 bucată. de cărbune... 
-:1— Tu vei avâ un bărbaţ înalt, sănătos, bino făcut Şi cam ne- 
gricios, — dice ursitârea, — dar bagă de sâmă să nu-l aprindă, 
pentru că nu-l vei put6:stinge :decât cu lacr: ămi), ri 
A cincea fată descopere: d. e. sare. Sa 
i Fără sâre nimie par fi bun, — începe: ursitârea, — fără 
saro:nică o mâncare nu,s'âr'put6 faco. Bărbatul tăi va. fi 
sarea ta, el îţi va face plăcută viâţa. Dragostea lui 'va fi 
pentru tino' ceea ice: este:sarea în mâncare. Insă .tu trebue 
să te:porți 'cum: se: cade:cu' dinsul, căci: de nu, vei fi sciind 
“Qicala : -. IEI rau E, SI 

Sarea-i bună la tortură, at 
, a Insă nu peste măsură. - 

A Șâsca, fată. , descopere d. e. apă., 
„Ursitorea. începe:, | E 

„= Apa e forte. folositâre, dar. şi „stricăciosă, după cum 
„adecă o. scim întrebuinţă. Bărbatul tc va fi un om bun, 
dacă. tu te vei. purtă bine cu. el; dar, dacă, nu, veă ave minte 
destulă, cl va fi biciul tă te 

Altă fată „descopere d,. e. pâne. Sea : 
a Draga: moa ! —- „urm 6z ă. “ursitâre ca, — tu voi fi forte no- 
rocosă. Vei avâ._ un bărbaţ, bun. ca pânea de tâte; dilele 
sănătos, plăcut: şi iubit ca şi pânea, ce-o iubim mai, mult 
între tâte mâncările şi de care nici odată. nu ne. urîm. (D) 

Viind. altă fată la. rînd, descopere d. e. o perie. ,;..: i 
„= Tu.ai să te măriţi, fata. mea, în, scurtă „Yreme, — dice 
„ursitOrea, — dar, nu în. satul „tăi, ci, te. vei mărită, după un 
fecior. de poste pădure, căci, vedi, peria însemnâză pădure. (2) 
Ce se, atinge de ursitul tăă,, ce să-ţi spun ?...va fi cam Dă&- trân, un fecior tomnalie sati chiar, veduvoiă. (3). Cât. despre „Sor ta ta, despre viitGrea ta viGţă, n'am nimic alta de dis de 

“ij Dat, şi cred. Ron. din! unele pârţi ale Budoiinci! Transilvanică | şi Banatului. —V edi despre acâsta şi IL. Vulcan, Xovele, t. II, Pesta 1872, p. 6—13;—Fr, Longin, Sera de Sân- Vusiiu, publ: în <Familia.,:an, IV, Pesta 1863, p, 532. 
- . ;42). Dat. şi, cred. Rom. din „Bilea, sat în dist. Rădăuţului,, com. de d George Brăilean, învă &țător superior. — In poveşti aflăm asemenea. că dintr 0 perie, ce 0 aruncă 'Feţi- fr umoșii în calea zineilor și a altor fiinţe mitologice, încă's€ face pădure! 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Siret, aa STIE 
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cât să-ţi aduc aminte de cântecul, pe care, cred eu că-l vei 
îi sciind pâte şi mai bine decât mine... Ascultă: 

„In sat străin dacă-i mere, 
De-ai mâncă pâne cu miere, 
La inimă nu mai mere; 
De-ai mâncă pâne cu vin, 
La inimă-i tot venin. (1) 

Fata, care a venit acuma la rîna, descopere d. e. un'inel, 
Ursit6rea, cum îl zăresce, dice: | 

— Fio-care. scie că inelul însemnâză logodnă. Deci tu, 
draga mea, ai să te măriţi cât de curînd aici în loc, în sat 
la tine, şi bărbatul tăi are să fic un fecior tînăr, scii colea 
cum dice cântecul: E 

Mindru, frumușel, 

Tras printr'un inel. 
„Cea din urmă fată descopere d. e. o pâtră. 
— Ah! scumpa mea! —exclamă bătrâna . ursitâre, încre- 
tindu-și fruntea, — îmi pare destul de:ră&ii, dar ce să-ți fac, 
trebue să-ţi spun că încă lung timp vei rămân6 nemăritată. 
Acâsta însemneză petra, bat'o pârdalnicul s*o bată! (2) 
„Ast-fel una după alta vin la rînd tâte fotele, câte sunt 
adunate în acest Vergel, şi uvsitOrea le ursesce, le explică 
şi profeţesce, după obiectele ridicate, cum vor fi ursiţii, vii- 
torii lor bărbaţi. Firesce că obiectele, cari ati fost odată 
ridicate, ursitârea nu le mai lâleuesce şi de a doua 6ră, ci 
tâlcul, explicarea dată fetei de mai înainte rămâne şi pentru 
cea. din urmă. a 

Afară de acâsta, mai e încă şi aceea de observat, că nu 
pretutindenea și nu tâte obiectele despre cari ne-a fost până 
aicea vorba se. întrebuințâză spre cunâscerea ursiţilor, ci 
ele variază după ţări, ba une-ori chiar după ținuturi şi co- 
mune. Asemenea nu fie-care ursitâre dă obiectului desco- 
perit unul și același înțeles. pi 
„Aşă în unele părţi ale Bucovinei, pe lângă unele dintre 

obiectele înşirate mai sus, so mai întrebuinţâză, spre acelaşi 
scop, încă și un.puișor, adecă o monedă de 10 cr, în argint, 
cu înţelesul de tinereţe, uz struj de busuioe cu înţelesul de 

  

(S.F. Marian, Pocsii poporane române, t. II, Cernăuţi 1875, p. 197, 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Bilca, com. de d-l G. Brăilean. 
Marian, Sărbătorile, 1. 

5
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dragoste, un șomolioe de buci cu înţelesul de bătrâneţe şi 0 oglindă cu înţelesul de frumuseţe. (1) : 
Tot așă se întîmplă Și în cele-lalte ţări locuite de Ro- 

mâni, precum găsim la Românii Qin Transilvania (2) şi la 

  

(1) Dat. şi cred. Rom. din Frătăuţul-noi, sat în distr. Rădăuţului, com. de Vesp. Reuţ, stud. pimn. și a celor din Frăuţul-vechii, dict. de Axenia Sofroni şi, Măriuca Pânzaru: «O fată își ţine ochii, iar cele-lalte fete aș6ză mai multe străchină pe masă, întârse cu gura în jos. Pun apoi sub una din aceste străchini un puişor, sub a doua un înel, sub a treia un struț de busuioc, sub a patra un şomultoe de buci, sub a cincea o oglindă, sub a şesea un pieptene şi sub a şâptea o perie. Făcându-se acesta, fata, care și-a ţinut ochii, ieă: mânile de la oclii și ridică una dintre străchinele de pe masă. Şi dacă sub strachina ridicată dă de puişor saii de oglindă ori de inci, dice că ursitul ei va îi un om tînăr și frunios; dacă dă de sfruțul de busuioc, crede că va fi un om drăgăstos; dacă dă de șomultocul de buci, crede că se va mărită după un om bâtrân; dacă dă peste Pieptene, atunci gice că va fi un om colţat sai un vă- duvoii; iar dacă dă peste perie, crede că viitorul ei soţ va fi urîciunea și sluţenia lumii, bătrân şi neghiob.» — După credinţa Românilor din alte părţi ale Bucovinei, Pieptenele. însemnâză fudulie, mai cu sâmă cu pri- vire la feciori, căci vor r&mâns necăsătoriți; iar cărbunele însemnâză scârbă peste an. 
! (2) S. C. Mândrescu, op. cit., p. 229—230: «Se ieaii apoi mai multe far- furii, sub cari se aș6ză diferite obiecte ca: inele, verigi, mărgele, piep- tini, sare, pâne, câră, cute, Piţulă, cărbune, cușmă saii căciulă ete. Fie- care dintre acestea represintă o calitate sai însușire a unui fecior saii fete; aşă inelul, veriga, mârgelele: soț frumos; cutea: om râii la inimâ; pisptenele: colţat sai cu gura mare; câra: palid, bolnăvicios; cărbunele: negru, şi căciula: pâros. După ce s'aii aşezat tâte obiectele acestea sub diferite farfurii, puse cu gura în jos, vin fetele și feciorii din altă odae "şi, ridicând fie-care câte o farfurie, își explică din ceea ce află sub ea cum o să le fie soţul sai soţia..—T. Frâncu și G. Gandrea, op. cit, £. 123: “O femee bâtrână, fără ca să fie vegută de cei adunaţi, pune pâne, piep- lene, sare, cufile, cărbuni, Per, ete., pe o masă sub icre și blide şi, luând de mână pe un fecior sai pe o fată, cari aştâptă în altă. odac, şi mergând și ridicând de pe masă un tier saii un biid, bătrâna, conform obiectului găsit, începe a prooroci viitorul, așă că, dacă a găsit sare, va fi norocos în căsătorie; pânea însemnâză stăruinţă, hârnicie; cărbunele însemneză un viitor soţ urât, negru; cuțitul însemnâză că vii: torul soţ Sai soţie va îi rea de gură: perul însemnâză că căsătoriţii vor îi norocoşi la vite.» — Din manuscriptul d-lui 1. Pop-Reteganul, comu- nele: Sâncel, Blaj, Şchiopi şi Turda: «La Anul noi (Sân-Văsiiu) îşi caută tinerii norocul; adună adecă pe masă atâtea blide, taliere ori dle, câţi inși sunt cei ce vor să-și caute de noroc; apoi pun sub ele: sare, pâne, cărbuni, perie, pieptene, inel, săpun etc. Cela, cui i se caută de noroc,
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cei din Jloldova. (1) - | 
Stîrşind cu vasele și cu obiectele mai sus înșirate, le strîng 

de pe masă, le pun fie-care la locul lor şi încep a-și profeţi 
prin alte mijlâce care le va fi sGrta, precum: prin topirea 
plumbului, prin albuș de oi, prin peri de pore, prin o para 
sau ban, prin lumînărele şi prin turtițe de aluuit. 

Să începem mai întâi cu topirea plumbului sai a cosi- 
torului. 

Fetele adunate pun apă rece nemcepulă (2) într'o stra- 

  

stă afară, iar cei din năuntru aşâză lucrurile acestea sub vasele de pe masă. După ce sunt t6te aşezate, îl en&mă să-și ridice. De-şi ri- dică pâne, va îi bogată orînda; de-şi ridică sare, săracă; cărbune, urită; pieptene, colţată; înel, drăgăstâsă. Acâsta se repeţesce de trei ori pentru fie-care fecior ori' fată, care este de faţă la acâstă jucărie.»—Ibidem : din alte părţi ale Transilvaniei: « Vergelatul consistă din mai multe părţi. Se icai mai întâiă dece sati mai multe Gle și se pun pe masă în- „torse cu gura în jos. După aceea ascund sub fie-care 6lă câte un obiect; sub una se pune d.e. pâne, sub alta sare, apoi bani, cărbune, pieptene etc. Tote acestea se fac fără ca pers6na ce vrea să vergeleze să vadă. Ea vine apoi şi ridică una din Sle şi, dacă sub la ridicată 
află pâne, bărbatul, respective femeia, dacă Vergelatorul este bărbat, va fi bogat; sare, va fi dragustea dulce; pieptene, va îi bărbat colțat.» (1) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 10—11: «Ieai patru străchinuţe: în una pune per de pore, în alta flori, în alta petelă şi în alta pâne; le acopere apoi cu pocrișe şi châmă pe fata care vrea să se vrâjâscă; de-și alege ea strachina cea cu pdne, atunci halal şi bine îl va merge; de-și va alege cea cu petelă, de nimie nu va duce lipsă, slavă Domnului; 
de va da peste cea cu florile, la puţină bucurie să se aștepte; iar de va 
alege strachina cea cu per de pore, atunci, vai, bâtrân va fi bărbatul ursit și grea şi anevoiâsă viGţă va mai duce, sărmana, cu dînsul!,.. Alte fete de obiceii pun: zahar, pene, bani şi pâne, menind: de e za- harul, dulce îi va fi-viâţa ca zaharul; de se nemeresc pene, mult uşor va trăi pe lume; de se întimplă bani, sbuciumată ca banul va fi pe lume, hălăduind din loc în loc; și de ică pănea, Dâmne, bun îi va fi traiul!» 

(2) In Bucovina şi Transilvania, vedi: Mss. d-lui [. Pop-Reteganul : 
«Una din fetele mai harnice şi mai cu curaj plâcă din casă în momentul 
când cocoșul vestesce miedul nopţii. Ea merge cu un vas la un rii ori la o fântână, ca să aducă apă. In cale nu-i este permis ca să se uite în- dărăt. Apa o icâ cu faţa întârsă spre râsărit. Vasul trebue să fie cu gura largă, pentru ca de odată să pGtă ridică apă cu el. Iar apa acâsta, din 
care nici un picur nu este ertat ca să se pârdă, se numesce apă ne- începută şi are sigur efect, dacă fata respectivă s'a rugat lui Dumnedeii în timpul cuvenit şi a ajunat diua ajunului de Anul noii şi în fine dacă ca la întârcere spre câsă nu și-a întors privirea îndărăt.»
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chină, însă mai ales întrun pahar. După acâsta topesc într'o 
lingură sait în alt covă plumb şi apoi îl târnă în apă. Dacă 
din plumbul turnat în apă se formâză cevă ca un chip de 
om, atunci se crede despre fata, pentru care se face acâsta, 
că se va mărită; iar dacă nu sc formâză nimic, decât numai 
nisce grămegi de plumb, din cari nimic nu se pote deduce 
Şi explică, atunci se crede că nu se va mătită. De cum-va 
însă se formâză un chip de om și pe lângă el mai multe 
puncte, atuncă crede fata, care a topit plumbul, că viitorul 
că bărbat, ursitul ei, va fi om bogat, om cu stare; iar de 
cum-va se formâză numai chip de om fără de puncte, atunci 
crede că viitorul căi bărbat va fi om sărman. (1) De' se for- 
M6ză din plumbul topit și turnat în apă o biserică, viitorul 
soț al fetei. va fi preot; de se formâză pădure, bărbatul ei 
va Îi pădurar; de se ftormâză o cruce, crucea ce ursitul ci, 
va să dică n'are ce se mai aştepte la măritat, căci încă înainte 
de acesta are să mâră. De so formâză un fel de suliță, sabie, . 
sai pușcă, atunci bărbatul ci va fi soldat. In scurt, 'după 
forma ce o capătă plumbul topit, își explică fie-care fată 
sat mai. bine dis le-o explică ursitârea fie-căreia cum îi va fi 
bărbatul, ce fel de stare şi moșteșug va av6, cum va fi la 
făptură şi cam cât arc să trăiască. (2) - | 

Unele fete întrebuințâză, în loc de plumb, câră. (3) 

    

1, (1) Com. de d-l P. Beșa. | | 
(2) Dat. și cred. Rom din Bucovina, Transilvania, Moldova şi Mun- 

tenia.—Vedi şi T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit. p. 124: <Proorociile se 
mai fac şi'cu plumb. Se pune pe un vătrar (lopăţică) o bucăţică de 
plumb, care, fiind topit pe jăratee. se varsă întrun vas cu apă şi din fisurile ce sai format în apă se vestesce viitorul». — Din Mss. d-lui 1.: 
Pop-Reteganul: <Fie-care persGnă varsă câte trei linguriţe de plumb 
topit în acâstă apă neîncepută. Figurile, ce şile face plumbul în apă, indică vitorul junelui. Dacă plumbul arată figura unei biserici, cu- 
nunia e apropiată; seeriul vestesco mbrte, copilul rușine». — Const. D, 
Gheorghiu, op. cit., p. 8: «Topesce plumb saii cdră şi-l târnă într'o stra- chină cu apă neîncepută, unde, recindu-se, se fac fel de fel de chipuri, după cari îşi tălmăcese gândurile și viitorul».—P. S. Ioneân, Afica. co- lecțiune de superstițiile poporului român, Buzăi 1888, p. 48: «In diua de St. Vasile, fetele mari torn plumb topit în apă, ca să-și ghicâscă no- rocul » | | 

„ (8) «Şedătârea», an. II, Fălticeni 1893, p. 127: «Tot în spre sâra St. Vasile se pune apă într'o strachină și se picură în două margini opuse câte
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După topirea saii vărsarea plumbului, urmâză perii de pore, 
Fetele daii la o parte din vatra focului cărbunii şi cenușa, 

așă ca vatra să r&mâe curată. După acâsta, fie-care fată ioă 
pe rînd câte doi peri de pore şi, menindu-i, dă unuia numele 
unui fecior pe care şi-a pus ea de mai înainte ochiul, adecă 
pe care şi-l doresce de soţ, iar altuia numele săi. Pe acei 
peri, ast-fel botezați, îi pun în vatra focului, dicând: 

Cum nu stai perii de pore pe foc, 
Aşă să nu stee ursitul mei în loc!... 

Dacă prin ferbinţâla focului so întîlnesc perii şi se îm- 
preună, se crede că numiții tineri se vor căsători; iar dacă 
perii se depărtâză unul de altul, atunci tinerii, ale căror nume 
le p6rtă acești peri, nu se vor căsători împreună, adecă fata 
nu va av6 parte de feciorul pe care şi-a pus. ochiul. (1) 

o picătură dintr'o luminare de câră. Fata, care vrea să scie dacă o va 
luă cutare, minesce picuşurile și, dacă se lipese una de alta, nunta, se 
va face.» ” 
„ (1) Dat. şi cred, fetelor din Bucovina, a celor din Transilvania, ținutul 
Bărgăului şi al Năstudului şi a celor din Moldova.—Yegi și. W. Schmidt, 
Das Jahr und seine Tage în AMeinung und Brauch der Româneu Sie 
benbiirgens, Hermanstadt 1866, p. 4. — Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. î: 
«lenă două (în alte localităţi, jud. Botoşani, trei) fire de păr de pore 
egale în lungime și le menese; apoi daii cărbunii deo parte și le suflă 
bine spuza ; pe vatra încăldită, pun alăturate firele: de păr: dacă ele se 
despart, e semn râu despre pariea măritișului, iar când încep a stirii 
și se împleticesc prin căldură, atunci e semn să-și gătâscă zestrea». — 
<Şedătorea», an. I, Fălticeni, p. 145: «Se ieaii doi peri de pore tot una de 
lungi și se pun pe vatră după ce s'a stins focul. Dacă perii so înlătu- 
râză unul de altul, fata nu se va mărită; iar dacă se apropie şi se îm- 
pleticesc, musai va face nuntă-. — G. S. Ionean, op. cit., p. 43: «In sâra 
de ajunul St. Vasile, fetele mari pun pe o vatră arsă două fire de păr 
de pore ursite, unul cu numele fetei și altul cu al tîn&rului ce voesce : 
a luă în căsătorie, şi dacă firele de păr ardând se împreună, atunci fata 
va luă în căsătorie pe acel tînâr; iar alt-fel nu.»—8. C. Mândrescu, op. 
cit. p. 229: «caii un mănunchiii de peri de pore,—în cele mai multe casuri 
din câmă,— aleg câte doi şi, gândindu-se la un fecior şi o fată sai la 
un bărbat și o femee, îi pun pe vatra focului, de pe care s'a dat în lături 
jăraticul. Dacă perii din causa câldurei se încolăcesc, se întîlnese,. în- 
semnâză că şi cele două persâne pe cari le represintă se vor îmbrăţișă, 
aii să trăiască împreună; dacă insă perii în mișcarea lor saii depărtat 
unul de altul, însemnâză că cele două pers6ne nu vor fi nică odată 
împreună.» 
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O sâmă de fete din Transilvania întrebuinţeză spre același 
scop, în loc de peri de pore, două frunzișdre de Saschiu 
sait Bănuf. Pun adecă pe vatra bine măturată şi înferbân- 
tată a focului două frunziș6re de acestea și dacă, uscându- 
li-se vîrfurile, se: încovâic una spre alta, cununia e sigură; 
încovăetura în partea opusă a uneia din frunzis6re însă 
indică necredinţa amantului sai a amantei, pe care o repre- 
sintă frunziș6ra respectivă. Sai dacă, beşicându-se Şi învîr- 
tindu-so, se apropie una de alta, iubirea nu va fi zadarnică; 
dacă se depărtâză, e semn răi; iar dacă frunzişora, ardend, 
se învirte râtă, avem să așteptăm noroc în anul viitor, la 
din contra, nenorocire. (0) 
După ce sfirșese cu perii de pore, încep a-și profeţi sorta 

şi norocul prin un albuș de oii. eati adecă un blid, însă mai 
ales un pahar cu apă rece neîncepută, apoi sparg un oii de 
găină şi lasă să-i curgă tot albușul în apă. Dacă din albușul 
acesta se formâză în cât-va un chip de om, atuncă fata, pentru 
care se face acâstă cercare de noroc, se va mărită în anul 
ce.urmâză. lar dacă din acest albuș nu se formâză nimic 
din care să pâtă fata alege și explică, atunci crede că nu 

„se va mărită. De cum-va din albușul turnat în pahar se for- 
m6ză un chip de om și pe lângă dînsul mai multe puncte, 
atunci crede fata că viitorul ci bărbat va fi om bogat şi va 
ave oi multe; iar de cum-va din albuș se face chipul singur, 
fără puncte, atunci crede ea că viitorul ci bărbat va fi un 
om sărac. (2): | 

Fetele din unele părți ale Zransilvanici ieaii un pahar cu 
apă neîncepută și apoi, spărgând un oii, îl târnă într'însul, 
Dacă oul până diminâţă se umilă și cresce afară din pahar, 
atunci e sigur că fata care Pa turnat se va mărită în anul 
viitor; din contra, dacă oul se aşeză pe îund, speranţa e 
perdută. Dacă pe gălbenuşul oului se presintă figura unui 
copil, însemnâză ruşine, secriul — mârie. (3) 
După cele arătate până aici, urmeză jocul cu paraua sai 

cu banul. Acesta se faco în următorul chip: 

    

(1) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 
(2) Dat. şi cred. fetelor din Bucovina şi “Transilvania, com. de d-l 

P. Beşa. 
(3) Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul.
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Fata de casă, unde se serbâză Vergelul aduce apă :pr6s+ potă din fântână şi, turnând-o într'o strachină curată, o 
pune pe masă. Strachina trebue să fie plină cum se cade. Apoi, fiind fie-care fată provădută de mai înainte cu câte o 
para, cu un ban r&ii, încep una după. alta a lăsă să cadă 
banul cam de sus în strachină, făcând mai întâiă semnul 
crucii peste apă şi grăind încet: N 

— De-a fi să-mi fie cutare partea, ursitul, să sară paraua 
din apă; iar de-a fi să nu-mi fie, să nu sară! 

Sau: 
Dac'a fi să sară banul, 
Să mă mărit pân” la anul! 

Dacă banul sare din apă, e semn bun, căci feciorul, la care 
a gândit fata când a aruncat banul, va luă-o. Şi cum sare 
banul, tuţi cei de faţă se bucură; toţi strigă şi întrâbă rî- 
dând pe aceea care Pa aruncat: la cine a gândit? Iar de 
nu sare banul din apă, atunci nu e semn bun, căci feciorul 
la care a gândit fata nu-i va fi partea; cu tâte aceste şi 
pe acesta o într6bă: la cine a gândit când a aruncat banul? 

Astfel aruncă fie-care de trei ori, gândind la una și aceeaşi 
pers6nă. După acâsta combinâză feciorii şi fetele de faţă 
împrejurările, cum vor procede cu peţitul, însuratul și mă- 
ritatul. (1) i a . | 
După ce aii venit toţi la rînd, după ce fic-care a aruncat 

pavaua, banul, purced la alt mijloc de a-şi ghici și :cunâsce 
viitorul, și anume prin două lumânărele. | 

Fac adecă două lumânărele mici și subțirele de câră, şi de 
PY este cu putinţă din câră curată. Lumiînărelele acestea le fac 

la un capăt turtite, sai le pun pe nisce coji de nucă, ca să 
pOtă pluti pe apă. Apoi le aprind, le dai drumul pe apa 
din strachina de mai înainte, făcând printre ele semnul crucii 
și menindu-le, adecă dând uneia numele unui fecior, iar 

  

(1) Dat. şi cred, fetelor din Bilea, com. de d-l G. Brăilean ; a celor din Volovăţ, sat în distr. Rădăuţului, com. de Ilie Buliga, stud. gimn; a celor din Pătrăuţul de pe Siret, com. de G. Piţul, stud. gimn.— Const. D. Gheorghiu, op. cit. p. 7—8: «Altele pun întro strachină cu apă ne- începută o părălufă de cele vechi, subțiri şi mici de argint; dacă pă- răluţa se va scufundă, e semn bun; iar dacă va pluți de-asupra, e semn că va rămână nemăritată,» - | |
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celei-lalte numele unci fete. Dacă aceste două lumînărele, plu- 
tind pe apă, se împreună, cred toţi că acoi doi tineri, ale căror 
nume le pârtă lumînărelele, se vor căsători cât de curînd; iar 
de nu se împreună; nu-i speranţă de nuntă. Sai dacă în 
urmă una saii alta din lumînărele scăpăteză, adecă se cufundă 
în apă, e semn că acela pentru care a fost menită va muri. (1) 

Tot cam aşă fac şi cred și fetele din unele părţi ale Zran- 
silvanici (2) şi ale J/oldovei, (3) 

Altele ieaii o Zumină subțirică de eră curată ŞI, aprin- 
dend-o, o lipese de marginea unui blid, în care se află apă 
neîncepută, ast-fel ca, după ce prinde a arde, să pâtă picură 
dintrînsa în apă. Dacă lumina, după ce a început a arde cu 

flacără, începe a sfirii şi câra ce picură dintw'însa produce, 
atât când picură cât şi când ajunge în' apă, un fel de sunet 
ca fiii, atunci e semn că fata, pentru care s'a lipit lumina, 

  

(1) Dat. şi cred. Rom. din Bilea, com. de d-l G. Brăilean ;—a celor din 
Frătăuţul vechii, dict. de Domnica Antemie, com. de Ioan Covaşă, stud. 
gimn.: «Se pun într'o strachină cu apă dou& lumânări aprinse, ale că- 
ror capete de jos sunt destul de turiite ca să nu se prăvălâscă lesnicios. 
Dacă aceste două lumini, dintre cari una este destinată pentru o fată, 

"iar cea-laltă pentru un flăcăii, despre cari se crede că trăese bine între 
olaltă, se întîlnesc şi plutese amîndouă ast-fel alipite una de alta, până 
ce se sting, se crede cum că respectivii se vor luă de soţi.; iar dacă 
în6tă deosebit una de alta, apoi se crede cum că nu se vor luă de soţi 

„nică odată»; —a celor din Fundul-Sadovei, com. de T. Luncan: <Aleg ju- 
mătăţi de coji de nucă şi, în cele ce aii să însemne bărbaţi, pun câte o 

" lumânărică mică, iar cele ce ai să însemneze fete rămân g6le. După 
acâsta, punându-se într'o scafă. cu apă și clătinând puţin seafa, dacă 
cojile, începend a pluti în colo şi ?n câce, se întîlnesc, atunci:se întil- 
nesc şi feciorii cu fetele, cari sunt, după credinţa lor, destinate pentru dinșii de mueri;.dacă nu se întîlnesc, nici feciorii cu fetele nu se vor întilni.> 

(2) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul: «Tot ele pun în două sgăoci de 
nucă câte o mică Zaminiţă aprinsă, una pentru fetiță şi una pentru iu- bitul ci. Apoi găocile cu aminele acestea le lasă a pluti întrun fdanier 
cu apă. Dacă, plutind ele acolo, se întîlnesc, atunci e semn că drăgăstoșşii 
tineri se vor luă; Ja din contra, nu.» 

(3) <Segâtârea», an. II, Fălticeni, p. 128: «Se ieaă două coji de nucă; în „fie-care se pune câte 'o lumînărică de câră aprinsă, și se lasă să plutâscă pe o strachină cu apă. Dacă se apropie cojile una de alta, fata se va mărită în cursul anului. In alte Sate se pun trei coji de nucă: două represintă pe mire și mir6să, iar una pe preot. Dacă tustrele se adună, 
fata se va mărită,» ”



  

se va duce din casă, adecă se va mărită în anul ce urmâză; 
iar dacă picurii produe un sunet ca siii, atunci e semn că 
nu se va mărită. (1) | 
„Mai alte fete picură dintro lumînare de la pase, într'o 

strachină cu apă neîncepută, două picături, pe cari le menesc: 
una pentru fată, cea-laltă pentru ursit; dacă picăturile se. 
unesc, nunta-i pe aprâpe; dacă nu, atunci mai cam po: aş- 
teptatele. (2) 

In fine unele tete fac mai multe lumini de câră şi po fie- 
care lumină o pun în câteun tălgeraş saii luntrișor ă, făcute 
asemenea de eră. După acâsta, dându-se fie-căreia numele 
unei pers6ne care se află în casă, le pun să plutâscă de-asupra 
apei ce se află înt”o strachină. Dacă arde luminarea t6tă, 
atunci se dice că persâna, al cărei nume îl p6ârtă, va trăi 
până la adînci bătrâneţe; dacă arde numai pe jumătate, se 
crede că va muri în fildrea vieței. (3) - 

In acest chip trece la rînd fie-care şi cu lumînărelele. 
Urmâză acum tâlcuirea sorții și a norocului prin mijlocul 

turtițelor de aluat. 

Ac6sta se face în următorul mod: 
„ Fata de casă unde se serbâză Pere gelul se duce la fân. 
tâna de unde ieaii tot-deauna apă şi, scoțând o ciutură de 
apă, ieă o gură din ea, o duce în casă şi o pune într'o stra- 
chină. După acesta, aducând făină şi turnând- -o în strachina 
cu apa adusă precum s'a.arătat mai sus, fio-care fată fră- 
mîntă făina şi-şi face câte-o turtiță, pe care, cocându-o în 
vatra focului şi ungendu-o cu unt saii cu untură, fie-care 
fată îşi însemneză turtiţa sa şi o dă apoi unei mâţe să o 
mănânce. Fata, pe a căreia turtiţă o va mâncă mâţa, are să 
se mărite în anul ce vine. Dacă mâţa o va mirosi numai, 
fetei o să-i vie starosti. Iar fetele, ale căror turtiţe ai rămas 

(1) Dat. și cred. Rom. din Mahala, sat din: dist, Sadagurei, com. de 
„d- G. Tomoiagă și a celor din Fundul-Sadov ei, com. de T. Luncan. 

" (2) Const. D. Gheorghiu, op. cit. p. 12; şi com. de d-l P. Herescu din 
Gâinesci, jud. Sucâva: «Să ieă o strachină cu upă și o lumânare aprinsă 
de câră albă, se picură odată în o parte şi a doua ră în altă parte, 
menindu-se cel saii ceea ce operâză cu cine trage nădejde ao luă; şi 
dacă picuşurile se întîlnesc, atunci se icaii în câsătorie.» 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Frătăuţul-noă, com. de Vesp. Reuţ.
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neatinse de mâţă, n'ati ce mai trage nădejde că se vor mă- 
rită în anul ce urmâză. (1) 

O sâmă de fete întrebuințeză spro acelaşi scop, în loc de 
turtiță, un fel de colfunaşi sait piroșci (2), una sati mai multe 
bucățele sait gologâfe de mămăligă (3), mai multe gălusceleţ4) 
sati bucățele de slănină (5), pe cari de asemenea le dati unei 
mâţe sati unui câne spre mâncare. 

  

  

(1) Dat. şi cred. Rom.. din Calaniidesci, Siret, precum și din alte sate din Bucovina. | Ne 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Balacâna, com. de dl G. Boca: «Pun un 

şir de maşcături ori ae pirosce (sing. piroșcă, chiroşcă) pe o scândură 
sai pe podele şi dic: mușcătura saii piroșca asta îi fata cutare, iar muș- cătura asta-laltă fata cutare ete. După ce aii înşirat muşcăturile şi le-ai dat tuturora câte un nume de îată, ch6mă cânele la ele, şi pe care muşcătură o apucă cânele mai întâiii, acea fată se mărită mai întâtă.>— Colţunaşul se numesce pe unele locuri colfuraș, după colțurile bucății de aluat umplute. ' - 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Stupea, com. de Onufr. Căilean, stud. Bimn.: 
«Tot in sâra spre St. Vasile ung fetele doi miedi de mămăligă cu unt, îi pun pe maiul de bătut cămeşi și gic că un mied este fata cutare, iar cel-lalt mied este cea-laltă fată. In urmă dati miedii la o mâţă şi, pe al cărei fete îl mănâncă mâţa mat de grabă, aceea se mărită mai întâiti+;— a celor din Frătăuţul noi, com. d-l Iulian Sidor: «In sâra Sf. Vasile strigă cânele în casă şi-i dat o bucată de mămăligă, şi câte bucături îace cânele, într'atâţia ani se va mărită fata»; -— a celor din Frătăuţul- vechii, dict. de Domnica: Antemie și com. de I. Covaşă: «Se fac mai multe gologățe de mămăligă, cari se mâie în lapte dulce sai în smân- tână şi se înșiră apoi pe pragul casei. După ce se destinâză fie-care din aceste gologâţe câte unci fete, se trimite (mână) mâţa spre ele, aşă ca, dând acâsta de dinsele, să se pue la ospăț. Fetele cred apoi că, pe care gologot Pa mâncat mai întâi, acea fată se va mărită mai de grabă. Iar de mănâncă mâţa numai unul, apoi die că numai acea fată se va mărită în acel an, pe când cele-lalte cu părere de râii nu.» 
(4) Dat. şi cred. Rom. din Fundul-Sadovei, com. de 'T.: Luncan: «Mal fac fetele in sâra spre Sfintul Vasile nouă găluseele din pâne sai din mămăligă, pe cari le ung cu unt, şi apoi, punându-le pe o scândură, adue pe o mâţă flămândă ca să le mănânce. A cărei fete a fost găluseeua pe care a luat-o mai întâiu mâţa şi a mâncat-o, acea fată se crede că se va mărită mai curînd. Dacă numai le mir6se, iar nu mănâncă nici pe una, atunci nicio fată mare să se mărite în anul ce urmâză.» (5) Dal. şi cred. Rom. din Găinesci, jud. Sucâva, com. de d-l P. Herescu : «Se tac trei bucăţi de s/ănină şi se menesce fie-care cu numele acelora ce voesc să le ică în căsătorie; apoi châmă mâţa, şi pe care bucată va pune gura mai întâiii, acela, ce este menit pe ca, o va luă de soţie.»
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Fetele din unele părţi ale 2/oldovei, voind a seci de vor 
ave bărbaţi beţivi ori nu, și ce băutură anume vor b6, 
maj. fac încă şi următârea vrajă: omul de gasdă, la care 
s'aii adunat fetele, umple câte-vă ulcele cu diferite băuturi, 
precum : vin, rachit și altele, iar unele cu apă; apoi le duce 
afară şi le lasă în tindă ori pe prispă. Fetele es câte una 
Şi aleg o ulcică, şi ce băutură găsesc, aceea cred ele că vor 
b6-o bărbaţii lor. Iar fata, care ieă ulcica cu apă, nu va avâ 
bărbat beţiv. (1) 

Unele fete din Bucovina icaii trei cărbuni stinși, o bucă- 
țică de lut, una de pâne şi una de sare şi le pun pe tâte 
în cruciş, pe o sită întârsă cu pânza în sus, iar la mijlocul 
acestor obiecte pun un ac sai un bold înfipt într”o fărmă- 
tură de pâne. - 

Pânea 
       

    

: “Acul 

Cărbunii fe . * : * Lutul 

a V 

Sarea .: 

După ce ai făcut acâsta, învîrtesc aţa, care e “prinsă î în ae 
saii legată de bold, de două ori pe degetul arătător de la 
mâna drâptă, ridică puţin acul saii boldul în sus şi rostesc 
următbrele cuvinte: 

Sfinte Vasile! ! Să tragă la pâne 
Spune-mi: | Și sare! 
Vine mirele sai nu? De nu vine, 
De vine, Să tragă la lut şi la cărbune! 

Dacă, după rostirea acestor cuvinte, fărmătura în care e 
înfipt acul sati boldul se trage spre pâne şi sare, atuncă 
îns6mnă că mirele fetei respective va fi om cu meșteșug 
(meseriaş), iar de se trage spre cărbune saii lut, mirele ei 
va fi agricultor. (2) 

Alte fete, tot din Bucovina, pregătesc de. cu qi o sită, pe 

  

  

(1) <Şegetorea», an. II, Fălticeni, p. 127. 
(2) Dat. și cred. Rom. din „Ciocănesci, distr. Dornei, dict. de Ilinca 

. Moșulea.
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care pun asemenea în cruciș o bucăţică de pâne, una de sare, 
una de sgură şi un crucer: 

Pâne 

N 
Sgură je *i Crucer 

Sa 
| | Sare | 

Pe la miedul nopţii pun mâna cu ochii închişi pe sită 
şi dic: | 

Ei nu pun mâna pe sită, 
Ci o pun pe-a mea ursită, 
Care-i de Dumnedei dată 
Şi de la Gmeni lăsată! 

Dacă a pus mâna pe pâne, ursitul ei are să aibă noroc la 
pâne; dacă a pus-o pe crucer, are să aibă mulţi bani; dacă 
a pus-o pe sare, are să aibă de tâte; iar dacă a pus-o pe 
sgură, va fi ferar.-(1) 

Fetele din unele părţi ale J/oldovei din contra icai un fund, 
fac pe dînsul patru semne cu cărbune saii cu cretă, în formă 
de cruce; menese la fic-care semn numele unui flăcăi căruia 
îi trag nădejdea, d. e.: o 

Gheorghe 
* 

Toader |* *] Vasile 

* 

Ioan 

Iaă apoi un fus de tort şi prind a-l suci pe fund. Și asupra 
cărui semn stă fusul, feciorul acela o va luă de soţie. (2) 

In fine fic-eare fată din ținutul Născudului în Zransilvania 
merge în sâra lui Sân-Văsiii la casa unde umblă dînsa în 
ședetăre, ducând cu sine o cununiță. Acâstă cununiţă este PI 

“ (1) Dat. și cred. Rom din Buninţi, dict. de Irina Jalobă. 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Găinesci, jud. Sucâva, com. de d-l P. Herescu. -
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făcută din câjă de măr bun, în mărime cam de 3—6 cm. în dia- 
metru; pe lângă c6jă e învîrtit cevă bumbac saii scul colorat. 
Pentru ca fie-care fată să-şi pâtă cundsce verigufa, cum 

numesc ele acâstă cununiţă, pe lângă aceea că cununiţele 
variază în mărime, mai ati şi cevă bumbac sait scul verde, 
albastru, negru, galbeh ete., ca.semn de distingere. 
Adunându-se tâte fetele din o respectivă şedătâre, închid 

uşa, ca să nu între feciorii înăuntru, ieaii o cofă nouă, ne- 
„folosită încă, plină cu apă luată din vre-o apă curgătâre,— 
nu din fântână, —și din care apă nu coste certat să bea nimeni, 
pentru că alt-cum «nui de leac», pun t6te cununiţele în cotă, 
însă așă ca fie- -care cununiţă să fie vădută de toţi când sa 
pus; —-apoi una dintre fete, — cea mai istâţă, — ica un 7d- 

„_namehiii, adecă o legăturiţă de busuioc uscat, îl bagă în cotă 
„Şi începe a învîrti cununiţele prin apă, până când Sati legat 
tote saii cele mai multe de busuioc. 

In timpul cât se învîrtese cununiţele în cotă, tâte fetele. sunt 
strînse în jurul cotei, asupra căreia se află întinsă o nă- 
framă mare, ca nimeni să nu potă ved6 în cotă. Petele, în 
timpul acesta, ținând fie-care o margine a năfrămii apro- 
piată de gură, cântă următârea poesic: 

Sân-Văsiiu, Văstiu, Să mă cule în:pat,. 
_Unde.te găsiiu, | Să fac un fecior, 
La vadul-bogat; o Să-l cheme Ion! 
Cine te-a legat? | „...| — Sus, vere, drăguță, 
Petrea cu Ignat. Seâte-mi veriguţă! 
Dă-mi, Dâmne, bărbat, 

Fie-care vers, în cântare, se repetă de două ori, şi când 
ajung de cântă cele două versuri din urmă, se ridică nă- 
frama. 

Fata, care a invirtit busuiocul în cofă, îl scâte acum afară 
Şi, fără a fi crtat să se atingă cine-va de el, ţinându-l sus, 
se uită fie-care fată să vadă ori de s'a prins. sau nu cunu- 
nia ei de el şi, dacă da, 'observă unde s'a prins: mai sus 
sai mai de jos de busuioc, E 

Ac6sta.o fac pentru aceea, de Gre- -ce se crede că acea fată; 
a cărei cunună nu s'a lipit de busuioc, nu se va mărită în 
anul acela şi că, cu cât cununiţa s'a legat mai sus pe bu- 
suioc, cu atât fata respectivă se va.mărită mai curînd...
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Luându-și apoi fie-care fată cununiţa sa, prinsă de bu- suioc, o bagă din noi în cofă; repetă de trei oră cântecul de mai sus. După ce ati scos a treia Gră cununiţele din cotă, încep a trage conclusiuni, cari se țin de fârte adevărate. Aşă de exemplu: dacă cununița unei fete a eşit de tâte trei ori pe busuioc, fata respectivă de sigur se va mărită în acel an; dacă a eşit numai de două ori sai numai odată, atunci este probabilitate să se mărite; dacă însă la o fată nu i-a eşit nici odată cununița pe busuioc, aceea hotărât că în acel an nu se mărită; şi în urmă, la care fată i-a eşit cununiţa mai sus pe mănunchiul de busuioc, aceea se va mărită mai întâiti şi vice-versa. 
După acâsta fie-care fată îşi ieă cununiţa sa, merge drept spre vre-un gard din apropiere cu ochii închiși şi de la pa- rul, pe car a pus prima dată mâna, numără nouă pari în ori-care parte și în parul al noulea îşi pune cununiţa. Des- chide apoi ochii şi, dacă parul e drept din lemn frumos şi cu cOjă, crede că bărbatul ei va fi om frumos, isteţ şi avut; dacă parul e clenciuros (cu noduri), strîmb şi urit, urîţ îi va fi și bărbatul; iar dacă parul e fără c6jă, bărbatul ei va fi sărac. — Dacă s'ar întîmplă ca paharul de al noulea să fie îngemănat, adecă doi pari lângă olaltă, unul de o parte, altul de cea-laltă parte pe lângă gard pentru sprijinirea acostuia, se crede că respectiva va av doi bărbaţi. 

Datinele descrise până aici sunt cunoscute la Românii din jurul Năsăudului sub numele de Veriguţă; se dice de exemplu: mergi la Veriguţă? ai fost asâră la Veriguţă etc. şi acâsta pentru aceea, de Gre-ce cununița cea de c6jă de.măr se nu- „mesce exclusivamente Veriguţă. (1) 
T6te datinele înșirate Până aici se petrece mai mult nu- mai în casă, la zarea unei lumînări sai, în' lipsa acesteia, la zarea unui opaiţ. Fie-care fată asistă la cercarea norocului celor-lalte, fie-care se bucură sai, după împrejurări, se scâr- besce de resultatul nefavorabil al suratelor sale. Insă în genere, fie cum va fi acel resultat, voioşia şi glumele nu lipsesc nici uneia, căci deşi se întîmplă ca unei fete să nu PI EI 

(1) Ștefan Buzilă, Nunta la făranul român din jurul Năs&udului,; publ. în <Zribuna», an. VII, Sibiiă 1890, No. 193.
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i se fi nimerit, după cum i-a fost dorința, îşi calcă pe inimă; 
se face, deși numai ca şi Dumnedeii scie cum, că nu-i pasă; 
apoi şi cele-lalte fete o îmbărbătâză, spuindu-i că dâră nu 
va: fi tocmai aşă după cum i s'a arătat. a 

De multe ori voioşia trece în riîsote, din causa figurilor 
pocite sait a altor semne, cari se arată din topitul şi vărsatul 
plumbului, cât şi din albuşul oului. Și cu cât acestea sunt 
mai diforme şi mai ciudate, cu atâta voioşia se măresce. 
După ce ai împlinit şirul profeţirilor cu celea ce s'aii 

arătat mai sus, es t6te afară, purtând cu sine un lingurarii 
cu linguri cu tot şi cu o ciobotă. Cum ati eșit afară, fie-care 
fată scutură pe rînd lingurarul cu lingurile și, după ce în: 
ceteză de scuturat, ascultă cu luare aminte: să audă nu vor 
lătră din cotro-va cânii. Din cotro latră cânii, într'acolo 
cred ele că se vor mărită. (1) | 

Unele, voind a sci în cotro se vor mărită, încalecă po me- 
lesteii, se sue pe pârtă şi strigă: | 

«U! ursitorul meă! în cotro eşti? 
Și din care parte încep cânii a lătră, dintr'acolo cred-că 

le va veni ursitul. (2) | e 
După ce se perindâză cu lingurarul, încep cu ciobota, şi: 

anume fie-care fată pe rînd o aruncă peste casă. Acâsta 
însemnâză, că în cotro va fi căputa ciobotei căgută jos, 
după co acâsta a cădut, într'acolo va fi viitOrea casă a ace- 
leia care a aruncat-o. (3) | 

Unele fete întrebuinţâză, în loc de ciobotă, un papuc, pe 
care de asemenea îl aruncă peste casă; şi în cotro pică pa- 
pucul cu gura, într'acolo cred ele că se vor mărită. (4) 

De aici, după ce aii sfîrşit și cu ciobota saii cu papucul, 
se ieaii cu t6tele şi se duc în tăcere până la o casă megiașă 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Siret. 
(2) Const. D. Gheorghiu, 0p. cit, p. 13. | 
(3) Dat. şi cred. Rom. din Bilea, com. de d-l Gheorghe Brâilean ;—a 

celor din Bosanci, sat în distr. Sucevii, com. de Sim. Șutu, stud. gimn.: 
«Aruncă o ciobotă peste casă şi, în cotro va pică ciobuta cu gura tu- 
reteei, dintr'acolo are să-i fie mirele.» , o 

(4) Dat. şi cred. Rom. din. Frătăuţul-vechii, diet. de Domnica a lui 
Toader Ionesi.—«Șegătârea», an. II, Fălticeni, p. 128: «Se pune fata la 
pămînt cu spatele 'spre ușă și aruncă papucul peste cap. De va cădâ 
papucul cu virful spre ușă, se va mărită, adecă va eşi din casă» 

Di 
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unde sciii-că sunt copii mici, spre a începe alt șir de pro- 
feţiri, și anume să cerce norocul când se vor: mărită: în 
timp scurt? ori mai târqiu? în anul ce vine, ori în cel-lalt 
an? Ac6sta o cunosc ele din aceca că încunjură fie-care pe 
rînd do trei ori casa, iar la a treia ră se pune accea care 
a încunjurat-o lângă o ferâstră şi, tăcend mulcom, trage cu 
urechea să audă ce se vorbesce în casă ? Dacă aud că în casă - 
părinţii gie copiilor «da-te 7» «car-te/» sat «mergeţi de-aice!» 
esto semn de bucurie, căci de bună samă ai să se mărite, 
se vor duce de la casa părintâscă. De aud pe părinţii din 
casă strigând către copii:. cvină mai de grabă!» sau cvină 
mai iute!» peţitorii vor sosi chiar în câșlegile de ârnă. Iar 
de aud gicându-se în casă: «şedeți locului!» sait. «stăi/> 
sau «nu le urni din loc! atunci nu e semn bun, căci fata 
care a ascultat nu se va căsători în anul ce urmâză. (1) 

Siirșind fie-care fată de ascultat, se due tote la altă casă, 
unde sciii că sunt Zauîni de cununie, și, cerându-le pe vre-o 
câte-va minute de la proprietarul lor, le aprind și merg cu 
dînsele la o fântână. Aici, la luminile aprinse, fie-care se 
pl6că şi caută în apă. Dacă fata care s'a plecat vede în apă 
o umbră de bărbat carei este cunoscut, e semn sigur .că 
se va căsători cu acea pers6nă, a căreia umbră i s'a arătat 
în apă. (9) a 

  

(1) Datina și credinţa fetelor rom. din Bucovina și Moldova.--Vedi Const. D. Gheorghiu, op. eiț., p. 8: «Se duc la o casă de gospodar cu 
glâtă nare, și ascultă la ușă, sai la ferâstră; dacă vor audi vorbe: «dute, 
«ce zăbăvesci! sai altele cam în sensul acestora, se mărită musai în anul 
acela; iar de va audi în casă: <ânde pleci? remăi 1» ete. semn răi e şi 
cu zăbavă se arată.» —e Șegetărea», an. II, Fălticeni, p. 128: «In același 
scop și în aceeași di, fetele se duc lao casă, unde sciii că wospodarii aii 
copii, şi deschid porta cât e de mare; apoi se duc la ferâstră și ascultă ce dice mama către copii. De va dice: «du-te în: colo!» fata crede că se va mărită curînd; iar de va da cevă mama copilului și i-a dice: <şegi 
<acole!» atunci nu se va mărită de grabă.» 

(2) Dat. și cred. fetelor din Bilca, com. de d-l G. Brăilean; — a celor din Bosanci, com. de Sim. Șutu;—a celor din Costâna sat în distr. Su- cevii, com. de Vas. Huţan stud. gimn.: «Se string mai multe fete la un 
loc în s6ra de Sfintul Vasile şi-şi icait câte o lumină și o oglindă cu sine și se duc la produh şi se uită în oglindă 'și dic că vâd pe acela după care ai să se mărite>;—a celor din Frătăuţul-vechiii, dict. de Ze- novia Rusu : «caii o lumină de cununie a unei femei mărilate și o oglindă
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Acestea sunt datinele și credințele, la a.căror manifestare 
ieau parte şi feciorii, însă ei la într6ga petrecere aii un rol 
secundar, după cum am mai spus-o de vre-o câte-va.ori; ci 
mai mult privesc şi combină din cele co li se arată fetelor 

„cum Yor purcede cu peţitul Şi însuratul. 
Vine însă acum un șir de datine şi credinţe proprii nu- 

mai fetelor, la a cărora manifestare caută să nu fie nimeni 
de faţă ca să le vadă. Acâsta'e o mare taină pentru dîn- 
sele. Și cii le dai tâtă dreptatea, căci un prașcăi, un om de 
nimica, vădendu-le, pote să lo ieă în ris, saii, ce e și mai râă, 
pote încă să le facă şi alte neplăceri. Drept aceea, se despăr- 
țesc acum de feciori şi, lăsându-i să mârgă unde voesc, ele se 
duc la casa uneia dintre dînsele, şi acolo își urmeză profeţi- 
rile despre cari vom vorbi mai pe larg în capitolul următor. 

E de insemnat şi aceea că, cu cât e afară mai întuneric, 
cu atât cred ele a fi mai bine pentru dînsele, căci atunci 

„ sunt scutite de ochii cei răi ai lumii, . 

III. Am vădut, din cele “expuse mai sus, cum serbâză Ro- 
mânii din ţinutul Dornei în Bucovina și cei din judeţul Su- 
cevei în Moldova Vergelul lor; am vă&dut şi aceea cum ser- 
bâză fetele române de pretutindenea un şir de datine şi cre: 
dinţe, cari asemenea se numesc Vergel. Aceste datine, după 
cum ni se spune, sunt f6rte vechi, căci aşă le-aii apucat şi 

  

şi merg la o fântână. Aicea aprind lumina și o bagă în fântână. După 
aceea, intorcând oglinda cu faţa către fântână, se dice că văd pe viito- . 
rul lor bărbat pe de-asupra apei;>—a celor din Frătăuţul-noii, com. de 
Vesp. Reuţ: «Fetele ieait o Zumână de cununie şi o oglindă și merg la 
miedul nopţii spre Sfintul Vasile la un isvor sai fântână, aprind lu- 
mina, ţin oglinda spre fundul apei şi cată în lăuntru. Ele die că văd 
atunci pe ursitorii lor, dacă a fi să se mărite în anul ce urmâză»;—a 
celor din Mihoveni, sat în distr. Sucevei, dict. de Mariuca Maruneac: 

„<Ieaii o lumînare și o oglindă şi se duc la fântână şi aprind lumânarea 
şi pun oglinda cu faţa de-asupra feţei apei, şi care are să le fie soţul 
se arată în oglindă. Și iarăşi die că, dacă are să fie negricios, atunci li 
se arată negru, iar dacă are să fie albineţ, atunci li se arată alb». — 
V. şi Const. D. Gheorghiu, op. eit,, p..10: «La 12 ore nâptea, fata sin- 
sură, fără a fi vâdută de nimeni, se duce la fântână, luând cu sine o lu. 
minare, care a fost arsă numai la Pasci : acolo o aprinde, lipind-o de 
elobanțul (cârligul) fântânei, pe care îl viră în lăuntru, de se uită în 
apă, unde vede numai decât faţa ursitului ci.» 

Marian, Sărbătorile, 1. [ .
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le-aii serbat moşi din strămoșii noştri, precum se serbâză 
Și în giua de astădi, - 

Vine acum rîndul: să vorbim despre: o datină a feciori- 
lor, tot atât de veche şi de interesantă ca şi cele de mai 
înainte, care pârtă acelaşi nume, dar care de un timp în- 
c6ce în unele sate s'a dat cu totul uitării, 

Voind a descrie cu de-amăruntul şi acâstă datină ca şi pe 
cele de mai înainte, am fi nevoiţi să reproducem, dacă nu 
tocmai întrâgă, apoi cel puţin cea mai mare parte din des- 
crierea Berii sai a Berânului. Aceeași regulă se observă 
la acest Vergel atât de către feciorii cari îl fac, cât şi de 
către fetele cari ieaii parte la dînsul, având tot odată acelaşi 
scop ca și Dorea sai Bercnul, adecă: petrecerea tineretului, 
cinstirea şi ospă&tarea părinţilor acestuia: şi a altor Sspeţi 
bine-veniţi, cari se adună ca privitor la acâstă petrecere. 

Deci, ca să nu mai repetăm ceea ce am spus odată, în de- 
scrierea Vergelului de faţă vom fi cât se pâte de scurţi. 

Vergelul acesta nu se serbâză în una și aceeași di, ci 
feciorii din unele părţi ale Bucovinei, şi anume cei din Ili- 
şesci și cei din Botușana, precum și cei din Şomeuta-mare 
din Ungaria şi din împrejurimea ei, îl serbâză în diua de Anul noă după amtgă; cei din unele părți ale Banatului, 
în diua de Bobotâză după amegă; cei din Corlata în Bu- 
covina, în diua de Lăsatul secului ; iar cei din Transilvania, 
în scrbătorile Pascilor. Mai pe scurt: timpul când se ser- 
b6ză nu e același, modul cum se serbâză la feciorii din Bu- 
covina și Ungaria e mai același, pe când la cei din Banat 
şi Transilvania se deosebesce în cât-va. In ce constă deose- birea acâsta vom ved6 mai apoi. 

Să începem; mai întâiă cu descrierea! Vergelului feciorilor 
din Ilișesci. . | 

Feciorii din acest sat, cari voesc să serbeze Vergelul, pun tote de mai înainte la cale, unde ati să-l serbeze şi pe cari din fete să le poftâscă; apoi tocmese musicanți și aleg din mijlocul lor pe doi inşi, pe cari îi numesc Colceri şi cărora le încredințâză conducerea  Vergelului. | 
Sosind sâra Sfîntului Vasile sai a Anului noi, mai mulţi feciori, luând cu sine câte un şip cu rachiă, se due pe la t6te casele, unde sunt fete mari hotăriîte să fie învitate, şi
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le poftese dimpreună cu părinţii lor, ca să bine-voiască a 
veni pe a doua qi la Vergel. E 

La fie-care casă în care intră, după îndătinata dare de 
bună “vreme sai bună sera şi după o scurtă convorbire, care 
mai tot-deauna e în versuri, învitătorii cinstese mai întâi 
pe tatăl fetei, apoi pe maică-sa şi în urmă pe fată, gicând 
că le-ar fi cu mare plăcere şi s'ar bucură dacă nu i-ar trece 
cu vederea, ci s'ar osteni pe vre-o câte-va dre până la pe- 
trecerea lor. 

In diua de Anul noi după. amâ6gă, se adună mai întâi fe- 
ciorii cari fac Vergelul la o casă anumită, cu al căreia stăpân 
însă sunt înţeloși de mai înainte. 

Fie-care fecior e îndatorit, când vine la Vergel, sai şi cu 
o Qi mai înainte de acâsta, să aducă băuturi pentru speţă 
Și bani pentru musicânţi; acestea so dai în stăpânirea Col- 
cerilor. Fără de acâstă contribuţiune nu este ertat nici unui 
fecior să pună piciorul în joc, nici nu pote să aştepte că va 
căpătă covă din mâncările ce le aduc fetele. 
După ce s'a adunat cea mai mare parte din feciori, încep 

musicanţii să cânte, iar feciorii să j6ce. 
Cel mult peste o Gră încep a se adună şi fetele din tote 

părţile, dimpreună cu mamele lor, cari aduc felurite bucate, 
ce le numesc cinste, precum: colaci, plăcinte, mere, nuci, găini 
fripte, babe şi altele. 

Pentru fata care n'are mamă, duce cinstea o soră a sa mă- 
ritată, o mătuşă, sati o vecină. Nici odată însă nu duce cinstea 
fata singură. 

Colcerii, cum văd că a sosit atare mamă cu fiică-sa, îndată 
le es înainte şi le poftese în casă, le pun după masă şi le 
închină câte un pahar de băutură. Iar după ce le-ati primit 
cinstea, după ce acestea aii închinat câte un pahar de bâu- 
tură și ai îmbucat câte cevă din bucatele puse pe masă, 
ese fata afară, unde o aştptă jocul. 

Ast-fel sunt întîmpinate şi ospătate tâte fetele de-a rîndul 
câte aduc bucate. 

In scurt, aceeaşi datină, aceeaşi primire, cinstire şi ospă- 
tare, aceleaşi apucături se observă la Vergelul acesta ca şi 
la întrunirea numită Bere. 

Danţurile şi chiuiturile “sunt tot aceleași cari se usitâză
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de către feciorii din Bucovina peste tot anul. O singură aba- 
tere, mai cu s6mă cu privire la chiuituri, constă întru aceea 
că feciorii, de astă dată, când strigă în joc, nu critică, nu icat 
în ris, saii cum se dice peste picior, pe nici una din fetele cari 
aii adus cinste. Ei se pârtă faţă cu dinsele cât se pote mai 
omenesce și caută să le jâce pe tâte de-a rîndul şi cât se 
pâte mai de multe ori, ca nu cum-va mai pe urmă una sait 
alta să aibă cuvînt a se plânge că w'a fost băgată în s6mă 
și că, prin urmare, numai de g6ba le-a adus cinstea, căci 
n'a fost de obrazul lor. | | 

Fie-care fecior, dar. mai cu sâmă Colcerii, caută ca tStă 
adunarea, toţi 6speţii poftiţi şi cei bine-veniţi să fie deplin 
îndestulaţi cu primirea, cinstirea, petrecerea și purtarea lor. 

In acest chip durâză Vergetul feciorilor din Ilișesci până 
ce înoptâză bine. După ce începe a înoptă, fetele se due 
pe acasă. Feciorii și cu. alți bărbaţi mai rămân și se mai pe- 
trec, cinstind, ospătând şi jucând până întrun târgiă de npte, 
când apoi se duc şi ci pe-acasă. - 

- Tot cam așă serbâză Vergelul şi feciorii din Corlata. Aceştia 
încă aleg doi inși din mijlocul lor, cari se împuternicese ca 
să stringă şi să privegheze cînstea adusă de fete, să con- 
ducă Vergelul, să primâscă și să cinstâscă Ospeţii, să păstreze 
ordinea cuvenită, în scurt să caute ca întrega petrecere să 
fie în cea mai bună rînduială. (1) 

Ce se atinge de Vergelul feciorilor din Botuşana avem 
următârele amănunte, pe cari a bine-voit să ni le comunice 
venerabilul exareh şi paroch din loc, d-l N. Sbiera: 

«La Vergel, ne scrie Sfinţia Sa, poftese doi feciori (2) pe fetele 
cari le plac lor, nu însă de-a rîndul pe tâte, ca în diua de Anul noii să vie la Vergel. Fetele duc de-a rîndul mâncări, fie-care ce 
are, iar feciorii plătese musica și băutura. Acestea tâte se string 
la o casă anumită, anume hotărită spre acel scop. De către sâră se adună o câtă de feciori la acea casă, iar nu toţi feciorii câţi sunt în sat, ci după alegerea lor, un număr amâ&surat localităţii şi numărului fetelor învitate, și pregătesc mese în acea casă. 
DI NI N 

“ (1) Com. de d-1 GQ. Tomoiagă. 
__(2) Aici vedem numai pe doi feciori poftind, pe când în Ilișesci pof- tesc toţi feciorii câţi compun Vergelul *-
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«Fetele, cari vin cu bucatele pregătite, le pun pe masă. 
«Musica le cântă. 
«Feciorii le cinstese și aștâptă până ce se adună tâte. Apoi se 

aș6ză la masă tot un fecior şi o fată, unde beaii şi mănâncă până 
ce se satură. In același timp părinţii se cinstese pe de lature-:şi 
privesc la tineri. Apoi tineretul ese cu danţul primprejurul mesei 
afară şi deschide jocul, care durâză tâtă n6ptea. 

«După ce s'a sculat tinerii de la masă, se aș6ză părinţii lor i ear marea eo mi şi toţi bătrânii invitaţi la băut și mâncat, însă numai cooa co a 
rămas de la cei tineri. Părinţii tinerilor şi cei-lalţi 6speţi încă 
se veselese şi-şi petrec mai tâtă n6ptea acolo.» 
Comparând acum Vergelul acesta cu al feciorilor din Ili- 

şescă şi Corlata, vedem că în fond sunt tot una, ai același 
scop, numai în privinţa executării lor se deosebesc în cât-va. 

Ce se atinge de Vergelul feciorilor din Șomeula-mare şi 
împrejurime, d-l El. Pop ne serie următârele : 

„<Sărbătârea Anului Noi sai a Sân- Vasiiului e cea mai însem- 
nată pentru tinerimea română, căci acum se face Vergelul, acum se fac şi farmecele, | | Ş «Incă cu o săptămână mai înainte, feciorii satului se string la olaltă şi se sfătuese unde vor face Vergelul şi ce musicant să-și 
cuprindă ? 

| 
«După aceea, fiind tote hotăriîte, se aleg dintre dinşii doi ehie- 

mători sau soli şi un cămăraş, care păstrâză cheile cămării în 
"care se ţin colacii, vinarsul ete. 

«Chemătorii își fac două beţiş6re frumușele ; apoi fie-care merge la al6sa inimei sale, ca să-i pună la beţişor o năframă (zadie) frumâsă. 
RE 

«Atât beţişorele cât şi legarea năframei se fac cu mare gust. 
«Acești chemători, ast-fel pregătiţi, se pornesc din casă în casă pe la gazdele cu fete mari, cari ai de gând să le pună în Vergel, “Unul din ei, după ce intră în casă, châmă așă: | 
«— Este cuvîntul lui Dumnedei întâia Gră, a doua Gră al celor «12 Apostoli, apoi al Maicii precurate, tâte de la Dumnedeii sunt «lăsate! Așă die şi feciorii acestui sat: Mulţumim lui Dumnedei «că ne-a ajutat de-am ajuns la acest praznic, strălucit al Anului «Noii! Pentru bucuria acestui mare praznic, socotitu-ne-am a face «0 veselie, un Veryel, în casele lui N. N., la care, prin rostul nostru, 

«sunteţi rugaţi și d-vâstre, cinstiţi gazde,a sloboqi pe tinăra d-vâstre «mlădiţă să iec parte!... Să strigăm la Chr. să ne dea noroc la.
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<toți!... Ertaţi, cinstite gazde, că nu scim vorbi chiar așă precum <s'ar cuveni la nisce Gmeni de omenire ca d-vâstre!» 
«Acâstă vorbire se ține în mijlocui casei, cu pălăriile luate de pe cap, și chemătorii staii alăturea unul lângă altul. 
«Gasda răspunde: 

«Dumnegeiă vă dea noroc, 
«Poftim de cuprindeţi loc!> 

«După acâsta se începe un ospăț scurtuţ, după care, luându-și rămas bun, solii es și fata îi petrece până afară, iar aici solii mai schimbă și cu dînsa vre-o câte-va cuvinte. 
«In locurile unde chemătorii sunt mai interesaţi, adecă unde sunt fete frumâse, ei puşcă cu pistâle, 
«Mamele își pregătesc fetele cum sciii maj îrumos, le fac colaci ca rotifa plugului, precum și altă cinste, cu care stai gata până 

ce sosesce diua Anului Noi, în care se începe Vergelul, ce ţine 2—3 dile și tot atâtea nopți. 
«Fie-care fecior pune o sumă anumită de bani, din cari se cum- pără lemne, se solvesce musicantul și se cumpără t6te cele tre- buinci6se, precum: lumînări, vinars etc, ' «In s6ra a doua a Vergelului, cam la 12 ore din n6pte, se r&s- und cinstele fetelor. Atunci sunt chemaţi şi părinții. Toţi se aș6ză la o masă. Iar unul dintre chemători și anume acela care a vorbit şi la chemare, începe a răspunde pe rînd atât colacii cât şi fripturile aduse de coconiţe, 
«Vorbitorul face mai întâiu o introducere despre scopul Ver- gelului, ieă apoi un colac al cutării fete, precum și vin, de este lângă colac, și apoi prourmâză cam așă: 
«— Așă dice N. N. tînăra mlădicioră: O, Dâmne sfintule! mul- «țumescu-ţi că ne-ai învrednicit a ajunge acest An Noii! Dar după «datina din moși și strămoși, făcându-se în satul nostru Vergelul «întru bucuria Anului Noi, și fiind și ei chemată, iacă mă răspund «întru lauda lui Dumnedeii și în cinstea a tâtă tinerimea: 

«O'un colac de griă frumos | “Toţi să strige la Christos 
«Ca peliţa lui Christos | «Să ne fie de folos, 
<Şi cu o bute de vin (), „«Să ne dea noroc la toţi... «Cine-a bâ să n'aibă chin, «Butea-i legată cu cercuri «C'o bute de băutură, «Să ne fie până Mercuri !...» «La câţi le va umblă prin gură 

În ON OI 

„ (1) Stielet sau șipului eu vin i se dice în glumă bute,
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«In unele locuri se răspunde în ambe nopţile, iar în altele 
numai în cea din urmă. a 

«Până ce se. răspunde, musicanţii mâncă. Apoi se începe ve- 
selia din ce în ce mai mare, cu hori, cântece și chemări cu po- 
calele (toaste). 
«După acâsta, sculându-se de la masă, se începe jocul, care se 

continuă până în qi. 
«Bătrânii, şi mai ales mamele, sunt de faţă până la fine, fiind 

î6rte atente care flăcăii a jucat mai mult pe fiicele lor. 
«Jocurile sunt diferite. Mai cu sâmă însă se jâcă pe la noi Co- 

drănescul, Pe-sub-mână, Ardelenca, Țigănescul şi Mânânfelul. 
«Când es de la biserică, de regulă se poftese unul cu altul pe 

0spef. 

«Acolo să audi apoi cântând: 

„ «Sân-Vaseiu cu Boboteză «acă vin câșlegile, 
*Tot după Crăciun urmâză, «Se mărită fetele, 

«Să lăudăm, «Să lăudăm, 
«Să cântăm, «Să cântăm, 
«Să ne bucurăm! «Să ne bucurăm! 

«Câte sărbători pe lume, «Dar şi popa așă vrea, 
“«Nu-s ca Crăciunul cu nume. «Ca să-i umble secerea,. 

«Să lăudăn, „ «Să-şi capete simbria 
«Să cântăm, «Pe t6tă cununia!» 

___ «Să ne bucurăm! | ă 
In unele părţi din Banat se serbâză Vergelul, după cum 

am amintit şi mai sus, în diua de Boboteză. Şi iată cum: 
«După sfirșitul cutărui dans, când seii feciorii, că nu e de- 

parte de a se despărţi, unul dintre dînșii aduce o cofiță în chilia 
de dans, aici își așâză tote fetele câte un inel și feciorii se due 
pe rind şi ieaii din cofiţă inelele—fie-care fecior câte unul—și fe- 
ciorul cu aceea fată jcă tâtă sâra aceea, al cărei inel Va luat 
din cofiţă. Nu e însă ertat a alege inelele, căci atunci fie-care 
fecior ar luă pe al aceleia pe al căreia i-ar porunci inima. Şi 
pentru ca să nu se întîmple una ca acâsta, se alege dintre fe- 
ciori unul, care să stee cu o vergea lângă cofiţă, şi pe care îl va 
ved6 că alege, să-l judece cu vergâua peste mână. 

«Atunci, când sunt așeazte inelele în cofiţă, feciorii stau toţi 
de o lature, iar fetele de alta și, până a nu cercă sedterea iîne- 
elor, feciorii încep a hori hora Vergelului.» (1) 

  

(1) A. Popovici-Popa, Visfa sătenilor în timp de crnă, publ. în «Ga- 
zela poporului», an. IV, Timişâra 1888, No 18, p.5. E
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In fine ne-a mai rămas să vorbim puţin şi despre Ver- 
gelul feciorilor din Transilvania. 

" Iată în câte-va şire şi descrierea acestuia, pe care o re- 
producem din Familia: 

«Musica se aude de departe. 
«In mijlocul satului la o casă sunt adunaţi o mulţime de fe- 

ciori şi fete, cari saltă cu entusiasm. 
«Acolo e Vergetul. 
«Sciţi ce e Vergelul? 
« Vergelul e o datină străbună a poporului român din Ardgl. 
«Ia qiua dintâiu a Pascilor, feciorii își aleg un rege, iar acesta 

a doua di își alege o regină; acești doi arangiază tâtă petrecerea. 
«Ac6sta e petrecerea cea mai plăcută a poporului român din 

comitatul Solnocului de mijloc,» (1) 

VI. 

CĂLINDARIUL. 

Ş. 1.— Introducere. 

Românul de la ţâră, care n'a ajuns încă până la acel grad 
de cultură ca să pâtă ceti Şi sci din cărţi astronomice, de 
pe termometre, barometre şi din calendare schimbarea tim- 
pului, se mulţumesce cu experienţa şi. cu ceea cea moștenit 
de la străbunii sti, cară Pai învăţat a cunâsce când e vreme bună şi când rea şi cum are să se pârte, ca să nimerâscă mai bine cu semnăturile sale, să m'aibă nici o scădere într'însele, şi ori în care întreprindere să nu-i fie munca în zadar. | | 
Românului ţăran nu-i trebuese cărţi astronomice, nici baro- metre, nici termometre, nică calendare tipărite. EL e singur 

  

  

(1) AL. Onaciu, op. cit,
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astronom şi calendarist. Vremea Va învăţat a observă şi 
a-și întipări bine în minte semnele de căpetenie, prin cari 
să pâtă cundsce dintr'o di în alta: ce fel de vreme are să 
fie, bună saii rea? ploi6să sai secetâsă ? 

- Aceste semne însă nu le păstrâză el numai pentru sine, 
ci precum le-a moştenit de la părinţii şi străbunii săi, aşă 
le împărtășesce și le explică el şi copiilor săi, şi ast-fel din 
tată în fii, din moşi în nepoți şi strănepoţi, se păstrâză 
acâstă sciinţă, care cu tot dreptul putem gice că fârte de multe 
ori întrece pe ceea a calendariștilor şi a astronomilor în- 
vă&țaţi. 

Pastrile şi insectele, patrupedele și reptilele, plantele şi 
mineralele, s6rele, luna şi stelele, precum și multe alte semne 
de pe cer şi de pe pămînt, pe cari le observă Românul mai 
în fie-care gi de peste an, sunt pentru dînsul cele mai bune, 
mai sigure şi mai acurate barometre. , 

Pe când cei învăţaţi se ostenesc şi scriii la calendare cu 
vre-o câte-va săptămâni sai chiar luni întvegi înainte. de 
Anul noii, ca să le tipărâscă şi apoi să le împărţâscă publi- 
cului cititor spre orientare în anul viitor, Românul neîn- 
văţat îşi caută do trebile sale, aşteptând până în diua cea 
de pe urmă a anului vechii. Abiă atunci, în momentul cel 
de pe urmă, își aduce și el aminte că trebue să-și facă cd- 
lindar, ca să scie cum va fi anul următor: „bun oră râu? 
roditor ori neroditor?... 

Atâta-i trebue, mai mult nimic! | 
De sărbători nu se prea interesâză. Acestea sunt pentru 

dînsul un lucru secundar. El scie pe de-a rostul tâte săr- 
bătorile lunare saii fixe de peste an, care după care urmâză 
şi câte dile sunt de la o sărbătâre până la cea-laltă. Ce se 
atinge de sărbătorile numite anuale saii mutabile, încă nu 
se prea îngrijesce, sciind prea bine că, mergând la biserică, 
preotul o să le spue poporului adunat, şi iată că şi cu 
acestea e în curat. 

Pentru dînsul acela e câlindar adevărat, care-i spune cu 
acurateţă schimbarea timpului, când va plouă şi când va fi 
vreme bună ? Aşă un călindar însă nimeni nu-l pâte face 
mai bine și mai nimerit de cum şi-l face el singur. 

