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PRERAȚĂ 

  

Volumul de faţă cuprinde în sine i5te serbătorile, cari cad în decursul Păresimilor saii al Postului "are. 
Cetitorul, petrecând cu atenţiune şirul dalinelor şi al credințelor cuprinse în acest volum, va observă că St. Hara- lampie şi Vlasie s'ar f potrivil mai bine în vol. 1, și anume 

înainte de Lăsatul secului, decât Îut”acesta. | 
Coea ce însă s'a trecut cu vederea la publicarea vol. I se va face, cu ajutorul lui Dumnedeă, mai pe urmă la o d doua edițiune, 
Până atunci însă primâsedi mulțămita mea cea mai sinceră toți acci P. T. Domni, cari mi-ai întins mână de ajutor la adunarea materialului cuprins în acest volum, 

şi în deosebi Academia Română, care a bine-voit a-l lipări pe spescle sale. 

Suceva, 7(19) Iulie 1899. 

Sim. FI. Marian. 

      
       

  

Sit 0TZŞ 
ESTE CEAS, ai 

SUcuneşri.      
 



LUNIA CURATĂ. 

I. 

LUNIA CURATĂ. 

„ Lunia curală cade tot-deauna Luni după Lăsatul secului, adecă în Lunia cea dintâii a Păresimilor sati a Postului mare. : ii | E 
Diua acâsta nu se serbâză prin reţinere de la lucru. Sunt 

însă în decursul ei usitate mai multe datine şi credinţe, atât 
în Bucovina cât și în cele-lalte ţără locuite de Români, cari nică într'un singur an nu se trec cu vederea. | 

Cele mai însemnate datine usitate în acâstă gi sunt Spo- locania, Îndcrirea borşului şi Jujeul. | Tot în acestă Luni cade și Diua forfecarilov Şi a bur- Jhiaşilor. (1) NE A e 
În unele părţi locuite de “Români, precum. bunădră în 
    

(1) Sim. Mangiuca, Calendar pe anul 1882 şi 1883.—Sub cuvîntul forfe- "car, pl. forfecări, se înţelege un fel de insectă, însă ce fel și cum arată până acuma n'am putut află.—Sub cuvîntul burghiaş, pl. burghiaşi, care vine de la verb. burghiă = a împunge, după cum îmi scrie d-l Iosif Olariu, învăţător în pensiune în Maidan, se înţelege un fel de gringoşă sai Yrângoşă-gărgoşie-gângă, adecă o insectă, care împunge primă- vara prunele şi cireșele, pentru că muerile din casa, la care se întîmplă acâsta, aii împuns — ati lucrat cu acul — în Ajunul Nascerii și a Bo- tezului, în Joia din Săptămâna albă şi în diua de Joimarele = Joia- mare. SLI 

S 1 
E TRIAL :) 

N JUCI imperii 

   
Marian, Sărbătorile, 11, 

     



2 

' Banat, este datină ca în acâstă Luni să se dea Smenii: în 
Serâneiob sai, după cum spun Bănăţenii, să se care în le- 
gănuș (ţuţuluş) şi vârtej, pentru câștigare de sănătate peste 
tot anul. 

Pe alocurea însă se cară poporul în legănuș şi virtej 
nu numai în Lunia primă a Postului mare, ci de la înce- 
putul Păresimilor și până la Pasci. (1) 
Româncele din unele părţi ale Bucovinei nu ferb în 

acâstă di nimic, ci se nutresc numai cu mâncări reci, pre- 

cum: pâne, malai, verze, curechii murat și pepeni (castra- 
veţi) muraţi, anume ca'să nu capete 'copiii bube, precum şi 
alte bâle. (2) | 

În unele părţi din Jfoldova din cântră este datină ca să 
nu se mănânce nimic în acâstă di, nică să nu se facă alt 
cevă, decât să se spele. lidele şi să se împărţâscă lumînări 
de pomană. (3) . . 

O sâmă de Românce din Bucovina daă în decursul acestei 
dile copiilor celor mici să mănânce brânză,-anume ca să nu-i 
A6ră grumazul în decursul postului. 

Şi tot în acestă di chemă găinile şi cocoşul în casă de 
le hrănesc şi apoi le daii drumul afară. Cocoşului însă nu-i 
dait drumul până ce nu cântă în casă; Iar după ce a cân- 
tat, dic: 

— Aşă să fim de sănătâse ca cocoşul! 
Apoi îi daii și lui drumul afară. (4) 

“În fine, trebue să mai amintim încă şi aceea că cu înce- 
perea Păresimilor se începe, mai ales în Banat, și feserea 
saii țesutul pânzei pentru cămăși. Prin urmare, până la :în- 

(1) Sim. Mangiuea, Calend. cit. 
(2) Dict. de Mar ghiGla Donuţ, Româncă din « comuna Şcheia, districtul . 

Sucevei. 

(3) Const. D. Gheorghiu, Calendarul femeilor superstițidse, Pâtra N. 
1892, p. 69. — Tot d-l Gheorghiu, op. ciz., p. 63, ne spune că îetele, când 
daii în “Postul mare, postesc în întâia septămână : Luni; în a doua: 
Marţi ; în a treia: Mercuri; în a patra: Joi; și tot aşă înainte până în 
septemâna din urmă, pentru ursit. 
(4) Dat. Rom: din Volovâţ, distr. Rădăuţului, com. de Dim. Vicol, 

stud. gimn.
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ceputul “Păresimilor fie-care femee trebue să fie gata cu tortul pentru cămăși. (1) 
Nevasta, respective fata, care nu e gata cu torsul tortu- lui, a cărui târcere se începe de regulă la începutul Postu- lui Crăciunului (2), nu numai că e ținută de o leneșă, ci ea este tot odată luată fârte adese-ori în ris şi batjocură prin o mulţime de chiuituri Şi cântece satirice. 
Și precum nu e lăsată în pace femeia care nu și-a sfir- șit de tors cânepa până la începutul Păresimilor, aşă nu e trecută cu vederea nici aceea care nu-și sfirşesce tortul de țesut în decursul celor ş&pte săptămâni, cât durâză Postul mare. 

TI, 

SPOLOCANIA. 

Spolocania este o datină usitată în Bucovina și Moldova, care se face tot-deauna a doua di după Lăsatul secului, adecă în diua cea dintâit a. Postului mare. 
Spolocania se făceă mai înainte în Bucovina ast-fel: Se adunaii mai multe n6muri şi vecini la un loc, și cu deo- sebire femeile, și mâncaă numai borş holteiii, adecă borş fără Greşi-cari legume, numai cu pâne sai mălai, anume ca să-și spele 'şi să-și curăţâscă gura şi gâtul de rămăşiţele mâncărilor celor de trupt, cari le-ai mâncat în diua pre- mergătâre. (3) 
De la acâstă procedură se vede că vine şi numirea de Spolocanie (= spălare = curăţire) a acestei datine. (4) 

  

(1) Sim. Mangiuca, Culend. cit, 
(2) Ibidem. | 

| (3) Dat. Rom. din Buninţi şi Mihoveni, sate în distr. Sucevei, dict. de Pavel Cioful, precum şi în alte comune din Bucovina. | (4) C. D. Gheorghiu, op. cit. p. 69, scrie în privinţa Spolocaniei ur- Mmătârele: «A doua di, după Lăsatul secului de brânză e Spolocania ; în
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In timpul Qin urmă însă datina acâsta a degenerat în cele 
mai multe părţi întrun fel de beţie, căci pe când mai înainte 
femeile se adunaii la o casă particulară, unde nu numai că 
își spălaii gura și gâtul cu borş, ci tot odată şi torceaă, în 
timpul de faţă cele mai multe dintre dînsele se adună, nu 
numai la o casă anumită, ci şi la crâşmă, unde fac Spolo- 
cania cu rachiit saii cu alte băuturi spirtâse. Iar dacă una 
sati alta dintre dînsele nu are parale de ajuns ca să aibă 
pe ce bea, atunci se însoţese mai multe la un loc, pune fie- 
care câte 2—3 cr. şi, cumpărând rachiii pe dînșii, beaii şi se 
veselesc împreună mai t6tă giua, adecă până ce se îmbată 
cum se cuvine și nu-i mai r&mâne nici uneia nici un crucer )a 
suflet. Apoi, după ce sait ameţit de cap şi ai perdut nu 
numai o.di de lucru, ci și toţi banii câţi i-ati avut, se în- 
tore acasă şi postesc apoi tot postul. 
Intrebându-le unul și altul de ce se adună în acestă di 

atâtea femei la un loc și care e adevăratul scop al Spolo- 
canici acesteia, unele îţi răspund că așă ai apucat din moși- 
strămoşi şi aşă fac şi ele, ceea ce nu e adevărat; iar altele, 
mai isteţe şi mai hâtre, îţi răspund că strinsura şi spoloca- 
nia acâsta se face anume ca să crâscă cânepa, pentru că, 
dacă nu s'ar strînge la un loc şi n'ar bea în acâstă di, atunci 
nică cânepa n'ar cresce. (1) 

Şi ca strînsura să nu fie prea bătătore la ochi, mai fie- 
care femee ieă și în timpul de față furca cu sine, ca să arate 
lumii că. ea n'a venit să bea, ci din contră ca să târcă în 
societatea 'celor-lalte. Dar vai de torsul acela, unde paharul 
de rachiii se învîrte cu mult mai repede pe sub nas decât 
fusul sub caer! 

Ba, după credinţa şi spusa unor Românce din Bucovina, 
în Lunia curată nici nu e bine de tors, din causă ca să nu 
se necurăţâscă vasele în casă și să nu râdă moliile, precum 
și alte gujulii, straiele. 

  

acâstă di nu se mănâncă nimic, precum nici să se facă alt cevă, decât 
a spălă blidele.» Deci Spolocania, după cele ce ni le spune d-l Gheor 
ghiu, ar veni de la spălarea blidelor. | 

(1) După spusa Românilor din Balacâna, sat în distr. Sucevei, com. 
de Alexandru Piţul, — şi a celor din Mihoveni, dict. de Pavel Ciotul. 

a
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Lucrul de căpetenie al femeilor în giua acâsta, după pă- 
rerea și spusa celor mai multe Românce din Bucovina, e 
curat numai spălatul vaselor şi dereticarea casei (1), adecă 
tocmai așă după cum cred şi spun Româncele din unele 
părți ale Aloldovei. (2). 

  

III. | 
ÎNĂCRIREA BORȘULUI. 

Poporul român e fârte scrupulos în privinţa ținerii pos- 
tului. Mai de grabă va comite o faptă 'rea decât se va în. 
fruptă în post. Cel ce se înfruptă, acela se spurcă, se. pPân- 
găresce, şi numai în scaunul mărturisiri se p6te curăţi de 
păcatul ce Pa comis prin înfruptare. Iar cel ce mănâncă 
anume de îrupt saii de dulce în post, nu numai că e con- 
siderat de un călcător şi prihănitor al așezămintelor  bise- 
ricescă și al legii strămoșşesci, ci e tot odată 'privit şi ţinut 
mai r&ă decât un păgân sai căpeân, care nare lege. 
Asemenea și cei ce fac petreceri şi jâcă în post încă comit, 

după credinţa generală a poporului, un mare păcat,. care 
nu li se pâte lesne uită și ertă. 

Ba, ce este și mai mult, în decursul unui post nici măcar 
a glumi şi a sărută pe cel ce ţi-e drag nu e bine, căci încă 
e păcat. | 
Dovadă despre acâstă credinţă forte lăţită şi adînc înră- 

dăcinată în sînul poporului avem și următârea poesie po- 
porală din Banat: . ea 
Până nu se lăsă post 
Pare că mai gras am fost, 

Și nu mă sărută nime, 
Dice că-i post şi nu-i bine, 

„ Mai iute mă îngrășam, Ce făcuiii și ce lucraiiă, 
Că fetele sărutam. Că guriţă căpătaii, 
Iar de când s'a lăsat post - Cu mindruţa m&ntîlniii 
Umblu prin sat ca un prost, Și guriţa celuiiii. (3) 

(1) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechiă, com. în distr. Rădăuţului, com. 
de Ioan Covașă, stud. gimn. 

(2) C. D. Gheorghiu, op. cit., p. 68. 
(3) Ioan- Roșu al lui Marcu, Poesii pop. din Ciacova, publ. în « Fdia de 

Dumânecă> a diarului « Dreptatea», an. I., Timiş6ra 1895, No. 53, p. 3.



  

Tar drept pedâpsă: 

Cine j6că ?n postul mare 
Face rîie pe spinare. (1) 

Şi dacă acâstă b6lă urici6să nu-i este de ajuns spre a se 
rețin de la petreceri şi joc, atunci lesne p6te să-l ajungă 
blăstemul exprimat prin următârea chiuitură: 

Cine j6că ?n postul mare, 
Pice-i pielea de pe nare 
Şi rămâeii ciontu gol 

„Ca și muchea la topor! (2) 
* 

Spre a ţin6 însă un post, şi mai ales Postul cel nare, 
care e cel mai lung, cum se cuvine, spre a nu se înfruptă 
de fel în decursul lui, e de neap&rată trebuinţă, nu numai 
de a se spălă tâte vasele menite pentru fierberea şi ţinerea 
bucatelor de sec cum se cade, ci totodată dea avâ și cele 
necesare de rîndul postului. 
„Aşă, între multe altele, fără de cari poporul de la ţâră 
nu e în stare să postâscă, e şi borşul, 

Drept aceea, partea cea mai mare a Româncelor de la țâră 
ait datină chiar în diua cea diutâiii a Postului mare, adecă 
Luni, de a îndori sai « umple borş. Iar îndcrirea acâsta 
se face în următorul chip: mâie tăriîţe:de secară cu apă rece 
într'un vas de lemn făcut anume pentru acest scop şi nu- 
mit Vorșeică(3), borșeriţă (4), borciuşcă (5), putinică de borș(6), 
budăâiii de borș(7) şi budăiaș de borş (8); târnă după aceea 
uncrop clocotit peste dînsele, le amestecă bine şi le lasă pu- 
țin ca să se 'răcorâscă; pe urmă pun husee(9) în borşeică, 

  

(1) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul, aflător la Academia Română, 
(2) Avram Igna, Chiuituri din comuna Sobolciu în Bihor, publ. în 

«Familia», an. XXXIII, Oradea mare 1897, p. 81. 
(3) In distr. Sucevei, com. Şcheia, — și în distr. Rădăuţului. 

(4) In distr. Sucevei, com. Balacâna. 
(5) In distr. Storojineţului. 
(6) In cele mai multe părţi din Bucovina. - 
(7) Idem. 

(8) Idem. | 
(9) Sub husce se înţeleg tărîţele ce ai rămas de la un borş de mai 

înainte înăcrit. !
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anume ca borşul umplut să dospâscă, şi să se înăcrâscă niai zepede 
O s6mă de Românce, pe lângă cele arătate, mai pun încă și vre-o câte-va frunze curate de vişin, anume ca. borşul să aihă gust mai bun; iar altele pun, şi vre-o. câte-va. feliâre 

de sfeclă roşie, ca să fie roşu ca, sfecla. _ 
„Tar după ce ati făcut-o și acesta, pun borșeica în cotuță, (1) Se feresc însă fârte târe ca nu cum-va borşeica să stea în cotruţă, unde s'a pus, până Sâmbătă. . 
Dacă din nepăsare (sai din nebăgare de sâmă ar sta bor- 

şeica până Sâmbătă, adecă până în diua de Sân-Toder, în cotruţă, atunci e răi, căci în casul acesta, Vineri s6ra, spre 
diua de Sâa-Toder, după ce aii cântat cocoşiă -odată, vine 
Ueigă-l-erucea, şi cine gustă apoi din. borșul acesta, acela” capătă plescaiţă. (2) | a | 
„Dar nu e nici o faptă fără răsplată, Forte lesne i se pâte 
întîmplă și lui Ueigă-l-esucea una cât dece din causa acesta. 
Căci de voesce cine-va să-l prindă și-l prinde scăldându-se,e 
atunci îi trece dorul de scăldat. 

Iar cine voesce să-l prindă, nu trebue nimic alta să facă, 
fără numai un juveţ din brăcinariii de mire care până la cununie a fost adevărat curat să-l țină asupra putinelei cui 
borşul, şi atunci-nu mai scapă. Când ese Ueigă-l-erucea din. borş îl prinde de grumaz şi, avându-l odată în mână, pâte! să facă cu dînsul ce doresce şi voesce. De vrea să-i aducă 
bani, sai să-i facă alt servicii, i-l face fără cea mai mică “împotrivire. | 

  

(1) In cele mai multe părţi din Bucovina se umple borşul numai Luni, Mercuri şi Joi. Jarţi nu se umple, pentru că în acâstă di s'a în- ceput lumea; iar Vineri, Sâmbătă şi Duminică nu se umple de aceea, pentru. că aceste trei sunt surori. Şi de Gre-ce Vineria e cea mai mare între dinsele, de aceea şi păcatul e mai mare dacă se umple în acâstă di borş. i Ea m (2) Sub -cuv. plescaiță se înţeleg nisce bubuţe, cari se fac mai ales pe" îluerele picirelor şi pe mâni şi cari dintru început Sunt albe şi de mărimea bășicelor produse prin urzicare, iar mai pe urmă capătă câjă, se usucă și se tree. Dar după ce s'a uscat și s'a trecut un rînd, urmâză altul la loc, aşă că până ce se vindecă cu totul mult timp” trebue să trâcă. Plescaiţa se cunssce pe aceea că, atunci când începe a se face,
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Şi Aecuratul se râgă şi-i promite celui ce Pa prins că-i 
„va servi ori-cum va voi şi-i va face ori-şi-ce va dori, nu- 
mai să-i deă drumul, să nu-l ţie legat în juvâţ. (1) 

Cele mai multe Românce însă, nemijlocit după ce ai um- 
plut borşul, descântă cărbuni, ieai apoi trei dintre cărbunii 
„descântaţi şi, făcând mai întâi cruce cu dînşii în gura bor- 
şeicei, îi aruncă înăuntru. Făcând acâsta, nu numai că bor- 
șul e cu mult mai bun, mai curat şi mai limpede, ci în 
același timp sunt sigure că și Ucigă-l-orucea nu se pâte 
apoi apropiă de putiniva cu borş. o 

În fine, merită a fi amintit încă şi aceea că, atât de astă 
dată, cât şi de alte dăţi, mai fie-care Româncă din Bucovina, 
„după ce a umplut acuma borșul în chipul cum sa arătat, 
se face că e mâni6să, apucă pe o copilă sai pe un băiat, 
care-i pică în mână, de păr-ori de urechi şi, trăgându-l, dice: 
ceru borşul! Iar o sâmă dic: ” 

Două rusce'se băteă, . Şi le-ai pus: 
Borşul meii se oţetiă. În budâiul mei cu borş, 

Câte vinuri - „ Şi-aii pus 
Şi oţeturi - S'aibă grijă de-oţetit 

Sunt în ţâra cea de jos Ca fetele de măritat. 
T6Ote le-ai adus 

. Şi abiă după rostirea acestor cuvinte trag pe cei ce se 
află în casă de păr sai urechi şi spun: acruu' borșu ! (9) 

Iar acâstă tragere de cap sati de urechi se face în cere- 

te mănâncă fârte tare şi, când incepi a te scărpină, es bubuţele amini- 
tite mai sus și se lăţese ast-fel, că se face adese-ori o rană întrâgă din- 
trînsele. 

(1) După credinţa și spusa Româncelor din Şcheia, com. de d-l Paner. 
Prelipeean, învăţător. 

(2) Dat. Rom. din Udesci, sat în distr. Sucevei, com. de Gavr. Rotariu, 
stud, gimn. — Dim. Dan, Credinţe poporale bucovinene, publ. în aGa-. 
zeta Bucovinei» an. IV, Cernăuţi 1894, No. 74, p. 1: «Se crede, că um- 
plând cine-va borșul, trebue să fie atunci mânios, şi apoi va fi borşul 
acru.2—Idem, Comana Straja şi locuitorii ci, studiiă istorie, topografie şi 
foleloric, Cernăuţi 1897, p. 60: «De regulă se umple borşul. Marţia, Joia 
şi Sâmbăta. Atunci trage gospodina de urechi sai de cap pe un băiat, 
dacă îl capâtă, — căci ei fug în acea gi din casă, — ca borşul să fie 
iute ca și mânia celui tras de urechi.»
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dință că, precum omului îi este. acru când îl tragi de cap 
"sai: de urechi, așă şi borşul are să se înăcrâscă. 

Româncele din Zransilvania, când pun borș, es în curte 
ori în stradă și trag de ureche ori de cap pe cel dintâiă 
creştin, ca să se înăcrâscă borşul cum s'a înăcrit omul de 

„supărat că-l tragă de păr. 
— Acru borșu / — qic ele. | | 
— Acru să-ți fie! — dice rigând: cel tras de ureche, dacă - 

e om al casei saii un prietin. 
— Ba fie-ţi al dracului borşul ! — dice supărat altul. 

" Acesta, tocmai fiind-că înjură, e omul borșului, căcă Ro- 
mânca Va îndcrit, aşă cum ar vrea să-i fie borşul. <<“. 

Dacă cel tras de cap e om “de-al casei saii o vecină, oră 
o cumâtră, începe să fugă spre casă, Românca după el, şi 
daii năvală în odae pe întrecute. 

Vorba e: cine ajunge mai întâiii să sufle în bors. 
Dacă suflă 'stăpâna casei mai întâii, o să mănânce bor- 

şul în pace; dacă nu, are să i se întîmple cine scie ce su- 
părare pe vremea 'cât va ţin6 borşul. Şi de obiceii îi vine 
vre-o supărare, — căci ele vin multe, — dar nu din pricina 
suflării în borș. Țăranul crede aşă: <Şi cumătra asta a 
n6stră vine pe la noi numai ca să ne sufle în borş», adecă 
să ne prevestâscă rele, (1) | 

„. - 

TV 

- “JUJEUL, 

În mai multe părţi din Muntenia, şi mai ales în comunele 
Boldu şi Slobogia -Miehalanii din jud. Rimnicul-Sărat şi 
Tonea din jud. Ialomiţa, apoi în mai multe comune din 
"Dobrogea, şi mai cu sâmă în Seimenii-mari şi Seimenii-mici, 
este datină în cea dintâi Luni a Postului-mare de a da pe. 
câni în tărbacă, adecă a-i hicăi, a-i bate şi a-i chinui gro- 

  

(1) G. Coșbuc, Versuri şi prosă. Caransebeş, p. 61—65.
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zav, pe când de gâsce caută cu deosebită luare aminte şi îngrijire ca nu cum-va să le lipsâscă. cevă în acea di, să - aibă t6te celea din belşug. (1) | a 
Ac6stă datină se numesce în comuna Boldu Gâna câni- lor (2), în Slobogia-Michalanii. Valărit (3), în cele-lalte părți ale Munteniei Jujei sai Jujăui (4), iar în Dobrogea Jijeă. (5) Acâstă bătaie sati g6nă tradiţională a cânilor se face în com. Boldu din jud. Rîmnicul-Sărat în următorul chip: 
Se fac cete de câte 10—20 Gmeni, întră prin ogrădi, scot 

cânii la drum sai îi înfundâză prin strîmtori, unde cu o îndemănare de admirat pun mâna pe ci, îi apucă şi le în: 
cleșteză fălcile, aşă ca să nu mai pâtă muşcă. După acâsta, 
Și anume după ce le mai ţaie pofta de muşcat cu câte-va 
lovituri, încep a-i frecă la anus cu nisce răvaruri de lemn, 
tăcute?anume spre acest scop, în formă cilindrică și crestate 
cu cuțitul, până ce “cei mai mulți din causa acâsta şi mor, 

Pe cânii ai căror stăpâni dati ceva de băut Îl lasă, iar 
pe cei mai mulți îi răvăruese sait răvărese. 

Diua acâsta este destinată mai mult pentru gâna cânilor, 
în aşă chip că, dacă eşi la marginea satului, sunt tot cete 
de câni şi, cum văd vre-un om: încep a urlă; ci ai o pre- 
simţire pentru acâstă di, și mai cu s6mă cânii cei mai b&- 
trâni, şi din causa acâsta în zorile acestei dile es nepri- 
goniţi de nimeni la lăreăviş (6), adecă se retrag la câmp 
saii se ascund prin locuri anevoe de găsit. (7). 

(1) T. T. Burada, O călătorie în Dobrogea, Iaşi 1880, p. 22-93. — Al. 
Dimitrescu, Gâna cânilor, o tradiţiune poporală, publ. în «Românul», an. XĂXIV, Bucuresci, 5/4 Marte 1890. — G, Popescu-Ciocănel, Basme, * 
Snove, ghicitori ete. Ploesei 1898, p. 118.—aŞegetorea>, an. I, Fălticeni 1892, p.:42. — C.D. Gheorghiu, op. cit. p. 69. — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușian. | „. | 

(2) Al. Dimitrescu, Zoe. cit. — G. Popescu-Ciocănel, op. cit, 
(3) Din Râsp. la Cest, d-lui Nie. Densușian. 
(4) C. D. Gheorghiu, 0p. cil: — cŞedătorea», cit. 
(5) T. T. Burada, O căletorie, p. 22—93, : | 

- 16) AL Dimitrescu, Gona cănilor, publ. în! aRomânul» cit. — G. Po- pescu-Ciocănel, op. cit, p. 119—120, 
7) S. Popescu, Cucii, publ. în «Şedătorea», an. I.,p. 42: «Tot cam în acest timp se formâză și Jujeul pentru câni, cari, conduşi de instinctul natural, se retrag la câmp în acâstă di sait se ascund prin locuri ane- voe de găsit.» :
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În comuna Slobogia-Michalanii, pl. Marginea-de-jos, jud. 
„ Riîmnicul-Sărat, datina ac6sta, după cum am amintit mai 
sus, se numesce Valdrit, iar sub. cuv. Jufjeii so înţelege un 
aparat care constă dintr'o frânghie şi două lemne. - 

Deci cânele. prins se pune în frânghie şi se învîrtesce 
atâta cât permite frânghia. După aceea trag doi'inși de 
lemne şi frânghia desucindu-se svârle cânele ameţit. (1) 

În comuna Tonea, jud. Ialomiţa, Jujeul se face întocmai 
ca un l6găn mare, iar în mijloc se fixâză o îunie îndoită, 
unde se pune cânele, şi-l învîrtesce atâta timp până cade 
singur ameţit şi de multe ori chiar mort. (2). 

Unii Români, precum bunădră cei din com. Slobodia-Micha- 
lanii, frâcă cânii în partea dinapoi cu un lemn răvălit, iar 
alţii ţin ascunsă o 6lă cu mălai muiat, din care daii cu un 
şomoiag privitorilor pe la gură. (3) 

Ast-fel dureză acâstă g6nă şi chinuire a cânilor decum se zăresce de diuă şi până ce înserâză. 
Iar când s6rele apune, atunci totul se termină şi o liniște 

completă domnesce în tâte părţile. | 
Cânii însă nu-şi mai îndeplinesc datoria lor decât peste 

2—3 dile, când mai uită frica ce le-a inspirat-o Jujeul. (4) 
Dacă întrebi pe Gmeni ce noimă mai are şi datina acâsta 

de a prinde cânii şi a-i da sau a-i trage în Jujeii, partea 
cea mai mare dintre dînşii îţi respunde: «ca să se facă 
mult mălaiă sai meiti la vară!» (5) 

Un bătrân din comuna Boldu însă, întrebat fiind din în- 
timplare de a-l Al. Dimitrescu, autorul articolului <« Gâna 
cânilor», despre originea acestui obicei, îi respunse: | 

— Apoi dă, gura moșuluj, de aceea pentru că cânii nu . 
aii fost simţitori când ai întrat păgânii la o împărăție, ci 
mai simţitGre ai fost yâscele. 

— Ce spui, moşule, fă-mă să înţeleg mai bine ! 
— Apoi dă, uite așă s'a întîmplat : se vede că cânii at 

(1) Din Râsp. la Cest. d-lui Nic. Densușşian, 
(2) S. Popescu, în «Ședătrea», loc. cit. 
(3) Din Rep. la Cest. d-lui Nie. Densușian. 
(1) S. Popescu, loe. cit. 
(5) Al. Dimitrescu, în «Românul» cit, și din Resp. la Cest, d-lui Nie: 

Densuşian. ” , 
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fost pe la culcuşuri şi gâscele fiind din întîmplare deştepte sait 
speriat şi, prin gărăgaia (1) lor, aii deşteptat pe cei din casă ! 

În urma acestui răspuns d-l Al. Dimitrescu exclamă gicând: 

«Iată cum cred că se explică :casul acesta, care este păstrat 
prin tradiţie și de un interes istoric și care, după cum:se vede, 
începe să degenereze. a . | : 

«Galii, după ce ai bătut pe cei din Clusiii (?) și supăraţi pe 
un deputat din gintea Fabilor, care se. dusese spre a mijloci 
împăcarea între beligeranţi, acel deputat supărat trage sabia și 
“omOră un Duce pal. Aceștia trimiseră la Roma a cere satisfac- 
ție, pe-care necăpătându-o, plâcă cu răsboiii în contra Romei, bat 
armata romană şi o ieaii la fugă. Iar locuitorii Romei se rotrag 
parte cu armata, parte la Vei şi parte în Capitoliă. 

" «Galii, prădând Roma, se încercă să ie şi Capitoliul. ' 
«Camil, care trăiă în exil la Vei, fu proclamat dictator, dar el 

nu primi, sub motiv că exilaţii nu pot a ocupă nici :0 funcţie 
fără votul Senatului. | 

«Un tinăr plebeii, ducându-se la Roma şi întrând prin o pârtă 
secretă în Capitolii, rugă Senatul să cheme pe Camil şi să-l nu- 
mescă dictator. E | , 

«Însă Galii, descoperind urmele Romanului și luându-se după 
dinsele într'o nâpte furtunâsă, erati să cuprindă Capitoliul, dacă 
Romanii n'ar fi fost deşteptaţi prin gărăitul gâscelor sacre. 

«Iacă cum se explică casul că gâseele ati fost mai simţitOre de- 
cât cânii, pe cari îi căsnesce în mod neomenos!> (2) 

Tot de acâstă părere e şi d-l Burada. 
Iată ce scrie d-sa în privinţa acâsta: . 

«Acest obicei fârte curios pâte că este o rămăşiţă romană, ca 
amintire despre seăparea Capitoliului de invasiunea Galilor prin 
gâscele sacre, pe când cânii ai dormit (83): tanto silentio in sum- 
mum evasere est non custodes solum fallerent, sed ne canes 
quidem sollicitum animal ad nocturnos strepitus excitarent, an- 
seres non fefellere, quibus sacris Iunonis in summa inopia cibi 
tamen abstinebatur, quae res saluti fuit.> (4) | 

  

(1) Gdrăgae = gâgăit. - | 
(2) AL. Dimitrescu, Gona cânilor, publ. în cRomdnul» vif. — GQ. Po- 

pescu-Ciocănel, op. cit., p. 120—121. 
(3) O călătorie în Dobrogea, p. 33, 
(4) Titu Liviu, lib. V, 47,
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În fine Laurian şi Massim, scriind despre cuvîntul Jaujei, 
ne spun următdrele: 

«Jujeii s. m. Canum jugum ; specie de jug mic; în speciale jug 
la care se supuncânii a doua di după. Lăsatul secului de Pasce;— 
cum se vede, în loc de jugeii din jug; — darea în jugeii, trecerea 
prin jugei a cânilor e, de cert, reminiscență de puniţiune câni- 
lor romani din arcea Capitoliului, când se arătară de neglijenţi 
și invigilanţă în cât nu anunţară prin lătrate suirea Galilor pe 
montele Capitoliii.» (1) 

XV, 

LUNIA PĂSTORILOR. 

Lunia după zapostitul de Păsci, adecă Lunia primă din 
Păresimi, se numesce de către Românii din Bana, pe lângă 
Lunia curală, încă şi Lunia păstorilor. 2) 

Iar numirea acâsta se vede că a căpătat-o de la următ6- 
rea datină, usitată, după cât sciii ei până acuma, numai în 
Banat. - | a | 
Mama adecă, care are unul ori şi mai mulţi copii păstori, 

se sc6lă în diminâţa acestei gile, face o turtă din făină de 
arii sai şi de cucuruz (3), o câce şi o numesce apoi pentru 
Sânta Maică Luni, ca acesta să-i păz6scă atât copilul, ori 
copiii săi, dacă sunt mai mulți, cât şi turmele. acestora de 
spurcăciune, adecă 'âs lupi, precum și de alte cre stlbatice.(4) 
* In tot decursul acestei gile muerea cu copilul păstor nu 
lucr6ză nimic şi grijesce tot odată . ca şi alte. femei. din 
casă, — dacă mai sunţ şi altele, — asemenea să nu lucreze 

  

(1) Glosarii, p. 337. 
(2) După Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: <Lunia păstori: 

dor cade tot-deauna după Dumineca lăsatului de. carne... - 
(3) Cucuruz = porumb, păpuşoiă. E Ra | 
(4) Comunicat de d-l Ios. Olariu. — Sim, Mangiuca, Calend,. cit.: «In 

Lunia păstorilor se dăruesce o turtă menită păstorilor din partea gaz- 
dei oilor»



14 

nimic, şi mai ales la vre-o cămașă, să nu câsă sai să-i în- 
cheie gura, căci, lucrând așă cevă, lupii sat alte fâre săl- 
batece pot să-i atace copilul păstor sati turma, iar ş6recii îi 
mănâncă sem&năturile. din “câmp în'primăvâra ce urmâză. (1) 

VI. 

DILELE NEBUNILOR. 

Sub Dilele nebunilor se înţeleg în unele părţi din Banat 
dilele s&ptămânei prime din Păresimi, în deosebi însă qiua 
întâia şi a doua, adecă Luni și Marţi. 

Causa, de ce se numesc aceste dile ast-fel, e următârea: 
Cu vre-o câte-va dile înainte de Lăsatul secului, unii dintre 

Gmenii cei mai glumeți și mai buni de gură din sat se îngrijesc. 
de mai multe părechi de haine urîte și sdrenţâse, cu deo- 
sebire însă femeiesci, ca, îmbrăcându-se într'însele, să se facă 
comedianţi şi ca atari să producă apoi, prin diferitele lor- 
nebunii, comedii şi glume, risete și veselie în adunările ti- 
neretului şi mai ales pe la şedătorile şi clăcile cari se ţin 
în decursul primei săptămâni din Păresimi. 
Cum ati dat în post, şi anume chiar în sâra gilei prime, 

toţi cei.ce vor să se facă comedianţi se adună la o casă. 
anumită, unde stai până cam către miegul nopţii. 

Sosind miequl nopţii, fie-care se îmbracă în hainele cele 
sdrențâse ce şi le-a procurat mai înainte, căutând în acelaşi 
timp care de care să arăte mai pogan, și apoi se pornesc 
pe la casele unde sciii că se află atare adunare, şedătâre 
sait clacă de scărmănat lână şi pene, şi acolo, schimbân- 
du-și glasul ca să nu fie cunoscuţi, prind apoi a face felu- 
rite nebunii, comedii şi glume. 

De comun unul dintre dînşii ieă cu sine şi un fîluer, din 
care prinde a cântă, iar cei-lalţi a jucă cu fetele şi nevestele 
tinere, cari se află de faţă, felurite jocuri improvisate la sta- 

(1) Com. de d-l Ios. Olariu.



15 

  

rea locului, prin cari produce asemenea o mulţime de rîsete- și voe bună între cei ce se află de față. 
A doua gi diminieţă, adecă Marţi, se adună iarăși cu toţii la aceeaşi casă de unde a plecat în diua premergătâre, şi de aici apoi, luând satul de-alungul şi de-acurmezişul,: fac din noi o mulţime de nerogii, nebunii și glume, ca pu-: blicul, care alârgă după ei, să aibă de ce ride. | Atât la acâstă ocasiune, câna percurg satul de-alungul şi de-acurmezişul, cât și la şedătoră şi elăci, pe lângă diferi- tele- glume şi Shiduşii ce le fac, cântă. sai strigă şi unele "cântece saii strigături de conţinut umoristic, prin cari per-- sifl6ză şi combat atari apucături sai datine nouă străine, . ori lucruri ce nu corespund firii poporului românesc, şi pe „cari datine, cei ce sunt în coatingere cu alte naţiuni vreait. să le întroducă în sat, fie în port, fie în casă, fie. în ori-şi- ce altă privinţă ar fi.(1) | Se Dilele nebunilor, despre cari ne-a fost vorba în acest ca- Pitol şi cari durâză de Marţi în întâia săptămână şi până Alarţă din a doua s&ptemână a Păresimilor, nu sunt nimic alta, după părerea mea, decât un soiii de Cuci, despre cari j am vorbit mai! pe larg în vol. I, din <Serbătorile la Ro- mâni», p. 282—984. 

! 

„VII 

MARȚIA VASELOR. 

Sub Jarția vaselor (2) se înțelege Marţia cea dintâiă din Postul mare. , A - | 
Ea se numesce ast-fel de aceea, pentru că în decursul ei - “este datină, mai ales în Banat, de a se spălă tâte vasele în 

“(1) Com. de d-l Aurei Iana, preot în: Maidan. 
(2) Comunicat de 4-1 E. Hodoș, profesor în Caransebeş; — vedi şi Sim. Mangiuca, Calendarul pe an. 1982 şi 1883,
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cari s'a pregătit în decursul cârnilegilor de dulce, (2) Iar vasele de dulce se numesc vase slăstuite, 
Obiceiul acesta este răspândit pretutindenea în Banat. Spelătorele (3) vaselor slăstuite se păstrâză și se folozese „ca să afume pe cei deochiaţi, ori să afume vitele şi: stupii, ori ca să se dea vacilor în sare. o „ Sejind mal tâte Româncele Ti6stre cum că la zapostitul mare de Pasci se pune luna lui Mărţişor, şi că atunci e lună nouă, de aceea Marţi, în prima săptămână din Păresimi, când, după cum vom ved6 mai pe urmă, se pun Caii lui! „Sân-Toder, se seste spânzul pentru erbatul vitelor bolnave. Spânzul sterp, lat. Helleborus viridis, se seste pe nemân- „cate și, în cât e cu putință, în pelea g6lă sați de jumătate, adecă de la briă în sus, ori şi numai mâna idrâptă g6lă. Cu rădăcina de spânz se erbâză apoi vitele bolnave, Şi spânzul sterp, scos de unde a răsărit numai un fir în acea primăvară, se crede că e cel mai bun. Sa Pe unele locuri se seste spânzul și Sâmbătă, adecă la Sân-Toderul-eel-mare. (1) | Tot în 'acâstă Marţi e bine să se pună şi găinile să clo- câscă, pentru că puii scoși în luna lui Marte sunt căutaţi. pentru multe farmece. (2) | | 

Tot acum Marţi cumpără femeile de la 3 oii de la 9 ne- Suţători câte de 3 ori de 9 cruceri civil (pâtră vînttă) şi tămâie, pe cari, amestecându-le o vreme fără a-le descântă, le păstrâză în decursul anului în casă pentru bolnavi şi mai ales pentru cei ce pătimesc de îzdat. (3). 
e 
(2) Com. de dl E. Hodoș şi d-l Aurel Iana:. «Tot atunci, adecă în Marţia primă din Păresimi se îace și leșie și se spală vasele şi tâte de Prin casă.» 