Deci să vedem cum îşi face Românul de la țâră câlin-
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darul săi, cum împărţesce el anul şi timpul, cum scie când pică cutare și cutare sărbătâre, şi cari sunt semnele acelea de pe cari cunâsce schimbarea timpului ? 

$. 2. — Facerea călindariului. 

S6ra spre Sfintul V asile, tot Românul, care voesce a sci cum va fi anul următor, ieă dout-spre-dece felii de câpă și le înşiră pe tâte într'un rînd, pune în fie-care felie o cătime anumită de sare pisată, cam până la jumătatea felii, dă fie- căreia numele unei luni de peste an, şi apoi lasă tâte feliile să stea aşă până a doua Qi diminâța, adecă până în diua de Anul noii. 
| In care felie află a doua gi diminâţa mai multă apă, acea lună va fi mai ploi6să; în care află sarea așă “precum a pus-o de cu sră, în acea lună va fi secetă, arșiţă mare; iar în care felie va fi sarea pe jumătate udă sai umedă, pe jumătate uscată, acea lună va fi schimbăci6să. (1) 

Tot spre Sfintul Vasile fac Românii cărbuni numai dintr'un unic lemn, spre exemplu de fag saii din alt lemn tare; înşiră un număr anumit dintre aceşti cărbuni, câţi adecă le sunt de trebuinţă, pe. vatră; fie-cărui cărbune îi daii un nume de 
PI 

(1) Dat. şi cred. Românilor din cele mai multe părţi ale Bucovinei, precum: din Fundul-Moldovei și Vama, sate în districtul Câmpulungului; —a celor din Bilea, com. qe d-l G. Brăilean;—a celor din Frătăuţul-vechiiă, 
dict. de Toader Ionesi ;—a celor din Frătăuţul-noă, com. de Vespasian Reuţ;—a celur din Volovăţ, com. de Ilie Buliga; —a celor din Cireş- Opaiţ, com. de Const. Dugan: <Omenii din Cireș-Opaiţ ieaii 12 jumătăţi de coji (găoci) de cepă, adecă câte luni sunt întrun an, și după ce scot peliţele din ele, pun sare întinsele și apoi le aşază pe ferâstră, unde le lasă până a doua gi dimin6ţa. In care câjă se preface în decursul nopţii sarea în apă, acea lună +a îi ploi6să; iar dacă c6ja pârtă numele unei luni de 6rnă, atunci în luna respectivă va fi ninsre mare. Dacă însă sarea r&mâne uscată, adecă cum s'a pus de cu s6ră, atunci luna aceea va fi uscată, secetâsă»;—a acelor din Tereblececea, sat. în distr Siretului, diet. de Irina Bulbuc: «Românii de la țâră fac spre Anul noă călindarii de cepă. cai adecă 12 coji de c6pă şi, puind în fie-care pu- țină sare, le așăză într'o linie dr&ptă cu gurile în sus pe masă. Cojile se numesc pe rînd de la Stânga la drâpta: Ianuarie, Februarie etc. şi se lasă apoi așă ncelintite până a doua di. In cari coji este a doua di
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pâne, spre exemplu: grîă, secară, popuşoiii, orz, ovăs, mălaiii 

mărunţel, barabule ete. A doua di diminâţă, care cărbune 

şe află tot prefăcut în cenușă, acea specie de pâne are să 
s6 facă mai bună peste vară, iar cărbunii cari rămân așă 

cum i-ai pus de cu sâră arată cum că acea specie de pâne,; 

cu care s'aii însemnat ei, n'are să se facă de fel, n'are să 

rodâscă. Care cărbune e pe jumătate prefăcut în cenuşă, 
acela arată că pânea cu care s'a însemnat are să fie slabă. (1) 

După ce ai pus sare în feliile de câpă, după ce ait aşezat 
cărbunii pe vatră, de e senin afară, es să caute la stele, ca 
și de pe acestea să cunâscă cum va fi anul următor. Mai ales 
luna e pentru dînșii prorocul, profetul cel mai bun în acâstă 

s6ră, care arată cu siguranţă, după credinţa lor, cum va fi 
timpul peste an. Când luna e plină în sâra Sfîntului Vasile, 

  

sarea topită, în acele luni (dacă sunt luni de &rnă) va fi vreme mo- 

latică, iar dacă sunt luni de vară, vor fi ploi, slâtă. In cari coji sarea 
nu-i topită, în acele luni, de sunt de 6rnă, va fi ger mare; iar de-s 

luni de vară, va fi mare secetă. Și în cari coji e sarea puţin topită, în 

acele luni va fi schimbăcios».— V. şi Dim. Dan, Credinţe poporale 
bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. 1V, Cernăuţi 1894, No. 99.— 

Acâstă datină şi credinţă e usitată şi la Românii din Moldova, v. 
Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. 5;—precum şi la cei din Transilvania, 
v.: W. Schmidt, op. cit, p. 5 și T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit.,p. 121: 

«Pentru a sei care lună va fi ploi6să şi care secetâsă, muntenii fac în 
spre scra Anului noii călindare de e6pă. Desfac dou&-spre-dece coji de 
câpă şi le numesc cu numele celur douâ-spre-gece luni de peste an. Pun 
sare în fie-care cojă și le așâză într'un loc svîntat, După un timp Gre-care, 
cam a doua di des-de-diminâţă; dacă sarea e sbicită sai: umedă în c6ja 
de eâpă, aşă va fi și luna, representată de câjă, secetâsă sai ploi6să.» 

(1) Dat. și cred. Rom. din Bilca, com. de d-l G. Brăilean; — a celor 
din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc ;—a celor din Carapciu pe Sirete, 
com. de T. Tovarniţehi, stud. gimn.; — a celor din Cireş-Opaiţ, com. de 
Const. Popescu, stud. gimn.;— a celor din Volovăţ, com. de Ilie Buliga; 
—a celor din Frătăuţul-vechiă, com de Vasile Dascăl. — V. și Dim. Dan, 
loc. cit: «In presara Anului noii se face cercare, cari cereale vor rodi 
în anul viitor, în următorul chip: Intro strachină saă tava se pun 

"atâţia cărbuni aprinşi tot una de mari câte feluri de cereale ar fi să 
se semene și fie-care cărbune se însâmnă cu numele de grii, secară 
ete. A doua gi diminâţă se caută care cărbune are ;mai multă cenuşă, 
apoi se semână de acel fel de cereală, a cărei însemnînţă are el, cre- 
Qându-se că acel fel. va rodi mult în .anul viitor. De cel care are mai pu- 
țină cenușă sai nu se sâmănă de fel sai fârte puţin, fiind-că se crede 
că puţin va rodi.»



  

va fi anul roditor, mănos; când nu va fi plină, anul va fi neroditor. (1) Ia i „Acestea sunt semnele principale, după cari cunâsce Ro- mânul cum va fi anul următor. Acesta e începutul căzinda- ului poporal. Cele-lalte semne cari arată schimbarea timpului urmeză succesiv în decursul anului, - | Despre acele semne voii vorbi mai la vale. 

Ş 3.—-Impărțirea anului. 

Anul îl împărţesce poporul necult, ca şi cel cult, în patru . anotimpuri, și anume în: Primăvară, Vară, Tomnă și Frnă; apoi în dou&-spre-dece luni, fie-care lună în patru săptămâni, fie-care săptămână în s6pte dile, fie-care qi în două-deci şi patru Gre. E a : | Anul ast-fel împărţit ni-l arată poporul prin următârele cimilituri : 
| 

— Am un copacii cu două-spre-dece ramuri, în fie-care ra- mură câte patru cuiburi, și în fie-care cuib ș6pte ouă. (2) 
Sai: 

| 
— Am un copacii cu două-spre-dece stilpări, în t6tă stilpa- rea patru crengi, în tâtă crânga un cuib, în tot cuibul ș6pte ouă, în tot oul două-deci și patru gălb&nușuri. (3) 
Sai mai bine: Ă 
— Am un copacii cu două-spre-dece ramuri, în fie-care ra- mură câte patru cuiburi, în fie-care cuib câte ş6pte ouă, in fie-care "oii câte două-deci și patru de pui. | i — Acesta-i anul cu lunile, cu s&ptămânele, cu dilele şi Grele. (4) PIN 

(1) Acâstă credinţă e lăţită mai pretutindeni între Românii din Bu- covina. 
OP. Ispirescu, Legendele şi basmele Romdnilor, ghicitori şi prover- buri, Part. 1, ed. 3-a, Bucuresci 1872, p. 159. 

(3) Alexa Lateș, în «Şedetorea», f6ie pop. rom., redact. Iosif Vulcan, Budapesta, an. II, 1876, p. 22, | 
(4) Din colecţiunea mea de cimilituri pop. rom, --V, şi Art. Gorovei, Cimiliturile Românilor, ed. Acad. Rom., Bucuresci 1898, p. 12.
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Ş 4. — Anotimpurile. 

Dacă astronomii, cu tâtă sciința şi calculul lor, nu sunt în 
stare să fixeze în tot locul şi pentru tot-deauna o di anumită, 
hotăritâre, între două anotimpuri, cu atât mai puţin putem 
aşteptă de la poporul neînvăţat ca el să scie cu positivitate 
când se sfirşesce un anotimp şi se începe altul. 'Precerea 
unui anotimp în altul mai în fie-care an se schimbă Şi ur- 
meză aşă gicend pe nesimţite, că numai fârte cu greil se 
pote cunssce şi hotărî. Afară de acesta, sciut este că provin 
împrejurări de la cari fârte mult atârnă începerea unui 
anotimp. | 

Prin urmare, nici de la Românii ţărani nu putem pretinde 
ce este peste putinţa lor. | 

Părerea mai tuturor Românilor, pe cari i-am întrebat în 
acestă privinţă, adecă când se începe cutare anotimp, e di- 
ferită. Eii am aflat de bine să reproduce pe cea mai apro- 
piată de cea a astronomilor. i 

Aceea e următârea: 
Primăvara se începe, după unii, cu' prima lunei lui Martie, 

după alţii când se sfirşese dilele Babei Dochici, şi anume 
de la Alezii, 17 Martie, şi durâză pănă la S/. Onofrei (1), 
12 Iunie. — Alţii iarăşi pun diua întâiu de primăvară după 
ce trec 13 săptămâni numărate din diua de Crăciun. Atunci 
di ci, că omătul se topesce şi curge în torente chiar şi de 

pe vîrful celor mai înalţi munţi. (2) | 
După calculul acesta, pică aşă dar coa dintâit qi a pri- 

măverei în săptămâna de pe urmă a lunei lui Martie, adecă 
nout dile mai târgiă de Alezii. Va să dică, nu numai după 
trecerea celor două-spre-gece gile alo Babei: Dochici, ci şi după 
cele împrumutate (3), saii în intervalul acestor din urmă, 
„Când adecă nu este nici o frică că va ninge mai mult. PI II 

(1) Românii din Bucovina îndătinâză îndată după ce se desprimăvarâză 
de-a semănă pânea cea albă, apoi păpușoiul, barabulele și cele-lalte se- 
minţe, așă ca cu vre-o câte-va s&ptămâni înainte de Sf. Onofreiii să fie 
tâte semintele în pămînt. In săptămâna dinaintea Sfîntului Onofreiă dor 
numai hrișcă mai semână. Iar după Sf. Onofreii nici acâsta. 

(2) Com. de Simeon Florea, Român din llişescj, 
(3) At. M. Marienescu, Baba Dochia şi babele, publ. în «Familia», 

Pesta 1872, an. VIII, p. 356. :
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Vara se începe cu Sfîntul Onofreiz şi durâză până la 
Sântă Maria mică, 8 Septembre. 

ÎMicdul verii sai Dricul verii se numesce timpul când tem- 
peratura e mai căldurâsă. 

Pinteleiti-călătoriul, 21 Iulie, se numesce giua de când, după 
cum spun Românii, călătoresee vara spre t6mnă. 
Tâmna se începe de la Sântă Măria mică și durâză până 

la Sfintul Nicolae, 6 Decembre. 
FErna so numesce tot răstimpul cât ţine omăt. Ea se începe 

de la Sfintul Wicolae şi durâză până la Alezii. 
dlijlocul iernci sai Dricul iernci se numesce restimpul când 

gerul e mai mare. 

Ş. 5.— Semnele anotimpurilor. 

Semnele anotimpurilor sunt următârele : 
Când încep a eșşi jigăniile şi gujuliile de prin ascunqi- 

șurile lor de peste 6rnă, când prind a sbură gîzele şi flu- 
turiă cei roși, şi mai ales când încep a veni rîndunelele, 
cocostireii, cocdrele şi cele-lalte paseri, ce petrec peste ârnă 
în ţările cele calde, atunci, când vin acestea, e semn cum că 
şi primăvara a sosit şi că mai mult nare să ningă. 

Când încep a înflori pe finaţe Brândușele de lomnă, nu- 
mite și Brândușele morţilor, lat. Colchicum auctumnale, e 
semn că și fomna e aici. 

Când se due cocostireii, rindunelele, cocârele şi cele-lalte 
pasări călătâre, când gangurii cară cureuduşe (pome de 
pruni spinoși) şi alte de ale mâncării în copaci borţoși, arată 
prin ac6sta că se apropie 6rna frigurosă. (1) 

Ş. 6. — Lunile. 

Lunile în limba poporului român numai fOrte rar se nu- 
mesc precum se întrebuinţâză prin calendarele tipărite, mai 
adese-ori pârtă numele ce urmâză : 

Ianuarie: Genarie, Ghenaric și Ghenare, Călindariă, Că 

  

(1) Câlindarul pentru Bucovina pe an. 1841, Cernăuţi.
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rindarii, Cărindar şi Carindar (1), pentru că, după cum 
„cred unii, ar fi începutul colindelor, şi Gerarii, numit aşă 
de la gerul cel mare ce se află de comun în acâstă lună (2), 
săi fiind-că după o dicală: 

| Cărindariu 
Cu gheţile mari. (3) : 

Februarie: Faur saii Făurarii şi Fdurar(4), adecă luna fau- 
rilor de fer, cari pregătesc fiarele aratului (5), sai pentru că: 

Faur ferecă 

Și desferecă. 
Şi anume: 

Două săptămâni ferică, 
Iar două desferică, 

adecă: ninge și plouă, înghâţă și desghâţă, e ger şi căldură. (6) 
In luna acâsta e une-ori aşă de îrig, că crepă oucle cor- 

buluă, după cum se exprimă poporul din Bucovina. 
Iar Românii din Transilvania, când voesce să exprime as- 

primea gerului din acâstă lună, die: gândesei că-i luna 
Fdurariă. | 
Mai cu s6mă însă Țiganii se tem de frigul din Făurariă, 

de unde vine şi gicala lor: . 
Șie earna cât de reașie, 
Numai Fdurarii de-ar treaşie; 
Şie carna ori nu șie, 
Numai Făurariă nu vie. (7) 

  

(1) Din Re&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Roşia, jud.. Gorj, și 
Vișani, jud. Rîmnicu-Sărat.—D. 7. Bojinca, Anticele Romanilor, Part. 1], 
Buda 1833, p. 183.—G. Chițu, Despre numirea lunelor la Români, publ. 
în «Columna lui Traian», an. IN, Noua serie, t. III, Bucuresci 1882. 
p. 303.—T. Frâncu și G. Candrea, op. cit, p. 120. 

(2) V. Alecsandri, Poesii populare, p. 34.—D. 7. Bojinca, op. cit., p. 183, 
(3) Din hesp. la Cest, d-lui Nie. Densuşianu, com. Roşia, jud. Gorj. 
(4) Din esp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Râjleţu-Vieroșiu, Roșia, 

jud. Gorj şi Vişani, jud. R.-Sărat; — Chițu, oc. cit. — Bojinca, op. cit. — 
Frâncu, op. cit. - 

(5) V. Alecsandri, op. cit., p. 31. | 
(6) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Roşia, jud. Gorj. — 

I. A Zanne, Proverbele Homânilor, vol. I, Bucuresci 1895, p. 31. 
(7) Ştefan Buzilă, Respuns Ia Cestionarul d-lui B. P. Hasdei pentru 

". Ftymologicuin Magnum Romaniae, publ. în «Tribuna», an. VIII, Sibiia 
1891, No. 154.
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Sati după cum spune o gicală din Bucovina: 

Fie ori și cât de rece, 
Numai Făurar de-ar trece. 

Martie: J/art, Marte, darţii, Mărţişor, şi Germănariă. (1) 
Despre acâstă lună o dicală din Muntenia dice: 

Marte 
Strîmbă parte 
La o parte. (2) 

April: Prier, câte-odată şi Florarii. (3) 
Despre acâstă lună dice poporul din Bucovina: 

Prier priesce, 

Dară și jupesce. 

Adecă: de multe ori e frumos, câld și atunci priesce; de 
multe ori însă se întimplă că ninge, înghâţă şi atunci ju- 
pesce. Acâsta însă se întîmplă numai când dilele Babei Do- 
chici trec în Prier. 

Maiă: Florarii, Florar, Frundariii şi Pratar, luna erbu- 
rilor, 

Despre acâstă lună spun Românii: 

- Mai 

E raiii. (4) 
Iunie: Cireșarii, Cireșar, Cireşeriii şi Cireșel, luna ci- 

reșelor, 
Iulie: Cuptoriă, Cuptor, Coptoriii, adecă luna ferbinţelilor 

și a c6cerilor. 
, 

August: Augustru, Agust, dusi, Ogust, Alăsălariă, Gustar, 
Gustea şi Sccerar, numită aşă, pentru că în acâstă lună se 
seceră holdele. 

Septembre: Răpeiune și Răpeiuni, Vinimeriit şi Pinifel, 
adecă luna vinului. 

  

(1) G. Chițu, op. cit, p 303; — Frâncu şi Candrea, op. cit. — Bojinea, 
cp. cît, p. 183; — At. M, Marienescu, Baba Dochia şi babele, pp. 390 și 
391 ;—Din R&sp. la Cest, d-lui Nic. Densuşianu, com. Râjleţu-Vieroşu, Ne- 
toţii-de-jos, jud. 'Teleorman și Vişani, jud. R.-Sărat. 

(2) Din B&p. Ia Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Roşia, jud. Gorj. 
(3) Din esp. la Cest. d-lui Nie. Densușianu; +. şi opurile de sub nota 2. (4) Din R&p. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Roșia, jud. Gorj.
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O dqicală din Muntenia gice despre acâstă lună: 
In luna Răpeiuni 

î Cad copiii pe tăciuni, (1) 
Octobre: Brumărel, numit aşă pentru că în acâstă lună începe a brumă sai a căd6 brumele cele mici. 
Novembre: Brumariii, Brumar, Bruinar mareşi Promorarii, adecă luna brumei şi a promdrei sai, după cum spun Bu- covinenii, a promorâeei sing. promorocă. 
Cu privire la luna acesta, o qicală din Muntenia ne spune că: 

In luna Răpciuni 
Cad copiii pe tăciuni, 
Iar în Brumari 
Cad şi.cei mari. (2) 

Iar o chiutură din Ard6l dice: 

Frundă verde dWalunică, 
Primăvara-i nâptea mică, 
Nu-i vreme de ibovnică, 
Până ?n luna lui Brumariă, 
C'atunce-s nopțile mari, 
Ședi cu mîndra cât îţi place 
Și diuă nu se mai face. (3) 

La Romani Bruma însemnă: 4) diua cea mai scurtă de 
peste an, b) Grna. De aici apoi, în loc de an, de acolea Bru- 
malis: a) cu privire la diua cea maj scurtă, sienum, Cic, 
capriorul: dies. Cic. diua cea mai scurtă, sidus Ovid. gi de 
6rnă; î) cu privire la 6rnă, ernatic, tempus, Martial, timp de Grnă. (4) e 
Decembre: Andrea, Indrea, Undrea şi Neios, adecă: luna 

ninsorii. (5) ” 

  

(1) Idem de eadem. | 
(2) Din Resp. Za Cest. d-lui Densușianu, com. Roşia, jud. Gorj. 
(3) TF. Hiristu, Châuituri din Arde, publ. în <Şegătărea», an. III, Buda- pesta 1877, p. 6. 
(4) Schânberger IVorterbueh, t. 1, p. 931. | 
(5) V. Alecsandri, op. cit, p. 34; -- D. T. Bojinca, op. cit., p. 183;—Ca- lendar pe an. 1874 şi urm. Cernăuţi; — G. Chițu, op. cit. p. 303; —T, Frâncu și G. Candrea, op. cil., p. 120;— şi din R&p. la Cest. d-lui Nie,. Densușianu, com. Bâjleţu-Vieroşiu, Roșia, jud. Gorj; Netoţii-de-jos, Te- leorman și Vişani, Rimnicu-Sărat, 
Marian, Sărbătorile, 1. ” 7 .
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D-l G. Dem. Teodorescu, dice despre luna acâsta: 
«Indrea, Undrea sat „indrea, de la numele Sfintului Andreiiă. 

Acâstă lună fiind gerâsă în cât te 'nfepă de par'că-ți bagă ace, 
undrele (1), cum se exprimă Românul în limbagiu-i familiar,—fo- 
cului îi vine să j6ce rolul principal.» (9): . 

Iar o dicală din Muntenia tot despre acâstă lună ne spunecă: 
| In Undrea 

Erna-i grea. (3) 

$ 7. — Semnele lunilor. . 

In de-obşte luna lui Ianuarie este luna frigului, a gheţei 
şi a negurei. Iar dacă este ea mâle, apoi tempestatea lui 
Ianuarie urmâză obicinuit la Februarie, (4) 

Când luna lui Prier e frumosă şi căldurâsă, atunci se aș- 
teptă ca în luna lui Maiă să fie îrig, ba adese-ori chiar şi 
înghețuri; când însă e posomorită şi frigurâsă, atunci e semn 
cu luna Maiii va fi căldurâsă şi frumâsă. (5) 

Dacă în Octobre cade multă brumă şi omăt (zăpadă), apoi 
în Ianuarie putem aşteptă tempestate mâle şi călduţă. (6) 

De este în Octobre şi Novembre multă plâie, poţi aşteptă 
după aceea în Decembre mari vînturi. (7) 

Ş 8. — Dilele. 

Luni, latinesce lunae dies, adecă qiua lunei. 
" Alarţi, Martis dies, diua lui Mars (Marte). 
Mercuri, Mercuri dies, diua lui Mercuriii. 
Joi, Jovis dies, diua lui Joe (Jupiter). 
Vineri, Veneris dies, diua Vinerei (Venus). 
Sâmbătă, Saturnus dies, diua lui Saturn. Evreesce Sabat, diua Sâmbetei. (8) 

  

(1) Undreua se numesce în Bucovina Andrea, 
(2) Incercări critice, p. 10. 

(3) Din Rep. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Roşia, jud. Gorj. 
(4) Calend. pentru Luc. pe an. 1841. , 
(5) După spusa mai multor Români din Bucovina. 
46) Calend. pentru Buc. pe an. 184). 
(7) Zbidem. - 
(8) V. Roman, Calend. cit.—M. Călinescu în Calendar pe an 1874, Cer- năuţi, p. 60, articl. -despră calendar». -
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 Dumineed. Acestă di la Romani eră diua s6relui, solis dios, 
iar mai târdiii s'a consacrat lui Isus, dându-i-se numirea de 
diua Domnului, dominis dies. (1) De aici vine apoi că Ro- 
mânii o' numese Duminecă (dominica). i 
Dumineca lîncră se numesce prima Duminecă după luna 

nouă. (2) . - | 
Pe lângă mulțimea s&rbătorilor, pe cari le ţine (ranul român 

de pretutindenea şi despre cari vom vorbi mai pe larg la 
rindul lor, cl, şi mai ales femeile, nu lucrâză nică în unele qile 
ale s&ptămânei. 

Pe lângă acâstă neluerare, mat există la popor încă şi o 
mulțime de alte datine şi credinţe, cară asemenea se ţin strîns 
legate numai de unele dile ale s&ptemânei. 

Deci, fiind-că în decursul studiului de faţă nu vom mai 
vorbi despre dilele s&ptămânei, de aceea am aflat de bine 
ca să reproducem în şirele ce urmâză tâte acele datine: şi 
credinţe, cari cad pe una dintre aceste qile şi cari ne-ai venit 
până acum la cunoscinţă şi anume: 

Lunea trebue început ori-ce lucru de ispravă, pentru ca 
Dumnedeii să ajute a-l termină cu bine şi curînd. (3) 

Ori-cine trebue să se bucure în acestă di, pentru a fi vesel 
peste tâtă săptămâna; iar dacă i sar întîmplă supărare, 
atunci t6tă săptămâna se va întristă şi-l va merge răi pentru 
te-miri-ce. | 
Lunea trebue să se înţaree copiii. (4) | 
Nu e bine să se dea bani din casă în acestă Qi și cu deo- 

sebire diminâța, căci tâtă săptămâna va trebui să tot dea; 
ci să caute numai a luă, căci atunci va primi de pretutin- 
denea. (5) 

  

(1) V. Roman, Amical poporului, Calendar peanul comun 1861, Sibiii, p. 5. 
(2) Sim. Mangiuca, Călindar pe anii 1882 şi 1663. 
(3) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 140; — M. Lupescu, Superstiţii, 

publ. în «Sedefrea», an. I, Fălticeni, pp. 126-127: «Ori-ce lucru să-l 
începi Lunea, AMercurea, Joia și Vinerea; Marjea şi Sâmbăta sunt dilele 
morţilor şi ori-ce lucru vei începe în ele nu ese la capăt bun.» 

(4) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 141. , 
(5) Const. D. Gheorghiu, op. cit, pp. 140-141;—E. Patriciu, Superstiţii 

din Bursucani, jud. Covurlui, publ. în <Şegetorea», an. III, Fălticeni, 
p. 150: «Să primesci bani Lunea, e semn bun.»
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ay Lunea nu e bine să-și taie cine-va unghiile, căcă îşi va că- 
pâtă vrăjmaşi şi-l vor urî prietiniă. (1) 

Lunea nu-i bine de a merge în peţite, pentru că diua. 
acesta e începutul săptămâni, şi de cum-va fata, pe care şi-a 
pus feciorul ochiul şi la care a mers într'o Luni în peţite, 
mar voi să se ducă după dînsul, lesne pote să i se întîmple 
mai pe urmă că nică altă fată n'ar voi să-l ieă de bărbat, 
ba i se pote f6rte lesne întîmplă încă şi altă neplăcere sait 
nenorocire. (2) 
Lunea nu se îngr6pă morţii, căci, luând-o din capul stp- 

tămânei, o râii de morte pentru cei rămaşi în viâţă. (3) 
In acâstă gi să nu se ieă outle din cuibar, căci dintele nu 

se vor mai ouă acolo. (4) 
E o credinţă veche și fârte lăţită la Români că cel ce se 

apucă să postâscă Lunea, aceluia în multe privinţe îi merge 
bine. Ori-ce-și propune duce la bun sfîrşit. Aşă nevestele, 
cari n'aui copii şi doresc să aibă, dacă postese dout- spre- -dece 
Luni după olaltă, cred că vor nasce copii. Asemenea mulţi 
și dintr'aceia cari capătă dureri crâncene de ochi, că mai nu 
pot ved6 nimic, încă se apucă a posti mai multe Luni, 
unii chiar şi î6tă vi6ţa. Alţii iarăşi se prind a posti Lunea; 
din causă că i se bolnăvese şi le pier vitele. Mai pe scurt, fie- 
care pentru ce voesce și pentru ce îl dâre inima, şi qic că 
de când s'aii apucat a posti Lunea, de atunci şi-au ajuns. 
scopul dorit. E de însemnat şi aceea, că cei ce s'aii apucat : 
să postâscă t6tă viţa postese chiar şi în Lunea Pascilor, 
iar cel-lalţi, cară se prind a posti numai un număr. anumit 
de Luni, nu mănâncă de fel până în giua următore. Şi dacă, 
fiind apucaţi, se înfi uplă în vre-una din aceste dile, atunci 
spun cică nu li s'arată, adecă le merge răi. De aceea fie-care 
apucat observă cea mai mare strietoţă în postirea acestor 

  

(1) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. H1, 
(2) S. FI. Marian, Nunta la Români, studii istorico- -etnografie com- 

parativ, Bucurescă 1890, p. 87. 
(3) S. FI. Marian, Inmormântarea la Români, Bucuresci 1892, p. 248, 
(£) Const. D. Gheorghiu, op. cif., p. 14].—E. Patriciu, Superstiţii dii 

DBursucani, jud. Covurluiă, p. 150: «Lunea nu se ieaii „ouăle din cuibar, 
căci părăsese găinele ouatul în acel loc.»
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dile. De aici apoi, de la acâstă datină străveche, s'a născut şi 
dicala postesce Lunile, şi se aplică mai cu s6mă celor co saii 
că m'aii sărmanii de multe oră nimic ce mâncă şi postese 
de:nevoe, saii că p'aii de frupl sai, în limbagiul Awvdelenilor, 
de dulce. (1) 

Marţea nu e bine de plecat la drumuri îndelung ate (mari), 
nici a începe vre-un lucru de căpetenie, căci va merge răi. 

In acâstă qi femeile nu trebue să taie la guri de cămăşi 
ce se croese din noii, căci îi semn de mârte. Femeci, care se 
lae, ori face leşie în acâstă di, îi more bărbatul şi ea rămâne 
văduvă. Bărbatul nu e bine să pună porumb în pămînt (să 
semene), căci Marţea e di de primejdie şi grăuntele nu va 
încolţi (răsări) nici odată. (2) 

Marţea nu-i bine de pornit în peţite, nici de logodit şi cu- 
nunat, pentru că în acâstă di s'a pornit lumea. Drept aceea 
Româncele nu îndătinâză în acestă qi nick când a începe 
vre-un lucru noi şi de o durată mai lungă, bunădră: a 
uri, a porni: pânza, a eroi o cămașă, mai pe scurt nimic 
nu încep din noi a lucră, ca nu cum-va să le mârgă trebile 
pe dos. De aici se vede că vine apoi şi proverbul: țote pe 
dos şi nunta Marfea, care însemnâză: cum se potrivesc tâte 
lucrurile pe dos, aşă se potrivesce şi nunta Marţea. (3) 

  

(1) S. FI. Marian, Proverbe pop. rom. publ. în «Familia», an. XIII, 
Budapesta 1877, pp. 434-135 ;— Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. 140: «In 
acâstă di mulţi postese pentru diferite bâle, alţii pentru noroc» ;—«Ga- 
zeta poporului», an. IV, Timişora 1888, No. 17, p. 6: «Dacă cine-va pos- 
tesce Lunca, are noroe:;—8. Mihăilescu, Superstiţii, publ. în <Şedătărea», 
an. ], Fălticeni, p. 153: «Lunea nu se mănâncă frupt, păţesci cevă şi 
pentru vite îi r&ii de dihănii>;—M. Lupescu, Datine săptămânale, publ. 

în «Segetârea», an III, Fălticeni 1895, pp. 199-200: «Lunea cei mai mulţi 
Gmeni o postese, cu tâte că cannele bisericesci n'o prevăd în dilele de 

post, şi o postese credând că e bună pentru bâle. «<Dâmne, soro dragă, pe 

«mine mă dureait ochii de nu mai sciam ce să fac! Şi de când m'am prins 
«e'oiit posti Lunea, parcă mi-a luat cu mâna», așă povestiă 6 femee, care 
suferiă de ochi... şi care n'a mai mâncat de frupt Lunea.» 

(2) Const. D. Gheorghiu, 0p. cit. pp. 143 şi 144;—M. Lupescu, Datine 
septemânale, loe. cit. p. 200. 

(3) S. F. Marian, Aunta la Români, pp. S7— 58; ;—< Gazeta poporului», 
an. IV, No. 17, p. 5: cMarțea, Miercurea sai Vinerea nu este bine să se 
facă logodne, căci aceste dile sunt nefavorabile căsătoriţilor.»
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Dacă Marţi, Vineri şi Sâmbătă sâra aduci apă în casă, 
să nu bei din ea înainte de ce vei ţipă în foc de trei ori. (1) 

Mereurea nu se face leşie, nu se feb cămăși, nu se mănâncă 
de frupt, căci e răă de bâle, de primejdii şi de năpaste. (2) 
„Dacă pui rața în acâstă di să clocâscă, va seste numai 

răţoieși, fără nică o răţuşcă; asemenea s'ar întîmplă şi dacă s'ar 
pune cloșea Vineri, fiind amîndouă dilele acestea de post. (3) 
Asemenea nu e bine a porni Mereurea în peţite pentru 

că Miercurea e stinghere pe lume, dliercurea e veduvă, Şi cel 
ce peţesce sait se cunună în acâstă di î6Grte lesne pote să remâe veduvoiă. (4) . Ii 

Ac6stă credinţă se vede -că este fârte r&spândită, pentru 
că un proverb din Muntenia sună: 

- După ce t6te-s în cercuri (5), 
| Și nunta o avem „Miercuri. (6) 

dlercurea şi Vinerea nu se ien outle din cuibar, că se 
fac pecingini pe obraz. (7) 

Joia se fac tâte celea. Numai Joile de după Pasci până 
la Inălţare se ţin, că-i rău de p&tră, bate pâtra lanurile. (8) 

Cu tote aceste însă, o sâmă susţin că Joia nu trebue să 
se lee cine-va (să se spele pe cap), că e răi de năpaste ; ci 
Sâmbăta, pentru că tâte bolele și durerile de cap se due pe apa Sâmbetei. (9) 

In acâstă qi e bine să se facă logodne şi cununii. (10) 
In Macedonia este obiceiul ca „Joi dimin€ţa să se strîngă 

fetele și nevestele ca să curețe riul și orezul, şi tot în PN N 

(1) Avr Igna, Cred pop. din comuna Soboleiii în Biharia, publ. în «Familia», an. ÎNXXII, Oradea-Mare 1896, p. 92. 
(2) AM. Lupescu, Datine sept, loc. cit., p. 200, 
(3) Const D. Gheorghiu, op. cit, p. 144. 
(4) S. FI. Marian, Nunta Ia Români, p. 838. 
(5) In cercuri = în învîrteli. 
(6) A. Pann, Culegere de proverburi sau Povestea vorbei, Partea II Bucuresci 1853, p. 148, 
(7) P. Herescu, Superstiţii din Găinesei, jud. Sucva, publ. în «Şede- fârea», an. III, Fălt, p. 50. 
(8) M. Lupescu, Datine sâpt., loe. cit., p. 200. 
(9) Const. D. Gheorghiu, op. cit. p. 144. , | (10) S. FL. Marian, Ana la Români, p. 89; — Const, D, Gheorghiu, 0p. cit. p. 144.



acâstă gi se trimit mai mulţi băeţi cu căldărușe ca să care apă 
de la trei cişmele, ca apoi să potă plămădi pânea. (1) | 

Vinerea e cea mai sfîntă di de peste săptămână. Cine pâte 
s'o postâscă de-a binele —să nu mănânce de loc —. aceluia 
îi merge bine. Vinerea o postesc mai ales fetele, ca să le 
crâscă părul şi să fie îrumâse, și nevestele cari sati prins 
din tinerețe — din fetie —a o țin€. (2) | 

Vinerea nu e bine să c6să, să spele cămăși, cu un cuvîn 
să lucreze, pentru că Sfînta Vineri se supâră foc pe acel 
care o nesocotesce. (3). | | 

Sâmbăta se lucrâză ori Şi ce, numai hainele nu e bine de a 
se croi în acâstă di şi a se porni la drum, pentru că AMarţea 
şi Sâmbăta numai la morți se croesce şi numai morţii se 
pornesc din casă în aceste dout dile. (4) 

  

(1) Const. D. Gheorgliu, op. cif, p. 144. 
(2) AM. Lupescu,. Joc. ei, 
(3) Const. D. Gheorghiu, op. cit., pp. 134-145 ;—M. Lupescu, loc. cit: « Vinerea nu se câse, nu se croesco, nu se spală cămeşi»;—P. Herescu, Superstiţii din Găinesci, jud. Suceva, publ. în «Şegătorea», an. III, p.50: < Vinerea nu se mătură prin casă, nici nu se dă gunoiul afară, că mă- nâncă uliul găinele; tot pentru acâsta nu se dă cu mătura pe vatră» ;— I. St. Negoescu, Credinţe pop. din Alățău, jud. Muscel, publ. în « Lumina pentru toți», an. 111, Bucuresci 1888, p. 514: «Dacă o femee lucrâză Wi-. 

nerea, face brâncă. In privinţa asta unele femei se tem mai mult de Vineri decât de Duminecă. Vinerea mănâncă numai câte odată sub cuvînt de nenorociri, după credinţa lor>;—I. N, Constantinescu, Super- stiții din Ciuluiţa, jua. Ialomița, publ. în «Şedătârea», an. III, Fălt., 
p 123: «Vinerea să nu coși, căci vei suferi de ochi»>;—Sim. Mangiuca, Calend. pe anul 1882 şi 1883: « Vinerea, în fieşte-care lună şi peste tot anul se serbâză cu post şi nelucrare, mai vîrtos din partea sexului femeesc, declarânau-o de nefastă (nenorocită). Se crede că ori şi ce lu- A-«crare va incepe omul Vinerea nu veușesce, nu are capăt buns;—Aurel Li Iana, Din ered. pop. român din Maidan de lângă Oravița, publ. în. <Fanilia>, an. XXVI, Oradea-Mare 1890, p, 6: < Vinerea în fie-care sâptă&- mână de peste an are poporul datină de nu lucră lucrurile grele, precum: săpat, cosit; mai ales sexul femeese nici nu cOse, declarându-o de nenoro- cită şi că ori-ce lucru început Vinerea nu are și nu p6te să aibă sfîrșit bun.> (1) AM. Lupescu, Datine sept., loc. cit, p. 200; —8. Mihăilescu, Super- stiții din jud. Suceva, publ. în «Şedătorea», an. II, Fălticeni, p. 19%: «Nu se croesce cămeșa Sâmbăta, că more acel ce a purtă-o»; — G. P. Salviu, Superstiţii, publ. în <Ședetorea», an. I, Fălticeni 1892, p. 217: «Să. nu gătesci hainele Sâmbăta, le lași măcar o cheotâre negata, că nu-i bine pentru sănătate.»
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Când vremea rea începe de Sâmbătă, ţine mult. (1) . Dumineca este di de repaus şi de petrecere. In acâstă qi se fac cele mai multe nunți, dar e păcat de a lucră cevă, chiar de a tăiă vre-un lemn de pus pe foc, pentru că, tăin- du-se, se dă cu barda (toporul, cuțitul etc.) în Dumnegei. (2) Mai departe, nu e bine să mături Dumineca în faţa s6relui, că colbăesci faţa sfintului s6re. 
Nu e bine să dormi Duminecă diminâţa când sună clopo- tele la biserică, că trec şerpii peste tine. (3) 
Nu e bine să spui Dumineca că to dâre capul, căci te va dur6 mai răi. (4) 
Visurile în spre Duiminecă nu se isbândese, (5) Părinţii pentru copii şi copiii pentru Părinţii morţi "au datină (în deosebi se observă acâstă datină la sexul temeesc) de a nu-și pieptănă părul Dumineca, credând că pentru piep- tănare în acestă qiuă se sgrabălă (zărighie) cei morți. (6) In fine la Dumineca tină i se ch6mă preotul spre a face rugăciunea cu sfinţirea apei pentru curățirea casei și a fa- miliei. La Dumineca tînără se îngaură (străpung) urechile copiilor mici spre a le pune cercei. In Dumineca tînără își tund Românii părul și-și taie unghiile, cregând că vor cresce repede, precum cresce lumina lunci. Finul se cosesce tot- deauna după ce-a trecut Luna tîncră (nouă). La Dumineca tînără fetele mari se pi6ptănă şi-şi taie cu f6rfecele vîrtul părului, ca să crâscă mai lung și mai des. (7) Din cele înşirate până aici resultă, că unii Români şi în deo- sebi Româncele de pretutindenea se abţin de la unele f ntreprin- deri și lucrări chiar şi în gilele de rînd ale săptămânei, cu tote că aceste sunt hotărite pentru ori şi ce întreprindere Şi lucru. „De aici vine apoi că Româncele cele harnice au început în decursul timpului a luă pe cele ticăite, mangosite și le- neșe în rîs și batjocură prin diferite satire, şi anume: 

(1) $. Mihăilescu, Superstiții, loc. cit, p. 197, (2) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 146. 
(3) G. P. Salviu, Superstiţii, loc. cil, p. 277, (4) IN. Constantinescu, Superstiții, loc. cit., p. 123, (5) A. Lupescu, Superstiţii, publ. în <Şegetorea», an. II, Fălticeni 1893, p. 66. (6) Aurel Iana, Din Credinţele pop. rom. din Maidan de lângă Oraviţa, publ. în «Familia», an. XXVI, Oradea-Mare 1890, p. 479. (7) Sim. Mangiuea, Calend. pe an. 1882 şi 1883,



  

Eu, de când m'am apucat, 
Lunea, Marţea n'am lucrat, 
Că nu mi. s'a arătat; 
Miereurile-s între ele 
Și le ţin de multe rele. 
Joile încă-s legate, 
Nu lucru că-mi face păcate. 
Vinerile le cinstesc, 

Nu lucru, să păcătese, 

Sâmbăta-i praznic legat, 
Nu lucru, mă cule pe pat. 

Sai: 

De la părinţi am apucat: 
Lunea, darea n'am lucrat, 
AMiercurea e o qi mare, 
O ţin pentru multe bâle. 
Joile sunt legate, 
Nu vreaii să fac păcate. 
Vinerea e o Qi scumpă, 
Nu mă prea silese la muncă. 

Sai: 

"Lunea, Marţea nam lucrat 
Mai de când m'am măritat, 
dMiercurea n'am apucat. 
Joile îmi sunt oprite, 
Nu lucrez de nu ţin minte. 

Şi în fine: 

Luni îi Luneii, 
Marţi îi Macoveiii, 
Miercuri la tîrg mă pornesc, 

"Joi rămân şi tirguese, 

  

  

Dumineca m'am sculat, 

Sapa ?n mână am luat 
Și la câmp am alergat, 
Dar” popa cu ta dat 
Şi 'napoi m'am înturnat, 
La făgădăi m'am băgat.... 
ME ?ntîlniii cu sfintul vin, 
Mi-l făcuii pretin deplin, 
II prinseiii fiate de cruce 
Și palinca soră: dulce. (1): 

Sâmbăta m'am apucat 
Și-am lucrat 
Și-am făcut o bubă 'n cap. 
Ce să fac, să sar în pat 
Să scap de buba din cap? 
Dumineca-i qi 'mpărătâscă, . 
TOtă lumea s'o cinstâscă. (2) 

Vinerile-mi sunt legate, 
Nu lucrez, că fac păcate. 
Sâmbăta, ce-o lueră mâşa 
Oiii lucră şi cit şi nașa. (1) 

Vineri înapoi pornesc, 
Sâmbătă mă odihnesc, | 
Dumineca, de-a lucră popa 

" Voiă lucră şi ei. (2) 

(1) Alex. Onaciă, Marţi-scra, nuvelă, publ. în > Familia», an. 1871, No. 1;— Const. D. Gheorghiu, op. cil. p. 142; — <Șegătărea», an. IV, Budapesta 1878, p. 91. 
(2) AM. Lupescu, Dat. sept., loc. cit, p. 201;—cf. Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 141. 
(1) Pr. Al. Popescu, Cântece din Cernica, jud. Ilfov, publ. în «Șege- târea», an. II, Fălticeni, p. 80. . 
(2) Din Ilieșesci în Bucovina. — Cf. 

Gheorghiu, op. cit, p. 141. 
M. Lupescu, loc. cit.;—Const. D.
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Pe lângă cele arătate până aici mai e de observat încă 
și aceea, că la Români există încă şi o rugăciune, numită 
Rugăciunea septâmânei, care e îndreptată către cele șâpte 
gile ale s&ptămânei şi care sună precum urmeză: 

Sfintă Lune, Qi de post, 
Cădelniţa lui Christos, 
Rogu-mă sfinţiei tale 
Să-mi fii ajutătore 
Și folositâre, 
Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 
Cu îngerul mei 

Dat de Dumnedeiă. 
Ajută-mi Dâmmne! 

Sfintă Harţi ! 
Curătârea ceriului 
Și-a pămîntului, 
Mă rog sfinţiei tale 
Să-mi fii ajutătore 
Și folositâre, 
Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 
Cu îngerul mei 
Dat de Dumnedei. 
Ajută-mi Dâmne! 

Sfintă Iliereuri ! 
Zidirea Domnului Christos, 
Mă rog sfinţiei tale 
Să-mi fii ajutătâre 
Și folositâre, 
Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 
Cu îngerul mei 
Dat de Dumnedei. 
Ajută-mi Dâmne! 

Sfintă Joie! 
Sabornica lui Christos, 
M& rog sfinţiei tale 
Să-mi fii ajutătore 

Și folositâre, 
Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 

Cu îngerul meu 

Dat de Dumnedei. 
Ajută-mi Dâmne! 

Sfintă Vineri 7 

Ţ)i îngervâscă, 

Mă rog sfinţici tale 
Să-mi fii ajutătâre 

Și folositâre, 

Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 
Cu îngerul mei 
Dat de Dumnedeiă. 
Ajută-mi Domne! 

Sfintă Sâmbătă ! 

Mă rog sfinţiei tale 
Să-mi fii ajutătore 
Şi folositâre, 
Cu rugă rugată, 
Cu inimă plecată, 
Cu îngerul meu 
Dat de Dumnedeu. 
Ajută-mi Dâmne! 

Sfintă Duminecă 7 
Sora sârelui,. 
Dâmna dilelor, 

Capătul săptămânilor, 
ME rog și sfinţiei tale 
Să-mi fii ajutătâre 
Și folositre, 
Cu cărţile deschise, 
Cu luminile aprinse, 
Cu rugă rugată,
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Cu inimă plecată, Dat de Dumnedeii. 
Cu îngerul meu |. Ajută-mi Dâmne! 

Ş. 9 — Înpărţirea gilei. 

Diua o împărţesc Românii în: 
hesărilul s6relui, resărirea sati săre resare, adecă timpul 

când răsare s6rele. 
In faptul gilcă, la giuă, nemijlocit după ce a rcsărit sg- 

rele şi s'a făcut diuă, sait când sorele e de o suliță de dăl. 
Prâng mic, prânduj, prândişor, când sârele e de trei su- 

liţe, adecă pe la 8—9 6re. 
„Amproor, înpror, înprour, năprăor, năproor, pe la 9—10 re. 
Prând mare, timpul dejunului sai al ospăţului înainte de 

amâqă. 
Prâng bun, amegi, amegă-di, când sunt 12 re. 
Cina mică, cam pe la 4 6re. . 
Cina, timpul osp&ţului de către sâră, şi anume vara între 

8—9 6re, cina bună între 9—10, şi cina mare între 10—11 re. 
Ră&stimpul de la resăritul sărelui şi până la amedi sau 

răstimpul înainte de amedi se numesce diminc(ă, şi acâsta 
se împarte iarăşi în des-dimintță și dimincță; iar de la 
amedi, sait după ce a trecut de amâqă şi până ce sfințesce 
s6rele, sai până la s6re apune, se numesce dup'amedi. De 
aici vine apoi, când se întîlnesc doi Români și se salută, 
că die înainte de amâqă bună dimineța, după amâqă bună 
diua, pe la asfinţitul sârelui bună vremea, iar după ce sfin- 
țesce s6rele bună stra, şi când se despărțese sera bună. 

Când e sârele drept la amâgă, adecă punct dou&-spre-dece 
Gre, die că e cruce-amâdi. (1) | 

Vara, când s6rele aruncă mai drept radele spre pămînt, 
atunci cunsce Românul mai bine când e amâgă, pentru că 
atunci, stând drept în picidre, umbra trupului nu se vede, 

  

  

"p.o 

(1) Diet. de Irina Bulbuc din "Tereblecea şi com. de P. Seripeariu, 'stud, - 
gimn. — CE. S. FI. Marian, Xascerea la Români, p. 189, 

(1) 'T. Frâncu și G. Candrea, op. cit, pp. 120-121;—V. Alecsandri, Poezii 
Pop. p. 3%; — B. P. Hasdăi, Et. Maga., î. I, pp. 1107-1109 — și în. 
cele mai multe părţi din Bucovina. a
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și când nu se vede umbra, atunci trebue numai decât să fie 
am6gă, iar când umbra e numai de un pas, atunci e aprope 
de ameqă, cevă înainte de 12 6re. 

Câte 6re sunt înainte de amedă şi după amedă cunose 
ei dintr'aceea, că-și măsră umbra cu pasul. Iar când începe 
a se prelungi umbra, atunci merge sârele spre sfințit. (1) 

a Ş. 10. — Impărțirea nopţii. 

N6ptea o împărţese în: 
Amurg, amurgul seri, murg saă şi maurgilul de sâră, 

apus, asfințit, asfinţite, sfinţit, sfinţile, când s6rele a apus, 
a sfinţit, când nu se vede, dar este o lucire în urma lui şi 
întuneric încă nu s'a făcut, adecă când lumina se amestecă 
cu întunericul (2), când se luptă diua cu nOptea până ce 
una sait alta rămâne învingă&târe sai, după cum se ex- 
primă poporul din Bucovina, când începe a se îngână diua 
cu nâplea. 

Sera, când începe a so întunecă. 
< treia strajă. : 
Pe la culcate, timpul culcării. 
Miedul nopţii sati la cântători, adecă când sunt 12 6re 

de n6pte sai când cântă cocoșii întâia dată nâptea. . 
La mâncate, adecă timpul dintre cântători și zori. 
Reversalul zorilor, zori, în zori, pe la zori, în zori de di 

sati de giud, roversatul gilci, adecă când sânceleză zorile, 
se zoresce sai se zaresce de diuă, când se mijesee de di, 
se revarsă diua. a | | 

Când e drept la miequl nopţii, adecă punct 12 6re, se dice 
AMiegd-de-megă-nopte. 

Când cântă cocoşii întâia Gră nGptea, atunci sunt 12 6re 
sait Miedul nopții; când cântă a doua Gră, sunt 3 6re după 
miedul nopţii, iar când cântă a treia Gră Și gâscele încep a 
gâgâi, atunci se face giuă. (3) | 

  

(1) După spusa Românilor din Bucovina. 
- (2) At. M. Marienescu, Seraz şi Doran; Serilă, Megilă şi Porilă, două 
poveşti poporale, Pesta 1873, p. 50. 

(3) S. FI. Marian, Ornitologia pop. rom,, t. Il, Cernăuţi 1883, pp. 242-243; 
— Idem, Poesii pop. rom, t. II, Cernăuţi 1875, p. 53; —vV, Alecsandri, 
Poesii pop., p. 395;—T, Frâncu şi G. Candrea, op. cit, pp. 120-121.
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Când răsare tacc6 fă ul de serd saii steua ciobanului (1), 
atunci se începe sâra. 

Când sfinţesce găinușa (2) şi răsare lucâferul de dimi- 

ncță, atunci îndată se face diuă. (3) 

In genere luat, cei mai mulţi Români se orient6ză n6ptea 
după stele şi numai când e înorat după cocoşi. 

Stelele, după cari se orientâză ei, afară de cele înşirate 
mai sus, sunt: 7arifele, ti6ca, capul boului, crucea, sfredelul, 

carul şi fuseeii, 

Găinuşa, gie Românii din munţii apuseni ai Transilvaniei, 

că răsare cu zorile odată cam prin 11 din luna Cireşșar. Ra- 

rifele răsar cu zorile odată pe la prinderea postului Sântei 

Mării. Găinuşa şi varițele sfinţesc pe la St. Nicolae cu sâra 

odată. Toca sfinţesce sâra pe la Vinerea mare (14 Octobre). 

Cu puţin mai târgiă decât dea sfinţesce crucea şi pe urmă 
capul de boii. 

Pentru arătarea timpului, e mai bun s/fredelul şi cel mai 
bun e carul, care se vede tot-deauna pe cer. (4) 

In fine trebuo să mai amintim încă şi aceea, că o credinţă 

forte lăţită între poporul nostru ne spune că timpul de la 

Grele 12—1 n6ptea este timp necurat, și prin urmare umblarea 
pe strade, prin cimitir, ori alte locuri misterise în acest 

- timp este pericul6să, fiind acesta timpul spiritelor, precum 

al strigonilor—strigoilov, muronilor—moroilor şi al altor spi. 

-rite necurate. : 
Ba se susţine că în acest răstimp însuşi Miegul nopții 

sait Puterea nopții, sub chipul diferitelor forme, umblă pe 

pămînt. 

(1) Este o gicală la poporul român din Bucovina, că în ile de sec, 
adecă Mercurea şi Vinerea, după ce răsare lucâfârul de sâră, nu e. 

păcat a mâncă de rupt. El gice: a r&sărit steua ciobanului, adecă lu- 
câfârul de sâră, deci poți mâncă de frupt, că nu e păcat. Ei cred că 

steua ciobanului, în loc de lucâtăr de scră, îşi are numirea de acolo 
pentru că tocmai cam pe când răsare acest lucâfăr es. ciobanii de la 
stâne cu oile în pornălă, adecă le scot la păscut după ce le-ai muls 
de sâră. 

(2) Găinuşă germ. Siebengestirn. 

(3) După calculul Românilor din Bucovina. — Cf. $. FI. Mariau, Orzi- 
tologia pop. rom., t. II, p. 243. - . 

(4) T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit, p. 121.



  

„Se întîmplă deci că, fiind cine-va în acest timp pe stradă ori alte locuri neumblate, adese se întîlnesce cu AMiegdul nopții. Şi ca el să nu se atingă de om să-l spăimânte, din causa cărei spaime să se bolnăvâscă chiar de morte, este bine. ca, vădendu-l omul din depărtare, să-şi facă cruce. (2) 

Ş. 11. — Holărîrea serbătoritor. 

Cum scie Românul când pică cutare să&rbătâre vine de acolo, că el, având o memorie f6rte ageră, ţine bine în minte din anii trecuţi în care gi a picat cutare sărbătâre și după acâsta se orientâză Și, calculând, trebue să Shicâscă în care di pică şi în anul curgător. El începe a calculă de la cutare s&rbătâre mare şi aşă nimeresce când pică cutare sărbătâre, pe care voesce să o scie. 
Dacă vom întrebă de exemplu pe un Român în Lunea a treia după Pasci: când pică Rusaliile? el, fără multă cuge- tare, ne va răspunde: «de adi în patru săptămâni și şâse dile». Audind acâsta, noi cești dedaţi cu calendarele tipărite, ne vom uită lung la dînsul Şi, până nu vom căută în calendar, nu vom sci de are dreptate ori ba? Abiă căutând ne vom încredință că e ţoemai așă și nu alt-fel. 
Să vedem acum de unde vine că Românul scie acâsta. E mult puţin cunoscut că Românii, și mai cu s6mă Român- cele, serbâză tâte Joile de după Pasci și până la Rusalii, ca grindina să nu le bată holdele. Numărul acestor Joi îl scie fie-care că nu e nică mai mult nici mai puţin decât şâpte. Prin urmare din Pasci şi până la Rusalii trebue să fie şi ş6pte săptămâni. - | 
Din Pască şi până înta treia Luni după Pasci sunt două Joi trecute.. Mai rămân aşă dar cinci până în Rusalii. Două şi cu cinci fac şâpte. Substrăgând acum din cele cinci să&p- tâmâni o di, adecă diua ce a trecut peste cele două săptă- mâni dintâiă, sati giua întâia din s&ptămâna a treia de după Pasci, iată că rămân patru săptămâni şi ş6se dile, tocmai diua de Rusalii. 

  

(2) Aurel Iana, Dia credințele pop. rom. din Maidan lângă Oravița, Publ. în < Familia» an. XAVI, Oradea-Mare 1890, p. 3729;—S.Fl Marian, Ornitologia pop. rom. t. II, p. 244,



Mi 

Tot cam în acest chip hotăresce Românul şi cele-lalte săr- 
bători. Mai cu sâmă se orientâză el întru hotărîrea cutării 
serbători și după cele patru posturi de peste an... 

. 

Ş. 12. — Numirea sebălorilor. 

Precum Lunile, aşă şi cele mai multe s&rbători at în limba - 
poporului român alte numiri de cum sunt cele întrebuințate 
în scris. | 

Unele dintre acestea sunt curat românescă, iar altele de 
origine slavonă. (1) 

eprodue aici numai pe cele mai însemnate. 
Sântul Vasile, sai Sân-Vasiiu, sai Anul noă, 1 Ianuarie. 
Iordanul sai Roboleza, Arătarea sait Botezul Domnului, 

6 Ianuarie. 
Tri-Erarchi, ss. 3 ier. V asile, Grigorie şi Ioan, 30 Ianuarie. 
Despre acestă sărbătâre o. dicală din Bucovina spune: 

Trisfitiţele 
" Diua cu luminele 

» Și se sparg cărările. (2) 

Sfretenia, Intimpinarea Domnului, 2 Februarie. 
Floriile, Duminica Floriilor sai a stilpărilor, 20 Martie, 
Buna-vestire, pe unele locuri şi Blag goviştenia. 
Ispasul, Inălţarea Domnului. | 
Duminica-mare sai Rusaliile, Pogorirea Spiritului Sfînt. 
Sândienele, Nascerea pr. Ioan Botezătorul. 
Sân-Pelru, ss. ap. Petru şi Pavel, 29 Iunie. 

(1) Luând în privire întrebuinţarea limbei slavone în cele ofici6se” “şi 
mai cu semă în biserică într'un timp forte îndelungat la Români, apoi 
împrejurarea, că chiar până și în giua de astăgi cele mai multe cărţi 
bisericesci foese de cuvinte slavone, că partea cea mai mare a preoţilor 
noștri nu voese odală cu capul a se desbără de aceste cuvinte, socotind 
că prin întroducerea şi pronunţarea de cuvinte românescă sar seanda. 
lisă Gre-cum credinţa cea adevărată; luând, die, tâte aceste în privire, nu 
trebue nici decum să ne mirăm că Românii țărani, pe lângă numirea 
sărbătorilor cu cuvinte adevărat românesci, întrebuințâză şi numiri 
slavone. 

(2) Diet. de Catrina Epure din Tereblecea şi com. de P. Scripearu.— 
<Diua cu luminele» însemnâză s6rele cel călduros, iar «se sparg că- 
rările> = se topesce omătul şi ghâţa.
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Sânt-Ilie, în unele locuri însă cunoscut numai sub A'edee (), 
st. pr. Ilie, 20 Iulie. | 

Schimbarea la faţă, pe unele locuri și Probajele, Schim- 
barea la faţă a Domnului, 6 August. o | 

Sântă Alăria mare, Adormirea Maicei Domnului, 15 August. . 
Sântă dlăria mică, Nascerea Maicei Domnului, 8 Septombre. 
Diua crucii, Inălţarea st. cruci, 14 Septembre. 
Vinerea mare, c. m. Paraschiva, 14 Octobre. 
Sâ-Medru 2), st. m. m. Dimitrie, 26 Octobre. 
drehangelii, arch. Michail şi Gavril, 8 Novembre. 
Ovedenia, Intrarea în biserică a Maicei Domnului, 21 No- 

vembre, 
Sân-Xicdră (3) saii Srîntul Niculae, st. p. Nicolae de la 

Mira Liciei, 6 Decembre. 
Crăciunul, Nascerea Domnului, 25 Decembre. 

Ş. 13. — Serbătorile românesci. 

Atară de sărbătorile creștinesci sait legate de biserică, cum 
le numesce poporul, mai ati Românii încă-și o mulţime altele, păstrate din moși strămoși, pe cari, în butul preoţilor, cari nu încetâză la fie-care ocasiune bine-venită de a-i desfătui de la serbarea lor, condemnându-le ca eresură Şi sărbători păgânesci, le ţin şi le serbâză adese-ori cu mai mare! so- lemnitate decât pe cele croștinesci, 
Aceste sărbători, cari se țin nu numai în Bucovina, ci și în cele-lalte părţi locuite de Români, sunt următârele : 
Sântul Ion, Adun. pr. Lon Botezătorul, 7 Ianuarie. 
Sân-Petru-de-Ernă, Inchinarea lanţului st. Petru, și Anta- nusiile, adecă c. m. Antonie şi Atanasie, 16, 17 şi 18 Ianuarie. Sfintul Trif, Trif cel nebun, 1 Februarie, 
Sfintul Haralambie, 10 Februarie. 
Sân-Toder, îl serbâză mai mult fetele, ca să le crâscă părul şi să fie frumos, 

(1) Mai ales în satul Vama, distr, Câmpulung, com. de 1. Beraru, fost preot în acâstă comună. 
(2) Românii, ce pârtă numele Dimitrie, se châmă de către popor Dau- - mâtru şi Mitru. 

| (3) Mai cu sâmă în Transilvania şi Ungaria. 
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Baba-Dochia, 1 Martie. Lii acestă Qi nu lucrâză, pentru ca să domolscă mânia Babei Dochiei şi frigul de primăvară "să nu facă pagubă în câmpuri. (1) 
Alecsiii sau Alecsiile, 17 Martie. Se serbâză acâstă gi pentru șerpi, ş6reci şi tâte gujuliile, cari se crede că es într'acâstă gi, (2) 

N Joile de după Pasci şi până la Dumineca mare sau Ru- salii; le serbâză mai cu sâniă femeile, pentru ca grindina să nu le bată holdele. (3) 
„drmondinul sat Armendina, 1 Mait. 
AXiculae de vară, 9 Mait. 
Sfintul Pricopie, st. m. m. Procopie, 8 Iulie. Românii cred „că acâstă di e giua lupilor şi de aceea o serb6ză, ca lupii să nu le mănânce vitele domestice. (4) 
dMărina, 19 Iulie. O serbâză ca să nu fie măriniţi, adecă să nu capete un fel de bâlă r&utăcidsă de pântece. „Pălie e a doua di de Sânt-llie, 21 Iulie. Nu liicră în acâstă di, ca să nu fie detunați, trăsniţi. | | Foca, 22 Iulie. Ac6stă di o serbâză Românii din Bucovina, socotindu-o fârte primejdidsă de foc. 
Pinteleiu Căletoriul, 21 Iulie, adecă diua st. m. m. Pante- leimon. (5) | 

îi Sântul „indreiii, Sânt Indrea, 30. Novembre. Se serbâză pentru lupi și strigoi. 
Afară de aceste mai ai încă şi alte sărbători, pe cară le ţin Românii și mai cu sâmă Româncele, precum: Se- bătârea dinților, 11 Aprilie; Serbdidrea tâlharilor, 11 No- vembre; Serbăt6rea oilor, ca să nu fie oile bolnave de văr. sat; Serbătârea lupilor. (6) Apoi: Paparudele (7), Marfo- lea sai Marţiscra (8), Bepotinii, Circovii Marinii, . Fili- 

(1) At. M. Marienescu, Baba Doehie şi Babele, loe. cit., p. 366. (2) Pretutindenea în Bucovina. 
(3) Com. de un Român din Ilişesci. 
(1) Idem. 

| . (5) Bărbaţii cari pârtă acest nume, sunt numiţi de către popor. Pin- teleii, Pintea şi Pintea, 
” (6) După spusa unui Român din Tereblecea. 

(7) G. Dem. Teodorescu, Încercări critice, p. 198, | , d (8) Se serbâză mai cu sâmă în Transilvania.—Cf, 1, Vulcan, Auvele, t. III, Pesta 1873, Pp. 99 și 102, 
Marian, Sărbătorile, 1, 

- s ” 
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pii (1), şi altele o mulţime, despre cari însă voiii vorbi mai 
pe larg la timpul s&ă. 

Ş. 14..— Câşi egile. 

Românul numesce câșlegi tâte dilele cele de frupt sai de 
dulce de peste an... .. : . - : 
R&stimpul dintre postul Crăciunului până în Postul mare 

sai Ajunul patrugecimii se numesce pe unele locuri Daul- 
cele Crăciunului, iar pe altele Câșlegile de &rnă (2) sai 
Cărnilegi, spre deosebire de cele-lalte câșlegi de peste an. 

- Săptămânile din aceste câșlegi, în cari Mercurea şi Vine- 
rea se mănâncă de frupt, sai după cum dic Ardelenii de 
dulce, se numesc hârţi (3) şi Cărnilegi sing. Cărnilegă. (4) 

- Săptămâna dinaintea Postului mare se châmă Septemâna 
albă şi ac6stă numire îi vine de acolo, pentru că într'acâstă 
săptămână Românii indătinâză a mâncă numai frupt alb, 
precum: lapte, brângă, ouă, nu însă şi carne. 

In unele părţi din Muntenia, acâstă săptămână, pe lângă 
Seplemâna albă, se mai numesce încă şi Septemâna brândei. 

(1) Anton Pann, Culegere de proverburi sai, Povestea vorbei, Part. I, 
Bucuresci 1832, p. 140: | 

«Pinerea n'am tors cu furca, Pilipii toţi i-am ţinut; 
ouă Jarţi şi Repotinii i-am păzit cum am putut. 
Joile pân' la Rusalii eii nu m'am atins de fus, 
Şi la Circovii Mărinii mâna pe nemie n'am pus. 
Cum şi alte ca aceste, după cum am apucat, 
Le-am prăsnit, mi-a fost frică să nu cad în vrun păcat; 
Căci, după ce sunt săracă, să n'ajung să mă sluţesc, 
Să pierd vr'un ochii, ori vr'o mână, şi să mă ticăloşese.» 

(2) AM. Călinescu în articl. «despre calendar», tip. în Calendarul pe an. 
1876, Cernăuţi, p. 58, gice că numirea acâsta ar veni de-acolo «pentru 
că Românii în aceste dile, în carneval sai câșlegi, se nutrese mai mult 
cu caş, adecă frupt alb». 

(3) Idem de eadem, p. 76 şi 77: «In săptămâna întâia a triodului, adecă 
a vameșului şi a fariseului, e de către biserica răsăritână ajunarea de 
Mercuri și Vineri desrădicată, anume în contra sectarilor armeni, cari 
ajună de trei ori în săptămâna acâsta, așă numitul «ajunul lui dd rți=. 
«vurii»; din astăcausănumesce poporul—român—săptămâna acesta hârți.» 

(4) Singularul Cârnelegiă (Mangiuca, Calend. cit. şi Laurian şi Massim,. 
Dic, t. 1, p. 158) nu e poporal.
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şi Septemâna Nebunilor (1), iar în unele părţi din Transil- vania Septemâna Nebunilor şi Septemâna Bondrişilor. (2) 
Săptămâna dinaintea celei albe se numesce J/istreța, Vrâs- 

tita saă Invwrâstita (3), pentru că în acâstă s&ptămână Mer- 
curea și Vinerea se postesce, adecă nu șe mănâncă carne. 

Diua înainte de intrarea întrun post saii ajunul unui post 
se numesce [Ldsat de see saii Lăsatul secului. | 

Ş. 15. = Ajanurile. 

Ajunurile în limba poporului român ati următ6rele numiri: 
Paresime sai Paresimi, la Macedo-Români Presiu (4), nu- 
mit altmintrelea şi Postul mare, adică ajunul patrudecimii, 
care cade înaintea Sf. Pasci. 

Mijlocul acestui ajun sati post îl numesc JMiegul-Păresei; 
săptămâna cea dintâiii scptămâna mare; iar cea de pe urmă 
septemâna mare şi septemâna patimilor. 

Postul Sân-Petrului, ajunul sf. ap. Petru şi Paul. 
Postul Sântă-Măriei, ajunul st. Marii, . 
Postul Crăciunului, ajunul Crăciunului sai al incarnării, 
Cele-lalte gile de sec, de post sait ajun, prescrise de bi-. 

serica creştinâscă, neavând numiri deosebite, nu voii să le 
mai înşir aici, 

Ş. 16. — Despre semne. 

Am arătat cum îşi face Românul călindariul, cum împăr- 
ţesce el anul, cum cunsce când pică cutare şi cutare săr- 
bătâre, cum numesce lunile, dilele și sărbătorile; acum vine 
rîndul să arătăm şi semnele de pe cari cunâsce el schim- 
barea timpului. 

Omenii din timpurile cele mai vechi s'a încercat să afle 

  

  

(1) Din Resp. la Cest, d-lui Nic. Densușianu. 
(2) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. - 
(3) In Bucovina și la Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1585: «In- 

ceperea săptămânei 7nistreje (învrestite), care ține până la Dumineca 
lăsatului de carne.» 

(4) 1. A. Zanne, op. cit, p. 49.
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Gre- -caii semne după cari să scie ce timp va fi mâne, adecă 
să predică sai să profeţâscă umblarea timpului. (1) 

" Acâstă datină o întimpinăm și la Românii noștri. EX încă 
ai semnele lor proprii, prin cari cunosc schimbarea timpului, 
şi se folosesc de dînsele ca și cei învăţaţi de termometre, 
higrometre şi bărometre. 

Din mulţimea lor voii reproduce imai la vale numai pe 
cele mai însemnate. 

() Semne generale. 

Când e luna plină în s6ra Sfintului Vasile, atunci anul 
următor va fi mănos; când nu e luna „plină, va fi sec, ne- 
roditor. 

De a fost ârna înzestrată cu omăt „gros şi vaii fost fur- 
tuni, adecă vitore, vicolituri și vînturi mari, ait să fie pă- 
pușoii şi cele-lalte pâni bune, căci vor av6 plâie la timp 
și căldură de ajuns, măsurată, şi, crescând mar, nu vor fi 
date jos de furtuni şi vînturi. Iar de va fi ârna întreruptă 
de călduri mari şi de vînturi cu vifore şi vicolituri straş- 
nice, aii să se prefacă căldurile din ârna trecută în frigură 
pentru vara viitâre. (2) 

Dacă Grna va fi omâtâsă sai plină, după cum se exprimă 
poporul, e semn că vara următâre va fi roditâre; iar când 
e g6lă, când nu e mult om&t , atunci vara va fi slabă. 

Când se află poste ârnă multă chidie pe pomi, pomii vor 
fi peste vară mănoși, vor produce o mulțime de pâme. 
"Din cotro vin primăvara întâia dată ploile, dintwacolo vor 

veni peste totă vara. 

In cotro tună primăvara întâiaş şi dată, în acea parte s'or 
face pânile mai bune. 

Când se pușcă, se spânzură sait se înnâcă cinc-va de bună- 
voce, atunci trebue să se schimbe vremea, trebue să urmeze 
furtuni şi grindine grele sait vîntâse. (3) 

  

(1) Y. Roman, Amseul Pop. Calend. pe an. 1862, Sibiit, pp. 36 şi 37. 
(2) Com. de conşcolarul meii d-l Petru Prelipeean, de loc din Ilorod- nicul- -de-jos, 

- 
(3) Gredinţă lăţită pretutindenea între Românii din Bucovina.
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De vor cădâ frunzele de cu vreme, la anul viitor are să 
fie belșug mare. (1). 
. Cărăbuşii, lat. Scarabeus melolonța, cari es primăvara, 
sunt de asemenea buni vestiţori de crescerea. şi bunăţatea 
păpuşoiului. Dar numai mulţimea lor e băgată în s6mă. De 
se află f6rte mulţi cărăbuşi, ca să umble s6ra bizăind ca 
albinele când j6că roiul, va fi şi pânea bună, câptă și spor- 
nică la mâncare. 

De se cobâră veverifele, lat. Sciurus vulgaris, de la munte 
la ţâră și umblă prin pometele Gmenilor, de mănâncă p6- 
mele de pe pomi, asemenea de -umblă găinele după mân- 
care ca îocul, are să fie fomete. Când are să fie fâmete 
Omenii şi animalele încă umblă morţiș după mâncare, chiar 
şi pasările nu umblă mai lin saă nu sunt mai molcomite, 
tâte umblă după mâncare, ca focul, care mistuesce tot când 
erumpe. (2) 

Când se sc6lă găinele des- -deminâţă şi se culcă tare târgiu, 
încă însemnâză fâmete. (3) 

Fie-care Român, cum se scâlă şi caută la zori, la răsăritul 
„Ss6relui, și vede cum e cerul diminţa, scie cum va fi vremea 
peste di. Unele semne, cari le-a învăţat a le cunâsce de la 
strămoșii săi şi din experienţă, îi spun acâsta. De aici s a 
născut apoi proverbul: diua se cunâsce de dimincfă, prin 
care înţeleg că, precum de dimin6ţă se cunâsce cum are să 
fie t6tă diua, aşă şi omul din tinereţe se pâte cunâsce „cum 
are să fie până la bătrâneţe. 

Dacă, trăgându-se clopotele, se aud fârte departe, e semn 
cum că va fi vreme bună; iar de nu se aud departe, se va 
schimbă timpul. 

L) Semne de plâie. 

Dacă vremea stă pe plâie, rîndunica shâră tot atingând 
pămîntul şi din când în când  Sedte sunete line, spăridso şi 
plângătâre. 

  

(1) Galend, pentru Buc. pe an 1811. ” 
(2) Com. de d-l P. Prelipeean. 
(3) Com. de un Român din Tereblecea.
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Păunul, când se apropie plia, cântă cu glasul săă urit, 
care ne face să uităm penele lui cele frumâse. 
Când vine plâie, gâsca e heliniștită, îşi înalță și scutură 
aripele, acuși sare în apă, acuși ese la uscat, merge, vine; 
pe scurt, nu mai scie ce să facă. 