. (3) Sub cuvîntul spălător, plural spelătăre, se înţelege aci o bucăţică “le pânză, cu ajutorul căreia se spală vasele în cari se face de mâncare şi din cari se mănâncă, | (1) Com. de q-l los. Olariu şi Aurel Iana: «Tot în acâstă lună—adecă în luna lui Martie—se scâte spânzul (sterp), pentru ca cu el să se în- erbeze marva bolnavă peste an>. — Sim. Mangiuca, Calendarul pean. 1882 şi 1883: «Culegerea (scoterea) rădăcinii spânzului sterp (Hellebo- rus viridis) la Sân-Toderul-cel-mare;x... - - a. (2) Com. de d-l Ios. Olariu”, Za 
(6) Zzdat = strînsori la ăn!   
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Dacă se bolnăvesce cine-va de îzdat peste an, atunci se unge cu amestecătura acâsta în formă de cruce în frunte la copul peptului, la ce6fă, la mâni și la genunchi, iar cu tă- mâia -se afumă. (1) 
Sa O sâmă de femei, toţ din Banat, ai datină ca Marţi sâră, la eşirea. Sân-Toderilor, să ică din boltă civit şi tămâie, pe care o păstrză apoi în casă peste tot anul, ca, bolnăvin- du-se apoi cine-va în casă, cu tămâia să se aiume, iar cu civitul să se ungă pe la frunte şi capul peptului, „apoi o bucăţică mică, punându-se într'o lingură de apă, să i se dea de băut, qicându-se: | o Pe — «Cum s'au dus Sân-TOderii, aşă să se qucă Şi r&ul care este la N !» (2) 

, Tot pe Caii lui . Sân-Tâder, adecă Marţi în diua întâia când pică caii lui Sân-TOder, muerea casei ie apă de pe nâuă, dacă, mai este, de unde nu, se duc prin codru şi aduce de pe omefii de nea de prin vârtâpe şi, stropind casa şi so- Vele de-arîndul, le mătură în pelea g6lă, ca să se depăr- „teze puricii și tote gângătiile.(3) - : | i Crpele încă e bine să se omâre cu degetul, cu care apoi se sparg — aş6ză — gâlcele la laturonii din grumaz la co- pii numai din Marţia-asta. (4) o | 
, 

(1) Com. de d-l Ios. Olariu şi Aurel Iana. | , (2) Aurel Iana, Din credințele pop. rom. puvl. în <Lumânăloriul», anul N, Timiș6ra 1889, No. 27; — vedi și S. Liuba şi Aurel Iana, Medicina Populară, credinţe, datini, doftorii şi descântece: populare, publ. în «Familia», an. XXVIII, Oradea mare 18%, p. 6... 
13) Com. de 4-l Aurel Iana. — Sim. Mangiuca, Calend. pe anul 1882 şi 1883: «Curăţirea puricilor din casă,» . i (4) Com. de d-l Ios. Olariu și Aurel Iana : <In decursul lunii lui Martie cine a aflat un şârpe și omorîndu-l cu un deget, peste întreg arul e sănătos şi cu acel deget pote aşeză Zăturonii (mandulele ori scrofule) la copii îri grumaz.» 

. 

Marian, Sărbătorile, II.  



SRINȚI HARALAMPIE ŞI VLASIE. | 

I. 

SFÎNTUL HARALAMPIE. 

SE Hararampie, numit altmintrelea şi Aralampie sait 

Avalambie, Haralam şi Arulam, cade tot-deauna în 10 

Februarie. 
Ii 

Despre acest sfint există la Românii din Bucovina urmă- 

târea legendă : 

«Dice că St. Haralampie umblă către sfirşitul vieţei sale-prin 

lume și vindecă pe 6menii cei bolnavi. | 

<Umblând el așă în colo şi în c6ce cât timp va fi umblat, a 

“ajuns în urmă și în fera păgânilor. i 

«Împăratul păgânilor, cum a prins de veste că a întrat în ţâra 

Sa, îndată a şi trimis pe un încregut al săi să-i dică ca să vie 

la dinsul. ” , . 

<Încredutul s'a dus şi nu mult după aceea s'a şi întors dim- 

preună cu St. Haralampie la împăratul. 

«Împăratul, cum Pa vădut pe St. Haralampie, îndată Va şi în- 

trebat cum se châmă, de undei şi cu a cui putere vindecă el 

pe cei bolnavi. 

«St. Haralampie i-a răspuns că se châmă Haralampie, că e 

trimisul lui Dumnedeii și că cu puterea acestuia vindecă el pe 

_6meni.. 
«Însă împăratul n'a voit să-i. cr6dă că e trimis de Dumnedeii 

ca să însănătoşeze pe bolnavi, şi de aceea Pa făcut fărmecăâtor,



19 

şi apoi i-a poruncit ca să se lese de tr6ba acâsta și să se dea: 
în legea păgânâscă, ori de nu, are să-l pedepsâscă cu mârtea. 

«Dar St. Haralampie n'a voit odată cu capul să se dea în 
legea păgânâscă, ci a spus că el mai de grabă voesce să mâră -- 
decât să-şi părăsâscă legea. 

«Împăratul, vădând că St Haralampie nu vrea să-l asculte, a 
poruncit ostașilor săi să-l lege în lanţuri grâse și să-l chinuiască 

„până ce-și va da sufletul. . .: 
«Ostaşii, cum li s'a poruncit așă aii şi făcut; Vaii legât mai 

întâiă în lanţuri, iar după aceea ati luat cârlige de fer şi, înfi- 
gându-i-le în-pele, ai prins o păreche de boi la dinsele şi cu 
ajutorul acestora Paă despoiat:mai tot. de pele și apoi Pai 
aruncat în închis6re, i 

«Fata împăratului, căci împăratul aveă o fată mare, vădând cum 
se pârtă și ce face tatăl săi cu 87. Haralampie, îi dise: | 

r— Nu ţi-i milă, tată, de popa ăsta, de-l muncesci mai reii 
de cum aii muncit Jidovii pe Christos! i 
«Împăratul, audind cele ce i le spuse fiica sa, se făcii foc Și 

pară de mânie pe dinsa şi o mustră, dicându-i: | | 
«— Dacă tu ţii cu fărmăcătorul acesta, atunci nu ești vred- 

nică să te numesci :mai mult fiica mea! De aceea du-te de.la - 
mine, casă nu te mai văd de adi înainte câte dile voii mai avâ!.: 
«— Dacă a ajuns trâba până la atâta — dise mai departe 

fata, — apoi văd şi eti că nică nu-mi mai remâne alta de făcut! 
«Și cum a rostit cuvintele acestea, a prins a plânge, dese cu. . 

tremură cămaşa pe dînsa, și apoi, luându-și ce va fi luat cu sine, 
a plecat chiar în acea di de la tatăl săi şi s'a dus pe muntele 
Stavorului şi acolo a trăit mai departe şi s'a făcut sfintă. 

«Nu mult însă după ce s'a depărtat fata împăratului, tatăl ei, 
mâniindu-se şi mai tare, a trimis 10.000 de ostaşi ca să-l scâtă 
pe St. Iaralampie Gin închis6re şi să-l taie așă de mărunţel ca 
să nu se al6gă nimică dintr'însul. | 

«Ce eră se facă .ostaşii ?,., Trebuiră să-l asculte!... Se por- 
niră fără întârdiere şi, ajungând unde eră 7, Haralampie închis, 
îl scseră afară din închisâre și îl mai întrebară încă odată: ori 
de nu voesce să se lese de legea creștinâscă şi să se dea în legea 
cea păgânâscă ? 

«Însă St, Haralampie, deşi eră mai mult mort decât vii, din 
pricina chinurilor ce le suferise, şi măcar că numai de-abiă se 
țineă pe pici6re de durere, nici de astă dată n'a voit ca să se 
lepede de legea sa. 
„ «Atunci ostașii, vădând că numai de g6bă îşi bat capul, că
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“St. Haralampie nu voesce nici întrun chip să-și părăsâscă legea, 
Pai făcut tot fărîmi și apoi,-puindu-i carnea grămadă, s'ai în- : 
tors îndără&pt și şi-au dat s6mă împăratului despre isprava ce ai 

“ făcut-o. 
«Peste n6pte împăratul a “trimis iarăşi 100 de ostaşi la gră- 

mada cea de carne, anume ca să vadă ce s'a întîmplat cu dinsa ? 
de nu e cum-va Haralampie sfint și ori de n'a înviat?. 

«Și s'au dus şi acești ostași, şi când ai ajuns la starea locu- 
lui, ce să le vadă ochii 2, În jurul grămedii celei de carne eră 
o; luminaţie ca aceea, cum nu mai vădură alta în viţa lor, și O 
câtă de îngeri luă carnea lui Haralampie și o.puneă bucăţică 

“după bucăţică, ciolănel după ciolănel și viniș6ră după viniș6ră 
la loc, Iar după ce i-aii pus tâtă carnea la loc şi aii făcut din: 

„tv'însa' iarăși om, cum a fost dintru n început, Vai luat şi Pai dus 
la Dumnegeii în cer, 

«Iar Dumnegeii, cum la vădut pe 8. Haralampie, îndată i-a 
şi gis: 

«— Noa! da sciii că ai tras o sfintă do muncă pentru legea 
mea!... Deci spune-mi: ce doresci să-ți dati pentru cele ce le-ai 
suferit cu atâta bărbăţie ? 
„«— Nu doresc alta nimic, — respunse 8, Haralampie, - — fără 

. numai atâta, că cel ce va ţin6 diua mea şi va posti- 0, adecă nu 

7 

va mâncă nimic în decursul ei, de acela să nu se apropie nici o 
bâlă! 

«Şi Dumnedeii i-a împlinit dorinţa, 
«Și de atunci, care om ţine diua Sf. Jlar alampie şi postesce, 

adecă nu lucreză și nu mănâncă nimic în qiua lui, de acela nu 
„se apropie nici-o b6lă în decursul anului.> (1) 

A doua legendă a Srîntului Haralampie, asemenoa din 
Bucovina, sună precum urmeză: 

«Dice că si. Haralampie mai tâtă viâţa lui pămiîntâscă a pe- 
trecut-o în munci și chinuri grele. Şi mai ales la bătrâneţe a 
avut el fârte multe şi grele munci de suferit. 

«De aceea şi Dumnedeii, vedend că e așă de tare muncit, Va 
chemat înaintea morţii sale la sine şi i-a spus să câră cevă de 
la dînsul ca resplată pentru cele ce le-a suferit în numele lui, 

„Și el ori-ce va cere îi va da. 
«St. Haralampie însă i-a spus că el se va ducesă întrebe mai 

întâi pe Gmeni, și ce vor spune aceștia să câră, aceea va cere, 
«Și s'a dus apoi la Gmeni și i-a întrebat pe aceştia ce să câră? 

(1) Din Reuseni, sat în distr. Sucevei, com. de Vasile Pop, stud. gimn.
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Și Gmenii Pai rugat să câră ca Ciuma, care îi potopiă pe 'vre- mea aceea, să fie sub mâna și stăpânirea lui. „: «După acâsta s'a întors S7, Haralampie iarăși la Dumnedei și, împărtăşindu-i cele ce i le-ai spus Omenii, a cerut ca să-i dea Ciuma pe mână. E . | «Dumnedeii nu sa împotrivit, ci, împlinindu-i dorința, îi dete Ciuma pe mână. 
o. «St. Haralampie, bucuria lui; cum a vălut că Dumnedeii i-a dat putere asupra Ciumei, îndată a şi pus mâna pe dînsa, a legat-o de grumaz cu un lanţ de fer, şi ast-fel legată în lanţ o ține el până în diua de astădi. Și numai atunci când Smenii nu serbâză diua lui, o slobâde pe pămint. Nae «Și Ciuma, care are aripi și o sabie lată în mână, cum se ved scăpată din lanţul în care e înferecată, îndată alârgă la Gmenii cei ce nu ţin diua S£ Haralampie și pe toţi îi omâră.» (1). 

7 

O variantă a acestei legende, aşijderea din Bucovina, sună așă: i 
„ «Dice că pe timpul acela, când conduceă Arechangelul Michail pe Maica Domnului. pe la raii şi pe la iad ca să-i arate și să vadă chinurile cele mari și grele ale Gmenilor celor răi, pe atunci s'a întîlnit şi St. Haralampie cu Ciuma, care umblă pe pămînt şi aduceă f6rte multă stricăciune în omenime, SR «Şi Ciuma, care are un chip îngrozitor, adecă cap ca de om, 

N 

s 

e6rne ca de boi și cOdă ca de șârpe, în al căreia virf se află un . &himpe mare cu care înghimpă pe Gmeni și îi umple de bâlă, cum a vădut pe Si. Haralampie, îndată s'a și repedit asupra lui, voind numai decât să-l înghimpe și să-l ombre şi pe dinsul, 
«Însă SE, Haralampie nu sa lăsat a fi înghimpat și omorit de Ciumă, ci el, prindându-o și legându-o cu un lanţ grei do. fer, a început a o bate şi a o chinui până ce s'a săturat. Şi tot.așă legată o ţine el până şi în diua de astădi, anume ca ea să nu. potă nici când urmă voinţei sale, a înghimpă și a umpl6 pe: Gmeni de bâlă, ci a-l umpl6 de bâlă numai pe acela care îi po- runcesce saii îl lasă St. Iaralampie. ” «De aceea apoi şi Gmenii ţin diua acestui sfint, ca el să nu în-.. cuviinţeze Ciumei a se atinge de dînşii.» (2) 
A doua variantă a legendei de mai sus e acâsta : 
«Dumnedeii a dat fie-cărui sfint câte o-putere Greși-care. Şi 

  

(1) Din Balacâna, dict. de Ioan Grosariii şi Ana Ureche. 
(2) Din Frăâtăuţul-vechiii, dict. de Axenia Sofroni.



precum a dat el tuturor sfinţilor, așă și St. Iaralampie, care eră 
dintru început săhastru, încă i-a dat putere, și anume peste 
Ciuhă, dicându-i că îndată ce va vedâ că acâsta își face de cap, 
adecă că omâră prea mulţi Omeni, să n'o lase a-i omori de gâba. 
<Şi SE Haralampie, Gin diua în care a capătat puterea acâsta 

de la Dumnegei,.cum simţesce că Ciuma voesce să mârgă la 
vre-un om, care nu e cu nimic vinovat, ca: să-i ică dilele, îndată 

al6rgă la dinsa, o prinde, o l6gă cu lanţul de grumaz, și apoi 
începe a o bate până ce se satură. După aceea, dicându-i să pă- 

răsâscă omul pe care voiă ea să-l omâve de gâba, îi dă drumul. 

“ «ȘI fiind-că S7. Haralampie are o putere atât de mare asupra 

Ciumei, de aceea numai cel ce: păcătuesce și supără prea mult 

pe acest slint more de Ciumă. Toţi cei-lalţi Gmeni însă, cari pă- 

zese poruncile lui Dumnedeii și cinstesc diua acestui sfint, sunt 

scutiți de acâstă b6lă primejdi6să și urâtă, căci St. Ilaralampie 
nici când n'o lasă să se apropie de dinșii.» (1) 

A treia legendă a Sf. Haralampie, tot din Bucovina, e 
următârea : | 

«Jice că pe timpul acela, când trăiă S7 Haralampie, eră mâ- 
nia lui Duninedeii ce făceă JMortea... cosiă cu câsa ei cea ascu- 

„ţită şi venin6să mai pe toţi Gmenii din lume, 
«Vădând de la un timp Dumnedeii că Mdrtea îşi face de cap, 

că ea ieă cu mult mai multe suflete de om decât i-a fost de la 
început poruncit să ieă, a mânat pe Sf. Haralampie s'0 prindă 
şi să n'o lase mai mult a face ceea ce-i place. 

«81. Haralampie, supus şi ascultător ca tot-deauna, s'a dus și, 
făcând ce va îi făcut, a pus mâna pe. forte, a legat-o bine cu 
un lanţ ude fer și ast-fel legată o ţine și o pârtă el până în diua 
de adi, neslobodindu-o nici când din mână, căci cum ar. slobo- 
di-o, îndată ar cosi cu câsa sa, pe care o pârtă tot-deauna la 
sine, pe toţi 6menii, ci el o slobâde numai atunci când îi spune 
Dumnegeii, şi numai la acei Gmeni pe cari îi voesce Dumnedei 
sai cari, prin purtarea lor cea rea, îl supără din cale afară atât 
pe Dumnedeii, cât și pe dinsul. 

«Omul acela însă care nu-l supără prea tare pe Dumnedei 
precum și pe;St. Haralampie,trăesce cu mult mai mult decât cei- 
lalți Gmeni, pentru că Sf. Maralampie îl încunjură cu Mortea.» (2) 

(1) Din Şcheia, dict. de Magdalena Câmpan. 
(2) Din Pârtescii-de-sus, sat în distr.: Gurei-Homorului, com. de G. 

- Baranaiă, stud. gimn. — Veqi şi Orlea, publ. de d-l. M. Lupescu în 
<Şegelorea», an. III, Fălticeni 1895, p. 114: «De nimeni n'are frică Jlortea 
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A patra şi tot odată şi cea din urmă legendă despre Si, 
Jlaralampie sună astfel : - i 
„ «Când a împărțit Dumnegeii pravila (slujba) fie-cărui sfint, „atunci a voit el să-i dea şi St. IHaralampie o slujbă. | N 

«Însă St. Haralampie, “ce a făcut, ce a dres, destul atâta că, 
întârdiându-se, nu s'a: înfățișat la timpul hotărît înaintea. lui Dumnedai, iar când a 'sosit-ol, Dumnedeii împărţise acuma sluj- 
bele ce avuse de gând să le împărțâscă,. Deci ce eră acuma să facă cu Sf. Haralampie? Să-l lase așă, nu-i da mâna!... Maicu- 
getă ce mai cugetă, și la urmă îi dete şi lui o căţelușă legată 
de grumaz cu un lanţ de aur și putere asupra bâlelor. 

«De atunci e S7, Haralampie stăpânul b6lelor, de atunci pârtă el b5lele!> (1) a 
Acestea sunt tâte legendele despre Sî. Haralampie câte 

le-am putut eă află până acuma. - 
Deci, atât după legendele reproduse, cât și după credinţa 

Românilor din alte părți ale Bucovinei, unde pâte că nu sunt: 
cunoscute legendele acestea, Sf. Haralampie are o deose- 
bită înriurire şi putere asupra dorii, Holerei, Sameci saiă 
Saneci, Lung6rei, şi mai cu s6mă asupra Ciumei (2), precum 
și asupra altor bâle grele. El e stăpânul şi purtătorul tu-: 
turor b6lelor. (3) | | 

“ 

ca de Ss Haralamp ; cl e mai marele ci, şi acolo unde sfintul îi po- 
vuncesce să nu se ducă, ea îl ascultă, căci vai şi amar de ea, de nu 
face pe voia sfintului! — Când MGrtea nu ascultă de el, sfintul o pune 
la pedâpsă şi o calcă în pici6re.» | 

(1) Din Mihoveni, dict. de Paraschiva Cojoe şi com. de Vesp. Corvin, 
stud. gimn. _? , ” 

(2) Cred. Rom. din Balacâna, com. de G. Jemna, stud. gimn.: «Despre Sf. Haralampie se crede că este stăpân peste. bâla Ciamej și, dacă lu- crâză cine-va în diua lui, se îmbolnăvesce de Ciumă. — Pe dinsul a voit Ciuma să-l taie cu c6sa, însă el a pus-o în lanţuri şi o stăpânesee şi acuma sub piciGrele sale»; — a celor din Volovăţ, sat în distr, Ră- dâuţului, com. de Ilie Buliga, stud. gimn:: <Omenii din satul nostru cred că Si. Haralampie, cu porunca lui Dumnedeii, pâriă Mortea și o bâlă numită Ciumâ» ; — Credinţa Rom. din Şcheia, com. de C. Lucaciu, stud. gimn.: «Sf, Haralampie este stăpânul Ciumei. Ea stă sub pici6- rele lui. Iar dacă sar întîmplă so scape, apoi ar ucide întrega omenime.» 
(3) Din Pătrăuţ, distr. Sucevei, com. de Viet. Morariă, stud. gimn.: «St. Haralampie e stăpân peste t6te bâlele, pe cari le ţine legate în lanţ, iar pe Ciuma o ține sub pici6rele sale» ; —din Stupca, sat în distr,
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- Din causa acâsta apoi, fiind-că SI. Haralampie e stăpâ- nul şi purtătorul fiinţelor sus amintite, precum şi al tuturor b6lelor și mai ales al celor mai grele şi mai rele, Românii şi mai cu s6mă Româncele din cele mai multe părţi ale Bu- covinei îl ţin, adecă cei mai mulți dintre dinşii nu lucrâză nimic în diua lui, ci o serb6ză ca şi Duminica saă ca Şi una dintre sărbătorile cele mari (1), atât pentru sănătatea lor, cât Și pentru sănătatea vitelor, ca să nu se bolnăvâscă și să mOră, respective să p6ră în decursul anului ce urmâ6ză, ci să fie cu toţii sănătoşi.(2) 
Cel ce serbâză qiua acestui sfint, acela e ferit și scutit de t6te bâlele, pentru că Sf, Haralampie îl păzesce şi îl apără atât pe dînsul, cât şi vitele sale de ori-şi-ce bâlă. (3) 

furei-Homorului, com. de Onutr. Căilânu, stud. gimn.: aOmenii ţin pe Sf. Haralampie, creând că Dumnegei Var fi pus asupra. bâlelor cari se pot apropiă atât de Gmeni, cât și de animalele de casă.» (1) Dat. Rom. din Balacâna, dict. de Ioan Grosariă şi Ana Ureche și com. de Const. Ureche, stud. gimn. ; — a celor din Crasna, sat în distr. Storojineţului, com. de Em. Iliuţ, stud. gimn.;—a celor din Fundul-Sa- dovei, sat în distr, Câmpulungului, com. de T, Luncan ;—a' celor din Securiceni, sat în distr, Sucevei, com. de Gavr. Guşeţ, stud. gimn.: «Băr- baţii tot mai lucrâză în acâstă di, femeile însă nică decum»; — a celor din Pârteseii-de-sus, com, de G, Baranaiu : <Pe 8. Haralampie îl ser- bâză mai ales femeile și Gmenii cari ai durere de măsele.» | (2) Dat. Rom. din Băieșesci, sat în distr. Gurei-Humorului, com. de Oct. Seretân, stud. gimn.; —- a celor din Costâna. sat în distr. Sucevei, com. de V. Huţan, -stud, gimn.; — a celor din Mitocul-Dragomirnei, sat în distr. Sucevei, com, de Stef. Hostiuc, stud. gimn.: <S£, Haralampie se ține pentru sănătatea vitelor şi a: Gmenilor, dar mai ales femeile nu lu- crâză nimic în acâstă di> ; -— a celor din Pătrăuți, com. de Vict. Mo- rari : «Sf. Haralampie se ține contra bâlelor, atât de Gmeni, cât și de vite> ; — a celor din Mihoveni, dict. de Paraschiva Cojoc şi com. de Vesp. Corvin: «St, Haralampie il serbâză pentru t6te bâlele și pentru sănătatea atât a Smenilor, cât şi a vitelor»; — a celor din Stroesci, sat în distr. Sucevei, com. de Petru Străinul, stud. gimn.: «St. Haralampie se serbâză pentru apărarea vitelor de diferite b6le. In acâstă di se sfin- țesce apă în biserică, care se întrebuințeză apoi la diferite bâle»; — a celor din Frătăuţul-vechiii, com. de 1. Covașă: «St. Iaralampie se ser- bâză pentru vite, ca să nu pâră de b5le:; — a celor din Broscăuţul- vechiii, sat în distr, Storojineţului, dict. de Ilinca Bahriu: «Si. Haralam- pie se serbâză pentru ca să fie vitele, precum : boii, vacile, oile, şi fa- milia din casă sănătâse.» | 
(3) Cred. Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de G. Baranaiu: <S/. Ilara- 
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Din contră cel ce nu serbâză diua acestui sfint, cel ce lu- 
creză, acela se bolnăvesce peste an.(1) | 

Iar asupra acelora ce nu numai că nu-i serbâză iua, ci încă îl şi supără prin purtarea lor cea rea şi necuviinci6să, trimite Ciuma să le ieă dilele, ca să nu-l mai supere. (2) 
Tot din causa Ciumei îl serbâză pe Si. Haralampie şi 

Românii din unele părţi ale J/oldovei. (3) 
Ba în unele comune din Bucovina, precum bunădră în 

Reuseni, nu numai că St. Haralampie se serbâză ca şi Du- minica, ci care om pote, acela și postesce, adecă nu mănâncă nimic în acâstă di, şi acâsta o face el asemenea pentru bâle. (4) 
In unele comune, atât din Ducovina cât şi din Aloldova „Şi Muntenia, nu numai că se serbâză giua Sf. Haralampie ci unii dintre Români, mergend în acâstă qi la biserică, due 

lampie, care se serbâză la 10 Februarie, seţine pentru b6le, pentru că el opresce bâlele și le depărtâză de acel om care serbâză pe acest sfint»; — a celor din Șcheia, com. de Const. Lucaciă: «St, Haralampie se ser- b6ză pentru depărtarea bâlelor> ; — a celor din Mihoveni, com. de Vas. Strachină: «S7, Haralampie se serbâză de către Smeni şi cu deosebire de către femei, ca să-i păzâscă pe ei şi vitele lor de bâle, fiind-că ci cred că St: Maralampie e purtător de bâle>; — a celor din Ilişesci, sat în distr. Gurei-Humorului, com. de V. Botezat, stud. gimn.;—a celor din orașul Siretiu, com. de Dim. Popovici, stud. gimn.: «Acest sfint îl serbâză mai ales femeile, îl ţin pentru b6le, dicând că el pârtă bâlele, şi dacă il ţin, gie că n'ar fi bolnavi peste an» ;.—a celor din 'Tereblecea, sat în distr, Siretului, dict. de Irina Bulbuc: «Dacă cinistesce cine-va acâstă di, atunci îl feresce Dumnedeii de tâte relele şi de tâte bâlele.» (1) Cred. Rom. din Udesci, com de Darie Cosmiue, stud. gimn.; — : a celor din Bosanci, sai în distr, Sucevei, com. de Trof, Crupă, stud: gimn. ; — şi a celor din Lucăcesci, sat în distr. Gurei-Humorului, com» de Iacob Paicu, stud. gimn.: «Ei cred că, dacă lucrâză cine-va în acâstă di, atunci vin pe capul aceluia felurite bâle.» 
(2) Cred. Rom. din Volovăţ, com. de'Ilie Buliga: <Omenii de la noi serbâză diua S/. Haralampie, ca să nu dea Ciuma între dinșii. Și se dice că acel om -ce more în diua de Sf. Haralampie, acela ar fi mâ- niat pe St. Haralampie prin purtarea lui, și de aceea spre pedâpsă ar fi murite, | 
(3) C..D. Gheorghiu, op. ei, p. 5S: «In acâstă dinu se lucrâză, pentru că-i râu de Ciumă. Pe tâte icânele stintul e înfățișat ținena Ciuma în lanţ şi călcându-o sub pici6re.» " 
(4) Com. de Vas. Pop.
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ca jerttă colaci, mere şi colivă pentru sufletele morţilor (1), 
saii griii nefert, adecă numai grăunţe (2), iar alţii plătesc 
câte o liturghie și se râgă anume ca să fie sănătoși în de.-: 
cursul anului viitor (3),.ca 8. Haralampie şi prea bunul 
Dumnedei să-i ferâscă de tâte bâlele. (4) 
„După ce s'a sfîrșit liturghia, unii dintre dinşii, şi anume 
atât din Bucovina cât şi din Moldova, fac prasnice sai la 
biserică sai acasă pentru pomenirea morţilor, şi mai ales 
cei ce se ch6mă Haralampie (5), la care ocasiune pomenese 
numele Si. Haralampie, ca să-i ferâscă de ori-şi-ce pri- 
mejdie (6), şi daii de pomană mai cu sâmă pentru cei ce ai 
murit de mârte năprasnică.(7) Alţii fac aghiasmă, adecă plă-" 
tesc preotului ca să le sfinţâscă apă, care e, după credinţa 
lor, bună pentru felurite bâle, pentru că, bându-o şi spă- 
lându-se cu dînsa, spun ei că se. vindecă. (8) 

După sfinţirea apei sai după facerea aghiasmei, luându-și 
fie-care apă de acâsta şi întorcându-se a casă, o parte din- 
tr'însa o beau, cu o parte se spală, o parte o daii vitelor de 
băut sait stropese cu dînsa vitele, grajdurile, șurile, pivni- 
ţele, precum și alte acareturi de pe lângă casă, iar restul 
îl aruncă prin fântâni. (9) 

In unele comune, tot din Bucovina, se stropesc cu apă de 

  

(1) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 58: <Omenii trebue să ducă la bise- 
rică colaci, mere, colivă, ete. pentru sufletul morţilor » | | 
(8) Din R&sp. Za Cest. d-lui Nie. Densușian, com. Diosci, pl. Câmpu, 
jud. Romanați și com. Spineni, pl. Vedea-de-jos, jud. Olt. N 

(3) Dat. Rom. din Balacâna, com. de Mod. Buliga, stud. gimn.,—şi a 
celor din Lucăcesci, com. de Iacob Paicu. - 

(3) Dat Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de Stef. Hostiuc. 
(5) Dat. Rom. din Balacâna, diet.de 1. Grosarii; — a celor din Co- 

stâna, com. de V. Huţan,—și a celor din Măzănăesci, sat în distr. Gurel- 
Homorului, com. de I. Butnariu, stud. gimn. 

(6) Dat. Rom. din Stupca, com. de Onuir. Căilân. 
(7) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 58. 

(8) Cred. Rom. din Bosanci, com. de Trofin Crupă,—și a celor din Se- 
curiceni, com de G. Guşet. | 

(9) Dat. Rom. din Pătrăuți, com. de Viet. Morariă ; — a celor din Bă- 
ieşesci, com. de Oet. Sereten ;—a celor din Balacâna, com. de Mod. Bu- 

_liga;—a celor din Mitocul-Dragomirnei, com. de Alex. Romaş, stud. 
gimn,
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acâsta nu numai 6menii Și vitele, precum şi acareturile mai 
sus arătate, ci şi prin grădini, anume ca să nu facă pomii 
vermi și omidile să nu mănânce curechiul. (1) 

In unele părţi din J/untenia, precum bunădră în comuna 
Poiana-de-sus, plasa Ghergani, jud. Diîmboviţa, Sf. Hara- 
lampie se crede a fi sărbătârea cea mai mare pentru pomii 
diu grădini. De aceea, în giua acestui sfint, se unge tot po- 
metul cu colivă sfinţită, ce se aduce în acâstă qi de la bi- 
serică. (2) - | 

In alte comune, tot din Muntenia, în diua. de Sf. Hara- 
-Jampie se face colivă, din care se păstr6ză spre a se da pa- 
strilor, când ati b6lă şi mor, anume ca să nu mai în6ră.(3) 

Şi iarăşi în altele, aşijderea din Muntenia, precum bună- 
Sră în comuna Spineni, plasa Vedea-de-jos, jud. Olt, se due 
la biserică în diua de St. Haralampie grăunţe de grîii ne- 
fert, spre a se sfinți de preot, şi după ce sai sfinţit şi 
s'aii adus acasă,-se dai pasărilor de casă şi vitelor de mân- 
cat, anume ca să nu le fie răă de versat (bubat). (4) 

Tot în diua de 84. Maralampie unele Românce din Bu- 
covina, precum bunădră cele din comuna Mihoveni, fac un 
colăcel şi-l coc înainte de răsăritul sârelui singur în cuptor. 
După ce s'a copt, îl scot afară şi-l rup în patru bucăţi şi 
apoi îl asvirlu tot câte o bucată în tâte părţile lumii. 

Ac6sta îns6mnă că dai de mâncare la tâte gujuliile din 
lume. (5) | 

Alte Românce iarăşi se desbracă în pelea g6lă şi încun- 
jură casa de trei ori, şi anume întâia 6ră diminâţa, a doua 
Oră la amâdă, și a treia Gră sâra, cu scop ca să nu se 
„apropie Diavolul de casă, cregqându-se că de casa aceea, 

  

(1) Dat. Rom. din Măzănăesci, com. de 1. Butnarii, — şi a celordin 
Udesci, com, de Dar. Cosmiuc: «Mai departe se crede că, dacă se stro- 
pesce curechiul cu aghiasmă sfinţită în diua St. Haralampie, nu-l mă- 
nâncă omidile.> 

(2) Din Râsp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian. 
(3) G. S. Ionânu, Mica colecțiune de superstițiile poporului român, 

- Buzeii 1888, p. 53; — Gheorghiu, op. cit., p. 58. 
(4) Din Râsp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian. 

” (5) Diet. de Paraschiva Cojoc, com. de Vesp. Corvin.
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care se încunjură în chipul acesta, Diavolul nu se pâte 
apropiă. (1) 

Mai departe cred o sâmă, că dacă plouă în giua de Sf. 
Haralampie, plouă apoi după aceea 40 de gile după olaltă. (2) 

În fine, trebue să mai amintim încă şi aceea că, după cre- 
dinţa şi spusa Românilor din AMoldova, precum a celor din 
comuna Mil6nca, jud. Dorohoiii, și a celor din Muntenia, 
comuna Ruptura, jud. Mehedinţi, St. Haralampie sai Hara- 
lambie este pus de Dumnedeii peste vite, pentru sporirea 
turmelor şi apărarea acestora de bâle. (3) 

Iar Românii din unele părţi ale Bucovinei, precum bună-: 
Gră cei din Fundul-Sadovei, spun în privinţa acestei cre- 
dinţe numai atâta că St, Haralampie a tost dintru început 
păstor şi ca atare trebuiă să-i fio aminte de sporirea tur- 
melor. (4) | 

Deci, fiind-că Sf. Haralampie a fost dintru început păs: 
tor şi fiind-că el este şi acuma peste vite şi sporirea lor, 
de aci se vede că vine şi datina Românilor din cele mai 
multe părţi ale Bucovinei de a stropi vitele și grajdurile 
saii poeţile în cari petrec acestea cu apă sfinţită. 
_Și tot de aci se vede că vine Şi credinţa unora, că în 
diua de St. Haralampie nu e nici decum bine de a înjugă 
boii. Și dacă femeile totuşi nu vreaii ca să petrâcă t6tă diua 
acestui sfint în nelucrare, apoi se ocupă numai cu scărmă- 
natul lânei sai al penelor, de cusut şi de tors însă nu se 
apucă de fel, susţinând că nu-i bine. (5) 

  

(1) Cred. Rom. din Băieșesci, com. de Oct. Seretân,—și a celor din Mi- 
tocul-Dragomirnei, dict. de Maria Romaș. 

(2) Cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, sat în distr. Rădăuţului, com. 
de G. Telâgă, stud. gimn. 

(3) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian. 
(1) Com. de Tâder Luncan. 
(6) Dat. şi cred. Rom. din Balacâna, com. de G, Jemna.
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N. 

SFÎNTUL VLASIE. 

St. Vlasie cade tot-deauna în 11 Februarie. 
Românii și mai ales Româncele din unele părţi ale Bu- 

cuvinei cred şi spun că în diua acestui sfint se întorc co- 
piii la pâne, iar pasările ce petrec peste 6rnă la noi pe la 
cuiburile lor. (1) Se | o 

Românii din Moldova însă cred că în acâstă di se des- 
chide gura pasărilor. (2) 

Deci Româncele din Bucovina nu lasă pe copiii lor ca să 
umble în acâstă qi mâncând prin casă, căci dacă umblă în 
acestă qi mâncând prin casă, atunci, cred ele, că pasările le 
mănâncă semănăturile. (3) 

Tot pentru ca pasările să nu strice semănăturile şi hol- 
“dele, mulţi inși nu lucrâză în acestă di nimic. 

Cine lucrâză în acâstă di, acela, nu numai că pastrile îi 
strică semănăturile şi holdele, ci pote încă să cadă. în mare 
primejdie, pentru că diua acâsta este î6rte primejadi6să. (4) 

De mare primejdie este giua acâsta și după credința Ro- 
mânilor din Joldova. De aceea femeile însărcinate din acâ- 
stă ţ6ră serbâză qiua acâsta, pentru ca nu cum-va, ferâscă 
Dumnedeii, să facă copii schimonosiţi, higi, şoldiţi, Şovârnogi. 
Chiar şi femeile cari nu fac copii şi acelea pe cari Dum- 
nedeii le-a ertat de a mai face tot trebue să prăsnuiască 
acâstă di, pentru nepoți, frați, surori, nurori, ca nu cum-va 
să li se întîmple lor cevă. Chiar și când omul e singur sin- 
gurel pe lume, încă se cuvine să s&rbătorescă pe Si. Vlasie, 
pentru vite, căci, ducă-se pe pustii, viţelul se pâte nasce cu 

  

(1) Cred. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de Alex. Romaş; — a 
celor din Balacâna, com. de Mod. Buliga; — a celor din Tereblecea, com. 
de P. Scripcariă, stud, gimn. 

(2) C. D. Gheorghiu, 0p. cit., p. 58. 
(3) Cred. Rom. din Crasna, com. de Ioan Iliut, stud. gimn. a 
(4) Cred Rom. din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc și com. de P. Scripcariă, ,
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mai multe picidre, pasărea cu un ochit ori două capete, ori 
cine scie ce fel de minunăţie. (1) 

În fine, trebue să mai amintim încă şi aceea că, tot după 
credința şi spusa Românilor din Moldova, cine se râgă de Si. 
Viasie, acela nică odată nu rămâne fără pară în pungă. (2) 

  

(1) El. Sevastos, Sărbătorilepoporului, publ. în « Gazeta sătenuluri», an. 
VIII, R.-Sărat 1891, p. 150. — C.D. Gheorghiu, op. cit., p 58—59. 

(2).0. D. Gheorghiu, op. cît, p. 88.



DRAGOBETELE. 

În mai multe comune din Muntenia şi mai cu s6mă în cele din judeţul Gorj şi Olt, 4Aarea capului Si. Ioan, care cade tot-deauna în 24 Februarie, se numesce Dragobete. (1) Dragobetele în aceste părţi este o di frumosă de s&rbă- t6re pentru băeţi Şi fetele mari, ba chiar şi pentru bărbaţi şi femeile tinere. 
În acâstă qi, dimin6ţa, t6te fetele și băoţii se pâptănă, se premenesc și, dacă este vreme frum6să, pornese după ghio- cei la luncă sai după lemne în pădure, mai întâi fetele, apoi băeţii în cete. Dacă este vreme urită, fetele se: string prin case pe la prietine şi rude, unde vin şi băeţii de prim- prejur. 

După credinţa poporului, 24 Februarie, adecă Dragobetele, este diua în care se împărech6ză tâte pasările şi animalele. Băeţii şi fetele ai deci credință nestrămutată că în acestă di trebue ca şi ei să glumâscă, să facă Dragobetele, după . cum die ej, ca să fie îndrăgostiţi în tot timpul anului. Iar 

(1) «Românul literara, Bucuresci 1891, No. 12, p. 91.-—« Ortodozul», an. IV, Bucuresci 1885, p. 131: «Dragobete, cap de primăvară = Aflarea ca- pului St. Ioan, la 24 Februarie». — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densu- şian. — După o legendă din cum. Albeni, pl. Amaradia-Novaci, judeţul Gorj, Dragobete Iovan eră fiul Babei Dochia.
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dacă în acâstă di nu se va fi întîlnit fata cu vre-un băiat, 

se crede că tot anul nu va fi iubită de nici un băiat, şi vice- 

versa, (1) 

Dacă în aparenţă acest obiceiii nu are nici o însemnătate, 

în fapt însă poporul ţine atât de mult la el că nu-l lasă 
să trâcă fără să nu-l sărbătorâscă. 

Apoi, între fetele de la ţâră este atâta întrecere de a fi 

îndrăgostite şi între mamele lor atâta bucurie când văd că 

fetele lor sunt încunjurate de dragoste nevinovată, că de: 
multe ori se invidiază şi chiar se nasce gâlcâvă pentru 

acâsta, în care cea cădută din dragoste strigă celei-lalte că 
ea a umblat după farmece de şi-a făcut de dragoste, iar 

ci i-a făcut, tot prin farmece, de urăciune, ca să nu o în- 

drăgostâscă băeţii. (2) 

În comuna Posia din jud. Gorj aveai mai de mult fe- 
-ciorii şi fetele datină în qiua de Dragobele de a se însoţi, 

adecă de a je înfărtăți şi a se însurdţi. | 
Legătura acâsta se făceă pe temeiul armoniei frăţesci de 

mai înainte, şi anume în qiua acâsta se îmbrăţoșai și, săru- 

tându-se, se încredința că nu vor căută a se supără prin 

nesinceritate unul pe altul, ci din contră se vor ajută reci- 
| proc în ori-ce timp şi la ori-şi-ce nevoe. 