Dacă în zori de gi din cuibul de farcă numai una sbâră 
afară, putem sci că de bună sâmă va să plouă. (1) 

Cocoșii, când cântă sâra de vreme la culcuşul lor, arată 
că va fi timp cu plâie.(2) 
„ Culieii, cari umblă pe sus şi strigă cculi, culi», încă pre- 
vestesc când are să plouă. Aceste pas&ri presimțese îndată 
cum are să se schimbe vremea şi de aceea încep a strigă 
mai tare ca de altă dată.(3) 

Calul, pisica, cânele, dia şi alte dobitâce aşișderea pre- 
simfese plâia, tote fac ceva mișcare neliniștită şi ati un mi- 
ros ce de altă dată nu-l ati. (4) 

Dacă oile sar mult, saltă şi se lovesc cu capetele, însem- 
n6ză plâie. (5) 

Când es furnicele afară și se adună sute și mii întrun 
loc, ne putem aşteptă la plâie. (6) | 

Dacă albinele mânecă des-dimin€ţă să-și cul6gă miere şi 
nu sbOră departe şi îndată se întore, e semn de plâie. (7) 

S6rele când arde prea tare, muscele câna înghimpă prea 
mult, găile când ţipă prin aer, încă prevestesc că are să 
plouă. (8) a 

Dacă purecii mai mult decât altă dată mușcă, urmeză 
mai tot-deauna plâie. (9) _ 

Când are să fie vara pl6ie, umblă mornițele (țînţarii) s6ra 
cu dr6ia, adecă în mulţime mare, şi muşcă pe Gmeni și ani- 

  

(1) Isaia Sehînteie în <Ședetorea», an. IL, Budapesta 1575, p. dif. 
(2) Pronost. din «Calendarul Babelor», Calend. pe an. 1848, de Anton 

Pann, apud G. Dem. Teodorescu, Incercări critice, p. 92. 
(3) Com. de d-l P. Prelipeean. 
(4) Is. Schînteie, Zoe. cit, pp. 47 şi 48. 
(5) Calend. p. Buc. pe an. 1841. 
(6) Is. Schînteie, oc. cit., p. 46, 
(7) Credinţa Românilor din Bucovina. 
(8) Calend. p. Buc. pe an. 1841. 
(9) Ibidem.



male, sugându-le necontenit sângele din locul unde apucă a se pune. | | Dacă huesce albinele diua şi n6ptea la prisacă, însemnâză cum că timpul cel frumos se va schimbă în posomorit, ploios şi furtunos. (1) | | 
Dacă pescii, când e cerul limpede, sar în sus peste apă sait merg pe sus în apă de li se văd afară spinările, este semn că are să plouă. (2) 
Racateţul (3) e bun prevestitor de plâie vara pe când e secetă, arșiţă, uscăciune mare, căci el, când are să fie plâie, se suie în frunzișul arborilor și începe fârte tare a strigă. (4) 
Chiar şi cerul ne dă în privinţa acâsta un îndreptar 6re- “care. Dacă s6rele sai luna se văd împrejur cu un cerc stră- 

lucit, dacă norii la apus. aii coldre galbenă, dacă negura e dâsă şi întunecâsă, urmeză plâie. (5) |. o. 
După roșâța dimineţei urmâză mai tot-deanna vînt cu 

pl6ie. (6) 
Când se arată cureubeii diminâţa pe pîelă, atunci e semn că lung timp vor fi tot piele cu bure, (7) 
Dacă negura se suie în sus, urmâză plâie. | Dacă bălțile miros prea tare, are să urmeze plâie. (8) 
Când e sâra umedă, arată plâie. 
Când nu arde focul şi lumina cum se cade, încă va fi plâie. Sarea, când se topesce, arată că va plouă. 
De asudă vara ferestrele când e cala, iarăşi e semn că are 

să plouă. (9) 
o 

Dacă petrile, mai ales marmura şi zidurile, asudă, vine tempestate udă. | NE 
Dacă fumul la vreme lină Şi limpede nu vrea să 6să prin horn, saii eșind se plâcă, urmâză plâie. (10) 

  

(1) Com. de d-l P. Prelipeean. 
(2) Calend. p. Buc. pe an. 1841, - | 
(3) Numit în unele locuri răcănel, iar în altele buratic, germ. Laubfroseh. (4) Com. de d-l P. Prelipcean. 
(5) Is. Schînteie, Joc. ciț, p. 48. 
(6) Calend. p. Buc. pe an. 1841. 
(7) Cred. Rom. din Bucovina. | 
(8) Calend. p. Buc. pe an. 1841. 
(9) Cred. Rom. din Bucovina. 
(10) Calend. p. Buc. pe an. 1841.
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Femeilor sătene li-ă cunoscuţ când are să plouă din cre- scerea saii 'vîrvomarea “apei în 6le şi din arderea gurei cuptorului, căci- atunci apa rece din Glele puse la foc se ri- dică până peste buze şi dă sai cură în.foe; atunci gura cuptorului începe sus, unde ese para focului în horn, a scînteiă şi scînteiarea asta umblă în tâte părţile surei până unde e ferbinte ca şi focul, precum umblă para focu- lui pălăind într'o parte şi în alta. Astă observare o fac fe- meile, şi ori şi cine altul, după ce se potolesce focul de pe vatră. (1) | 
Dar. să ne întârecem și la plante. 

Intre plante încă găsim multe, cari ne spun ce'vreme are să urmeze. o E 
Iată florile! Ele încă prevestesc, prin mirosul lor, ce vreme are să fie. Dacă urmâză senin, mirosul lor e mai uşor ; iar dacă vine plâie, mirosul acesta se face mai greoiii. (2) : 

€) Semne de vreme bună. 
Când are să fie vreme bună, rîndunica sbâră în 'sus şi se j6că cu surorile sale. (3) | Dacă privighelrea neincetat, împotriva obiceiului săi, cântă, însemnâză vreme frumâsă. (4) o 
Erna, când cântă cocoșii f6rte mult peste di, e semn cum că vremea are să se m6ie, va fi cald sai moloşag, după cum se mai exprimă Românii din Bucovina. (5) 
Dacă în zori de gi es amîndouă farcele din cuibul lor afară, putem fi liniştiţi, că va să fie vreme bună. 
Dacă s6rele şi luna strălucese curat, dacă sâra spre r&- sărit se vede cureubei, dacă negură e albie Şi nouri ai colGrea rosei, de bună s6mă va fi vreme senină, (6) Dacă sâra, când asfinţesce sorele, e frumos şi senin, este semn a vreme bună. (7) _ 

(1) Com. de d-l P. Prelipcean. 
(2) Is. Scinteie, Zoe. cit, p. 48, 
(3) Idem de cadem, p. 48. 
(4) Calend. p. Buc. pe an. 1841. 
(5) După spusa Românilor din Bucovina. 
(6) Is. Scînteie, Zoc. cit, Dp. 47 şi 48, 
(7) Calend. p. Buc. pe an. 1841, 
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Când s6ra e uscăci6să, arață timp bun, frumos și us- 
căcios. 
Dacă -negura cade în jos şi se lăţesce p pe șesuri, atunci 

inai tot-deauna se însenin6ză. (1) 

d) Semne de vânturi. şi furtuni. 

Când s6ra, la apunerea s6relui, vor fi nourii roșii, atunci 
e semn că se va schimbă timpul, că vor urmă vîntură şi 
furtuni. 

Vilvătăia când se primblă pe fierosteie ori pe vase, e 
semn cum că în curînd ai să urmeze vîntură şi furtuni. 

De te mănâncă trupul fGrte tare, așă numai cât din senin, 
sait de te ustură urechile, e în apropiere o furtună, o plâie 
mare, sait vînturi. (2) 

Când ne ameninţă vre-o vijelie, atunci rândunelele sbâră 
în sus până se perd printre notă, atunci nu 'sbâră repede, 
ci încet. (3) 

Dacă eocdrele, vulturii şi alte pasări răpitâre întrun şi- 
r6g pe sus sburând spânzură, apoi nu este departe fur- 
tuna. (4) | 
Dacă oile îs prea sburdalnice și se lovesc la un loc cu 

cOrnele şi cu capetele, însemnâză trăsnete din cer, furtună 
cu tunete. (5) 

De cântă s6ra grierugii în casă cu glas mai pătrundător 
decât de altă dată, are să fie furtună sati plâie. (6) 

e) Semne de frig şi omet. 

Ciorile strinse grămadă, când sbâră pe sus „croncănind, 
ne vestesc ârna că va î omăt (zăpadă), iar vara pl6ie. (7) 

  

  

(1) Cred. Rom. din Bucovina. 
(2) Credinţă comună în Bucovina. 
(3) Is. Schînteie, loc. cit, p. 47. 
(1) Calend. p. Buc. pe an. 1841. 
(5) Ibidem. i 
(6) Credinţă comună în Bucovina. 
(7) Idem.
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Erna, când se adună vrăbiile ia un loc și ciripesc, pare 
că ar ţină consiliă, însemnâză că va ninge. (1) 

Ciocârlanul, care are cuceuii în vîrful capului şi ernâză 
pe la noi, strigă de asemenea vara și 6rna, dând de scire 
când are să fie frig. Iar Românii gie atunci că el 

* Strig'a cidreci și opinci 
| Și-a: obiele câte cinci. (2) 

De umblă sturzul tare ciripind încolo şi îneâce, iarăşi În- 
semnâză frig. (3) 

De-și string mascurii. paie pentru strat, culcuş, și umblă 
cuviţând, sai de sburdă vitele sâra când le aduci de la pă- 
șune acasă, sunt semne sigure cum că va fi îrig în diua 
următâre. (4) Aa N 

Mâța, când se pune cu spatele spre foc, frig sai ninsâre 
ne spune. (5) 

Broscele încă-s vestitâre de frig, omăt şi răcâlă, dacă es 
și cântă înainte de Alezii; iar dacă es ele la timp cuvenit, 
adecă după ce trec Aleziile şi după ce se încălgesce cum 
se cade, apoi atunci 
. | Să mai frică 

De nemică. (6) 

  

VII. 
VRĂJI ȘI FARMECE. 

După ce s'a sfîrşit Pergelul, despre care am vorbit sus 
la cap. V, şi după ce's'ai despărţit fetele de feciori, sati. mai 
mai bine gis feciorii de fete, fetele se due să lege parii unui 
gard de nuele din apropiere, anume ca de pe parii le- 
gaţi să afle cum le vor fi peţitorii, respective bărbaţii, cari ÎN 

(1) Com. de d-l P. Prelipeean. 
(2) Idem. 

(3) Idem. 
(4) Credinţă comună în Bucovina. Ne 
(5) Pronost. Ia Calendarul Bavelor de Ant. Pann, foc. cit. (6) Com. de d-l P. Prelipcean. | ”



le vor luă în căsătorie. Insă înainte dea plecă, fie-care fată 
se îngrijesce ca să' aibă pe lângă sine un obiect anumit, cu 
care să lege parii. Așă, una se îngrijesce de o crenguţă de 
bărbănoc cu strămătură roșie, una de un struţ de periș6re 
cu panglică (cipcă) verde, sait de un struţ de pospan cu stră- 
mătură verde ; alta de o cruciţă de tisă cu cipcă albastră (1); 
alta ieă un găitan sati lână ori aţă roșă, iar în lipsa acestora 
ieă chictorea de la cămaşă sai cordeluţa cu care-și împle- 
tesce codiţele (1); în scurt fie-care trebue numai decât să 
aibă un obiect anumit la dinsa, cu care să pâtă legă parii. 
După acâsta, mergând fie-care (2) spre gard cu ochii le- 

gaţi (3), dice:. 

Sân-Vasiiu bălţat 
Adă-mi un bărbat 

Cât de blăstămat, 

Dar” bine 'ntrămat! (4) 

Iar după ce ajung la gard, încep de la cel dintâii par, 

  

(1) S. Botezan, Ssra de Sân-Vasiiu în Maramureş, publ. în « Familia», 
an. V, Pesta 1869, pp. 49—51;—com. de d-l Elia Pop, învăţător în Şom- 
cuta-mare: «In sâra de Sân-Vaseiu se duc unele fete a numâră parii 
dintrun gard de nuele, ca să afle cum le vor fi peţitorii, respective băr- 
baţii. Ajungând la gard, încep a numâră; 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,2, 1. Acest unu 
crede ceea ce a numărat cum că e cel inenit de soţ al ci. Il înstruță 
apoi cu panglice, cu barbenoe şi cu verdţă, mai ales de cum-va parul 
acela e drept şi scorfos, căci atunci crede ea că se va mărită după un 
fecior frumos, sdravăn și avut; iar de e belit de scârță, atunci crede că 
va fi sărac.» 

(1) Datina fetelor române din Bucovina. 
(2) Unii Români din Bucovina spun că, voind a li se arătă mai bine, 

merg în haina în care s'ai născut, va să dică în pelea gâlă. Iar Ro- 
mânii din Moldova spun că merg numai în cămașă.—CE. «Şegetorea», 
an. |, Fălticeni, p. 145: «Ca să scie cum îi va îi soţul, fata se desbracă 
numai în cămeșă, se despletesce, își l6gă ochii, ese în ogradă, și pe di- 
Duite incepe să numere parii de la gard. La al gecelea par se opresce 
şi, după ce-l îns6mnă, legându-l cu o șuviţă de .pâr din capuii, se în- 
tOrce în casă.» 

(3) Datina fetelor din Bucovina și Moldova.—Cf, «Ședătorea», an. I, 
Fălticeni, pp.: 145—146:.<Pe aiurea fetele se. lâgă una pe alta la.ochi și 
cea care nu-i legată duce pe cea-laltă la un gard, de numără nout pari 
de-a rîndul, iar la cel de al noulea lâgă un fir de busuioc cu cevă TOȘU.» 

(4) S. Botezan, op. cit, p. 50,
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pe care pun mâna, a numără îndărăt şi anume: n0u6, opt, 
șcple, şâse, cinci, patru, trei, doi, unul. (1) Pe cel din urmă 
par, adecă pe unul, îl l6gă apoi cu obiectul ce-l are în mână, 
dicând: 

Eu nu leg parul, 
Ci-mi leg ursitul, 
De. trei ursite ursat 
Şi de Dumneqeii dat. (2) 
In vis să-l visez, 

„Aeve să-l văz! (3) 

In unele părți ale Moldovei, precum bunădră în comu- 
nele Găinesci şi Sasca, se numără de la unul până la dece 
şi pe al decelea îl l6gă (4), iar în unele părţi ale Zruzasil- 
vaniei nordice, precum bunădră în comuna Vama din co- 
mitatul Solnocului, se numără asemenea de la unul până 
la un-spre-gece şi abiă pe acesta îl l6gă. (5) 

  

(1) Datina fetelor din Bucovina, şi anume : a celor din Stupea, com. de Onutr. Căilean; a celor din Balaceana, com. de G. Boca; a celor din Sânt-Ilic, com. de Eug. Cojocariă, stud. gimn.; a celor din Bosanci, 
com; de Sim. Şutu; a celor din Neuseni, com. de Vas. Pop; a celor din. 
Todiresei, com. de Ni. Rădășan; a celor din Fundul-Moldovei, com. de Eus. Mercheș, stud. gimn.; a celor din Volovăţ, com. de I. Buliga; a celor din Frătăuţul-vechiă, dict. de Axenia Sofroni; a celor din Frătâu- țul-noii, com. de Iul. Sidor, stud. gimn.; şi a celor din Bilea, dict. de Glicheria Crăsnean.—$. Botezan, op. cit., p. 50, spune că fetele din Ma- ramureş l€gă parul cel dintâii pe care-l ating cu mâna. Prin urmare, 
după $. Botezan, ele nu numără parii, cum fac t6te fetale din Bucovina. 
Ori pe care Român din Bucovina însă îl vei întrebă: ce fac fetele în sâra spre Sf. Vasile? îţi va răspunde: numără parii. 

(2) Dat. fet. din Bilca, com. de d-l G. Brăilean. — Cu privire la adj. ursat din aceste -versuri, trebue să însemnez că aici e o licenţă poetică 
poporală, care provine numai în farmece şi vrăji. Eu Pam scris așă după cum mi s'a comunicat, De altmintrelea, după părerea mea, ar trebui să fie ursi. 

: - (3) Dat. fetelor din Buninţi, dict. de Irina Jalobă. 
(£) Com. de d-l P. Herescu, învățător în Găinesci : «Fetele, ca să vadă de se vor mărită în acest carneval, es în ajunul Anului noii câte două, l6gă la ochi cu o cârţă una pe cea-laltă şi o duce la gard, unde numără NOuE pari, şi al decelea îl l&gă cu 'o bucăţică de cârţă; ast-fel face şi cea-laltă, legată la ochi de cea dintâiă.» | (5) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul: «In Vama, fetele îşi caută de no- roc în presara de Sânu- Vasiiu cu număratul parilor. Adecă fata, care
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Ast-fel se perindâză ele una după alta, spunând mai ace- 
leași- cuvinte, numărând şi leg ând parii, după cum s'a arătat 
mai sus. 

Dacă parii, pe cari i-aii legat ele, sunt strâmbă şi ciotoroşi,. 
şi ursiţii, adecă viitorii lor soţi, bărbaţi, vor fi gârbovi, ghi- 
boşi, uriţă şi bolnăvicioşi; dacă parii sunt drepţi, sănătoşi 

sait vergi, ursiţii vor fi frumoşi, tineri şi sănătoşi; dacă-s 

cu c6jă subţire, ursiţii vor av6 puţină avere; dacă-s cu c6jă - 

gr6să, vor îi avuţi; dacă-s drepţi, groși şi cu c6jă 'netedă,: 

viitorii lor soţi vor fi voinică, tari şi frumoși; dacă-s lungi, 

vor fi de statură înaltă; dacă-s scurți, vor fi mică; iar dacă-s 

adăogiţi, vor fi văduvol. Dacă parul legat s'a nimerit să 
fie putred, însemnâză că bărbatul viitor va fi bătrân. (1) 

Tot aşă cred în privinţa acâsta şi i fetele din cele-lalte ţări 
locuite de Români. (2) 

Mai pe scurt, cum va fi făptura parului, așă va fi şi. u- 
situl. Insă ele nu caută parii îndată după ce i-ait legat, ca să - 
vadă cum sunt, ci-ă lasă până a doua qi diminâţă, adecă până! 
în revărsatul zorilor Anului noii. In revărsâtul zorilor Anu- 

voesce să se mărite, în s6ra aceea, se l6gă la ochi şi merge la un gard 

şi-i numără parii până la un-spre-dece, pe care apoi îl l6gă cu un fir 

de aţă, ca apoi dimindţa, când îl va căută, să-l pâtă cunsce.» 

(1) Credinţa tuturor fetelor din: Bucovina. 

(2) <Sedătorea», an. I, Fălticeni, pp. 145-146: câ doua Ji caută parul 

însemnat și, de va îi drept şi sănătos, va av& parte de un bărbat tînăr, 

voinic și frumos; iar de va fi strimb şi ciotoros, nici bărbatul nu-i va 

fi mai de sâmă.»—e«In alte locuri fata ese afară nedesbrăcată şi parul 
face alte prevestiri. ' Aşă, dacă parul va fi ciotoros, nodoros şi cojos, 
soţul va fi bogat; de va fi neted şi fără cioturi, el va fi calie..—cA doua 
di se duce de-și vede parul. Dacă-i drept și cu cojă, are s'o ice unul 

frumos şi bogat; de-i strimb şi fără c6jă, o va luă un urit, şehiop 
și sărae.»—Com. de d-l P. Herescu: «A doua di se duc să vadă ce fel: 
de pari aii legat; de sunt ciotoroși, bărbaţii le vor fi văduvoi şi cu 
copii mulţi; de vor fi fără câjă, le vor luă Gmeni săraci; de vor fi cu 
cojă, le vor luă Gmeni bogaţi; de vor îi scurţi, și bărbaţii vor fi tot. 

ast-fel.» --Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul: De cum-va parul cel legat e 
drept.şi fără noduri, atunci ea va av€ un bărbat sdravăn și frumos; 
dacă parul e strîmb şi nodoros, va av6 un bărbat urit. Și acâstă cău-. 
tare o ţin de adevărată.»
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lui noii se duc apoi şi-i caută. Şi ele numai de aceea îi l6gă, 
pentru ca a doua gi să-i pâtă cunâsce. (1) . 
Sfirşind. de legat parii, se întore de la gard până la un 

loe cu ochii legaţi, iar de, acolo își desl6gă ochii şi apoi se 
duc la coteful porcilor, ca de pe tăcerea saii grohăirea aces- 
tora să cunbscă: mărită-se-vor. în anul ce vine, ori ba ? Deci 
cea dintâiii, care ajunge la cotețul porcilor, strigă: pudioa sati 
haţa în anul acesta! adecă în anul ce începe a doua qi. De 
cum-va vre-un pore grohdesce după rostirea cuvintelor de 
mai sus, e semn bun, căci fata care i-a ascultat se va mă- 
rită în anul ce vine. Cel puţin aşă crede ea. Iar de cum-va 
porcul, saii—de sunt mai mulți-—porcii nu gic nimic, atunci 
fata crede că nu se va mărită în anul ce vine. Prin.urmare 
supărarea ei nu e prâstă. Insă pentru ca să-și mai aline su- 
pă&rarea, pune porcilor din cotoţ o a doua întrebare, qicând: /u- 
dioa de acum întrun an! Dacă porcii de astă dată grohotese, 
crede fata că de-abiă într'un an se va mărită. Iar din contră, 
dacă poreii nici acum nu rEspund nimic, crede că ca nică la 
anul nu se va mărită. Nerăspungând poreii nici a doua Gră, 
mai pune ea încă şi o a treia întrebare, dicând: hudioa de 
acum în doi ani! De răspund acuma porcii, se va mărită 
după doi ani. Dar de nu răspund nici acum nimic, e semn 
r&ă, căci, amă&surat credinței sale, ea nici după doi ani nu 
se va mărită. Şi supărată foc pe porci, că nu i-ai răspuns 
nică la o întrebare, îi blastemă, qicându-le : mâncâ-v'ar brânca ! 
sail: avere-ar lupii parte de voi! Şi după acest blastem 
părăsesce coteţul cu porcii, căci peste trei ori, după datină, 
nu pâte să-i mai întrebe nimic. Intrebările peste a treia Gră 
n'aă nică o însemnare. (2) 

  

(1) Acâstă datină e usitată în Bucovina și în sera spre sf. Andrei. Iar V. Alecsandri, Opere complete, Bucuresci 1375, p. 247, scrie: -Fetele xomâne întrebuinţâză deosebite mijl6ce de a cunâsce ursiții ce vor avâ. Unele descântă isv6rele, credând că vor vedă în faţa apei chipurile băr- baţilor de cari vor avâ parte ; altele îşi legă ochii în noptea ajunului Bobotezei şi merg de pun mâna pe un par din gardul casei. Dacă se în- timplă ca acel par să fie drept şi curat, ursitul are să fie înalt şi bine făcut; iar dacă din contră parul e strîmb și nodoros, ursitul are să fie bătrân și urit» 
(2) Dat. și cred. fetelor din cele mai multe părţi ale Bucovinei, precum: din Stupca, com, de Onufr. Câilean; Costâna, com. de V. Huţan; St-Ilie,
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Tot aşă se practică datina acâsta şi în cele-lalte ţări lo- 

cuite de Români, precum în J/oldova (i în Transilvania, ţi- 
nutul Bărgăului şi a Năsăudului (2), comitatul Mureș-Turda (3), 
Munţii-apuseni (4), precum şi în alte părţi (5), şi în Ungaria, 
ţinutul Chiorului şi al Sălagiului. (6) 

Unele fete, după ce ati sfîrșit de strigat porcii, tot la co- 
teţul acestora mai rostesc încă şi următârele cuvinte: 

Hura ?n ist an, scim! Și mascurii .or scăpă;: 
Mărită-m'ași, seim! Iar de nu m'oiii mărită ŞI, , 
Eu de mă voii mărită, „ Mascurii or degeră! (7) 

Şi: 

Să fii dragă socrului Să fiii dragă s6erei 
“Ca cârnaţul porcului, Ca cârnaţul serâfei! (8) 

com. de Eug. Cojocarii; Reuseni, com. de Vas. Pop; Volovâţ, com. de 

Ilie Buliga; Frătăuţul-vechii, dict. Axen. Sofroni; Frătăuţul-noit, com. de 
Iul. Sidor; și Bilca, dict. de Gl. Crăsnian. — Cf. Dim. Dan, Credinfe 

poporane bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. IV, Cernăuţi 1894, 
No. 79: <Fetele, cari vor .să scie când se vor mărită, merg la bârlogul 

porcilor şi die: hîr în ist an! Dacă grohăesc atunci porcii, apoi se 

crede că se vor mărită în acel an; dacă aceste animale nu se răspund, 

apoi trebue a dice: fir la anul? ete. Dacă însă nu răspund de fel, apoi 
nu se vor mărită nici când.» 

(1) <Ședătdrea», an. I, Fălticeni, p 114;—Const. D. Gheorghiu, op. cit, 
p. 7;-—com. ded-l P. Herescu: «Se duce fata de măritat la coteţul por- 

cilor şi strigă: huidea acum? Dacă porcii grohăese la acest strigăt, e 
semn că se va mărită. chiar în 6rna aceea. De nu grohăesc, mai strigă: 
huidea la anul! De nu răspund nici la al doilea strigăt, e semn cănu: 
se mărită de grabă.» 

(2) Com. de d-l Paul Beşa. 

(3) S. OC. Mândrescu, Literatură şi obiceiuri poporane, Bucuresci 1892, 

p. 230. 

(1) T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit., p. 124. 
(5) Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul: «Tot spre Anul noii mai es fetele 

la coteţul porcilor încet; de grohotesc porcii îndată, e semn cum că în 
acele câșlegi s'or mărită; dacă nu grohotesc, atunci dai odată cu pi- 

ciorul în pămînt. De grohotese după cea dintâiii lovitură de picior, s'or 
căsători peste un an; la din contră tot dai cu piciorul în pămînt şi nu- 

mă&ră şi, la a câtea lovitură grohotesc, la atâţia ani se vor mărită,» 

(6) Com. de a-l EI. Pop. 
(7) Dat. fetelor din Bosanci, com. de Sim. Șutu. 
(8) Com. de d-l El. Pop.
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După ce ai sfîrşit şi cu cotețele porcilor, se due la ocolul -vilelor şi, găsind vre-o vacă să vre un boii culcat, le lovese cu piciorul gicând: asul îsta saă la asul cela-lalt?.... Şi 
la a câtea lovitură se va sculă vaca sai boul, atâţia ani vor 

“trece până se vor mărită. (1) a. 
De la ocolul boilor se duc lâ ţareul sai zâria oilor, unde 

sunt oi, şi repegindu-se pe necătitate îi mijlocul turmei, prind 
0 6ie. De va fi berbece, se va mărită numai decât; iar de 
nu, trebue să mal. aștepte (2). 
După ce ai sfîrşit cu vitele, stati puţin şi se mai odihnesc, 

Apoi se uită pe cer la o stea, care este mai luminâsă de- cât tote cele-ialte, şi rostesc următorele cuvinte de vrajă: 
Săriţi săteni, Ei voii dormi, Săriţi poporeni, Dar tu nu dormi, Că arde Ci te du 'n lume Inaltul ceriului! Peste lume 
Da nu arde . La uvsitul mei anume, Inaltul ceriului, Și de le-i află Ci arde | Ca sta Cușma ursitului meă La mese ?ntinse, Cel ales de Dumnedeiă, La făclii aprinse, Cușma ?n capul sei | Cu neveste yrase Și cămeșa pe dinsul Şi copile îrumâse, Și inima 'ntwînsul ! Fă-lsă-ipară căţele ver m&ndse, Stea frumâsă i Numai ei să-i fiu mai frumosă. Și luminâsă! | Şi mi-l aaă: 

„ (1) Dat. fetelor din Frătăuţul-noi, com. de Vesp. Reuţ:. “Merg la vaci şi daii cu piciorul în una dintre dinsele. Dacă vaca se scolă îndată cum a dat într'insa, atunci se va mărită în curînd; dacă se sceolă puţin mai târgii, se va mărită întrun an; iar dacă nu se seâlă până ce nu dă de vr'o câte-va ori cu piciorul întinsa, atunci crede ea că se va mărită în atâţia ani, de câte ori a dat eu piciorul» ;—< Şegetrea» an. IL, Fălticeni 1892, p.145;—G.83. Ionean, Alica colecjiune de superstițiile poporului ”o- mn, Buze 1888, p. 4: «In diminâţa de St. Vasile fetele mari se duc în oboru vacilor și daii cu piciorul drept într'o vacă, care șede culcată, qicâna: IIdi estimp, hăi altă dată, hăj la anul, hăi la doi ani ete. şi la ce dicere se va seulă vaca, în acel timp se vor mărită.» Ă (2) Din Frătăuţul-noi, com. de. Vesp. Reuţ: «Merg Ia staulul oilor cu ochii legaţi și, dacă prind cu mâna o midră, atunci die că nu se vor mă- rită; iar dacă prind cu mâna un cârlau sai un berbece, atunci cred că că se vor mărită»; — c Şegetărea», an. I, Fălticeni, p. 115;—Const. D. Gheor- ghiu, op. cit, p. 7, 

 



  

  

Prin pădure, prin desime, — Lasă codrii să: 'nfrunzâscă 
Și prin sat fără rușine, Şi văile să 'nverdâscă. 
Şi prin câmp fără de drum, Și pietrile ca să crâscă, 
Și peste-ape fără de pod, . Da te du mai bine 
Și peste gard făr' de pârlaz... | In lume . 
Mam uitat la răsărit | Peste lume 
Și n'am vădut nemic; - La ursitul meă anume, 
Mam uitat la asfinţit Cu foc îl încinge, 
Şi-am vădut * Cu foc îl aprinde, 
Pajură păjurată ” Foc în-gura cămeșii îi bagă, 
Şi cu foc înfocată. - La inimă i-l așeză; " 
Pajură împăjurată, Să ardă cămeșa 'pe dînsul -. 
Unte duci așă 'nfocată ? ă Și inima ?'ntr'însul, 
— M& due codrii să-i pârlesc, Să nu pâtă dormi, . 
De verdâţă să-i gătese, Să nu p6tă hodeni, 
Şi văile să le see „| Pân” la noi wa veni, 
“Și pietrile să le crep! La părinţi a mă peţi! 

Dacă stâua în decursul rostirii acestor versuri va străluci 
din co'în ce tot mai tare, atunci îl va avâ pe acela, la care 
gândesce; iar dacă stâua se va întunecă, atunci nu va avâ 
parte şi noroc de acela la care se gândesce. (1) | 

Fetele din AMoldova, judeţul Sucâva, cari voesce a se mă- 
rită, dacă în presâra Sfintului Vasile e senin afară, ieaii bata 
de fustă în mână, îşi ţintese ochii la o stea lumin6să şi, arun- 
când necontenit cu bata în sus spre stea, dic: 

_Bată, betișora mea ! Dă-l sub cuptoriă ; 
Fă-te mare bălaur De le-i găsi 
"Cu solzii de aur, | Unde le-i găsi, 
Și du-te la ursitul meă, | Cu: botul îl muşcă, 

"Cel ales de Dumnegei:. “Cu nasul îl suflă, 
"De le-i găsi pe pat, „4. Cu c6da-l plesnesce, 
Dă-l sub pat; . Cu urechile îl netedesce 
De le-i găsi pe scaun, , Şi la mine-l pornesce. 
-Dă-l sub scaun ; „Să crepe, să plesnâscă, | 
:De leii găsi pe cuptorii, . | „La mine să se pornâscă ! 

Aceste cuvinte le spune fata de trei ori, apoi continuă : 
Sfintă stea! - -- 5 | “Te mulțămesce 

  

(1) Din Pătrăuţ, sat în distr. Sucevei, dict. de Ioana Gramadă. și com. 
de Leon Holea, stud, gimn. a 

a ae 
Marian, Serbitorile, 1, 9.»
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Cu sfintele mătanii! - In vis să-l văz, 
Să-mi trimiţi pe ursitul - Aevea să-l visez ! . 
Ursitoriul mei, ! 

După ce gătesce aceste cuvinte de spus, face câte trei mă- 
tănii la răsărit, apus, m6gă-n6pte și medă-gi, vine în casă 
cu ochii legaţi sait numai închiși şi, punând mâna pe clesce, 
învîrte focul, gicând: 

Cum nu pote tâtă lumea Să nu pâtă ?n loc a stă 
Fără clesce-a trage foc,. Pân” ce nu s'a arătă 
Așă şi ursitul mei, In ast” nâpte să-l visez! 
Cel ales de Dumnedei, . 

După ce sfîrșesce de rostit și cuvintele acestea, pune bata 
fustei și clescele la cap, apoi se culcă pe mâna drâptă, pu- 
ne palmele strînse între. genuchi, şi aşă visâză ursitul. (1) 

Fetele din unele părţi ale Ungariei, când e cerul senin, 
încep. a numără stelele de la 1—9, gicând: 
O stea cu două stele, | O stea cu patru stele, 
O stea cu trei stele, „|. O stea cu cinci stele, - 

Şi tot aşă până la: | 

„O stea cu nouă stele, 

„Tar când ajung la a noua stea exclamă: 
” Acestă mîndră stea 

| Este orînda mea! 

Şi dacă stâua a noua, la care s'aii oprit, este din întîm- 
plare o stea lumin6să, bucuria lor este nespus de mare, căci, 
în casul acesta, cred ele că orînda lor va fi un fecior holteiii 
şi avut. Iar dacă stâua nu e luminsă, va fi urit şi sărac, 

Dacă cerul e- nourat, fără stele, e semn că nu mulţi peţi- 
toră vor umblă și nu multe nunţi vor fi în acel an. (2) 

Cum. aii sfîrșit cu stelele, se duc în grădină (livadă), la un 
per, cu un ac, pâne şi sare, şi împungând cu acul la rădă- 
cina p&rului, rostesc de trei ori după olaltă următârea vrajă: 
M& luaii din casă Cu ochii ochind, 
Di la (3) masă, : Cu sprîncenele amăgind, 

  

(1). Com. de d-l P, Herescu. 
(2) Com. de d-l El. Pop. 
(3) Di la=de la. .



  

Toţi feciorii la mine să gân-. 
-“ [descă, 

La mine să pornâscă. 
MB uitaiu în sus,. - 
Nu văduiii nemie; 
ME uitaiii la răsărit, 
Văduiii un păr mindru înflorit 
Şi su (1) părerăunboiisur,mare, 
Și pe boi 99 de ucenici (2) negri, 
Sângele i-l beaă. au 
Osele i le sfărmati, 
In strat de mârte îl lăsaă,: 
Ei din gură așă am grăit: i 
Lăsaţi voi 99 ucenici 
Boul &st bătrân, 

Nu-l chinuiţi, 
Nu-l trudiţi. 
Sângele nu i-l beţi, 
Osele nu i le sfărmați, 
Și vă duceţi voi 99 ucenici 
Une (3) voii veni şi că, , 
VE duceţi la N.N. | 
Cu 99 ace împungătâre 

După ce aii rostit cuvintele aceste câte de trei oră după ; 
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Impungeţi-l, 
Străpungeţi-l; - 
Cu 99 suliţi însulițătâre - 
Insulițaţi-], 
La mine mânaţi-l 5 
Că pân” (1) ce veţi duce -: 
Vă făgăduese  :: îi: 
Și vă voiu și da 
Pită și sare... i 
Și 25 mâtane,: i i 
De vă duceţi ae 
Şi mi-l aduceţi, 
Nu-i daţi stare asta, 
Mâneare a mâncă, - 
Popas a popăsi, : 
Jorbe (5) de a vorobi (6), 
Nici cu mamă, nici cu:tată, -.. 
Făr' cu mine 'ntâiaşi dată; :- 
Nică cu fini, - ai 
Nici cu vecini, .. . 

„Cu drăguţele lui de-ase'ntilni,., 
Nemic să nu pâtă povesti. 
Până la mine a veni! 

Prea 

olaltă, îngrâpă la rădăcina părului pânea şi sarea. şi apoi. 
fac 25 de mătănii, pentru ca în carnevalul ce vine să se mărite. . 

Tot în spre sâra de Anul noii şi spre același scop 'reci-.: 
tâză unele fete, precum bunădră cele din Ripa-de-sus din . 
Transilvania, și următârea vrajă, şi anume pe.la miedul- 
nopţii, când, după credinţa generală a Românilor, umblă mai | 
tare spiritele cele necurate: 

leşi oste 
Scaraoste 
Din fundul mării, 

  

(1) Su=sub. 
(2) Ucenici== draci. -: 
(3) Une=unde. | 
(3) Pâr'=pentru. 
(5) Horbe=vorbe, 

(6) Vorobi=vorbi. 

Îi pe, 

Din ţărîna văii. | 
Da așă ieși: e 
Ca ei să nu te văd, | 

Li



  

  

Să nu te aud, Și de-a fi în pat, 
Dar tu bine să mă vedi, - Țipă-l (2) sub pat; 
“Bine să m'audi, | De-a fi pe vatră,. Bine să m'asculţi, | "1 "Ţipă-l sub vatră; 
Să te duci une te-oiit mână că, |  Trudesce.l, 
Că până ce ti duce i Chinuesce-l, 
Fă îţi făgăduese Da La mine pornesce-l. 
Cocoş negru necăntat, Nu-i da stare a stă, 
Copil de țigan negru nebotezat, Mâncare a mâncă, 
Pe s6ma d-tale bine gătat. Popas a poposi, 
Eu îţi făgăduesc, Vorbe a vorovi, 
Dar nu sunt vernie (1) Nici cu mamă, nici cu tată, Şi puternic. m Pân'. cu mine 'ntâiași dată. Unde ai află . . Nemic să nu :pâtă povesti 
Și de unde ai lui, | Pân' la :mine a veni: 
Să te duci la N.N. DI In ochi mi s'a uită, . . Și să mi-l aduci. . In gură m'a sărută 
Și de-a fi în lume, Și pe mine na luă! (3) Adă-l pe func; | 

Sfîrşind cu pomii și eşind din grădină, se due până la. un rii sai pîrăi din apropiere şi, dacă acesta e îngheţat, 
fac în elun produsi, din care apoi se spală tâte pe rînd, dacă 
sunt mai multe, dicând: 

Riuleţ | "| “ Neninse, 
Sprinten, ereț, | Neatinse | 
Să ne scapi de fipături (4), | Nici de brumă, 
In:anul următorii -|- Nică de ciumă! (5) : 
Să fim ca nisce flori : a | 

Prin rostirea acestor cuvinte se-cred fetele a fi scutite 
pentru anul ce urmâză de ori şi ce țipături, făcgturi şi arun- : 
cături. | : 

  

(1) Vernie=vrednie, 
(2) fipă-l=aruncă-l. 

| , (3) Ilie Popescu, Deseântece din hipa-de-sus, Transilvania, publ. în «Tribuna», an. X, Sibiiă 1893, No, 124, - (4) TPipăture,—după cum serie S. Botezan, op. cit, p. 51,—se numesc în Maramureş tâte bâlele”(sai nenorocirile) cari, după credinţa ţăran- celor n6stre, provin din niscari operaţiuni necurate (făcâtură), între- prinse de inimicele personale ori familiare, cu intenţiunea de a face stricăciune în îrumuseţea sai sănătatea cui-va.. - E (5) S. Botezan, op. cit, p. 51.
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Iară dacă riul e desgheţat, atuncă fata; care s'a dus la 
dînsul, pune peste rii un răslog, pe care-l numesce punte, . 
„de-a lungul răslogului pune brîul cu care e încinsă și, după 
'ce face acâsta, trece peste rit pe r&slog de trei ori încolo 
şi de trei ori înc6ce, aruncând tot odată un struţ de busu- 
ioe pe apă. Dacă struţul se duce pe apă la vale, se va mă- 
rită, de r&mâne locului, nu se va mărită. (ID) 

- După aceste pune fie-care inelul săi propriii la capătul 
r&slogului, merge până la: mijlocul acestuia, se plâcă şi se 
spală, gicând: 

Bună sâra Sân-Vasile! Ca apa din fundul pămintului 

  

Ei nu mă spăl Curată curgătâre 
De zoi6să, Ivindu-se pe faţa pămîntului 
De lepâsă; . - La s6re. ii 
Da mă spăl | Ea mă rog, sfinte Vâsile,.: 
De ură, | Să-mi trimiţi ursitul mei 
De făcătură, De trei ursite ursat, 
Să r&mân peste an: De Dumnedei dat, .; 
Curată, | „| De buni 6meni îndemnat, .. 
Luminată, | Să-l visez la npte 
Ca sfintul sâre Luându-mi inelul mei de sub 
Când răsare, | “punte! 

După ce sai spălat şi ati rostit aceste cuvinte, ieaă inelul 
Şi briul şi se întore iarăşi acasă.. (2) | o 

Fetele din Chior, precum şi din alte părţi ale Ungariei, 
cum aii sfirşit de făcut produhul, încalecă pe un cârnaţ, ce-l 
duc anume .cu ele de-acasă, şi, alergând împrejurul produ- 
hului, gic: 

Sân-Vaseii tărcat, : E | Căci de nu-mi vei da, .:: 
Dă-mi, Dâmne, bărbat, "Eă mvoiă înfruptă! 

Sai: ! 
Sân-Vaseiă tărcat, “1 Căci de nu-mi vei da, 
Dă-mi, Dâmne, bărbat, Ei m'oii săgetă! 

După acâsta, întorcându-se acasă, ascund cârnaţul întrun - 
loc anumit; iar când le sosesc pețitori, atunci îl ieai de unde 
Pau ascuns, îl frig şi, puindu-l pe un /dieriui (taler), îl dai 

  

(1) Dat. și cred. fetelor din Bucovina. . 
(2) Com. de d-l G. Brăilean.
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“peţitorilor ca să guste dintr'însul, în credință că, făcând-o 
acâsta, -peţitorii de bună s6mă le vor luă. i | 
„Tot din acest cârnaţ dai: ele. de gustat şi drăguţilor, dacă 

vre-una dintre dînsele are drăguţ. (1) a 
O sâmă de fete din. Bucovina ai datină să: iee.de.la .clo- 

-poţelele urătorilor celor dintâi ce urâză busuiocul cu: de-a 
sila sai cu plată, şi după-aceea, când:se duc la pîrău, ieaii şi 
“busuiocul acesta cu, dinsele, îl pun pe apa din pîrăă, legat 
cu un: capăt de mal, şi-l lasă apoi așă plutind pe suprafaţa 
apei până diminâţă. Dimin6ţa se due apoi şi-l caută.. Dacă 
s'a prins rouă pe dînsul, însemnâză că fata respectivă se va 
mărită după un moşnâg, adecă cărunt ca busuiocul brumat; dacă nu s'a prins nimic, apoi va luâ-o unul tînăr, (2). 

Unele ieai un șoc de busuioc şi se duc cu dînsul la.un 
pîrăi îngheţăt, farmă &h6ţa şi pun apoi şmocul cel de bu- 
suioc de-asupra apei. De se prinde buză de busuioc, cred 
că ati noroc; do nu se prinde nimic, mai noroc. (3) 
"După acâsta, întoreându-se de la pîrăă, cum ajung acasă, se desculță de o ciobotă şi o aruncă peste casă. In care parte pică ciobota cu gura căputei, intracea parte cred că se vor 
mărită (4) 
„Altele din contră pun o punte peste o fântână şi pe punte Dun apoi un şmoc de busuioc. Făcând acâsta, ered că, după 
ce se culcă, se visâză trecând cu mirele pe puntea aceea. Iar 
a doua qi diminâţă, 'adecă în qiua de Anul noă, cum se sc6lă, merg la fântână şi, dacă s'a prins de busuioc proo- 
76că; cred că 'mirii lor vor fi bogaţi; iar dacă nu s'a prins, 
că vor fi săraci. (5) o 

O s6mă:fac iarăși aşă : ieaii un stru de busuioc, îl l6gă 
de un băț și-l pun înt”o fântână. A doua qi diminâță se 
duc la fântână şi, de găsesc busuiocul cu bu”ă, cred că au 
noroc; de nu-l găsesc cu bură, cred că mai noroc, (6) 

  

(0) Com. de dl El. Pop. _ IE - (2) Datina şi cred Metelor din Ilișesci, com de d-l G. Forgaciu, învăţător. 13) Dat. şi cred. fetelor din Sânt-llie, com: de Eug. “Cojocariu. 
(0) Idem. ti-i | DR De 

(5) Dat. şi cred. fetelor din Udesci, dict. de Il&na Rotarii, şi a celor din Reuseni, com. de Vas. Pop. E a : (6) Dat. și cred. fetelor din Todiresci, com. de Nic. Rădăşan.
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Dacă afară este 7roian mare şi din causa . acâsta. nu se 
pot duce până la un:pîrăi, atuncă ieă fie-care fată câte trei 
fire de. busuioc, cari însemnâză trei feciori cele j6că mai 
adese-ori, şi le înfig în omăt, unde le lasă până diminţă. 
Dacă peste - n6pte 's'a: prins chidă (chidie) de dînsele, atunci 
pe care s'a prins mai multă chidă, acela cred ele că va fi 
mai bogat. (1) | a a 

Fetele din Muntenia pun . întrun vas 'cu apă o cracă de 
busuioc şi una de măr, apoi o pară de argint ca punte, 
lăsându-le. ast-fel până. diminâţă,: ca peste nâpte să 'viseze 
pe tinerii ce le vor luă în căsătorie. Dacă împreună cu tinerii 
vis6ză .verd6ţă, vor fi mult norocâse; iar de vor :visă bivoli, 
e semn râi. şi irebue să: caute o vrăjitore ca să le desfacă 
de arsiță. (9) o a, 
Sosind. de la rii acasă, ioau semînţă de cânepă, apoi se 

duce fie-care la lemnariz (3) şi sâmănă.puţină sămînţă peste 
dînsul. După acâsta se descing .de un :capăt.de briîii şi. în- 
„cep a grăpă (4) semănătura, gicând: . . e. 
Iată-mi fac briul mei grapă, * | “Cu uzsitul mei 
Să mă visăz la n6pte măritată, De trei. ursite ursat, - 
Culegând cânepă la olaltă .-.|.De Dumnedeii. dat, 
Cu alesul mei,.. : i ..:;.:. 1. De buni Gmeni îndemnat!. (5) 

Gătind ast-fel de grăpat, se duc: în casă, ieaii o 6lă cu 
apă neincepută, o: pun 'în vatra focului Şi, învîrtindu:o, die: 
Nu învîrtese Gla, - Dă-l sub laiță; - 
Da'nviîrtesc pe ursitul mei, | De-i la ușă, ia 
P6te-i în acest sat,.. . ni-i Dă-l sub uşă; a 
Pâte-i în cel sat... . |: Isbesce-l;. .  » a 
De-i în pat, cc | „Pornesce.], : .. i 

„La mine sosesce-l!. 
Dă-l sub pat; . ... | 

„La mine-l pornesce, ... 
De-i pe laiţă, . 

  

(1) Dat. şi cred. fetelor 'din Costâna, com. de Vas. Huţan. | 
(2) G 8. Ionean, op: cât, p: 47;-—Const. D. Gheorghiu, op. cit. pp. 12-13. 

(3) Lemnariul se numesce pe; unele locuri /dietoriz şi trunehiii. Sub 
aceste cuvinte Românii din Bucovina înţeleg mai întâi locul unde se 
taie lemnele, apoi şi o bucață de lemn, un trunchiii pe care taie ei lemnele. „(4) Unele spun că nu cu briul grapă ele acâstă sămînţă, ci se des- 
„bracă de cămaşă și cu cămaşa 0 grapă. Iar. când se culcă, pun cămașa 
sub cap, nu briul, după cum se vă vedâ despre acâsta mai la vale... 
(6) Com. de d-1 G. Brăilean.: E aa pt
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La mine-l sosesce, Cu inima lui 
Cu mâncarea lui | “Spre inima mea. 
Spre mâncarea mea, . . --: | : Grăbesce-l, . 
-Cu odihna lui . Pornesce-l !. „ 
Spre odihna. mea, | La mine-l pornesce, 
Cu gândul lui | La mine-l grăbesce! (1) 
Spre gândul mei, o 

Sfirşind de rostit formula. acâsta de vrajă, lasă la cu 
apă să se încălgâscă. Iar după ce apa s'a încăldit de ajuns 
şi după ce ai mai pus într'însa şi nisce flori, cari, după cre- 
dinţa lor, ait putere de a fărmecă, precum de exemplu bu- 

.suioc, malocină, odolen, Lemmnul- Domnului, năvalnie şi al- 
tele, o ieaii de la: foc, o -târnă într'o: strachină sau într'o 
covăţică şi se spală cu dînsa. După ce sai lăut, târnă lău- 
t6rea iarăși în 6lă şi o pun la căpătâiui. Apoi se descing de 
briul pe care Vai fost-pus cu puţin: mai înainte de acâsta 
de-a lungul răslogului de peste piîrău şi cu care au grăpat 
semînţa de cânepă și, dimpreună cu inelul, pe care încă Pati 
pus la capătul răslogului de la pîrăi, le pun sub perina de sub 
cap, cregând că prin acâstă faptă li s'a arătă în vis usitul, 
adecă feciorul care are să le ieă. (2) 
„O sâmă de fete se desbracă de tâte hainele, în cari sunt 
îmbrăcate, și'rămân numai în cămașă. Ieaii apoi briul şi 
catrinţa, precum şi o mână de semînţă de cânepă, şi mer- 
gend la lemnariii, încep mai întâiii a ară cu brîul printre 
surcele, apoi a semănă sămînţa cea de cânepă și pe urmă 
a o grăpă cu -catrința.: După ce-ati semănat şi grăpat să- 
mînţa, bat vre-o câte-va mătănii şi apoi, .îngenuchiând, se 
r6gă Sfîntului Vasile, ca acesta să trimită pe ursiţii lor spre 
a-i put ved6 peste n6pte în vis. După acâsta se întore în 
casă, aștern patul cu catrința, iar brîul îl pun sub căpă&- 
tâiă, mai bat vre-o câte-va mătănii, şi apoi se culcă. Făcând 
„acesta, cred şi. spun că. peste n6pte -vis6ză pe ursiţii sai 
ursitorii, cari ai să le ieă de. soţii. (3) 

  

__ (1) Ac&sta. mi-a -dictat-o o Româncă din Crasna, distr. Storojineţului. (2) Dat. şi cred. fetelor din Bucovina. | 
(3) Dat. şi cred. fetelor din Frătăuţul-vechii, diet. de Catrina Dascăl și Domnica Ionesi;—a celor din Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor;—și a celor din Bosanci, com. de Sim. Şutu.
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Altele es cu ochii închişi din casă, se duc ast-fel până la 
trunchi, şi acolo s6mănă puţină: sămînţă de cânepă. După 
ce ai semănat, se desbracă de straie și, începând a grăpă cu 
acestea cânepa semânată, rostesc următ6rele' cuvinte : 
Cum nu pote cresce | Stare 
Cânepa în acest loc, „ Şi-alinare, 
“Aşă să m'aib' acela "|" Ci să vie 
“Ce are să mă ică - a Să mă ieă de soţie! 

După rostirea acestor cuvinte, se întoc în casă și pun hai- 
nele cu cari ai grăpat cânepa sub căpătâiă. Insă nu unele 
şi nu odată mai „pun sub cap, pe lângă aceste obiecte, 
încă şi puţină! mămăligă și sare, și anume așă ca nimeni 
dintre căsaşi să nu scie nimic despre acesta. Iar după ce 
ait aşternut. patul şi ai pus tâte obiectele de mai sus ară. 
tate 'sub cap, rostesc următorele cuvinte: 

Ursită, ursita mea, . o „De nu mi-i veni prin vis, 
Ei de nu te voii visă, . . Să rămâi lumii de ris! . 
Inima ?n tine-a crepă; | a 

In urmă, după ce at rostit şi cuvintele acestea, se culcă. 
Iar peste nâpte își văd „apol, după cum. spun ele, ursiţii 
în vis. (1) 

" Unele, semănând semînţa. de cânepă la lemnariii, 0  grapă 
cu „cămașa, dicend; . . 

Să mă visăz cu ursitoriul mei 
“Cel ales de Dumnegeii 
Culegend cânep” acâsta! 

Şi dacă: ai grăpat bine, că n'a rămas nici un singur fir 
de-asupra, cred şi spun că ursiţii- lor, cari ati să le ieă, ai să 
fie buni şi tăcuți ca pămîntul; iar dacă rămâne sămînţă de- 
asupra, die că ati să fie săraci şi. răi, (2) 

Altele iarăși, după ce sâmănă sămînţa de cânepă la trunchiii 
și o grapă cu catrința saii cu fusta, încunjură: de trei ori 
casa în pelea g6lă, iar după a treia 6ră, mergând iarăşi la 
trunchiii, unde,au. semănat, jeai de acolo sămînţă sai țernă 

(1) “Dat. şi cred. fetelor din Stroesci, sat în distr. Sucevei, com. “de G. 
Bârtoiu, stud. gimn. | 

(2) Dat. și cred. fetelor din Reuseni, com. de V. Pop.
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şi câte fire. de sămînţă se. întîmplă că ieaă dimpreună cu 
țerna aceea, atâţia ani cred ele. că nu,se mărită. . 

La acâstă ocasiune se gice că unele fete își văd chiar şi 
ursitul la -spate. Dar. fiind. că-l văd pe neașteptate, multe 
dintre dînsele se sperie, se bolnăvesc și chiar şi mor de 
frică. (1) A E Di 

Și iarăși o semă aruncă în cuptor foc de mălajii. După 
acâsta încunjură casa de.două oră după olaltă în.pelea gâlă; 
apoi, băgendu-se în casă, aruncă sămînţă de cânepă în cuptor. 
Es apoi din noi afară, încunjură a' treia Gră casa și dacă, 
când se întore în casă după a treia încunjurare, aud să- 
mînţa pocnind, cred că se vor mărită în anul ce urmeză; 
iar de nu poenesce sămînţa, cred că nu se vor mărită de 
grabă, (2) Sa 
„Tot cam așă fac şi fetele din unele părţi” ale 1/o0/dovei. 

Acestea încă se duc în nâptea spre St. Vasile Za trunehii, 
se desbracă în pelea g6lă, își ieait cerceii din urechi și măr- 
gelele de la gât; sâmăână la trunchii sămînţă de cânepă şi 
o greblă cu straiele ce le ţin în mână, ca și cum ar da cu 
grebla. Apoi:se duc în tinda casei, unde se îmbracă cu.că- 
mașa; iar cele-lalte straie, după ce intră în casă, le pun sub 
cap, se culcă şi-şi vis6ză partea. (3) i 
“Im alte părţi, tot din Aoldova, se: strîng mai multe fete 

„la un loc, uneia dintre ele îi l6gă ochii cu un .testemel, şi 
ast-tel legată trebue să mârgă la un Zrunchiii unde se taie 
diua lemne. După ce-a 'ajuns la starea locului, apucă de jos 
de-odată, cât pâte să ducă; un braţ.de vrâscuri, le duce în 
casă şi cele-lalte fete le numără: dacă-s cu soţ, fata se mMă- 
rită în anul acela; contrar, nu. (4) o 
„Fetele din unele. părți ale . Tiansilvanici, cari. asemenea 
îndătinâză de a vrăji la tăietor, rostese următorele cuvinte: PI 
:- (1)'Dat. şi cred. fetelor din Mahala, sat dincolo de: Prut în Bucovina, com. de d-l G. Tomoiagă. . - ... Me . 

0) Idee 
3) «Segetorea», an. II, Fălticeni 1893, p. 128.. Ba în Moldova, după cum cetim tot în «Șegătârea», an. II, p. 127, cliiar şi eflăcăii, cari vor să-şi cu- noscă ursita, după ce ai urat prin sat, se duc la trunchiul unde se taie lemne, şi se. desbracă în pelea gâlă. Apoi .vin, în casă, își pun -îmbră- câmintea sub pernă şi în somn îşi v&d ursita,» . (4) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 3.
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.Pe-un gătej Sânt Vasile! m'aş rugă „|, 

B „Cu pârlej.. 
| 

Pe mine- -a mă ascultă, 

C'astă npte Ori pe care din alăcăă 
Mie pâte OO. O |  Să-l aduci, 
Ca să-mi facă | Fie mut, fie ciuntat, 
Ce să-mi placă, | "| Numai'să-mi fie bărbat! 
Să-mi trimiţi un peţitor E "Că eii o cruce ţi-oii da;: 
De la vatră, ori cuptor, -: Tar de nu, te-oiii'blăstămă : 
Gun crițar descântător, „Şi de râu te-oiii însemnă! 
-Aicea la tăitor! Şi te rog, Sfinte Vasile, . 
Să-l apuci, | | Să-mt-aduci unul din sânin.. 
Să-l aduci Amin! (1) 

După ce-ai sfîrşit cu fdietoriul sai lemnariul, mai fie- -care 
“fată, care voesce a'sci anunic cinc va luă-o de soţie, se duce 
c'o lumină aprinsă la fântână, se uită în apa acesteia, și a 
cărui fecior umbră va vede- -o în apă, acela : aro .s'o ieă de 
“soţie. (2): Para : e ot 
"Tot aşă fac şi tetelo din Afoldova. E a aa 
Fata din acestă ţ6ră, care voesce să-și vadă. partea, după 

ce a părăsit tăietorul, se duce: în.casă,:ieă luminarea de 'la - 
:Pasci, se: duce. cu. dînsa. la fântână, -.plâcă capul în fântână, 
se acopere cu o .prostire,;'aprinde luminarea, și dacă are să 
se mărite in acel an, îşi vede partea. (Po 
“Dacă nu se află fântână în apropiere, se duce la un pirăt, 

iar dacă nici pîrăit nu se află prin apropiere, atunci se uită 
chiar şi întw”un ciubăr, în care se află apă de. mai înainte 
adusă, şi uitându-se întw'însul qice că i se oglindâză viitorul. 
„Ac6stă  datină a fetelor de a se. uită. spre St. Vasile în 

fântână a dat cu timpul nascere :următorei satire:: 
ME uitaiu într”o fântână, . + - |: “M6 uitaiii într'o gălâtă, 
ME văduii fată bătrână; ir „MB văquiii fată. guşată,. 0" 

(1) Publ. de Iuliu Bugnariii, învețător, î în «Gazeta popor ulei, an. 1, 
. 'Temișora 1886, No. 49, p. 10. 

(2) Dat. fet. din Ilișesci, com. de d-1 G. Forgacii. 
(3) <Ședetărea», an. II, Fălticeni, p. 146;— Const. D. Gheorghiu, op.cit, 

p. 12: «... iar când se'uită în fântână se acopere cu prostirea.pe de- 
asupra capului, şi. a gavanului fântânei> ;—com..de d-l. P. Herescu: «In 
spre St. Vasile fata se duce cu: lumînarea „aprinsă la fântână, după ce 
s'a acoperit pe cap cu un suman, se uită în apă fără să clipâscă, când 
își vede ursitul.» 

(1) Din Mss. d-l 1. Pop-Reteganul.



Fetele din districtul “Cernăuţului, precum bunădră cele 
din comuna Mahala, aduc o cofă de apă şi, puind-o înaintea 
casei saii în tindă, încunjură de trei ori casa în pelea g6lă. 
După acâsta, aducând o oglindă și o lumînare aprinsă, pun 
oglinda pe cotă şi, țiind lumînarea în mână, se uită în apă 
şi în oglindă, și făcend acâsta se dice că:și văd ursitul atât în cotă cât şi în oglindă. (1) - Aa 

Alte fete, tot din Bucovina, pun în sâra spre St. Vasile 
o oglindă dinaintea lor și alta la spate; apoi aprind lu- 
miînări sfinţite de la Pasci şi, uitându-se în oglingi, spun că-şi 
văd ursitorii. (2) îi - | 

Fetele din J/oidova, ţinutul Sucevei, voind a-şi ved6 ur- 
sita, se duc câte două într'o odae, şi așezându-se una dintre 
dinsele pe un: scaun, îşi pune o oglindă în faţă și alta în 
dos, iar la capetele oglindilor pune câte o lumînare, ca să 
reflecteze în amîndouă oglingile. Puindu-se pe scaun şi ui- 
tându-se în oglindi, nu vorbesce și nu face nică o miş- 
care, fără numai se uită fix în oglindă. Cea-laltă fată însă 
stă de o parte pentru trebuinţă de primejdie. 
După o lungă vreme. de privire, i se arată cevă fetei în 

oglindă, după care îşi cunsca .viitorul. Aşă, de vede o bi- 
serică, e semn că are să se facă călugăriță; de vede preoți 
mulţi, are să mâră; de vede un băetan şi nu-l cun6sce, are 
'să se mărite după un bărbat străin. (3) 

In alte. părţi, tot din Moldova, fata care voesce să scie 
„care: îi va fi ursitul, precum şi ceea ce i s'a întîmplă în 
“decursul anului ce urmâză, nu mănâncă nimic tâtă giulica; 
către miedul nopţei: aşâză - două oglingi una în faţa alteia, 
iar între dînsele pune patru lumânări, două de o parte şi 
două. de alta; apoi se aşâză în dosul unei oglindi şi se uită 
printre lumînără fix în cea-laltă, fără să clipâscă. In acest 
“timp fata trebue să fie singură în casă şi desbrăcată, cu 
sînul gol. Iară ceea ce i se va întimplă peste anul acela 

  

(1) Com. de d-l G. Tomoiagă; - ÎN 
(2) Dat. fetelor din Sânt-Ilie, com. de Eug. Cojocariu. 
(3) «Şegătărea», an. II, Fălticeni, p. 127. Acâstă datină e usitată și în 

judeţul Brăila, cu acea deosebire numai că ea se practică în n6ptea spre Bobotâză. Să
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precum și ursitul care o va luă, i se vor arătă deslușit în 
oglindă. | 
„In alte locuri, aşişderea. din Moldova, ieaă două lim nări 

de câră, cară ai-ars numai la Inviere, le aprind Şi se pun 
între dînsele înaintea oglinqii (ori se duc şi se uită în fân 
tână). Insă fata în acel timp trebue să fie îmbrăcată t6tă în 
alb. (1) 

O sâmă ae foto din Bucovina, după ce ai sfîrşit cu cău- 
tatul în oglingi, se duc iarăşi la fântână, gârlă, pîrăi, sau 
ce este, şi ajungând. la starea locului, rostose următârele, 
cuvinte: 

Ei scutur lacu, 

Lacu scutură pe dracu. 
eşi, drace, de unde cești, 
Și iuti să mi te porneșşti 
După ursitorul mei 
Ce mi-i dat de Dumnedei... 
De nu le-i găsi 'n sat, 

Du-te ?n al doilea sat; 
De nu le-i găsi în al doilea sat, 
Du-te în al treilea sat; 
De nu le-i găsi. 'n al treilea, 
Du-te în al patrulea ; ; 
De nu le-i găsi ?n al patrulea, . 
Du-te în al cincilea ;: 

De nu le-i găsi 'nal cincilea, 

Du-te în al șâselea; 
De nu le-i găsi n al ș6selea, 
Du-te în al șeptelea; 
De nu le-i găsi ?n al șâptelea, 
Du-te în al optulea; aa 
De nu le-i găsi mal optulea, . 
Du-te în al noulea. 

  
  

Și de le-i găsi mâncând, 
-Nuiă da a mâncă; 

Iar de le-i găsi bând, 

Nu-i da a b6, 

Trântesce-l, 
Isbesce.l, 

Plesnosee- IL 

"Curînd  pornesce-l, - 
Pornesce-l la mine 
Prin codru de sine, 

Prin sat fără rușşine,: 
Pe la apă fără vad, 

Pe la gard 

„Fără prilaz, 
Să vie de grabă 
Fără zăbavă, 

Cu gura căscată, 
Cu limba înfocată, 

“Şi până cu mine nu s'a logodi: 
Să se bată de-a plesni, 
Şi până cu mine nu s'a cunună 

Să se bată de-a cr&pă! (2). 

După ce-aii rostit cuvintele aceste, i ieaii o gură de apă din 
fântână, produh sau. ce este şi'o duc acasă. Sosind şi întrând 
în casă, rișnese un pumn de grăunţe de păpuşoiii, îac - din - 
“făina ce ese din grăunţele rișnite, precum şi din apa "adusă, 

  

(1) Const. D. Gheorghiu, op. cit, bp. 11 12, , 
(2) Dat. fetelor din Poieni, distr, Siretului, com. „de. Dina. Furtună, 

;stud. gimn. 
CEI
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o turtiţă şi o coc în 'gura cuptorului. După ce s'a copt tur- 
tița, o ieaii cu lopata şi o pun în mijlocul casci sait pe prag. 
Ch6mă apoi mâţa sait cânele ca s'o mănânce. De-o mănâncă, 
e semn că fata, caro a făcut-o şi a pus-o acolo, se va mărită; 
de n'o: mănâncă, nu se: va mărită. (1) Ia a 

In multe locuri: însă, nu se duce numai o singură fată la 
fântână sai pîrăă, ci mai multe de- odată, dar fără să vor- 
bâscă între olaltă sati să rigă, ci tăcând. Iar după ce aă ajuns 
la starea locului, se plâcă în genuchi, ieană apă în gură, şi! 
precum aii mers în tăcere, tot așă se întore şi îndărăt. 

De însemnat e încă și aceea că apa, despre care ni-i vorba, 
se aduce, numai 'dacă:so: pâte şi dacă pirăul, de la care .0 
aduce, nu e departe, în genuchi. 

După ce-aii sosit acasă, icaii puţină făină de păpușşoii, tornă - 
apa adusă peste dînsa şi apoi, fr: ământându-e ocu cotul drept. 
fac mai multe turtițe dintr'însa. 

Sfîrşind turtiţele de făcut, le menesc care pentru care tată ; 
e făcută şi apoi le pun pe vatră în jăratic ca să se cocă. 

A doua di diminâţă, cum se seâlă,. cel dintâiă lucru. ce- J, 
fac e că châmă: cânele şi le aruncă acestuia ca să le mă- 
nânce. Pe care şiuşiulGţă o apucă mai întâiu, âceea. se va: 
căsători mai de grabă. Dacă cânele nu vreă să le mănânce, 
es cu dînsele afară şi le aruncă la mascuri sai la ga-: 
lie, şi dacă se întîmplă tot: așă, apoi tot, aceeași socotinţăi 
o au. (2) 

Unele fete t6rhă apa ce o aduc în gură de la fântână sau 
gârlă într'o cantitate anumită de făină şi tot pe atâta sare. 
si. din: tustrele obiectele acestea fac o turtiţă, pe care-o. 
pun apoi în vatra focului ca să se câcă. După ce s'a copt 
de ajuns, şi anume. când: merg să se culce, o înghit, cu: 
tote: că, fiind plămădită din atâta sare pe câtă şi făină, e 

  

:(1) "Dat. fetelor din. Poieni, com. de Dim. Furtună; — a celor. din 7o- 
diresci,. com. de Nic.. Rădăşan; —a celor din Frătăuţul- -noii, com de Vesp. 
Reuţ: «In sara spre Sf. Vasile aduc cu gura apă dela un păriii, fără ca 
să rigă, și fac cu apa ast-fel adusă şi cu făină de păpuşoiil nisce şușu- 
lefe, şi apoi, cocându- le, le pun in mijlocul casei. Aduc după acâsta un 
câne sait o mâţă în casă şi caută ca să ică una, și a cărei ci guguleță o ieă 
întâi, aceea se mărită mai întâiii. > 

(2) Dat. și cred, fetelor din Bilca, com de d-l G. Brăilean.
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forte sărată. „Făcând acesta, spun că peste n6pt6 își 'vis6ză 
ursitul. (1). . | | 
„Fetele din Moldova aduc de trei ori după olaltă trei guri 

de apă de la fântână, fără ca să fie vădute saii să vorbâscă 
cu cine-va. După ce ai adus apa, ieait făină cât încape între 
trei degete de trei ori, ieai apoi sare do trei ori cu trei de- 
gete şi, puind făina şi sarea acâsta în apa ce-ai adus-o mai 
înainte, fac dint'însele o turtiţă. După ce ai făcut turta 
acesta, jumătate o mănâncă, iară cea-l-altă jumătate o pun 
sub pernă; descing apoi briîul, bat nouă m&tanii, şi-l pun 
asemenea sub pernă. Făcând acâsta, nâptea visâză că partea, 
adecă. ursifii, le aduce apă de băut. 

In alte părți, tot din Moldova, fata cară apă cu gura de 
la fântână şi face turtă din sare cât încape în o cOjă de nucă 
şi din făină cât încape în două coji de nucă. (2) 

In Transilvania, fata care ' voesce. să-și cunoscă viitorul 
bărbat, se duce precis înainte de miedul nopţii dimpreună 
cu mumă-sa sai cu altă fată, care asemenea voesce a 'cercă 
ce noroc va av6 peste an, la fântână sai:la vre-un isvor, 
ținând ambele câte un pahar în mână. Ajungând la starea 
locului, scot cu gălâta apă şi umplu paharele cam până la 
jumătate; după acâsta, bagă fie-care în paharul săi un albuş 
de oii, pe care Vaii adus anume cu sine. Din acest albuș, 
care plutesce pe de-asupra apei, se fac diferite figuri și din 
figurile acestea apoi babele sciutâre explică 'fie-cărei fete 
cum are să fie viitorul ei soţ. (3) 
“Fetele din unele părţi ale Bucovinei, precum bunădră cele 

din Mahala, se duc la fântână, aduc apă neîncepută, măâs6ră 
nou& pahare şi pun apa ast-fel măsurată întrun vas anumit, 
unde -0o lasă până a doua di diminâţă. A doua di des-di- 
min6ță mă&s6ră apa cu același pahar și, dacă peste npte 
a crescut apa, adecă dacă es de astă dată qece pahare, apoi 
îi după gândul lor; iară de nu es, nu li se împlinesce voia. (4) 
  

(1) Com. de d-l Orest Dlujanschi. Unele fete din Moldova şi Muntenia, 
precum ceie din Dulcesci, Leonesci, Germanesci, Rîmnic și Craiova, o 
fac acâsta spre Bobotâză. E a 

(2) « Şegătorea», an. I, Fălticeni, p. 146;-—Const. D. Gheorghiu, op. cit,, p.12 
(3) Com. de d-l B. B. Iosof. 
(1) Com. de d:l G. Tomoiagă.
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In fine fetele din unele părţi ale Jloldovei, pvecunm. cele 
din judeţul Sucevei, cum a sosit miedul nopţii saă cevă şi 
mai târgiă, adecă când s'ai astâmpărat plugarii de arat, 
voind numai decât să scie în cotro uit să se mărite, es 
afară călare pe melesteii, se suie pe p6rtă și dic: U? partea 
mea! unde eşti? - 

Tăcând acâsta, ascultă, şi în cotro aud cânii lătrând, de 
acolo se aștâptă că le va veni partea, întw'acolo .se vor 
mărită. (1) a _ 
„. Tar fetele din Transilvania, cari sunt curiâse să scie în 
cotro se vor mărită, es afară pe la miedul nopţii sati cevă 
mai târgii, adecă când se apropie cântatul cocoşilor, şi, ţi- 
nând o bucăţică de colac de la Crăciun în gură, ascultă 
s'audă din cotro vor cântă cocoşii, și din care parte aud cel 
dinlâiii cocoș cântând sai cel dintâiii câne Iâtrând, din acea 
parte cred ele că le va fi orînda. (9). | 

Sosind miedul nopţii, anul vechii a dispărut şi, dimpreună 
cu dînsul, sai sfirşit și datinele și credinţele din sâra cea 
de.pe urmă a acestuia. Deci fic-care fată grăbesce acuma 
să se culce cât mai de grabă, si aibă măcar cevă timp de 
dormit, ca să-şi pâtă visă ursitul, căci acuşi zorile Anului 
moi se arată de după culmele d6lurilor şi ele trebue să se 
„se6le de odată cu acestea, spre a începe un noii şir de da- 
tine şi credinţe. . 

  

VIII. 

ANUL NOU. 

In giua de Sfântul Vasile sai Anul Aoi, numit în unele 
locuri Crăciunul mie (3), iar în altele, precum : bunădră - în 

  

(1) «Șegetorea»,-an. 1, Fălticeni, p. 145;—com. de d-l P. Herescu: «In 
spre St. Vasile n6piea, hăt târgiii, cam despre diuă, când plugarii s'au 
„astâmperat, fata ese afară și în cotro aude cânii lătrând — ori-care câne 
din sat,—întracolo crede că se va mărită, va deveni gospodină.» 

(2). Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. | 
(3) 1. C. Tacit, Crăciunul la Români, discurs rostit în a ţreia adunare 

a societăţii «Transilvania» și publ. în Traian», an I, Bucuresci. 1869, No. 53, p. 212 şi No. 54, p. 216. A ”
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Banat, pe lângă Crăciunul mie (1) încă şi Fratele Orăciu- 
nului (2), des;diminâţă, până a nu răsări sorele, tâte fetele 
cari de cu sâră ait legat parii, se scâlă şi, ducându-se la 
gard, caută cu de-amănuntul cum sunt parii pe cari i-ai le- 
sat. (3) | | 

Dacă parul legat de dînsele e drept, sănătos, cu c6jă şi 
neted, atuncă bucuria lor e nespus de mare, căci atunci, după 
cum am arătat în capitolul VI, viitorul lor bărbat sai soţ 
va fi frumos la făptură, înalt de statură, sănătos şi avut. Din 
contra, dacă parul legat e ciotoros, fără c6jă şi putregăios, 
atunci pare că le-ai fi opărit, aşă se supără de tare, căci cred 
ele că atunci viitorul lor bărbat va fi urît, bolocănos, bol- 

năvicios şi sărăcăcios. 
Iar dacă din întîmplare una saii alta nu află parul, ce 

Pai legat, din causă că semnul cu care a fost legat Pa luat 

vîntul şi Pa aruncat cine scie unde, pe nisce spini sati alți 

mărăcini, atunci supărarea lor e şi mai mare, căci atunci 
ursitul lor le va muri şi partea le va fi spinsă. (4) 
După ce-ai perîndat toți pari și ati văqut cum sunt aceştia, 

ieai câte o mână de grîu și se duc la produul ce Pai făcut 

de cu sâră, saii la un alt produă, ori la o fântână, şi, după 

ce ajung la starea locului, îl aruncă în apă. Dacă tot griul 
aruncat se cufundă în apă, atunci e un semn că nu se vor 
mărită în acea 6rnă; iar dacă mai rămâne griîii pe apă, 

atunci ai bună speranţă că se vor mărită în câşlegile de 
6rnă. (5) 

In cas când uneia sai altei fete nu i s'a arătat nici ur- 

situl, nici că se va put€ mărită în câșlegile de 6rnă, atunci 
îşi ieai din noii refugiul la diferite farmece și vrăji, ca şi 
în ajun. 

(1) B. P. Ilasdeii, Ely. Magna. t. II, p. 1221. 
(2) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 

(3) In unele localităţi, mai ales din Muntenia, este datină de a se nu- 

m&ră parii, nu ca în alte părţi în presâră, ci în diua de St. Vasile de 
dimin6ţă.—Cf. Ionean, op. cit, p. 47: «In Qiua de St. Vasile, fetele mari 
înumără parii de la un gard de la gece înapoi, şi cel care va îi unul, 
de va fi cu c6jă, va luă bărbat bogat; iar de va ficurăţit de câjă, îl va 
luă sărac.» . 

(1) 8. Botezan, op. cit. 

(5) Dat. şi cred. fetelor din Ilişesci, diet. de Vasile Ungurean, 

Marian, Sărbătorile, 1. 10
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Aşă fetele din unele părți ale Transilvaniei, în casul din 
urmă, se duc în diua de Anul noii des-diminâţă până la un 
rii, taie un produ/ în ohâţiă şi, apoi, umplendu-și vasele cu 
apă dintrînsul, dic: 

Sân-Văsiiii tăreat, Fie cât de blăstămat, 
Domne, dă-mi bărbat, Numai s'aibă elop în cap! (1) 

Fetele din unele părţi ale Bucovinei, din contra, merg în 
diua de St. Vasile des-diminâţă până la fântână, scot patru 
ciuluri de apă şi dintr'a patra ciutură b6ă nouă guri de 

„apă. Făcând acesta, cred că câţi Gmeni vor veni în diua de 
Anul noi la fântâna respectivă, atâţia peţitori le vor veni 
și lor. (2) 

lar acele fete, tot din Bucovina, cari doresc să fie numai 
decât iubite şi jucate de feciori, se scâlă în diua de Anul 
Noii des-diminâţă, ieait câte :o bucăţică de pâne şi sare, se 
duc cu dînsele la o fântână sati la un rîă Și, aruncându-le 
în apă,:dic: 

Bună diminâţa, apă albastră! | Ca garoia când înflâre, 
Fă-mă mîndră și frumosă Ca struţul flăcăilor 

Ca sfintul sâre Și ca jocul fetelor! (3) 
Când r&sare, | 

Tot atunci pun o sâmă dintre dinsele busuioc în țrca sati 
halăul din care bâi vitele apă, anume ca să tragă feciorii 
la dinsele, după cum trag şi vitele la apă. (4) | 

Fata ce-a făcut-o acâsta, ducându-se după amâgă la joc, 
care fecior o ch6mă mai întâi la joc şi j6că'cu dînsa, acela 
crede ea că-i va fi partea. (5) 

» Fetele din unele părți ale Moldovei însă, când se due în 
„acâstă dimineţă la muls vacile, ieată apă în doniţă şi, spălân- . 
du-se cu dînsa, dic: ” 
Apă albă pomirâsă, ! Să le place flăcăilor 
M& spală, mă fă frumâsă, | Ca vinul boerilor, 

  

(1) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 
(2) Dat. şi cred. fetelor din- Sânt-llie, com. de Eug. Cojocaru. 

-(3) Dat. fetelor din Câmpulung. 
(4) Dat. şi ered. fetelor din Bosanci, com. de Sim. Şutu. 
(5) Dat. şi cred. fetelor din Câmpulung.
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Să fiii ca sfintul sâre . Ca o capră bourată, 
Când răsare, De tâtă lumea lăudată! 
Ca şi m&ru plin de flsre, 

Și abiă după ce s'aii spălat şi ait rostit de trei oră după 
olaltă în timpul spălării cuvintele acestea, încep a mulse Sa 
vacile. (1) a AS BN 

Alte fete tot din A/oldova, stând în picidre, în timpul Căd sot 
răsare s6rele, cu mânile la pept şi cu faţa la răsărit;; iei” Va 

   

  

   

usi — S6re, s6re, A Pe movili clădite, ie 
Trăţire! Răsai pe satul mei: i ini ie 
Ochii mei de mierloșiţă, Și fă frumos trupul Mei ia ca 
Limba mea de brăndușiţă, Să vadă,săscielumeaşinorâdui;, > jî 
Limba mea de glas de cuc. Să stai în gura mea ; 
Sore, sâre, Cum stă lumea şi ascultă cucu 
Frăţidre ! | Când cântă în:nijlocul codrului * 
Nu răsări ȘI telegarii din fundul graj- 
Pe munţi, pe codri, | [dului. (2) 
Pe curţi zugrăvite, 

Pe când fetele cele mari fac cele ce s'a arătat mai sus, 
„pe atunci mamele lor se interes6ză de alte lucruri şi anume 
ca să le mârgă bine în gospodărie. ' | 

Deci acestea, cum se scdlă în giua de Anul noii şi mătură 
casa, ieail atât gunoiul acesta cât și acela ce Vaii fost adunat 
cu vre-o câte-va dile mai înainte de acâsta de prin odăi şi 
Vaă ţinut îndosit întrun ungher Şi, scoţându-l afară, îl due 
şi-l pun pe la rădăcinile pomilor, credând că aceștia vor rodi 
apoi în anul ce urmâză mai bine de cum aă rodit în anul trecut, 
După ce aii aruncat gunoiul, întorcându-se în casă, ieaii un briti 
şi, aşternându-l înaintea uşei, daii în mijlocul brîului acestuia 
de mâncare găinelor, ca să nu le mănânce uliul peste an. (3) 
După ce aii măturat şi dereticat prin casă, femeile mări- 

tate din Juntenia fac piftie (4), ca să le fie corpul fraged 
și gras ca piftia. (5) e 
„Româncele din Banat, voind ca familiei să-i mârgă peste 

(1) Const. D. Gheorghiu, op. ciț., pp. 21-22, 
(2) Ibidem, p. 22. 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Ilişesci, com. de d-l G. Forgaciit.: 
(1) Piftie=r&cituri. | 
(5) G. S. Ionean, op. ciz, p. 48;—Const, D. Gheorghiu, op. cit, p. 18.
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întreg anul lucrurile tot înainte şi să facă spor, ai datină 
să fârbă în qiua de Anul noii un cap de pore sai un purcel, 
nici de cum însă o găină, în credinţă că, precum porcul rî- 
muesce tot înainte, aşă şi lucrurile din casă să mârgă toi 
spre spor; iar de fel nu găină, pentru că, precum găina 
rîşehie tot înapoi, aşă și familiei unde se mănâncă în diua 
de Anul noii găină îi merg trebile tot înapoi. (1) 

In fine Româncele sati mai bine dis „rmâncele din Turcia 
europână fac în giua de Anul ngii <Pituroiii», adecă un fel 
de pite cu mai multe pături, între cari se pune un ban de 
argint, numit «<părulu al aghiu Vusile». La prând t6tă fa- 
milia mănâncă din pituroie cu luare aminte, şi e cu noroc 
pentru acel din membrii familiei, care găsesce banul. 

La unele familii, pe lângă «părălul al aghiu Vasile», se 
pun în <pituroie» şi mai mulţi bani mărunți, spre a faco 
plăcere şi bucurie copiilor din casă. 

Proprietarii de turme de oi sati ciredi de vaci se duc do 
St. Vasile şi'spre Bobotâză la vre-o fântână și fac o cruce 
cu unt, ca să le trăâscă şi să le prospereze vitele. (2) 

Pe când femeile fac cele înşirate până aici, pe atunci băr-. 
baţii pun în halăul vitelor, în care le adapă, bani de aur și 
de argint, anume ca să se curăţâscă vitele ca aurul şi ca ar- 
gintul şi să le priâscă peste an (3); strecură slatină prin 
brăţarea câsei de nouă ori şi apoi sară cu dînsa fînul ce-l 
dau vitelor de mâncat, anume ca să nu păţâscă nimic dându-le 
sare în gile mari (4); în fine afumă vitele cu gunoiul ce se 
face în casă de la Crăciun şi până la St. Vasile, anume ca 
acestea să nu păţâscă nimic peste an. (5) 

Puşcaşii, saii mai bine dis vinătorii, până nu mănâncă, îm- 

  

(1) Aurel Iana, Din credințele pop. rom. din Maidan lângă Oraviţa, 
publ. în «Familia», an. XXVI, Oradea-mare 1890, p. 6. DN 

(2) Ioan Neniţescu, De la Românii din Turcia europenă, Bucuresci 
1895, p. 529. - 

(3) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul;—Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 
1882 şi 1883. 

(4) Dat. și cred. Rom. din Cireş-Opaiţ, com. de Const. Dugan. 
(5) Dat.:şi cred. Rom. din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan: «Lo- 

cuitorii din Cireş-Opaiţ obicinuese a stringe gunoiul ce se face în casă 
de la Crăciun şi până la St. Vasile; apoi se aprinde în diua de Anul 
noi între vite, ca să nu păţescă peste an nimic.
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pușcă o ţarcă (coţofană). După ce-aii împuşeat-o, îşi ung. pu- 
scele cu sângele ei, dicând că, dacă pot împuşcă o coţotană, 
ai noroc peste tot anul la vînat şi nimeni nu le strică puşca. (1) 
"Pe lângă cele înşirate până aici merită a fi însemnate încă 

și următorele: DE Da 
Cine va dormi în giua de St. Vasile sai Anul noii, acela 

tot anul va dormită. (2) - i 
Cine nu strănută în diua de Anul noi, acela nu va ajunge 

până la anul viitor. (3) . 
Cine dă bani în acâstă di împrumut, saii cine n'are bani, 

acela va fi tot anul lipsit. (4) 
Asemenea nu e bine să-ți vină în diminâţa acestei dile o 

muere la casă, ci numai bărbat. (5) e 
Dacă în giua de Anul noii sai Sân-Vaseciii e ger mare 

şi pe omăt (nea) se văd multe steluțe, e semn că anul ce 
urmeză va fi un an bun şi vor. fi multe cununii. (6) 

Dacă în diua de St. Vasile va fi mâle, atunci şi timpul 
de vară va fi potrivit şi mai. ales pentru fin.. (?) 

Afară de datinele și credinţele amintite până aici mai sunt 
încă şi altele; precum Semenatul şi Soreova, cari sunt usitate 
asemenea diminâța 'şi despre cari vom vorbi mai pe larg în 
capitolele ce urmâză, precum şi Vergelul, despre care am 
vorbit dejă mai înainte. 

IX 
SEMENATUL. 

In capitolul întitulat Plugușorul am arătat cu de-amă- 
runtul și cât se pâte de resvedit cum umblă tineretul român 
  

(1) «Gazeta Transilvaniei», an. LV, Braşov 1892, No. 207, : 
(2) Ionean, op. cit, p. 47; — Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. 13; — 

Hasdeii, Etym. Magn.. t. II, p. 1921. | 
(3) Cred. Rom. din Bilea, dict. de Glicheria Crăsnean. , 

(4) Hasadei, Etym. Jaga, t. II, p. 1221;— Avram Igna, Cred. pop. din 
comuna Sabolcii în Biharia, publ. în «Familia» an. XAXII, Oradea- 
Mare 1896, p. 92: < .. nu e bine dea da bani în acâstă di de la casă, 
ci numai de a primi.» , : 

(5) Avr. Igna, loc. cit. | | A 
(6) Cred. Rom. din Chior în Ungaria, com. de d-l El. Pop. 
(7) Cred. Rom. din Bucovina, com. de Nic. Rădăşan.
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în presâra Anului noii saii a S-tului Vasile ex aratul, cari sunt datinele plugărașilor, ce Şi cum 276ză ei la acâstă ocasiune. Am amintit tot odată Şi aceea, că umblarea cu Pluguşorul 
sait cu aratul durâză de regulă cam până către miedul nopţii. Sosind miedul nopţii, cei mai mulți plugari, osteniţi de multă alergare şi urare, încotâză de arat, se întore cu plugu- rile și cu buhaii pe acasă și se pun cu toţii ca să poposâscă și să se odihnâscă. 
După fie-care arătură însă, urmâză şi semnătura. Aşă-i de când s'a tras cea dintâi brasdă în lume, şi tot așă fac și Românii noștri. a 
N'ai apucat bine plugarii sai plugăraşii a poposi şi-a se odihni cum se cade, şi numai ce vedi sculându-se cu n6ptea în cap semenătorii şi pregătindu-se cu t6te cele trebuincidse pentru sem&nat, căci în acele Părţi unde este datină în 

presâra Anului noii de a ară, acolo este datină a doua di, adecă în diua de Anul noi diminâţa, de a şi semănă. 
E de observat însă că, pe când cu plugușorul saă cu aratul “umblă nu numai băeţi, începând cam de la 12 ani înainte, ci şi feciorii cei holtei, ba nu odată Şi nu întrun loc chiar și o semă de bărbaţi însurați, ex semenatul umblă de regulă mai mult numai Dăeţii cei mici de la 1—12 ani, iar dintre cei înaintați în vîrstă numai Gmenii cei mai sărmani şi mai neputincioşi, cari sunt avisaţi la ajutorul celor avuţi. 
Deci, cum s'a provădut cu sămînţa trebuinci6să, anume: grîă. secară, orz, ovăs sait orez, pe care o pun de regulă înt”'o trăistuţă sati, în lipsa acesteia, chiar și într”'o mănuşă de lână, se pornesc până în qiuă câte doi sau şi mai mulți semănători de aceştia pe la casele Gmenilor cu semă&natul. Şi de 6re-ce, după cum am spus, semănătorii se pornese până în giuă cu sem&natul, de aceea fie-care gospodină ' şi, mai ales unde sunt fete mari în casă, fie-care fată trebue să se scâle cât se pote mai de n6pte, să măture și să dere- tice prin casă, ca nu cum-va, venind semănătorii, se afle casa „nemăturată și neîngrijită, căci apoi i s'ar duce vestea, cum se dice, peste nouă țări și nouă mări. 

Tar după ce-ati sfirşit de măturat și de strîns prin casă, ieaii gunoiul, îl due la movila cu gunoii, îl aruncă peste acesta Și apoi, suindu-se cu picidrele peste dînsul, staă şi ascultă,
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şi din cotro aud cocoşii cântând, într acolo cred că se vor 
mărită. (1): 
„O s6mă de bărbaţi însă, nemijlocit după ce s'a măturat şi 

orijit prin casă, îndatinâză de a aduce în casă un vițel gras 
saii un miel, anume ca. semănătorii se samene. -pe. dînsul, 
credend că, făcând 'acâsta,; le va merge bine. (9) i. 

» Sem&nătorii, la rîndul lor, cum ajung şi întră într'o casă, 
îndată încep a semănă cu s&mînţa ce o aii la sine pe cei 
din casă și în timpul semănatului a dice: 
Anul noii cu bine. Și ajungeţi Pa 
Cu qile senine, . .,...... Tot în fericire - 
Tot cu sănătate. ... , , Şi a lui sfirşire! 
Și cu spor în tâte | | La mulţi ani! 
Să-l petreceţi, 

Wait apucat însă bine a rosti cuvintele acestea, şi numai 
ce vedi că ușa se deschide şi alți semănători intră înăuntru; 
cari încep asemenea a sem&nă şi a dice: „iai 
Să trăiţi, să trăiţi, - Fie casa 'ndestulată, 
Intru mulţi ani fericiţi, Tot cu mesele întinse, 
Şi ca pomii să 'nfloriţi,  - Cu făeliile aprinse, :. 
Și ca ci să "mbătrâniţi, .. . Să petreceţi împreună | 
Și ca tâmna cea bogată  .. Până ?n veci cu voe bună! 

Abiă ai sfîrşit aceştia şi all eşit afară, şi din noi: intră | 
alţii și spun: aa 

Mulţi ani să trăiţi | In mijlocul prămăvării, - i 
Și să "nfloriţi | | Și ca tâmna cea bogată 
Ca merii, De tâte îmbelşugată! . .- 
Ca perii E 
Sai: | ! - : | , 
Anul noii cu pace - PI Și cu hrană, .,,. i | 
Şi cu sănătate, e Din:n6m ; | 
Cu spor întru tâte! In n6m, 
Să fie acâstă casă Din seminţie, 
Intru t6te mai al6să, | "In seminție, tu 
Tot cu mană '- i Şi așă până: n vecie! & 

(1) Dat şi cred. fetelor din Frătăuţul-vechiii,. dict. de Toader “Tonesii 
și com. de' 1. Covașă. a 
(2) Dat. Rom. din Costâna, com. de V. Huţan.. .. : 

(3) Dr. I. G. Sbiera, Colinde, cântece de stea și urări la mai, Cer: 
năuşi 1888, pp. 31-38. IN . , A -i ME
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Și tot așă, n'apucă 'bine unii a sem&nă și a eşi din casă Şi, intrând alţii, continuă semănatul, rostind, cu puţină deose- bire, mai tot aceleași cuvinte, și anume: 
Să trăiţi, 
Să 'nfloriţi : 
Ca merii, 
Ca perii 

Sai: 

An noii cu sănătate. 
Să trăiţi, 
Să "'niloriţi: 
Ca merii, 

Sai: 

Anul noii cu sănătate 
Să trăiţi, 
Să "nfloriţă: 
Ca merii, 

Sau: 

Bună diminâţa, : 
An noi! 
S6măn griii și cu secară, 

„x Până ?n sâră 
Să răsară, 
Până mâne să se ecă, 
Pâne multă să se facă, 

Sai: Ia 

Diua Sântului Vasile 
Fie-vă, boeri, cu bine, 
La mulţi ani cu sănătate, 
Că-i mai bună decât tâte! 

, 
+ 

  

(1) Din Ilișesei, com. de Filaret Dobo 
de V. Pop;—din Todiresci, com. de Nic, 
com. de I. Covaşă. 

In mijlocul primăverii, 
- Și ea tâmna cea bogată 
Cu de tâte 'ndestulată. 
An noă bun, cu sănătate! (1) 

Ca perii 
In mijlocul primăverii, 
Și ea tmna cea bogată, 
Ce-i cu tâte 'ndestulată! (2) 

Ca perii 
In timpul primăverii, 

„Şi ca tâmna cea bogată, 
Ce-i de tote 'ndestulată! (3) 

Să fiţi cu toţii voioși, 
Să r&mâneţi sănătoşi: 
Ca merii, : 
Ca perii 

" In mijlocul primăverii, 
Şi ca tâmna cea bogată | 

De tâte îndestulată! (4) 

Dar la masă cine şade? 
Şade dragu gospodar 
Și cu draga gospodină 
Şi cu dragii îngeraşi... 

ș, stud. gimn.;—din Reuseni, com. 
Rădășan; —şi din Frătăuţul-vechiii, 

(2) Din- Frătăuţul-vechiit,. dict. ' de Axenia Sofroni;—şi din Frătăuţul- noi, com. de Iul. Sidor. 
(3) Din Stupea, com. de Onu 

Popenciuc, stud gimn. . - 
îr. Căilean;—și din Mihoveni, com. de Nic, 

(4%) Din Frătăuţul noi, com. de Vesp. Reuţ.



Când vom mai veni la ânu 

Să vă găsim înfloriţi 
Ca merii, 

Ca prin miedul primăverii, . 
Și ca tâmna cea bogată 
Cu de tâte 'ndestulată! (1) 

Ca perii, o i | 

Tot cam aşă urâză în diminâţa Anului noi şi s&ămă&nătorii 
din J/oldova. | a 

Iată o urare şi din acâstă ţâră: 

Anul noii cu fericire: | | 
Vă dorim, şi cu 'nflorire . . | 
Ca merii, | 

Ca perii 
In mijlocul verii! (2) 

Alta: 

Ca merii, | Să trăiţi 
Ca perii o | | | Şi să 'nfloriţi 
In mijlocul verii, La anul Ma 
Ca tâmna..cea bogată | Şi la mulţi ani! (3) : 

_De t6te 'ndestulată, 

lar Românii din unele părţi ale Zransilvaniei îndătinâză 
a-ură în diua de Anul noii ast-fel: 

Slăninele ... . i. 

„Cât uşele, 
Untura ca cuptorul, 
Porcii unturoşi | 
Şi Gmenii sănătoşi! (4) 

Bună diminâţa lui Sân-Vasii! | 
Să dea Dumnedeiă să fie 
De acum într'un an 
Stogul cât casa, 
Pita cât masa, 

“Cum ai semănat şi aii rostit cuvintele reproduse în şirele 
de mai sus, fie-care semănător se: retrage cevă mai înapoi 
lângă: uşă, şi acolo aștâptă apoi cu cea mai mare nerăbdare 
până ce stăpâna de casă saii alt căsaș îi aduce Şi-i dă un dar. 

Darurile usitate la acestă ocasiune sunt: nuci, mere, pere, 
saii colăcei făcuţi anume spre. acest scop, rar.când şi bani, 
căci în diua de An noi, după cum am arătat în capitolul 
premergător, mulţi inşi nu vor să dea bani, cregând apoi că 
tot anul numai vor:da şi nici când nu vor mai căpătă.. .. 
Fie-căruia îi e prea bine cunoscut că pe la Anul noii e forte 

  

(1). Din Stupca, diet. de Ilinca a Mielului-Capra.. - 
42) V. Alecsandri, Poesii pop., p. 104: 
(3) Const. D. Gheorghiu, op. cit. p. 13. ÎN Pa 
(1) R. Simu, Comuna Orlat, apud Hasdei, Ziya. Jaga , t. II, p. 1220,
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îrig şi une ori omătul e așă de mare, că de-abiă te poți. urni dintr'un loc în altul CI 
Cu tâte aceste însă, cine e în stare de a-i opri pe băeţi să nu mârgă cu semănatul, dacă nu mai departe, măcar pe la vecini ? Ie i - 
Iar dacă s'a pornit odată şi le-au umblat la două, trei. case bine, adecă dacă ai căpătat multe nuci, mere, pere şi colăcei, atunci nu mai bagă de sâmă că omătu-i mare şi lem- nele crapă de ger, ci se duc înainte, 
De aici vine apoi că cei mai mulţi dintre aceşti semendtori viteji, până ce ajung de la o casă la alta, îngh6ţă ciocan de îvig şi, când intră în casă, abiă pot semănă și ură de înghe- 

țaţi ce sunt. a | au „Ba unii dintre dînşii, Şi anume cei mai mititei, nu odată 
şi nu într'o . casă încep a plânge, că nu pot de frig să-și strîngă darurile ce le-ati căpătat până ce nu le ajută cel ce le-ai dat. 

e „Cu tâte aceste însă, totuși nu se lasă de semănat, ci după ce se mai încăldese și-și mai vin puţin în fire, plâcă mai de- parte şi nu încetâză de a semănă până pe. timpul când es preoţii și Gmenii de la biserică (1) sai până la amegă, ter- minul ultim până când e datină de a umblă cu sem&natul. Abiă atunci se întore şi ei pe acasă, unde încep apoi, fi- resce că după ce s'a mai încăldit, a-și numără nucile, me- rele, .colăceii, precum şi cele-lalte daruri ce le-ai mai căpătat. “In Jstria este datină ca: în giua de Anul.noii. să mârgă mai mulţi băeţi prin'sat:în cete pe la casele locuitorilor cu colevda (colinda), poenind. din sbice, sunând din clopoțel şi dicând: cătrg gospodarul casei să miravai (să trăesci), când tot atunci îl s6mână, aruncând peste el grîă, precum se. obici- huesce şi pe la noi: în giua de Anul noii. Aceste datine se păstrâză. mai .mult în comuna Jeiane, (2) _ 
Unii băeți din. Turcia europenă se îmbracă în qiua de St. Vasile cu coj6ce şi cu:piei de urs, de cari se atârnă clo- 

  

(1) Dat. băeţilor din Stupea, com. de Onutr. Căilean, și a celor din Todiresci, com. de Nic. Rădășan : «Dimin6ţa până cam pe la .10 '6re „umblă băeţii cu semănatul, dorind celor de casă an noă eu sănătate.» 2) 1.7. Burada, O călătorie în satele românesci din Zstria, laşi 1869, p.-45. Ia Ca
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poţei, își pun măsci pe obraz, se. înarmâză cu săbii şi cu. 
hangiare și aşă es apoi pe uliţă înaintea trecătorilor, pe 
cari.îi opresc spre a le 'cere bacşișuri. a 
" Pentru ocasiunea acesta băeţii nu se mai numese colindari, 
ca în ajunul Crăciunului, ci Saruvari, (1) i 

După ce a trecut timpul sem&natului, gospodina mătură 
t6tă casa şi strînge semînţa sem&nată, iar vospodarul. de 
casă, luându-o, se duce cu dînsa și-o aruncă în ocolul vitelor» 
şi mai cu sâmă în târla oilor, anume. ca acestea să. se în- 
mulțâscă ca pânea și ca băeţii cei ce ati semănat. (2) 

Afară de cele înşirate până aică, mai e de însemnat încă 
şi aceea că Omenii, la cari vin băeţii cu sem&natul, cred că 
peste tot anul le va merge bine şi vor fi onoraţi (3), şi cu 
cât mai mulți băeţi, adecă semănători, umblă cu semă&natul, 
cu.atâta are să fio şi anul-mai mănos. (4) Iar dacă nu vin 
băeţi cu sem&natul, atunci cred că peste tot anul le va merge 
râu și nu vor fi băgaţi în sâmă. (5) A Ra 

ANII iarăși cred că, dacă nu le urâză nimeni în s6ra spre - 
Anul noii și nu-i s6mănă în giua de Anul no, nu vor ajunge 
până la anul. (6) . - II Da 
“In fine cred. unii că, dacă .vin copile mai întâii cu semă- 

natul, atunci nu le va merge bine; iar dacă vin băeţi, atunci 
le va merge bine. (7) . .. NE e 

. pu „ 
DOI 

x. IER E | a DE a ML 

SORCOVA. Lu 

Sub cuvîntul Sorcovă, care e usitată, după cât îmi este 
mie până acum cunoscut, numai în Auntenia, se înţelege 
un beţişor, o rămurică sau o nueluţă verde de măr sati de păr, 

4 

  

* (1) 1. Neniţescu, op. cit, pp. 528 şi 529. 
(2) Dat. Rom. din Reuseni, com. de V. Pop. 
(3) Cred. Rom. din 'Todiresci, com. de Nie. Rădăşan. 
(4) Cred. Rom;.din Ilișesci, com. de Fil. Doboş. . 
(5) Cred. Rom. din 'Todiresci, com. de Nic. Rădășan.. 
(6) Cred. Rom. din Bilea, com. de G.:Tofan, stud. imn... 
(7) Cred. Rom. din Costâna, com de V. Huţan.
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împodobită cu. hârtii de diferite colori, cu poleială, betâlă 
și cu flori artificiale, cu cart umblă copiii cei mici, de la 3 și până la 12 ani, în giua-de Anul nâii dimineţa pe la casele Gmenilor ca să-i sorcovâscă (1), adecă să le ureze «ani mulţi şi fericiţi». n | 

In timpurile mai dinainte mamele. de familie, și anume cele din popor, cari ai păstrat datinele şi țin la dînsele, obicinuiaă a se duce în diua de Sfintul Andreiu, 30 Decem- bre, des-diminâţă în grădină saii în curte și, cu cuget curat, rupeaii mai multe rămurele din fie-care arbor roditor, mai cu s6mă însă din meri, :peri Şi trandafiri, iar în lipsa acestora din vişini, zarzări sai gutui, și apoi, legând la un loc câte trei rămurele diferite, destină câte un mănunchiii de acestea fie-căruia dintre ai familiei, soţului, copiilor, etc. „După acâsta puneai tâte. rămurelele întrun vas cu apă şi la o temperetură potrivită, ca să înmugureseă. 
Rămurelele fiind de aprâpe îngrijite şi apa din vasul în care erai puse în tâte dimineţele schimbată și înlocuită cu alta prOspătă, încetul cu încetul înmuguriaii, dai foi și până în ajunul Anului noă chiar înfloriaă. 
Și ale cui ramure înfloriat sati cel puţin înmuguriaă sai înverdiaii, acela eră mai Norocos. a Florile acestor rămurele eraii destinate a se pune la Sor- covele, pe cari copiii aveai să le porte în diminâţa gilei de 1 Ianuarie. Ast-fel se împodobiă Sorcova în timpurile de mai înainte, şi la ramurele de meri, de peri și de trandafiri fac alusiune versurile Sorcovei, ce le reproducem mai la vale. (2) 

  

(1) D. Ștefănescu, op. cit, p. 10; — G. Dem. Teodorescu, Poesii POP. p. 158;—Idem, Zncercări critice, p. 65; — Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. Li: «Copiii Românilor umblă din casă în casă cu Sorcova în mână (care nu este alt cevă decât o nuia împodobită cu hârtii de felurite colori, legate cu betălă: flori artificiale, poleială), purcedând dis-de-dimi- nâţă, reslăţiți unul câte unul, ori chiar mai mulţi»; —B. P. Hasdeiă, Etym. Aagn., t. II, p. 1223: «In diminlţa Anului noi copiii mici de la 2—6 ani merg „pe la nâmuri şi-i sorcovesc; Sorcova e o nuia de măr îm- podobită cu lână de diferite feţe saă cu hârtie colorată=;— 1. G. Babeş, Din plaiul Peleşului, Bucuresci 1893, p. 38: «In diua de Anul noii copiii în etate de 6—10 ani umblă cu Sorcova, o rămurică de arbore îmbră- cată cu hârtie de diferite colori.» 
(2) G. Dem. Teodorescu, Poesii POp., p. 138.
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In timpul de faţă însă, rămurelele cele înmugurite de odi- 
niGră se înlocuesc printr'un simplu beţişor sait nueluţă verde 
de măr saii de păr; iar poleiala, betâla şi hârtia de diferite 
colori, cu cari se poleiesce şi se împodobesc, înlocuesc ilo- 
rile naturale. (1) 

Cu acâstă sorcovă înmugurită şi înflorită sati împodobită 
în chipul cum s'a arătat, sorcovese copiii până ce nu s'a lu- 

“minat încă do giuă, și anume mai întâiii pe toţi casnicii, iar 
după aceea se pornesc po la rude și pe la prietenii casci, 
ca să-i sorcovâscă şi pe aceştia. (2) . 

După ce s'ait pornit, intră în fie-care casă şi, chiar Şi în 
casul acela când cei de casă nu s'ar fi sculat încă din aş- 
ternut, încep a bate încetişor, adecă a atinge cu soreova pe 
fie-care din membrii familiei şi a rosti cu naivitate, inocenţă, 
sinceritate și graţie, următrele cuvinte: (3) 

Sorcova Ca un fir 
Vesela, De trandafir; 
Peste vară, “ Tare ca fierul, 
Primăvară, | Iute ca oţelul; 
Să trăiţi, 
Să "'mbătrâniţi: 
Ca un măr, 

Ca un păr, 

„Bai: 

Sorcova 
Morcova, 

Să trăiţi, 
Să mărgăriţi : (4) 

“Ca un măr,   

Tare ca pâtra, 
Iute ca săgâta. 

La anul 

Și la mulţi ani! 

Ca un păr. 
Ca un fir . 
De trandafir. 
La anul 
Și la mulţi ani! 

Rostind cuvintele aceste și lovind încetişor cu Sor cova 
„pe cei de casă, dic că-i sorcovese saii îi sorcovăese. (5) 

  

(1) D. Ştefănescu, op. cit, p. 40; — G. Dem. Teodorescu, Poesii Pop. 
p. 158. 

(2) < Vatra», an. 1, p. 18. 
(3) D. Ştefănescu, op. cit., p. 40;—G. Dem. Teodorescu, Încercări cri- 

tice, p. 65. 

(1) In loc de magariţi sai înmuguriţi (să faceţi muguri). Inlocuirea 
s'a produs prin asemănarea de sunete a acestei expr esiuni cu mărgă- 
ritul sau mdrgăritarul. 

(5) D. Ştefănescu, op. cit, p. 40,
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"Unii: copii, apropiându-se de persâna co voesce s'0 s0y- 
covătscă, o ating uşor cu Sorcova de patru-deci de ori după 
olaltă, pronunţând următârele cuvinto: 

Sorcova Ca un fir 
Vesela, De trandafir; 
Peste vară, Tare ca pâtra, 
Primăvară, Iute ca săgâta; 

Tare ca fierul, 
Tute ca oţelul. 
La anul 

Și la mulţi ani! (1) 

Să "'nfloriţi, 
Să mărgăriţi : 
Ca un măr, 
Ca un păr, 

Sau: 
Sorcova De trandafir; 
Vesela, "Tare ca fierul, 

Să "mbătrâniţi: Tare ca pâtra, 
Ca un măr, Iute ca săgsta. 
Ca un păr, | La mulţi ani cu sănătate 
Ca un fir | Şi la vară cu bucate! (2) 

Unii, nu numai că dorese celor ce-i sorcovăese să înflorâscă 
ca merii şi ca perii, să trăâscă şi să imbătrânâscă ca aceștia 
şi să fie tot-deauna tari ca ferul Şi ca oţelul, saii cel puţin ca 
pâtra, ci le mai doresc încă și prisosinţă în 'tâte, dicând : 
Sorcova | Câte paie pe casă, 
Vesela, | Atâţia bani pe masă; 
Să trăiţi, | Câte, lemne în frunzar, 
Să "mbătrâniţi: | Atâţia bani în posuaar, 

| 

Să trăiţi | Iute ca oţelul; 

| 
i 

Ca merii, La anul 
Ca perii Și la mulţi ani! (3) 
In mijlocul verii. 

Sau: | 
Sorcova Să 'mbătrâniţi : 
Vesela, Ca un măr, 
Să trăiţi, - o Ca un păr, 

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii Pop. PD. 158 şi 159;—Const. D. Gheor- ghiu, op. cit. p. 14. 
(2) Din R&sp. la Cest. Q-lui Nie. Densuşianu, comuna Vişani, jud. Riîm- nicul-Sărat. - 
(5) Din Resp. Za Cest. d-lui Nic. Densuşianu, comuna Zăndga, pl. Câmpu, jud. Romanați. : 
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Ca un fir Câţi bolovani, 
De trandafir. „ Atâţi cârlană; 
Câte pietricele, . Câte cuie sunt pe casă, 

“ Atâtea mieluşele: | Atâţă galbeni pe masă! (1) 
De multe ori însă copiii sorcovese nu numai pe la case, 

ci şi pe strade, pe toţi cei ce le es în cale, pe toţi câţi îi 
întîlnesc, atingându-i şi pe aceștia cu Sorcova şi dicând: 
Soveova | De trandaiir; 
Vesela, Tare ca pâtra, 
Să 'niloresci, Iute ca săgâta; 
Să 'mbătrânesci: "Tare ca fierul, 
Ca un mir, Iute ca oţelul. 
Ca un pă, La anul 
Ca un fir Şi la mulţi ani! (9) 

Sai: 
Sorcova + De trandalir; 
Moreova, | Ca fieru, 
Să trăesci, | Ca oţelu, 
Să *mbă&trânesci: - Peste vară sănătos, 
Ca un măr, . Peste &rnă bucuros. 
Ca un păr, La anul | 
Ca un fir Și la mulţi ani! (3) 
Sau: 
Sorcova Să 'mbătrânesci: 
Vesela, Ca un mă, 
Peste vară, 

Primăvară, 

Să trăesci, 

Ca un păr, 
Ca un fir 
De trandafir. (4) 

Sai: 
Sorcova | | Peste vară, 
Vesela, Primăvară, 
Să trăiţi Să, 'niloriți, . 
Să *mbătrâniţă:: Să rodiţi. 
Ca un măr, La anul 
Ca un ptr, „Si la mulţi ani! (5) 

  

(1) 1. G. Babeș, Din plaiul Peleşului, Rucuresci 1893, p. 38. . 
(2) «Familia», an. XIX, Oradea-mare 1883, p. 21. 
(3) Din Resp. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Petra, jud, Teleorman. 
(4) < Patra», an. 1, p. 18. 
(5) Din Rep. Ja Cest, d-lui Nic. Densuşianu, com. Ciurariii, jud. 'Te- 

leorman, ” |



160 

  

Dacă frigul e prea mare şi din causa acâsta sunt grăbiţi, . 
atunci, ca să nu stea mult locului, ating cu Sorcova pe cei 
ce-i întilnese mai repede și-i sorcovese cu mai puţine cu- 
vinte, precum : 

Sorcova Ca părul, - 
Vesela, | | Ca un fir 
Să trăesci De trandafir. 
Să 'mbătrânesci: La anul 
Ca mărul, . | Și la mulţi ani! (1) 
Sai: | 
Sorcova Ca mărul, 
Morcova, Ca părul, | 
Să trăiţi, | Peste vară ca oţelu! (2) 
Să 'mbătrâniţi : | 

Sai: 

Soreova Ca oţelul, 
Morcova, | Ca mărul, 
Să trăiţi, Ca părul, 
Să "mbătrâniţi: Ca un fir 
Ca fierul, „De trandafir ! (3) 

Nu odată însă copiii mai mărişori și mai isteţi, vădând că 
aceia pe cară i-ai sorcovit ci nu prea sunt dispuși saii nu 
se prea- grăbesc a-i remuneră cu cevă pentru ostenâla lor, 
rostese următ6rele cuvinte, cari nu sunt alta decât o paro- 
die a versurilor reproduse mai sus: 

Sorcova . Trânca, fidel6şele ! 
Morcova, Sic, 

Dă-mi, jupâne, roşcova ! Fistie, 
Iţele, - Dă-mi paraua să mă due! (4) 
Momiţele, 

Astfel umblă copiii cu Soreova de cum se zăresce de diuă şi 
până cam către am6gă, când încetâză apoi cu sorcovdilul. (5) 

  

(1) + Corespondenfa română», an. I, Bucuresci 1894, No. 38,p.5. 
(2) Din Resp. la Cest, d-lui Nie. Densușianu, com. Vadastra şi Brasta- 

veju, jud. Romanați. 
Ă 

(3) Din R&p. la Cest, d-lui Nic. Densușianu, com. Crânceni, jud. 'Te- 
leorman. 

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. p. 1600. 
(6) «Familia», an. XIX, p. 21.
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Darurile, ce le căpătaii mai de mult copiii pentru urările 
de Anul noi cu Sorcova, cari urări le adresaii ei mai cu 
s6mă celor mai în vîrstă din familie, rudelor și cunoscuţilor 
mal de aprâpe, constaii în fuiGre, turte şi faguri de miere. 

Astădi însă recompensa lor constă în bani, şi copiii din 
timpul de faţă intră fără deosebire în ori-ce casă unde sunt 
primiţi. (1) 

  

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop., p. 158. 

Marian, Sărbătorile, 1. , tu”



—
 

BOBOTEZA. 

I 

AJUNUL BOBOTEZEI. 

Cea mai însemnată sărbătâre din câșlegile de 6rnă după St. Vasile sai Anul not este Boboleza, numită în unele părţi şi mai ales în Transilvania şi Banat : Bo/dză, Botez, Botezul-Domnului şi Apă-botâză. (1) 
De aceea Bobotâza, după Anul noi, e şi s&rbăt6rea cea mai bogată în datine şi credinţe. 
Deci, precum am făcut la Anul noii, aşă și de astă dată vom descrie mai întâiă datinele şi credinţele usitate în Ajunul Bobolezei şi apoi pe cele din diua de Boboteză. 
Inainte însă de a începe cu descrierea datinelor și a cre- dințelor din acestă gi, trebue să amintesc că Românii de pretutindenea îndătinâză a numi ajun mai fie-care gi sai s6ră ce premerge unei sărbători mai însemnate. 
Ajun în înţelesul adevărat al cuvîntului însă se numesce fie-care gi de sce sai de post, dar mai cu sâmă cele ce premerg Crăciunului şi Bobotezei, pentru că în aceste două 

dile se ajună, adecă nu se mănâncă de frupi sai de dulce, ci numai de sec. Ba forte mulți inşi și mai cu s6mă feciorii și fetele cele mari nu mănâncă nimie până de către sâră PI 
(1) Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul: «Boboteza în Valea Hațegului se numesce Apd-boteză.»
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sai chiar până a doua di diminâţă, anume ca să aibă 'no- Troc, să se p6tă de grabă însu că respective mărită și să ca- « pete un soţ frumos şi harnic. (1) Da "Fiind aceste două ajunuri cele mai însemnate de peste an, pentru că premerg unor sărbători însemnate, de aceea şi poporul acuma din vechime a îndătinat a prepară pentru aceste două dile bucate mai înti”ales decât în cele-lalte dile de ajun de peste an. 
Vom începe deci mai întâiti- cu descrierea bucatelor' usi- tate în ajunul Bobotezei. - E --Fie-care Româncă, şi mai ales cele din Bucovina, caută să aibă în acestă di următorele bucate de post: Si Grii pisat; pe care-l ferb ŞI-L îndulcese cu miere saă cu mac rîşnit, iar după ce lat tert şi îndulcit de ajuns, îl pun într”o strachină sai întrun talger şi după aceea îl împodo- besc pe de-asupra cu mie de nucă, pe care o înşiră în formă de cruce, sai şi cu zaharieale, însă cu de acestea mai ales numai pe la oraşe. 

o Vărzare, adecă plăcinte umplute cu curechiti sati varză, plăcinte cu mac și cu câpă sai cu jufă şi unse cu uleii. Când frământă aluatul pentru vdrzarele acestea, o sâmă de femei îndătinâză de a merge cu mâna plină de aluat în grădină şi a prinde pomii cu dinsa, în credinţă că aceştia rodesc apoi peste vară mai bine. (2) 
“Prune sai perje terte. 
Bob feri. 
Gălusce umplute cu crupe de păpușoi saii şi cu orez. 
Borş cu burechiușe sai burechiţi, adecă cu un fel de aluat sucit cu sucitorul, care se taie în pătrate mititele şi, după aceea, prindându-se două cornuri opuse ale fie-cărui pătrat 
PNI 

(1) Dat. Rom. din Mahala, com. de Ionică al lui Iordachi Isac.—Vegi şi G. S. Ionean, op. cit, p. 49: «In ajunul Bobotezei, fetele mari și flăcăii nu mănâncă nimic până a doua di, ca să aibă noroc de soț frumos şi harnic>;—Const. D. Gheorghiu, op. cif., p. 2: «In 'tâtă diua ajunului Bobotezei, flăcăii și fetele nu mănâncă nimica, pentru 'ca să aibă noroc de soţ frumos şi harnie»;--E, Patriciu, Superstiţii din Bursucani, jud, Covurluii publ. în «Şedătârea», an. III, Fălticeni, p..149: «Cine postesce] 
(nu mănâncă nimic) în diua de ajunul Bobotezei are noroc» 

(2) Dat. Rom. din Frătăuţul-noii, com. de Vesp. 'Reuţ. -
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la un. loc, i se dă prin acâsta. forma unui burete mititel, 
„Borş: de pesce şi pesce prăjil. 

Și în urmă: | | o 
Colaci, dintre cari unul e menit pentru preotul care umblă 

cu crucea. DI a | 
- Inainte însă de a se pregăti bucatele înşirate până aici, se 
strînge t6tă cenușa și vara se presară pe curechii, în cre- 
dinţă că nu-l mănâncă apoi omigile. (1) 
„Tot așă fac şi Româneele din unele părți ale J/oldovei, 
precum bunădră celea din comuna Găinesci, jud. Sucâva. 
Femeile din acestă comună string în ajunul Bobotezei des- 
dimin6ţă cenuşa din vatra focului, până a nu mâncă nimic, 
şi gunoiul de prin casă și, primăvara, când fac straturile, 
presură pe acestea cunușa amestecată cu gunoi, dicând: 

„ «Cum. n'am mâncat. ei dimineţele ajunurilor (adecă al Cră- 
ciunului și al Bobotezei), aşă să nu mănânce nici o lighide 
râdele!> (2) : | | 
Asemenea se dice că atunci, când se pregătesce griul, nu 

e bine a gustă din el, cregându-se că la din contra acela. 
ar fi mâncat de purici prin întreg anul. (3) 

După ce s'ai pregătit bucatele în chipul cum s'a arătat, 
se așâză t6te pe masă, de regulă în casa cea mare, care e 
menită. pentru primirea Sspeţilor şi care e tot-deauna fârte 
îrumos grijită. | | 

Inainte însă de a așeză bucatele aceste pe masă, este da- 
tină mai pretutindenea în Bucovina de a pune mai întâitt 
pe. dinsa fin sait otavă, apoi o bucăţică de sare și vre-o câţi- 
va pumni de tărîţe, și abiă după aceea a se acoperi cu o 
îață curată de masă. (4) 
„In cele mai multe părţi însă tustrele obiectele acestea se 

  

(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-noii, pom. de Vesp. Reuţ. 
(2) P. Herescu, Superstiţii, publ. în <Şegălorea», an. III, Fălticeni, p 49. (3) Dim. Dan, Credinţe poporale bucovinene, publ. în «Gazeta Buco- vinei», an. IV, Cernăuţi 1894, No. 74, 
(4) Dim. Dan, Comuna Straja şi locuitorii ci, studii istorie, topo- grafic şi folklorie, Cernăuţi 1897, pp. 91—95: «La ajunul Bobotezei se pune pe masă sub faţă puţine tărîţe, cari apoi se dai vacilor de mân- cat, ca ele să aibă mană, Tot atunci se pune pe masă griă fert și fire crude de grîu, cari apoi. se semână primăvara şi rodesc fârte bine.»
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pun pe masă în ajunul Crăciunului şi se lasă să stea acolo 
până în ajunul Bobotezei. a e 

In ajunul Bobotezei, Şi anume după ce a fost preotul cu 
crucea şi le-a stropit cu aghiasmă, cum s'a dus preotul; în- 
dată se ieaii tustrele obiectele acestea şi cu deosebire fînul 
saii otava, care însemnâză finul din eslea în care 's'a năs- 
cut Domnul nostru Isus Christos, şi se dă fie-cărei vite câte o 
l6că dintr'însele, anume ca şi vitele să se îndulcâscă, sfinţescă, 
precum s'ai îndulcit Şi sfinţit şi stăpânii lor, Şi să le mârgă 
peste tot anul bine, şi al doilea ca să nu se bolnăvâscă, iar 
de cum-va sunt bolnave; să se însănătoșeze. (1) 

Pe lângă bucatele înșirate mai sus, se mai pune în ajunul 
Bobotezei pe masă încă şi două pâni, sare şi un pahar cu 
apă, în credinţă că nGptea vin familianţii morţi şi mănâncă 
din acele bucate. (2) 

Ast-fel stati apoi bucatele înșirate pe masă, fără ca să se 
atingă şi să guste cine-va măcar ciș-cevă dintr'însele până 
ce nu vine preotul cu crucea ca să le bine-cuvinteze şi să 
le stropâscă cu aghiasmă. Iar după ce preotul le-a stropit 
şi bine-cuvîntat, stăpâna de casă nu dă nimărui nimie de 
pe masă până n'a luat mai întâi ea singură un vărzar, 
o gălușcă, o perjă, în scurt din tâte bucatele aflate pe masă 
câte cevă, pe cari, ducându-le afară, le pune pe tâte într'un 
par din gard, în credinţă că, făcându-o acâsta, pasările nu 
mănâncă vara griul şi cânepa. (3) | 

Nemijlocit după aşezarea bucatelor, saii şi mai înainte de 
acesta, toţi căsașii, dar mai cu sâmă. gospodina de casă şi 
fetele cele mari, unde sunt de acestea, ait datină de a întinde 
t6te vestmintele cele mai bune şi mai nouă pe rude și pe 
lăqi, anume ca, venind preotul cu crucea, să ie pâtă stropi 
cu aghiasmă, ca să nu le râdă moliile. (4) | 

Afară de datinele şi credinţele înșirate până aici, se mai 
observă încă şi următârele: 

  

  

(1) Datină forte răspândită în Bucovina și în deosebi în Bosanci, com. de Sim. Șutu,—și în Ilişesci, com. de d-l G. Forgacii. (2) Dim. Dan, Credinţe poporale bucovinene, publ. în «Gazeta Bu- covinei», an. IV, No. 67. : i (3) Dat. Rom. din Ilişesci,:com. de d-] G, Forgaciii. (4) Pretutindenea în Bucovina. 

=
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Din bucatele puse pe masă nu se mănâncă nimic până ce nu 
umblă preotul cu crucea, pentru că dacă se mănâncă înainte de acâsta, atunci şi pasările mănâncă vara.pânea pe câmp. 

Tot spre acest: scop se strîng în pres6ra ajunului tâte cămășile şi bulendrele de pe afară, ca să nu rămâe spre ajun 
afară, căci dacă le-ar lăsă şi ar rămân, atunci se crede că pastrile mănâncă vara griul. (1) a o 
După ce. a umblat preotul cu. crucea, se ieă din tot felul de bucate puse pe masă câte un pic şi se aruncă la răd&- cinile pomilor, spre a rodi aceștia. (2) 
Unii îndătinză în ajunul Crăciunului şi al Bobotezei de a legă pomii, cregând că vor rodi peste an, şi tot atunci. hrănesc. tâte gobăile, credând că tot anul se vor țin6 la un loc şi vor av6 noroe din ele. (3) 
Alţii, tot în aceste două ajunuri, ung şi stropesc copacii cu grîu şi cu aghiasmă, ca să se facă roditori. (4) 
In ajunul Bobotezei Solomonarii nu mănâncă, nici nu bâă nimic până ce nu înserâză cum se cade. Iar după ce înse- T6ză, se pun după masă, pe care sunt diferite bucate înșirate în talgere, pe locul acela unde a stat preotul de cu di, câna a umblat cu -crucea prin sat, co vărguţă de alun în mână Şi, după ce rostese mai multe versuri de vrajă, încep a gustă din t6te bucatele înşirate pe masă, din. cari a gustat şi preotul. (5) 
Unii iarăși postese ajunurile sărbătorilor de Grnă, adecă al Crăciunului. și al Bobotezei, într'un fel anumit, credând că ar put6 întâree grindina și plâia. (6) | 

    

(1) Dat. şi cred. Rom. din Prătăuţul-noă, com. de Vesp. Reuţ. (2) Dat. Rom. din mai multe părţi ale Bucovinei. 
(3) Dat. Rom. din Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor;— și a celor din -Udesci, dict. de Nic. Cioban: «Unii Gmeni dai găinilor de mâncare întrun cere de poloboe saii de alt vas, credând că făcând acâsta găinile tot anul se ţin la un loc.» 
(4) EL. Sevastos, Sărbătorile Poporului, publ. în <Gazeta sătenului», an. VIII, Rîmnicul-Sărat 1891, p. 149: <Cu aghiasmă şi griii din ajunul ista (al Bobotezei) şi de Ia cel-lalt (al Crăciunului) ung și stropesc Gmenii copacii, ca să se facă roditori.» 

| (5) Veqi datina acâsta mai pe larg descrisă de mine în «durora», an. I, Cernăuţi 1882, p. 7. 
- (6) Dim. Dan, Comuna Straja şi locuitorii ei, Cernăuţi 1597, p. 95.
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In anul Bobotezei nu se dă. copiilor pâne ca să mănânce 
pe afară, fiind-că, dându-li-se şi mâncând, așă vor face tot „anul, ceea ce nu e frumos. (1). e 
"Nu se bat în acestă. qi copiii, că apoi capătă bube peste an. (9) 

| 
Femeea, care se cârtă cu bărbatul ei în diua de ajun, aceea , se va certă și peste an. (3) i 
In gilele ajunurilor Crăciunului şi Bobotezei nu se cerne făină, ca să nu so facă pureci în casă. | | 
In aceste dile nu se dă nimie din casă, ca să nu se îm- prăştie gospodăria. (4) - | 
Cine strănută în diua de ajunul Bobotezei, acela se gice 

că trăesce bine peste an. (6) 
Cine strănută mai întâiu, aşă—şi cum se sc6lă în acâstă qi, 

acela va muri mai întâiti. (6) | | 
Dimin6ţa în giua de ajun, dacă va intră vre-un străin în 

casă, adecă vre-un cerșetor saă altul cine-va, și dacă respec. tivul e bărbat, atunci se crede că vacile, oile şi tâte cele-lalte animale domestice, cari sunt a fătă, vor fătă în decursul anului 
pui de partea bărbătâscă; iar dacă străinul va. fi femee, se crede că vor fâtă de partea -femeiască. (7) 

+ 

In amîndouă ajunurile se seslă des-diminâţă şi pe cine : vEd prima ră, de este respectivul un om harnic, atunci şi 
cei ce Paii văqut vor fi harnici, (8) 

Dacă în diua de ajunul Bobotezei e bură pe pomi, vor fi pome multe; iar dacă picură din streşină, va fi vara plâie, (9) 

  

(1) Dat. și cred. Rom. din Mahala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi "Isac. - | 
(2) Datină lăţită în Bucovina. 
(3) Din Frâtăuţul-vechiă, dict de Domnica a lui Tâder Ionesi.. 
(4) Dim. Dan, Comuna Straja, p. 95. | 
(5) Cred. Rom. din Prătăuţul-vechiii, dict. de Domnica lui Const. Covaşă, (6) Cred. Rom. âin Prătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor. 
(7) Cred. Rom. din Ilişesci, com. de q-l G. Forgaciii. — Vegi şi Dim. Dan, Comuna Straja, p. 95 : «Mai departe se crede că, dacă intră în gilele ajunurilor mai întâii un bărbat în casa cui-va, apoi vacile aceluia vor î&tă bouţi; dacă intră însă mai întâii o femee, atunci vacile vor fătă 

viţele», - | 
(8) Cred. Rom. din Frătăuţul-noă, com. de Iul. Sidor. 
(9) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 

F-
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Pe la înserate, adecă cam pe'atunci când li se dă vitelor 
de mâncare fînul care a fost pus pe masă, se afumă vitele 
cu tămâe contra fărmecăturilor. Tot atunci se stropesc cu 
apă sfinţită spre curățirea bâlelor. (1) 

Inainte de culcare ieaii mai mulţi cărbuni aprinși și, în- 
semnându-i cu numele fie-căruia din casă, îi pun unde-va 
întrun ungher, unde-i lasă până ce se sting. Care cărbune 
se stinge mai iute, acela are să mâră mai de grabă. 

Tot atunci pun în tindă lemne după numărul căsaşilor şi 
le lasă până dimin6ţă. Care lemn. pică în decursul nopții, 
acela are să moră în decursul anului. (2) 
Precum în presâra Crăciunului, a Sfintului Vasile şi a Pas- 

cilor, aşă și în presra Bobotezei, vitele vorbesc între olaltă 
„şi-şi destăinuese unde se află comori ascunse în Pămînt, 
despre cari se gice că ard în presâra acestor qile. (3) 
Precum spre Anul noă, aşă şi spre Bobotâză, cerul e des- 

chis. (4) Deci, cine stă în diua acâsta de priveghiii t6tă nâptea 
vede cerurile deschidându-se şi ori-ce ar cere i se dă de 
Dumnedeii. (5) 

In fine există în popor credinţa, că în nOptea Bobotezei 
ouăle de corb plesnesc sub puterea gerului şi puii de corb 
întind aripele şi sb6ră. (6) 

_(1) In mai multe sate din Bucovina. 
(2) Dat. și cred. Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de Axenia Sofroni, 
(3) Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei» 

- an. IV, No. 30. 

(4) Sim. Mangiuca, Calend. -pe an. 1882 şi 1883. 
(5) M. Lupescu, Superstiţii, publ. în «Şedetorea», an. 1, Fălticeni, p. 18; 

— Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 26: «In n6ptea ajunului fac privighere, 
pentru a li-se arătă deschiderea cerurilor şi a ved& pogorirea St. Duh 
(asemenea în sâra Invierii), și cine va ved6 cerurile deschise va fi 
drept înaintea lui Dumnegei»; — E. Baican, Obiceiuri la Români, Bu- 
curesci 1884, pp. 14—15: <Spre Bobotâză nu se pâte să dârmă nimeni 
până la 12 câsuri trecute n6ptea, dacă vrea cine-va să vadă cum se des- 
chid cerurile și să audă cum vorbesc tâte vieţuitârele de prin oc6le.> 

(6) «Povestea vorbii», Revistă literară-s&ptămânală, an. 1, Bucuresci 
1897, No. 19, p.2. . -
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IL. 

BOTEZUL. 

Preoţii din Moldova şi Muntenia îndătinâză de a umblă 
la începutul fie-cărei luni cu crucea pe la casele credincio- 
șilor lor şi a le stropi cu apă sfinţită sait aghiasmă, pe care 
o duce pălimarul într”o căldăruşă sai într'o cofiţă. 

In ţările din Austro-Ungaria locuite de Români datina 
acesta e usitată, după cât îmi este mie până acum cunos- 
cut, numai în ajunul Bobotezei. (1) Din causa ac6sia apoi, Ro- 
mânii din unele părți ale Transilvaniei şi ale Banatului 
îndătineză de a numi ajunul Bobotezoi şi Diua Crucii. (2) 

Şi de Gre-ce de astă dată fie-care preot este obligat ca să 
leturghisâscă şi abiă după leturghie să cerceteze nu numai pe 
Gmenii cei mai avuţi şi mai distinşi, ci pe fie-care parochian 
fără deosebire, de aceea începe şi sfirșesce leturghia cu mult 
mai de diminâţă ca în cele-lalte gile, respective duminici şi 
sărbători de peste an. a 
După leturghie, fie-care preot face sfinţirea apei în bise- 

rică şi apoi se pornesce cu crucea sai, după cum spun Mun- 
tenii, cu Botezul pe la casele parochienilor săi, începând de 
regulă de la casa parochială, adecă de la sine (3), sait de la 
cel ce locuesce mai apr6pe' de casa parochială sai de bi- 
serică. | 

Și dacă satul respective parochia e mare şi parochului 
local nu-i este cu putință a umblă pe la tâte casele, atunci 
îşi mai ieâ un preot de ajutor; iar în lipsa acestuia îl pune 
pe cantorul bisericesc precum şi pe alţi cărturari ca să umble 
şi aceia. 

  

(1) Vegi și dat. Rom. din Ilva-mare, comună în distr. Năstudului, publ. în «Gazeta Transilvaniei», an. LV, Brașov 1892, No. 207: «In ajun umblă preotul cu Zordanul din casă în casă (atunci se sfinţesc casele credincioșilor şi în fie-care di întâia a lunci, ca în România)». 
(2) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul: <Ajunul Bobotezei se numesce în unele părți, precum bunădră pe la Paucenesci, Diua Crueiis;—Sim. 

Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883. 
(3) Tot așă și în, Moldova.—Vedi EI. Sevastos, Serbătorile poporului, publ. în iar cit, p. 149: «Preotâsa ese înaintea preotului, sărută eru- cea și mâna și, luând un fuior periat frumos, îl 16gă Ia cruce.»
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“In casul din urmă preotul umblă de regulă numai pe la 
gospodarii cei mai însemnați, may distinși şi mai avuţi, iar 
cantorul și cei-lalți inşi pe 'la cei mai strmani şi mai de- 
părtaţi de vatra satului. 
Dimpreună cu preotul merg tot-deauna Şi doi Gmeni mai : 

înaintați în vîrstă, dintre cari unul duce o cofiță sait o căl- 
dăruşă cu apă sfinţită şi un struţ de busuioc, iar cel-lalt o 
păreche de desagi. 

In f6rte multe sate, atât din Bucovina cât şi din cele-lalte 
țări locuite de Români, este datină de a merge cu preotul 
nu: numai cei doi inși, ci și o mulţime de băeţi, ba pe 
unele locuri chiar şi Gmeni bătrâni, cari strigă chiraleisa 
sai ciuralesia (1), de clocotesce satul, dând prin acâsta de 
scire că preotul s'a pornit dejă cu crucea prin sat, şi mai 
cu semă 'când es dintr'o casă şi se pornese spre alta, anume 
ca fie-care să fie pregătit spre a-l pute întîmpină şi primi 
în casa sa. . 

In unele părţi din 7; ransilvania, precum bunădră în Pau- 
cenesci, când umblă preotul cu crucea, atunci.umblă şi mai 
toți Gmenii din sat, fie-care cu câte un pom" în mână, şi fac 
deosebite ceremonii şi în urmă se ospătâză cu toţii. (2) 

In alte părți, tot din Transilvania, precum bunădră în 

  

- (1) Dat. Rom. din unele sate din Bucovina;—Sim. Mangiuca, Calend, 
pe an. 1882 şi 1853;—Dim. Cantemir, Descrierea Aoldovei, p. 155 : <Chi- 
raleisa. Acest cuvînt se derivă din exclamaţiunea Kigtz îhzizn, care o 
întrebuinţâză creștinii în rugăciunile lor. In 5 Ianuarie, spre diua de 
Botezul Domnului, fie-care părinte de familie face o cruce de lemn şi o 
îmbracă cât se păte mai elegant cu pânză albă de mâtasă, ori sirmă, 
precum îi ajung puteriic, şi apoi, după vespere, o p6rtă ca în procesiune 
pe la t6te casele, urmat de o mulţime de copii, cari repet cât se pâte 
mai des cuvîntul Chiraleisa>;— Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 24: «După 
facerea aghiasmei, mai înainte vreme eră obiceiul (acuma a început cu 
încetul pe alocurea a se perde), ca fie-care creștin să facă o cruce de 
lemn, pe care, după putinţă, o împodobese cu pânză albă, ori cu mătasă, 
și după vecernie o pârtă ca o Litanie prin t6te casele, întovărăşită de 
o mulţime de copii, cari întruna strigă: Chiraleisa? Chiraleisa !+— Com. de d-l EI. Pop: <In unele locuri de prin părţile nostre (ale Şom- 
cutei-mari în Ungaria) se mai Susține datina că flăcăii se string la olaltă şi merg și ci în urma celor ce umblă cu crucea şi strigă în gura „Mare, când se apropie de vre-o casă, Ghir Alerai Donne! 

(2) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul.
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comuna Cielani, copiii, cari umblă cu preotul din casă în 
casă în sâra Botezului Domnului, ai datină de a ură celor 
de casă cu următârele versuri: 

Ciura-leşa, - Vad lăptâse, 
Marga-reșa, „| pie de ori 
Sită rară Până ?'n brii, 
leşi afară! Secara 
Sită dâsă Cât scara, 
Intră'n casă! Spicul 
Oi lânâse, | Cât voinicul! (1) 

Şi de 6re-ce fie-care scie că preotul umblă cu crucea și 
are să se abată şi pe la dînsul, de aceea nimeni nu mă- 
nâncă nimic până ce nu sosesce preotul ca să-i stropâscă 
casa cu aghiasmă și să-i bine-cuvinteze masa. 
Din causa acâsta, şi mai cu semă unii cari locuesc departe 

de vatra satului sunt necesitaţi ca, vrând „nevrând, să nu 
mănânce mai tâtă giua. 

„Alții însă nu mănâncă anume nimica până ce înserâză, 
credend că, dacă vor posti, va fi bine .pentru casă, vor fi fe- 
riţi de vrăşmași şi de pagubă (2). 

Pentru fetele cele mari, ajunarea acâsta este chiar fârte 
binevenită, pentru că se crede că cine postesce în ajunal 
Bobotezei, acela îşi capătă consârtă frumâsă. (3). - 

Iară unii copii nu mănâncă nimic tă diua, creqând că, 
dacă vor posti în qiua acâsta, vor av6 noroc să prindă în 
laţ multe pasări. (4) a 

Gospodarul de casă, cum aude că preotul nu e departe, 
pune pe unul dintre căseni ca să-l pândâscă când are să 
6să din casa vecinului, iar când i se dă de. scire ca eșit 

  

(1) s Rândunica», fie literară-beletristică, an. II, Sibiia 1895, p. 75. 
(2) Dumitru Stănescu, Obiceiuri la Bovoteză, publ. în « Convorbiri li- terare», an. XXI, Bucuresci 1887, p. 350: «Biserica ordână în „ajunul Bobotezei postul, ca. un semn de respect pentru a doua qi. Poporul aprâpe nu scie nimic de acel respect pentru sărbătrea Bobotezei, ceea 

ce a avut în vedere legiuitorul; ci el crede că, dacă va posti, va fi bine 
pentru casă, va fi ferit de vrășmași şi de pagubă». i 

: (3) Dat. şi cred. fetelor din Mahala, com. de. d-l Ionică al lui Iordachi Isac;—Avram Igna, Credinţe pop. din comuna Sabolciu, în Biharia, publ. în «Familia», an. XXXII, Oradea-Mare 1896, p. 56. : (4) D. Stănescu, Zoe cit,
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şi vine acuma la: dînsul, aprinde de grabă o lumină de câră curată şi cu lumina aprinsă ese apoi până în pragul de la ușa tindei spre întimpinarea preotului. (1) 
În acelaşi timp fetele, dacă sunt fete mari în casă, ieau de grabă mărgelele de la gât sai panglica dintre mărgele, 

sgardele și cerceii, precum şi ş6se b6be de cucuruz, și le aşcză sub pragul uşei, ast-fel ca, venind preotul cu crucea, 
să îr6că atât el cât şi cei-lalţi inşi peste dinsele, dar să nu le observe, căci făcând acâsta se mărită (2). 

Iar gospodina de casă pune vre-o câte-va grăunţe de pă- 
pușoiii sub așternutul şi în locul unde are să Şedă preotul. 
anume ca să ș6gă closcile vara, precum și pentru aceea ca, dându-le mai pe urmă la closci, să nu înăduşe puii. (3) Iar când vine acuma preotul, aruncă vre-o câte-va grăunţe de cucuruz (porumb—păpuşoiii) înaintea lui, credând că, făcând | 
acesta, se vor ouă găinele (4). 

Preotul, care: merge de regulă în. fruntea suitei sale, cu epitrachilul (patrahirul) după Srumaz, cu crucea în mâna stângă și cu struţul de busuioc în mâna drâptă, cum ajunge 
“Și păşesce peste pragul uşei de la tindă, începe a cântă 
tropariul: «In Iordan botezându-te Tu Dâmne!....» şi a stropi 
cu apă sfinţită casa cea mare, unde e de regulă aşezată masa 
cu bucatele, iară după aceea cale-lalte odăi, netrecând cu vederea nici rudele Şi lăgile pe cari sunt așezate hainele. (5) 

Ba în unele părți, precum bunădră în Joldova, se suie chiar și în podul casei și acolo stropesce. (6) 
(1) In cele mai multe sate din Bucovina. 
(2) <Familia», an NĂVII, Oradea-Mare 1891, p.1;—Din Mss. d-lui 1, Pop.-Reteganul: «Când umblă popa cu crucea, fetele pun sgarde și cer- cei sub prag, ca ast-fel trecând preotul cu crâsnicii şi diecii peste ele şi dacă aceia nu le observâză, ele se mărită>;— Const. D. Gheoghiu, op. cit, p. 24. 
(3) P. Herescu, Superstiții din com. Găinesci, jud. Suceva, publ. în <Segătărea», an. III, Fălticeni, p. 50;—$. Michăilescu, Superstiţii din jud. Suceva, publ. în <Sedetărea», an. II, Fălticeni, p. 197, 
(4) Avram Igna, Credinţe pop. din com. Sobolcii, în Biharia, publ. în «Familia», an. NXXII, p. 56. 

o (5) Pretutindenea în Bucovina. — Din Mss. d-lui, 1. Pop.„Reteganul : “In ajun umblă preotul cu crucea şi stropesce casele și tot cuprinsul credincioşilor, cântând: In Iordan botezându-te tu Dâmne!» 
(6) El Sevastos, S&rbătorile Pop. publ. în iar. cit, p. 149: «In acâstă
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După ce a sfirşit de cântaț. troparele şi de stropit .tâte odăile, se întâree iarăşi în casa cea mare, unde se pos- tză lângă masă, întors cu faţa spra ușă, așteptând să vie cei din casă şi să sărute crucea. a 
Cum s'a postat acolo, vine maj întâi gospodarul de casă, care mai înainte de acâsta Va condus cu lumina aprinsă prin tote odăile, își face cruce, sărută crucea, şi după acâsta li- pesce lumina, aşă aprinsă cum este, de cornul mesei saii de un blid. 

- Nemijlocit după acesta vine gospodina de casă cu un fuior de cânepă sai Şi de in, frumos răgilat şi periat şi, sărutând şi ea crucea, așâză fuiorul peste acâsta, rugând în acelaşi timp pe preot a-i permite ca să ieă vre-o câte-va viţe din îu- iorul care se află dejă pus pe cruce. (1) | Fuiorul acesta are mai multe însemnări. 
Mai întâi, se crede că, dându-i-se preotului fuiorul acesta în ajunul Bobotezei, în vara viitâre se va face şi va cresce cânepa. (2) 
Al doilea, se; crede că de aceea se'dă preotului fuior, ca să se prindă de fuior tâte relele. (3) “ 
Al treilea, se crede că peste acest fuior are să trecă sufletul celui ce la dat,. precum şi al celor-lalţi r&posaţi de: casă, peste ad până la raiă. (4) o In fine al patrulea, se crede că din acest fuior Maica Dom- nului face un zoloc (5), pe care îl slobâde îi iad şi, pringând 

ÎN . 

di preotul se duce în fie-care casă și ţăranul îl suie în pod şi stropesce cu aghiasmă peste. tot locul, ca să depărteze duhurile cele rele !» (1) Pretutindenea în Bucovina. — D. Stănescu, Obiceiuri la Bobolteză, Publ. în giar ciț, p. 330: «In aceeași di preotul, sfinţind apa, este dator a merge pe la casa fie-cărui credincios spre a-l boteză, atât pe el cât și familia, cât și cuprinsul lui. Credinciosul, din parte-ă, cinstesce pe. preoti cu un futor de cânepă, ori cu un caier de lână, cevă carne şi mai rar bani!» 
(2) Dim. Dan, Credinfe pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. IV, No. 63: <Poporul crede că, dacă va da preotului, la ocasiunea când umblă el la Bobot6ză cu erucea pe la casele creștinilor, un fuior, apoi se va face în vara viitâre cânepa.» 
(3) Dim. Dan, Cred. pop. buc., loc. cit. o 
(4) Com de Petru Ursul, fost cantor bis. în Căndreni. (5) Voloc=sac mare de prins pesce,
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sufletele: ce se află într'insul, le scâte afară şi le bagă în 
raiu. (|) - i i ME: 
“Tot aşă cred şi Românii din. Moldova. 
Iată ce ne spune în privința acâsta El. Sevastos: 
«De când s'a făcut legea n6stră şi până la a doua venire, fe- meile creștine ai dat și vor da un fuior la cruce, din care se lucrâză în raiă o mrejă, că la a doua venire, după ce Christos: va judecă nordele şi va trimite pe păcătoşi la muncile iadului i-a învoit Maicei Sale să se ducă la iad și să arunce o mrâjă de trei ori, și câte suflete s'ar put€ prinde în mrejă are să le dea 

întrun loc de odihnă, nu de mare fericire. ca la raiă, dar nici la vecinică muncă. a 
«Și pentru acâsta daii femeile fuior la cruce, că doar s'a milos- tivi Maica Domnului asupră-le, să se prindă și ele în mrejă.> (2) 
In unele părţi s'a uitat adevărata însemnătate a acestui 

fuior. 
De 

Aşă Românii din Reltg în Transilvania şi cei. din Șoimn- 
cuta-mare în Ungaria daă de astă dată câte un fuior de 
cânepă sub firmă că trebue de funie la clopote (3), ceea ce 
însă nu e adevărat, căci fie-care preot strînge fuidrele acestea 
şi le întrebuinţâză numai pentru sine. . 
„Ce se atinge de firele cele de fuior ce le icâ gospodina de. 
casă de la crucea preotului, se crede că sunt bune de pus. 
în pânza volocului saii a mrejei, ca să tragă pescele, cum 
trag băeţii la Bobotâză după preot. (4) 

  

(1) Cred. Rom.: din Mahala, com. de d-l Ion al lui Iordachi Isac;—a 
celor din Siret,—precum şi a altor Români din Bucovina. 