În timpul de faţă însă acest obiceiii a dispărut mai cu 
totul. (3) 

În fine, trebue să mai amintesc încă şi aceea că, în unele 
comune, tot din Muntenia, precum bunădră în comuna 

Buzesci din jud. Olt, poporul serbâză Dragobetele anume 

ca să fie ferit dv bâle. (4) 
  

(1) «Românul literar» cit. — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușian, 
şi anume din comuna Cârligei, pl. Amaradia-Novaci, jud. Gorj: «În 

-diua de Dragobete, 21 Februarie, mai cu sâmă tinerii şi tinerele ţin să 
.“schimbe între dinşii vorbe de dragoste, cregând că le va merge bine 
„și vor fi îndrăgiţi şi iubiţi de tâtă lumea în cursul acelui an. 

(2) «Românul literar» cit. 

(1) Din Resp. Za Cest. d-lui Nic. Densuşian. 
(2) Ibidem.
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„ SAN-TODER. 

I. 

SÂN-TODER. 

„Sân-Toder, numit altmintrelea şi Sâm-Toder (1), Sâri-To-. 
dor (2) şi Sân-Toderul cel mare (3), cade, după spusa Ro- mânilor de pretutindenea, tot-deauna în Sâmbăta cea dintâiă a Păresimilor sait a Postului mare. (4) 

  

(1) Usitat în Banat, com:- de d-l E. Hodoş. | 
(2) Usitat asemenea în Banat, com. de d-l Dr. At. Marienescu. (3) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883. — Aurel Iana, Din credințele pop. rom. din Maidan de lângă Oraviţa, publ. în «Familia», „ an. XXVI, Oradea mare 1890, p.G: <Sân-Tiderul 'cel mare, Sâmbăta în- tâia din Postul cel mare.» 
(4) După spusa Românilor din: Bucovina, şi anume: a celor din Pă- trăuţ, distr. Sucevei, com. de Viet. Morariii ;—a celor din Udesci, com. de Darie: Cosmiue ;—a celor din Siretiii, com. de d-l Orest. Dlujânschi, preot; —a celor din Tereblecea, dict. de Natalia Nimegean: <Sân-Toder - pică tot-deauna în Sâmbăta întâia din Postul mare»; — a celor din -Frătăuţul-vechiit, com. de Ioan Covaşă: «Sân-Tider se serbâză în Sâm- băta din s&ptemâna întâia a Postului :mare»;— a celor din Iordănesci, . sat în distr. Storojineţului, com: de Tâder Tovarniţehi, stud:. gimn.: «Sân-Toder îl ţin Gmenii pe la noi în Sâmbăta întâia a Postului mare»; — a celor din Fundul-Sadovei, com. de T6der Luncan: «Sân-Toder-pică tot-deauna Sâmbătă în săptămâna întâia a Postului mare»; — şi a ce- lor din -Reuseni, com. de Vas. Pop: «Sân-Tăder pică Sâmbătă în s5p- tămâna mare.» Sia " - Din3Resp. la Cest. d-lui Nic, Densuşian,: Muntenia,- com, Brastov&ţ, 
Marian, Sărbătorile, 11. E i 3
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Şi. de 6re-ce Păresimile se încep în unii ani cu vre-o 
câte-va săptămâni, iar în alţii numai cu vre-o câte-va dile 
înainte de Baba Dochia, care pică tot-deauna, adecă în fie- 
care an, la prima Martie, de aceea şi Sân-Toder cade în unii 
ani înainte de Baba Dochia, adecă înainte de prima Martie, 
iar în alţi ani după Baba Dochia. (1) ” 

De aci apoi şi următârea legendă din 7ransilvania : 

«Sunt două babe, cari umblă tot-deauna câte cu un Fel-frumos 
alăturea, și anume: Baba Dochie și Baba Paraschiva. Baba Do- 
chie cu Sân-Toder, iar Baba Paraschiva cu Sâ-Medru. 
«Amîndoi Feţi-frumoşii aceștia ai, după unii câte şâpte, după 

alții câte nouă, şi iarăși după alţii câte doi-spre-dece cai. 
«Lumea e cuprinsă şi ferecată cu două lanţuri: Lanțul lu 

Sân-Petru şi Lanţul lui Sânt-lon. 
«Deci când vine Sân-Toder cu caii sei, sparge Lanţul lui Sân- 

Petru, îşi face drum şi intră. în primăvară, şi nemijlocit după 
dinsul vine apoi şi Baba Dochie cu dile urite şi ploiâse. 
„«<Când vine Sâ-Jedru cu caii săi, sparge Lanţul lui Sânt-Ion 

şi intră în end, şi nemijlocit după dinsul vine apoi şi Baba 
Paraschivă. 
«Sân-T6der vine tot-deauna înfocat şi călduros ca un Făt-fru- 

mos, iar Baba Dochie plouată și morocănsă ca o babă. Ase- 
_menea și Sâ-Aledru cu Baba Paraschivă.a 2) 2 

  

jud. Romanați: «Sân-Toderul se serbâză de popor în Sâmbăta primei 
septemâni a Păresimilor> ; — com. Diosci, pl. Câmpu, jud. Romanați: 
<Sân-Toder se ţine în întâia Sâmbătă din postul Pascelui» ; — comuna 
Albeni, jud. Gorj: «Sân-Toder se serbâză în prima Sâmbătă din Postul 
Pascilor» ; — com. Launele-de-jos, jud. Argeş: <Sân-Tăder se serbâză 
în Sâmbăta întâia din Postul mare» ;—com. Râjleţu, jud. Olt: «Sân-T6- 
der se serbâză în fie-care an în Sâmbăta din s&ptămâna întâia a Po- stului Pascilor.» 
Idem de eadem : Afoldova, com. Valea-Glodului, jud. Sucâva: «Sân: 

Toder se ţine în Sâmbăta întâia a Postului mare». 
Din mss. d-lui. Pop-Reteganul, Transilvania, com. Paucenesci : + Sâm. 

băta cea dintâiă din Postul Pascilor e Sâmbăta lui Sân-Toder.» 
(1) După spusa Rom. din Mitocul-Dragomirnei, dict. de Maria Romaș, 

com, de Alex. Romaş: «Sdn-Idder se serbâză în întâia Sâmbătă a Po- 
stului mare înainte de Baba Dochia» ;— a celor din Mihoveni, com. de 
Vesp. Corvin : eSân-Tâder se serbâză la sfirșitul Babei Dochie, Sâmbătă 
în săptămâna întâia din Postul mare.» 

(2) Com. de d- G. Coşbuc.
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O altă legendă despre Sân-Toder, tot din Transilvania, 
sună precum urmâză: 

; 

«Sdrele e pus de Dumnedeii să lumineze pămîntul, dar el, în- 
g&rozit de răutăţile câte le vede pe pămînt şi sătul de acelaşi 
'drum vecinic, într'una vrea să fugă. şi să scape de vederea pă- 
miîntului. Așă, cum umblă el de-acurmedișul peste pămînt, de la 
răsărit spre sfințit, își tot schimbă drumul și fuge cu răsărirea 
când spre mâqă-di și când spre medă-nGpte, că d6ră-d6ră va put 
„ajunge odată să facă siirşit pămîntului şi el să stea să se odih- 
n6scă pe cer şi să nu mai aibă de încunjurat pămîntul. Iar 
sfirșitul pămîntului va fi atunci când Sârele va ajunge să re- 
sară de la sfinţit şi să sfinţâscă la răsărit, adecă tocmai întors 
de cum e astăqi. e | 

«Dar Dumnegeii nu voesce lucrul acesta, şi de aceea a pus 
străjer la mâqă-n6pte pe Sân-Nicără, şi la mâqă-di pe Sân- 
Toder ca să ţie calea Sdrelui şi să-l abată din cale. a 

«Și cică primăvara ajunge Sorele în fuga lui pe la Sân-Toder 
și atunciieă cu el nouă babe rele şi aduce ploi şi ninsori și pră- 
pădenie de vreme rea, că dâră-dâră va scăpă nevădut de Sân- 
Toder pe o vreme ca aceea. Şi mai-mai să-l scape Sân-Toder, 
căci S6rele apucă să fugă înainte; dar atunci Sân-T6der cu 
nouă cai ai săi.se ieă după Sere și-l fugăresce și alârgă să-l 
prindă. Și fuge după Sore trei-spre-dece săptămâni, și abiă îl 
ajunge colo departe-departe spre m6qă-qi. Şi cum îl ajunge, îl 
şi întorce de la mâqă-di spre răsărit. | Di 

„ «Şi se întrece Sârele și merge-merge spre răsărit, dar câna 
ajunge la locul lui cel orînduit de Dumnedeii, nu se astâmpără, 
ci fuge înainte spre mâdă-n6pte, ca dâră va put fugi pe de 
cea-laltă parte. Şi atunci îi ese în cale Sân-Nicără şi-l prinde 
şi-l trimite îndărăt. Şi Sorele iarăși face ce a făcut, şi-tot așă 
o pate într'una cu Sân-Toder şi cu Sân-Nicoră. : 

«Dar odată și odată tot o să scape el de păzitorii lui; dacă, 
nu de Sân-Zoder, dar de Sân-Nicără tot o să scape, că Sân-Toder 
e tinâr și are cai, dar Sân-NWicâră n'are cai şi e bătrân.» (1) 

In fine a treia legendă, în'care e vorba despre Sân-Toder, 
sună precum urmâză: 

«Când e cap de primăvară, Sârele dă să fugă spre mâdă-di, 

  

(1) G. Coşbuc, Tradiţii şi legende din popor, publ. în aAlbina», re=" 
vistă enciclopedică poporală, an. I, Bucuresci 1898, p. 641—642,-:
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și din pricină că el s'abate din drumul lui, se clătesce temeiul - 
lumii și încep ploile cu viscol şi cu nins6re înghețată. 

«Și are Sorele nouă cai la tel6ga lui, şi atunci ieă nouă babe 
rele și încalecă -pe fie-care cal câte o babă, ca să bată caii şi 
să-i gonâscă până să le iasă sufletul, ca ast-fel să. scape cu fuga 
de .pârta cerului unde stă Sân-Tâder păzitor. Și scapă Sorele şi 
ese pe pârtă, dar Sân-Tâder al6rgă după Sore şi, ca să-l prindă, 
își ieâ și el nouă cai şi încalecă pe fie-care cal câte un Aoș, care 
a: îmbătrânit mânând caii și scie rîndula frînelor. | 

- «Și tot pămîntul şi tâtă firea stă amorţită opt dqile de la ple- 
carea lui Sân-7oder, că opt cai cu opt moși nu pot da de veste 
în cotro a apucat Sârele. Dar Aleză, moșul cel de-al nouălea, 
apucă tocmai pe drumul, pe care a apucat Sdrele, şi-l zăresce. 
Și acum toţi moșii fug împreună după Sâre. 

«Și în diua asta se desmorțesce firea și es tâte gângâniile pă- 
mîntului la ivâlă, și șerpii, și brâscele, şi tot ce a dormit peste 
ârnă. Dar dacă n'ar zări moșul Aleză pe sfintul S6re, sângăniile 
ar trebui să mai dârmă până în diua când Aleză ar găsi dru- 
mul Sorelui. -. Ie 
- «Și fug nouă dile Babele, până să dea Sdân-Tăder de veste că 
i-a scăpat Sorele; şi fug nouă dile AMoşii după S6re, până să-l 
zărâscă; şi trec nouă dile până se apucă să iasă tote vietăţile 
din pămînt, ca semn de bună veste că nare să „P6ră pămîntul. 

«Și de aceea de la Baba Dochie, cea mai strașnică dintre babe, 
sunt nouă dile până la Sân-Toder, şi de la Sân-Toder sunt nouă 
dile până la Aleză, Omul luă Dumnedei, și de la Alezie nouă 
dile până la Bunavestire.» (1) 

„Atât din legenda acâsta, cât și din cele-lalte două cari sati 
reprodus mai sus, resultă că Sân-Tâder, despre care ne-a 
fost până aci vorba, nu e un sfânt în înţelesul bisericesc, 
adecă un bărbat care ar fi trăit când-va şi în urma fapte- 
lor sale ar fi fost declarat de către biserică ca sfînț, ci 
pur şi simplu o fiinţă mitologică. 

Ai.existat însă, după cum prea lesne ne putem încre- 
dinţă din. cărţile bisericesci, mai multe persne, mai mulți 
bărbaţi cari s'aă chemat Teodor, pe românesce Tâder, Todor 
şi Tudor, şi pe cari biserica creștină i-a declarat ca sfinți. 

Pe unul dintre acești sfinţi, și anume pe Teodor Tiron, 

  

(1) G. Coşbuc, Tradiţii şi legende din popor, publ. în diar, cit, p. 643.
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câre cade la 17 Februarie, biserica încă 'îl sorbâză în fie- care an în Sâmbăta cea dintâiti a Păresimilor,. . “Insă pe când biserica serbâză amintirea numai a unui singui Sân-Toder, şi anume a celui bisericesc, pe atunci po- porul de rînd sub una şi aceeaşi numire de Sân-7âder îi serbâză pe amîndoi. Ba, după cum ne vom convinge din cele ce se vor expune mai la vale, poporul 'îl serbâză pe cel dintâiă, adecă pe cel  neadevărat, pe cel mitic, cu mai mare sfinţenie decât pe cel adevărat, pe cel râcunoscut:ca atare de biserică. a 
Iar serbarea acestui îndoit; sfint se întîmplă, și: mai: cu semă de către femei (1), parte prin abţinere :de la lucrul de casă şi mai ales de la tors:şi cusut, apoi prin- neprepa- rarea leşiei pentru spălatul cămăşilor (2), prin ' participarea la serviciul dumnegeese (3), care se săvirşesce în acâstă di pretutindenea în tâte bisericele (4), precum şi prin aducerea de sacrificii şi pomenirea celor r&posaţi. (5) | 
Cine se încumetă şi lucr6ză în giua acestui “sfint, acela nu numai că e blăstămat de Sân-Toder (6), nu numai că-i 

  

(1) Dat. Rom. din Balacâna, com. de G. Jemna: «In diua de Sân-Tâder nu se prea lucrâză, ca și în diua de Filip» ;—a celor din Vicovul-de- sus, sat în ţinutul Rădăuţului, com. de Const. Vasilovici, stua gimn. : «Diua de Sân-Toder o serbâză atât femeile, cât şi bărbaţii» ; — a celor din Ilișesci, com. de V. Botezat: «Diua lui Sân-Zâder o serbâză mai cu cu s6mă femeile» ;—a celor din Gura-Humorului, com. de Emilian Netea, stud. gimn.: «Sân-Tâder il serbâză femeile pentru diferite pericole.» (2) Dat. Rom. din Măzănăesci, com. de L. Butnarii : «In diua de Sân- Toder nu torc femeile, nici nu fac leşie pentru a spălă cămăşile.» (3) Dat. Rom. din mai tâte com. din Bucovina, aşă din Pătrăuţ, com: -de Sim. Holea, stud. gimn.: <Omenii şi femeile se duc în diua de Sân- Toder la biserică» ; — a celor din Măzănăesci, com. de Victor Moldovan: “Pe Sân-Toder îl serbâză Gmenii prin aceea că se duc la biserică.» (1) In Bucovina, com. Stupea, com. de On. Căilân: «In diua de Sân- Toder unii 6meni lucr6ză, iar alţii nu, şi la biserică se face slujbă.» — In Banat, com, de Ios. Olariu: «Sâmbătă serbâză tote Româncele nâstre po Sân-Toder, care se crede cel mai mare între Săân-Toderi... Şi Sân- Toder se serbâză tocmai în acea di şi de biserică cu slujbă preserisă - în Triod.» i Ba (5) Sim. Mangiuca, Catena, pe an. 1882 şi 1883: «Sacrificarea şi mân- carea pogacei cu miere de stupla Sân-Zoderul cel mare întru sănătate.» (6) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Irina Bulbue şi com. de Pavel
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„amorţese mânile (1), ci fârte lesne i se pâte întîmplă ca să 
fie lovit şi omorît de Caii lui Sân-Tâder (2), cari sunt f6rte 
răi la lovituri. (3) 

Şi mai ales dacă vre-o fată mare necinstesce prin vre-un 

lucru femeiesc nepotrivit giua acâsta, atuncă Sân-Toder tri- 

mite pe caii sei, cari, pretăcuţi în cei mai voinici şi frumoşi 
feciori, o pândesc şi, sub pretext că vor s'o petrâcă la joc, 
o răpesc. Şi nici o fată nu pâte scăpă de dînşii, d6ră nu- 
mai în casul acela, când, .prigonită fiind, ajunge acasă la 
sine şi răstârnă t6te vasele cu gura în jos. Din causa acâsta . 
apoi nici o fată mare nu părăsesce bucurâsă casa în qiua 
de Sân-16der. (4) 

Şi de Gre ce Sân-Tâder e considerat ea o qi de serbătâre 

de aceea atât in ajunul cât şi în decursul qilei sale există 

o mulțime de datine şi credinţe. .. 

Aşă, după credinţa unor Români din Bucovina, Sân T6der 

e deslegătorul fierturii, căci până la Sân-Toder unii dintre 
dînşii postesc fără fiertură, adecă numai cu malai, pâne, 

pepeni, curechiiă, etc. După Sân-Ioder are fie-care drept de 
a fierbe mâncare. (5) 

Seripcariii: «In s&ptămâna cea dintâi a Postului mare nu tore femeile 
sâra, fiind-că moşnegul Sân-Toder. şâde în cotruţă și, vădându-le tor- 
când, le .blestemă> ;--a celor din Costăna, com. de V. Huţan: «Femeile 

cred că în săptâmâna, în care pică Sân-7oder, nu e bine a setâree sâra, 
pentru că Sdu-Toder ar şed& -în vatră şi, vâdendu-le, le-ar blestemâ.» 

(1) Cred. Rom. din Securiceni,. com. de Gavr. Guşet: «In diua de 
Sân-Toder nu se prea lucr&ză. Femeile cari luerâză le amorţesc mânile.» 

(2) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul.—Dat. Rom. din Banat: «In diua 
de Sân-Toder femeile şi fetele nu lucrâză nimie lucru de casă, căci se 

tem de Caii lui Sân-Tăder». — Din Hesp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian, 

com.' Ruptura, jud. Mehedinţi : «Sâmbătă de la începutul Postului Pa- 
scelui se ţine în credinţă câ-i omâră Caii lui Sân-Toder, dacă lucrâză 

sai dacă es afară n6ptea și nu se spală pe cap cu Homan..—Vedi mai 
pe larg în <Caîi lui Sân-Toder». 

(3) Din Râsp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian, com. Diosci, pl. Câmpu, 
jud Romanați: «Sân-Tâder e râă de lovitură.» 

(4) W. Schmidt, Das Jahr und seîne Tage în Meinung und Brauch 
der Românen Siebenbiirgens, Hermanstadt 1866, p. 6. 

(5) Cred. Rom. din Broscăuţul vechiii, dict. de Palagia Onciul şi e com. 

de G. Palamareiuc, stud. gimn.
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In giua de Sân-Tâder se sloboa în unele părţi caii la păscut.(1) 
i 

„In ajunul, precum și în giua de Sân-Toder, este. în cele mai multe părţi locuite de Români datina '4e a se culege 
“rbă-mare, numită altmintrelea şi Oman sati Homan, lat. 