(2) Sărbătorile pop. publ. în giar cit, p. 149;— Const. D. Gheorghiu 
op. cil, p. 23: « După slujbă, preotâsa ese înaintea preotului, sărută crucea și apoi mâna popii şi, luând un fuior periet frumos şi într'adins lucrat! pentru acest scop, îl lâgă la cruce; pentru că ele ai credinţă că din 
acest fuior se va lucră în raii un voloc (mrâjă), cu care Maica Precista, la a doua înviere, va veni să le pescuâscă din iad. (Există credinţa că Maica Domnului, când va veni la iad, va aruncă volocul de trei ori şi | "cine se va prinde în el va fi “scos de la munci și dus întrun loc mai fericit). 'Tot pentru acest scop fie-care femee apoi, când îi vine preotul în casă în acea di, îi l6gă la cruce o bucată dintr'un caier, sait în lipsă o jirghiuţă de aţă.» - . | (3) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul ;—com, de d-l El. Pop: <Unii pun la cruce și fuiâre de cânepă, din cari se fac apoi funii la clopote.» (4) S. Michăilescu, Superstiţii din jud. Suceva, publ. în <Şeetorca»,
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"Alţii însă, şi cu deosebire fetele cele mari, întrebuinţâză 
firele acestea cu totul spre alt scop, şi anume: din -caierul 
de îuior, care e legat la cruce, ieaii o şuviţă, pe care o îm- 
pletesc în trei; fac o feștilă, pe care întingându-o. pe o pastă 
de câră, o ciuciulese în palme, făcând o luminărică ;. după 
ce aii postit tâtă diulica, sâra, înainte de culcare, aprind lu- 
miînărica, se închină şi bat metanii, iar bucăţica de luminare 
ce le-a mai rămas o sting, punându-o sub cap, pentru ca în 
somn să-şi vadă ursitul. (1) ae 
După gospodina de casă vin toţi cei-lalţi căseni, chiar și 

servitorii, pe rînd, după etate, şi fie-care sărută crucea. (2) 
Iar preotul pe fie-care, cum vine şi sărută crucea, îl stro- 

pesce cu apă sfinţită pe frunte. 
In multe case, unde sunt copii mică, se p6te observă la 

acâstă ocasiune câte o scenă tragico-comică, şi anume: unii 
copii neastâmpăraţi, cum aii vădut că a intrat preotul cu 
crucea în casă și a prins a cântă, încep şi el a plânge și a 
strigă, pare-că i-ar fi pus cine-va pe cărbuni. Şi asta din 
causă că se tem de preot, fiind-că mamele lor nu odată, când 
fac multe nebuiiii și mai ales când rostesc cuvinte necuviin- 
ci6se, îi ameninţă cu cuvintele: «nu vorbi aşă, că taie popa 
limba!» Şi acum, vădând că a intrat popa cu crucea în casă 
şi nesciind care e adevărata causă a venirii sale, cre că a 
venit să le taie limba. De aceea s'acăţară de mamele lor.ca 
scaiul de 6ie sai fug şi se ascund prin unghere, ca să nu 
dea popa cu crucea peste dînșii. o 

lar mamele lor sait o soră mai mare multă ostenâlă tre- 
bue să-și dea până ce-i pot moleomi şi înduplecă ca să sărute 
şi ci crucea. - 
După ce-ati sărutat toţi căsaşii crucea şi după ce s'a sfîrșit 

şi scena acâsta, preotul se înt6rce spre masă, bine-cuvintâză 

  

- ax an. II, p. 197: «Fuiorul de la crucea popei la Bobotâză îi bun de pus în. 
pânza volocului saii a mrejei, ca să tragă pescele, cum trag băcţii după 
popă.> a ia - 

(1) Const. D. Gheorghiu, op. cit, pp. 24—55, a 
(2) «Poporul din unele părţi, — îmi scrie d-l EI. Pop, — crede că, dacă 

cel ce sărută crucea se aplâcă şi pâte'suflă în gaura de desupt a acesteia, 
acela va află stupi (roi) vara,—însă aşă ca să nu fie observat când va 
suflă.>
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bucatele de pe dinsa şi apoi gratulâză celor de casă, dorin- 
du-le tuturor sărbători fericite. | | 

- Na apucat însă bine a rosti cuvintele acestea din urmă 
şi gospodarul de casă îl şi poftesce ca să se așeze la masă 
și să guste și el măcar ciş-cevă din bucatele puse pe dînsa,: 
adecă din cât le-a dat și lor bunul Dumnegei. 

Insă mai cu s6mă gospodina de casă e aceea care îl poi- 
tesce mai cu insistenţă ca să ocupe loc, să şâqă măcar vre-o 
câte-va minute la masă şi să guste din bucatele de pe dînsa, 
anume ca să ș6dă și closeile primăvara pe ouă şi ca eco- 
nGma să pâtă av6 mulţi pui (1), şi al doilea, dacă e vre- 
una sati mai multe fete mari în casă, ca să ș6dă şi peţitorii 
și să se aşeze când vor veni la dînsele în peţit, iar nu, cum 
vor intră în casă, îndată să şi iasă, ci să se mărite chiar în 
anul acela. 

Și preotul, deşi timpul pâte că nu-i încuviinţeză, totuşi 
nu se pune de pricină, ci.cum e poftit, îndată se și aşeză 
măcar: pe vre-o câte-va minute la masă, prea bine sciind că, 
dacă nu va şed6, cei de casă şi mai ales gospodina şi fe- 
tele cele mari se vor supără pe diînsul; căci dacă nu va 
şed6 măcar cât de puţin, atunci, amă&surat . credinţei celei 
torte r&spândite şi înrădăcinate în sînul poporului, closcile 
nu vor șed6 în decursul primăverei pe ouă, nici nu vor 
scâte pui, şi fetele nu se vor mărită, .căci cei ce vor veni 
să lo peţâscă, în loc să ș6dă şi să aşeze cu dînsele,' cum 
vor intră așă vor și eși şi se vor duce mai departe la altă 
casă unde sunt fete de măritat. (2) 
Intîmplându-se ca vre-un preot, din nesciinţă, din prea 

mare grăbire, saii anume nu vreă să șadă, atunci, când ese 
din casă, gospodina îl petrece pe îuriș cu cociorva până 

  

(1) Dat şi cred. f6rte lăţită în Bucovina.—Vedgi şi Dim. Dan, Credinfe 
Pop. bucovinene, publ. în: «Gazeta Bucovinei», an. IV, No. 63: <Veninăd 
preotul la Crăciun sai la Bobotâză în casele creştinilor, este rugat de 
gospodine să şâdă puţin, credându-se că apoi vor ședâ eloscele în pri- 
măvară»;—D, Stănescu, Obiceiuri la Bobotcză, publ. în giar cit, p. 351: 
«Preotul, venind eu Botezul, trebue să stea pe pat la fie-care, căci alt-fel, 
cred ei, e râii depagubă: le mor vitele, chiar closcile nu le stait pe ouă.» 

(2) Credinţă fârte lăţită în Bucovina.



17 

  

afară, și după ce Pa petrecut, intoreându-se îndăr&t în casă, 
se-pune ea în locul acela unde aveă să ș6dă preotul. (1) - 

Tot din causă ca să şâdă closcile pe ouă şi peţitorii când 
"vor veni în peţit, poftesc cei de casă şi pe cei-lalţi inşi, cară 
aii sosit cu preotul, ca să şedă..: o 

Şi dacă preotul nu se pune de pricină, dacă el nu-se prea 
grăbesce, aceştia nici atâta, iar. băeţii ce Vaii petrecut şi 
mai puţin. i 

Din contră, în multe părți, unde există datina de a umblă 
cu preotul și băeţi, aceştia, fiind mulţi dintre dînșii doriţi 
de. mâncări mai alese şi mai .bune, cât ai-scăpără dintr'un 
'amnar suflă tot ce li se pune dinainte. (2) 

In același timp când şâde preotul la masă, iar purtătorul 
cofiţei cu apa sfinţită şi cu struţul de busuioc e.ocupat cu 
cele ce i s'aii dat de gustat, fetele cele mari, unde sunt îete 
mari în casă, se: apropie de cofiță cu un pahar de băut apă 
în mână, anume ca să icâ puţină apă sfinţită într'însul, în 
realitate însă mai mult ca să fure vre-o câte:va fire de bu- 

(1) P. Herescu, Superstiţii din Găinesei, jud. Sucăva, publ. în <Şe- 
detoreas, an. III, p. 30.—Dat, Rom. din Ilişesci, în Bucovina, com. de 
d-l G. Forgaciu : «Pe locul pe care a şedut preotul, îndată după 'eşirea 
acestuia, se pune gospodina de casă, cregând că șed closcile pe ouă așă 
de liniştit cum a şedut popa pe laiţă»;—a celor din - Frătăuţul-vechiiă, 
diet. de Damian Cojocarii şi com. de 1. Covașă: «Când umblă preotul 
cu Iordanul (cu crucea) şi cu aghiasma (apă sfințită) şi când ese din 
casă, se aşâză muerile iute acolo pe laiţă, unde a ședut preotul, cu scop 
ca să şadă celoscile bine pe ouă.» N : 

(2) 1. Crengă, Amintiri din copilărie şi anecdote, Iaşi 1892, p. 10: 
«Și când veniaii cele două ajunuri, câte trei-deci şi patru-deci de băeţi 
fugiam înaintea popii, de rupeam omâtul, de la o casă la alta, și la Cră- 
ciun nechezam ca mânzii, iar la Boboteză strigam Chiraleisa, de clo- 
cotiă satul. Şi când ajungeă popa, noi ne aşezam în dou& rînduri și 
deschideam calea, iar el iși trăgeă barba şi giceă cu mindrie către gasdă: 

«— Aiștia-s mânzii popii, fiule. Nisce gile mari ca acestea le aştâptă şi 
ei cu mare bucurie tot anul. Gătitu-le-aţi cevă bob fer, gălusce, turte 
cu julfă şi vărzare. i i 

| «— Gătit, cinstite părinte ! poftim de ne blagosloviţi casa şi masa, şi 
poftim de mai şedeţi, să ne şadă pețitorii! - 

„_ «Când audiam noi de masă, tăbăram pe dînsa şi, apoi, aţine-te gură. 
Vorba ceea: «De plăcinte gura ride, de vărzare şi mai tare» 

«Ce să facă, că doar numai de două ori pe an este ajunul» | 

  

Marian, Sărbătorile, 1. 12
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suioc din cofiţă, pe cari le întrebuinţeză apoi, după cum vom 
ved6 mai pe urmă, la diferite vrăji şi, farmece, dacă nu le-a dat 
cum-va înainte de acâsta singur preotul. vre-o câte-va fire. (1) 

După. ce-aii furat vre-o 'câte-va. fire de busuioc şi le-ail 
ascuns, se întore înapoi în casa unde e: preotul şi se pun 
şi ele puţin să ș6gă, iar mai pe urmă, când se ridică de pe 
scaunul pe care ait şedut, îl clătesc, anume ca să-și clătâscă 
daia. (2) 

Preotul, puindu-se la masă, nu e de ajuns numai cu atâta 
ca să ș6dă, ci el trebue să şi guste măcar ciş-cevă. Şi el 
gustă din tâte bucatele măcar o fărmătură câţ de mică, şi 
dacă gustă mai cu s6mă din rii, după ce a gustat, asvirle 
puţin spre pod, şi cu-cât mai bine se lipesce grîul acesta 
de pod, cu atât mai bine se crede că vor lucră albinele în 
vara ce urmâză şi cu atât mai mânoșşi vor fi stupii. (3) 

După ce a şedut preotul la masă, când voesce să se scâle, 
_gospodarul de casă îi dă pentru osten6la sa - vre-o. câţi-va 
cruceri sai puișori, iar gospodina dă omului celul cu desagii 
  

(1) Mai pretutindenea în Bucovina. — D. Stănescu, Obiceiuri la Bobo- 
teză, publ. în giar cit., p. 351: «Tie-care fată are grijă să dobândâscă 
un fir de busuioc din pomătuful preotului botezător, pe care să-l pună 
sub căpătâiu când se culcă, spre a cunssce mai dinainte pe viitorul 
s6il soţ:;—Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. 25: «caii busuioc de la preot, 
când merge -cu Iordanul, și sâra, când se culcă, pun acel busuioc sub 
perna pe care dorm, ca să li se arate în vis flăcăii ce le vor luă în că- 
sătorie>;—Aug. R. Clavel, De-ale vieții, publ. în «Revista literară», an. 
VI, Bucuresci 1885, p. 531: <Eră în ajunul Bobotezei. Popa umblase mult 
prin sat, urmat de paracliser cu căldărușa cu ciaznă. Tâte casele i se 
deschiseseră pentru ca să fie bine-cuvîntate. După «In Iordan bote- 
szându-te Tu, Dâmne», mie şi mare sărutase crucea şi mâna Sfinţiei-Sale. 
In urmă, popa, închinând obicinuitul pahar de vin, îşi luase diua bună 
prin «Sfintul Botez să ne fie într'ajutor:. Iar cel mai bătrân din casă, 
aruncând gologanii în căldăruşă, îi r&spunsese: «Să te auqă Dumnedei, 
«părinte, și să umbli sănătos!» Dar popa, când eşi din casă, împărţi la 
îete. și flăcăi busuioc, busuiocul căre ne face să visăm Vine. După cină, 
fetele şi flăcăii 'pua busuiocul sub perne, ca să li se arate în vis scrisul 
dorințelor ascunse în inimile lor» j—con. de d-l El. Pop : «Din busuiocul, 
cu care 'stropesce preotul, fetele cred că e bun de a-şi face fetele de 
NOro€.2 - NE DE | 

" (2) Avram Igna, Credinfe pop. din comuna Sabolciă în Biharia, publ. 
în «Familia», an. XXXII, Oradea-mare 189%, p. 56. a 

(3) Cred. Rom. din Mahala, com. de Ionică al lui Iordachi Isac,
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un: colac mare și frumos, care e asemenea menit pentru preot, din care causă se și numesce el colacul popii, iar celor-lalţi, dacă nu sunt prea mulți, le dă de regulă câte o plăcintă. Tot așă fac şi Românii din cele mai multe părţi ale 7ran- silvanieci (1), Ungariei (2) şi Munteniei, (3) 
Când se ridică preotul de la masă şi se pornesce mai de- parte, gospodarul de casă ică lumina cu care Pa. întîmpinat la venire şi care a stat până atunci aprinsă, ese cu dînsa înaintea preotului, şi ast-fel. îl petrece apoi cu lumina în mână şi cu capul gol până la vecinul săi, dacă casa acestuia nu e prea departe. Dacă însă vecinul locuesce departe, atunci numai până la un loc sai până la pârtă şi apoi iar se în- târee îndărăt. (4) 

Ie In acelaşi timp când îl petrece sati cevă mai înainte de acâsta, mai fie-care gospodar îl întrâbă: 
— De unde aţi început, părinte? Mai aveţi mult de um- blat? In cotro aveţi de gând acum să mergeţi ? E Și asta din causă pentru că mai fie-care locuitor se feresce şi râgă pe Dumnedei ca preotul să nu sfirșâscă la dînsul de umblat cu crucea, căci există credința că la cine siirşesce preotul de umblat, acela va muri în decursul anului. (5) Familia, căreia îi merge rii şi voesce a-și întâree, face 

(1) Din Mss. d-lui I. Pop.-Reteganul: «In sâra de ajun vine popa cu ! crucea și sărută toți crucea și daii popii un colae şi un fuior și într'o cană vinars și Dani cine vreă. Pe unele locuri, precum în Sâncel, dai preo- tului și colaci, pogăci, pâme uscate, brânză, câste, ori alte cărnuri de pore (în valea Jiului).> 
(2) Com. de d-l El. Pop: «In ajunul Bobotezei după 'amâdă, în cele mai multe locuri, sâra, când se întunecă, încep cantorul şi Iătul (crisni- cul), în alte locuri și preotul, a umblă cu crucea din casă în casă. Acâsta se dice că se face pentru Gmenii morboși, cari nu sunt în stare a merge la biserică și totuși şi ci să sărute sfinta cruce. Crisnicul pOrtă cofa (bota) cu aghiasmă, iar cantorul cântă Jordanul, adecă. troparul: «In «Jordan botezându-te Tu, Dâmne>.... Preotul dă crucea spre sărutare, iar cu stropilorul din busuioe stropesce pe capul celui ce sărută crucea şi în fine prin casă peste tot, Muerile, și mai ales unde sunt fete, își scot tâte vestmintele pe rude și prin cuie ca să se stropâscă. Gazda casei ţipă în cofă bani, câţi-va cruceri, după putinţă. In multe locuri se dă celor ce umblă cu crucea mere, nuci ş. a. şi-i şi ospătâză.» ME (3) D. Stănescu, Obiceiuri la Boboteză, publ. în giar cit., pp. 350—351, (1) Dat. Rom. din unele părţi ale Bucovinei. - (5) Com. de d-l EL..Pop.
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ast-fel: una dintre femeile acelei familii păzesce momentul 

când preotul cu Botezul ese din casă. şi ieă cu vătraiul de 
picior pe băiatul care duce căldărușa de botez. (1) 

Cum a eşit preotul, precum şi cei-lalţi cari lait petrecut, 

din casă, stăpâna mătură casa după el, anume ca să nu aibă 

pureci peste vară (2),-iar fata. ce-a ascuns mărgelele sai 
panglica din mărgele precum şi cele-lalte obiecte sub pragul 
ușei, plină de bucurie că nu i-a observat nimeni semnele, se 
repede la dînsele şi le ridică de unde le-a pus. 

Atât procedura punerii, cât şi a sedterii acestor semne, a 

descris-o într'un mod cât se pâte de bine şi de lămurit d-ra 
Lucreția Suciu în următârea poesie: 

Vesel a trecut Crăciunul şi dorințele de-atunci 
Nimeni nu le mai simţesce, numai cetele de prunci. 
Dar” s'apropie Iordanul, Boboteza e pe prag! 

Las' să ningă, gerul crepe tte crengile de fag, 

Să se facă foc cu ele, va fi vatra arsă bine, 

Ca și inima de fată arsă ?n doruri şi suspine... 

Laviţa de la ferâstră e curată ca oglinda, 
Masa "'ntinsă cu mesaiul, măturată e şi tinda, 
După ușa ei e fata, două şire de mărgele 
Ține ?n-mână, le deslâgă şi desface dintre ele 
Pănglicuţa 'năsădită, — cum seci dînsa din aud, 
Mai ică încă şâse b6be galbene de cucuruz, 
Şi se r6gă lin, din suflet, rOgă-se aşă cu drag, 

" Apoi ieă panglica, bobii, le ascunde chiar sub prag... 

-Tropot vesel se aude, ager glas de clopoţele, 
Melodia cu Iordanul se învălue cu ele; 

Popa trece pragul casei şi stropind cu apă sfântă, 
Cântă pruncii pe-asurdite, chiar și sfâful vesel cântă... 
Sfirşind popa sîînta slujbă, grâsnic sbier pruncii Iordanul. 

"Găzdărița dă colacul, gazda dă în cofă banul; 
Năvălind pe ușa casei, toţi se duc cum aii venit. 
Iar” fetiţa zimbitâre seâte semnul tăinuit, 
Panglicuţa năsădită, bobii galbini, de sub prag, 
Şi şoptesce după uşă : Dâmne! dă-mi-l, că mi-i drag! (9) 

(1) D. Stănescu, Obiceiuri la Bobot&ă, publ. în diar cil. p. 331, 
(2) Avram Igna, Credinfe pop. din comuna Saboleii în Biharia publ. 

în «Familia», an. XXXII, p. 56, 

(3) «Familia», an. XXVII, Oradea-mare 1891, p. 1.
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După ce s'a întors gospodarul. de casă, care a petrecut 
pe preotul cu lumina, se așâză apoi cu toţii la masă şi mă- 
nâncă şi ei, căci înainte de a bine-cuvîntă preotul masa, după 
“cum am spus şi mai sus, rar care Român se încumătă a mâncă, 
și mai cu s6mă fetele cele mari, despre cari se crede că, dacă 
nu mănâncă în diua de ajun, se vor mărită mai de grabă. 

Trecând diua şi sosind s6ra, fie-care fată care şi-a ascuns 
panglica din mărgele o ieă când se culcă, atât pe acâsta cât 
şi cele-lalte semne, ce le-a mai pus dimpreună cu dînsa sub 
prag, și le pune sub pernă, având ferma credinţă că, tăcându-o 
acâsta, peste n6pte îşi visâză iubitul, (1) 

Alte fete mari din contră, puind mărgelele de la gât pe 
pragul uşei, ca să pășâscă preotul peste ele când vine cu 
Botezul, şi, luându-le după aceea, le pun la gât, anume ca să 
se mărite. (2) 

    

(1) G. S. Ionean, 0p. cit, p. 48; — Const..D. Gheorghiu, op. ciţ., p. 24: “In ajunul Bobotezei, fetele mari (de măritat) pun mărgelele ce port la - gât pe pragul ușei, ca să pășâscă preotul peste ele când vine cu Ior- danul, apoi le ică și le pune la gât, ca să se mărite curind.» (2) Călindarul poporului pe anul comun 1889, Sibiiu, p. 73: «Fetele, dacă pot fură vre-o crângă din busuiocul popii de la Bobotâză ŞI O as- cund n6ptea sub perină, își viseză pe bărbatul ursit> ;—din -Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul: «Se încârcă a fură pe neobservate busuiocul din gă- l6ta cu aiazmă şi sâra îl pun la cap, și ast-fel nâptea visâză pe viitorul bărbat>;—idem: «Fetele fură o I6că de busuioc din mătăuzul popii și peste nâpte îl pun sub perină, că apoi îşi visâză orînda»;—Avram Igna, Credinţe pop. din comuna Sabolciu în Biharia, publ. în «Familia», an. XXXII, p. 56: «Fetele de măritat să postâscă în ajunul Bobotezei (să ajune) şi din mătăuzul preotului să-şi rumpă un fir şi să-l pună n6ptea sub perină, că-şi vor vedâ data»; — Art, Gorovei, Vrăji de ursită publ. în + Șeetărea», an. I, p. 146: «Fetele şi flăcăii ieat busuioc de la 
popa şi se culcă cu el la cap, și cu cine se visâză că mănâncă, pe acela ' îl va luă»;—com. de d-l P. Herescu, învâţător în Găinesci, jud. Sucâva: «Flăcăul sait fata ce doresce să se mărite fură o „bucăţică de busuioc din fiștocul preotului, pe care îl lâgă la degetul cel mic de la mâna drâptă și peste nâpte își visâză ursitul:;;—G. S. Ionean, op. cil, p. 48: «In ajunul Bobotezei, fetele mari icaii busuioc de la preot când se duce cu Botezul şi sâra, când se culc, pun acel busuioc sub perna pe care dorm, ca să ]i se arate în vis flăcăii ce vor luă în căsătorie»; B. P. Hasdeu, Etym. Magu, t. 1, p. 501: «In ajunul gilei Sf. Ioan Botezătorul, când vine preotul pe la case cu Botezul, fetele icaii de la preot busuioc şi apui n6ptea se culcă pe locul unde a stropit preotul cu aghiasmă, pu-
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„Ce se atinge de busuiocul ce Pai căpătat sai Vai furat 
din struţul preotului, e de observat că acesta se întrebuin- 
țeză spre mai multe scopuri şi anume: 
“Il pun, când se culcă, sub căpătâii, credend că peste n6pte 
îşi vis6ză ursitul, data, orînda. 

Il pun în gard, şi al căreia va fi diminâa cu brumă, 
aceea va luă bărbat bogat; iar dacă nu va fi.cu brumă, va 
luă sărac. (1) a 
"IL pun pe ghisdelele fântânei și apoi se gândesce fie-care 
la flăcăul cu care doresce-să se mărite. Și dacă busuiocul 
va fi diminâţa umed, sait mai bine dis plin de rouă, atunci 
flăcăul respectiv va lua-o, altmintrelea nu. (2) 

  

.n6nd busuioc sub perba pe care se culcă, și peste n6pte visâză pe vii- 
torul soţ>; — D. Stănescu, Obiceiuri la Boboteză, publ. în giar cit, 
p. 351: <Cu acâstă ocasie, dacă la acea casă este vre-o fată mare, ea face 
tot posibilul să dobândâscă un fir de busuioc din pomătuiul cu care 
botâză preotul. Acest fir e ţinut cu multă grijă; sâra, când se culcă, e 
pus sub căpâtâii; ea va vedâ în vis pe acela ce vu fi soţul sâii, este 
credința poporului»; —dat. şi cred. fetelor din Bucovina: «In ajunul Bo- 
botezei s€ra și în diua de Bobotăză Ss6raiaii datină fetele, când se culcă, 
de-a pune busuioc din struţul cu care stropesce preotul cu aghiasmă, 
anume ca să viseze pe viitorii lor soți, să-și viseze ursita, ursitul.» 

(1) Art. Gorovei, op. cit, p. 116;—G. 8. Tonean, op. cit, p. 48: «Sâra, 
în ajunul. Bobotezei, mai multe fete unite, pun busuioc prin gard, şi 
diminâţa, al cui va fi cu-brumă, aceea îcă bărbat bogat, iar cel fără 
brumă, îl va luă sărace; — Const. D. Gheorghiu, op. ciț., p.26: «S&ra, în 
ajunul Bobotezei, strîngându-se mai multe fete la un loc, pun busuioc 
prin gard, şi dimința când se scâlă, al cui va fi cu brumă, aceea va 
luă bărbat bogat, și al căreia va fi fără brumă, însemnâză- că va luă 
bărbat sărac.» E 

(2) Art. Gorovei, op. ciț., 'p. 146: «Fata pune busuioc pe ghisdelele 
fântânei și se gândesce la flăcăul cu care ar dori să se mărite. Dacă 
busuiocul va fi diminâţa cu brumă, îl va luă:;—G. S$. Ionean, op. cit. 
p. 49: «Sâra, în ajunul Bobotezei, fetele mari pun o-cracă de busuioc 
uscată pe ghisdurile puţului, apoi se gândesce la un flăcăii, pe care 
voesce a-l luă în căsătorie, și, dacă diminâţa va găsi acel busuioc umed; 
îl va luă, iar alt-fel nus;— Const D. Gheorghiu, op. cit, p. 26: «Pun o 
cracă de busuioc uscată pe ghisdurile fântânei; apoi se gândesce la un 
îlăcăii pe care doresce a-l av& de bărbat, şi dacă diminâţa va găsi acel 
busuioc umed (jilav de tot), îl va luă, iar alt-fel nu»;—D. Stănescu, Obi- 
ceiuri la Boboteză, publ. în giar cil., p. 351: «Dacă voesce să scie de se 
mărită anul acela ori nu, pune firul de busuioc afară unde-va, la strâ- 
șina casei, a pătulului, a coşarului ete. Dimin6ţa, dacă firul: de busuioc
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Pun câte un fir din busuiocul acesta prin florile: cu cari îşi împodobese capul când se ducila joc, anume ca să fie îndrăgite şi jucate de feciori, . ME e N "In fine tot acele fire de busuioc le mai întrebuinţeză încă și la diferite alte farmece, anume ca să atragă feciorii la. dînsele, spre a se pute “cât mai de grabă mărită. (1). 

III. 

FARMECE ȘI VRĂJI. 

„E mult puţin cunoscut că tineretul român de pretutindenea îndătin6ză a se căsători mai cu s6mă în cârnilegi sai câș- legile de ârnă. 
| In aceste câșlegi se fac de regulă “cele mai: multe şi: mai. însemnate nunți, şi asta din causă că. în câșlegile acestea poporul nu are .aşă mult şi greii de-lucru şi pentru că în răstimpul :acesta fie-care ins ce doresce şi voesce să se că- sătorâscă e provăqut cu tâte cele trebuinci6se pentru în- cheiarea și serbarea unei căsătorii. - Drept aceea, fie-care fată mare, care doresee să se mărite, caută acuma de prin postul Crăciunului ca să-i fie zestrea așezată în cea mai bună rînduială, ca, sosind câșlegile, să' n'o afle peţitorii nepregătită. 

Iar când sosese câșlegile, fie-care fată, când mătură casa, începe tot-deauna de la prag, cregând că făcând aşă, îi vor sosi mai curînd peţitori, (2) | i Cum ai sosit câșlegile, încep și. feciorii, cari vor să să îns6re, a merge în peţit, aşă că până la Bobotâză cei mai mulţi inși 'sunt dejă logoaiţi şi timpul serbării nunţii lo: PI 
| 

este plin de rouă, brumă, ori chidă, atunci fata se mărită chiar anul acela; iar de rămâne useat precum l'a Pus, nu i-a venit încă c6sul, tre „bue să aibă răbdare.» - : i (1) Dat. şi cred. feteior din Bucovina, | 
(2) Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în '< Gazeta Bucovinei», an.'1V, No. 70. 

. a
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hotăriît, ceea ce se pâte. ved6 şi din următârea . doină po- 

porală din Transilvania: - IN 

Colea ?n Postul: lui Crăciun, | Şi din grai așă grăesce: 
Tâte fetele-s de rînd. — O! amar, maică, de mine, 

Cându-i pe la Bobot&ă,  : Că iară r&mân.cu tine, 

Se vede care-i vetâză, B&trână sunt ca şi tine, 
Că se uită pe ferâstă „| Nici un peţitor nu vine! (1) 

Precum și dintr'o variantă a acestei doine, asemenea din 
Transilvania: _ 

Câtu-i Postul lui Crăciun, - Se tot uită pe ferâstă: 
Tote fetele se ţin; — Vai de mine, vai de mine, 
Cându-i pe la Bobot&ă, Că la noi nu vine nime! (2) 

Timpul peţirii așă dar e în cele mai multe părţi de la 

Crăciun şi până la Boboteză, iar cel al serbării nunţilor între 

Bobotăâză şi Septemâna albă. | | 
Cum a sosit însă S&ptămâna albă, rar care fecior se mai 

gândesce la peţit! De .aicea apoi şi următârea chiuitură din 
Satmar în Vngaria: 

Supărate-s fetele, - - Vine Seplemâna albă, 
Cai trecut: câșlegile. a Nime ?n lume nu le ?ntrâbă! (3) 

Drept aceea fetele cele mari, cărora nu le-ai sosit încă 
peţitorii în restimpul de la Crăciun şi până la Bobotâză, Şi 
mai cu s6mă. cele bătrâne, cari nu se pot mărită, îşi fac în 
diua, precum şi în ajunul acestei gile, pe dragoste şi pe ur- 
sită, anume ca să fie căutate, iubite şi jucate de feciori şi 
ca să se pâtă cât mai de grabă mărită. 
Aşă fetele din Bucovina, cari voesce să fie căutate, iubite 

și jucate de feciori, se duc sâra spre Bobotâză şi aduc apă 
neîncepută de la fântână. După ce aii adus-o, pun în ea vre-o 
câte-va fire de busuioc şi apoi o aşăză într'un loc unde să 
0 bată s6rele, când va răsări a doua qi diminţă. 

  

(1) Ioan Poruţ, Doine din Ardăl, publ. în «Familia», an. XVIII, 
Oradea-mare 1882, p. 602. | 

(2) Dr. 1. Urban Jarnik şi Andr. Bârsan, Doine şi strigături din Ar- 
del, Bucuresci 1885, p. 417. 

(3) Florian Danciu, Poesiă pop. de prin Satmar, publ. în «Familia» 
an. AXIII, p. 19.



  

A doua di diminâţă, adecă în diua de Bobotâză, cum se 
sc6lă, încep a descântă : apa acâsta în următorul mod: 
Deminâţă nam sculat, 

Pe obraz că n'am spălat, 

La biser'că m'am gătat, 
La ieâne m'am închinat, 
Lui Dumnegeă m'âm rugat; 
Iar după ce nam rugat, 

La biseric'am plecat 

Pân' nu eră popa "n altar 
Niei pasărea sculată din cuibar, 
Pe bură nescuturată 

Şi pe cale necălcată. 
Cum am mers și cum m'am dus, 
La biseric'am ajuns 
In biseric'am întrat, 

La icOne m'am închinat. 

Bărbaţii, cum mo zărit, 

Unul Valtul o ochit, 

Femeile s'o cotit, 
Toţi de mine rău o grăit, 
Eu tare că m'am scârbit 
Şi de-acolo am ieșit, 
Jeluindu-mă 

Și văetându-mă. 
Nime nu m'o audit, 
Nime nu no vădut, 
Numai Maica Domnului 
Sus din pârta cerului, 
Numai ea m'o audit, 
Numai ea m'o vădut, 
Și pe cară 
De câră 
S'o scoborit 
Și la mine o venit, | 
Şi pe mine m'o 'ntrebat 
Și din gur” o cuvintat: 
— N. ce te vaeţi, 

_Ce:te cânţi? 
— Da cum nu moi văetă 
Și ei cum nu m'oiiă cântă, 
Că diminâță m am sculat, 

  

  

Pe obraz:că m'am spălat, 

La icne m'am închinat, 

Lui Dumnedeii m'am rugat, 
La biser'eă m'am gătat. 

Şi după ce'nvam rugat, 
“La biseric” am plecat 
Pân' nu eră popa ?'n altar 
Nici pasărea sculată ?n cuibar, 

- Pe bură nescuturată 

Şi pe cale necălcată, 
Cum am mers și cum m'am dus 

La biseric'am ajuns, 

In biseric'am întrat, 

La icâne m'am închinat. 
Bărbaţii, cum m'o zărit, 
Unul YPaltul o ochit, 

Femeile s'o cotit, 
Toţi de mine răi o grăit. 
Ei tare că m'am scârbit. 
Și de-acolo am eșit, 
Jeluindu-mă 
Şi văetându-mg! 

Maica Domnului i-a răspuns 
Și din guraşă i-a dis: 
— Tacă N. nu te cântă, 
Nu te văetă, | 
Că ei cu mine te-oii luă, 
In apa lui Iordan te-oii spălă, 
Cu cămeșă de dragoste 
Te-oiii îmbrăcă, 
“Cu briu de dragoste 
Te-oiă încinge, . 
Corână deaurîncapţi- -oiăpune, 
Mindru mi te voii elăti,. 
Mîndru te voiii limpedi, 
Ca argintul strecurat, 
Ca maica ce te-a dat, 
Ca s6rele când răsare, 
Ca busuiocul cu fâre!,.. 

R&sari sre frăţidre ..



  

Cu nouă rădișâre! 
Nu sciii s6rele-o răsărit, 

Ori un craiă o ieşit ? 
Ba nici craiă nu-i, nici crăiasă, 
Ci-i N. N. cea frumâsă 
Dintre tâte fetele mai al6să! 

Când la joc o ajuns 

„Toţi flăcăii înainte i-o ieșit 
Cu.cușmele ?n. mână, 
Cu păharele pline, 
Toţi la dinsa au cinstit, 
Toţi la joc o ai poftit, 
Toţi cu dinsa o vorbit. 

După. ce rostese cuvintele aceste, se spală cu apa în care 
se află busuiocul și care a fost ast-fel descântată. Apoi se 
îmbracă frumos, se duc la biserică Și după amâdă la joc. (1) 
„Fetele din unele părţi ale Transilvaniei se duc în diua 
de Boboteză des-dimință, până a nu răsări s6rele, la fân- 
tână și die: - 

— Bună diminâţa, 
Apă mîndră leurosă! 
— Sănătate bună, 
Fată mîndră și frumosă! 
—Ei am venit la tine, . 
Apă mîndră leur6să, 
Să mă faci mîndră și frumâsă, 
Că m'am aflat de ochi orbită, 
De urechi asurdită, 
De gură amuţită, 
De mânuri legată, 
De. pici6re 'mpiedicată 

Și ?n ură până ?n grumaz bă- 
[gată! 

— Nu te teme, | | 
Fată mîndră și frumosă, 
De ochi desorbi-te-oiă, 

De urechi: desasurdi-te-oii, 
De gură desamuţi-te-oiiă, 
De mânuri deslegă-te-oiă, 
De piciGre despiedicâă-te-oiă, 

Cu apa Iordanului spălă-te-oiă, 
Mîndră și frumâsă face-te-oiii, 
La toţi feciorii arătă-te:oii! (2) 

Româncele din unele părți ale Banatului, cari voese ca - 
feciorii și fetele lor să fie văduţi, se duc în diua de Botez, 
înainte de 'ce a pocnit piva (trescul) cea dintâi, des-dimi- 
n6ţă, şi pun acolo unde zace ea'spre pocnire puţină unsâre 
şi la punere ic: 
— Cum pocnesce piva şi s'aude de toți și vorbesc de ea, 

aşă să poenâscă și să se vestâscă numele lui N. în tot locul! : 
După pocnirea pivei, se ieă unsârea Şi se păstrâză în casă, 

din care apoi fetele mari ori feciorii se ung mergând la joc 
oră în alte locuri publice. (3) 

  

(1) Din Stroesci, com. de George Bârtoiă, stud. gimn. 
(2) I. Pop-Reteganul, Starostele sai datini de la nunțile Românilor 

ardeleni, Gherla 1891, pp. 10—11. - : 
(3) Aurel Iana, Din credinţele pop. rom., publ. în «Luminătorul», an. X, 

TimişGra' 1889, No. 63.
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“Tot în: Banat este datină ca, în diua de “Bobotâză, mama care voesce ca feciorul stă, dar mai ales fiica sa, când vor eşi în lume, să fie bine vEduţi, să fie iubiți și căutaţi de (Stă lumea, cu un cuvînt să fie tuturor dragi,—luând unsâre, se duce şi o pune sub piva (tr6sc) ce. va pocni prima dată la începerea slujbei mari (leturghie), gicând: | 
Cum se vestesce, La tâte mesele,: 
Cum răsună și pocnesee * | Prin obâre (1), 
Astă pivă, - - Prin ogâre, 
Așă să:jie N. vestită, Pe la joc, 
Să se pocenâscă 'n lume despre | Peste apă, peste foc, 

[dînsa Peste ţări 
In tote casele, „| Şi peste mări. 

După ce piva a pocnit, seică uns6rea şi se păstrâză până 
la Pasci. Pe sâra de Pasci, legându-se în cârpş6 ă, se l6gă sub aripa cocoșului din curte și se dice: 
Cum cocoșul din aripi o pă- | La biseric'or. veni 

[iăpăi (), |: „Și cu toţi s'or veseli, 
Lumii Pascele-o vesti, - | Așă să fie N. vestită; 
Din somn toţi sor pomeni, | De t6tă lumea iubită. 

Diminâţa, luându-se de sub aripa. cocoșului, se pune la : brii şi, mergând, ocolesce (încunjură) biserica: la Znviere. 
Ac6stă unsâre apoi se păstrâză în casă peste întreg anul, ungându-se cel ce voesce a fi iubiţ și vEdut când merge la 

joc ori locuri publice din ea pe sprîncene, pe dosul mânilor 
și, dacă tocmai fata a pus pe cine-va ochiul, de se pâte res- pectivului să-i ungă din acâstă unsâre o haină care nu se spală. (3) | i | 
" Afară do farmecele şi vrăjile citate până aici, mai între: 
buinţâză fetele încă şi multe altele atât în ajunul Bobotezei 
cât și în: dimin6ța acestei dile, nu numai'spre: a fi căutate, iubite şi jucate de feciori, și pentru ca să se mărite mai de grabă, ci şi spre cunâscerea timpului când se vor mărită, precum și a feciorilor ce le'vor luă. a 

  

„ (1) Obor= curte, ocol. Pa | 
(2) Mișcarea aripelor înainte de cântat o numesce poporul pălăpăit. (3) Aurel Iana, Dragostea Româneei în descântece (datine din Banat), publ. în «Fazilia», an XĂVII, Oradea-mare 1891. p. 256. A
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Intre farmecele şi vrăjile din urmă însă şi între cele din 

“s6ra şi dimin6ţa Sf. Vasile, inşirate în capitolul Vergelui, nu e 
mai nici o deosebire. A le înşiră deci pe tâte aici n'ar fi alta 
decât a le reproduce mai pe t6t6 acelea ce le-am reprodus 

dejă în capitolul citat. 
Cu t6te acestea însă voiii reproduce şi aici vre-o câte-vă, 

ast-fel după cum le-am aflat în opurile pe cari le-am consultat 

sail după cum mi s'ai comunicat. 

Aşă flăcăii şi fetele din Muntenia, sau numai fata cu mama 

sa, ori și singură, dând în s6ra spre Bobotâză într'o parte 
focul de pe vatră, aruncă pe vatra arsă câte o s&mînţă de 
cânepă, gicând.: 

— Asta e... (numele persânci ce voesce); de m '0 iubi, să 

sară spre mine! 

Sămînța, încăldită de vatră, crapă şi sare într'o parte sai 
alta, după care fata deduce dacă este iubită ori nu. . 

Se ieai două fire de păr şi, aruncându-le pe vatra arsă, 
die: <Asta sunt eă, asta e... (numele unci pers6ne)». Firele 

se sbicese şi fug în diferite direcţiuni. Dacă firele s'aii întîlnit, 

fata, care le-a aruncat, deduce că acea persână o iubesce, că 

ține la dînsa, şi din contră nu 0 iubesce, dacii : nu s'aii în- 
tilnit, 

Ca şi în sâra spre St. Vasile şi spre Pasci, Năcăii şi fetele 
mari îşi fac pe ursită saii pe scrisă. 

Acâsta se face ast-fel: 

__Pers6na care voesce a sci, a cundsce mai dinainte pe vii- 

torul soţ sai soţie şi chiar dacă se va mai căsători când-va, 
se aș6ză în faţa unei oglindi și, cu ochii pironiţi asupra chi- 

pului s&ii, cu mintea la diferite persâne pe cari le iubesce, 
stă câsuri întregi. După cât-va timp ea cade în amorţire. In 
așă stare fiind, vede o mulţime de figuri cunoscute şi ne- 

cunoscute, produs al imaginaţiunii personale, produs îmbu- 
curător saii din contră întristător, însă, de sigur, tot-deauna 

înt”o strînsă legătură cu persâna sa însăşi. Dacă pers6na 

ce şi-a făcut pe scrisă a vădut în acel moment o câmpie 

verde, un peisagiii frumos, etc, atunci se interpretâză spre bine; 

vre-un loc prăpăstios, vre-o apă furtun6să, vre-un monstru, 
vre-un mort ete., îi prevestesce un viitor trist. Şi nu fără nici | 
un temeiii de adevăr.mi s'a părut faptul povestit, că o fată
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ce-și făcea pe scrisă, vădend în delirul ei pe un băiat ce-l 
iubiă cu.un cosciug în cap,—semn după credinţa - poporului 
că va muri,—i-a venit aşă de răi în cât abiă puti îngână 
câte-va cuvinte şi-şi dete sefletul. ARE 

In mijlocul unei odăi dintr'o casă sait un bordeiii unde- 
va, stă o masă încunjurată de flăcăi Şi fete, iar pe masă 10 
până la 15 căciuli, ori în lipsa lor 10 până la 15 farfurii, și 
sub fie-care câte un obiect. Aşă de exemplu: sub cea dintâi 
ar fi un ban de argint, sub cea de a doua o bucată de 
pâne, sub a treia un pieptene, Şi aşă mai departe. sub fie- 
care câte cevă. 'Un flăcăii din cei de față voesce a sci cum 
va fi soţia sa. El este legat la ochi sait ținut să se uite în 
altă parte. Obiectele de sub căciuli saii farfurii sunt schim- 
bate și flăcăul, care acum îşi cârcă norocul, reîntors la masă, 
ridică o căciulă sai farfurie. A 

Să presupunem că a găsit acolo un pieptene—soţia ce va 
luă va fi zimbată; el găsesce un ban de argint— soţia îi va fi 
bogată; găsesce un ardeii —iute; o perie—-bătrână; oglindă— 
fudulă; busuioc—frum6să, dar săracă; cărbune—brună, ce 
se apropie mai mult de brunul țigănesc; pâne, — bună; 
carne—molatică; inel — credincidsă ; un fir de păr—soţie 
ce-l iubesce; sare—soţie: ce'va trăi mult; săminţă de câ- 
nepă ori de griit—o soţie ce-i va face mulţi copii, ete. Acel 
flăcăii încârcă de trei ori, făcând apoi loc aituia, aşă până 
când toţi, unul câte unul, îşi cârcă destinele. 

Ca o completare a acestei vrăji este numărarea parilor, 
căci după ce acest joc s'a terminat, fetele şi flăcăii, eşind 
afară, merg către vre-un gard din apropiere și întîmplător 
se opresc la un parmac pe care îl numeroteză cu 1. De aică numără în spre stânga cum îi vine gardul în faţă până 
la al 10-lea parmac, pe care-l l6gă cu o cordea ori un fir TOȘU, şi la lumina gilei îl examinză. Dacă parmacul este cu câjă, viitorul soţ, sai soţie, e bogat; dacă e curat, fără noduri,— va fi frumos și sănătos; strîmb,—cocoșat, ete. (1) 

Se string mai multe fete la un loc Şi fac chirosce. După ce le-ai făcut şi le-ati fert, pun fie-căreia chiroşcă câte un „nume de fată ast-fel ca tâte fetele adunate să aibă câte.o A 

(1) D. Stănescu, Obiceiuri la Boboteză, publ. în giar cit. pp. 351-353.
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chiroșcă. După ce le-a pus nume la tâte, le. -aș6ză frumuşel 
pe sub părete afară în rînd, apoi châmă mâţa şi i le arată. 
Mâţa mănâncă una sati și mai multe chirosce. Fetele stai și 
se uită, şi pe a căreia chiroșcă a mâneat-o mai întâiiă mâţa, 
acea fată are să se mărite mai de grabă decât tâte cele-lalte. 
Tar dacă mâţa nu mănâncă nică o chiroşcă,. atunci nică o 
fată nare -să.se. mărite în decursul anului. (1) 

Sosind timpul culcării, unele fete, fără a-şi face cruce, bat 
nou& metanii, în timpul cărora die: 

—' Maica Domnului! fă să-mi visez ursitorul! 
Și apoi, fără a vorbi cu cine-va vre-un cuvînt, se culcă 

şi peste n6pte li se împlinesce dorinţa, adecă își văd partea. 

Ieaii tort de învăţătură, sati din fuiorul de la cruce, îl pun 

în trei pentru feştilă, pe care întind apoi o lumînărică de 
câră. Nu mănâncă nimie tâtă diua, sâra înainte de culcare 
aprind lumînăriea, se închină, bat metanii, bucăţica de lu- 
mînare ce a mai rămas o pun sub cap, şi apoi, culcându-se, 
în somn își văd ursitul. De diminâţă strîng cea întâi îmbu- 
cătură, o l6gă în colţul batistei saii a testemelului, o pârtă 
t6tă diua în sîn; peste di nu mănâncă nimie până sera; 
când dait să se culce, păturose straele, 16 așâză sub cap, 
mănâncă îmbucătura cea de diminâţă, nu vorbesc nimărui 

un cuvint şi peste n6pte îşi văd ursitorul. (2) 

Fetele din unele părţi ale Bucovinei, sculându-se în diua 

de Ajunul DBobotezei des-de-diminsţă, se spală şi se râgă 

lui Dumnegei.. După acâsta, pregătind mama masa pentru 

„preot, fata vine pe furiș şi, luând o plăcintă de pe masă, o 

bagă şi o ascunde sub faţa de masă. După ce vine şi merge 

preotul, ică plăcinta de sub faţa mesei și O ţine ascunsă până 
sera. S6ra mănâncă plăcinta, însă fără să bea apă, şi apoi 
se culcă. Dormind ea însetată, vede pe.un fecior, care o 

îmbie cu apă ca să bea. Acela care-i dă apă de băut este 
viitorul ei bărbat. (3) 

Ieai un melesteit sai un sucitor: şi cotrobăese prin foc, 
dicând: 

(1) Dat. fetelor din Stupea, com. de I. Luţa, stud. gimn. 
(2) El. Sevastos, Nunta” la Români, p. 9;— Const. D. Gheorghiu, op. 

cît., pp. 25-26, 

(3) Datina fetelor din Stupea, com. de 1. Luţa.
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— Cum sar scânteile din jăratic, aşă să scântee inima lui, şi nu înteţesc focul, ci înteţese inima lui! 
Când se culcă, pun sucitorul sub cap şi peste n6pte aidoma își văd ursitul. DE 
Ieai din fuiorul preotului câte-va fire de cânepă şi o cren- guţă de busuioc, apoi o bucăţică de năvalnie și de &rbă mare, petrec firele de cânepă peste t6te acestea, în rălătucindu-le, şi le pun apoi pe o șiră. (gir6dă) de paie, ori de-asupra unui: coşer (porumbar), saii întrun loe unde cred că nu va umblă nimeni. A doua di, de vor găsi lucrurile acestea în- cărcate cu brumă sati cu fulgi de zăpadă, cu promorâcă ori țurţuri de ghâţă, atunci cred că ursitorul le va fi bogat; iar de le ieati precum le-aii pus, e semn că ursitul va fi să- : răcuţ şi gol ca napul. 

Face un omuşor de câră, pe care îl menesc cu numele omului ce le este drag; îl pun lângă foc, lăsându-l să se în- călgâscă şi să se topâscă pe încetul, qicând : 
— Cnm se topesce omușorul acesta de câră la faţa focu- lui, aşă să se topâscă şi inima lui N. după mine! (1) | A doua di fetele, și anume cele mai intime, strînse ciopor pe lângă vre-un foc, spun fie-care ce aii visat, ce s'a întîmplat cu îirul de busuioc dobândit din pămătutul preotului când a umblat cu botezul, ce resultat ai avuţ firele de păr pe vatra arsă, etc. Fac însă ceea ce ati vădut, dacă vre-una şi-a făcut pe scrisă. Acâsta este,considerată de operaţiunea cea mai grea şi cel mai mare secret; al familiei, Arare-ori pote să trans- pire în publice ceca ce a vădut o fată când şi-a făcut pe scrisă, Pe când fetele grămădite în vre-o casă -sai bordeiii îşi povestese trecutul și speranţele pentru viitor, flăcăii încăl- țaţi în opinci ori cisme,-cu căciuli: cu crețuri puse cam pe o' sprîncână, cu cojocul în umeri, cârduri, cârduri, străbat satul dinti”o parte în alta. Bărbat, femee, ori-ce întîlnesc, e dus cu putere la fântână şi cordănit. Câte-va ciuturi de apă „turnate în cap e o-glumă pentru ei. O bună cinste numai te pâte scăpă cu mai puţin. (2). | 

  

ÎN na oi 

, PE (1) El. Sevastos;: Aunta la Români, pp. 9-10; — Const. D. Gheorghiu, op. cil., pp. 26-27 şi 29. | a (2) D. Stănescu, Obiceiuri la Boboleză, publ. în giar cil, pp. 353-854,
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IV. 

BOBOTEZA. 

Bobotâza sai Botezul Domnului este giua până când du- 

râză datinele şi petrecerile cele mai însemnate, cari s'au în- 

ceput în diua de Crăciun şi de Anul noi, precum: Colin- 

datul, Irodii, Stcua, Turca sau Cerbuşorul, Păpuşile, De- 

vea saii Ospeţul feciorilor şi Vergelul. 
De aici vine apoi că feciorii din unele părţi ale Zransil- 

-vanici îndătin6ză de a umblă în qiua acâsta cu ceterea de-a 
lungul şi de-a. curmedișul satului, în semn că datinele. şi 

petrecerile începute în qiua de Crăciun şi Anul noi s'aii 

sfirşit şi că de acum înainte încep iarăşi jocurile şi petre- 

cerile usitate și în cele-lalte câșlegi de peste an. (1) 

Datina cea mai însemnată, care e pretutindenea usitată în 

acâstă qi, este sfnfirea cea mare a apei saii Iordanul, care 

se face de regulă la o fântână saii la o apă curgătbre şi 

despre care vom vorbi mai pe larg în capitolul următor. 

Afară de acâstă datină însă, mai sunt încă şi o mulţime 

de alte datine secundare, precum şi o mulţime € de credinţe, 

cari asemenea merită a fi însemnate. 

Iată vre-o câte-va şi dintre acestea, pe cari am putut să 

le adun până acum. 
La Bobotâză se deschide cerul şi îngerul păzitor îi spune 

celui de însurat sai celei de măritat în cotro îi va fi no- 

rocul. (2) 

Cine: va ved6 cerurile deschise în n6ptea de Bobotâză 

va fi drept înaintea lui Dumnedei. (3) 

Cine mâre în acâstă di, sufletul aceluia merge de-a drep- 

(1) Din Mss. d-lui T. Pop-Reteganul. 

(2) Din Ass. d-lui I. Pop-Reteganul. cred. Rom. din Transilvania, « com. 

Schiopi;—D. Stănescu, Obiceiuri la Boboteză, publ.: în giar cit, p. 331: 

<In n6ptea spre Bobotâză, mare parte din ţărani nu dorm de loc, spre 

a vedâ cerul deschigendu-se, după o credinţă ce pare a se fi întrodus 

prin biserică: «şi botezându-se Isus, îndată a eșit din apă, și iacă s'au 

«deschis cerurile.» (Mat. c. III, v. 16).» 

(3) G. S. Ionean, op..cif., p. 49.
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tul în cer, care stă tâtţă diua deschis spre aducârea 'aminte despre presenţa spiritului sfint la Botezul Domnului. (1) -.: “Dacă în diua de Bobotâză 'dimin&ţa, înainte de sfinţirea apei, un flăcăii sai o fată lunecă şi cade,se crede că respec- tivul Sai respectiva se-va :însură saii“mărită: în acel: an. (2) Alţii din contra cred că cine. cade în: giua "de Bobotâză, şi mai ales dintre bărbaţi şi mueri, până la anul :mâre. (3) „Cele mai multe fete mari merg în diua. de Bobotâză la biserică, mai cu sâmă de aceea ca să calce în urma preo- tului când ese acesta cu procesiunea spre a sfinți apa, cre- dând că, dacă vor căleă în urma lui, atunci se vor mărită mai de grabă. (4) „o 
Lupii dai asupra Gmenilor numai până la Bobotâză, Din diua acâsta însă înainte să nu fie mai mult periculoși pentru Gmeni. (5) - i | . a Din care parte abură (6) sai bate vîntul în giua de Bo- 

bot6ză, în acea parte se culcă (cade) grîul în anul curent. (7) Dacă în diua de Bobotâză va bate Crivețul, xor fi râde la bucate. (8) Ca 
- In. cotro stropesce preotul cu. struţul de busuioe muiat 

(1) W. Schmidt, op. cit, p. 6. - E 
(2) Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Lucovi- nei», an IV, No.'30;—M. Lupescu, Superstiții, publ. în «Sedelârea», an, ], „Fâlticeni, p. 18: <Când cad fetele pe nesciute în diua de Bobot$ză, semn este că se vor măritâ>;—Const. D. Gheorghiu, op. ciț., p. 56: «Dacă fata ori flăcăul, mergând la locul unde popa face slujba, ori plecând de acolo acasă, alunecă și cade jos, atunci sigur: că se gospodăresce ârna aceea.» (3) Cred. Rom. din Mahala, com, de d-l Ionică al lui Iordachi Isac. (4) Dat. și cred. Rom. din Bilea, dict. de Veronica: Crăsnen şi'com. de G. Tofan, şi a celor din Frătăuţul-vechiii, dict. de Tâder Ionesi şi com, de I. Covaşă. e AR (5) Dim. Dan, Credinţe Pop. bucovinene, publ. în « Gazeta Bucovinei», an. IV, No. 74. A : 

(6) Abură=bate lin. ÎN , a „ (2) Aurel Tana, Din credințele pop.. rom. din Maidan lângă Oravița, publ. în «Familia», an. XXVI, Oradea-mare 1890, p. 6;--Sim. Mangiuca, 
Calend, pe an. 1882 şi 1883 ;—cred.. Rom. din Putna, în Bucovina, com. 
de Nic. Goraş: «Din care parte bate vîntul la Bobotâză, în acea parte se culcă grîul (grânele) în anul acelas. | , a 

(5) I.N. Constantinescu, Superstiţii din Ciulniţa, jud. Ialomiţa, publ, în «Şedătorea», an. III, Fălticeni, p. 46. 

Marian, Sărbătorile, 1, 
13
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în aghiasmă prima dată, de. acolo crede. > poporul că. yin 
ploile peste .an: (1) 

In qiua de Boboteză nu e bine de dati pâne la Tigani căci 
aruncă griul tăciune. (2) “ 

* In diua de Bobot6ză unii. Gmeni ieaiă grîu fert şi-l aruncă 
în pod, dicând ca să dea Dumnedeii 'să crâscă griul aşă 'de 
mare ca până în pod. (3) 

Cât ţin sărbătorile Bobotezei nu e bine să « se str ige găi- 
nele la mâncare, căci, augind altă femee că s'aii strigat Și 
voind : a.ne face răii, dice: ' 

Ţie penele, 
Mie ouăle! Ii 

Şi din acel moment apoi găinele îug şi se cuibăresc la 
femeia respectivă, iar la stăpâna lor cea adevărată nu se 
ouă mai mult, ci numai vin de mănâncă. (4) 
„Nu e bine de-a strigă găinele în “Ajunul şi în diua de 

Bobot6ză şi de aceea ca să nu le mănânce uliul peste an. (5) 
Din contra e datină în unele comune din Bucovina de a se 

pune în acâstă di o funie râtă şi a li se da în mijlocul 
acesteia găinelor de mâncat, cu scop ca să se ouă în unul 
şi acelaşi cuibar. (6) 

In multe sate din Bucovina fomeile se - duc în giua de 
Bobotâză la ţinterim cu tămâe și cu cărbuni, „de-şi afumă 
copiii și bărbaţii morţi; iar după ce i-ati afumat, dait câte 
una alta de pomană pentru sufletul celor. răposați. (7) 

" Femeile din unele părți ale Moldovei, precum bunădră 
cele din comuna Epureni, jud. Tutova, fac în diua de Bo- 
botâză o turtă.cu cenușă frămîntată în aghiasmă şi o păs- 

(1) Din Mss. d-lui 1. Pop- Reteganul. 
(2) Cred. Rom. din Mahala, com. de Ionică al lui Iordachi Isac. 
(3) Dat. Rom. din Mihoveni, com. de Nic. Popenciuce. 
(4) Cred. Rom. din Mahala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac. 
(5) Cred Rom. din Frătăuțul- -vechiiă, dict.'de Damian Cojocaru şi com. 

de 1. Covașă. 
(6) Dat. Rom. din Frătăuţul- -vechiii, diet de Domnica a „ui Tâder Io- 

nesi și com. de I. Covaşă, 

(7) Dat. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Șutu, șia celor din Capul- 
Câmpului, com. de G. Banileviciu, stud. gimn. De
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trâză pentru tot anul, spre a sfinţi cu diînsa vasele ce se 
spurcă din întîmplare. (1) i. 
_“Dacă vre-o femee n'are prunci şi vrea să aibă, atunci, la 
Bobot6ză, când sfinţesce preotul apa, ea ieă mai întâi din 
apa sfinţită; iar după ce se întârce acasă, fac6 o pogace cu 
apă de aceea și o mănâncă cu bărbatul. (2) ii 
„La Boboteză, pruncii încunjură cu clopoţele casa, grajdu- 

rile şi alte edificii, pentru ca să nu se apropie şerpii. (3) 
Până la Bobotâză căldura-i pe văi şi frigul pe dâluri, iar 

de la Bobotâză frigul se scobâră la văi şi căldura se uică 
la” dâluri. (4) | i a 
„De la Sf. Vasile şi până la Bobotâză în multe locuri este - 
datină de a se strînge gunoiul din casă şi a se păstră unde- 
va într'un ungheriiă, iar în diua de Bobotâză se aprinde 
între vite, cu scop câ să nu păţescă nimic peste an.(5) if 
“In fine, în multe părți şi mai ales în Transilvania, Duca. 

tele de căpetenie în diua de Bobotâză sunt r&citurile sai 
cotorâgele. (6) 

V. 

IORDANUL,. 

“Una dintre datinele cele mai însemnate din diua de Bo- 
boteză, care e usitată nu numai la Românii de pretutindenea, 
ci la t6te poporele ortodox-orientale, este Jordanul, numit 
alimintrelea şi sfinţirea aghiasmei celei mari sa sfinţirea 
cea mare « apei, care se face în fie-care an cu cea mai mare 
solemnitate și pompă întru aducerea aminte de Botezul 

“() B.P. Hasdei, Etym. Magna, t. 1, p. 503, 
(2) Avram Igna, Credinfe pop. din Sabolciii în Bihor, publ. în <Fa- 

milia>, an. XXXII, Oradea-mare 189, p. 260. ” 
-(3) Idem de eadem, p. 296. : 
($) După spusa unui preot din Moldova. - . 
(5) Dat. Rom. din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan. 
(6) W. Schmidt, op. ci, p. 6.
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Domnului nostru Isus Christos prin. Sfîntul Ioan Botezăto- 
rul în riul Iordanului. eu 
:* Pe când sfinţirea cea mică a apei sai aghiasma mică 
se face în .biserică, în ţinterimul bisericei sai într'o casă 
privată, adecă unde și spre ce scop e menită ca să se facă, 
pe atunci Iordanul sai sfinţirea aghiasmei mari (1) se face 
de regulă întrun loc public, pe.o .piaţă mare, lângă o îân- 
tână din centrul oraşului respective a satului, sai la o apă 
curgătâre din apropierea acestuia. . 

Dacă siinţirea acesta. se face pe o piaţă saii lângă o fân- 
tână, atunci pălimarul, dimpreună cu epitropii bisericei, pre- . 
cum .și cu alți Omeni, se scâlă des-diminâţă şi, mergând la 
starea locului, pregătesc terenul, duc adecă o masă și O aşâză 
la un loc potrivit, aştern pe dînsa puţin fin și apoi o acopăr 
cu o faţă frumâsă, pun de-a drâpta Şi de-a stânga ei câte 
o cadă mică, câte un ciubăr sai alte vase de lemn, pe cari 
le umplu cu apă curată, aștern împrejurul ei pe.jos paie, 
iar în depărtare ca la vre-o câte-va sute de. pași pun pe 
alți Gmeni ca să facă un foc mare și să așeze mai multe 
sacalușuri în rînd, anume ca să aibă din ce împuşcă în de- 
cursul sfințirii. 

Dacă sfințirea are să se facă la un fluviii, rîu saii altă 
„apă curgătâre din apropiere, atunci, nu numai că fac un 
produh mare în ghâţa apei respective, din care scot apa 
trebuinci6să şi în apropierea căruia aş6ză masa dimpreună 
cu cele de trebuinţă pe dînsa Şi lângă dînsa, ci în cele 
mai multe locuri, cu o qi saii două mai înainte de acesta, 

- fac şi o cruce mare de ghâţă, pe care o postâză în apropierea 
produhului, și înaintea acestei cruci aşâză apoi masa cu cele 
trebuinci6se pe dînsa. Sa Mi 
„. Pe când se fac tâte pregătirile acestea la locul de sfințire, 
pe atunci în biserică preotul liturghisesce. | 

Cum s'a sfîrşit însă sf, liturghie, mai mulţi feciori şi fete 
mari, toţi îmbrăcaţi s&rbătoresce, încep a scâte din .biserică 

  

(1) Aghiasma de la Bobotâză se châmă în specie aghiasmă mare— 
argtasuăs pițas. Vedi despre acâsta și Du 'Cange, Glos. grace. ad. voc.— 
Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882, p. 45: «Poporul român numesce 
apa sfinţită de la Botez aghiasmă și dasmă.» i
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tâte praporele, crucile, sfeşnicele, cheruvimii şi icânele cele 
purtătâre afară şi aici le aș6ză apoi în două rînduri, adecă 
tot o cruce, un prapor, un sfeşnic şi o icână de-o parte, iar altă de' cea-laltă parte. | i 
După acâsta, eşind din biserică şi preotul, îmbrăcat în “cele 

mai frumâse vestminte, cu.o cruce în mână, după  dînsul cantorii bisericesc, iar în urma acestora întreg poporul adu- 
nat, se pornesce spre locul de sfințire, mergând procesiunea 
înainte, preotul. şi cantorii bisericesci după. dînsa, iar în 
urma acestora cei-lalţi inși cântând troparele: «Glasul Dom- 
nului peste ape strigă grăind: veniţi de luaţi toţi Duhul în- 
țelepciunii»... <Astădi se sfinţesce firea apelor»... «Ca un 
om ai venit la riă, Christâse Impărate»... «Către glasul celui 
ce strigă în pustie: gătiţi calea Domnului»... şi «In Iordan 
botezându-te Tu Dâmne».. 

Pe lângă aceste tropare însă, cari sunt prescrise de bise- 
rică, în multe părți locuite de Români şi mai cu semă în 
Banat, este datină de a se cântă încă şi nisce versuri. cari 
tractâză despre Botezul Domnului. Stă 

Iată unul şi dintre acele: versuri: . * i 
Fraţi! veniţi să ne sculăm, . Et sunt 6rbă şi ţărină,, - 
Vitleemul șă-l lăsăm, Dâmne! tremura mea mână, La Iordan s'alergăm, Tu ești foe mistuitor, 
Că minune-o să vedem! . | Iar ei păcătuitor; N Din deșert prorocul vine | Ei nu-s demn ca-să m'aplec : La Iordan cu ape line. Călţămintea să-ţi desleg, - - E Ioan Botezătorul. . | Mai de mult eşti decât mine, - Și "nainte mergătorul. . Nu te pot spălă pe tine! Indreptarea o. vestesce | Iar Isus lui Ioan grăesce: a Şi cu apă curățesce. . — Vino, vino şi 'ndrăsnesce, Acolo Isus sosesce. | | Vino acum Și cut6ză .. 
Şi-a se boteză poftesce. . : Și cu apă mă botâză! 
Dar prorocul se înfrică, | Prorocul acum venind Nu se dă de-a boteză, Și de frică tremurând, : 
Aplecat se jeluesce - Tare inima îi plânge 
Și cătră Isus grăesce: . - De stăpânul a s'atinge, — Eă botez vrâă de la tine Dar” s'apl6că și cutâză N Şi tu vină acum la mine!. EI Şi pe Mesia botâză. . Eu mă tare 'nspăimântez, Duhul sfint din ceruri sboră, Că nu scii să te botez, Ca un porumb se pogbră .   

e
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Pe Isus să ni-l vestâscă, 
„Apele să le sfințâscă! 
Peste Domnul ai ședut, 
S'ai făcut de cunoscut, 
Vers din cer s'a audit: 
— Tu ești fiul mei iubit, 
Intru tine am voit, 
Pe acesta s "ascultați 
Și prea tare să-l lăudaţi! 
Astăqi cu apă se spală 
A strămoșului greșală, 
Păcatul cel de demult, 

Care Adam l'a făcut! 
Veniţi toţi să-i mulţămiim, 
Cu apă să ne stropim, 
Să spălăm a nstre rele, 

" Care-s multe și sunt grele. 
„| Apa ne va curăţi, 

1 Duhul sfint ne va sfinți. 
Apoi toţi să ne-adunăm 
Şi pe Ioan să-l lăudăm! 
Lângă apă când vom stă, 

Toţi să ne rugăm așă: _ 
„— Oh! cerescule *mpărate, 
Spală și-a nâstre păcate 
Și ne fă și nouă parte 
De-a ta sfintă bunătate! 
Apele ni -le sfinţesce 
Şi de rele ne păzesce, 
Și: de-acum până ?n vecie 
Voia ta, Dâmne, să fie! (1) 

„d   
O variantă a acestor versuri, intitulată « Colindă la . Bo- 

tezul Domnului», 

Aghios, aghios, 
Trecând nascerea lui Christos, 
Veniţi toţi să ne sculăm, 
Vitleemul să-l lăsăm, 
La Iordan să alergân, 
O minune să vedem; 
Din deșert prorocul vine 
La Iordan cu ape line, 
Vine Ioan Botezătorul 
Și "nainte mergătorul, 
Pocăinţa o vestesce 
Și cu apă curăţesee * 
Pe cei ce-și mărturisiă 
Păcatele "'naintea sa. 
Acolo și Isus sosesce, 
A se boteză poftesce. 
Dar prorocul se "nfrichâză, 
A-l boteză nu cut6ză, - 
Umilit se jeluesce - 
Şi cătră Christos grăesce: 
— Ei vr6ii botez de la tine, 
Și tu vii acum la mine. 
  

  

(1) «Gazeta poporului», an. III, Timiș6ra 1837, No 

sună precum urmn6ză : : 

Tare ră&i mă 'nspăimântez, 

Nu cutez să te botez, 

(Că Tu ești, Dâmne, lumină, 
„Tar eu-s 6rbă şi ţârînă;: 

Tu ești foc mistuitor, 
Iară ei om muritor; | 
Eu nu-s vrednic să m'aplee 

Curelele să-ţi desleg. 
Mai de mult ești decât mine, 
Nu te pot spălă pe Tine! 

Atunci Isus îi grăesce: . 

— Vino, Ioane, şi ndrăsnesce, 
Vino acum şi cutâză, 
Pe mine de mă botâză, 
Că așă se cade nouă 
A plini legea cea nouă! 

Atunci prorocul venind 
Și de frică tremurând, 
De stăpân se atingeă, 
Dar” inima îi plângeă, 
Și ochii îi lăcrămă, 
Din adine el grei oftă,       

0. 2,p.d.



  

„Dar s'aplâcă şi cutâză 
Şi pe Christos îl botâză; 
Duhul sfint din ceruri sboră, 
Ca un porumb se pogâră, 
Pe Isus să ni-l vestescă, 
Apele să le sfințâscă. 
Peste Domnul a ședut 

"ŞI sai făcut cunoscut, 
Glas din cer s'a audit: 
— "Tu ești. fiul mei iubit, 
Intru tine am voit 
Și din cer m'am. pogorit, | 
Pe acesta ascultați 
Și cu toți să-l lăudaţi! 

Astădi cu apă se spală 
A strămoşșului greșală, 
Păcatul ce Va făcut 
Adam în raii de demult. 

- Veniţi toţi creştini iubiţi 

      

Şi cu apă vă stropiţi, 
Lui Christos îi mulţimiţi. 
Să spălăm a nâstre rele 
Păcate multe și grele: 
Duhul sfint. ne va sfinţi, 
Apa ne va curăţi 
Şi Christos ne va primi 
Unde drepţii lui vor fi.. 
Mai veniţi să ne-adunăm 
Și pe Ioan să-l lăudăm, 
Și aşă să ne rugăm: 

„_— O cerescule *'mp&rate, 
Spală și-a nâstre păcate . 
Și ne fă şi nouă parte 
De-a ta sfintă bunătate! 
Apele ni le sfinţesce 
Şi de rele ne păzesce, 
Să te lăudăm în vecie 
Să cântăm: mărire ţie! (1) 

O altă variantă din Bucovina sună aşă i 
Aghios, aghios ho teos ți: 
Treci 'nascerea lui Christos! 
Veniţi toţi să ne sculăm, 
Vitleemul să-l lăsăm, 
La Iordan s'alergăm, 
Minuni nouă să vedem! 
La Iordan, riii frumos, 
Cacolea vine Christos! 
Duhul sfint de la cer sbâră, 
Ca 'un porumb se cobâră, 
Apele să. le sfințâscă 
Şi pe noi să ne spăsâscă. 
Al pustiei locuitor, 
Sânt-loan Botezător, 
Mai 'nainte se silesce 
Pocăinţa de-o vestesce, 
Şi pe toţi vră să-i spăsâscă 
Şi cu apă să-i stropâscă, 
Să-i boteze în triinţă 

  

  

Și în drâpta sa credinţă. 
Iară când sosi Christos, 
Iordanul că s'a întors, 
Inapoi fugind cu pripă, 
Iar prorocul stă cu frică. 
Christos îl châmă la sine: 
— Vino, Ioane, la mine! | 
Prorocul feleluiă 
Şi cătră Christos diceă: 
— Eu vrei botez de la tine, 
Tar tu vii acum la mine?! 
Eu tare mă spăimântez 
Cum pe tin' să te botez, - 

„Că eă-s 6rbă şi ţărînă 
Şi-mi tremură a mea mână 
Tu ești foc şi mistuesci, 
Chiar şi munţii îi topesci! 
De crescetu-Ți de moi atinge, 
Eu 1 moi arde și n oii frige! 

(1) < Lumina pentru toţi», an. VII, Bucuresci 1892, pp. 602-603.
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Christos lui Ioan grăi: . — Tu eşti fiul mei iubit, 
— Vină, nu te îndoi! -::.. In care bine-am voit! . 
Atunci prorocul viind .... . Duhul. sfint mărturisesce 
Și de frică tremurând, Și cuvîntul întăresce, . - 
Inima îşi stringcă tare, - : | Mare-i prasnicul trecut, 
Asudă cumplit şi mare,  ... In care tu te-ai născut! 
Asudă și tot oftă : Acesta-i mai luminat, 
Și cu frică boteză. - : - In care te-ai botezat 
Cerurile se deschideă, . . . Și pe noi că ne-ai spălat 
Glas din ele s'audiă, i De strămoșeseul păcat! (1) 
Lui Christos, așă grăiă:   

E de observat, încă și aceea că icânele, fiind mari, nu le 
duce numai câte un singur. ins, ci tot-deauna câte doi _res- 
pective câte două, căci în acele locuri, unde este datina ca şi fetele să ică parte la procesiune, acestea nu due alt ni- 
mic, fără numai icâne. - a 
După ce aii ajuns la starea locului, procesiunea se posteză 

de o parte şi de alta împrejurul mesei Şi a vaselor. cu apă; . 
formând un semicere mare, preotul şi cântăreții înaintea 
mesei pe care se află crucea ce-a depus-o preotul, de-a drâpta 
şi de-a stânga acesteia câte unul saii două sfeșnice cu lumini 
aprinse, apoi evanghelia, precum și cele-lalte cărți din cari, 
aii să se cetâscă rugăciunile prescrise, iar înapoia preotului 
şi împrejurul procesiunii întreg poporul adunat. 

Imediat după ce ai ajuns şi s'a așezat fie-care la locul 
săi, preotul începe a ceti rugăciunile sfințirii, iar când ajunge 
la momentele cele mai însemnate, adecă când începe a ceti 
evanghelia, când pomenesce pe capul bisericei şi al ţării, și 
anume pe Episcopul sai Mitropolitul, pe Regele sati Imp&ratul, 
atunci, dându-se un 'semn, se slobod maj multe sacalușuri 
sai se pușcă din pistole ori din pusci, de se râsună tâtă 
împrejurimea, - .. | 

Insă dacă se găsesce vre-o femee mehenche, care, când 
se împușcă, să-și strîngă mânile între genunchi, atunei crede 
poporul că puscile nu vuesc tare sai chiar nu icai foc de îel. (2) | | | | 

  

(1) IL. G. Sbiera, Colinde, cântece, etc., p. 79. 
(2) El. Sevastos, S&rbătorile poporului, publ. în giar cit, pp. 1483—149; — Const. D. Gheorghiu, op. cil., p. 56: «Când preotul gice: «In Iordan
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După ce a'sfirşit preotul de sfinţit apa şi anume după ce a 
vîrît crucea 'de trei! ori: în apă şi tot de atâtea ori.a-cântaţ 
troparul «In Iordan -botezându-te Tu DOmne» ... şi dă să 
pornâscă de lângă vasele cu apa cea sfinţită, partea cea 
mai -mare de popor năvălesoe cu o ne mai spusă . grabă 
asupra vaselor, voind care de care să ică mai întâiu din- 
trînsele apă sfinţită în cofe, cofiţe şi sticle, pe cari. le-ati 
adus anume-spre acest scop de acasă şi în cari se 'află de 
regulă câte mai multe 'rămurele de busuioc, m 

Și năvala şi îndesuiala acâsta e de multe ori aşă de 
mare, că dacă w'ar fi alţi Gmeni anume puși ca să ţie ordine 
și să mai oprâscă peporul, nu odată s'ar pute întîmplă cine 
scie ce nenorociri. Așă însă nu se întîmplă de regulă nimic 
alta, fără numai că unii sunt ghiontiţi în drâpta și în stânga, 
iar altora li se sparg şipurile şi, în loe ca să se întârcă cu 
apă sfinţită acasă, se întorc cu mânile g6le. Dra - 
„Intrebând mai de multe ori şi pe iînai mulţi inşi, care e adevărata causă că se îmbuldese aşă de tare şi fie-care voesce 

să ică mai întâiă de acâstă apă sfinţită, mi s'a răspuns că 
aşă ai apucat din bătrâni şi că aşă e bine, căci cel ce apucă 
a luă mai întâi aghiasmă de acesta, acela e mai lumeţ, 
adecă mai de. lume (1), iar aghiasma ce se ieă mai întâiă 
e cu mult mai folositâre decât ceea ce se ică mai pe urmă. (2) 

Din causa acestei îmbulzeli şi ca să nu se întîmple Gre-şi- 
care nenorocire, o sâmă de preoţi din Bucovina ai întrodus 
în timpul din urmă prin comunele lor datina că toţi cei ce 
vin cu vase ca să icâ apă sfinţită se înşiră în două şire faţă 
în faţă unul de altul în forma unei cruci, puind fie-care vasul 
săii plin cu apă lângă sine, și, după ce a sfîrşit preotul de 

  

  

«botezându-te Tu Dâmne».... flăcăii slobod împuşcături de pistol ; dacă însă se găsesce vre-o mehenghe de femee, ca în acel timp să-şi strîngă mânile între genunchi, atunci puscile nu huesc de loc, ori chiar nici măcar nu ieaii foc de fel.» . Di "(1) Com. de 4-l Ionică al lui: Iordachi Isac, agricultor în Mahala. - (2) Cred. Rom. din Șomcuta-mare în Ungaria, com. de 4-l Elia Pop, învăţător; — cred. Rom. din Bogza, jud. Rimnicu-Sărat, în Muntenia, vedi B.P. Hasdeu, Zeym. Magu., t. 1, p. 504: «Intre obiceiurile de la Bobutăză este și luatul de la biserică a diasmei, precum şi aiesmuitul „ vaselor, Cu cât apucă cineva aiusmă mai înainte, cu atâta este mai bine. De aci apoi, să vedi înghesuială».
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sfinţit apa, ică o cotă din apa cea sfinţită şi târnă în vasul 
fie-căruia cam câte un pătrar de litru, şi abiă după ce afă- 
cut-o şi acâsta, se întârce cu procesiunea .spre biserică. . 

Iar întrecerea se face în aceeaşi ordine ca şi când s'au 
dus spre locul de sfințire, adecă procesiunea înainte, preotul 
şi cantorii după dînsa, iar toți coi-lalţi inşi în urmă. 

Insă de astă dată preotul nu merge numai cu crucea în 
„mâna drâptă, cum a venit, ci crucea o ține în mâna stângă, 
iar în mâna drâptă ţine un struţ de busuioc, pe care îl vîră 
din când în când într'o cofiță cu'apă sfințită ce o duce un 
om în urma sa şi cu care stropesce necontenit în drâpta şi în 
stânga, precum şi pe toţi cei ce se apropie de dînsul ca să-i 
sărute. crucea din mână. Şi dacă se întîmplă: să 'trâcă pe 
lângă vre-un institut cultural sati pe lângă un alt institut 
public, procesiunea. se' opresce locului, preotul întră înăuntru 
şi abiă după ce le-a stropit şi pe acestea plcă mai departe 
până ce ajunge la biserică. a 

După ce-a ajuns la biserică şi-a stropit-o şi pe acâsta, întră 
în altar, face încheerea, și apoi, împărțind nafură. tuturor 
celor de faţă, se întrece fie-care pe acasă. 

„ Ast-fel se face sfinţirea cea mare a apei saii Iordanul! 
“Și tot cam așă se făceă ea și în vechime. Căci. iată ce 
scrie în privinţa acâsta archidiaconul Paul de Alepo, care a 
insoţit pe Macarie, Archiepiseopul săi, Patriarchul de Antio- 
chia, ce a călătorit prin Moldova şi Valachia între anii 
1652.--1660: 

; «Mulțimea și bucuria glâtelor în Țâra-Românâscă la Bobotză 
întrece tot ce se petrece la Curțile celor mai mari Principi ai 
creștinătății, judecând după tot ce am audit și am vădut. 

«S6ra (acum la prând ori pe la am6dă), după rugăciunea asupra 
apei, clericii îşi umplu urcidrele şi căldărușele. dintr'însa și, îm- 
brăcându-se în shfua (felSne), ieaii crucile în mâni şi merg mai 
întâiă la palatul beiului, pe care îl stropesce fie-care la rîndul 
stii și deosebit, și primesc de la el câte un frumos present; apoi 
merg la Mitropolitul local şi de acolo pe la casele tuturor Mi- 
nistrilor și ale cetăţenilor mai avuţi. | - 
„<In sfirșit noi eşirăm afară din biserică, pentru ca Patriarchul 

să afunde crucea în rîu. Procesiunea o format dintâiti Stegarii 
doi câte doi, cu insemnele (ensings) şi stâgurile lor cu cruci în
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virf,. apoi cei cu torţe (torchbearers), apoi preoţii doi câte. doi, „în sfirşit Patriachul cu Mitropolitul. Când Patriarchul cu crucea în mână ajunse la malurile rîului, el găsi apa îngheţată, căci diminâţa eră rece de crăpai petrile. Mat înainte se obicinuiă de a face rugăciune asupra apei în mijlocul curţii; dar beiul, fiind bătrân şi frigul prea riguros, astă dată rugăciunea se fă: cuse în interiorul palatului. o a 
«Acum Gmenii sparseră &hâţa și Patriarchul afundă: crucea în apă de trei ori, în care timp se cântă un imn, :După "aceea mulţimea își umplă ulcirele din rii, iar preoții cufundară un mare număr de copii, dintre cari vre-o câţi-va ai îngheţat; pe noi ne durcă la audul ţipetelor copiilor, suferind din causa gheții şi a frigului... Când beiul sărută crucea, se dete semn trupelor şi ele descăreară tâte muschetele lor, de bubuiă prin acer și noi ne temeam să nu cadă peste. noi biserica; urechile nâstre asurdise de tot. De aci Patriarchul stropi pe boerii cei de faţă, Să-i f vădut ca nisce flori de primăvară în strălucitele lor haine ȘI în- veliţi în blane, ceea ce se consideră ca un. indispensabil semn de bogăţie... Cată să observăm că toţi boeriii, munteni cei mari sunt peste măsură religioși.» (Do a E 
lar Logofătul Gheorgachi, care a scris pe la 1762 în Iaşi o condică, după cum îi gice însuşi, despre obiceiurile vechi şi nouă ale prea înălţaţilor Domni, istorisesce cum Mitropo- litul, Episcopii cu tot elirosul; împreună cu Domnul, Dâmna " Domniţele şi t6tă boerimea mergeaii la rîii, unde se făcea ruga asupra apei; «ori se făceă Iordanul și în divanul Curţii din năuntru saă pentru împotrivirea vremii, sai pentru gingășia 

gerului şi mai mult ca să priv 6scă Dâmna, cu' jupânesele pe ferestre, neputând ca să iasă la divan pentru vre-o pricină.» (2) 
Cele mai multe din obiceiurile acestea, după cum am vâdut 

mai sus, precum şi în capitolul întitulat Botezul, se păstrâză şi astăgi, adecă mergerea în ajunul Bobotezei a Mitropoli- 
tului ori a preoţilor cu Botezul la: Domn, procesiunea la rii, 
sfinţirea apei, botezarea credincioșilor, afară pâte de sgomo: 
tul cel mare ce se făceă la Curte şi «obiceiul ce aveă Domnul 
de a cinsti pe visitatorii să.cu vuteă, cofeturi, cafea». (3) 

Obiceiurile descrise până aci, practicându-se la orâș, pot 

  

(1) B. P. Hasdei, Archiva îsi. a României, t. I, pp. 92-93. | 
(2) M. Kogălniceanu, Zelop., t. Il... E | 
(3) Zbiden, t. 11, p. 17,
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fi mai cu înlesnire cunoscute, dar nimic n'am vădut scris 
despre obiceiurile Românilor de la âră la acâstă să&rbătâre, 
Și cu atât mai mult acestea 'ar fi trebuit” culese, dâte la lu- 
mină şi studiate, cu cât obiceiurile pe cari țăranul le-a moşte- 
nit şi pe cari le „practică. au pentru el o însemnătate deo- 
sebită, o legătură mai intimă cu persâna sa. Pentru el cre- 
dinţele, tradiţiunile, datinele, sunt singurul isvor. de traii 
sufletesc care-l înalţă, . îl întăresce,. îi dă vi6ţă. Mintea lui 
se ră&sfaţă oprindu-se la. ele,.inima i se îndestul6ză împli- 
nindu-le. Acesta e cel mai scump tesaur moştenit şi, la rîndul 
lui, îl lasă: moștenire fiilor sti. Totuşi timpul şi cultura sunt 
doi factori, cari mereii schimbă sai distrug aceste obiceiuri 
şi un popor, fără să simtă, după multe generaţiuni, se trezesce 
că a adoptat obiceiuri nouă şi a perdut din cele ce a avut, 
şi acâsta e cu atât may păgubitor cu cât cunoscința lor de- 
plină e mai trehuinci6să ori-cărui istoric, antropolog, etnograf. 

Trăind pe marginea Orientului, poporul nostru este cam 
fatalist, superstiţios. E1 practică, pe lângă câte-va obiceiuri 
introduse prin biserică, o mulţime altele. 

Se pâte crede că obiceiurile iitroduse” prin ritualul bise- 
ricese ai sârta de a fi.mai stabile. Sfinţirea apei, botezarea 
er edincioșilor, cufundarea crucilor în apă se vor continuă 
cât timp va există același ritual. “Poporul însă schimbă mai | - 
tot-deauna sensul unora din prescripţiunile rituale, și de 
aici o mulţime de alte obiceiuri și credinţe în legătură mai 
apropiată oră mai depărtată cu. cele prescrise de biserică. (1) 
„Ășă, în. multe părţi, și mai ales în Moldova, este datină 

ca, atât când” se due cât Şi când se întore de la sfinţirea apei, 
mai “mulţi feciori cu cordele la pălării şi sătiți frumoși ca 
fetele să alerge călări în sus şi în jos. 

Deci, dacă o fată vede printre flăcăii aceştia mai întâiiă şi 
întâiă pe unul călare pe un cal alb, e semn că se va mărită 
în câșlegile acelea sait în anul acela; iar de nu vede cal alb, 
atunci. numără flăcăii Şi, de-s cu soţ, tot e bine, iar de nu-s 
cu soţ, trebue să măi aștepte. (2) | 

  

() Dumitru Stănescu, Obiceiuri la: Boboteză, publ. în Jiar cit, pp. 
349-350, - 

(2) EI. Sevastos, Sărbătorile pop, publ, în diar cil, p. 149; ;— Const. D. 
Gheorghiu, op. eit, p. 56.
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„Afară de acâsta, mai există încă alte datine şi credinţe, 
cari sunt strîns legate de sfinţirea apei de .la Bobotâză Şi 
cari merită a fi înşirate aid. . DE 
" Aşă, se crede că la Bobotâză, când mie preotul, crucea în 
apă, toţi: dracii'es- din. ape: şi: rătăcesc-.pe;câmyp,. până. ce 
trece sfinţirea apelor. Şi nimeni. nu-i vede, afară de lupi, 
cari se ieaii după dinşii şi, unde-i ajung, acolo le şi varsă 
maţele. (1) Mea i 
„Din causa acâsta apoi, Românii din unele părţi ale Buco- 

vinei die că nu e bine să se lase în diua de .-Bobotâză că- 
măși şi mai ales rufe întinse pe gard, căci se crede că, atunci 
când se împușcă în decursul sfințirii din puscă, precum. şi 
când strigă Gmenii după sfinţirea apei chiralesam, atunci 
Vcigă-l-crucea fuge şi se ascunde sub dinsele. (2) _ 

Din qiua de Bobotâză, sait mai bine dis din momentul când 
aii sfinţit preoţii apa, tâte apele, atât cele curgătâre câtţ şi 
cele stătătâre, atât isvorele.cât şi. fântânele, rămân sfinţite, 
după unii în decurs de două săptămâni, iar după alţii chiar 
ş6se săptămâni. (3) | Aa omtanii u 

Deci ori din ce apă curgătâre vei luă apă în diua de Bo- 
botâză, o poţi folosi peste tot anul ca şi aghiasma, căci în 
acâstă di tâte apele sunt sfinţite. (4) 

Din causa acâsta apoi: Româncele în tot răstimpul acesta 
nu spală rufe, cămăși, torturi, precum Și alte obiecte, şi mai 
ales în apele curgătâre, credând Şi susţinând că e păcat de 
spălat, fiind-că tâte apele-s sfinţite. Tar dacă trebue numai 

  

(1) P. Ispirescu, Basme, sndve și glume, Craiova 189%, p. 43. 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Mahala, com de d-l Ioriică al lui Iordachi - 
Isae;—a celor din Pătrăuţ pe Siretiii, com. de G. Piţul: «In diua de 
Bobotâză, când împușcă cu sacaluşurile, Gmenii nu lasă straie afară, di- 
când că cu fumul acela vine Diavolul și se opresce acolo unde. sunt 
straie afară»;—a celor din Udesci, dict, de Nic. Cioban şi com. de Gavr. 
Rotari: «In giua de Bobotâză at. Gmenii datină că nu lasă straie pe 
afară, creând că, când se împușcă din sacalușe la Jordan, fuge diavolul 
și se ascunde pe la acele case unde sunt straie şi așternuturi pe afară.» 

(3) In Bucovina și în Făgăraș, com. Copăcel. Vedi B. P. Hasdeă, Etym. 
Magn., t. II, p. 1274: «Din diua de Bobotâză şâse siptămâni tâte apele 
sunt curate şi sfinte, chiar și în virful munţilor». 

> (4) Cred. Rom, din Şomeuta-mare, com. de d-l EL. Pop.
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decât să se spele, atunci să nu se facă acâsta nici odată 
înainte de răsăritul s6relui. (1) i DRE 

In unele părţi din Bucovina, Moldova, Muntenia. şi: Tran- 
silvania, când se face sfinţirea apei la fluvii, nemijlocit după 
ce s'a sfirşit sfinţirea, o sâmă de Români aii' datină de a se 
aruncă și a se scăldă în produh, cregând că tot anul vor fi „sănătoși și, în cas să aibă friguri, scapă de dînsele. (2) Românii, saii mai bine dis Armânii din JMacedonia, precum şi cei din Albania de nord, îndătinâză cu vre-o câte-va ile 
înainte de Bobotâză de a săpă în sato ar6pă mare, în care 
trebue să se arunce crucea de la Bobot6ză. Sosind ajunul 
Bobotezei, mai mulţi tineri pândesc: lângă grâpă şi, spre:a resistă frigului, beai mereii rachiii. Iar când crucea se as- vîrle în grâpa plină'cu apă, sar și ei do prind crucea Și, după ce o apucă, strigă cu toții: «n i Iordan» (=la;lordan) Şi «ți: mulţi ai!» In curgerea dilei de Bobotâză sejduc apoi acei tineri cu crucea prinsă din grOpă la familii, cari, după ce sărută crucea, daii tinerilor bacșişuri. Aceşti tineri în diua de Bobotâză se îmbracă ca. în diua de Sf. Vasile, dar cu ocasiunea acâsta se numesc Liguciari, iar nu: Suruvari. (3) Cine-și vîră puşea la Bobotâză în apă, când preotul a făcuţ aghiasma, când va merge la' vînătâre se crede că va trage mult vînat la dînsa. (4) 
Mai departe crede poporul că, dacă-și pârlesce cine-va părul. „capului cu rifă (5), apoi nu se va speriă de lupi. Iar. dacă 

: 

  

(1) Dim. Dan, Credinfe pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei» an. IV, No. 30. o ! ” 
(2) B. P. Hasdei, Em. Magu., t. IL, p. 1274, Făgăraş, com. Copăcel: «Poporul crede că cine so aruncă în apă în diua de Bobotâză și se va scăldă, de-i hi betâg de ori-ce bâlă, de șoldină, friguri și altele, te tă- măduesci.,. Se aruncă atunci în apă şi Gmenii sănătoși, cregând că peste 

an nu vor hi betegi»;—Const, D. Gheorghiu, op. cit., p. 56: «Când preo- tul dă crucea de ghâţă pe apă, e bine ca cine-va 'să se arunce în apă 
s'o scâtă; asemenea cred că e bine de scăldat în locul de unde s'a tăiat 
ghâţa pentru ernuice, pentru tămăduirea tuturor bâlelor (asemenea în 
Vinerea mare dinaintea Pascilor).> 

(3) 1. Neniţeseu, op. cit., p. 529. 
(4) M. Lupescu, Superstiții, publ. în «Şedelorea», an. I, Fălticeni, p. 18;—Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. 56. 
(5) Zrifă=lumină de Iordan saţi Boboteză. 

<
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s'a speriat cine-va de vre-un lup, atunci e bine să se afume 
cu putregaiit de richită. (1)... | e ! 
„Dacă arde vre-o ' casă şi e pericol ca să se “lăţâscă focul, 

atunci e bine a 'se încunjură casele vecine cu triță şi așă 
vor fi ele scutite de foc. (2) a 

Atât în Bucovina cât şi în cele-lalte țără locuite do Ro- 
mâni, mai ales însă în Transilvania şi Banat, este datină 
că, în decursul sfințirii apei la. Bobotâză prin preoți, se scot 
t6te vitele afară din staule (grajduri, poeţi), spre a se aerisi 
şi împărtăși şi ele prin aer de botez. (3). e 

Iar după ce s'a sfirşit sfinţirea apei, fie-carele, cum. se 
întârce de la biserică respective de pe locul unde s'a săvirşit 
sfinţirea, cu apă sfinţită - acasă, stropesce cu puţină apă de 
acesta. t6te vitele şi nutreţul lor, apoi bea fie-care căsaş câte 
o l6că pe nemâncate (înainte de mâncare), anume ca să se 
curăţâscă şi să se sfinţâscă, iar restul îl păstrâză . peste tot 
anul într'un şipușor, căci apa sfințită în diua de Boboliză 
nică când nu se strică şi, afară de acâsta, e lecuitâre și lă- 
măduităre de ori-și-ce bslă. (4)... i 

Ba, ce este încă şi mai mult, apa acâsta, nu numai că are 
o putere f6rte mare vindecătâre, ci printr'însa, după cre- 

(1) Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», 
an. IV. No. 30. 

(2) Ibidem, No. 67. | 
(3) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883; - Din Mss. d-lui I. Pop- 

Reteganul: «In decursul cât botâză preoţii la rii, vitele stait pe afară.» 
(4) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883;—-Cred. Rom. din Şom- 

cuta-mare, com. de d-l El. Pop: <Apa sfinţită în giua de Bobotâză, crede 
poporul că e cu mult mai sfintă şi mai folositâre la bâle decât ceea ce 
se face la Rosale»;—Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul, dat. şi cred. Rom. 
din Munţii apuseni ai Transilvaniei : <In diua de Bobotâză ese preotul 
cu tot poporul adunat la biserică, de sfinţesce apa la o vale. După sân- 
țire, fie-care își ică câte un Văsuţ de apă sfinţită și o duce acasă, de 
stropesce din ea vitele şi nutreţul lor, bea fie-care o lâcă din ca pe ne- 
mâncate, iar. cea-laltă apă o păstrâză de leac peste anul întreg, că apa 
de la Bobotâză nu se strică»;— Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 53: <In 
diua de Bobotâză se face aghiasmă mare, care e bună pentru tămăduit 
tote b6lele; cu acâstă apă sfinţită se împărtășese Gmenii, cari nu-s vred- 
nici de a-luă sf. taine>;—El. Sevastos, Sărbătorile Pop. publ. în iar 
cit, p. 149: <Aghiasma din diua de Bobotâză se strînge numai în bi- 
serică şi se împărtăşesc cu ea Gmenii, cari nu-s vrednici de sf. taină; 
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dința Românilor din Bucovina, Moldova și: Mlunienia, se 
pot boteză chiar şi M/oroii sa Jauronii, după cum îi numese 

. Bănăţenii, adecă copiii cari aii:murit nebotezaţi. 
Drept aceea, mamele, cari ai avut nenorocirea! să pârdă 
vre-un copil, să-l nască mort, sati .cărora. le-ati .murit copiii 
mai înainte de a fi fost înereştinaţi, acele mame, gic, pentru 
a încunjură ca după al şâptelea an să se facă copiii lor 
dloroi, trebue, după cum spun Româncele din Aloldova, să 
care cu .gura ș6pte ani de-a rîndul în giua.de Bobotâză 
aghiasmă mare şi să stropâscă cu ea mormintele lor. (1) 

Deci cine are copil perdut saii mort nebotezat ică aghiasmă 
de la şâpte biserici, în șâpte şipuşâre, şi le târnă pe mor- 
minte și.le mai.dă şi o bucăţică de pânză ca de trei coţi 
drept crijmă; şi ast-fel se socotesce copilul botezat. (2): : 

  

că dă, omu-i păcătos şi în casa lui nu se cade să ție aghiasmă mare, 
că unde cade o picătură arde pămîntul.—Cu tote acestea, este sciut că 
cele-lalte prasnice îs câte opt dile, Crăciunul, Sânta dăria, Ovedenia, 
Ispasul, se odovoesce prasnicul, se face slujba din noi. La Robotâză 
însă prasnicul îi de qece dile, în 'cât- numai în acest timp Gmenii îs 
slobogi.să-ţie în easă aghiasmă mare ca să beâ şi să se spele, că ori-ce 
bâlă și durere are omul, spălându-se cu aghiasmă mare, de tâte se mân- 
tue și se tămăduesce, numai credinţă să aibă>;—Din Resp. la Cest. d-lui 
Nic. Densușianu, com. Zăndga, pl. Câmpu-Romanaţi: «Poporul are obi- 
ceiul de a boteză vitele la Bobotâză cu apă sfinţită» ; — com. Crângeni, 
jud. Teleorman : <La noi este obiceiul ca să se stropâscă vitele. din 
grajduri cu apă sfințită numai la Bobotâză» ;—com. Ciurarii, jud. Te- 
leorman: <Este obiceiul ca în diua de Fobotâză să se stropâscă vitele 
din curtea omului cu apă sfinţită»; —D. Stănescu, Obiceiuri la Bobo- 
teză, publ. în giar cit, p. 354: «Apa sfințită la Bobotâză se numesce 
iasmă mare (iasma = âytnspa, biser, lueru sfințit. Iasma se păstrâză 
mult timp în vase și se dice că are proprietatea a nu se strică cun se 
strică cele-lalte ape»; — W. Sehmidt, op. cit., pp. 5-6: «Apa de la Bobo- 
tEză,—adusă chiar din mai multe parochii,—se păstrâză cu îngrijire în 
şipuri, nu se împute nici odată şi se întrebuinţâză ca un mijloc vinde- 
cător contra multor rane... Și sâra, când -vine preotul cu apă sfințită 
spre stropirea animalelor, însemnâză a av6 noroc la ele.» 

(1) S. FI. Marian, Moroii, publ. în «Albina Carpaţilor», an. III, Sibiiu 
1878-79, p'87.:- 

(2) El. Sevastos, Sărbătorile pop. publ. în giar cit, p. 149; — B.P. 
Hasdeiă, Etym. Mag, t. 1, p. 503: «Femeile târnă aghiasmă pe mor- 
mintele r&posaţilor, ba și pe mormintele copiilor născuţi morţi, cu cre- 
dinţă că prin acâsta îi Dotâză şi le pun şi numele Ioan (Tutova, com. 
Iepureni).» ie
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Româncele din Bucovina, după cum mi s'a spus, tot în 
diua de Bobotză, ieait aghiasmă de cea mare, care se face 
la Iordan, şi ducându-o întrun păhărel sai şi în alt vas, o 
târnă în cruciş peste mormintele unde seci că se află copiii 
lor îngropaţi, sai târnă aghiasmă de acâsta pe sicriul Mo: 
roiului prin o borticică anume făcută, şi de câte ori trnă, 
de atâtea ori rostesc formula botezului, adecă: <Botâză-se 
robul lui Dumnegei Jon (de este băiat), Jaria (de este copilă), 
în numele Tatălui şi al Fiului și al st. Duh, amin!» Iar nu- 
mele, ce s'a dat copilului mort la cea dintâiii turnare. a 
aghiasmei, trebue să se repeţâscă în toţi șâpte anii. 

Prin acestă procedură, repeţită în fie-care an în giua de 
Boboteză, după cum afirmă Românii din Bucovina, Moroiul 
e deplin botezat şi mai mult nu rămâne Moroiii, ci cutare 

„opil, şi locul unde e îngropat nu căşunâză nimărui nici o. 
nenorocire, 'nici o daună. Atât 6menii cât și vitele cari trec 
pe acolo sunt lăsaţi în pace, căci Moroiul, botezat fiind, nu 
se mai sc6lă din mormîntul săă, nu mai ese afară, ci rămâne 
acolo pentru tot-deauna ca şi ori-care alt mort de. rîud. (1) 
Am amintit mai sus cum că apa sfințită la Doboleză sati 

aghiasma mare nu se strică nici când Şi e lccuitore şi tă- 
măduilore. 

Despre acâsta e convins nu numai poporul român de pre- 
tutindenea, ci şi preoţii şi învățătorii săi. 
Cum că apa de la Botez sati Bobotâză e lecuitâre şi tă- 

măduitâre, acâsta se află scris şi în cărţile bisericesci, dar 
cum că ea nu se strică, nu e nicăeri însemnat în aceste cărţi. 

Cel dintâiă, care vorbesce despre causa nestricării acestei 
ape, este istoricul Sulzer. Iată ce scrie el în privinţa acâsta: 

«Eu vreii să mă ocup numai cu întrebarea psichicală : de unde 
vine cum că apa sfințită în diua acâsta (la Botez) nu se strică 
la creştinii bisericei orientale? Despre fenomenul acestei. cause 
nu mă pot îndoi;. despre acâsta sunt asigurat din partea medi- 
cului Principelui din Țâra-Românâscă, care, pe lângă tâtă învăţă- 
tura sa fisicală, nu vede în apa acâsta alt cevă decât: un ce supra: 
natural, o deplină (operă) de minune. Ei Pam îndrumat la prin- 
cipiile fundamentale de învăţătură naturală ale Englesului Ben- 

    

(1) S.. FL. Marian, Moroii, op. cit. p. 87. 
Marian, Serbătorile, [. | o 14 *
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jamin Martin, unde pâte află: însemnate causele acestui fenomen 
şi tot odată pote vedâ, cum că și afară de biserica greeâscă, 

„încă și la ereticii Englesi, o o apă luată pe timpul solstițiului de 
ârnă, după care cade în scurt: Botezul, și bine scutită de întra- 
rea aerului și a găvătului (Ungezicter), rămâne cu totul. asigu- 
rată de stricăciune.> (1): - 

Din acâstă spunere a lui Sulzer ne convingem cum că: 
apa sfinţită, la Botez sait Bobotâză se crede pretutindenea, 
până chiar şi la Românii din România, că nu se strică, şi 
cum că acâstă credinţă este fârte veche, fiind-că și medicul 
Principelul din România pe la anul 1781, când a scris Sulzer, 
s'a fost convins despre. acâsta. 

| "Dar argumentul lui' Sulzer în privinţa causei pentru ce 
nu se strică apa sfințită la Botez nu pste fi adevărat. 
“Iată ce spune, în privinţa acesta Sim. Mangiuca: 

cArgumentul lui Sulzer în privinţa causei pentru ce nu se 
strică apa de la Botez sfințită nu pâte fi adevărat, căci ei, de 
vre-o 15 ani, de când am început a culege strbătorile (necreș- 
tine), datinele și credințele poporului român, fiind-că m'am con- 
vins de însemnătatea lor mitologică, astronomică și calendarică, 
şi am cunoscut adeverinţele ce cuprinde în sine pentru istoria 
culturei în genere şi pentru originile nostre române în specie, 
din multe contraverse cu preoţii şi învățătorii români, m'am 
convins cum că apa de la Botez sânţită nu se păstrâză de Ro- 
mâni în vase (olbe, iţe) ermetice închise, ca să nu pâtă intră ac- 
rul în apă, ci chiar „cea mai mare parte din popor lspădă astu- 
pușul dela flaşcă şi pune în gura flaschei un fir de bosioe (lat. 
Basilicum. oceynum), alții apoi, neavând astupușe, pun flaschele 
cu apa sfințită de la Botez pe un orman (dulap) chiar şi neas- 
tupate, în cât nu numai aerul, ci formal și pulberele din casă 
intră în flașcă şi în apă şi totuși apa de la Botez sfinţită nu se 
strică, despre care fenomen și sub aceste împrejurări m'am con- 
vins și eii. Nică obiecţiunea cum că la Botez este gerul cel mai 
mare și, prin ger nimicindu-se părţile putredătâre ale apei, prin 
aceea devine apa. ca și destilată şi pentru aceea nu se strică, nu 
este adevărată, căci de multe ori este la Botez aşă de cald, cât 
nu-și pote ţin€ omul căputul de 6ârnă îmbrăcat și totuși s'a 
constatat că nici atunci nu se strică apa de la Botez sfințită.» 

  

(1) Geschichte des transalpinisehen Daciens, Wien 1781, t. II, p. 295.
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«Causa, deci, pentru ce nu se strică apa la Botez sfinţită, — încheie Sim. Mangiuca,—este un proces metafisic, fisiologie-psi- 
chologie.> (1) 

VL 

ARDESCA. 

In unele părţi ale Bucovinei, precum bunădră în oraşul Siretiii, eră mai înainte datină, după cum mi sa spus, ca tineretul: feciori şi fete; să ieă, nemijlocit după ce s'a sfinţit apa la Iordan, câte un tăciune aprins din focul ce a fost fă- cut pentru aprinderea săcaluşelor şi să se îni6rcă cu tăciunii aceştia în mână de la sfinţivea apei dimpreună cu proce- siunea până ce ajungea acâsta la biserică. De aici se du- ceaii apoi. cu toţii unde-va întrun loc mai deschis, bunădră pe un tăpșan, şi acolo, punând iarăşi tăciunii la un loc și mai punend încă paie şi frunze uscaţe peste dinşii, făceau un foc mare. După acâsta, încunjurându-l din tâte părţile, prindeaii a jucă în jurul lui. Iar când focul prindeă a se potoli, atunci începea care din cotro a sări peste dînsul. Facerea focului acestuia, precum şi jocul dimprejurul lui se numiaii cu un termin technie .poporal Ardescă. | Datina acâsta de a faco foc de paie şi frunze uscate în diua de Bobot6ză şi a jucă împrejurul. luj, după cât scii „că, nu mai există în timpul de faţă nicăeri în Bucovina. Numele ei însă și jocul sai mai Păștrat încă și acuma .în unele părți. | | | 
Aşă, Românii din Liugi sati Liugi-Homora, districtul Gura- Homorului, spun că Ardesea este un joc, la care se prind îlăcăii şi fetele de mâni și se învîrtesc, iar după acâsta fie- care fecior ieă câte o fată și 0 j6că. (2) - E „Insemnătatea acestei: datine încă sa uitat, căci unii Ro- mâni, la cari s'a mai păstrat numirea ei, o deduc de la verbul 
= 

, 
(1) Calend. pe an. 1882; p. 45 şi urm. 
(2) Com. de Emilian Teutul, stud. gimn. -
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a arde şi subst. iască, adică a»d'iască, ca şi când ar fi vorba 
despre arderea unei bucățele de îască, şi nu a unii foc 
mare. 

Alţii, din contră, precum bunără cei din Fundul-Mol- 
dovei, districtul Câmpulungului, o confundă cu jocul Arde- 
lenăsca sai Ardelânea. 

In fine trebue să mai amintesc încă şi aceea că Ardesca, 
deşi nu sub acest nume, se află şi la Românii din Munţii 
apuseni în Zransilvania. 

Iată ce scrie în privința acâsta d-l 1. Pop-Reteganul ; 

«La Apd-boleză mai toţi Românii aprind paie saii frunze us- 
cate şi fac pară mare şi, după ce se mai micesce para, sar peste 
ea și ic că nu-i mârcă. (1) purecii nâptea.» (2) 

Afară de focul, despre care am vorbit până aici, este da- 
tină în unele părţi ale Bucovinei de a se face cu tăciuni 
de la Iordan încă şi un alt foc, și anume prin pomete. Iar 
acest foc din urmă se face de aceea ca, afumându-se pomii 
cu fumul ce ese dintr'însul, să fie mai roditor. (3) 

Ce se atinge de tăciunii rămaşi de la focul pentru săcă- 
lușuri, trebue să mai amintesc încă şi aceea, că ei nu se în- 
trebuinţăză numai spre facerea focurilor descrise mal sus, 
ci şi pentru alte scopuri. 

" Aşă, unii Români din Bucovina, luându-i şi aducându-i acasă, 
aiumă casele şi grajdurile cu dînşii; fac cruce în grinda- 
riul casei, pe la ferestre și prin grajduri, dicând că aceşti 
tăciuni sunt de tot sfinţii şi curați, şi ca atari apărători în 
contra tuturor răutăţilor și mai ales în contra spiritelor 
celor necurate. (4) 

Alţii afumă pânea cu dînșii, anume ca acesteia să-i mârgă 
bine şi să nu facă ăciune. (5) 

  

- (1) Măârcă gie Moţii. în loc de mânecă sai mănâncă, după cum spun 
Bucovinenii şi Moldovenii. 

(2) Din Mss. depus la Academia Română. 
(3) Dat. Rom. din Ilișesci, com. F. Doboș, 
(4) Dat. Rom. din Carapciu pe Siret, com. de 'Tâder Tovarniţehi, 

stud. gimn. 

(5) Dat. Rom. din Buninţi, com. de Vesp. Corvin: <Cu tăciunii focu- lui de la săcăluşul, care 'se descarcă în diua de Bobotâză, atumă Gmenii pânea, ca să-i mârgă bine şi să nu facă tăciune».
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Și iarăși alţii îi întrebuințâză în contra frasului (1) sai 
a ecsului rett (2) şi în contra spaimei copiilor. (3) - Când se 
înspăimântă sau se sperie vre-un copil, atunci se pun tă- 
ciuni de aceştia într'o stielă cu apă și, după ce staii o l6că, 
se dă copilului înspăimântat apă de acâsta să beă, și aşă 
îi trece spaima. (1) 

Tot aşă se dice că este bine de afumat cei speriaţi și cu 
bucăţelele cele de lemn, ce es din dopurile cu cari aii fost 
săcăluşurile încărcate. Din care causă apoi femeile le strîng 
şi le păstrâză peste tot anul. (5) 

In fine unii Gmeni ieati dopurile ce es din săcăluşuri, le 
păstrâză peste tot anul Și, când le face cine-va vre-un răi, 
le ard şi cenuşa ce ese dintr'însele o aruncă apoi după cei 
ce le-ai făcut răi, dicând: 

Să se ducă râul, | | De noi toţi dușmanii, 
Cum se duce plumbul; Cum a ars şi a sburat 
Să se frică Acest dop din sacaluş! (6) 
Și să fugă 

La Iordan se pușcă nu numai din săcălușuri, ci adese-ori 
şi din pusci, Deci cu hârtia sai câlții, sai mai bine dis cu 
fuituiala, cu care ai fost puscile încărcate, şi cari es mai 
tot-deauna aprinse din pusci, se aprinde. un fel de iască, 
care asemenea se întrebuințâză spre afumare când se sperie 
cine-va. (7) 

  

(1) Dat. Rom. din Sânt-Ilie, com. de Fugeniit Cojocariă: «Românii string tăciunii de la secalușuri la Bobotâză pentru b6la de /ras și cred că-s de l6e.» 
(2) Dat. Rom. din Stupea, com. de Onufr. Căilean. 
(3) Dat Rom. din Mihoveni, com. de Nie, Popenciue : «Tăciunii pentru sacalușul de la Bobotâză sunt buni de spăriat, se aprind şi se afumă cel spăriat cu ei»;—a celor din Ilișesci, com. de Fil. Doboş: «Tăciunii de la sacalaşuri din diua de Bobotâză îi icaă femeile, dicând că sunt buni de spăriat. Când se sparie un băiat, îl afumă cu de aceşti tăciuni.» (3) Dat. Rom. din Frătăuţul-noit, com. de Vesp. Reuţ și Iul. Sidor: 

<Omenii întrebuinţâză tăciunii rămași de la focul făcut pentru sacalu- şuri contra spaimei copiilor, şi anume îi sting în apă și după aceea îi spală cu apă de acâsta.» 
(9) Dat. Rom. din Carapciu pe Siretiii, com. de 'T. Tovarniţehi. 
(6) Dat. Rom. din Todiresci, com. de Nic. Rădășan. 
(7) Dat. Rom. din Stroesci, com. de G. Bârtoiu. - 

„.
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In fine, dacă încărcătura de puşcă de la /ordan-Boboteză 
se aduce acasă aprinsă şi se încunjură casa cu dînsa, atunci 
casa. e îerită de tste relele şi chiar de trăsnet. (1) 

  

  

(1) Cred. Rom. din “Mahala, com. de Ionică al lui Iordachi Isac.



IOAN BOTEZĂTORUL 

IL. 

IOAN BOTEZĂTORUL. 

Despre Sântul Ioan Botezătorul sai simplu Joan Bote- 
zătorul şi Sân-lon, care se serb6ză tot-deauna a doua gi 
după Bobotâză, adecă la 7 Ianuarie, există la Românii din 
Bucovina următârea legendă: 

«Dice că Sf. Ioan Botezătorul a fost dintru început păstor de 
capre. | | , Da 

«Și de cum s'a născut şi până ce a crescut mare, el chip ome- 
nesc ma vădut, pentru: că m'a fost nici odată: printre Gmeni, ci 
de cum s'a trezit, a trăit numai cu caprele sale. 

<El se nutriă cu laptele ce-l mulgeă de la capre și se îm- 
brăcă în straie pe cară şi le făceă din părul ce-l tundeă de pe 
dînsele. e 
_<Şi de Gre-ce el s'a trezit la capre şi n'a avut pe nimeni cine 

să-l înveţe, de aceea nici nu sciă a se rugă lui Dumnedeii ca 
alţi Gmeni. - 

«In părţile acelea, unde-și păsceă el caprele, eră un butuc, 
și, când voiă să se râge lui Dumneşeii, săriă odată peste:butue 
şi diceă: «Asta ţie, Dâmne/» apoi săriă a doua ră şi spunea: 
«Asta mie, Domne :
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«Și tot așă săriă el în colo și în câce peste butucul acela, ros- 
tind cuvintele: cAsta ţie, Dâmne !» și «Asta mie, Dâmne !» până 
ce se osteniă. ” 

«ȘI asta eră t6tă rugăciunea lui. Atâta sciă, atâta făceă! 
«După ce a crescut mai mare, audind nisce Gmeni de dinsul, 

ai mers să-l vadă, 
«Şi Gmenii aceia, după ce aii sosit și ai stat mai mult timp 

de vorbă cu dînsul, îi spuse că creştinii ai un locaş anumit şi 
fie-care creștin, care voesce să se rOge lui Dumnedei, trebue să 
cerceteze locaşul acela. -r 

«Audind Ioan celea ce i le spuseră Gmenii, s'a hotărît să căl&- 
torâscă şi el la locaşul acela, ca să ică şi el parte măcar o singură 
dată la slujba dumnegeâscă și să se închine și el lui Dumnedei, 
unde se închină, după cum i s'a spus, toţi cei-lalți creştini. 

«Pornindu-se la drum spre locaşul numit, a avut în calea sa 
să trâcă peste un păriă. , 

«Ajungând la păriă, a trecut printr'însul ca pe uscat, fără ca - 
să se ude la picidre. | 

«Iar după ce a trecut păriul acela, mai mergând o bucată 
bună de loc, a ajuns într'un sat, unde se află locașul despre care 
i Sa spus. 

«Ajungând și apropiându-se de ușa locaşului, vede, spre cea 
mai mare mirare a sa, o mulţime de Gmeni adunaţi, şi fie-care 
om cu câte o legătură mare de paie în spate. 

«Insă legăturile sait sarcinele acelea, ce le-a vădut Ioan, nu 
erai sarcine de paie, după cum își închipuiă și credeă el, ci 
acelea eraii păcatele fie-cărui om. 

„ <Vădând el acâsta şi cugetând că fie-care om, care vrea să 
între în locașul lui Dumnedei, trebue numai decât să aibă o 
asemenea sarcină în spate, a mers la un om din sat și, rugân- 
du-l să-i deă un braţ de paie, și-a făcut și el o sarcină și a luat-o 
în spate. | | 

«Dar ce a făcut n'a făcut bine, căci întoreându-se îndârăt şi 
intrând in biserică, preotul ce liturghisiă, cum Va -vădut cu sar- 
cina cea de paie în spate, a cugetat că vrea să-și bată joc de 
locașul lui Dumnegeiă și de aceea Va dat din biserică afară. 
„<St. Ioan, după ce Pa dat preotul afară din biserică, sa su- 
părat pe dînsul, dar nu i-a dis nimic, ci s'a întors iarăși la ca- 
prele sale. Ne 

«Ajungând însă la păriîul, peste care a trecut mai înainte ca pe 
uscat, acur n'a mai-putut trece așă, ci s'a cufundatpână în ge- 
nuchi în apă și s'a udat pe picidre, și asta din pricină că a păcătuit.
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«Iar după ce a trecut acuma păriul şi a ajuns la caprele sale, 
cât a trăit nu sa mai dus la biserică ca să se râge acolo, ci el 
s'a rugat și mai departe tot așă, cum s'a rugat și mai înainte, şi 
rugăciunea lui eră şi de astă dată cu mult mai plăcută și mai 
bine primită înaintea lui Dumnedeii decât a tuturor celor-lalţi 
Gmeni. 

«De aceea Dumnedei l'a și ales pe dinsul ca să boteze pe fiul 
său, adecă pe Domnul nostru. Isus Christos. 

«Şi cum a hotărit Dumnedei, aşă S'a și întimplat, : 
«Venind adecă Domnul nostru Isus Christos la Ioan și cerând 

ca să fie botezat de dinsul, Ioan, dintru început, umilit şi retras, 
cum eră, n'a voit să-l boteze. Insă mai pe urmă, 'spuindu-i Isus 
că aşă e dorinţa și voinţa Tatălui ceresc, s'a supus și Pa botezat 
în riul Iordanului. Şi de atunci se numesce el, nu numai Joaa 
Botezătorul, ci şi: Nânaşul Domnului, Nânaşul lui Isus Christos 
şi Vânaşul lui Dumnedei.» (1) 

După o legendă din diuntenia, comuna Dioscă, plasa Câmpu, 
judeţul Romanați, când a tost Sânt-Ioan băeţel mic, mama 
sa, de frica lui /rod împeratul, care voiă să-l omâre, a fugit . 
cu dinsul în pustietate şi, acolo, intrând într'o peșteră, s'a des- 
chis o pâtră şi Va înghiţit. Şi din pâtra aceea eşiă el pe 

- îuriş şi se hrăniă cu erburi şi cu miere sălbatică. Şi aşă a 
trăit el până ce a crescut mare. Iar după ce a crescut mare, 
el a fost acela 'care a adus botezul în lume şi care a bo- 
tezat pe Isus Christos. (2) | 

Iar când a botezat St. Ioan pe Domnul nostru Is. Christos, 
s'a întimplat o mulțime de minuni. 

Cea mai mare și mai însemnată minune însă e aceea, prin 
care s'a sfărimat contractul ce Pa fost făcut Dracul cu Adam 
când a fost acesta alungat din raiă şi osîndit de Dumnedei 
ca să lucre pămîntul şi întru sudorea feţei sale să-și câştige 
pânea de tâte gilele. | 

Iată ce ne spune o legendă din Bucovina în privinţa acestui 
contract şi a nimicirii sale: 

«Dice că Ada, după ce a fost alungat din raiit pentru căl- 
carea poruncei ce i-a dat Dumnedeii, adecă ca să nu mănânce din 

  

  

(1) Din Stroesci, dict. de Catrina Bodnarii şi com. de Petru Străinul 
„Stud. gimun. 

(2) Din Resp. la. Cest. d-lui Nic. Densuşianu.
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pomul cunoscinţei binelui și a, răului, neavând, ca mai inainte, 
cele trebuinci6se pentru susținerea vieţei sale, a căutat o bucă- 
țică .de loc, care eră: mai îrumâsă, şi s'a pus dimpreună cu soția 
sa Eva ca s'o are şi să samene puţină pâne pe dinsa. Mai pe 
scurt a voit să lucreze și să-și câștige pânea de tâte dilele, după 
cum îi spuse Dumnedei. Mă 

- «Iată însă că nu mult după acâsta, umblând Dracul, mân6-o-ar 
acolo unde a înserat, prin lume, ca să mai facă câte o tonâsă de 
ale sale, și aflându-l.pe Adam arând, îi dice: 

«—— Bun lucru, Adame! . Ma 
«— Mulţămese d-tale, jupâne !— îi răspunde Adam, uitându-se 

lung la dînsul, nesciind 'cum şi de unde a răsărit de odată ca 
din pămînt, RE e 

«— Da ce!... te-ai apucat de arat!—qgise Dracul mai departe. 
«— Apoi dă!,.. de ce să mă apue şi ce să fac?... trebue să ar, 

că de oii ară, noii av ce mâncă!... DP | 
«— Aşăi!.. ai dreptate!... de una numai mă mir: cum de te-ai 

apucat a lucră, fără ca să te înteresezi mai întâiă al cui e locul 
ce ai început a-l ară!... N'ai sciut d-ta că locul acesta e al mei? 

e— Al d-tale?... vedi, asta n'am sciut-o, căci de-o sciam nu mă 
apucam. Dar dacă-i așă tr6ba, apoi nu-i numai decât să lucru 
aici, ci pot să-mi caut altă bucată de loc, căci, slavă Domnului, 
pămintu-i destul de mare! o 

«— Pămîntu-i mare, nu-i vorbă; dar ce folos, că nu numai bu- 
căţica acesta e a mea, ci tot pămîntul, pentru că înainte de afi 
cum este acum, cit l'am scos din fundul mării, și cine vrea să-l 
lucre, acela trebue să se înţel6gă mai întâiă cu mine !.... Altmin- 
trelea nu se pote! a 

«— Dacă-i așă, cum spui d-ta, atunci ce să fac ei ?... în cotro 
să mă duc și cu ce să mă hrănesc, ca să nu pier de fâme? 

«— Asta-i trâba d-tale, nu e trâba mea!... fă ce scii!... una 
însă ţi-o spun verde și retezat, că de acum înainte să nu te mai 
văd nicăeri arând, că de te vei mai încumetă a-mi strică pămîn. 
tul, cu mine vei av6 de lucru, și atunci să nu te plângi că nu 
ţi-am spus! o 

«Audind Adam ceea ce îi spuse Ueigă-l bolohanii, a început a 
se tângui, căci nu sciă acum ce să încâpă și ce să facă ?... în 
contro s'apuce și cu ce să se hrănâscă ?... In raiii, unde le avuse 
tote din gata, nu se mai puteă întârce, pentru că Dumnedeii pu- 
sese la pârta acestuia un înger cu sabie de foc și nu-l lăsă să 
intre înăuntru, iar Dracul, duce-s'ar pe pustii, nu-i da voie să 
lucre pămîntul.
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«Dracul, vădând că Adam se află în cea mai mare încurcătură, că nu scie ce să facă şi să dir6gă, îi dise că elîi va da voie să are. o bucăţică de loc, dacă în schimb pentru acâsta îi va da atâ sufletul săit cât şi sufletele tuturor urmașilor săi. 
«Adam, la rindul săi, vădend că nu e alt chip de scăpare şi mântuire, se învoi, numai să-l lase să lucre ca să aibă cu ce trăi, 
«Insă Dracul nu se mulțumi numai cu atât, ci voind ca să fie mai sigur, i-a spus să facă mai întâiă contract cu dînsul, și abiă după accea îl va lăsă să luere. Iuă apoi vre-o câţi-va pumni de. ţerînă, o frământă bine, făcu dintr'însa o cărămidă, şi cărămida aceea i-o dete apoi ca s'o iscălâscă. : 
«Adam,... ce eră să facă?,.. își puse degetele pe cărămidă, şi... contractul fu gata iscălit. 
«Dracul, cum a vădut că Adam a iscălit contractul, adecă. că și-a pus degetele pe cărămidă, bucuria lui, de-auna și luă cără- mida, o arse bine în foe până ce se făcu tare ca pâtra, se duse apoi cu dinsa până la apa Zordanului şi, sosind acolo, o viri sub o stâncă din fundul apei, ca să n'o pâtă luă nimeni de-acolo, cu- getând că, dacă va ascunde ast-fel contractul, sufletul lui Adam o al săii pe vecie. | | «Dar ce folos, că n'a fost să fie așă, după cum și-a închipuit Diavolul, căci când a botezat St. Ioan pe Is. Christos în apa 

Iordanului, atunci s'a sfărîmat t6tă cărămida. | 
«Dacă Domnul nostru Is. Christos nu sar fi botezat de Ioan, atunci cărămida nu sar fi sfăvîmat, adecă contractul: cel iscălit de Adam nu s'ar fi stricat, și noi Gmenii toți am fi acum ai Dra- cului. Insă Is. Christos s'a botezat şi contractul s'a stricat, şi nu numai Adam, ci şi noi cu toţii am scăpat. | 
«Şi pe când 'se boteză Isus dice cătră Ioan să strige mai tare, 

căci cu cât strigă el mai tare, cu atâta şi cărămida se sfărmă mai iute, | 
«Insă loan se temeă să strige prea tare, căci cu cât strigă el mai 

tare, cu atâta mai 'multe bucăţi de cărămidă eșiaii din apă şi-l 
loviaă, ca Și când ar fi. asvîrlit cine-va anume cu nisce petre 
într'însul. | o | 

«Isus însă îi diceă să nu'se t6mă, ci să strige și mai tare. 
«Ioan Va ascultat şi a strigat, și cu cât mai vitejesce strigă și-l 

boteză pe Isus, cu atâta și mai mult se sfărîmă, ast-fel că, când „a gătit de botezat, tâtă apa Iordanului s'a roșit de pulberea că- 
rămidei, care s'a sfărimat. 

>
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„«Şi aşă s'a nimicit contractul prin care-și vînduse Adam sufletul 
Sci, precum și al urmașilor săi, Dracului !» (I) | 

Din causa acâsta, că la Botezul lui Isus Christos prin St. 
Ioan Botezătorul s'a nimicit contractul prin care şi-a fost 
vîndut Adam nu numai sufletul său, ci și al urmaşilor sti, 
Dracului (2), precum Şi din causă că St. Ioan Botezătorul 
a fost Wânașul luă Dumnedeiă, îndătin6ză Românii de a-i 
serbă diuu ca şi ori-care altă sărbătâre mare sai ca Du- 

„minica, voind prin acâstă a-i cinsti numele. (3) 
Unii Români însă serbâză diua acâsta încă şi pentru aceea 

ca Dumnedeiă să le ferâscă gospodăriile de foc şi animalele 
de fiarele cele sălbatice. (4) 

Cine se încumetă și lucră în acâstă qi, se crede că aceluia 
trebue numai decât să-i ardă în decursul anului gospodăria sai 
altcevă depelângă gospodărie, sai să-i mănânce lupii vitele. (5) 

  

(1) Din Frătăuţul-noi,. com. de Iul. Sidor și Vesp. Reuţ.—O variantă 
din Transilvania a acestei legende, întitulată «Zapisul lui Adam», se 
află la d-l 1. Pop-Reteganul, Poveşti din popor, Sibiiu 1895, p. 194. Sin- 
gura deosebire mai esenţială între legenda bucovinână reprodusă de 
noi şi cea transilvănână publicată de d-l Reteganul constă întru aceea 
că, pe când, după cea bucovinână, contractul a ținut până la Botezul 
lui Isus, pe atunci, după cea transilvănână, zapisul a ținut până la 
Învierea lui Christos, care a surpat Iadul, zăvârele cele de fer le-a 
sdrobit, iar încuctârele cele de aramă le a sfărîmat și zapisul Pa rupt 
și rupt e până în diua de astăgi. 

(2) După spusa Rom. din Frătăuţul-noă, com. de d-l Iul. Sidor. 
(3) După spusa Rom. din Stupea, com. de Onufr. Căilean; —a celor 

din Buninţi și Mihoveni, dict. de Pavel Ciotul, şi com. de Vesp. Cor- 
vin : <Românii serb&ză diua S7. Ioan Botezătorul de aceea, pentru că el 
este Wânașul Domnului nostru Isus Christos şi de aceea urmâză ne- 
mijlocit după Botezul Domnului, pentru că Domnul nostru Isus Chris- 
tos a umblat pe la nou& mări ca să se boteze, și nu Vaii botezat, numai 
Iordanul»;—a celor din Pătrăuţ de lângă Succva, com. de Leon Holea;— 
din Bancesci,. com. de Dim. Bancescul; — din Ilişesci, com. de Fil. Do- 
boș, şi a celor din Balacâna, com. de G. Boca. 

(4) După spusa Rom. din Fundul-Sadovei, dict. de Const. Crăciunaș 
şi com. de T. Luncan: «Mai pe scurt, se crede că tâte sărbătorile cari 
pică în timpul de la Vinerea mare, adecă de la precuvidsa Paraschivă 
şi până la Simion bătrânul, care pică a doua di de Sfretenie sai Intîm- 
pinarea Domnului, se serbâză pentru foc şi pentru dihănii.» 

(5) Cred. Rom. din Cireş-Opaiţ. com. de Const. Dugan, şi a celor din 
Fundul-Sadovei, dict. de Gafiţa Crăciunaş şi com. de T. Luncan.
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Românii din Fundul-Sadovei, în Ducovina, mai cred încă 
și aceea, că St. Ioan Botezătorul e Patronul pruncilor şi-l 
serbâză ca şi pe St. Duminică, gicând că el i-ar apără pe 
pruncă şi i-ar scuti de tâte nenorocirile și mai ales 'ca să 
nu mbră nebotezați. (1) ă 

Românii din Muntenia îl ţin pe Sânt-Ioan de la:7 Ia- 
nuarie ca o să&rbătâre fârte mare (2), nu numai pentru că 
el a botezat pe Isus Christos şi de atunci ati primit şi Gmenii 
botezul (3), ci şi pentru că el a făcuţ posturile cu o câtă de 
318 sfinţi părinţi (4), precum şi pentru aceea fiind-că el e de 
un mare ajutor lui Dumnegeii pentru buna sporire a rodu- 
rilor pămîntului. (5) 

Românii, al căror patron e St. Ioan, adecă cari se numesc 
Joan, serbâză diua lui nu numai din causă că el a botezat 

„pe Isus Christos, ei tot odată şi pentru că el e patro- 
nul lor. 

Unii dintre aceștia îndătinâză a face în acâstă di prasnie 
şi a da celor sărmani diferite mâncări şi băuturi de sufletul 
celor răposaţi, cari asemenea s'aii chemat Ioan, anume ca 
St. Ioan Botezătorul să-i pomenscă şi să se. râge finului 
săi, Domnului nostru Isus Christos, ca să-i mântuiaseă de 
păcate. 

Alţii iarăși serbâză patronul lor: prin aceea, că fac puţină 

  

(1) Com. de T. Luncan. | 
(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Valea-Popii, jua. Muscel; Zăndga şi Diosci, pl. Câmpu, jud. Romanați: «S7, Ioan, ? Ia- nuarie, se socotesce ca o sărbiitâre forte mare» ;—Ciurariii, jud. Teleor. man: «Țăranii de aici socotese pejSt. Ioan (7 Ian.) ca o sărbătâre mare»;— 

şi com. Râjleţu-Vieroșiu, pl. Olt-Vedea, jud. Olt: «Poporul are mare credinţă religi6să despre St. Ioan Botezătorul și-l ţine de mare sărbă- 
t6re, la 7 Ianuarie.» 

„i (3) Din Resp. la Cest.-d-lui Nic, Densuşianu, com. Petra, jud. Teleorman: «Omenii cred în St. Ioan, pentru că cl a botezat pe Isus Christos și de atunci aă primit şi ei botezul.» NE 
(4) Din Rep. la Cest, d-lui Nic. Densuşianu, com. Diosci, pl. Câmpu- Romanați: «St. Ioan a adus Botezul, el a botezat pe Isus Christos şi a făcut posturile cu o câtă de 318 sfinţi părinţi.» De 
(6) Din R&sp. la Cest. q-lui Nie, Densușianu, com. ' Rîjleţu-Vieroşu, pl. Olt-Vedea, jud; Olt: «Poporul crede că St. Ioan este de un mare ajutor - lui Dumnedei pentru buna sporire a rodurilor pămîntului.» îi



222 
  

pregătire cu felurite mâncări şi băuturi, la care invită apoi 
mai cu s6mă pe n6muri şi vecini, pe amicii şi cunoscuţii 
cei mai de aprâpe, cu cari petrec apoi t6tă diua, mâncând,. 
bend și veselindu-se. (1) | | 

Tot aşă se întîmplă şi în cele mai multe sate din Panat, 
unde St. Ioan Botezătorul se numesce, ca şi în Bucovina, 
Sânt-Ion, că o mulţime de familii sântucse. pe Sdut-lon ca 
patron al casei. (2) . | | 

După o a treia legendă, devenită dejă colindă, şi ca atare 
răspândită nu numai în Bucovina, ci în t6te ţările locuite. 
de Români, Sânt-Ion a fost blăstămat de maica sa ca să 
se facă o fiară de pădure. Blăst&mul maicei sale s'a .prins.. 
Ioan s'a prefăcut întrun cerb sai, după cum spun o s6mă 
de variante ale legendei acesteia, întrun puii de căpridră, 
şi ca atare a trăit el apoi nouă ani și nouă gile. După nouă 
ani iarăşi s'a făcut om, cum a fost dintru început, s'a sco- 
borit la ţ6ră, aici a făcut o mănăstire, și abiă după acâsta 
a botezat el pe Domnul nostru Isus Christos. Me 

Iată şi legenda, respective colinda, care ni le spune tâte 
acestea : 

Și acasă Vaii adus, | 
După masă că Pai pus, 
Și-a "ntins arcul să-l săgete. 
Iară cerbul a oftat 
Și din gur'a cuvintat;: 
— Ho, ho, ho, nu săgetaţi, 

Vi6ţa nu mi-o luaţi! 
Că eii nu-s cerb, cum credeţi 
Și după cum mă vedeţi, | 

Noi umblăm și colindăm 
Florile dalbe! 

Pe la curţi de mari boieri 
Florile dalbe! 

Şi boerii nu-s pe-acasă, 
Că-s în codri la vînat. 
Şi-ait vînat cât ai vînat, 
Și nimiea nai aflat. 
Şi vinară cât vînară, 
Şi vînar'o di de vară | Ci-s Ion 
Până colo cătră sâră, Sânt-lon 
Și nimică nu aflară, XNănaşul lui Dumnegeii ! 
Numai cât un cerbuşor, Maica mea m'a blăstămat 
Cerbușoru-i surișor. Când eram mie ne ?nţăreat, 
Și pe dinsul mân'ai pus Să fiă fiară de pădure 

  

(1) Dat. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei, precum : a celor 
din Todiresci, com. de Nic. Rădăşan, a celor din Mihoveni, com. de Nic, 
Popeneiuc, și a celor din Balacâna, com. de d-l G. Boca. : 

(2) S. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883. .



  

Nouă ani și nouă dile. 
Dintr'acâsta de-oiii scăpă, 
Jos la ţeră m'oiii lăsă, 
Mănăstire mi-oiii dură 
Cu nouă uși, cu nouă altare, . 
Cătră răsărit de sâre!... 

Nouă ani daca 'mplinit 
Jos la ţâr'a coborit 
Şi-o mănăstire-a zidit 
Cătră răsărit de sâre 
Cu nouă uși, cu nouă altare, 
Cu fereştile spre s6re. 
Și 'naintea mănăstirii 
Sunt doi bragi îngemânaţi 
Mîndri, 'nalţi și luminaţi. 
La trupina bradilor, 
Bradilor, gemenilor, 
Este-un pat mîndru 'ncheiat 
De nouă meşteri lucrat, 
Da 'ntv'însul ce-i aşternut? 
Erbă verde de pe Prut, 
Și ?ntw'însul cinei culcat? 
Domnul sânt nebotezat. 
Şi cu ce-i acoperit? 
Cu vestmint până ?'n pămînt. 
Da lângă el cine șede? 
Maica sfintă, pana verde, 
Cu mâneca vînt îi trage;   

O variantă a acestei colinde 
Maladia, sună precum urmâză : 

Se luară, se duseră | | 
Vinători dai lui Crăciun, 
Corinde-mi Dâmne, 

Tot umblară cât umblară 
Di de vară până "m sâră 

Numa-un puii de căprisră 
Sub tută de cărpinâră. 

Și nemică nu aflară, | - 

  

Cu năframa umbră-i face, 
Și fiuţul nu mai tace, 

„Maica sa din gură-i dice: : 
— Taci, fiule, nu mai Plânge, 
Că eit de-aici mi te-oiii duce 
Pân' la umbra mărului!.. 

M&rul umbră nu făccă, 
Fiul maicei nu tăceă, 
Ci tot una că plângea. 

„Maica sa iarăși diceă : 
— "Taci, fiule, nu mai plânge, 

„Că ei de-aici mi te-oiii duce 
Pân' la umbra bradului!.., 

Bradul umbră nu făceă; 
Fiul maicei nu tăccă, 
Ci tot una că plângea. 
Maica sa că mi-i diceă: 
— Taci, fiule, nu mai plânge, 
Nu vărsă lacrimi de sânge, 
Că eii ţie că ți-oiii da 

“Luna cu lumina sa, 
Luna şi cu stelele, 
S6rele cu radele,.. 
Cheiţele raiului, 
Scaunul judeţului 
Şi vasul botezului ! 

De botez cum audi, 
Fiul se şi linişti. (1) 

din Transilvania, comuna 

Intins-a arcul să-l săgete. 
Dar puiul din grai grăesce: 
— Io, ho, ho, nu săgetă, 
Trageţi arcul și mâna, - 
Că ei nu-s ce-ţi pare ție, 
Că eii-s Ionul Sânt- -Jon, 
Nânaşul lui Dumnegei, 
Care ?'n lume m'a lăsat, 

(1) Din Liuqi, sat în Bucovina, distr. Gura- -Homorului, com. de E. Tăutul, stud. gimn.
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Și în ele întră-voiii, 
Slujbe sânte face-voii. 

Iar maica m'a blăstămat | 
Fiară ?n codru să trăesc 
Și nouă ani să 'mplinesc, | Slujbă sântă cine-ascultă ? . 
Nouă ani şi nou&-dile. | Da o-asecultă maica sântă 
Și pe-atâtea săptămâni. . |  C'un fiuţ:-micuţ în braţe, 
Dac'acelea împlini-le-oiă, ' | Cu cosița despletită 
Jos la ţâră duce-m'oiă, | Peste fiul slobodită. 
Chei în mână prinde-voii, | Să fii gasdă vesel bun 
Mănăstiri deschide-voiii | Cai ajuns sântul Crăciun ! (1) 

Mai departe, trebue să amintesc încă şi aceea, că în giua 
de Sânt-lon, după credința Românilor din Ducovina, se 
boteză gerul, adecă să mâie şi începe a se face mai cald. (2) 
După credinţa şi spusa Românilor din Transilvania însă, 

precum şi a celor din Banal, la Sânt-Jon se duce nâua 
(se înfrânge 6rna) dacă a adus-o Sâ-Aficoră cu cal alb (3), 
sau cu alte cuvinte, dacă a venit Sân-Aicoră pe cal alb, 
Sânt-lon va merge pe cal negru, adecă va duce ârna. (4) 

In unele părţi din Muntenia, precum bunădră în comuna 
Bogza, judeţul Rimnicu-Sărat, este datină ca în giua de St. 
Ioan Botezătorul, des-dimin6ţă, fie-care om să-și boteze la 
casa sa t6te dobitâcele şi clădirile cu aiasmă din ajun. R&- 
mășiţa de aiasmă o păstrâză pentru întrebuinţarea. peste an 
la tot felul de bâle, şi mai cu sâmă pentru îriguri, precum 
şi pentru desmuirea vaselor ce se spurcă. (5) . | 

In alte părţi însă tot din Juntenia, poporul are. obiceiul 
de & boteză în diua de St. Ioan Botezătorul nu numai vi- 
tele, viile, grădinile, coşarele, coteţele, ci chiar şi ogârele 
cu aghiasmă din diua de Bobotâză. (6) 

  

(1) Const. Man, Colinde, publ. în n «Gazeta Transilvaniei» an. LX, Braşov 
1897, No. 277, p. 4. 

(2) Cred. Rom. din Pârteseii-de-Sus, dict. de Domnica Baranoiii. 
(3) Com. de d-1 1. Pop- Reteganul. —Vedi și Sim. Mangiuca, Calend. pe 

an. 1882 şi 1883. 

(43) Com. de d-l 1. Pop-Reteganul. 
(5) B. P. Hasdeă, Efym. Magn., t. 1, p. 504. 
(6) Idem de eadem, p. 503; — Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, 

com. Rijleţu-Vieroșu, pl. Olt-Vedea, jud. Olt : «Este obiceiul de a se siropi 
cu aghiasmă în diua de Bobotâză și St. Ioan vitele, stupii, sadurile 
(pomii și via)»;—com. Brastovăâţu, jud. Romanați: <In diminâţa dilei de 
7 Ianuarie, adecă în diua de St. Ioan Botezătorul este obiceiul ca Gmenii să
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In fine în multe comune din JMantenia, St. Ioan se ser- 
beză mai mult de femei. Iar după ce înserâză se adună mai 
“multe dintre dînsele la un loc, unde face apoi 'chefuri şi jo- 
curi, însă fără bărbaţi, dicând că, peste tot anul, acâsta e 
diua când femeia e tot așă de mare ca şi bărbatul. (1) 

II. 

IORDANITORII. 

In mai multe părți din Aantenia este datină ca băeţii de 
la 15 ani începând înainte sait mai bine dis băetanii şi flă- 
căii să umble a colindă la Sf. Joan, în nâptea de 6 spre 7 
Ianuarie. | a 

Aceşti tineri se numesc /ordănitori şi dic că umblă cu 
Iordanul. | | 

Incă din sera de 6 spre 7 Ianuarie se string mai mulţi 
inşi la o cârciumă şi acolo mănâncă şi petrece sâră. De obi- 
ceiit cheltuesc tot ce provine din darea care ati făcut-o noii 
veniţi, căci ori-ce noii venit, ca să fie primit între Zordâns- 
tori, dic €i, trebue să plătâscă o taxă, care se ridică până 

“la suma de 5 lei. dar care în tot-deauna se plătesce după 
puterea celui ce vrea să intre în Iordan. 

__ Unul dintre ci şi anume capul, care pe unele locuri pârtă 
numele de popă, duce căldărușa cu ag/hiasmă, adecă cu apă 
sfinţită, în care-şi strîng banii, iar ajutârele căpeteniei pârtă 
unul pămaătuful sait motocolul de busuioc cu care iordănese 
pe Gmeni și un altul—mai mulți chiar, dacă satul este mare, 
—p6rtă o ţepuşă de lemn, pe care aii a stringe carne. 
 Ast-fel umblă ci apoi nâptea sati diminâța prin sate, cân- 

  

“stropâscă cu apă sfinţită de la Bobotâză pastrile și dobitâcele»;— Com. 
"Dioscă, pl. Câmpu-Romanaţi : «In diua de Sânt-lon se botâză vitele.» : 
„ (0) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Slobod. Michalanii, 
pl. Marginea-de-jos, jud. Rîmnicul-Sărat. : 

Marian, Sărbătorile, 1. , 15
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tând. Iordanul, - adecă aceleași cuvinte pe cari le cântă şi 
preotul în ajunul Bobotezei. | 

Intrând în casă, Iordănitorii iordănesc, adecă stropese, mai 
întâii pe toți membrii familiei cu apă sfinţită pe cap, iar 
după aceea, luându-i pe toţi de-a rîndul pe braţe, îi ridică în 
sus până de trei ori. ” | 

Pentru acâstă faptă stăpânul casei trebue să le dea câte 
un bacșiș. | 

De multe ori sătenii buni de glumă. es afară şi se aşâză 
pe cevă greii saii pe vre-un buștân sai pe vre-un car şi Iordănitorii trebue să-i ridice în sus până de trei ori cu 
buștân cu tot. 

Pe unele locuri, stăpânul casei, dacă se simte puternic, 
cere la căpetenie să i: se aducă un Zordănitor a se luptă cu 
el, căci dacă îl va răsbi la trântă, atunci el le va da ce ră ; de unde nu, să-și caute de drum. 

Lupta acesta se repetă până de trei ori. | 
Credinţa poporului în privinţa acâsta este că, luptându-te 

cu Iordănitorii, te întăresci, dobândesci putere, căci luptă- 
torul Iordănitor în timpul luptei este ajutat de St. Ioan şi 
acesta dă în urmă putere şi celui care s'a luptat cu Ior- 
dănitorii. | 

Re Joni şi Ioane, adecă pe cei ce se châ6mă Jon şi Joană, 
dacă-i prind Iordănitorii, îi due cu puterea la gârlă sati la 
fântână .ca să-i scalde, și nu-i Grtă decât în casul când le 
dărnese cevă. (1) | 

Pe popa mai cu sâmă, dacă îl châmă Jon, îl pândese 
până ce ese din biserică și atunci îl icati pe sus sai îl pun 
într”o căruţă şi dai cu el fuga spre rîii sai puț (fântână); 
dacă le dăruesce ce-vă, ceea ce se întîmplă de regulă, îl 
lasă, nu-l mai duc. 

  

(1) Vegi despre acâsta și la Dum. Stănescu, Obiceiuri la Boboteză, 
publ. în diar cit. p. 354: «Pe când fetele, grămădite în vre-o casă sai bordeiă, își povestesc trecutul şi speranţele pentru viitor, flăcăii, încălţaţi în opinci ori cisme, cu căciuli cu creţuri puse cam pe o sprincenă, cu cojocul în umeri, cârduri, cârduri, străbat satul dintr'o parte în alta. Bărbat, femee, ori-ce întîlnesc, e dus cu putere la fântână și iordănit. Câte-va ciuturi de apă turnate în cap e o glumă pentru ei. O bună cinste numai te pâte scăpă cu mai puţin.» ” -
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La uşa bisericei staii Iordănitorii, când e să 6să Gmenii 
de la biserică, ca să-i iordănâscă, mai cu sâmă pe cei ce ai 
scăpat din timpul nopţii. (1) 
“In unele părţi, precum bună-6ră în comuna Valea-popei, 

jud. Muscel, există obiceiul ca în diua de Sânt-lon, când 
ese lumea din biserică, la care vine fârte multă, să se pună 
la ușă șâse flăcăi voinici, numiţi asemenea Jo»dănitori, și 
să ridice pe rînd pe toţi cei ce es din biserică de câte troi 
ori după olaltă, strigând : 

— Hăp, hăp, hăp, la mulţi ani | 
Mai ales mamele merg în acâstă di la biserică cu copiii 

cei mici anumt ca să-i ridice Iordănitorii, având fermă cre- 
dinţă că a să trăiască mult. | 
„Și cel ridicat trebue numai decât să dea pentru acâsta 

o taxă de 1 leii saii cel puţin de 10 bani. 
In alte părți, precum în comunele Petra şi Ciurarii din 

jud. Teleorman, se adună în acestă di băeţii și fetele anume 
la fântâni, unde se udă apoi unii pe alţii cu apă, gicând că 
se zordănesc, saii târnă cu ciutura apă în cap celor ce vin 
la fântână după apă. (9) 

La horă Iordănitorii iordănese mai cu s6mă pe fete. (3) 
In fine în unele părţi tot din Muntenia, în diua de Sânt 

Ion, se adună mai mulţi flăcăi din sat saii și din mai multe 
sate la un loc şi apoi, umblând din casă în casă, botezd pe 
toţi cei ce se află înăuntru fără deosebire și în același timp 
îi ridică în sus, strigând: hăp, hâp, hăp! | 

Acest obiceiii se numesce Vălărit şi se dice că umblă cu 
Vălăritul. (4) 

  

  

(1) Andrei Marinescu, Zordanul şi Iordănitorii din comuna Prundu, 
jud. Argeş, publ. în «Albina», revistă populară, an. I, Bucuresei 1898, 
„No. 14 şi 15, pp. 466-467.—Din Răsp. da Cest. d-lui Nie. Densușianu, com, 
Petra şi Ciurarii, jud. Teleorman. E 

(2) Din Rp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu. 
(3) Andr. Marinescu, giar cit., p. 467. 
(4) Din Fesp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian, com. Valea-Raţei, jud. Rim- 

nicul-Sărat.» i



SÂN-PETRU-DE-ERNĂ. 