Inula Helenium L., pentru spălarea capului (2), Spânz, lat. 
Helleborus viridis, pentru inervarea saii spânzirea vitelor(3), 
apoi și alte plante, precum bunădră Erba-lui-Tatin, latin. Symphysum officinale L,, care e bună pentru vătămătură. (4) 

Tâte sâmbetele din Păresimi, afară de Sâmbăta Pascilor, sunt menite pentru pomenirea morţilor, din care causă se şi numesc ele şi Sâmbetele morților. a 
Deci în Sâmbăta cea dintâi, în care pică Sân-Tâder -şi 

zare se numesce, pe lângă Sâmbăta-lui-Sân-Toder, Şi Sâm- 
bâta morţilor, se încep sait se pornesc pomenirile sai -pa- 
rastusele pentru cci r&posaţi. (5) a 

Afară de legendele; datinele şi credinţele înșirate până aci, 
mai sunt încă și multe altele, cari asemenea sunt usitate în 
ajunul şi în giua de Sân-Tâder, precum: Caii lui Sân-Toder, 
Spelarea capului, Tunderea vitelor, Coliva lui Sân- Tâder, 
ÎIncurarea cailor, Infrăţirea şi însurăfirea, Vrăji și far- 

  

() Dat. Rom. din Straja, sat în distr. Rădăuţului, com. de:1. Dan, stud. gimn.—Dim. Dan, Com. Straja, p. 95: <In diua de Sân-Toder (1) Martie) fetele trebue să se lae Până în Qiuă, ca să le crâscă părul ca co- dile cailor, că dacă n'ar face-o acâsta, atunci caii, pe cari îi mână Sân- T6der la păscut, le-ar pasce cogile, In acea di se slobod caii la păscut > 
(2) Dat. Rom. din Marntenia şi Banat. — Avr. Igna, Credinfe pop. din com. Saboleiti în Biharia, publ. în «Familia», an. XXXII, Oradea mare 1896, p. 92. Se 
(3) Dat. Rom. din Banat, com. de d-l Ios. Olariu, 
(4) Dat. Rom. din Securiceni, com. de Gavr. Gușet. . - : : (5) Dat. Rom. din Securiceni, com. de Gavr. Gușet: «In diua de Sân- Toder se pornesc parastasele» ; — a celor din Cupea, sat în distr. Storo- jineţului, dict. de Casandra Țuguiu: «ln giua de Sân-Tăder se încep pomenile» ; — a celor din Lucăcesci,' com. de Iacob Paicu :: <Din giua Sântului-Toder se începe a se face la biserică pomenire pentru cei morţi. Diua acesta nu este o sârbătăre legată, ci numai gi însemnată „pentru prăsnuire» ; — a celor din Iordănesci, com. de T. Tovarniţehi: <Sân-Toder îl ţin Gmenii pe la noi în Sâmbăta întâia a Postului mare, când tot odată se încep și slujbele pentru cei r&posaţi, şi care se châmă Toder îşi serbâză și numele».
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mece și Bulciul Sân-Toderului.. Insă despre t6te aceste 'se 
va vorbi mai pe larg la locul sti în capitolele ce urmâză 
mal la vale. . 2. -. 

. 

IL. - 

CAI LUI SÂN-TODER. ..- 

Românii din unele părți. ale Bucovinei „cred şi spun că 
Sân-Tâder are un cal, pe care umblă “el mai cu s6mă în 
diua sa, adecă în giua de Sân-Toder, călare, şi calul acela - 
e cu un corn în frunte şi năsdrăvan (1) şi nu bea,nici nu 
mănâncă un an de gile nui. In diua de Sân-Tâder însă - 
are. voe să bea și să -pască. Dar el nu pasce 6rbă, ca alți 
cai, ci numai păr de fată mare. (2) 
„Românii din unele părţi ale Munteniei cred asemenea că 
Sân-Toder are numai un singur cal şi acela e alb. (3) 

- Românii din cele mai multe părţi ale Bucovinei. însă cred şi spun că Sân-T6der are mai mulţi cai, pe cari îi scâte în diua sa la păscut (4) și la adăpat. (5) | „ Tot aşă crede şi partea cea mai mare a Românilor din cele-lalte ţări. e - , 
Așă Românii din cele mai multe părți ale Munteniei spun: 

  

(1) După cred. și spusa Românilor din Costâna, com. de N. Nahor=- „Deac, Stud. gimn.: «Românii din Costâna cred că Sân-T6der are un cal năsdrăvan și cu un corn în îrunte, şi umblă călare pe dinsul în diua de Sân-Toder> ; —a celor din Lucăcesci, com. de Iacob Paicu: «La noi în sat am audit că Sân-Toder are numai un cal, care e năsdrăvan și cu:un corn în frunte.» | | | „ (2) După cred: şi spusa Rom. din Ilişesci, com. de G. Berinţan, stud. gimn. 
“ (3) Din Rep. la -Cest. d-lui !Nic. Densușian, com. Brastovăţu, jud. Romanați. | 

(4) După cred. și spusa Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga : «Se dice că Sân-Tâder are nisce cai şi-i scâte în diua de Sân-Toder la păscut.» 
' (5) Din Boșanci, com. de Trofin Crupă: «In diua lui Sân-/oder, duce el caii la apă diminâţa până a nu râsări s6rele.> - 1
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că Sân-Toder. are mai mulţi cai (1), cari, după uriii, sunt ca nisce mândi de mari (2), după alţii însă fârte mari și albi (3), şi iarăşi după alţii galbeni. (4) i Românii din Transilvania spun că Sân-16der are şepte ceai, cari sunt ş6pte feciori voinici şi frumoși, dar cari ai codi şi copite 'ca caii. (5) E „ SR In fine, Românii din - Banat cred și spun că Sân-Toder are şepte până la doi-spre-dece cai (6), cari asemenea sunt feciori frumoşi, făcuţi din feciorii ce şi-au părăsit drăguţele, dar că ai cogi şi copite ca caii (7), şi fie-care din ei este încins cu lanţuri. (8) 
" Mai departe cred şi spun Românii din Banat că Caii luă Sân-T6der sunt de două feluri, şi anume albi Şi negri. Şi caii cei albi prigonese neîncetat pe cei negri şi, ajungân- du-i, încep a-i muşcă cu gurile şi a-i bate cu copitele, şi de regulă nu se iasă până ce nu-i înving. (9) 
Caii lui Sân-Toder, numiţi . altmintrelea simplu și Sân- Tâderi saă Sâm-Toderi, aă și gilele lor anumite. Ei se pun, adecă cad sati se încep tot-deauna în prima Marţi la amegă din Păresimi şi ţin șepte, respective opt (10) sai 

  

(1) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic, Densuşian, com. Secu şi Ialovăţul, pl. Cerna, jud. Mehedinţi, și com. Câneni Şi Albeni, jud, Gorj. (2) Idem de cadem, com. Slobodia, pl. Ocolu, jud. Gorj,: <Casi lui Săn-Toder sunt ca mângii. Ei se serbâză Sâmbătă în săptămâna întâia din Postul mare.» 
, , (3) Idem ae eadem, com, Bârca, pl. Balta, jud. Dolj. (4) Idem de eadem, com. Crângeni, jud. Teleorman. (5) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul, com. Păucenesci; — com. de d-] G. Coșbuc din distr. Năsăudului; — vedgi şi W. Schmidt, op. cit, p. 6. (6) Com. de d-l G. Coşbuc, : 

47) Com. de d-l Ios. Olariu. — Din mss.- d-lui 1, Pop-Reteganul, com, Cuvin, comitatul Aradului : «Sciţi ce sunt Caii lui Sân-Toder ? ei sunt făcuţi din feciorii, cari şi-a părăsit drăguţele.» | (8) Com. de 4-1 E Hodoș: <Sâm-Tăderii umblă atunci nouă gile, şi fie-care din ei este încins cu lanţuri.» | - (9) Com. de d-l Dr. At. M. Marienescu. | 
(10) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1883: «Sân-Idderii sai Caii lui Sân-Toder cad, adecă se încep tot-deauna în prima Marţi, la amâgi, din Păresimi (întâia Marţi după Duminica lăsatului de brândă), şi ţin şepte respective opt dile>; — com. de a-l Aurel Iana : «Marţi, în în- tâia săptămână din Păresimi, dar încă de Luni de la apunerea s6relui
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nouă gile (1), adecă până Miercuri la amâgă din septămâna 
viitâre. (2) a 

Cel mai mare dintre dînşii, numit Sân-Toderul-cel-mare, 
cade tot-deauna Sâmbătă după începerea lor, adecă în diua 
de Sân-T6der. (3) 

A opta di, adecă înainte de eşirea lor, se numesce diua 
mare a Sân-Toderilor (4), iar cea de pe urmă giua celor 
-şehiopi, pentru că între Caii lui Sân-Toder se află unii Şi 
șehiopi, cari nu se pot ţin6 de cei-lalți. (5) 

Caii lui Sân-T6der sati Sân-Toderii sunt î6rte răi. Einu 
cruță pe nimeni, şi mai ales pe fetele şi muerile cari nu le 
țin şi cinstesc dilele, şi cu deosebire cari nu țin şi cinstesc 
diua stăpânului lor, adecă a Sân-Toderului-celui-mare (6), 
ci pe toţi îi bat şi-i calcă cu piciGrele până ce-i lasă morţi (7), 

Aşă femeia care cutâză a lucră în diua cea dintâiit a Sân- 

  

se pun Caii lui Sân-Toder sai Sân-Toderii». — 3. Liuba şi Aur. Iana, 
Medicina poporală, credinţe, datini şi descântece poporale, publ. în 
«Familia», an. XXVIII, Oradea mare 1892, p. 6: «eSân-Toderii sau Caii lui 
Sân-Tâder cad, adecă se încep tot-deauna în prima Marţi (la am€gă) 
din Păresimi (în prima Marţă după Duminica lăsatului de brânză) şi 
ţin 7, respective 8 diles. — Aurel Iana, Din credințele pop. rom. din 
Jlaidan de lângă Oraviţa, publ. în «Familia», an. XXVI, Oradea mare 
1890, p. 6: «Caii lui Sân-Toder se încep Marţi în prima septămână din 
post şi se finesc iarăși Marţi a doua septămână.» 
(1) Com. ae d-l E. Hodoș: «Sâm-Toderii umblă atunci nouă gile.» . 

(2) Com. de d-l Ios. Olariu. 
(3) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1683: «Sân-Tăderul-cel-mare cade 

tot-deauna după începerea lor.» 
(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1883. 
(5) Com. de d-l Ios. Olariu. | | . 
(6) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. 

Densușian, com. Secu, jud. Mehedinţi: <Casi. lui Sân-Toder nu se sciii 
ce sunt, dar se ţin aici după Lăsarea postului de Pasci şi pot să aducă 
rei acelora cari nu voesce să-i țină şi să se ae cu komaz, pot să 
aducă reii mai cu sâmă femeilor însărcinate.» - . 

(7) Din Rep. la Cest. d-lui Nic, Densușian, com. Ilovâţul, pl. Cerna, 
jud. Mehedinţi: «Caii lui Sân-Toder se crede că calcă pe toţi cari nu 
țin serbăt6rea aceea, care este în prima Sâmbătă după Lăsatul secului 
de St. Pasci». — Ibidem, :com. Albeni, jud. Gorj: <Se crede că Sâu- 
Toder are mai mulţi cai, ear! dai cu copitele în tOtefemeile ce lucrâză 
în giua lui.»
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Toderilor, păţesce fârte răi, căci sâra: vin Caii lui Sân-TO- 
der şi o răpesc. (1) a 
„Iar femeia care lucr6ză Vineri sâra spre diua de Sân- 

Toder trebue numai decât să se bolnăvescă, căci, pe când 
dârme ea, vin Caii lui Sân-Toder şi prind a sări şi a jucă 
pe dinsa şi peste dînsa. (2) | | 

Insă femeile şi cu deosebire nevestele cele: tinere şi fe- 
tele cele mari se feresc nu numai în aceste două gile, ci şi 
în tote cele-lalte dile cât ţin Sân-Toderii, de a lucră, şi mai 
ales de a face vre-o împunsătură cu acul, iar bărbaţii de a 
lucră cu securea ori cu cuțitul. Și dacă totuși se lucrâză 
unde-va, apoi la casa aceea de bună-sâmă că vine Sân-To- 
der pe vreme de nâpte, cu lanţurile lărmuind, şi lEgă pe 
cel ce a lucrat. Iar legarea respectivului se manifestă prin 
dureri reumatice în mâni, pici6re şi la încheieturile 6selor. (3) 

Mai departe nu e bine să împungă şi .cu deosebire 
dlarţi, când se pun caii; Sâmbătă, când e Calul cel mare;. 
apoi Marţi din săptămâna viitâre, când es, şi Miercuri şi 
Joi, când mai ţin cei șehiopi,'ce nu sai putut ţin de cei 
sănătoşi. (4) | Aa 

Nu e bine de a târce, a urzi şi a țese cât ţin Caâi lui 
Sân- Todor. | 

Care femee târce în răstimpul acesta, aceleia i se înşiră 
maţele după cum se înşiră firul din furca după fus. (5) 

Aceleia care urzesce, i se încurcă Caii luă Sân-Toder în 

  

(1) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul: <Diua primă de Sân-Toder nu se 
luer&ză, cu deosebire muerile o serbâză. Iar dacă care-va cutâză a lucră 
în acea di, apoi sâra vin caii lui Sân-Toder şi o răpesc.» | 

(2) Din Resp. la Cest, d-lui Nic. Densuşian, com. Crângeni, jud. Te- 
leorman : «Caii lui Sân-Toder se ține serbătâre Vineri sâră. pentru fe- 
mei ca să nu lucreze. Acâstă serbătâre este în s&ptemâna mare la în- 
ceputul Postului celui mare. Ca r&ă ce pote face la 6meni e că, nâptea, 
pe când dorm acei care lucrâză în aceu s6ră, se dice că vin nisce cai 
galbeni, sar şi jăcă peste ci şi atunci se bolnăvese.» 

(3) Com. de d-l E. Hodoș. 
(4) Com. de d-l Aurel Iana. . Ea 

(5) Din R&sp. Za Cest. d-lui Nic. Densușian, com. Slobodia, pl. Olt, jud, . 
Gorj: «Răul, ce aduc Caii lui Sân-Toder, mai cu sâmă femeilor, este că 
cine trece în acea gi (Sâmbătă din întâia septămână a Postului mare) 
i se vor înşiră maţele după cum firul din furcă se înşiră după fus4
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în urzâlă (1), iar aceleia care ţese în decursul întregului an i se rup firele 'în răsboiiă (stative). (2) 
"Şi dacă, cu î6te acestea, unele femei totuși se încumetă a trece, atunci tore cu furea aplecată, ca să nu se împăreze caii.(3) Asemenea se pitul6ză şi fusele și caierele ce'le ati în casă.(4) | 

Ba, ce este încă și mai mult, în decursul Sân-Toderilor, şi mai ales în qiua de: Sân-Toderul-cel-mare sera, nu'numai că nu e bine de a. câse şi de a târce; dar nici măcar a-și petrece ori a merge în ședetre nu este ertat, căci vin Casă lui Sân-Toder şi taie capul tuturor celor. ce s'ar află în şe- gătâre ori la altă 'petrecere. (5) 
In fine în întrâga săptămână cât ţin Caii lui Sân-Toder nu e bine a spălă cdmăși, pentru ca să nu se bolnăvâscă, căcă le calcă caii. (6) ia 
Nu-i bine a pune cloţe (closce), pentru că din ouăle puse pe Caii lui Sân-Toder es pui slabi, schilavi, - 
Nu este bine a da la vite sare, pentru ca în decursul anului să nu se bolnăvâscă. Vitelor ce lucrâză se pâte da sare descântată. (7) 
Nu este bine a se lăsă plămădâla pânei peste n6pte, căci Toder n6ptea se mâsgălesce în plămădâlă și pânea nu se gâcesce. (8) ” 

  

(1) Idem de eadem, com. Câneni, jud. Gorj : «De urzit nu se urzesce, spre a nu se încurcă Caii lui Sân-Toder în urzâlă.> (2) Com. de a-l Aurel Iana; — vegi şi Dim. Dan: Credinţe pop.. bu- covinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. IV, Cernăuţi 1894, No. 74, p.2: «In prima săptămână a Postului mare nu se ţese, căci se crede că peste n6pte ar veni Tâder şi ar încâlci iţele.> 
(3) Din Răsp. la Cest, d-lui Nic. Densușian, com. Câneni, jud. Gorj: «Caii lui Sân-Tăder se țin în întâia s&ptâmână a Postului mare. Femeile, dacă tore în aceste dile, torc: cu furea aplecată, ca să nu se împăreze caii.> 

Ă (4) Idem de eadem, com. Slobodia, pl. Ocolu, jud. Gorj: «In sâra aceea (adecă Sâmbătă în s&ptămâna întâia din Postul mare) se. pitulă furca, „fusele şi caierele ce le au în casă.» 
Ia (6) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul, după spusa Românilor din com. Paucenesci. 

' (6) Com. de d-l Aurel Iana. 
(7) Idem, 

(8) Dim. Dan, Credinţe pop, bucovinene, publ. în « Gazeta Bucovinei»,
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Și cu deosebire nu e ertata descântă. (1) 
Dar nu numai pentru cei ce lucrâză în decursul s&ptă- mânei cât ţin Sân-Toderii, ci chiar pentru cei ce es n6ptea pe afară şi umblă pe drumuri în acestă săptămână nu e bine, căci, întîlnindu-i sai dând peste dînşii Caii lui Sân: Toder, îl bat şi-i calcă cu piciGrele până ce îi lasă morţi. (2) Casa, unde vreaii ci să facă r&u, se crede că e o casă ne- cinstită, că întw'însa e. încuibată o pâtimă ori un răi Gre-şi- care, şi de aceea vin ci la acea casă n6ptea şi umblă prin pod, pivniţă, cămară, și fac, pe lângă larmă, şi r&u. Şi de cum-va unul din casnici ar îndrăsni să-k zog6nă (isgonâscă), se bolnăvesce, ori, suindu-se pe scară, cade și-și frânge vie-o mână sai picior, pentru că ei nu vin decât numai. trimiși _pentru cutare păcat ce Pa făcut vre-un membru din casă. (3) Dacă Caii lui Sân-Toâder vin Şi dai numai decât să între într'o casă casă facă r&i, atunci numai așă te poţi feri şi scăpă de dîușii, dacă întorci tâte lucrurile din casă cu gura în jos și închidând ușa, căci ei, venind, se rOsă de' lucru- rile din casă să le deschidă ușa, iar acelea răspund: nu pot, că-s cu fundu 'n sus. Și atunci, neavând putere să intre, se întore şi se due înapoi de 'unde ai venit, (4) | 

PI N II 

an. IV, Cernăuţi 1894, No. 74, p. 2: «In prima săptămână a : Postului mare nu se lasă plămădâla pânii peste. nâpte, căci se crede că 7ădep n6ptea sar mâsgăli în plămădâlă și nu ar găci pânea.» ” (1) Com. de d-l Aur. Iana. IN - (2) Din Resp. la Cest. d-lui Nie. Densuşian, com, Brastovăţ, jud. Ro- manaţi : «Sân-Tiderul se serbâză de popor în Sâmbăta primei săptă- mâni a Păresimilor. In acea stptămână 6menii dic că nu este bine a umblă n6ptea, că-i întîmpină Sân-Toder cu cal alb și-i calcă». — Ibidem, com. Ruptura jud. Mehedinţi : «Sâmbăta de la începutul Postului Pasce- lui se ţin Caii lui Sân-Toder, căci cred că-i omră dacă es afară .n6p- tea și nu se spală pe cap cu homai.» — Idem de cadein, com. Bărca, pl. Balta, jua. Dolj: «Cazi lui Sân-Todăr se spune că sunt nisce cai albă f6rte mari şi că ei, când omul umblă în acestă s&ptimână a lui Sân- Toder, de se va întilni cu dînsul, îl calcă cu picidrele până îl lasă mort, şi se ţine după lăsatul secului de brânză», — Din mss. d-lui 1. Pop- Reteganul: «In acâstă di, adecă în Marţia întâia a Postului mare, nu prea es fetele de-acasă.». Ia 
(3) Com. de 4-l Aurel Iana, | Ia "(4) Din mss. d-lui 1, Pop-Reteganul, com. Paucenesci.
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Drept dovadă despre acâstă credinţă fârte-lăţită ne pâte 
servi şi următbrea poveste din Banat: 

<A fost odată o vrăjitâre şi după nume ai chemat-o baba 
Mada. Ea a descântat aşă de minunat, că unde a pus ea I6cul, ca foc vii a rămas. 

“Doi bălauri mari și lungi ai adus pe baba J/ada dintr'o 
țâră, unde ea pe toţi i-a prăpădit, şi apoi la noi a fugit. 