IL 

ANTANASIILE 

„Antanasiile cad tot-deauna pe 16 şi 17 Ianuarie și sunt 
dile rele de bâle mari şi amețeli de cap şi de dat de râu 
al copiilor (1), sai, după cum se spune în Bucovina, de reul 

| copiilor. | | | 
- Ce se atinge de numirea Antanasii, care se aude mai ales 
în Banat și în Oltenia, şi anume în Mehedinţi, d- B. P. Hasdeii scrie următârele: 
«Cuvîntul Antanasiă e compus din Anton şi Tinasă, doi sfinți cari se serbâză la 17 și 18 Ianuarie, amalgamaţi prin aceeași procedare poporană ca în Cosmadin=:Cosma-+-Damian, Todoru- sale=Toader-!-Rusalii, Petrolie=Petru-[-lie.» 

„Prima întrebare este: de ce 6re Antanasiile se încep la 16 Ianuarie, pe când în usul general al bisericei Sf. Anton se ţino la 17? 
| 

Un singur calendar slavic pune pe acest sfint la 16, şi 
anume cel cuprins în Evangelariul de la Reims, care, după 
cum a demonstrat-o academicul rus Biliarski (2), s'a scris de către un Român în România pe la începutul secolului XIV, 

  

(1) Sim. Mangiuca, Calend, De an. 1882 şi 1683. 
(2) <O kirillovskoi casti Reimskago Evangeliia», Petersburg 1848.
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Antanastile din Banat şi din Oltonia ati păstrat dar re- 
miniscenţa unei particularităţi calendaristice curat românesc 
tocmai din vâcul de mijloc. | 

In același calendar (1), după S7. „Anton, urmâză, peste o di, 
la 18 Ianuarie, sfinții Atanasie şi Ciril, dar nu este nici un 
sfînt pentru diua de 17. E probabil că fie-căruia din cei trei 
sfinţi li se atribuiă la noi câte o qi deosebită, anume: 

16 Ianuarie, Anton, i 
17 Ianuarie, Atanasie, 
18 Ianuarie, Ciri?, | 

şi atunci se explică pe deplin serbarea Antanasiilor la 16 Şi | 
17, fiind exclusă diua de 18, care aparţineă în specie lui Ciril. 
De altmintrelea, învecinarea sfinţilor Anton şi Atanasie în 
calendarul greco-slavic, de unde apoi a urmat amalgamarea 
lor la Români, se potrivesce fârte bine cu împrejurarea că 
Atanasie a fost nu numai contemporan, ci chiar ucenic și 
apoi biograf al lui Anton. . 

Cât se atinge de rolul cel patologie al Antanasiilor, mai 
ales pentru amețeli şi bâle de copii, el se înlănţuesce cu 
numele pojarului în limbile occidentale: <feu Saint: Antoine», 
« Antons-feuer>, <ânthony's-fire»>, care se întemeiază pe o le- 
gendă născută în Francia în secolul XI.(2) -* 
„Se scie că pojarul e însoţit de amețeli şi seceră mai ales 

pe copii. | 
După Cihac (3), s'ar gice şi românesce: pojarul sf. Anton, 

coea ce însă noi n'am putut verifică în graiul poporal. 
In ori-ce cas, credinţa Românilor despre Anlănăsii ca 

«gile rele de bâle mari şi amețeli de cap şi de dat de râă 
al copiilor», fiind originară din apusul medieval, datâză cam 
din epoca Cruciatelor. (4) 

  

(1) Martinov, Annus eccles, p. 348. 
(2) Migne, Dic. hagiogr., IL p. 215. 
(3) Diet, II], p. 155. - 
(1) Efym. Magn,., II, pp. 1225-1227. 

2
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II. 

SÂN-PETRU-DE-ERNA. 

„Despre Sân-Pelru-de-âruă, care pică tot-deauna la 16 Ia- 
nuarie, există la Românii din Bucovina următorea legendă: 

«Dice că Jidovii ai încercat de repeţite ori'să înduplice pe 
Sân- Petru, care dintru început a fost asemenea Jidov, ca să se 
lepede de credinţa creștinâscă şi să se întârcă iarăşi la. credinţa 
lor cea jidovâscă. Insă Sân-Petru nu sa dat înduplicat, ci el tot- 
deauna diceă Jidovilor că. mai bine și inai de grabă voesce să 
moră decât să se lepede de credinţa sa cea nouă. 

<Vădând Jidovii de la un timp că numai de gâba își bat capul 
cu dînsul, că el nici înt”'un chip nu voesce să se întârcă înd& 
r&pt la credinţa lor, se făcură foe şi pară de mânie pe dînsul, 
hotăriră să-l prindă şi să-i curme firul vieţii. Și acum așteptară 
numai până le va sosi un prilej bun. - 

«Iată că nu mult după acâstă hotărire prilejul dorit sosi. Sân. . Petru, dârz cum eră, se apucă într'o di şi începă a cuvîntă mul- 
țimii despre credinţa şi învăţătura cea mântuitore a Domnului 
Isus Christos mai cu mare foc decât de altă dată. Jidovii, cum 
vădură acâsta, puseră mâna pe dinsul, îl legară în lanțuri și-l 
aruncară înti'o temniță, unde-l lăsară vre-o câte-va dile, cu sco- 
pul ca mai pe urmă să-l scotă afară Și să-l restignâscă, | 

<Sân-Petru însă, vădend că nu e şagă, cum a intrat și a rămas 
singur ca cucul în temniţă, dea-una a și cădut în genunchi și a 
început a se rugă din adincul inimei lui Dumnedeii ca să-l scape 
din ghiarele prigonitorilor sti, și s'a rugat trei dile și trei nopţi 
după olaltă, și-apoi, ostenit fiind de atâta rugă și neodihnă, s'a 

„culcat şi a adormit dus. . Ie 
«Iată însă că; pe când dormiă el mai tare, vine îngerul Domnului 

la dînsul şi îi dice: 

«— Sc6lă, Petre, nu dormi, 

«Nu dormi, nu odihni, 
«Că nu-i vreme de dormit, 

«Ci e vreme de fugit! 

«Sân-Petru, deşteptându-se din somn, a început a-și frecă ochii 
și a se uită spăriat în tâte părţile ca să vadă cine Pa trezit, dar 
nu vEdu pe nimeni. Dând însă mai pe urmă cu ochii de ușele 
temniţei că sunt deschise, nu stete mult pe gânduri, ci cât ai 
bate în pălmi, se încălță, ieși afară și pe ici în colo ţi-i drumul!
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«Și cum a păşit peste! pragul ușelor, ușele. iarăși se închiseră 
și se incuiară înapoi cum ait fost şi mai nainte de acâsta. Şi abiă 
după ce a eşit pe porta zidului, care încunjură temnița în. care 
a“fost închis, i se arătă îngerul Domnului. 

«După ce eşi din temniţă, se duse de acolo unde erai cei-lalți 
Apostoli adunaţi și bătă în pârtă, ca să vie cine-va să-i deschidă 
și să-i dea drumul înăuntru.  : 

«O argată, care din întîmplare eră tocmai atunci afară, audind 
că bate cine-va în pârtă şi se râgă ca să fie slobodit înăuntru, 
se duse să vadă cine e acolo. Cu tâte însă că ea îl cunosceă forte 
bine pe Petru și vădă că-i el, totuși nu-i dete drumul, ci se în- 
tâvse de la pârtă, se duse tot într'o îugă până în casă și spuse. 
celor-lalți Apostoli că Potru a scăpat din prinsâre, că e la pârtă 
și cere ca să fie slobodit înăuntru. SII 

«Insă Apostolii nu voiră să crâdă și diceaii că nu pote să fie 
Petru, ci altul cine-va, pentru că Petru e închis de Jidovi, şi pe 
cine-l închid Jidovii nu-i dai cu una cu două drumul, 

«ârgata, vădend că Apostolii nu vor s?o cr6dă, a ieşit din casă 
afară, s'a dus drept la pârtă și fără multă vorbă o deschise şi-ă 
dete drumul lui Petru. 

«Tote acestea, câte le-am spus până aici, Sai întîmplat în n5p- 
tea spre diua lui Sân-Petru, . 

<d doua di dis-deminâță veniră mai marii peste temniţă ca să 
vadă ori de-s toţi temnicerii înăuntru. : 

<Toţi temnicerii erai de faţă, numai Apostolul Petru nu eră. 
«Atunci întrebară mai marii temniţei pe străji: ce s'a întîmplat 

peste n6pte că Petru nu-i în temniţă ? 
«Străjile răspunseră că îngerul Domnului a venit, a descuiat 

ușele și i-a dat drumul, iar ele de spaimă şi frică ai cădut jos la 
pămînt și din pricina acâsta n'a putut să-l oprâscă ca să nu iasă 
din temniţă și să fugă. . | 

«Diregătorii, audind acâsta și cunoscând că Dumnedeii ţine cu 
Petru, deteră o mulţime de bani străjilor ca să nu spue și altora 
ceea ce s'a întîmplat, E ” : 

«De-ai mai spus străjile și altora ceea ce ati vădut, nu se scie. 
Atâta se scie însă că de atunci încâce serbâză Gmenii diua acâsta 
întru cinstea și aducerea aminte: de scăparea cea minunată a lui 
Sân-Petru din prinsârea în care Pai fost aruncat neimpăcaţii 
săi dușmani, ca să le ajute Dumnedeii să seape şi ei din tâte ne- 
voile, cum a scăpat şi Sân-Petru din temniţă.» (1) | 

  

" (1) Din Todiresei, com. de Nic. Rădăşan.
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Unii serbeză diua acâsta, numită altmintrelea Şi Inchina- 
rea lanţului Si. Petru saă simplu Lanţul St. Petru (1), ca 
St. Apostol să-i ferâscă de prigoniri şi închisori (2), iar alţii 
ca să nu capete junghiuri sai alte b6le. (3) 
-- O s6mă însă cred şi qic că, dacă vor serbă diua acâsta şi 
vor posti-o, nu li se va strică fruptul peste an. (4) 

"Cei ce aii albinării sat prisăci, adecă ştubeie multe cu al- 
bine, serbâză diua acâsta ca şi Dumineca, eredend că, dacă 
vor. serbă-o, atunci le va merge bine în albine, că albinele 
vor roi mulţi roi şi 'vor produce.multă miere. (5) 

In fine cei mai mulţi Români, atât din Bucovina cât şi din 
Transilvania şi Muntenia, serbâză diua acâsta din causa . 
dihăniilor şi mai cu sâemă pentru lupi, ca aceștia să nu le 
mănânce vitele, pentru că Sân-Petru-de-ernă e patronul lu- 
ilor (6) saii Sân-Petru-lupilor. (7) | 

Şi cum că Sân-Petru-de-ârnă e, după credinţa Românilor, 

  

(1) Numirea de Zăutul st, <lpostol Petru, care provine la El. Sevastos, Serbătorile poporului, iar cit., p. 1419, cred că nu e alta. nimic decât o simplă erdre de tipar, care a reprodus-o apoi, fără de nici o controlă, și Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 57... - | 
(2) Or. Dlujanschi, Din viața poporului român, publ. în: «Albina Carpaţilor», an. IV, Sibiiă 1879, p. 11. 
(3) Dat. Rom. din Balacâna, com. de Gavr, Boca. 
(1) Cred. Rom. din Stupea, com. de Onufr. Căilean. 
(5) Dat. și cred. Rom. din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan și Const. Popescu. ! | ” 

(6) Dat. şi cred. Rom. din Fundul-Sadovei, dict. de C, Crăciunaş și com. de T. Luncan ;—a celor din Balacâna, com. de G. Boca şi Const. Ureche, stud. gimn.: «Diua acâsta o serbâză Gmenii din causa dihăniilor. Ei nu lucrâză nimie în diua acâsta, fiind-că se tem de lupi. Dacă ar lucră în diua de Sân-Petru-de-6rnă, ar veni lupul s6ra şi le-ar răpi mascurii din coteţ saii le-ar sfârtică oile. De aceea numesc ci diua acâsta și Pa- tronul lupilor>;—a celor din Reuseni, com. de V. Pop: «Despre Sân- Petru-de-crnă cred Gmenii că se strîng toţi lupii la Sân-Petru ca să le poruncâscă în cotro să mârgă după pradă. Și de aceea se numesce el și Patronul. lupilor»; — a acelor din Transilvania, comuna Orlat, apud Hasdeu, Etym. Magn., IL, pp. 1346-1347: «In 16 Ianuarie, diua Apost, Petru, să nu se lucreze, că e rii pentru lupi. Poporul dice : Sân-Petru portă lupii»;—1. G, Babeș, Din plaiul Peleşului, p. 38: «Inchinarea lan- fului St. Petru (16 Ianuarie) este rea pentru lupi». : (7) Usitat în Stupea, com de Onufr. Căilean,
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întru adevăr patronul lupilor vesultă şi din următârea le- gendă din Bucovina: 
„<Precum fie-care om are un sfint ca patron, așă ai și lupii patronul lor și acela e Sân-Petru-de-ernă, care pică tot-deauna pe la mijlocul ernii. Şi precum fie-care sfint se îngrijesce de 6menii cari îi pârtă numele, ca să le mârgă bine și să aibă tâte cele tre- buinci6se, aşă şi Sân-Petru se îngrijesce de toţi lupii, împărțind în n6ptea spre numele săi fie-căruia hrana de peste an. <Augind odată un om cum că Sân-Petru-de-ernă e patronul lu- pilor şi cum că în nGptea ce premerge St. Petru se strîng toţi lupii la un loc, ce-i plesnesce prin minte? a voit să vadă ce va face Sân-Petru cu lupii, după ce se vor adună aceștia la un loc. «Și cum a voit, aşă a şi făcut. Cum a înserat s'a dus și el în pădure unde presupuncă că se vor adună lupii. Şi: de Gre-ce se temeă că, venind lupii, Por mâncă, de aceea, cuma ajuns în pă- dure, s'a suit într'un copac înalt; In copacul acela stete el apoi, așteptând cu cea mai mare nerăbdare ca să vadă unde se vor stringe și ce vor face lupii? | 
«Iată însă că nu mult după acesta încep a curge şi lupii din tote părţile și a se așeză tocmai sub copacul acela, în care eră omul nostru suit, şi a așteptă acolo sosirea lui Sân-Petru. 
«După ce s'aii adunat acum toţi lupii, câţi ai avut să se adune, vine şi Sân-Petru şi, cum ajunge, nici una nici două, începe a îm- părţi fie-căruia prada și hrana de peste an, dicând: 
«— Tu ai să te duci acolo şi-acolo şi ai să mânânci aceea şi aceea; tu ai să mergi dincolo și ai să mănânci aceea! 
«Și tot așă a făcut el cu fie-care lup în deosebi până ce i-a sfir- şit pe toţi, afară de unul, care, fiind șchiop, sosise mai pe urmă după ce a fost împărţit acum tuturor ceea ce a avut să împăr- „țâscă. Me Mii 
«— Dar eii încotro să mă due și cu ce să mă hrănesc? — în- trebă lupul cel şehiop, abiă ră&suflându-se de vlăguit ce eră. — Dă-mi şi mie cevă, că că, după cum mă vedi, sunt șchiop și nu pot alerga ca cei-lalţi! - a 
«— Tu vei mâncă pe cel ce s'a suit și se află în copacul acesta! — dise Sân-Petru, arătând cu degetul spre copacul în care se află omul. Şi cum rosti cuvintele acestea se făcu nevădut. Și după dinsul se depărtară şi lupii, ducându-se care în cotro îi eră menit să se ducă. 
«Lupul cel șehiop însă rămase locului să vadă ce e în copac. Uitându-se în sus şi vădând că e un om, bucuria lui, Și fiind-că eră forte flămând, a căutat fel de fel de chipuri ca să se suie în



234 

copac, dar n'a putut. In urmă, vădend că numai de g6ba se 
muncesce, că nu se p6te sui, a început a săpă 'cu ghiarele îm- 
prejurul copacului cugetând că-l va put6 răsturnă și așă va pune 
apoi laba pe omul ce se află într'însul. 

«Omul, vădând acâsta, sa băgat în tote răcorile, şi a început a 
strigă cât îi luă gura după ajutor. 

«Nisce Gmeni, cari, din întîmplare, tocmai atunci mergeaii la 
pădure, audind că strigă cine-va ajutor, s'aii dus într'acolo ca să 
vadă ce este, ce s'a întîmplat? 

«Lupul însă cum a vădut că Gmenii se apropie de copacii s'a 
retras și sa ascuns într'un tufiş din apropiere. 

< Ajungând Gmenii întrebară pe cel din copaciii de ce s'a suit 
acolo și ce e pricina că a strigat aşă de tare? 
Omul le istorisi din fir în păr tâtă întimplarea de la început 

și până la sfirşit, o 
«Atunci Gmenii i-aii spus să se scobâre jos, căci acum n'are de 

cine să se mai tâmă, pentru că lupul, care a voit să-l mănânce, 
a fugit cine scie unde prin pădure. iz 

pus cu toţii jos pe nisce cetină de brad și ai început | a Să 
«Iată însă că pe când stait ei fără de nici o grijă și ospătai, sare 

de odată pe neaşteptate lupul cel șehiop din tufișul în care s'a 
fost ascuns, se repede ca o săgâtă asupra lor, înhaţă pe omul 
cel scoborit din copac dintre dinșii şi, fugind cu el în pădure, se 
apucă și-l mâncă, 

«Și așă ceea ce a fost menit de Sân-Petru s'a împlinit. 
«De atunci țin Gmenii diua acâsta ca şi Dumineca, pentru că se 

tem de lupi și pentru că Sân-Petru e patronul lupilor.» (1) 

O variantă a acestei legende, tot din Bucovina, din care 
asemenea resultă că Sân-Pelru-de-crnă e patronul lupilor, 
sună precum urmâză: 

__ «Dice că un om, voind să vadă şi să audă cum împărțesce 
Sân-Petru-de-&nă bunurile pămîntului liarelor celor sălbatice, s'a 
dus în n6ptea spre diua acestui sfint în pădure şi acolo s'a suit 
apoi înt”'un copacii şi a așteptat până ce se vor adună lupii la 
un loc, temându- -se să stea jos, ca nu cum-va, venind lupii, să-l 
mănânce. . 

«Iată că nu mult după acâsta se  adunară și lupii din tâte păr- 

  

(1) Din Frătăuţul-vechii, dict. de Catrina Dascal, şi din Frătăuţul-noii, 
„com. de Vesp. Reuţ. -
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ile și, din întîmplare sau într'adins, destul atâta că se puseră toemai sub copaciul acela pe care se află omul, A «Venind mai pe urmă şi Sân-Petru, dete tuturor lupilor câte cevă, numai unui lup șchiop nu i-a dat nimic, fiind-că nu eră de față. 
i «Sosind mai după aceea și lupul cel șchiop, îl întrebă pe Sân- Petru dicând: 

*— Dar mie ce-mi dai? 
«— Ia pe omul cel ce se află în copaciii!—r&spunse Sân-Petru, Acela să ie al tei, pentru că ai venit mai târgiu! «Omul, audind acâsta, de grâză Şi frică nu s'a scoborit jos până ce n'a fugit lupul, 
«După ce a fugit lupul, venind feciorii săi cu carul cu boi și băgându-l într'o bute, s'a pornit așă cu dinsul ca să-l ducă acasă, «Iată însă că pe când niergeau ci pe drum spre casă, văd pe o femee șchiGpă venind după dînșii și rugându-se s'o ică și pe dinsa în car, că nu mai pâte merge de ostenită ce-i. «Dar în zadar, căci feciorii nu voiră s'o iecă, dicând că nu e loc, Mai pe urmă însă, stăruina şi rugându-se femeea ne 'ncetat, li se făcu milă de dînsa Şi, luând-o, o băgară şipe dinsa în butea în care se află părintele lor. 
«Ajungând acasă și dând |să seâtă pe părintele lor din bute, văd spre cea mai mare mirare a lor pe un lup şchiop sărind din acâsta afară şi apucând la fugă spre pădure, iar cât despre pă- rintele lor și de femeia cea șchiGpă nici urmă. «Femeia cea șchi6pă adecă nu eră nimeni altul fără lupul acela care a fost așteptat să mănânce pe părintele lor, după cum i-a gis Sân-Petru. 

| | «De atunciţin Gmenii diua acâsta și die că-i patronul lupilor.» (1) 
Acestea suni legendele despre patronul lupilor! . Apostolul Andrei, a căruia qi onomastică se serbâză în 30 Novembre, eră frate bun cu Apostolul Petru şi, în credințele poporane române, ambii sunt puși în legătură cu lupii. Dar pe când Andreii e dușmanul lor, pe atunci Petru, după cum am vădut şi din legendele citate, e un fel de patron al lor, care-i ocrotesce și hrănesce chiar în dauna Gmenilor. (2) Lui Sân-Petru îi este încredinţată mai cu dinadinsul oero- tirea vitelor. Fără voia lui un lup mar pută să mănânce nici o singură oiţă. | 

(1) Din Frătăuţul-noi, con. 'de Iul. Sidor. 
(2) B. P. Hasdei, Etym. Magn., II, p. 1185.
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Prin urmare, dacă lupii mănâncă vite, este că dînsul le 
dă voie. 

De aci, printr”o firescă asociaţiune de idei, poporul dice 
că Sân-Petru în tâte nopţile ursesce lupilor vite de mân- 
care. (1) 

De aci apoi şi credința Românilor de pretutindenea, că cine 
nu ţine diua lui, lupii îi mănăncă vitele. 

Ba nu numai atât, cine lucrâză în diua acâsta, cine n'o 
serbâză, aceluia nu numai că lupii îi sfârtică şi mănâncă vi- 
tele, nu numai că e prigonit și asuprit de duşmani, ci peste 
întreg anul are darere de cap, orbul, amorțituri şi jun- 
ghiuri. (2) 

Deci bărbaţii nu luerâză în diua acâsta lucruri mai mari 
pe afară, iar femeile în casă, și mai ales acestea nu torc, nu 
țes şi nu cos. 

Lucruri mai mică însă lucrâză atât femeile cât şi bărbaţii. (3) 
Pe lângă cele înşirate până aici trebue să mai amintese 

încă și aceea că, atât după credinţa și spusa tuturor Româ- 
nilor din Bucovina, cât și a celor din ]/oldova şi Banat, în 
diua de Sân-Petru-de-Ernă e miegul sai mijlocul ernci. Până 
în acâstă qi a trecut jumătate de 6rnă şi de aică înainte mai 
urm6ză încă jumătate. (4) ' 

Tot în acâstă di se împlinesce jumătate de an de la Sân- 
Petru-de-vară. (5) 

Deci, dacă până în diua acâsta a ţinut necontenit frigul, 
din giua acâsta înainte va mai lăsă frigul, se va mai muiă. (6) 

Şi fiind-că în acâstă qi e miedul ernci, de aceea încep 
Gmenii a r&fui să vadă cât'fîn ai, de le va ajunge până î în 

(1). Idem de cadem, p. 1346. 

(2) Cred. Rom. din Balacâna, dict. de Ana Ureche, Precum şi aaltor 
Rom. din Bucovina. 
(3) Dat. Rom. din Bosanci, con. de Sim. Şutu şi altor Rom. din Bu- 

covina. 
(4) Cred. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei;—EI. Sevastos, 

Sărbătorile poporului, publ. giar cit., p. 149: «Ldăutul si. Apostol Petru, 
16 Ianuarie, femeile serbâză atunci jumătate de ernă»;--Sim. Mangiuca, 
Calend. pe an. 1852 şi 1883, * . 

(5) Cred. Rom. din Bosanci, com. de Sim Șutu. 
(6) Cred. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga şi Toader Vicol, stud. 

simn. 
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primăvară ori nu ?... ai de unde să vîndă, ori trebue să 
cumpere ? (1) | 
„ Cine are un stog întreg de fîn, acela se suie pe dînsul şi-l 
sparge, dicând : 

— De acum nu-mi pasă, că jumătate de 6rnă s'a dus! (2) 
In fine spun o s6mă de Români din Bucovina că în acestă 

di stă Gdinușa de pe cer drept la amâdă. (3) 

III. 

CERCOVII-DE-ERNĂ. 

Intr'a 16, 17 şi 18 Ianuarie cad Cereovii-de-Ernă, cari, după 
credinţa și spusa Românilor din Banat, sunţ trei dile rele 
de fulgere, trăsnete şi vifore, din care causă se şi numesc 
gilele aceștea şi fulgerătârele. (4) 

In Bucovina, Moldova şi Transilvania, precum şi în unele 
părți ale Munteniei, în loc de Cercovii-de-Ernă, cari sunţ 
usitaţi, după cât sciii et până acum, numai în Banat, şi în 
loc de Antanasii, adecă de St. Anton şi Atanasie, cari sunt 
usitate în Banat şi Oltenia, se serbâză Sân-Pelru-de-6rnă, 
care, după cum am arătat în capitolul premergător, pică la 
16 Ianuarie, şi St. Atanasie și Chiril, numiți acești din urmă în genere de către popor Tdnasă şi Chirică, cari pică la 
18 Ianuarie, şi anume cel dintâi pentru diferite bâle ca: 
durere de cap, orbalţ, amorţituri şi junghiuri, precum şi pentru alte neajunsuri şi neplăceri, însă. mai ales pentru lupi (5), iar cei doi din urmă numai pentru diferite bole. (6) 

    

(1) Dict. de Ion Tliuţ, agricultor în Crasna, sat în distr. Storojineţului (2) Dict. de Ana Ureche din  Balacâna. 
(3) Dict. de 1. Iliuţ din Crasna. - 
(4) Sim. Mangiuca, Catend. pe anu. 1882 şi 1883. | (5) EL. Sevastos, Sârbătorile poporului, publ. în diar cit. p. 149;—" Hasdei, £/ym. Magn,., II, p. 1346—1337;, —1. G. Babeş, Din plaiul Pe. leșului, p. 38. ! ” 

(6) Or. Dlujanschi, Din viața poporului român, publ. în < Albina Car- paților», an. IV, Sibiii 1849, p. 11: «Sfinţii Atanasie şi Chiril, cărora
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Deci sub Cereovii-de-&rnă, după părerea mea, nu e nimie 
alta de a se înţelege fără numai sfinţii Anton, Tănasă şi 
Chiril, sai Sân-Petru-de-ârnă, Tănasă şi Chiril, despre cari 
am vorbit dejă şi în capitolele premergătâre, căci cuvîntul 
cercov, care vine 'de la cuvîntul slavon HEpioeiteii, însemnâză 
atâta cât bisericesc, uepronniia cRaTra = sfinţi bisericesci, 

De însemnat e încă și aceea că o sâmă de Români din 
Bucovina spun că în diua de Sân-Petru-de-Ernă e miedul 

„saii mijlocul ernei; alţii însă gie că jumătate de 6rnă ar fi 
la Zănasă. (1): | 

In fine tot în Bucovina există şi următrea dicală: 
De:Chirică | Nici nu-mi pasă, 
Nu mi-i frică, De Wechita 
De 7ănasă - Nici atâta! 

In ce fel de legătură staii versurile acestea cu sfinții Tă- 
nasă și Chirică până acum nu miă cunoscut. 

  

le qice 'Tănasă şi Chirică, pentru bâle»;—EI. Sevastos, Srbătorile, publ. 
în diar cit, p. 149: «St. Atanasie și Chiril, 18 Ianuarie, îl ţin femeile că 
e s&rbătâre cu primejdie»; — Const. D. Gheorghiu, op. ciț, p. 57; —L. 
Crângă, Scrieri, I, Iaşi 1890, p. 149: <Măi parpalecule, nu cum-va ești 
botezat de sfintul Chirică sehiopu, care ţine dracii de păr.» 

1) Dim. Dan, Comuna Straja, p. 95: <La Tânasă (18 Ianuarie) se gice, 
că ar fi jumătate de 6rnă.>



ÎNTÎMPINAREA DOMNULUI 

IL 

SFINTUL TRIFON. 
Srîntul Trifon, numit altmintrelea şi Sfintul Trif, Trif cel nebun sai Trif nebunul, cade tot-deauna în ajunul Zra/ân- pinării Domnului, adecă la 1 Faur, 
Atât despre acest sfînt câ şi despre diua lui există la Românii din Rucovina următ6rea legendă: 
«Dice că, mergând laica Domnului cu pruncul săii Jsus, când aveă acesta 40 de qlile, la biserică ca să i se cetâscă rugăciunile - de deslegare, s'aii adunat o mulţime de Jidovi: din tâte părțile la un loc, în frunte cu Trif, unul dintre diregătorii cci mai mari ai Ierusalimului, anume ca să ție Maicei Precurate calea, să-i ieă pruncul şi să-l pârdă. 
<Vădend îngerul Domnului că Jidovii voesce numai decât să “pună mâna pe Isus Christos cu scop ca să-l perdă și că nu este alt chip de scăpare, dete lui Trif, conducătorul lor, un cuget ca de om nebun, anume ca să uite de Maica Domnului și de fiul ei şi să se apuce de alte lucruri, | 
«Și întru adevăr că Trif, cum a fost cuprins de acest cuget, îndată a şi uitat ca pămîntul de Isus și a început a alergă în- colo și îne6ce prin oraș și a face fel de fel de nebunii Și co- medii, cari numai un nebun e în stare să le facă. 
«Jidovii, v&dându-l că e nebun, căci ei credeă cum că el întru adevăr și-a sărit din minte, s'a băgat în tâte r&corile Și, trecân-



240 

du-le t6tă pofta de a mai ţin6 calea Maicii Domnului şi a-i luă 
liul, începură a fugi care în cotro îl duceau ochii şi picidrele, 
ca nu cum-va să păţâscă una ne mai păţită. 

«Și aşă a scăpat Maica Domnului și fiul s&i Domnul nostru 
„Isus Christos de Jidovii ce-i urmăriau și ajunseră amîndoi ne- 
vă&tămaţi şi neconturbaţi de nimeni la biserică. 

«Iar Trif, trecându-i mai pe urmă nebunâla, de care a fost cu- 

prins, S'a făcut sfint. Insă fiind-că el nebunise, când a mers Maica 
Domnului la Ierusalim, de aceea s'a numit mai pe urmă sfintul 
Trif cel nebun.» (1) 

O variantă a acestei legende, tot din Bucovina, sună pre- 
cum urmâză : 

«ice că, având Maica Precurată să mârgă cu pruncul săi Isus 
Christos la 40 de dile după nascerea acestuia la biserică ca să-și 
ieă molitfă sai slobodenie, adecă ca să i se cetâscă rugăciunile 
de curăţenie, s'a pornit cu o di mai nainte, pentru că locul pe- 

trecerii sale eră cam departe de cel cu biserica. 
«Nu mult însă după ce s'a pornit ea de acasă, s'a întîlnit 

cu un om, anume 7rif, care se duceă așișderea înti”acolo, în cotro 

mergeă Maica. Domnului, și călătoriră mai departe împreună. 

„ «Iată însă că, mergând ei așă, cât loc vorii mers, şi anume 
Maica Domnului cu fiul săi în braţe, iar 7rif cu sloboda, adecă 

numai cu ceea ce aveă pe sine; acesta de odată se grăbesce și, voind 
să mârgă înaintea Maicii Domnului, o calcă pe rochie și i-o 

sfârtică. E " 

- «Maica Domnului, vădându-l cât e de apucat şi nebăgător de 
de s6mă, s'a supărat pe diînsul și i-a dis: 

«—Du-te înainte, nebunule, du-te! că dâr nu me- ă călcă pe 
haine! 

«Trif, una de rușine pentru ceea ce a făcut şi al doilea pentru 

că a fost batjocorit, nu s'a mai oprit, ci s'a tot dus înainte, după 

cum îi spuse Maica Precurată. 

«Şi fiind-că s'a dus înainte, de aceea pică diua lui tot-deauna 
cu o di înainte de Intimpinarea Domnului, adecă de diua în care 
a mers Maica Domnului la biserică de şi-a luat slobodenie, iar 
fiul săi, Domnul nostru Isus Christos, a fost întîmpinat de cătră 
dreptul Simion, luat în braţe și băgat în biserică. 

«Și fiind-că Maica Precurată Va numit nebun, de aceea și Gmenii 
îi die SE. Trif cel nebun, saii pe scurt Trif cel nebun.» (9) 

“() Din Volovăţ, com. de T. Vicol.. 
(2) Din Şcheia, com. 'de d-l Paner. Prelipeean.:
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Altă variantă a acestei legende sună aşșă: 
«Dice că, mergând Maica Domnului cu fiul săă Isus, când erâ acesta mic, la biserică, ca să i se „cetâscă rugăciunile de desle- gare, s'a întîlnit pe drum cu un om anume Zvif, <Trif, cum a vădut-o, ce i s'a prevădut, ce nu i-a plăcut, destul atâta că a început a-și bate joc atât de dînsa cât şi de fiul săă, Domnul nostru Isus Christos. 

| «Maica Domnului, vâdându-l că-şi bate joe de dinsa şi de fiul său, fără ca să fi avut Gre-și care pricină, s'a supărat fârte tare pe dinsul și i-a dis: 
«— Lasă să fie diua de astădi a ta și cea de mâne a mea! «Și cum a rostit ea cuvintele acestea, Trif dea-una a şi nebunit. Și de atunci îl numesc Gmenii Trif cel nebun. Şi tot de atunci se serb6ză diua lui în diua ce premerge Intinmpinării Domnului.»(1) 
In fine a treia variantă e cea următâre: 
«Dice că, mergând Maica Domnului cu fiul sâă Isus, când eră acesta mititel, la biserică, ca să-și ieă molitfă, a trecut din în- timplare pe lângă o arie, în care un om, anume 77if, îmblătiă _pâne albă. 
«Trif, cum a vădut-o că trece pe lângă dinsul, a încetat de îm- blătit și a tuşit-o. 
«Maica Domnului, vedând că o tușesce în batjocură, s'a su- pirat şi, întorcându-se cu faţa spre dînsul, i-a dis : «— Trif nebun ! lie diua ta astădi, că a mea va îi mâne! <Şi rostind cuvintele acestea, nu s'a dus maj departe, ci s'a intors înapoi de la molitfă. 
«lar Zrif, cum Pa numit Maica Domnului nebun, îndată a şi nebunit, și de aceea îi die Gmenii Zrif cel nebun, Și tot de atunci | a rămas că Intimpinarea Domnului se serbâză tot-deauna a doua: Qi după Sfintul Trif» (2) 

Tot cam aşă cred şi istorisese despre acest sfinţ și despre diua iui şi Românii din 1Afoldova. 
Iată ce spun aceștia: 

«La 40 de dile, când se duceă Maica Domnului la biserică ca să-şi ică molitfă, Sf, Trif, care călătoriă cu dinsa, a tușit-o și Maica Domnului s'a întors și a dis: ia 

  

(1) Din Poieni, com. de Dim, Furtună, stud.- gimn, (2) Din Horodnicul-de-sus, comună în diste. Rădăuţului, com, de St. Turturean, stud. simu.;—din Udesci, com. de Em. Cimpoieş ;—din Bo- sanci, com. de Sim. Șutu;—și din Costâna, com. de Vas. Huţan. 
Mariau, Sărbătorile, 1. i | 

16
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«Fie diua ta adi, că a mea va fi mâne! 
«Şi rostind cuvintele acestea s'a întors îndărăpt și nu sa dus 

în diua aceea la molitfă, ci abiă a doua di. 
«De accea e întâiă Trif și apoi Intimpinarea Domnului.» (1) 
O altă legendă ne spune despre Sf. Trif următârele : 
«Dice că pe vremea păgânismului eră un creștin anume Trif. 

Și fiind-că creștinul acesta nu voiă să se facă păgân, păgânii Vai 
prins şi Vai închis într'o casă t6tă înfericată cu fier, unde se 
mai aflaii și alţi creștini prinși şi puși la muncă și chinuri, 

«Trif dintru început a cercat tâte chipurile și mijlâcele dâr: 
scapă din închis6re. Dar» în zadar i-a fost tâtă munca, căci în- 
chisGrea eră fârte bine păzită. 

«In urmă, vădând că nu e alt chip de scăpare, s'a făcut nebun 
şi a prins a face fel de fel de tonâse și alte blasgonii, credând 
că păgânii, vădând ce face, îi vor da drumul, 

«Dar păgânii nici după acâsta n'aii voit să-i dea drumul. Dim- 
potrivă, ai poruncit străjilor să aibă mai mare grijă de dinsul 
ca să nu seape şi să fugă. - 

«Atunci Dumnedeii, fiindu-i milă de dînsul, a deschis într'o 
n6pte un părete și i-a dat drumul. Şi așă a scăpat el din mânile 
păgânilor! (2) 

«De atunci păgânii mai voit să-l mai prindă, căci se temeaii 
de dînsul. | 

«Și tot de atunci e Trif sfint și Gmenii cred că, dacă ar lucră 
în iua lui, îndată ar nebuni.» (3) 

Acestea sunt tâte legendele despre S£ 7rif, câte le-am 
putut ei până acum află. Dintrînsele resultă că Sf. Trif a 
înebunit: una, pentru că a urmărit pe Maica Domnului cu 
scop ca să-i ieă pruncul și să i-l pârdă, și al doilea, pentru 
că a tuşit-o şi şi-a bătut joc de dînsa cât și de Domnul nostru 
Isus Christos. | 

Şi de Gre-ce Trif a înebunit, de aceea unii Români din 
Bucovina serbâză diua lui pentru înebun6lă, temându-se ca 
să nu înebunâscă şi ei ca dînsul, căci, amă&surat credinţei lor, 

  

(1) EL. Sevastos, S&rbătorile poporului, publ. în « Gazeta sătenului», 
"an. VIII, p. 149. | 

(2) Intro variantă din Frătăuţul-vechiă, diet, de Zenovia Rusu, se 
dice că atunci Dumnedeii Pa întărit de a sfărîmat acoperișul casci şi așă 
a cșit. “ ” . 

(3) Din Frătăuţul-noii, com. de Vesp. Reuţ-—şi din Frătăuțul-vechiii, 
dict. de Zen. Rusu şi com. de Vas. Dascal.



"cel co lucrâză în acâstă di acela îndată inebunesce (1), apoi Și pentru alte primejdii, şi anume ca să nu calicâscă (2); iar alţii die că prin serbarea dilei sale jelese patima lui. (3) "O sâmă de Români însă serbâză diua acâsta pentru scu- tirea de lupi, precum și pentru alte fâre sălbatice, anume ca să nu le atace şi să le mănânce vitele şi mal cu sâmă oile, fiind-că SE, Trif, după cum ne spune o legendă din Buco- vina, e patronul lupilor. Cine lucrâză în diua acâsta, cine nu 0 serbâză, acela trebue numar decât să aibă daună din partea lupilor în decursul anului între vitele sale. (4) Tot din causa acesta, ca să nu le ataco și mănânce lupii turmele, serbâză diua acâsta şi Românii din Banat (5) şi cei din J/untenia. (6) 
Iată şi legenda din care resultă că St. Trif e patronul lupilor : 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Sânt-llie, com. de Eug. Cojocariă : «Dacă lucrâză cine-va în diua acestui Sfint, apoi nebunesce ; de aceea îl numesc Trif cel nebun»;—a celor din Buninţi şi Mihoveni, com. de Vesp. Cor- vin;-— a celor din Mitocul-Dragomirnei, com. de Alex. Romaş; —a celor din Horodnicul-de-jos, com. de G. Tel6gă; — a celor din Mănăsti6ra saă Sf. Onofreiii, com. de Const. Georgian, stud. gimn;—a celor din Fră- tăuţul-vechiii, com. de Vas. Dâscal: « Omenii țin acâstă s&rbătore, pentru că se tem să nu ncbunâscă, căci sa întîmplat mai de multe ori să nebu- n6scă Gmenii cari ai lucraţ în acâstă di»;—a celor din Poieni, com. de Dim. Furtună;—și a celor din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Popescu, stud. gimn, (2) Dat. și cred. Rom. din Stroesci, com. de Gheorghe Bârtoiii. (3) Cred. Rom. din Bancesci, com. de Dim. Bancescul. (4) Cred. Rom. din Frătăuţul-noii, com. de Iul. Sidor;—a celor din Te- reblecea, com. de P. Nimegean, stud. gimn.;— şi a celor din Todiresci, com. Nic. Rădășan : <Gmenii îl serbâză pe S/. Trif ca și pe fie-care altă sârbătâre, cu seop ca să-i ferâscă de fârele cele selbatice și, când vin lupii la oile lor, ci se roză, de Sf. Trif ca să le inijlocâscă la Dumnegeiă aperarea de dihănii.» 
(6) Vedi mai jos «Martini de ernăs, 
(6) Din R&sp. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com, Frumâsa, jud. Te- leorman: «Sfîntul cel mai mare peste păduri, codrii munţilor, turme de ”. vite și fâre sălbatice este S/. Trifon... Sărbătârea pentru sporirea tur- melor şi apărarea lor de bâle şi gadini este Sf Trifon»;—com. Șisescii- de-jos, pl. Motru-de-sus, jud. Mehedinţi: «Sărbătorile populare, ce se ţin pentru ca vitele să fie apărate de gadini (fre sâlbatice), sunt Trifon şi Sirelenia»;—și com. Ghergani, jud. Dimboviţa: <Sârbătârea cea mai mare pentru sporirea turmelor și apărarea lor de gadine (fre s&lbatice) po- porul o serbâză în diua de Sf. Zrifon».
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„ «lico “a mers odată un om la vînat şi, cum a ajuns în pădure, 
Sa suit într'un copac. 

«Stând el acolo, iată că veni la dinsul un lup, și el Va împuş- 
cat. După acâsta veni alt lup, şi el Va împușcat și pe acela. Şi 
tot așă £ a făcut el și cu alţi lupi, cari veniră în urma celor dintâi, 
până ce a împușcat o mulțime de lupi. Și lupii cei vii mâncă 
pe cei împușcați. 

«Omul a împuşcat până cei sa ătit împușcătura, iar după 
aceea a stat să vadă ce vor face lupii. 

«Iată că, stând el așă, vine de la o vreme un om îmbrăcat în 
straie albe. Și omul acela, care nu eră altul fără Sf. Trif, cum a 
sosit, a şi început a hotări fie-cărui lup ce are să mănânce. Numai 
unui lup şchiop, care venise pe urmă, nu-i hotări nimic. 

«Șchiopul, cum a ajuns, se apropie de Sf. Trif și-l întrâbă: 
«— Da ei ce să mănânce? 
«Atunci dise Sf. Trif: 
«— Ia pe omul cel din copac! 
«Audind acâsta, omul s'a înspăimântat forte tare, 
«Lupul cel șchiop sta lângă copac. 
«Omul a prins a strigă ca să-i vie cine-va întru ajutor. 
«Iată că nu mult după acâsta vin nisce Gmeni, cari făceă la 

pădure, și ai fugărit lupul şi au dus pe om acasă.. 
«Omul, după ce a sosit acasă, a poruncit feciorilor sti ca să-i 

facă o ladă și să-l ţie acolo, după ce le-a spus cei s'a întîmplat. 
«Feciorii ai făcut așă, și unde mergeaii ci, acolo luându-l, îl 

duceaii şi pe tatăl lor. 
«Mergând ci într'o di în chirie la un tîrg, ai ajuns la un pod. 
«La podul acela le ieşi un om în cale, care fugea cât îi luaă . 

piciGrele, și le dise: 
«— Dragii mei! luaţi-mă şi mă ascunde-ţi, că iată vine un lup 

în urma mea, și de nu me-ţi ascunde, are să mă mănânce! 
«Feciorii n'au stat mult pe gânduri, ci cugetând cum că-i chiar 

aşă cum a spus omul, Vaii luat și Vaii băgat în lada în care se 
află tatăl lor. 

«Așteptând ci după acâsta să vie lupul, lupul nu mai vine. 
«In urmă, v&dând că nu mai vine lupul, deschid lada, să vadă 

ce face omul ce Paii ascuns. Dar când rădică căpacul, ce să le - 
vadă ochii? văd un lup sărind din ladă şi să te cam mai duci 
băete, iar când se uită mai de aprâpe, tatăl lor ca în palmă !.. 
I'a mâncat lupul. 

«Va să dică numai de g6ba aii ascuns feciorii pe tatăl lor și
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Vaii purtat atâta vreme cu dinşii, că în urma urmelor lupul cel șehiop, căruia i a menit Sf, Trif, tot Pa mâncat:» (1) 
„ Mai departe cred şi spun Românii din unele părți ale Bucovinei că pif cel nebun este stăpânul și patronul nu numai al lupilor, ci şi al omidilor, gândacilor și al tuturor gujuliilor celor stricăci6se. 

De aceea cei mai mulți dintre dinşii serbâză diua ac6sta anume ca să nu se înmulțâscă sujuliile şi cu deosebire omidile și să nu le strice pometurile și semănăturile. Căci, cred ci, că dacă nu se ține diua acâsta, atunci gujuliile se înmulțesc aşă de tare că devin o adevărată calamitate. (2) Tot spre scopul acesta îndătinsză Românii din unele părţi ale Bucovinei de a năimi în diua acâsta sfinţirea apei, adecă de a plăti preotului local ca să le sfinţâscă apă şi să le stro- pescă apoi pometurile cu dinsa, credând că apa, care se sfin- țesce în acâstă di, este bună în contra înmulțirii prea mari a insectelor, şi în deosebi a omidilor, cari strică pomii. şi | curechiul. (3) | 
Tot așă fac şi Românii din Banal. . | Aceştia încă pun în acâstă di, numită de diînşii şi Diua omidilor, să li se siințâscă apă, cu care, mestecând-o cu unt, ung apoi pomii în contra omidilor. (4) 
Unii Români din Muntenia cred că Sf. Trifon e vecii de lă- custe (5), iar alţii că el stirpesce tot soiul de viermi, cari fac stricăciuni pometurilor. De aică vine apoi că unii dintre dînșii eh6mă în diua acestui sfint pe preot de face aghiasmă, „cu care stropese pomii şi sem&năturile, precum grâiele, 6r. zele şi altele. (6) 
Iar podgorenii, tot din Muntenia, se duc în diua de Sf. Triton PI 

(1) Din 'Todiresci, com. de Nic. Rădăşan. 
(2) Cred. şi dat. Rom. din Șcheia, com. de Paner. Prelipeean,—și a ce- lor din Soloneţ, com. de Ioan Tipa, stud. gimn. 
(3) Cred. şi dat. Rom. din Şcheia, com. de d-l Pancr. Prelipeean. (4) Sim. Mangiuea, Calend, pe anul 1882 şi 1683. 
(5) G. A. Jipescu, Opinearu, Bucuresci 1881, p. 7;—Din Rep. la Cest, d-lui Nic, Densuşianu, com. Rași, jud, Ialomiţa: «S/ Trif, care umblă cu lăcustele», | 
(6) B.P. Hasdei, Zrym. Magn., I, p. 504, com. Ipatele, jud. Vaslui
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cu preotul la vii şi fac sfeștanie viilor, anume ca acestea să 
fie roditâre, pline de mană și păzite de grindină. (1) 

Românii din unele părți ale Moldovei serbâză pe Sf. Zrifon 
de aceea, pentru că acesta, după credinţa lor, e mai mare 
peste gadine, că el le l6gă acestora gura, ca să nu mănânce 
legumele. (2) | 

Din acâstă causă apoi unii dintre dînșii, precum bunădră 
cei din comuna Liteni, jud. Sucâva, ai obicei să stropâscă 
pomii şi curechiul cu aghiasmă de la S£ Trif, peutru a-i feri 
de omidi (3); iar alţii, precum cci din comuna Madeiit, acelaș; 
judeţ, fac la Sf. 7rif (1 F -bruarie) aghiasmă nu numai pentru 
stropirea pomilor şi pentru râde, ci şi pentru stropirea vi- 
telor. Aceştia adecă, după ce ati făcut aghiasma, stropesc cu 
dînsa mai întâi pomii și apoi vitele, dând tot odată celor 
din urmă şi sare în care ai turnat mai înainte de acâsta 
puţină aghiasmă. (4) 

In fine, Românii din unele părţi ale 1/oldovei cred și qic 
că în qiua de Zvi se întîmpină 6rna cu vara (5), iar cei 
din Bucovina cred şi spun că, dacă în diua do Sf. Triton 
(1 Februarie), căruia îi dice şi Zrif cel nebun, nu este omăt 
se va pune, iar dacă este omtt, apoi se va sparge. (6) 

| II, 

ÎNTÎMPINAREA DOMNULUI 

Întâmpinarea Domnului, numită în unele părţi cu un cu- 
vînt slavon şi Stretenie, cade tot-deauna într'a 2 Faur. 

In acâstă gi, după credinţa şi spusa Românilor din 3fol- 
dova, se întîmpină 6rna cu vara. (7) 

  

(1) G.S. Ionean, Mica colecțiune de superstiții, p. 53;— Const. D. Cheor- 
Shiu, op. cît. p. 58. | 

- (2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Basaraba, jud. Sucâva. 
(3) B. P. Hasdeu, Fim. Magu., |, p. 504. 
(4) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu. 
(5) EL. Sevastos, Serbătorile pop., loc. cit. 
(6) Dim. Dan, Comana Straja, p. 95. 
(7) EL. Sevastos, Sărbătorile pop., publ:' iar. cit. p. 149,
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Deci, dacă în diua de Intimpinarea Domnului este cald şi moloșag, atunci va îi vara căldurâsă şi îmbelșugată; iar dacă în acâstă di e frig, ger sai viscol, atunci vara viitâre de sigur că va fi frigurâsă și neroditâre. (1) 
Prin urmare, dacă-i senin Şi îrumos în diua acâsta, apoi va rodi grîul în vara următore (2); iar dacă-i posomorit, pâclă, apoi Românii nu sâm&nă mult gri, credând că nu se va face. (3) 
Tot așă se întîmplă şi cu hrişca. Dacă va fi în diua de Intîmpinarea Domnului cald şi s6re, atunci e bine să se- meni hrișcă, că se va face; iar de nu va fi cala și s6re, atunci să nu semeni, căci nu se va face. (4) 
Dacă picură în diua -acâsta din strâşină, nu le merge bine albinelor peste an, căci mierea |i se înăcresce şi ele se în- gălbăgese ca oile, capătă trepăd și pier. (5) Iar dacă e senin, cald şi uscat, vara va fi măndsă și atunci le va merge stu- pilor bine. (6) | | Unii Români însă sunt de părere, că, tocmai atunci când e în acâstă di moloşag, când curge din streşină, anul va fi mănos şi le va merge bine albinelor. (7) , 
Mai departe cred şi spun unii că, dacă trece Stretenia peste apă şi apa e desgheţată, atunci se mânie ȘI-ȘI face pod peste 'dinsa ca să trâcă, adecă dă un viscol şi un ger aşă de mare că înghâţă tâte apele. Iar dacă trece Stretenia şi pe apă se află ghâţă, atunci e semn că are să fie cald. (8) 

  

(1) Cred. Rom. din Iordânesci, sat. în distr. Storojineţului, com. de T. 'Tovarniţehi. | i (2) Cred. Rom. din Șcheia, com. de d-l Paner. Prelipeean. — O sâmă de Români din Bucovina și Ranat spun că până la Intimpinarea Dom- nului sait Diua ursului e bine de semănat grîi.—Vedi Sim. Mangiuca; Călind. pe an. 1882 şi 1883. ! | (3) Cred. Rom. din Şcheia, com. de d-l Paner. Prelipcean,. (1) Ored. Rom. din Frătăuţul-noă, com. de Vesp. Reuţ,—şi a celor din Sânt-Ilie, com. de Eug. Cojocariii. 
(5) Cred. Rom. din Şcheia, dict. de Pinteleiii Maicrean. 
(6) Cred. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Şutu. - 
(7) Cred. Rom. din Capul-Câmpului, dict. Panteleimon Tatărăi. (8) Cred. Rom. qin Frătăuţul-vechiă, dict. de Zenovia Rusu,—şi a celor "din Sânt-Ilie, com. de Eug. Cojocariii: «Dacă găsesce Stretenia pod (6rnă), îl sparge; iar de nu găsesce, îl face.»
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Vrea să gică că, dacă este ârnă mare și grea, apoi nu va fi 
mai mult; iar de nu-i mare și grea, apoi va fi după aceea. (1) 

Tot cam așă cred şi alţii. Aceştia ic că, dacă ţine înghe- 
țat până la Srefenie, apoi Stretenia ieă gh6ţa; iar dacă se 
topesce shâța până atunci, Stretenia o pune. (2) 

In fine cred Românii din unele părți ale Bucovinei că, 
dacă își strică ursul bârlogul săi în diua de Intimpinarea 
Domnului, cu tâte că afară e frig, primăvara este aprâpe; 
iar dacă esc el în acâstă di afară,. însă intră din noi în 
bârlog, cu tâte că afară este frumos, va fi încă Grnă. (3) 

lar Românii din Banat cred şi spun că ursul în acâstă 
di ese din peştera sa afară şi j6că ca în arie jur-împrejur» 
şi dacă este s6re şi-şi vede umbra, atunci iarăși se bagă 
în peşteră și nu ese, ci mai dorme încă ş6se săptămâni, căci - 
chiar atâta mai ţine 6rna; iar dacă nu-și vede umbra, atunci 
rămâne afară şi 6rna (frigul) se întrerupe. (4) 
„Afară de cele înșirate până aci, mai e de însemnat încă 

şi aceea că în diua de Intîmpinarea Domnului se serbâză Şi 
Diua ursului, iar în ajunul, în diua și a doua di de In- 
tîmpinarea Domnului A/artinii de End şi Filipii de €rnă 
în contra lupilor, ca aceştia să nu atace pe Gmeni şi mai cu 
semă ca să nu le atace şi sfârtice oile, precum şi cele-lalte 
animale domestice. 
“La Armână, adecă la Românii din Turcia europână, săr- 

bătârea Intâmpindării Domnului e târte preţuită, mai cu s6mă 
pe femei, din care causă se şi numesce Serbălorea mulier- 
lor. In diua acâsta t6to femeile trimit la biserică câte o litie 
şi o colivă, dar mai ales cele însărcinate și cele lehuze nu 
lipsesc a face acâsta: însărcinatele spre a cere Maicei Dom- 
nului nascere ușoră, iar lehuzele spre a-i mulțămi de aju- 
torul ce le-a dat la nascere. (5) e 

- (1) Cred. Rom. din Frătăuţul-noit, com, de Vesp. Reuţ. 
(2) Cred. om, din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc şi com. de Pavel 

Scripeariu. | 

(8) Dim. Dan, Credinfe pop. bucovinene, publ, în <Gazeta Bucovinei», 
an. IV, No. 79. ă 

(4) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1682 şi 1883.— Vedi despre acâsta mai pe larg în Diua ursului. 
(6) I. Neniţescu, op. eit, p. 527.
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III. 

DIUA URSULUI. 

Diua- uvsului, numită altmintrelea și Serbătorea ursului, 
cade tot-deauna în diua de Întâmpinarea Domnului. 

Uvsul, după credinţa poporului de pretutindenea, cum în- 
cepe a căde n6ua şi prinde a se face ger mare, îndată 
caută o peşteră saii o vizuină şi, vîrîndu-se întwînsa, petrece 
acolo tâtă ârna, dormind somnul ernei saă mai bine dis ză- 
când întrun fel de amorţâlă, din care se deştâptă numai 
din când în când, şi atunci numai ca să se nutrâscă, adecă 
ca să-și sugă labele, căci nutreţul lui de peste Grnă nu constă 
din nimic alta fără numai din grăsimea labelor sale, pe cari 
le suge. | 

In Diua ursului însă, deşteptându-se din somnul săi de 
peste 6rnă, ese din vizuina sa vizunia sa, între nout şi 
dece re înainte de amâgă, afară şi prinde a jucă jur-îm- 
prejur, ca într”o arie, prin n6ua dinaintea vizuinei sale şi. 
a se desfătă. 

Și dacă în acâstă gi, după cum ered şi spun Românii din 
Banal, e senin și s6re şi ursul își vede umbra sa, atunci 
se bagă iarăși în peştera sa şi mai dOrme întw'însa încă 
ș6se săptămâni, prevestind prin acâsta. cum că atâtea s&p- 
tămâni are să mai ţie 6rna şi că în acest r&stimp va fi 
tot aşă de mare ger ca şi mai înainte; iar dacă afară e 
înourat, e nouriște, şi din causa acâsta nu-și vede umbra, 
atunci nu se vîră mai mult în vizuină, ci rămâne afară, pre- 
vestind prin acesta că Grna va încetă, gerul se va frânge şi 
se va întrerupe, că va fi timp frumos şi călduros, mai pe 
scurt că se va desprimăvără. (1) 
Românii din Valea Jiului, în Transilvania, din contră, cred 

Şi spun că, eşind ursul în acestă di din culcușul săii de peste 
&nă afară şi fiind sâre, ast-fel că-și pote vedâ umbra sa, 
atunci de bucurie prinde a jucă în jurul gr6pei sale şi, după 
ce s'a săturat de jucat, nu intră mai mult întwînsa, ci o pă- 

  

(1) Sim. Mangiuca, Calend.pe an 1882, partea calendaristică și pp. 100-101; 
—âurel Iana, Din cred. pop. rom. din Jatdan de lângă Oraviţa, publ. 
în «Familia», an. XXVI, Oradea-mare 1890, p. 6.
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răsesce, în semn că 6rna şi-a perdut din putere şi că din 
ce în ce are să se mâie și să fie mai frumos și mai cală. 
Dacă însă acâsta este posomorită, atunci intră iarăși în gr6pa 
sa, de unde a eșit, și mai petrece încă șâse săptămâni 
într'însa, pentru că chiar atâta are să maj ţie 6rna. (1) 

In fine, Românii din Bucovina cred că, dacă-și strică ursul 
bârlogul s&ii în diua de Intîmpinarea Domnului, cu tote că 
afară e frig, atunci e un semn că primăvara e aprâpe. Insă 
dacă ese el în acâstă qi afară şi intră din noă în bârlog, 
cu t6te că afară este frumos, atunci e un semn că va fi încă 6rnă. (2) | 

Alţii însă cred și gic că, vădând ursul, după ce a eșit în 
diua de Întâmpinarea Domnului, că afară-i senin, atunci se 
bagă iarăşi la culcuș şi-şi astupă intrarea la bârlog încă 
mai bine, sciind că va fi Grnă grea. Din contră, dacă vede 
că afară-i frig, atunci începe a umblă prin pădure, sciind că în scurtă vreme se va face cala. (3) 

Și iarăși alţii spun că ursul abiă la Stretenie se mişcă în 
bârlogul saii cobârlăul săă şi, scoţendu-și capul din vizu- 
nic, se uită să vadă cum e afară, Și dacă vede că-i înourat, 
ese și Dea apă din părîii; iar dacă vede că-i senin, mornăesce și se bagă iarăși înapoi în vizunie, că nu mai trage nădejde 
de vară. (4) 

Iar când ose din bârlog, dacă mapucă încă a bâ apă, 

  

Î 
0) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 
(2) Dim. Dan, Credinfe Pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei» an. IV, No. 79. . 

(3) Cred. Rom. din Șcheia, com. de d-l Pancr. Prelipcean;—a celor din Sânt-Ilie, com. de Eug. Cojocariă: <Ursul, când ese din bortă, de-și vede umbra; se bagă cu atâta mai afund cu cât a eșit>; —a celor din Todiresci, com. de Ni. Rădășan: «Omenii die că, dacă-i îrig în giua.de teeSrneli,t gtunci ursul își strică bârlogul şi putem trage nădejde că mare să fie mai mult frig. Iar de va fi cald, ursul nu-și părăsesce bâr- ogul, pentru că scie că are să fie îrig de acum înainte>;—şi a celor din - Frătăuţul-noii, com. de Vesp. Reuţ: «Românii din Frătăuţul-noă cred şi spun că, dacă va fi cald în diua de Stretenie, atunci va eşi ursul afară din bârlogul lui şi, dacă-şi va vedâ umbra sa, atunci se va băgă în Pămint saii în bârlogul lui cu atâta mai afund cu cât a fost mai naintea. (4). Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Paraschiva Scripearii și com. | „de P. Scripearii. 
”
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atunci pâte ori şi cine să-l prindă şi să facă ori-şi-ce voesce 
cu dînsul; dar dacă bea apă, atunci capătă putere și nimeni 
nu se mai pâte apoi apropiă de dînsul. (1) 
“Din cele înşirate până aici resultă că arsul, după credinţa 

poporului, este un prevestitor de timp și că Zntâmpinarea 
Domnului se numesce în unele părți după numele săi Diua 
saii Serbătdrea ursului de aceea, pentru că el în fie-care an 
ese numai în acâstă di, pentru prima 6ră de cum a intraţ 
în 6rnă, din vizuina sa afară, 

IV. 

MARTINII DE ERNA. 

AMartinii de ernă, numiţi în unele părți şi Sâ-Alartină, sunt 
trei la număr şi cad tot-deauna la patru-deci de dile după 
Crăciun, ast-fel că cel de mijloc, numit şi Jartinul cel "mare, 
cade tot-deauna în qiua de: Intâmpinarea Domnului. 

Martiniă de &rnă se serbâză trei qile după olaltă și anume: 
cel dintâiii în ajunul Intîmpinării Domnului saă. în diua de 
Sf. Trifon, cel din mijloc în diua de Intîmpinarea Domnului, 
iar al treilea a doua qi după Intîmpinarea Domnului, adecă 
în giua de Simion betrânul, care a întîmpinat pe Domnul 
nostru Isus Christos. (2) e 

Toţi trei Martinii aceştia se serbăză în contra lupilor, 
anume ca aceștia să nu atace și să strice turmele, precum şi 
cele-lalte vite, și ca să nu se apuce şi de Gmeni. 

In decursul serbări Martinilor, păcurarii români din Banat 
nu scot de îel oile în câmp la pășune. In qiua primă a Mar- 

  

(1) Cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de d-l Petru Prepicean. 
(2) Sub Simion bătrânul se înţelege aici sfintul și dreptul Simion, care 

a întîmpinat pe Domnul nostru Isus Christos. Românii din Fundul-Sa- 
dovei, în Bucovina, cred şi spun că dreptul Simion, nu mult după ce 
a vedut pe Isus Christos Mântuitorul lumii, a murit în biserică lângă 
tetrapod.
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tinilor postesc şi tot în acâstă di fac mai multe ceremonii asupra oilor, spre a le fori de lupi. (1) 
Deși n'am aflat până acum, totuși e mai mult decât pro- babil că Românii serbâză . Murtinii de &rnă nu numai în contra lupilor, ci şi în contra urşilor, şi asta din causă că În diua în care cade Martinul de mijloc, cade și Diua ur- „sului (2), iar acâsta cade tot-deauna în diua de Intîmpina- rea Domnului, când cade şi Martinul cel mare. 
Și cum că Românii întru adevăr trebue să serbeze Mar- tinii aceştia și în contra urșilor se pote deduce şi de acolo că ursul pretutindenea în tâte țările locuite de Români se numesce arti. (3) .. | 

- Așă mai i6te poveştile, cari tractâză despre vre-un urs, îl numesc pe acesta JMartin. (4) Şi tot așă îl numesc şi ursarii de pretutindenea, cai umblă cu dînsul dintrun sat în altul Şi, punendu-l să joce, îi cântă: | 
J6că bine i. Și inele, 
M& Martine, | Și mărgele, 
Că-ţi dau pâne Să te *mpodobesci cu ele! (5) Cu masline, 

Saii: 

Din călcâi încetişor 
Și din talpă binişor! | 
Sus J/artine!/ 

Și mai bine, 
Că-ţi dai pâne 
Cu masline! (6) 

Și ursul, cum aude cuvintele acestea ale ursarului, so ri- „__ dică în două labe şi prinde a jucă de se cutremură pămîntul sub dînsul. 
m 

(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1853, Calend. pop. și pp. 97-102, (2) Vedi despre acâsta mai pe larg în capitolul următor. 
(3) L. Şaineanu, Zncercări (supra semasiologiei limbei române, Bu- curesci 1887, p. 176: «Martin e numele popular al ursului, numit și Ga- vrilă sai Vasilică»; — P. Oltean apud B. P. Hasdei, ym. Magu. II, p. 1149: < Ursului poporul îi dice Jfartin, ursânei Ancufa». 
(4) 1. Creangă, Scrieri, I, p. 31: <Ore nu cum-va nenea Afartin a dat raita pe la D-ta pe-acasă ? că mi-aduc aminte că Pam întîlnit odată prin smeuriș.» 

- (5) N. A. Bogdan, Colindătorii, publ, în «Familia», an. XXVII, p. 606;— 
Sim. Mangiuca, Calend, pe an. 1883, p. 100. 

(6) G.1. lonnescu-Gion, Doftoricescul meșteșug în trecutul jerilor ro- 
mâne, publ. în < Revista nou», an. IV, Bucuresci 1892, p. 497.
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V. 

FILIPILI DE ERNĂ. 

z 

cei din plaiul Prahova, în loc de J/artinii de îrnă, despre 
cari am vorbit mai sus în capitolul premergător, ţin şepte 
Filipi, începând de la 25 Ianuarie şi până la 2. Februarie, 
cregând, ca şi Românii din Banat, că ar fi răi de lupi și pă- 
gubitori de dobitâce. (1) 

Ali Români, tot din Muntenia, ţin spre acelaşi scop nu- 
mai încă Pilipi sai: Pilipi, după cum îi mai numesc ci, și 

Românii din unele părţi ale Munteniei, precum bunădră | 

anume: unul la 30 Ianuarie, iar cei-lalţi doi la 1 şi 2 Te-: 
bruarie saă unul la 2 Februarie şi cei-lalţi doi ia o săp- 
tămână după acesta. (2) . 

Filipul, care cade la 30 Ianuarie, se numesce pe unele 
locuri și ielele. (3) ” 

In restimpul acestor gile, considerate ca sărbători, atât băr- 
baţii cât şi femeile din Muntenia nu Iuerâză nimic. (4) 

  

(1) Gr. G. Tocilescu, Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, 
an. II, vol. III, Bucuresci 1884, p. 388: «De la 10 Noembre țin Filipii 
şepte: trei înnainte de lăsatul de sec și patru în post. La 21 Noembre, 
în Qiua Intrării în biserică, die că-i Filipul cel şchiop. Ali şâpte Filipi 
de la 25 Ianuarie până la 2 Februarie. Alţi trei Filipi, ce se dic Berbe- 
cari, tâmna de la 26 Septembre. In acești Filipi nu se ese, nu iîm- 

- pune în pele, nu dai împrumut, nu due la mOră, nu dai foc la ve- 
cină, nu mătură în casă, în sfîrşit nu lucrâză nimie, dicând cd-i răi de 
lupi şi păgubitori de dobitâce:; — Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 57: 
<Filipii, 25 Ianuarie. Din acâstă gi până la 2 Februarie, femeile țin (ser- 
bâză) pe cei șâpte Filipi. In aceste dile nu se lă (spală pe cap), nu se 
lipesce vatra ete. pentru că-i ri de lupi.» | 

(2) Din R&p. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Râjloţu-Vieroşiu, 
jud. Olt: aFilipii saii Pilipii se serbâză pe fie-care an de la 15—21 Novem- 
bre, 30 Ianuarie, 1 și2 Februarie»;—com. Bilciuresci, pl. Ialomiţa, jud. 
Dîmboviţa: «Ca sfinţi mai mari peste fârele sâlbatice socutesce poporul pe 
Filipi sai Pilipi, cari sunt mai mari peste lupi. Bilele, în cari se în-. 
tîmplă, sunt: unul la.2 Februarie, alţi doi la săptămâna şi unul la Lă- 
“Satul secului de Crăciun.» 

(3) Din Rep. la Cest, d-lui Nic, Densușianu, com. Crovu, jud. Dim- 
boviţa: «iclele sau Pilipii (30 Ianuarie), ast-fel se numese pe aici». 

(1) Din Rep. Ja Cest. d-lui Nie, Densuşianu, com. Râjleţu-Vieroșiu, 
jud. Olt. 

+
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In fine Românii din unele părţi ale Bucovinei, şi mai ales . „cei din satele în cari nu e datină a se serbă Sf, Trif, despre care am vorbit dejă mai sus în cap. ÎI ca patron al lupi- lor, ţin asemenea trei Pilipi sai Cilipi şi Cilichi, numiţi în genere Filipi de Ernă, atât în contra lupilor, cât şi în contra feluritelor prilejuri de bâle şi primejdii şi anume: unul în ajun, al doilea în diua, iar al treilea a doua di de Intîmpinarea Domnului. (1) 
Afară de Pilipii, despre cari am vorbit până aici, mai ţin atât Românii din Bucovina cât Şi cei din Muntenia încă şi alţi Filipi, asemenea pentru lupi, precum şi pentru alte di- hănii, însă despre aceia voit vorbi mai pe larg la timpul să. 

  

(1) Dat. Rom. din Buninţi, com. de Vesp. Corvin: «In giua de Sfre- tenie pică și Filipii sat Cilichii, cari se ţin pentru primejdie de lupis;— precum şi a altor Români din Bucovina.



JOIA NEPOMENITĂ. 

JOIA NEPOMENITA. 

Românii din Banat numesc Joia din săptămâna albă Joia 
nepomenilă sai Joia necurată. 

De asemenea caracter este şi Joia întâia după Pasci şi 
cea după Rusalii. 

Tustrele Joile acestea formâză o treime nefastă, nenorocâsă. 
In Joia din săptămâna albă cad tot-deauna Pracii, numiţi 

altmintrelea şi Vălași. 
Tot în acâstă Joio cad şi Gadinele, cari durâză trei gile 

după olaltă, adecă Joi, Vineri și Sâmbătă. (1) 
Cuv. Gadind pl. gadine şi gadini, după dioționarul de . 

Buda din anul 1825, are şâse semnificațiuni și anume: 
1. Ori-ce vită sai jivină; 

In specie: feră sălbatică, răpitâre; 
Sburătâre, d. e. pasări, hâră; 
In specie: pasărăi de casă (hr); 

Sburătâre răpitore; 
„ Alte jivini aripate, d. e. lăcuste, viermi, omidi, gândaci etc. 

După «Glosarul» lui A. T.: Laurian și 1. C. Massim însă 
are numai trei şi anume: 

1. Pasăre, pasăre de curte; 
2. Pasăre sălbatică, rapace ; 

P
R
R
 

E
W
 

  

(1) S. Mangiuea, Calend. pe an. 1882 şi 1883, luna Februar.
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3. Fâră, bestie rapace, cu instincte de ucis alte ființe vii. - In graiul bănăţân cuvîntul acesta se aude numai în plu- ral, gadini, şi însemnâză mai cu semă: lăcuste, omidi, viermi, g6nge și alt gdvăt (1), cară se arată în unii ani într'o mul- țime așă de mare, că devastâză câmpurile. | | Din causa acâsta apoi Românii din Banat îndătinâză a serbă cele trei dile din urmă ale s&ptămânei albe în contra Jadinilor, anume ca acostea să nu le devasteze câmpiile și 
pometele. (2) 
„In unele părți din Muntenia, precum bunădră în comuna Râjleţu, plasa Oltu-Vedea, judeţul Olt, Joia din Septemâna brânzei se numesce Joia tuturor Juvinelor (vietăţilor), în special însă Joia furnicilor. | Românii din aceste părţi serbâză Joia acesta, ca şi fraţii lor din Banat, în contra tuturor juvinelor și cu deosebire 

în contra furnicilor. 
Fie-care om are grijă de a se sculă în acestă gi fârte de 

dimin6ţă și a face o turtă de mălaiii saă de făină cu câte 
cevă brânză saii unt pe ca şi a o duce apoi pe câmp, unde 
o pune pe un mușuroii de furnici, saă în pădure pe un 
arbore. (3) 

Pe lângă acesta mai e de însemnat încă Şi accea că Românii 
din cele mai multe părţi ale JManteniei numese Septemâna 
albă nu numai Septemâna brânzei, după cum s'a amintit 
mai sus, ci tot odată Şi Scplemâna nebunilor, din causă că, 
după cum spun ei, în acâstă s&ptămână numai nebunii por- 
nesc a se însură, numai proştii şi uriîţii satelor abiă acum 
daii zor ca să se căsătorâscă, pe când toţi cei cuminţi, câţi 
ati avut de gând să se îns6re în decursul cârnilegilor, s'au. 
însurat dejă cu mult mai înainte. (4) 

  

(1) Găvăl=germ. Ungeziefer. i 
(2) Sim. Mangiuca, Studii limbistice, publ. în «Familia», an. XIX, Oradea-niare 1883, pp. 483— 484, 
(3) Din P&sp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu. | (4) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Zănâga, plasa Câmpu, jud. Romanați: «Ultima sâptămână a carnevalului se numesce Septemd na nebunilor»; com, Crovu, jud. Dimboviţa :< Săptămâna nebunilor este cea „din urmă a carnevalului. Flăcăii necăsătoriți până în acest timp umblă după fete tocmai acuma, dar r&mân tot necăsătoriți, căci mai timp»;—
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- In unele părţi ale Transilvaniei, precum bunădră pe la Rodna, districtul Năs&udului, se numesce săptămâna acâsta, pe lângă Septemâna albă, încă şi Septemâna bondrişilor, 
iâr în alte părţi, ca şi în Muntenia, Septemâna nebunilor. (1) Tot Septemâna nebunilor se numesce săptămâna ac6sta şi în Banat. (2) 
Seplemâna bondrişilor se numesce de aceea, pentru că - în acestă săptămână numai bondrișii umblă de-a însura- 

tului şi cu tâte acestea mulți dintre: dînșii sunt și de astă dată rămaşi, adecă nu se pot însură. E 
lar Septemnâna nebunilor să se numescă de aceea, pentru 

că o s6mă de feciori, luându-se după unii Unguri, cari umblă "în săptămâna acâsta a colindă, umblă şi ei mascaţi, făcând 
nebunii pe drumuri şi pe la casele Gmenilor, unde capătă 
apoi băutură. 

| 
In Munţii apuseni ai Transilvaniei și anume pe la Abrud 

aceşti Gmeni mascaţi se châmă Fărșăngari, iar pe la Retâg dlăseuraşi. (3) | 
Feciorii din Bucovina, cari sai întârdiat cu peţitul, cari n'ait apucat încă a se încredință și cunună înainte de să&p- tămâna albă, îndătinâză de regulă a se cunună în Joia acestei 

săptămâni. 
In Dumineca de pe urmă a . Cârnilegilor, adecă în diua de Lăsatul secului, se cunună mai mult numai văduvele și -veduvoii, 
Feciorii şi fetele cari, deși le-a fost timpul de căsătorit, cu 

tote acestea însă aă rămas necăsătoriți, sunt în giua de Lă- 
satul secului sâra de către cei-lalţi feciori mai tineri prin 
diferite chiuitură luaţi în rîs și batjocură. 
a 

Com. Albeni, jud. Gorj: <Septămâna nebunilor este la sfirșitul cârne- legilor, disă şi S&ptemâna brânzei, numită așă fiind-că în acâstă sâp- 
temână pornesc toţi nebunii a se însurâs ;--Com. Roşia, jud. Gorj: <S&p- temâna nebunilor— Săptămâna brânzei, numită așă din pricină că în acestă săptămână daii zor să se îns6re numai proștii și uriîţii satelor», (1) Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul;—W. Sehmiât, op. cit. p. 7. 