«Baba a avut trei nepâte de tot frumâse, pe cari ea bine le-a 
păzit, căci ea bine a sciut, că Hala în multe chipuri prefăcute 
umblă după ele ca să le apuce. Pe sâra de Sân-Todor a dis baba 
Muda către nepâte: 

«— Duceţi-vă,- fetelor, la mâră, numai să nu vă luaţi furcile, 
că 'se pune Sân-Todor. Dacă vă luaţi furcile, fug tâte 'dilele cele 
bune! 
«Fetele n'aii ascultat-o, ci ai luat furcile cu ele Și, când ait 

ajuns la m6ră și n'aii aflat pe nime în m6ră, ai intrat. Atunci 
cea mare a început să târcă, dar cea mai mică așă-i spuneă: 

«— Lasă dodo! nu mi-ţi târce, că s'a pus Sân-Todor ? 
» «Atunci pămintul s'a cutremurat, căci Caii lui Sân- Todor ai 
plecat, aii ajuns la mâră și aă bătut la ușă. Dar cea mică așă 
a grâit: 
«— Nu eși, dodo, afară, că afară e Taurul cel mare, capul lui 

e chip de om, dar trupul lui e chip de cal. Când tu la el vei 
eși, el pe tine te-a prăpădi! Ai nu audi tu cum bat caii pă- 
mîntul cu copitele! a 

«Atunci Taurul se ivi în ferâstră, dar - în chip de voinie îru- 
mos, cu ochii luminoși, şi așă el grăiă : 

«— Vino, fată, la mine afară, că te fac stăpână peste o mare 
țâră! 

«Şi ea pe cea mică nu o ascultă, ci la el că a eşit și taurul 
pe ea a prăpădit-o. 

«Și taurul s'a ivit iar la ferâstră și către cea mijlocie a 
grăit: | 

«— Vino, fată, tu la mine, că te fac stăpână peste o lume, te 
port în papuci de aur, să fii nevasta lui Taap? 

«Atunci cea mai mică aşă diceă: 
«— Nu te duce, sora mea, că pe cea mare a prăpădit-o, şi ea 

n'a mai venit îndărăt! 
«Fata cea mijlocie nu ascultă și la el eșiă, dar cea mică ușa 

iute închidei.
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«Atunci Taurul a venit iar la ferâstră şi către cea mică așă grăiă: 

i«— Vino, fată, tu afară să te fac dina dinelor și stăpâna flo- rilor! - 
«Dar ea așă grăiă: 
«— Eu la tine noii eși, că stăpâna mea e Sânta J/aică Vinerea, că ei la ea moi rugă şi de tine mă va scăpă ! : «Atunci Taurul se mâniă şi pămîntul cutremură și pe fat” o blăstămă. Zorile se revărsaii, și cocoșii îmi cântaii, şi Cai lui Sân-Todor de loc. plecati, iar pe Zaur Vai luat și în fundul ia- dului Vai înfundat, că fata tînără a îost dată în paza Sântei Maice Vinere.» (1) | 

O altă poveste, tot din Banat, care asemenea ne spune cum se r&sbună Caii lui Sân-Tâdey asupra fetelor ce tore 
în decursul gilelor lor, sună precum urmâză: 

«Se gice că nouă fete mari dintr'un sat S'aii dus Miercuri s6ra, când credeai ele cai eşit Caii lui Sân-Toder, la o mâră din apropiere, ca să târcă acolo de şedătâre. ! 
«Ajungând la mâră, începură a t6rce, a povesti şi a glumi una despre una şi alta despre alta. 
«Iată însă că pe la miedul nopţii se trezese cu nout feciori 

frumoşi, dar mari în dinţi, despre cari pe unde vor îi intrat nică 
una din ele nu sciă, a 

«Fata cea mai mică, fiind-că eră Și mai curată, a vădut că fe- 
ciorii ce aii intrat la dinsele n'ait numai cât dinţi mari, ci şi 
codi între picidre. 
«Văgând fata codile s'a speriat, dar n'a spus nici un cuvint, pentru că Dumnedei i-a dat un gând bun să dică către feciori şi către cele-lalte fete, că ea se duce acasă după un fus gol pentru tors, dar vine iar îndărăt cât mai de grabă. . 
«Şi cum spuse ea cuvintele acestea, eși de grabă pe ușă afară 

şi se porni spre casă. | 
«Ajungând acasă, începi a povesti mamei sale tSte cele ce le-a vădut la mâră. | 
«Mama sa, cum audi cele ce i le-a povestit fata, nu se socoti 

mult, ci începi a întârce tâte vasele — şi uneltele — din casă cu gura în jos, | e Să 
<Vădend de la un timp feciorii că fata cea curată nu mai vine îndărăt, după cum le-a dis, se mâniară, se prefăcură în cai și PIN 
(1) Com. de d-l Dr. At. M. Marienescu.
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căleară apoi pe tâte fetele cele ce ai rămas în m6ră cum trieră 
'caii în arie. După aceea le luară și le aruncară pe roțile morii, 
înșirându-le maţele pe fusul acesteia. . ă 

«După acâsta plecară la fata cea curată, ca să o omâre şi pe 
aceea. Insă când ajunseră la casa acesteia, o aflară încuiată, iar 
când strigară să le dea drumul ca să intre! înăuntru, nu li se 
răspunse nici un cuvint de om. i 2 i 
«Vădnd caii că s'a înşelat de âii lăsat fata curată necălcată de ei, aii început a strigă căldarea, ca acâsta să vină să le des- chidă ușa. a ” o. 
«Dar căldarea le-a răspuns că nu pote veni, pentru că e în- torsă cu gura în jos, | a | 
«Strigară apoi șofeiul şi altele, dar tâte le deteră răspunsul de 

mai sus. . SI 
«Un hârb de Glă însă, pe care mama fetei de grabă nu-l luase 

în socotinţă, începi a troncăni prin casă și a merge către ușă ca să o deschidă. Dar de g6ba, căci tocmai când eră aprope de ușă, mama fetei îl vădu și... zup cu piciorul într'insul!.. de-l sfărmă mică bucățele. | 
«Toemai acuma începură și cocoșii a cântă întâia Gră. 

„<Caii lui Sân-Toder, audînd că cocoşii cântă, nu încercară mai mult a intră în casă, ci plecară de la ușa fetei tot forăind şi nechezând. Și așă fata cea curată rămase sănătâsă și nevătă- mată.» (1) 

A treia poveste, aşijderea din Banat, e acâsta: 
«S'aă dus odată două fete la moră să macine. MOra eră plină de Gmeni și, până ce le-a venit rîndul fetelor 'la măcinat, se fă- cuse n6pte d'a binele. | | 
«In sfirşit, când măcinase și ele, rămaseră singure, şi haid să pornâscă împreună către casă. Dar iacă în pragul morii doi Gmeni se opresc și se uită la ele, Ei cam semăna la față cu doi feciori din sat. Și cum: priviaii: așă la fete, se apropiară bi- nișor de ele și începă să intre în vorbă, ba despre una, ba despre alta, ca Gmenii la moră. 
«Nu scii cum se făcă, că una din fete se plecă odată, ca şi când ar ridică cevă de jos şi atunci vădă sub cămașa unuia din feciori o e6dă de cal. El n'a băgat de sâmă, pentru că tocmai Yideă; iar fata s'a uitat bine în faţa feciorului și i-a zărit dinții lui laţi, ea şi dinţii calului. 
«Acum nu mai remâne nici o îndoială, că feciorul eră unul din 

  

(1) Com. de d-l Iosif Olariu, din Maidan.
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Sâmtâderi, cari dacă vreau se schimbă din cai în Gmeni. Ce să facă fata 2 
„«S'a prefăcut ca că mai are te miri ce -lucru pe aiară și a eşit din moră. Când sa vădut în largul ei, a alergat către: casă tot întrun suflet, și la mâră ma mai venit până a doua di di- min6ţă. AR 

Sa - «Iar pe fata cea-laltă Sâmtoderii a. omorit-o nGptea și mă- runtaele ei le-ai aruncat pe coperișul morii.» (1) : 
In fine a patra și cea din urmă "poveste, asemenea din Banat, sună aşă : 

«Intr'o.sâră din Postul Pascilor se adunaseră câte-va fete din „sat la o ședătore, și torceai, şi glumiai, și' rideaiu, sciți ca la şedători. a SE |  <Câna își petreceaii mai bine, numai ce bate cine-va la ușă. Fetele strigară să intre. ” ' | «— Bună sâră! — deteră nisce feciori, pe cari fetele până acum pare că nu-i mai văduseră, 
«— Să ne primiţi şi pe noi! — diseră tot ei, . | „<Incepură feciorii să povestâscă şi să se jâce cu fetele, că „unele mai ales erai tare frumâse. 
«Una dintre fete, mai rușinOsă. de fire, ședeă pe scaun și nu se jucă, ci se uită când și când pe furiș la feciori; de-odată i s'a părut că unul din ei are o c6dă de cal vivită pe turâcul cismeă, Și s'a înspăimântat fata, și-a adus aminte că eră serbă- târe, Sâmtoderii, și a dis atunci soră-si, care eră cu ea în Şe- dlătâre, să plece acasă că-i târdiii. Dar soru-sa nu se grăbiă, că nu pricepeă. | 
«Fata acum a început să dică întruna: 
«— Folomoe în foc! Guşă după ușă! Hai, soro, acasă ! Folo- moc în foc! Gușă după ușă! Hai, soro, acasă! 
«Și tot așă, tot așă, și mnereii aruncă în foc din eaerul ei până ce abiă de-a mai r&mas cevă în furcă. 
«Surorile eraii gata să plece acasă, cele-lalte fete se rugail să mai stea, iar feciorii nu vreau să le lase. Elo atunci dliceai: - «— Că iarăşi venim! N Na 
«— Că nu mai veniţi! — răspundea feciorii, «— Ba, dei, venim! | | «— Apoi bine, noi vă lăsăm acasă ! — diseră feciorii cu vi- PI 

(1) E. Hodoș, D'ale Sâmidderilor, publ. în «Tribuna poporului», an: II, Arad 1898, No. 135. a [ E 
Marian, Sărbătorile, II. 

4
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clenie, dacă voi vă înodaţi capetele brăcirilor (1) unul de altul 
și un capăt al brăcirii îl ţinem noi, capătul cela-lalt îl ţineţi voi, 
"până ce sosiți acasă. 

«— Vrem şi așă! — dise fata. 
«Gândiai adecă feciorii în capul lor să le pâtă găsi urma, de 

cum-va îetele n'or mai întârce la ședătâre. 
«Și ait sosit cele două surori acasă, și iute ai spus către 

mamă ce-i și cum. 
«Iar mama, mai ispitită decât ele, când a prins veste de una 

ca asta, de grabă a încuiat ușile şi a poruncit fetelor să întârcă 
cu gura în jos tâte vasele câte le aveai în casă, 

«Pe urmă ai stins lumînarea și sati culcat. 
«Nu prea puteai să ad6rmă nici mama, nici fetele, şi iacă aud 

prin curte lanţurile Sâmtâderilor zurăind. Şi vreaii ei să intre 
în casă şi bat la ușă, dar nu puteait intră, că ușa eră încuiată. 
„ «Sâmtăderii strigă atunci: 

e— Vină, Glă, şi deschide! 
«— Nu pot, că-s' cu gura în jos! — răspunde 6la. 
«Şi ait strigat Sâmtăderii la cele-lalte vase şi 'blide din casă; 

dar tote răspundeaii pe rînd: nu pot, că-s cu gura în jos! 
«Nu se lasă Sâmidderii cu una, cu două, şi iarăși bat la ușă 

şi strigă: 
«— Tu, ciobule, de sub pat, haid şi deschide ușa! 
«Iar ciobul, care nu eră cu gura în jos, a ascultat de sub pat 

şi a pornit hârcă-hârcă prin casă, şi eră acum pe aci să des- 
chidă ușa, când mama fetelor a strigat către pila din grindă: 

«— Sari, pilă, din grindă şi sparge ciobul că-i nemernic ! 
«Pila repede a sărit și a spart ciobul fărîme... 
«Sâmtâderă mai putut intră la casa celor două surori. 
«Iar fotele cele-lalte, cari mai rămaseră în n6ptea aceea la 

şedătore, ai fost găsite a doua di omorite şi cu mațele înșirate 
pe garduri. | 

«Așă se răsbună Sâmtâderii 7» (2) 

Cel mai bun şi mai potrivit mijloc însă spre a scăpă ne- 
legaţi şi nevătemaţi de Caii lui Sân-Toder e în tot casul 
serbarea dilelor lor. 

Drept aceea atât bărbaţii cât şi femeile de pretutindenea, 
însă mai cu s6mă cele din Banat, serbâză prin nelucrare 

  

(1) Cingătorilor, brînelor. , 
(2) E. Ilodoş, D'ale Sâzatâderilor, publ. diar cit.
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tâte dilele cât durâză Caii lui Sân-Tâdey. Dar sărbătorile acestea nu se serbâză în tote comunele române într'o formă și într'o credinţă, ci unele Românce serbâză cu nelucrare numai trei dile, şi și acelea nu deplin, ci numat de dimi- n6ţă până la amâqă, ori de după amâqă până sâra, pe când unele le serbâză de Marţi diminâţa din prima săptămână, şi către acestea şi pe cei Șehiopi de Miercuri din a doua săptămână din Păresimi. (1) | | Un alt mijloc în contra legării şi vătămării din partea Cailor lui Sân-Tâdey e următorul : | | In presâra punerii Cailor lui Sân-Toder, şi anume îna- inte de a înseră, dai Româncele câte 1—2 pumni de cu- „Curuz în scirea cailor, ca să le păzâscă pe ele şi familia | lor nevătămate,. 
. Acâstă cinste, dată pentru Casi lu Sân-Toder, se presu- pune mai bine primită dacă se duce din casă la un om ce are cai. (2) 

In alte părți din Banat, nu numai Luni, când apune s6- “Tele, ci în decursul întregei săptămâni, muerile due şi dă- ruesc caii de prin sat cu cucuruz, ovăs și fîn, dicând ca să fie cinstiţi, zobiţi, ceea ce îns6mnă că puterea supranaturală atribuită semenilor lor să nu execute în mod mânios, adecă să nu se ndpăstutseă asupra cui-va să-l chilăvâscă, să-l betegâscă, ori să-i facă alt răi, ci să trâeă lin şi cinstiţi. (3) In fine, tot în Banat, este datină ca femeile să ducă în diua de Sânt-Tâderul nare cailor de la vecini z0b, adecă cucuruz, ovăs şi sare, ca nu' cum-va, venind Caii lui Sân- Toder în răstimpul celor șâpte dile, în cari stăpânese ci, să facă răi Gmenilor casnici, precum şi vitelor şi orelor apar- ținătâre casei, cu care ocasiune die: 
— «Dai cailor, ca să fie zobiţi, cinstiţi şi săraţi.» (4) 

  

(1) Com. de d-l Ios. Olariu. 
(2) Idem. 
(5) Com. de d-l Aurel Iana, 

„- (4) Aur. Iana, Dia credințele pop. rom. din Saidan de lângă Ora- vița, publ. în «Familia», an. XXVI, p. 6.



  

III 

SPELAREA CAPULUI. - 

"Atât bărbaţii cât şi femeile, însă mai cu sâmă copilele şi 
fetele cele mari din cele mai multe părţi ale Bucovinei, în- 
dătinâză de a se sculă în fie-care an în qiua de Sân-Tâder 
des-diminâţă până a nu răsări s6rele, şi anume înainte de 
a-şi scâte Sda-Toder caii sti la pășune, precum şi înainte 
de a da Gmenii cailor de mâncare, şi, după ce s'au sculat, 
a se spălă și a se la pe cap, anume ca să nu li se pască 
perul peste an, ci să crâscă iute şi să fie cât se pâte de 
lung şi de frumos(1), credând că, lându-se în diminâţa ace- 
stei dile: Aa 

„Crese cogile fetelor 
Ca codile epelor, 

Şi: aa 

“Pletele flăcăilor 
Ca cmele cailor.(2) 

Cine nu se sc6lă şi nu se lă în acestă qi des-diminâţă 
până a nu răsări s6rele, cine se seslă abiă după ce și-a 

  

(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiă, com. de 1. Covaşă : «Fetele se la 
des-diminâţă în diua de Sân-Toder, încă până ce nu mănâncă caii, ca să 
nai le pască Caii lui Sân-Tăder pevul, ci să le crâscă frumos»; —a 
celor din Stroesci, com. de George Bârtoii, stud. gimn.: «In diua 'de 
Sân-16der se scâlă fetele des-diminâţă, până ce nu a tuns nimeni co- 
dile la cai şi viţeii în frunte, şi se spală, căci dacă se spală înainte de 
tăierea codilor şi a cârnelor, le cresce părul, iar dacă se spală după 
aceea, apoi le pică părul» ; — a celor din Ilișesci : «In diua de Sâa- 
Toder se scâlă fetele des-diminâţă până a nu necheză calul ca să le tre- 
zâscă, ci ele să-l trezâscă pe diînsul, şi se lait cu stroh de la cai, ca să 
le erâscă'părul»;—a celor din Tereblecea, dict. de Irina Bulbue şi com. de 

„Pavel Seripeariă : «Fetele se scâlă de cu n6pte, până nu mănâncă caii, 
și se laii (se spală pe cap), ca să nu li se pască perul> ; — şi a celor 
din Cupca, com. de Them. Prelici, stud, gimn.: «In zorul gilei de Sân- 
Tider se6lă maicele pe fiicele lor, spre a le spălă pe cap...» 