(2) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1682 şi 1883, luna Februar: «Sip- „tămâna nebunilor începe tot-deauna în Dumineca de brânză şi cuprinde în sine întrega S&ptămână albă (de brânză).» Ă (3) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 
Marian, Serbătorile, 1. 

1%
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Tot așă se întîmplă, după cum vom ved6 mai jos, şi cu 
feciorii şi cu fetele din Transilvania. 

In unele părţi din J/untenia însă, feciorii de însurat, se 
înţelege că cei cuminţi, cari n'aii apucăt a se căsători când 
le-a fost timpul de căsătorit, precum şi aceia cari s'a lăsat 
pe de altă dată sai ati ales prea mult Şi, din causa acâsta, 
S'aii trezit do-odată că ati rămas necăsătoriți, se bat în prima 
gi a Săptămânii nebunilor cu barduful. (1) 

Iar în alte părți, tot din Juntenia, este din contră datină 
ca la sfîrşitul acestei săptămâni, numită asemenea Scptemăâna 
nebunilor, toţi flăcăii de însurat şi fetele cele mari de mă- 
ritat, cari nu s'ati căsătorit în decursul Cârnilegilor, să se 
strige pe nume, adresându-li-se fel de fel de cuvinte batjo- 
„coritâre, şi acâsta dintr'un d6l şi întrun ton schimbat, spre a 
nu-i înţelege, anume ca nimeni să nu p6tă pune mâna pe ei. (2) 
In fine Românii din unele părți ale Transilvaniei cred şi 

spun că, «dacă voesci să fii scutit de ş6reci, trebue să ţii şi 
să ajunezi Lunea din Săptămâna albă». (3) . 

Iar cei din Muntenia spun că <în Săptămâna albă nu e 
bine să te speli la cap, căci se scutură burdufurile de brânză 
în cap (adecă faci mătrâţă) şi-ţi albesce părul curînd». (4) 

(1) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com, Frumâsa, pl. Dună- 
rea, jud. Teleorman. | 

(2) Din Resp. Ja Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Socetu, jud. Te- 
leorman. ” | - 

(3) Credinţe deșerte din Hoereni, publ. în « Gazeta Transilvaniei», 
an. LVIII, Brașov 1895, No. 102. - 

"(£) I. C. Constantinescu, Superstiţii din Ciulniţa (Ialomiţa), publ. în 
«Șegătorea», Fălticeni, an. III, p. 133.



LĂSATUL SECULUI. 

I. 

SÂMBĂTA PĂRINȚILOR. 

Sâmbăta părinților cade tot-deauna în Sâmbăta cea de 
„pe urmă a câșlegilor de 6rnă saă, altmintrelea dis, Sâm- 
bătă înainte de Lăsatul secului. 

In Sâmbăta acâsta se „pomenesc toţi cei ce ai strălucit 
întru sthăstria cuvioşilor şi de Dumnedei purtătorilor pă- 
rinţilor noştri. | 

Omenii, și cu deosebire cei din AMoldova, pomenesc în 
acâstă di toţi morţii, cari nu se mai pomenesc decât acum 
și în o altă Sâmbătă din Postul mare. Adecă morţii cei ce 
aii murit de vre-o m6rte. năprasnică, şi anume: pâte că s'a 
dus omul la pădure şi a cădqut un lemn peste dînsul şi l'a 
omorît, ori Va mâncat o fâră s&lbatică, ori un boii sume 
Va luat în c6rne şi la străpuns, oră lutăria a picat pe el, 
ori a cădut din vre-un copac mort, s'a spânzurat, sai a că- 
dut de pe casă sai din alt loc, ori a murit de fulger sati 
de altă mârte năprasnică, sati pe altul cine-va l'a bătut; și a 
cădut jos mort sai, într'un cuvînt, ori-ce fel de morte fără 
de sciinţă. 
„Că de alt-fel, omul, când zace și se simte slab, își caută 

singur de sfirşitul săi,
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Şi de aceea Gmenii în diua acesta duc la biserică colivă, 
colaci, ori fac prasnic, ori dati de pomană vițel, vacă sai 
ce-i lasă inima. (1) 

II. 

MOȘII DE ERNĂ. 

Pe lângă pomenirile şi jertfele, ce se fac şi se aduc pentru 
cei de curînd repausaţi, mai există la Români încă și un 
alt-fel de pomenire şi jerttă, care se face şi se aduce în unele 
dile anumite de peste an, şi nu numai pentru cei de curînd 
repausaţi, ci fără deosebire pentru toţi morții familiei. | 

Acestă pomenire și jertfă, care constă mai cu s6mă întru 
trimiterea de bucate şi băuturi, precum şi a unor obiecte 
menite pentru mâncare şi de băut apă, pe la vecini, pe la 
n6muri și mai ales copiilor sărmani de sufletul morţilor, se 
numesce pretutindenea, în tâte ţările locuite de Români, 
AMoşi. Iar Moșii aceştia sunt de mai multe feluri. 

In şirele ce urmâză însă .noi vom vorbi mai pe larg nu- 
„mai despre Moșii de Ernă. 

Moşii de &rnă, numiţi altmintrelea şi Joşii de cârnelegi, 
cad în unele părți Sâmbătă înainte de Săptămâna albă (2), 
iar în altele Sâmbătă înainte de Lăsatul secului. (3) 

In unele părţi din Jfuntenia, precum bunădră în comuna 
Urdarii-de-sus, jud. Gorj, moşii aceștia se numesc J/oșii de 

    

(1) EI. Sevastos, Sărbătorile poporului, publ. în diar cit, p. 150. 
(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Madeiu, jud. Su- 

câva: «<Aoşii de Ernă cad Sâmbăta înainte de Lăsatul secului de carne»;— 
Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1862, p. 136.—In unele comune din Bu- 
covina, precum bunădră în 'Todiresci, după cum mi-a împărtăşit Nic. 
Rădășan : «Jfoşii de crnă se țin în o săptămână până în Săptămâna albă 
şi se face tocmai așă ca și pe la Moșii de vară.» 

(3) In unele părţi din Bucovina, Moldova şi Banat. — Vedi El. Sevas- tos, Serbătorile poporuhii, publ. în diar cit., p. 150: <In Sâmbăta Lă- Satului secului de brânză. se face pomenire tutulor celor ce ai strălu- cit întru suhăstria cuvioşilor şi de Dumnedeii purtătorilor părinţilor . noștri și se châmă Sâmbăta doşilor de Ernă>; — At. M. Marienescu în:
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piftii (1), iar în -unele părţi din DBanat,. precum bunădră în 
Ciclova-română, se numesc Sacrilegi şi Sacrilegiă mic. (2) 
„Insă terminaţiunea legi din cuvîntul Sucrilegiii sâmănă 

a av6 acelaşi înţeles ea și legi, fiind cuvîntul cărnilegi şi 
câșlegi şi nici decum înţelesul do legi din cuvîntul lat. sa- 
crilegium. 

Aoșii de &rnă, împreună cu JMoşii de Imn, cari cad ase- 
menea Sâmbăta şi anume înainte de Sâ-dledru, se numese 
şi AMoşii cei mari. (3) 

La Aoşii de €rnă se sacrificii moşilor, adecă se dă de po- 
mană de sufletul morţilor, după cum am spus şi mai sus, 
diferite bucate şi băuturi, şi anume în acele părți unde este 
datină de a serbă moșii aceștia Sâmbăta înainte de Săptă- 
mâna albă: tot felul de frupt, şi mai ales reciluri, aituri, 
reci, piftii, iar în acele părţi, unde este datină de a se serbă 
Sâmbăta înainte de Lăsatul secului, numai frupt alb. 

Aşă Româncele din Banat dau vecinilor de pomană de 
sufletul morţilor griîă fert pregătit cu unt sai unsre şi 
cu brânză, alăturând şi carne de pore saii cotorâge. (4) 
Româncele din A/untenia dai de pomană asemenea cotorâge 

sau piftii, după cum le numesc ele, ca şi surorile lor din 
Banat (5), iar Româncele din Zransilvania fac și dau în acestă 
gi de pomană un fel de copturi, cari se numesc pupi. (6) 
Româncele din Bucovina însă, unde este datină de a serbă 

Moşii de €rnă de comun Sâmbăta înainte de Lăsatul secului, 
  

«Familia», an. N, Budapesta 1874, p. 565: «loşii de cărnelegi sai de 
ernd sunt--în Banat- în Sâmbăta Lăsatului de brânză, adecă înainte (?) 
de Săptămâna albă (9 Faur în 1874, 23 Faur 1875). - 

(1) Din Rosp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu: «Poporul din aceste lo- 
calităţi socotesce ca sărbători ale Jloșilor Sâmbăta înainte de Lăsatul 
postului de carne, numiţi atunci Moși de piftii, de Gre-ce atunci fie-care 
face piftii (== răcituri) şi le dă de pomană.» o 

(2) Sim. Mangiuca, Calend pe an. 1882, p. 13%, Calend. pop. rom. 30 Ia- 
nuar, 

(3) Sim. Mangiuca, Calend, pe an 1882, pp. 136-137. 
(4) Sim. Mangiuca, Calend. pe «n. 1862, p, 137;—At. Marieneseu, Joe. 

cit: «Femeile fac colaci saii griu fert cu unsăre şi brânză, în alte locuri 
cotorâge (reci, aite), şi dai vecinilor de pomană pentru moși.» 

(5) Din Resp. la Cost, d-lui Nie, Densuşianu, com. Urdarii-de-sus, 
jud. Gorj. 

(6) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul.
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şi anume cele mai avute, îndătinâză a trimite în acâstă qi 
pe la cele mai sărmane, și mai ales acolo unde. sciii că sunţ 
copii mică, fel de fel de mâncări de sufletul morţilor, cu deo- 
sebire însă frupt alb, adecă: brânză, lapte dulce cu togmagi, 
și mai cu s6mă plăcinte umplute cu brânză, ca să aibă şi 
cei sărmani pe a doua di, adecă în diua de Lăsatul secului, 
de ajuns ce mâncă şi cu ce se sătură, să se bucure și să-şi 
aducă și ei aminte că aă avut măcar o di bună. 

Tote bucatele sait mâncările acestea le trimit de regulă 
în străchini saii talgcre și în ulcele, cari rămân asemenea 
de sufletul morţilor celora ce s'aii dus bucatele. 

Iar cei ce le duc spun celor ce le înmânuâză cam urmă- t6rele cuvinte: ” 
— Primesce plăcintele, laptele acesta, — sait co este, — de sufletul tatei, mamei, surorei N, fratelui N., sait a copilului 

meit N. ori al altui N. al mei! 
Iar cel ce primesce răspunde: 
— Dumnedeii să primâscă ! 
Unele Românce, -tot din Bucovina, îndătinâză de a trimite 

mâncările, respective băuturile acestea, ori-şi-când în decur- 
sul dilci, iar altele după amâgă, și anume plăcintele mai tot-deauna nemijlocit după ce le-aii scos din cuptor, adecă 
călduţe până nu apucă a se r&ci. (1) 

Datina acâsta de a trimite plăcinte e usitată şi la Românii 
din Transilvania, precum şi la cei din Banat. De aici vine 
apoi că Sâmbăta înainte de Lăsatul secului se numesce de 
către Românii din aceste două țări şi Sâmbăta plăcintelor. (2) 
Româncele din aceste două țeri fac asemenea în ucâstă 

Sâmbătă plăcinte, pe cari le împart apoi pe la vecini de po- 
mană, ca cei ce ai dat saii pentru cari sati dat să aibă ce 
mâucă în cea-laltă lume (3), prea bine sciind că: 

Cine face 

Lui-și face; 
şi: , _ 

Cine dă 

Lui-și dă. (1) 

(1) Dat. Rom. din Ilișesciă şi Şeheia. 
(2) Sim. Mangiuca, Calend pe 1882 şi 1883. 
(3) Din. Mss, d-lui 1. Pop-Reteganul. 
(4) Dicală pop. din Bucovina. 
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Tot în acestă di, adecă Sâmbătă înainte de Lăsatul secui 
lui, fetele din unele părţi ale Zransilvaniei aduc câte un 
ulcior de apă de la isvorul cel mai rece şi-l dată de pomană, 
că să aibă isvor în cea-laltă lume. m 

Iar isvorul acesta este de o di, de două, de trei şi de o 
săptămână. (1) : 

III. 

LĂSATUL SECULUL. 

Sub Zăsatul secului se înţelege în genere diua cea de 
pe urmă de frupt saii de dulce a câşlegilor, când se dă 

întrun post. 
Sub Lăsatul secului însă, despre care mi-am propus să 

vorbesc în şirele ce urmâză, se înţelege diua cea de pe urmă 
a Cârnilegilor sati a Câșlegilor de &nă, adecă diua nemij- 
locit înainte de începerea Paresimilor saă a Postului mare. 

Lăsatul şecului acesta, numit de un timp înece de către 
unii cărturari şi mai ales de către calendarişti, contra usului 
poporal, prin urmare fals, şi Lăsatul secului de brânză (2), 
cade tot-deauna într'o Duminică, din causă că şi Pasoile, 
după cari se orientâză, cad asemenea tot-deauna Duminica. 

Și de Gre-ce Postul paresimilor e cel mai lung post de 
peste an, din care causă s'a și numit el apoi de către po-. 
por Postul mare, de aceea și Românii ati în acâstă qi cu 
mult mai multe: datine şi credințe decât în tâte cele-lalte 
lăsaturi de see de peste an. 

Lăsatul secului acesta e, cum s'ar dice, încheerea sait epi- 

  

(1) Din Mss. d-lui I. Pop-Reteganul. 
(2) Tot așă de incorectă sati mai bine dis un non-sens e şi numirea 

de Lăsatul secului de carne, pentru că sub cuvîntul Lăsatul secului 
nu e dea se înțelege: lăsarea saii părăsirea, nemâncarea cărnii ori a 
brânzei, ci e dea se înţelege: venirea saii începerea secului, adecă a 
postului.
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logul datinelor şi a credințelor și mai cu s6mă a petreco- rilor. şi a veselici din Câșlegile de Grnă. 
“După legea bisericei n6stre ort.-orient., precum în cele-lalte: posturi de peste an, aşă și în Postul mare, nu e ertat mem- brilor săi să mănânce de frupt saii de dulce, ci numai bu- cate de sec; mai departe, nu le e ertat să facă jocuri sai alte petreceri cu musică, ci numai să postâscă şi să se po- căiască, căci postul acesta e considerat de către popor ca o pădure mare care n'are capăt. Și dacă nu va posti și nu se va pocăi, mai pe scurt, dacă nu se va purtă bine în de- cursul lui, atunci va rătăci şi nu i va mai da de capăt. Drept aceea poporul, şi anume atât tineretul cât și cei înaintați în vîrstă, vă&dând că s'a apropiat Postul mare, în decursul căruia trebue să se abţie de la ori-şi-ce petrecere şi desfătare, căcă la din contră ar fi considerat şi ținut may răi decât un păgân sai căpcân, cum a sosit Lăsatul se- cului, caută ca să facă joc, să mănânce tot felul de bucate şi să petrâcă cât se pote de bine, căci nimeni nu pote să scie ori de va mai ajunge până la capătul pădurii acesteia, adecă până 1a sfîrşitul postului. (1) 
Iar femeile, atât cele din Bucovina cât Şi cele din 7aau- silvania, încep acum de Sâmbătă după amâqă a ferbe şi a coce fel de fel de mâncări şi copturi, ca să aibă pe a doua di într'ales şi în prisosință nu numay pentru cei de casă, ci și pentru n6murile, amicii şi cunoscuţii cei mai de aprâpe, cari sar întîmplă să-i cerceteze și să petrâcă vre-o două trei 6re împreună. 

| „Cele mai usitate mâncări de Lăsatul secului sunt: tot felul de plăcinte, plăcinte în tavale, învîrtite, lapte dulce cu tog- magi sai tăeţei şi brânză cu smântână. (2) 
Sosind Lăsatul secului, fie-care căsaş trebue nu numaisă guste din tâte bucatele acestea, ci să mănânce bine Şi să se sature cum se cade, anume ca nimă&ruia să nu-i vie şi să-i fie dor de frupt în decursul postului ce urmâză până la Pasei, 

nn O N 

(1) Cred. Rom. din Volovăţ, com. de Dim. Vicol şi Ioan Buliga. (2) Din Mss.. d-lui I. Pop-Reteganul: «Mare bucurie eră la noi în casă în giua Lăsatului de brânză. Mama făcea plăcinte cu brânză, ne ferbeă tăeţei în lapte şi chiar şi ou.» 
!
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După amâgă se strîng mai mulţi inşi, vecini şi cunoscuți, la 
o casă anumită, și cu deosebire nâmurile cele mai de aprâpe, 
unde petrec apoi împreună, mâncând, bând şi veselindu-se 
până întrun tărgiii de nâpte. (1) 

In urmă, după ce aii mâneat, s'aui veselit şi s'au petrecut 
de ajuns, adecă după ce ati făcut Lăsatul secului, toţi cei de 
casă îndătin6ză a mâncă câte un oi de găină tert sait copt, 
anume ca să le pară postul ce urmâză scurt, mie şi Ușor ca 
un Oi, apoi să fio tari şi sănătoși ca oul în tot decursul 
postului, și cum mănâncă oul de iute, aşă să trâcă și postul 
de iute. (2) 

Iar când îl mănâncă qic: 

Ouşor, ouşor, 
Să-mi pară postul uşor! (3) 

In, unele sate însă e datină ca toţi cei de casă să mănânce 
din unul şi același oii.(4) | 

Tot așă fac şi Românii din J/oldova. Aceştia încă îndă- 
tinâză în diua de Lăsatul secului să mănânce la urmă un oii, 
ca să le pară postul ușor. (5) | 

In AMuntonia însă e datină ca în diua de Lăsatul secului 
“vecinii şi rudele să-şi câră ertare unii de la alţii, ca sd între 
curaţi în post. (6) 

In fine trebue să mai amintesc încă şi aceea că, pe lângă 

(1) In cele mai multe părţi din Bucovina, i 
(2) Dat. și cred. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei, precum 

din Bălăcâna, dict. de Irina Ureche;— Ilișesci, com. de Fil. Doboș;— Ban- 
cesci, com. de Dim. Bancescul;— Todiresci, com. de Nic. Rădășan ; — Fră- 
tăuțul-vechiii, dict. de Damian Cojocariu: «Cine mănâncă ou& în diua 
saii în sâra de Lăsatul secului, aceluia îi pare că postu-i mie, adecă că 
trece de grabă, iute»;— din Bilca, dict. de Domnica Ungurean;— și din Ma- 
hala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac, 

(3) Din Mihoveni, com. de YV. Strachină. 
(4) Dat. Rom. din Bilca, dict. de Zamfira Tofan. 
(5) S. Michăilescu, Superstifii, publ. în <Şegătârea», an. I, Fălticeni, 

p. 152;—Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. 61: «In diua de Lăsatul de see : 
de brânză, după ospăț, mănâncă fie-care câte un oit copt în spuză, pentru 
ca să le pară postul ușor.» 

(6) G. S. Ionean, op. ci, p. 49;—Const. D. Gheorghiu, op. cit., p. 61: 
«.... apoi vecinii şi rudele își cer ertare unii de la alţii, pentru ca să 

"nu intre încăreaţi de păcate în post.»
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datinele şi credinţele înșirate până aci, mai există. încă şi - multe alte datine şi credinţe, cavi asemenea sunt usitate în diua de Lăsatul secului, precum: Refenelele saii Vergelul, Alimori sa Privoghiul, Postul negru, Baterea alvifei, Cucii "Şi Zegarea grânelor. 
De Gre-ce însă datinele şi credinţele acestea ai: câte o nu- mire specială, de aceea se vor tractă în câte un capitol deo- sebit. 

IV. 

REFENELELE. 

Nu e mai nici o singură Duminică saă s&rbătâre din câş- legile de peste an, în care feciorii să nu so adune întrun loe anumit, să nu facă joc, să nu j6ce şi să nu petrâcă cu fetele până la apusul s6relui. 
Și dacă o fac ei acâsta mai în tâte Duminicele de rînd, e peste putinţă ca să nu o facă şi în Duminica Lăsatului de sec, după co acâsta e cea de pe urmă Duminică din Câșle- gile de ârnă şi fie-căruia îi e prea bine cunoscut că în de- curs de şâpte săptămâni, cât durâză Paresimile saă Postul mare, nu-i este nimărui ertat ca să j6ce. 
In giua de Lăsatul secului însă, fie-care trebue să j6ce până ce se va sătură de jucat, ca să aibă de ajuns peste tot postul ce urmâză până la Pasci. 

„Afară de acesta, în giua de Lăsatul secului trebue de jucat mult şi bine încă Și de aceea ca să crâscă cânepa înaltă. (1) Locul, unde îndătinâză tineretul a se adună de astă dată, nu e public ca în cele mai multe sărbători Şi Duminică de peste an, ci mai mulţ: privat, adecă la o casă anumită, iar adunarea sa din acestă sâră se numesce în unele părţi ale PN 
(1) Cred. Rom. din Mahala, com. de Ionică al lui Iordachi Isac; —vegi și Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. IV, No. 30. 

|
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Bucovinei Rafinea (1) sai Refenea, plural Refenele, pentru 

că nu e numai o singură adunate în tot satul, ca în alte 

duminici şi s&rbători, ci mai multe 2), în altele însă se nu- 
mesce Vergel. (3) 

Jocurile, ce le j6că tineretul la acâstă petrecere, sunt ace- 

leaşi ce le jâcă el şi de altă dată în decursul anului. In 

privința acâsta nu e nimic noii de amintit. 

Ce sc atinge însă de chiuiturile sai strigăturile ce îndă- 
tin6ză feciorii a le strigă în joc, e de însemnat că, pe lângă 
cele îndătinate în decursul anului, mai sunt încă unele cari 
îndătin6ză a le strigă numai în acâstă di. 

Trecând Câşlegile de ârnă și sosind Postul mare, toţi ce 

ce aii avut de gând să se căsătorâscă şi nu s'aii căsătorit, şi 

cu deosebire fetele cele bătrâne şi feciorii cei tomnatică, sunt 

de către cei-lalţi feciori mai tineri, cărora nu le-a sosit încă 

timpul însuratului, luaţi în diua de Lăsatul secului în rîs 
și batjocură. 

Iar locul cel mai potrivit spre scopul acesta sunt Refenc- 

lele, la cari se află mai tot tineretul satului adunat. 

Lia deschiderea jocului, care se întîmplă de regulă după 

" am6dă, şi anume după ce aii sfîrșit preoţii rugăciunea de sri 

și at oşit de prin biserici, tâte merg în cea mai bună rîn- 
duâlă. Mai pe urmă însă, şi anume după ce s'ati mai înfer- 

bîntat puţin, vădând feciorii cei tineri că unele fete sunt su- 

părate, fiind-că ai trecut prea de grabă Câşlegile şi din 

(1). Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de Catrina Dascăl: «In sâra 

de Lăsatul secului face tineretul un joc numit Rafinea, şi anume flăcăii 
aduce la o casă mai mulţi scripeari, iar fetele fac de ale mâncării. După 

ce ait mâncat încep a jucă Arcanul, Rusasca, numită altmintrelea şi 

Mânânţiea, Chiperiul, Hora-nouă, Ungureneuţa şi altele. După ce ai 
jucat, încep iarăși a mâncă şi a bâ, şi tot aşă petrec ei tâtă nâptea, 
căci în acâstă n6pte mai fie-care om, fie cât de sărac, are cevă mai bun 

de mâncat.» 

(2) Dat Rom. din Frătăuţul-vechiii, dict. de Domnica a lui Tâder Io- 

nesi și com. de 1. Covaşă: «In sâra de Lăsatul secului înainte de Postul 

mate se fac efenele, cari constaii în aceen că în unele case se adune 
un număr însemnat de flăcăi și fete, cară petrec apoi, acompaniată fiindu-lă 

- petrecerea și de scripeari.» 
(3) Vegi cap. | ergelul.
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causa acâsta nu s'aii putut mărită, încep cam în rîs cam 
într'adins a chiui şi a dice: . 
Lucră, mamă, ce-i lucră Răsipesce-mi gâţele, 
Şi-mi pornesce ursita, Ca să tree câșlegile! 
Dâră mă pot mărită, După ce-oii trece pe prag, 
Că-s b&trână ca și tine Mi-a eși grija din cap, Și rid Gmenii de mine, Oii pune furea?n cărare, 
Vinde, mamă, gâscele, Mai mult nu te-oiit supărare! (1) 

Tot cam în chipul acesta sunt mângâiate fotele cele stă- tute şi de către feciorii din Transilvania şi cei din Ungaria. Tată cum le chiue cei din Transilvania: 
- Supă&rate-s mînarele, | Supărate-s, dar nu tâte, Că-s scurte câșlegile; Că mai sunt câșlegi bogate! 2) 

Sai: , | 
Supărate-s fetele, | C'o veni el Postul mare Că se tree câșlegile. Şi veţi da la sărindare, 

Nu vă, fete, supărare, | D6ră vă veţi măritare! (3) 
Iar cei din Ungaria chiuc: 

Supărate-s îetele, “Xu fiţi, fete, supărate, Cai trecut câșlegile. Cor veni şi cele-lalte! (1) 
După ce aii sfirşit de chiuit chiuiturile reproduse, precum şi multe altele asemenea acestora, încep altele, prin cari dati de cunoscut că fetele, ce aii rămas nemăritate, şi mai cu s6mă 

cele bătrâne, cărora le-ati trecut de mult timpul măritişului, 
sunt atât de supărate şi de amărite că nu le-a mai r&mas alta de făcut decât ca să se înnece. 

Cea mai răspândită şi mai usitată chiuitură în Bucovina, - prin care se ieaii fetele cele băt râne în ris la acâstă oeasi- 
une, e cea următăre: 

- 
Astădi îi lăsat de see, O'am rămas nemăritată; M& duc, mamă, să mă 'nec . Unde-a îi balta mai lină, Unde-a îi balta mai lată, Cam rămas fată bătrână! (5) 

  

(î) Din Ilișesci, 
. (2) Poesii pop. din Transilvania, publ. în <Zribuna», an IX, Sibiiă 1892, No. 241. 

” ! (3) Dr. 1. U. Jarnik Și A. Bârsan, Doine şi strigături din Ardel, p. 430, (3) I. C. Someșan, Cântece Pop. din Chior, publ. în « Familia», an. AXII, p. 431. 
(5) Din Securiceni, sat în distr. Sucevei.
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Apoi acâsta, core e mai tot atât de răspândită: 

Astădi îi lăsat de sec, Unde-a fi balta mai lată, 

M& duc, mamă, să mă "nec C'am rămas nemăritată, 

Imtr?o baltă stătătâre De uritul fetelor, 
Unde gâsce sprintinidre De risul feciorilor! (1) 

Innâtă stând în pici6re, 

Tot cam aşă sunt luate fetele cele bătrâne în rîs şi bat- 
jocură şi de către feciorii din unele părți ale Zransilvanici. 

Iată cum chiue şi aceştia: 

— De sâră se lasă sec, — Draga maicăi, nu te duce, 

ME duc, maică, să mă mec! Că mai sunt dile de dulce! (2) 

Dar, după cum am amintit şi mai sus, nu numai fetele cele 

bătrâne sunt la ocasiunea acâsta luate în râs; ci şi feciorii 
cei tomnatici sai burlacii. | 

Aşă feciorii cei de pe malurile Prutului din Bucovina sunt 

luaţi în rîs prin următârea strigătură: 

Astădi îi lăsat de see, Unde-a fi Prutul mai lat, 
MS duc, maică, să mă "nec Cam rămas neînsurat! (3) 

Iar cei-lalţi feciori de prin cele-lalte ţinuturi ale Bucovi- 
nei prin acâsta: 

Astădi îi lăsat de sec, C'am r&mas neînsurat, 

Mă& duc, maică, să mă nec De ce merg 'mbătrânese 

Unde-a fi riul mai lat, Și la păr încărunțesc! (5) 

Fetele, audind chiuiturile prin cari sunt luate în ris şi bat- 

jocură, înghit noduri, răbdă și tac, căci ce pot alta să încâpă 
Şi să facă? 

Nu tot aşă însă fac și “feciorii cei tomnatică. 

Aceștia, cum v&d că sunt luaţi în bajtocură, nu se prea 

supără. Din contră, sciind prea bine că vina e a lor, încep. 
a se desvinovăţi și a spune care e causa de ce nu s'aii în- 
surat, chiuind: 

(1) Din Ilișesci. 
(2) V. Alexiu, Poesii pop. publ. în «Convorbiri lit, an. XXIV, Bucu- 

resci 1890, p. 814. 

(3) Din Mahala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac. 
(1) Din Rus, com. de Vas. Zapraţan, stud. gimn.
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Socotit-am să mă *'nsor, Socotit-am să m& las, S'aduc maicii ajutor; Să nui fac maicii necaz ! (1) 
Sai: 

Insura-m'aș, însură, Nevasta, care-i îrumâsă, Nu seiă pe cine-aș luă, Aduce-ţi pretini la casă ; Cea frumdsă nu-i de mine, lar nevasta cea hiîduţă 
Se face și ea drăguță, 
Dând ce are prin căsuță ! (2) 

"Cu cea hîdă mi-e rușine, 
Cea frumâsă mă muncesce, 
Cea hidă mă sărăcesce! 

  

„Tar dacă li se spune că sunt bătrâni, ei răspund: 
Bătrânit-am, bătrânit, Numai de când na făcuţ Dar de dile nu-s de mult, Măicuţa mea pe pămînt! 

Sai: | 

B&trânit-am, bătrânit, Ci ei, Dâmne-am bătrânit Dar n'am bătrânit lue rând, Pe marginea tufelor, Nici la corn de plug ţinând, | Ținând calea mîndrelor! (3) 
Ast-fel își petrece tineretul din cele mai multe părți ale Bucovinei de cum înserâză şi până către miequl nopţii. Iar cum au început a cântă cocoşii întâia Gră, fie-care, luându-și rămas bun de la Câșlegile de ârnă, se pornesce spre casă, în bună speranţă că, trecând Postul mare și sosind s&rbă- torile Pascilor, îi va merge mai bine. | A luă în ris şi batjocură “pe cei ce nu Sai căsătorit în Câșlegile de ârnă, sai a le trage o refeneu, după cum se mai exprimă Bucovinenii, e 0 datină usitată nu numai la Românii din Bucovina, ci, după cât ne-am putut încredinţă din chiuiturile mai sus înșirate și după cum ne vom încre- dință şi din capitolul ce urmâză, şi la Românii din Transil- vania, Banat şi Ungaria. Pretutindenoa o întîlnim, numai în altă formă şi nu în una şi aceeaşi di. 

  

(1) Din Transilvania, ținutul Săliştii, com. de d B. B. Iosof. (2) Siet. Utulea, Doine Pop., publ. în «Gazeta poporului»; an. III,$Ti- „miș6ra 1887, No. 13, p. 6. 
(3) Din Transilvania, ținutul Săliştii, com. de d-l B.B. Iosof.
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V. 

ALIMORI. 

Sub cuvîntul Alimori se înţelege o datină, care e usitată, 
după cât îmi este mie până acum cunoscut, numai la Ro- 
mânii din Banat şi Transilvania. 

Datina acâsta, numită altmintrelea şi Priveghiă (1), Ilo- 
dăițe (2), Hodaize, Hopaize şi Opaiţ (3), se serbâză de către 
unii Români Sâmbătă sâra înainte de Lăsatul secului, de 
“carne (4), saii Sâmbătă sâra înainte de Lăsatul secului de 
brânză (5), iar de către alţii Duminică sâra, în care se în-' 
cepe Săptămâna albă (6), sai în sâra Duminicei următâre, 
adecă în giua de Lăsatul secului. (7) 

Cei mai mulţi inşi însă o serbâză tot-deauna în diua cea 
de pe urmă a Câșlegilor de ârnă, adecă în giua de Lăsatul 
secului. Iar modul serbării sale e mult puţin la toți Ro-: 
mânii acelaşi. | 

Aşă Românii din Banat o serbâză ast-fel: 

«La Zăpostilul de Pasci saă la Lăsatul de brânză se face în 
unul saii mai multe locuri foc, fie-care părtaş aducând partea sa 
de lemne, paie etc. 

«Acest foc se numesce Priveghiăi. 

  

(1) B. P. Hasdei, Etym. Magu., I, p. 873. 
(2) T. Frâncu și G. Candrea, op. cit, p. 124, 
(3) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883.—In Bucovina se în- 

țelege sub cuvîntul opaiț un hârb, sait mai bine dis fundul unei ul- 
cele stricate, în care se puneă înainte de vre-o câţi-va ani, până nu eră 
încă cunoscută nafta, oloii sai unsâre și un muc, care se aprindeă şi, 
ardeă cum ard mucurile în candele, cu acea deosebire numai că, pe când 
mucurile din candele staii de regulă îndreptate în sus, pe atunci cele 
din opaițe atârnă pe marginea acestora.— Opăif și Opăițeni se numesce 
în Bucovina și o comună românâscă din districtul Storojineţului. 

(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1853: «d limorii, pe alocurea 
Sâmbăta înaintea Lăsatului de carne.» . 

(5) Idem de eadem. | 
(6) T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit, p. 124. 
(7) Sim, Mangiuca, Calend. cit.: «Alimori (râta de toc) pe alocurea cade 

Duminică la începutul Paresimilor>;—T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit. 
p. 124,



  

«Acolo cântă, strigă, jâcă şi urâză sati chiue poporul adunat 
din tineri şi bătrâni, | | 

«In intervalul petrecerii, ieaii tinerii din focul priveghiului tă- 
ciuni aprinși în mâni și-i întore pe lângă sai în jurul corpului, 
formându-se din tăciune saii paiele legate 'și aprinse pe tăciune 
-un cere de foc, 

«La întOrcerea cercului, în Lugoș, se strigă: Alimori 7 Alimori! 
„până cât îl întâree. | 

«In alte locuri fac din nuele o 761ă, sai chiar ieaii o rotă de 
car ori de plug, o învălue cu paie legate, paiele le aprind, și așă 
lasă r6ta de pe un dl pe câstă la vale, strigând: Alimori? 

«La priveghiurile acestea povestesc bătrânii despre timpurile 
bune din trecut; iar tinerii în unele locuri se adună la ast-fel 
“de priveghiuri pentru de a ride de fetele mari ce ah rămas ne- 
măritate.> (1) 

Românii din comuna Maidan de lângă Oraviţa, după cum 
îmi seric d-l Iosif Olariu, îndățineză de a serbă Priveghiul 
ast-fel: 

«In Duminica: Lăsatului de brânză, numit Zapostilul mare, se 
face s6ra Priveghii, la care petrec tinerii și bătrânii mai întrâgă 
m6ptea cu musica și jucând la lumina priveghiului. 

«Priveghiul acesta, în copilăria mea, adecă înainte de anul 1850, 
se serbă în tot anul la Zapostitul de Pasci, astădi însă numai 
copiii de 8—15 ani mai amintesc câte înti'o s6ră din Cârnilegi 
despre priveghiul părinţilor și strămoșilor noştri. 

«Copiii noștri cu etatea numită adună vrascuri sai tulei de cu- 
-curuz și câte într'o sâră înainte de zapostit fac câte un prive- 
ghii copilăresc. 

«Copiii sar pe lângă priveghiul lor și cântă bucurându-se: 

„Hai la bobotonii «La noi s'a aprins; 
«Şi la voi pîsoniă, <Mâra n6stră macină, 
«Pis, pis, pis, pis, pis, pis, «Dar a vâstră gracină !» (2) 
Că la voi s'a stîns, | 

(1) B. P. Hasdeu, Ft. Magu., I, p 85. | 
(2) Alţii, după cum aflăm la d-l Hasdeu, Etym. Magna, L, p. 875, în 

“locul acestor versuri, sait în loc de Alimori, după cum strigă în alte 
părţi, dic: hai la moră! - 

Gracină=nu merge,



« Priveghiul cel mare de la Zapostit se serbă: ca” un reliquiii 
de mare însemnătate, în cât Luni diminâţa întrebă cel ce. a fost 

la Priveghii pe cel ce nu Pa vădut acolo că din.ce causă-n'a 
fost asâră la Priveghiu, că Dumnegeii scie mai trăi-vom până 
la alt an, 

«La Priveghiul cel mare se petreceaii următârele: feciorii i adunat 
materialul — lemnele trebuinci6se, — îngrijiaii de musică şi cum 
să ardă focul ca să lumineze mai bine până cât vor petrece la 

priveghiil, 

«Musicanţii cei mai prețuiţi pentru Priveghiăi « erai Petru Nistor 

cu flueroniul săi cel lung ca de un metru și Pau JMarian-Aler- 

siavila cu carabelele, după cari jucaiă la lumina Priveghiului până 

cătră revă&rsatul dorilor, când apoi se duceă fiește-care familie 

la casa sa, sărutându-se cei bătrâni și rugându-se pentru cele ce 

vor fi greșit unul altuia, iar cei tineri gratulându-și ca să ajungă 

sântele Pasci vii și sănătoși. 
«Priveghiul copiilor lam vădut de două trei orf și în Cârnile- 

gile din 'anul curgător și mi-a fost ca o reminiscență de recreare.» 

In alte părţi, tot din Banat, Priveghiul acesta se serbâză 

în n6ptea spre Duminica Lăsatului de brânză, cu petrecere 

de musică şi joc la focuri piramidale făcute în mai. multe 
locuri prin sat, şi se încheie în faptul dilei cu ertăciune de 

păcate între: cei credincioşi. (1) 

Românii din munţii şi de pe sub pâlele mnţilor: « apuseni 

din Zransilvania serbâză Alimorii sait Hodăiţele, Hodan- 
Jele și Citivitele, după cum le mai numesc ci (2), aşă: 

«Duminică s6ra, în care se începe Septimâna albă, şi în cea 
următore, în care se începe postul, copiii de la 12 ani în sus și 

(1) Sim. Mangiuca, Calend. cit. 

(2) Gr. Sima al lui Ioan, Credinţele şi obiceele nostre poporale, publ. 
în <Foişdra pentru. răspândirea cunoseinţelor folosilore şi a iubirii de 
carte», an. I, Sibiii 1886, p. 77: «In 28 Faur cădeă la Romani: sărbăts- 

rea deiţei Pornaz, care însemnâză caldură, cuptoriii. Atunci, pe lângă: 
alte jertfe, se aprindeaă paie neîmblătite (netreerate), Ore IHodanţele 
sai Citiritele, aprinderea de paie pe colinele din apropierea satului la 

Prinderea postului de Pasci, așă dar tot pe același timp ca și la Ro- 
mani (obiceiul se mai păstrâză şi în diua de adi pe la pâlele munţilor 
apuseni), să nu fie re asemenea o scumpă amintire din trecutul înde- 
părtat ?» 

Marian, Serbătorile, 1, „18
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feciorii, după ce s'a înserat, es cu Hodăiţele pe câte un dâl de- asupra satului, e. A Că 
«Hodăițele se fac din nuele cu câte două clenge, între cari se îndâsă bine paie şi tulei (paie de porumb), pe cari le aprind în d6], purtându-le în mână și făcând cu ele tot felul de figuri, în 

cât din sat apar ca focuri artificiale. 
«După ce ai ars, se înșiră 'în rînd, în frunte cu un vătav, şi „ încep a strigă, batjocorind mat cu s6mă fetele rămase nemăritate. sai feciorii rămași neînsuraţi în câșlegi. | | „ «Strigările se încep de obicei cu formula sacramentală arătată în cele două rînduri subliniate, de exemplu: 

«Alo more, more? . - E Că ea cum le mai plesnesce ; 
Silito, silito more! Bate-o, Dâmne, și-o detună, 
Fata lui popa Vasile |: Că ea tare le mai mână! 
S'a uitat în fântână 
Și de ciudă şi bănat 
“Că nu s'a măritat, 
I-a ieșit pe piele vărsat. 

«Alo more, more! 
Silito, silito more! | 
Asta-i fata popii nost, 

„'Țese pânză făr' de rost; 
«Alo more, more! Pintre iţe, pintre spată 
Silito, silito more! - Pasce-o 6pă "mpiedicată, 
Uiuiu pe dâl în sus Pe sulul cel dinapoi 
Prind fetele mâţe ?n jug, - Şepte-deci de lăturoi, 
Și anume cin' le mână, Iar pe sulul dinainte 
Fata lui N..N. cea bătrână. Dracul le mai ţine minte!» (1) Bate-o, Dâmne, şi-o trăsnesce, i 

In alte părţi tot din Transilvania. la Lăsarea de see 
merg sătenii, şi anume bărbaţi și mueri, tineri şi bătrâni, pe 
un d6l din apropierea satului, unde duc mese, scaune, mân- 
cări şi băuturi şi acolo apoi!'cei bătrâni se ospăteză şi ţin 
toaste, iar cei tineri slobod 76te aprinse de pe dâl în jos. 
„Pe unele locuri însă, tot în acâstă di, fac un om de paie 
şi-i dai toc în câmpul liber. (2) 

In fine Dr. Heinrich v. Wlislocki serie: 
 «Sărbătârea principală a tineretului român de prin sate este 

  

(1) T. Frâncu și G. Candrea, op. cit, pp. 124-126. | (2) Din Mss. d-lui I.: Pop-Reteganul.— Ce se atinge de originea cuv. Alimori, vedi B. P. Hasdei, Ftym. Magn., t. I, pp. 874-879, şi Ar. Den- sușianu, Alimori, publ. în «Revista critică-literară», an. II, Iaşi 1894, PD. 318-356. -
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fără îndoială focul de bucurie (Freudenfeuer), care se aprinde în 
așă numita Duminica albă, adecă Duminica ultimă a câșlegilor 
de &rnă. | Sate 
„ «Ac6stă s&rbătâre umple și pe cei slabi şi săraci de o adevă- - 
rată bucurie nevinovată şi plăcută, fiind-că tineretul. sătân este 
atunci cuprins, ea de o puternică legătură, de spiritul de iubire, 
de îrăţietate, de libertate și de simţ naţional. 
«Acuma cu săptămâni înainte cerșesc și adună unii copii paie 

şi vr6scuri, pe cari le duc pe un dâmb, unde are să se aprindă 
focul de bucurie, pe când alţi copii se silesc a adună sdrențe şi 
ciolane, bucăţi de sticlă și de fer ruginit; aceste le vind ei cu- 
legetorului de sdrenfe, care trece prin sat, şi cumpără din banii 
câștigați ast-fel cordele și flori artificiale pentru prăjina care 
se înfige în mijlocul movilei de paie și de vrâscuri, 

«La apropierea dilei mult dorite are și gospodina de casă o 
mulțime de lueru: cu pregătirea ospăţului festiv, -cu curățirea 
hainelor de sărbători şi a locuinţei, cu coptul și cu friptul pentru 
acestă sărbătâre, este tot timpul ei ocupat. 

«Abiă s'au ridicat umbrele amurgului de sâră peste codri și 
poeni departe în sus până la stâncile g6le, ai căror păreţi și 
prăpastii strălucesc încă în focul întunecat roșu al apusului de 
s6re, iar virfurile colţurâse și s&lbatice ale stâncilor se desem- 
n6ză pe cerul albastru închis ca para uriașă a unui foc ne- 
clintit, peste care și-a ţesut acuma n6ptea propășitâre întâiul său 
văl —atunci de-odată se nasce vi6ţă în tot locul, pe vale şi pe 
dâmburi se ivese o mulţime de privitori nerâbdători și de con- 
făptuitori iritaţi. De mult acuma se înalţă sus către cer virful 
prăjinei împodobit cu cordele și cu lori, iar prăjina însăși este 
jur împrejur încunjurată cu paie și cu vrâscuri, pe cari le aprind 
acuma flăcăii; băeţii însă tot aruncă necontenit braţe de paie în 
foe, spre a-l întreţin pe cât se pâte de lung, pentru că'un foe 
de bucurie mare și lung întreţinut face deosebit onor tineretului 
săten. Cântând se învîrtesce în cere în acel timp tineretul vîv- 
stnic al satului în jurul focului și se tot uită cu nerăbdare la 
prăjina cuprinsă de flacări. Iar când cade prăjina jos Și se pre- 
face în cărbuni, atunci toți alârgă la acel loc în cotro a cădut 
ca și felicită pe copila care a stat tocmai atunci în acel loc, 
căci se ţine de un presemn bun dacă prăjina cade în direcţiu- 
nea unde stă o. copilă, care doresce să se mărite; ca își va vedâ 
apoi împlinite tâte dorinţele sale cele mai intime în decursul 
acelui an. 
«Lung răsună încă păroţii văii de strigătele, chiotele, risetele
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şi ţipetele ținerilor glasuri. După ce s'a stins, apoi în sfirșit 
jăraticul și după ce şi-a întins n6ptea vălul s&ă negru peste dâ- 
luri și văi, se duc Gmenii trudiţi de iritaţiunea serii și învoioşați 
prin așteptarea cinei festive pe la casele: lor; abiă zorile dilei 
următâre admoniază, la plecare pe Gspeţii cei din urmă.» (1) 

VI. 

POSTUL NEGRU. 

„Pe când în diua de Lăsatul secului t6tă lumea se vese- 
lesce. şi se destătâză bând și mâncând tot felul de mâncări 
de îrupt alb, pe atunci o sâmă dintre fetele cele stătute sau 
bătrâne, cari ai rămas în decursul câşlegilor de .6rnă ne- 
măritate, postesc tâtă qiua acâsta așă numitul Post negru, 
adecă nu mănâncă nică nu beati absolut nimie până târgii 
sâra, credând că, dacă vor 'posti, îndată după sărbătorile 
Pascilor se vor mărită. (2) 
„Nemijlocit însă după ce a înserat cum se cade și după 

ce aii răsărit stelele pe cer, se adună mai multe fete de 
acestea la un loc, mănâncă acuma şi ele ce mănâncă şi apoi 
încep a cântă fel de fel de cântece de jale, şi mai cu sâmă 
de acelea prin cari își deplâng sârtea cea vitregă şi stareâ 
în care ai rămas. 

Unul dintre cele mai usitate cântece, cari se cântă de 
către fetele din Bucovina la acestă ocasiune, e cel următor: 

Iată sra înserâză, M& duc, mamă, să mă 'nee 
Urîtul mă negurâză. Unde-a fi balta mai lată, 
Iată s6ra c'a 'nserat, "Cam rămas nemăritată, 
Urîtul: m'a negurat. :| La tote de rîs lăsată! (3) 
Astăqli e lăsat de sec, 

  

(1) As dem Leben der Siebenbiirger Rumdnen, Hamburg 1889, pp. 15-16. 
(2) Dat, feteloi din cele mai multe părşi ale Bucovinei, și cu deose- 

bire a celor din Balacâna, dict. de Irina Ureche. | 
(3) Din Ilişesci, com. de lil, Doboş.



217 

Apoi acesta: 

Decât aş fi, mamă, fată, Un isvor cu apă rece, 
Mai bine-o stâncă de pâtră, Câţi drumeţi pe drumor trece 'Lângă stânca cea de pâtră Toţi să bee apă rece! (1) 

Iar dacă una sai alta dintre dînsele a avut vre-un ado= 
rator, care i-a promis că va lua-o de soţie, însă mai pe urmă 
a lăsat-o și a dat mâna alteia, atunci în amărăciunea și du- 
rerea ei cea mare nu se pote de a nu-l blăstemă, cântând: 

  

Tu cești, bădiţă, acela, . - ; 'Trej părechi de friguri rele, 
Care ai luat icâna . Să-ţi fie de schimburele. 
Şi te-ai jurat pe dînsa: Dar nici lung să nu te ție, . Pe mine nu me-i lăsă. | Ca nu cum-va răi să-ţi fie: Până s6re s'a gătă, Din arat - Pe mine nu me-i uri Pân la cărat, .. 
Până sâre s'a găti, Din căratul grâielor 
Sorele nu sa gătit Până n dusul buţilor. | Tu pe mine mai urit; -: Când ţi-a îi, bade, mai bine, 
S6rele nu s'a gătat, Să trâcă vintul prin. tine. 
Tu pe mine m'ai lăsat Când îi fi mai sănătos, 
Și cu alta mâna-i dat. Să nu ici un paiii de jos. 
Daţi-ar, bade, Dumnedei Când îi fi mai în putere, 
După jurămîntul tă: Să nu iei două surcele, , | Nouă boli, Să te rumpă de prin şele! (2) 

Nouă lungori, 

Tot cam în chipul acesta îşi destâie inima asupra fecio- 
rilor celor necredincioși în giua de Lăsatul secului şi fetele 
din Banat. | 

Iată cum cântă în giua acâsta cele din Comitatul «ra- 
dului: 

Grânele vara se coc, Câşlegile încă trec, 
Dis-a badea să nu joe | N'am cu cine să-mi petrec.. 
Pân la storsul vinului, | Yine și Postul cel mare, 
Că voiii fi miresa lui. | Port cosiţa pe spinare. 
Storsul vinului trecă, | Câţi sunt juni și feciori, 
Badea conciii nu-mi mai făci. | Ei toţi sunt înșelători! (3) 

(1) Din Ilişesci. 
(2) Ibidem.” 

(3) Culegere de doine, strigături şi chiuituri ce se obicinuese la 30” 
curile şi pelrecerile nostre poporale, Brașov 1891, p. 43.
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Iar fetele din Zransilvania îşi ieaă rămas bun de la câş- 
legile de ârnă în următorul chip: 

Rămas bun câșlepgilor, - i Fetele mor stă în casă, 
Diua bună fetelor!" | Ci stor duce în câmp la sapă; 
Când aveam maitare 'n gând | Feciorii le-or îndrăgi, 
C'a fi fărşangu mai lung | Pop'a face cununii, 
Ca să mă pot mărită, ! Mama mi s'a odihni, 
Dar am rămas și-acuma. 1 Ca sci că m'am măritat, 
Rămas bun câșlegilor, | Nu mă mai vorbesc în sat. 
Diua bună. fetelor! ! Rămas bun câșlegilor, 
R&mas bun cu Dumnedei,- „  Diua bună fetelor. 
Ca sosi el și al: mei, | Că de-ar îi fost sute 'n ladă, 
A sosi ?n dile cu zori, ; De mult aș fi măritată. 
In câșlegile cu flori, | Dar de noii fi nici la vară, 

| 
Feciori-or fi mai voioși, Câșlegilor, veniţi iară! (1) 
Nu c'acuma friguroși; 

După ce şi-aii destoiat inima de ajuns, după ce s'aă maj 
răcorit puţin, încep a deveni din ce în ce tot mai vesele, a 
glumi și a cântă alte cântece, prin cari. îi ieaii pe feciori în 
îs, precum : 

Negri-s, negri, feciorii, Când se 'ns6ră 
Negri ca călugării, NWai de mâră 
Negri-s, negri de-apă rea, Și mănâncă c6pa g6lă! (2) 
Că nm'aă după ce o bea, |. 

Și tot cam așă cântă şi-şi petrec 'ele până cam spre miedul 
nopții. . 

Sosind miedul nopţii își ieaii n6pte bună şi se pornesce 
fie-care spre câsă, având bună speranță în Dumnegei că, 
dacă nu s'aii măritat în câşlegile de ârnă, se vor mărită în 
Căâșlegile cu' flori, adecă după Pasci, sait cel mult în 6rna 
viitâre, 

  

(0) « Gazeta Transilvaniei», an. LIV, Brașov 1891, No. 44, p.8. 
(2) Din Ilişesci,



VII. 

BATEREA ALVIŢEI. 

Sub cuvîntul afvifă se înţelege un amestec din nuci, sero- 
b6lă albă şi zahar saii miere. Când nu e di de post, se pune 
albuş de oii în loc de serobâlă. a 

Sub Baterea alvijei însă se înţelege o qatină, care se 
face tot-deauna în giua de Lăsatul secului şi care e usitată 
mai cu s6mă între copiii din Jfantenia. 

In Bucurescă datina acâsta se face sâra, după cină, în ur- 
matorul chip: Aa 
„Se l6gă de un cuiii bătut în tavan o aţă lungă până să vie - 

în dreptul peptului copiilor. La capătul de jos al aţei se 
legă o bucată de alviță cât o portocală de mare. 

Doi copii până la vîrsta de 15 ani cel mult se pun faţă 
în faţă, având la mijloc alviţa, adecă între ei. Se depărtâză 
cu un pas unul de altul. | 
"Un al treilea face vînt alviţei către unul din copii. 

Acesta este dator, fără a pune mâna, să o apuce cu' gura. 
Dacă nu pâte, trebue să o atingă cel puţin cu. buzele, tri- 
miţend-o către tovarășul săi, care şi el se aţine cu gura, ca 
s'o pringă.. | | 

Sunt unii copii dibaci de prind alvița de mai multe ori. 
Sunt iarăși alţii, cară nu pot să o prindă nici odată. 

Cel care o prinde mai de multe ori este. lăudat de tâtă 
adunarea. e 

Ast-fel se bate, adecă se trimite de la unul la altul, până 
ce ori apucă alvița şi o mănâncă, ori n'o prinde și se lasă 

“de a o mai bate, ca să facă rînd şi altor copii, cari aștâptă 
cu nerăbdare. | 

Şi riîd mari şi mici,-şi fac chef, petrecere şi chiloman mare. 
Să se mai scie încă şi aceea, că la asemenea di se adună 

câte două saii mai multe gasde la un loc, ca să fie mai mulţi 
copii. îi a î 
După ce se isprăvesce jocul, se cârcă norocul fie-căruia. 
Acâsta se face ast-fel: a 
Cu lumînarea se dă foc aţei, aşă unsă de alviță cum este, 

în norocul cutăruia şi sorocind-o până unde are să argă.
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Dacă se stinge şi nu ajunge până unde este sorocită aţa, 
se dice că w'are noroc în anul acela. 

Apoi, dându-i din noi foc, o sorocese până unde are să 
ardă pentru altul. ! 
Dacă arde până unde aţa e sorocită, dic că în anul acela 

va, av6 noroc Şi 0.sorocese pentru alt copil. (1) 
In satele precum şi prin mahalalele de pe lângă Dunăre 

din Județul Vlaşea se bate alviţa ast-fel: 
In s6ra dilei de Lăsatul secului se adună copiii, adecă 

Dăeţii, cârduri la un loc şi se duc pe unde-i châmă, căci fe- 
meile, eșind în acâstă s6ră la pârtă cu câte un bocal de vin 
şi cu câte o bucată bună de alviţă, ch6mă pe băeţi şi le 

„dai la fie-care câte un pahar de vin și. câte o bucăţică de 
alviţă. | 
Băeţii încep. a se jucă mai întâi binişor. Iar după ce se 

chefuesc bine şi se. cam îngr6şă gluma, adecă când s'ai 
ameţit, încep a se trânti şi a se da de-a rostogolul pe pămînt, 

După ce s'a inserat bine și după ce s'ati pregătit tote bu- 
catele, stai la masă, adunându-se mai mulţi la un loc, nâmu- 
rile, prietenii etc., de lasă see împreună. 
După ce aii mâncat şi ai but bine toţi, de s'aii săturat 

şi s'a chefuit, atunci bat alvița copiii. 
Lâgă o sf6ră de o grindă în dreptul mesei sai în alt loc 

unde-i -va. De capătul sforii l6gă un cocoloș bun de alviţă, şi 
apoi toţi copiii staii râtă de jur împrejurul mesei cu 'gurile 
căscate, ca să pâtă prinde de cocoloșul de. alviţă. “ 
"Unul pârtă sfâra de jur împrejur pe la toți și, când se. 

apropie boţul de alviţă pe la gurile lor, ei se reped asupra 
lui ca să-l prindă, căci care-l prinde a lui este tâtă alviţa 
aceea. 

Pe urmă, dacă stă prins cocoloşul acela, mai pune altul, şi 
tot aşă până. se gătesce tâtă alvița, pe care o cumpărase în 
scopul acestei petreceri. 
După.ce gătese cu, alviţa, aduc o strachină mare adîncă 

sai un castron, îl pun pe masă plin cu apă, în care mai 
t6rnă și un pumn de tăriîţe, şi în castron. dă drumul unei. 
piese de 50 „bani saii 1 franc. Şi toţi băeţii, cari sunt de 

  

() B.P. Hasdeu, Peya: Jagn., t. 1,.pp. 965 şi 966. .
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faţă, se cercă pe rinda scote paraua din fundul castronului 
cu gura. 

Acela care o scâte în dinţi, a lui este. 
Dar lucrul nu e aşă de uşor, căci trebue ca să vire capul 

până pe la urechi, pentru ca să p6tă ajunge până la para 
„pe fundul castronului. Şi chiar dacă o găsesce, până ce o 
pâte apucă cu dinţii, munca e şi mai mare, le mai intră tă- 

rîţe pe nările nasului. 

Dar care o pâte scâte în dinţi, a lui rămâne pavaua. 

Şi petrecerile se urmâză așă până la miedul Nopții. 

Mesenii mănâncă, bâii, spun, rîd şi se veselese. (1) 
In Brâila, în Galaţi, precum. şi în alte oraşe de pe malul 

Dunării, alvița, care-i făcută din zahăr, mied de nucă şi făină, 

şi care e dulce și clei6să, se j6că sai se bate ast-fel: 

Se bate în tavan un cuiii, de cuiii se prinde o aţă, iar la . 

capătul aţei se I6gă o bucată de alviţă în care se.pune un 
frane sait un galben. 

Tatăl balanţâză aţa şi toţi cei din casă stati cu gura căs- 
cată, ca să prindă alviţa. 

Cine-o prinde cu gura o mănâncă şi ieă.. banul. Ceilalţi 

îl invidiază. Copiii cari n'o pot prinde plâng. 
Iar când se prinde alviţa de părul vre-unuia şi.nu se pote 

desface, atunci se nasc rîsete. 
Ast-fel petrec cu toţii până după miequl nopţii, anume ca 

să fie străji, pentru că, după credinţa lor, în qiua acâsta.va 
sta Domnul nostru Isus Christos la judecată. (2) .. 

In fine trebue amintit şi aceea că acest joc copilărese se 
află şi la Macedo-Români, unde se châmă ască, adecă : cască 
să prindi alviţa. (3) . 

(0) «Șegătărea», an. ]. Fălticeni, pp. 91—92. — Const, D. Gheorghi, 0p. 
cit., pp. 61—65, | 

(2) Com. de d-l Orest. Dlujanschi. . 

(3) B. P. Hasdei, Etymu. Magu, t. 1, p. 966. 

 



VIII. 

CUCII. 
Cuci se numesce o datină, care e usitată mai cu s6mă la 

Românii din Dobrogea şi la cei de prin comunele de pe 
malul stâng al Dunării, jud. Ialomiţa, 'cari sunt locuite în 
cea mai mare parte de Bulgari. _ 

Cucii se serbâză în unele Părți în diua de Lăsatul secu- 
lui, iar în altele-a doua di, adecă Luni în săptămâna cea 
dintâi a Postului mare. 

In Dobrogea Cucii se fâc 'ast-fel: | 
Se adună în diua de Lăsatul secului 20 de flăcăi, dintre 

cari unul se îmbracă ca diavolul, cu eârne şi cu haine îm- 
pestrițate, şi se zugrăvesce cu negru pe obraz, numindu-se 
Împărat; apoi merg pe la case și jâcă, după care apoili se 
dă câte un bacșiș. (1) | 

In comunele de pe' malul stâng al Dunării însă se fae așă: 
In giua de Lăsatul secului de Postul Pascelui, după ce a înserat bine, flăcăii încep să facă iluminaţiune prin sat, l6gă 

„ adecă de cumptna puţului câte o dihoniță de păcură, îi dai 
foc şi apoi lasă gălâta în puț, ca ast-fel dihoniţa aprinsă să 
rămâe suspendată în aer, unde se consumă. 

Ac6stă iluminaţiune este numită de locuitori Vralie. 
După acâsta, toţi aceia cari vor să se facă a doua qi Cuci 

umblă prin sat, în tâte părţile, până cam către miedul nopții, 
purtând la spate câte un clopot mare. 

A doua di des-diminâţă, adecă Luni, se arată apoi Cuci. 
Aceştia sunt flăcăi şi Gmeni căsătoriţi de curînd, cari se 

îmbracă ast-fel: în loc de flanelă, cu un brii roşu bine cu- 
sut și strîns peste corp şi braţe, în jos cu o fustă albă îm- 
prumutată de la vre-o fată, în piciâre cu opinci, la spate 
p6rtă un clopot mare și în mână o măciucă saii un instru- ment de lemn în forma unui unghiii obtus, a cărui c6dă, tot 
de lemn, este ca de un metru de lungă. Acâsta este ceea ce numesc ei Chiuliechiu. Iar în cap p6rtă o glugă lucrată cu multă iscusinţă şi făcută dintr'o bucată de sarică cusută în 

    

(1) T. T. Burada, O călătorie în Dobrogea, Iași 1880, p. 26.
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forma şi de mărimea unei traiste de cal, fiind acoperită pe 
de-asupra cu hârtie albă saii colorată, peste care se fac 

cevă brodături cu diferite feluri de lânuri. In dreptul na- 

sului se pune un gât de tigvă găurită ici şi colea, iar în 
dreptul gurei şi al ochilor se lasă câte o mică răsuflătâre. 
De ambele părţi din dreptul urechilor se fix6ză în sus dou& 
lemne lungi ca de un metru, peste cari se pun alte 3—4 ori- 
zontal, formând ast-fel un fel de scară. Tâte acestea ieait 

“numirea de cârnele glugii şi sunt acoperite peste tot cu 
fulgi și pene, iar în vîrf se pun 3—4 fulgi de cocoș sait 
vîri (put) de trestie. 

In acest costum se înfăţiş6ză Cucii diminâţa, când este 
imposibil ori-cui de a cunsce cine se ascunde acolo, decât 

numai atunci când îşi ieă gluga din cap. 
„Cu cât timpul înaintâză, cu atâta numărul lor sporesce, 
căci la mulţi le vine dorinţa să se facă Cuci şi, ca să tracă 
atenţiunea privitorilor, îşi pun în cap câte o glugă fără cârne 
saii chiar o traistă de cal; alţii fără clopot. 

Acela care are costumul mai frumos, clopotul mai mare 

şi brîul mai roşu, este mai admirat. 
Prin sat alârgă în tâte părţile după 6meni, copii, fete, ete. 

și vai de acela care cade prins, căci nu pâte scăpă decât 
dând cevă bani saii alt cevă şi se alege cu cevă trântelă. 

Aşă este obiceiul şi toți se supun lui. 
Grupe de copii şi Gmeni îug prin noroii, sar peste: gar- 

duri, fără să le atingă, când îi ieaii Cuci la fugă. 
Unii alrgă după copii şi 6meni şi alţii le es înainte. 

Cei sfioși nu părăsesc casa în acâstă qi. 

Dacă cine-va este prins de Cuci, ceea ce se întîmplă mai 
'adese oră, cu cât stă mai mult pe gânduri şi nu caută să scape 

mai lesne, cu.atâta se vede încunjurat de mai „mulți, fiind 
atraşi de sgomotul clopotelor. 

Pe la jumătatea dilei, Cucii lasă din mână instrumentele 
cu cari se arată diminâţa şi ieai pămătuful, care este fă- 
cut dintro nuia lungă, în vîrful căreia se 16gă cu un ştrâng 

-0 opincă, pe care o înmâie în noroii,. și sigil6ză pe aceia pe 
cari îi ajung şi păreţii caselor pe unde se află fete, ca să 
le mai dea de lucru în dilele următâre. 

„Spre stră Cucii se grupâză câte 30—40 şi merg de la o
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casă -la alta, fac. horă în curte, iar. stăpânul trebue să le 
dea :10—20 bani. .. - Ci 
Aceştia -le dai băutură în dilele următâre. 

„ Când s6rele apune, totul se termină. 
O linişte completă domnesce în tote. părţile. 
In fine, ca credinţe ale poporului local despre Cuci, se aud următârele: . - i] 
Cel ce se face Cuc trebue să 'se facă sau de trei ori sati 

de nouă ori în nouă ani, căci alt-fel se crede că, murind, se va face diavol. : - , 
Fulgii luaţi de la gluga Cucului îi întrebuințâză femeile ca să alume pe cei ce sufăr de frică, , 
Dacă omul saii altul Gre-cine nu primesce vre-o lovitură 

de la Cuci în acâstă di, se dice că acela nu va fi sănătos peste an. (1) . - 

IX. | 

LEGAREA GRÂNELOR.. 

Cui nu-i este cunoscut câtă daună face une-ori pasările în pânele cele albe şi mai cu sâmă în holdele de griă? 
După ce se învaţă odată la holdă, mai numai pe ea stai şi O. dijmuesc cum se cade. |. a E 
Și dacă proprietarul holdei respective nu caută din cu - bună vreme tâte chipurile și mijlâcele spre a le desbără de la holda sa, atunci pastrile nu numai că o dijmuese, ci, cărândui t6te grăunţele, o tupilese la pămînt, ast-fel că de multe ori nică din paie nu se alege nimic. 

“Insă proprietarii, şi mai ales cei români, nu se lasă: cu una'cu două ca să li se irosâscă „munca, ci ei caută tâte 
chipurile de a se desbără cât mai de grabă de aceşti Ospeţi „neașteptaţi şi nechemaţi. 
DIN N 

(1). <Ședătărea», an. 1, Fălticeni, pp. 40—43;— Const. D. Gheorghiu, op. cit., pp. 65—69. PR
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„Intre multe alte mijlâce, pe cari le întrebuinţeză Românii 
contra pasărilor, e și Legarea grânelor, care se face de către 
Românii din unele părţi ale Transilvaniei, precum bunăGră 
de către cei din Păucenesci, aşă: 

In diua de Lăsarea postului : de Pasci se feresc tâtă diua 
ca să nu umble cu nici un fel de bombe, adecă grăunţe de 
gri, secară, orz, ovăs; cucuruz; nu dait 'dintr'însele galiţe- 
lor de mâncare, nici: de pomană, şi nici nu duc la mâră. 
Mai po scurt se ferese.să nu umble în acâstă di cu nici un 
fel de bâmbe. 

lar după ce a înserat, ieaii tot felul de bucate în gură, 
„închid ochii, și apoi, cu ochii închiși şi cu gura plină de tot 
felul de b6be, es de trei ori după olaltă afară şi, arun- 
cându-le din gură ca să le mănânce pasările, dic: 
«—Cum nu văd ei acuma nimic, așă să nu vadă nici pa- 

sările holda mea!» saii choldele» oră <grânele mele!» (1) 
Românii din comuna Ciobăncuţa, tot din Transilvania, 

cred şi spun că e bine de a adună în diua de Lăsatul se- 
cului t6te sfărmăturile, tâte 6sele şi cele-lalte rămăşiţe de 
la masă într'o faţă de masă şi a doua di, adecă în qiua 
întâia din Postul mare, a le duce afară şi, aruncându-le spre 
v&sărit,.a dice: | 

«—Pasările cerului! ei vă dai vouă hrană din masa mea, 
cu care să fiţi îndestulate şi de la holdele mele oprite!» (2) 

Tot cam așă fac şi Românii din comuna Grozesci, judeţul - 
Mehedinţi, în Muntenia. 

Pentru ca pas&rile stricătâre să nu vatăme semănăturile, 
Românii din comuna amintită obicinuesc a luă la Lăsatul 
de post resturi de pe masă şi, eşind afară, a le aruncă câte 
puţin în diferite părți, chemând odată cu aruncatul pe rînd 
fie-care nm de pasăre să mănânce. 

Tot în acest scop se mai face la Lăsatul de post şi o aţă 
de cânepă, care se în6dă cu mânile la spate și cu ochii 
închiși. Se fac apoi nouă noduri şi în timpul lucrării se ros- 
tese unele cuvinte de descântee. (3) 

4) Din Mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 
- 2) 5. FI Marian, Ornitologia pop. rom, t. 1, Cernăuţi 1883, p. 401, 

(3) *Șegetârea», an. III, Fălticeni, p. 120. 
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Românul ţăran s6mănă în genere fârte puţină pâne alvă.. 
Deci dijmuirea şi pătulirea acesteia de către pasări, și mai 
ales a grîului, care e cinstea mesei, după cum se exprimă 
poporul român din Bucovina, este una dintre pedepsele cele 
mai mari și mai simţitâre ce pot să-l ajungă. 

De aici apoi căutarea şi întrebuinţarea diferitelor mijloce 
spre scutirea pânii albe de pasări şi tot de aici și blăstemul: 
Cine strică dragostile, “| Să p'aibă pâne pe masă, 
Mânece-i griîul paserile, Nici sănătate ?n 6se! (1) 
Sai: 

Cine strică dragostile, - 
Mânce-i griul paserile, 
Şadă 'n sânge până ?'n brîă 
ȘI-L mânce viermii de viu! 

Fie-i grajdul fără boi 
Și staulul fără oi, 
N'aibă pită caldă 'n masă, 
Nici sănătate în 5se! (2) 

X. 

-BOBII. 

N6ptea ultimă a câșlegilor de ârnă este și timpul farme- 
celor și îl vrăjilor de dragoste. 

Fetele, cari doresc să vadă pe viitorul lor soţ, se duc în 
acăstă n6pte cu lumînări aprinse la o apă curgătâre şi, pe 
când aruncă tăcând usturoiii şi bob în apă, se plâcă ele. adîne 

„cu lumînarea peste faţa apei și văd atunci chipul aceluia 
care le va fi odinidră soţ. 

In acâstă n6pte își taie şi vrăjitârele nuelele de alun, cu 
cari pot aduce apoi prin farmece şi vrăji pe cei amorezaţi. 
O nuia de alun servesce celui fărmecaţ drept cal, care-l duce 
prin aer la iubita sa. 

Tineretul se ocupă în acâstă n6pte și cu aşă numitul ora- 
cul de bob sai cu bobii, la care este procedura cea mai 
simplă următorea : | 

  

(1) Din Transilvania, com. de d-l TF. Oltean. 
(2) Laura Veturia Mureșan, Poesii poporale din Comitatul Solnoe- 

Doboca, publ. în «Familia», an: XXIV, Oradea-mare 1888, p. 230.
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Se trage cu un cărbune de pămînt un cere mic şi se aruncă 
în cere de către o fată, dintr'o depărtare anumită, gece bobi 
şi, după cum cad mai mulţi saii mai puţini bobi în cere sai 
afară de cerc, se hotărasce apoi de este amorul norocit sai 
nenorocit (1), precum dice şi cântecul: 

Trage, mîndro, cu bobii, | Să scii că eii sunt pe-aici. 
Nu-ţi mai lăcrimă ochii. | De-or căd6 bobii în doi, 
De-or cădâ bobii în dece, Să scii că sosesc la voi, 
Să scii că dorulnu-mi.trece. |! Să ne iubim amîndoi. 
De-or căd6 bobii în opt, | Iar de-a mai rământ un, 
Să scii că-mi e dor de tot. | Să sciă că ei vin nebun 
De-or căd6 bobii în cinci, i Pe-o prăjină de alun. (2) 

Cu Dumineca albă se sfirşesce şi timpul voios de câşlegi 
şi de amor al tineretului român de prin sate. 

_40) Dr. H. v. Wlislocki, op. cit, p. 17. 
(2) V. Alecsandri, Poesii pop. ale Românilor, p. 234.
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