(2) Cred. Rom. din Calafindesci, sat în distr. Siretului, dict. de'M. 
Molociit; — a celor din Straja, com. de I. Dan: «In giua de Sân-Toder 
se laii femeile și fetele în zori de di, până nu răsare sorele, ca să le crâscă părul ca codile epelor» ; — din Șerbăuţi, sat în distr, Siretului,
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scos Sân-Toder caii săi la păşune sati după ce ati dat 6me- nii cailor de mâncare, aceluia, se crede şi se dice, că i se pasce (1) părul peste tot anul (2), sai că, apucându-l diua . nelăut, Casi lu Sân-Idder ar veni Şi i-ar pasce sai râde perul (3), saii că SânTodey ar împedecă copitele cailor săi 

    

com, de d-ş6ra Marghioliţa Cernescu : <In diminâţa lui Sân-Toder se sc6lă fetele până ce nu răsare sârele şi se la până nu încep a rugumă vitele, anume ca să nu se rugume părul, adecă să nu se scurteze, sănu pice, ci să le crâscă,» 
- (1) Se mănâncă, pică, 

(2) Cred. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga: «In diua de Sân- Toder se lai fetele des-diminţă înainte de a scOte Sân-Toder caii la pă- șune, căci se dice că dacă își scâte Sân-Tăder caii mai înainte de a se spălă ele, atunci li se pasce părul peste tot anul» ; — a celor din Secu- riceni, com. de G. Guşet: «Fetele se Jai în diua de Sân-Toder tare di- minâţă și anume înainte de a se da mâncare la cai, cu scop ca să le crescă părul până la briii. Dacă se laă însă după darea mâncării la cai, atunci li se pasce părul»; — a celor din : Tereblecea, dict. de Natalia Nimigean, com. de P, Nimigean, stud, gimn. : «Fetele se lai în diua de Sân-16der diminâţă înainte de ce se dă mâncare la vite, peniru ca să nu le pice părul, căci dacă mănâncă vitele înainte de ce se la, atunci li se mănâncă (pică) și părul.» . | (3) Cred. Rom. din Udesei, com. de Darie Cosmiuc: «Fetele în acâstă di se laă înainte de răsăritul s6relui şi înainte de ce mănâncă caii, ca să nu le pască caii părul; — a celor din Ilişesci, com. de V. Botezat : «In'diua de Sân-Toder se scâlă toţi dimin6ţă până a nu se face diuă şi se laii și-și retâză părul, ca să crescă, căci dacă-i apucă diua nelăuţi, dic că le pasc părul caii lui Sân-Toâder» ; —.a celor din Mitocul Dra- gomirnci, com. de Stef, Hostiue: «In diua de Sân-Toder se scslă fetele” diminâță şi aduc stroh de fin şi se lait înainte de ce dati Gmenii fîn la cai, că dacă vor da 6menii inainte de ce se vor la fetele, atunci le vor mâncă caii codile» ; — tot de acolo, dict. de Maria Romaș şi com, de Alex, Romaş: «In diua de Sân-Toder ieaii fetele stroh de fin şi-l fierb şi apoi se spală şi se lau cu dînsul, însă tare diminâţă, inainte de a se da la cai de mâncare, şi dacă nu se face acâsta, atunci Caii lui Sân T-oder rod părul fetelor; — a celor din Pătrăuţ, com. de Sim. Holca : Dacă nu se " laii fetele în diua de Sân-Tăder, se dice că Caii iui Sân-Toder le-ar râde cogile> ; — a celor din Lucăcesci, com. de Iac. Paicu: «Fetele se scâlă în Qiua de Sâi-Todey des-diminâţă şi se lau înainte de a râsări s6rele, pentru ca nu cum-va să le pască părul Caii lui Sân-Toder»; — a celor din Pârtescii-de-sus, com. de G. Baranaiă: <E1 se laă (bărbaţii -şi fe- meile) de diminâţă, pentru că se tem să nu le pască Caii ui Sân-Toder părul, căci dacă se va sculă Sân-Toder mai de grabă decât dinșil și-și va adăpă caii, atunci caii lui vor pasce tot părul>;—a celor din Liugi,
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în gâţele fetelor şi le-ar încurcă părul, și din causa acâsta 
apoi părul m'ar cresce (1), ci tot anul ar av6 numai nisce 
ciupi sburliţi pe cap. (2) 

Lăuldica, în care obicinuese a se la în acâstă di, nu o 
fac ca de altă dată în decursul anului din apă şi cenuşă, 
din causă că Sâmbăta acesta, după cum am amintit şi mai 
sus, e tot odată şi Sâmbăta morților, Şi lându-se cu lăutâre, 
respective cu leşie de acesta, morţii s'ar adăpă cu dinsa (3), 
ci o fac de regulă din diferite buruene și îlori mirositâre (4), 
și anume: din stroh, adecă sfărămături de fin (5), bususoec, 

  

sat în distr. Sucevei, dict. de Maria Stefanescul, com. de Dim. Bondarii, stud. gimn.: «In diua acâsta (de Sân-Toder) cred că trebue să se scâle des-diminâță până ce nu apucă.a mâncă caii, fiind-că cum se scâlă 
mai târgii, caii le mănâncă părul» ; — tot de acolo, com. de Em: Tăutul, stud. gimn.: «In giua de Sân-Tâder se scdlă fetele forte de diminâţă 
până a nu se sculă caii și a mâncă, iar după ce s'aii sculat se spală 
pe cap cu apă în care ai fost ferte strohurile de la cai. Nefăcând acâsta, 
cred ele că Casă lui Sân-Tăder le-ar pasce părul.» - SR 

(1) Cred. Rom. Qin Broscăuţul-vechiii, dict. de Palaghia Onciul şi com. de George Palamareiuc: <Fetele se seslă în diua de Sân-/6der în zori 
de di ca să se lac, căci dacă se vor sculă târgii, apoi cred ele că Sân- 
Toder împedecă copitele cailor în gâţele lor şi le încurcă -părul şi nu 
cresces; — a celor din Stupea, dict de Maria a lui Costan Botușan: 
«Fetele se lait dimincţă, ca să nu apuce a râncheză Calul lui Sân-Toder. 
că apoi nu le cresce părul» ; — a celor din Calafindesci, diet. de M. 
-Molociii : «In giua de Sân-Toder des-diminâţă, până ce nu răsare sârele 
şi până a nu se sculă caii, se scâlă Româncele, însă mai cu s6mă ietele, 
și se laii cu borş, credând că dacă se li așă de diminţă,'le cresce părul 
cât codile epelor. Iar dacă se scâlă în urma cailor, nu e bine, căci atunci 

„caii le pase părul şi nu cresce.» ! 
(2) Cred. Rom. din Udesci, com. de G. Rotarii : «Fetele aii obiceiii în 

diminâța Sântului Toder, înainte de răsăritul sGrelui, de a se la și pep- 
tenă, cregând că dacă nu sar la şi peptenă, atunci le-ar mânecă caii 
părul și mar avâ păr, ci numai nisce ciupi sburliţi tot anul.» 

(3) Dat. Rom. din Calatindesci, dict. de M. Molocii: «Tot din causa 
acâsta nu fac ele lăutâre (leşie) şi in Sâmbetele următâre 'din Postul 

„mare, pentru că şi acestea încă sunt Sâmbetele morţilor, şi cine ar face-o 
ar comite un fârte mare păcat,» | 

(4) Din Lucăcesci, com. de Iac. Paicu: «Fetele se scălă des-dimineţă 
și se spală bine și se lait cu diferite buruene şi mai ales buruene ami- 
rositâre, pe cari le strîng peste, întreg anul anume pentru acâstă di.> 

(5) Dat. Rom. din Balacâna, com. de Modest Buliga: <In diua de Sân- 
Toder diminâţă fetele se sedlă în zori de di și merg în şuri și string
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lat. Ocynum Basilicum L,, mintă, lat. Mentha piperita L,, 
cimbrișor, lat. Thymus serpyllum L,, f6e, lat. Aconitum Na- 
pellus, calaper, lat. Balsamita vulgaris (1), căprusonie, lat. 
Cirsium oleraceum Scop. (2), smceurică, lat. Reseda odorata 
L. (3), fapnie (4), leușten, lat. Levisticum oficinale Koch (5) şi 
stroh, adecă fin de tot mărunţel, și-l pun în apă să fârbă, şi după aceea se laii, ca să le crâscă codile» ; — a celor din Buninţi, com. de V. Stra- chină: <In giua de Sân-Tuder se scâlă fetele des-diminâţă şi-şi fac lăutâre 
cu stroh de fîn r&mas de la cai>; — a celor din Pătrăuți, com. de Sim. Holca: -Fetele se duc in diua de Sân-Zoder tare diminâţă în grajd şi 
aduc ogrinji de la cai şi se lau cu dinşii, ca să le crâscă părul ca codile la cai»; — a celor din Măzănăesci, com. de 1. Butnariă: «Fetele aduc 
stroh de fin de la cai şi se laii cu el, ca să le crâscă părul>;—a celor din Șcheia, com. de Sim. Pop, stud.: gimn. : « In giua de Sân-Tăder, înainte 
de răsăritul s6relui și până nu se dă la vite nutreţ, se ieă strohul din 
esle și se fierbe, iar în apa aceea se laii fetele» ; — a celor din Costâna, com. de V. Huţan: «Fetele se scâlă fârte de diminâţă şi se duc în grajd, 
ieaii sfrohuri de la vite, şi anume de la cai, şi le pun în apă, le lasă să 
îcrbă, şi după aceca se spală și se lai cu strohurile acelea, ca să le . 
erâscă părul mare»; — a celor din Crasna, com. de Em. Iliuţ : «In di- 
min6ţa de Sân-Toder se duc fetele la ieslele vitelor şi ieaii sfroh şi se 
spală. și dice că apoi nu le-ar mânecă părul Caii lui Sân-Tăder» ;—a celor din Bosanci, com. de Trofin Crupă: «In diua de Sân-Toder se lat fe- 
tele cu stro/ de fîn, adecă cu ceea ce rămâne de la cai nemâncat, și gic la acâstă ocasiune să le crâscă părul capului ca codile Cailor lui Sân-Toder»; — a celor din Corlala, sat în distr. Gurei-Homorului, com. 
de G. Piersec, stud. gimn.: <Omenii. şi femeile se seâlă de nâpte în spre diua de Sân-Tăder şi pun o 6lă cu apă la foc, şi în 6la aceea pun fin 
de acela care s'a sfărâmat când ai dat fîn la cai, sati la boi, oi şi al- 
tele. Apoi, lăsând Gla să se încăldâscă apa dintr'însa, o icaă de pe foc şi 
se spală pe cap, pe mâni, pe grumaz, credând că, dacă s'aii spălat cu 
apa de acâsta, nu pot caii să le râdă părul în diminâţa lui Sân-Z6der, 
când vor merge să le dea de mâncare.» ” (1) Dat. Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de G. Baranaiă: «In diua 
de Sân-Iider se laii Omenii de diminâţă, atât bărbaţii cât şi femeile, şi 
anume pun în lăutOre mai multe feluri de buruene și floră, precum: bu- 
suioc, mintă, cimbrişor, toie, calaper ş. a.» 

(2) Dat. Rom. din Udesci, com. de G. Rotariă: sln lăutâre pun fel 
de fel de buruene, precum : stroh de fin, busuioc, caprusnie ş. a.» | 

(3) Dat. Rom. din Ilișesei, com. de V. Botezat: « Femeile se spală în 
diua acâsta cu busuioc şi smeurică și spun cu ocasiunea acâsla să fie 
drăgostâse la lume.» 

(4) Dat. Rom. din Securiceni, com. de G, Guşet: <In lăutâre se pun 
stroh de fin, flori, fapnic și altele.» 

(6) Dat. Rom. din Siroesci, com. de D. Gemeniuc: «Femeile și cu deo-
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hemeiti, lat. Humulus Lupulus L. (1), și acâsta nu numai ca să le crâscă părul, ci tot odată ca să fie tot-deauna înflorite şi îmbujorate (2), adecă drăgălaşe ca florile, să fio luate în joc şi jucate. (3). : | . Insă ele nu întrebuinţâză tâte buruenele câte s'ai amin- tit, ci unele întrebuințâză un fel de buruene saă flori, iar altele alt fel, adecă fie-care ca pote mai de grabă şi mai lesne află. 
| “Pe lângă buruenele şi “florile amintite în şirele de mai sus, 0 s6mă de.fete mai pun în lăutâre încă şi monete de argint, anume ca să fie albe ca argintul (4), iar altele chiar și lapte de &pă. (5) | | 

Femeile, şi cu deosebire fetele, cari îndătinâză a se la cu lăutâre de stroh, se scâlă des-diminâţă până ce nu apucă a da Gmenii cailor. de mâncare, se duc în grajd, în care se află cai, respective iepe, şi, apropiându-se de codile acestora, dic: 

. Tâdere, 

Sân-Tâdere ! 
Dă codiţă fetelor 
Cât codile iepelor! (6) - 

  

sebire fetele se laă în diua de Sân-7oder cu z6mă de Zeuștân și de mintă.» 
| (1) Dat. Rom. din Băiășesci, com. de Oct. Sereten: «Fetele se scâlă pe la miegul nopţii şi se laă cu lăutre de hemeit, iar după ce sai lăut, aruncă lăutârea pe popciile gardurilor,» - 

(2) Dat. Rom. din Udesci, com. de Darie Cosmiuc: «In lăut6rea acâsta pun ele îlori și sfro/, de fin, ca să fie tot-deauna înflorite şi îmbujorate ca ilorile, pentru ca să le crâscă părul mare.» 
(3) Cred. Rom. din Securiceni, com. de G. Gușet. 

- (4) Dat. Rom. din Buninţi, com. de V. Strachină : «Inainte de ce dau - fin cailor, se ai şi se spală, punând încă şi monete de argint în lău- tOre, ca să fie albe ca argintul» ; — şi a celor din Liudi, dict. de Maria Stefanescul, com, de Dim. Bondarii : «Petele fae asemenea ca și fe- meile, se laii cu froseot (rămășiţa finului ce rămâne de la cai) şi se ating pe îață cu puişori de argint.» ! (5) Dat. Rom. din Udesci, com. de D. Cosmiue; — a celor din Tere- blecea, dict, de Irina Bulbuc, com. de P. Scripcariă : «Unele se spală şi cu lapte de cpă, ca să le crâscă pârul frumos.s 
(6) Dat. Rom. din Crasna, dict. de Casandra Hurjuiu, com. de V. Iliuţ, stud. gimn. 

!



Tâdere, 

Sân-T6dere! 
__Dă fetelor 
Codiţa iepelor! (1) 

Tâdere, 
- Sân-Tâdere ! 
Dă-mi c6da iepei, | 
Că ţi-oiii da coda fetei! (2) 

C6da ?n sus, 
pa C6da ?n jos, 

" C6da fetei 
Cât a iepei! (3) 

T6dere 
Sân-Tâdere ! 
Fă să crâscă 
Și să se lungâscă 
Cosiţa fetei 
Cât ceda iepei! (4) “ 

După acâsta se duc la iesle, ieaă sfrol dintr'însa cât so- cot ele că le'va fi de ajuns, se întore cu 'dînsul în casă, îl pun într'o 6lă cu apă la foc ca să i6rbă, și după ce a fiert de ajuns, se lai cu lăutâre de acâsta. (5) 
Fetele, ai căror părinţi n'aă cai, se duc la ieslea boilor Şi dintr'acâsta iai strop, (6) 

| Fetele, cari îndătinâză a se la cu lăutâre de fapnic, se sc6lă în giua de Sân-Tâdep diminâţă tare, se due pe imaș şi, sosite acolo, caută fapnie şi cimbrișor. După aceea, întor- cându-se acasă, ieaă ROre de corn şi, punându-o dimpreună 

(1) Din Mihoveni, com. ce Vesp. Corvin. 
(2) Din Măzănăesci, com. de Vict. Moldovan. 
(3) Din Bosanci, com. de Trofin Crupă. 

(4) Com. de d-șâra Marghioliţa Cernescu din Şerbăuţ. (5) Dat. Rom. din Crasna, diet. de Casandra Hurjuii și com. de V: Iliuţ, — și din Mihoveni, com. de Vesp. Corvin. (6) Dat. Rom. din Crasna, dict. de Cas, Hurjuiii şi com. de Vas. Iiuţ. 
. .
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„cu fapnicul şi cimbrişorul întrun vas, o lasă să fârbă, Iar 
după ce a fiert de ajuns, ieaii lăut6rea din vas şi, turnându-o 
într'o strachină, fac cruce asupra ei și, descântându-o, dic: 

Ca îl6rea de corn să fie 
Scumpa nâstră veselie. 
Cum stă fapinica pe punte, 
Să stau și eă așă în frunte. 
Dar și acest cimbrișor 
S'atragă voinici cu dor, 
Cari îi aștept după ușor! 

După ce aii rostit cuvintele acestea, se laii pe cap, parte 
ca să le crâscă părul frumos şi parte ca să fie căutate și 
iubite de feciori, (1) | | 

O s6mă de fete din contră se duc în sâra spre Sân-Zoder 
şi caută ndvalnie, lat. Scolopendrium officinale, şi clăpus- 
nic (2), frunze de nuc şi rădăcini de aurzică, luându-și de 
acasă pâne şi sare. După ce au ajuns la starea locului, îna- 
inte de a luă plantele acestea, pun pânea și sarea jos, însă 
nu t6iă, şi bătând mătanii dic : 

Ei te sorocese 
Cu pâne și cu sare 
Și cu sfintele mătane, 
Iar tu sorocesce-mă 

Cu cinste şi dragoste. 
. Şi cu curăţenie! | 

Acestea le dic fetele dacă voesce să întrebuinţeze plantele 
“numite, şi mai ales ndvalnicul şi clăpusnicul, spre a-și 
spălă părul ca să crâscă frumos. Iar dacă voesce a vindecă 
atari bube de pe faţă, atunci dic: 

Ei te sorocese Cu lâe 
Cu pâne şi cu sare Și vec, 
Și cu sfintele mătane, Cu curăţenie 
Iar tu sorocesce-mă Și cu sănătate! 
Aducând plantele acasă, le pun întrun loc anumit și apoi 

se culcă, iar a doua di des-diminâţă, cum se scâlă, se duc 

  

(1) Dat. Rom. din Reuseni, com. de V. Pop. 
(2) Clăpusnie = crăpusnie.
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şi aduc apă neîncepută, adecă din fântâna din care n'a luat în diua aceea încă nimeni apă, şi pe care o due ast-fel că nu vorbesc cu nimeni. 
După ce aii adus apa neîncepută, pun în ea pânea și sarea, pe care. ai păstrat-o încă de cu s6ră, şi plantele cu- lese, şi aşă o pun la foc ca să se încăldâscă ; iar după ce s'a încălgit, se spală cu apă de aceea. (1) 
Cele mai multe fete, când se spală -şi se la, se râgă lui Sân-Toder ca acesta să le deăâ păr mare și frumos, dicând : 

Todere, | 
Sân-Tâdere! 
Crâscă părul fetelor 
Ca cogqile iepelor! (2) 

sau 

Todere,. 

Sân-Tâdere ! 
Dă cosiţă fetelor 
Cât codile iepelor! (3). 

sai: 

Tâdere, . 

Sân-Tâdere'! 
Fă să crâscă gâta fetei” 
Cât ceda iepei! (4) 

După ce s'aii spălat, unele se pâptănă în casă, iar altele 
es afară şi aci, pept&nându-se, dic: E 

Tâdere, 

Sân-T6dere!! 
Dă cosiţe fetelor 
Cât câmele iepelor! (5) | 

Sai, eşind afară şi aşteptând anume până ce văd vre-un 
cal şi apoi începând a se pept&nă, spun: 

  

(1) Dat. fetelor din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc și com. de P. Scripearii, 
. : (2) Dat. fetelor din “Frătăuţul-vechii, dict. de Zenovia Rusu. (3) Dat. fetelor din Vicovul-de-sus, com. de Const. Vasilovici, stud. gimn, 

(1) Dat. fetelor din Boroscăuţul-vechii, dict, de Palaghia Onciul şi com. de G. Palamareiue,. i i (5) Din Cupea, diet. de Casandra 'Țuguiii şi com. de Them. Prelici,
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„. Tâdere, 
Sân-Tâdere! 
Dă codiţă fetei 
Cât c6da iepei, 
Să fie părul mei 
In folosul lui Dumnedeii ! (1) 

Fetele se laii de regulă singure. e 
Copilele însă se, la în genere de către mamele lor. - 

„Deci, mai fie-care mamă, după ce şi-a lăut copila, respec- tiv copilele. şi începe a le peptănă, dice ca și fetele cele 
mari : 

Todere, 

Sân-Tâdere! | 
Dă cosiţă fetelor 
Cum e c6da iepelor ! 

Tâdere, 

Sân-Tâdere! 
Dă cosiţă fetei 
Cum e c6da iepei! (2) 

lar când le împletesce coda, le trage de ptr, dicând : 

Câda fetej . 
Cât c6da iepei! (3) 

Tâdere, 
Sân-Tâdere! 
Dă câdă fetelor 
Ca câda iepelor. 
Fetei un diac, 
Iar babei un colac! (1). 

După ce şi-ati împletit acuma cosiţele și codile, le l6gă pe aceste din urmă cu păr de cal şi, trăgându-le în jos, anume ca să crâscă lungi, rostesc cuvintele : 

  

0) Din Costâna, com. de N. Nahorneac,. 
(2) Din Cupea, com. de Them. Prelici, 

" (8) Din Tereblecea, dict. de Natalia Nimigân și com. de P, Nimigân. (4) Din Șcheia, com. de Sim. Pop. . 
d
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Tâdere, 

Sân-Tâdere! 
Dă cosiţă fetelor | 
Cât codile iepelor! (1) 

"In unele părți, și mai ales 'din Ungaria, este datină ca, 
în locul mamelor, fetele singure, cari vreai să aibă păr lung, 
să-şi tragă la Sân-Toder codele prin ferâstră. Iar lucrul 

" acesta se întîmplă ast-fel: una stă. înăuntru, alta afară, şi 
cea din afară trage coda celei din năuntru, (2) 

In alte părți este iarăşi datină că pruncii trag de părul 
fetelor pe ferâstră, anume ca: 

Să crâscă coda fetelor 
Cât câda iepelor. (3) E | 

Ori-şi-când în decursul anului, atât bărbaţii cât şi fe- 
meile, după ce s'aii Lăut, ai datină de a se unge pe cap cu 
uns6re sai cu unt şi abiă după accea a se peptenă. De astă dată însă nimeni nu se unge cu nimie pe cap, credând 
că, dacă se va unge, îl va pică părul. (4) | 
După ce s'ai lăut şi S'ait peptănat, bărbaţii îşi rătâză 

pletele şi taie păr din frunte, iar femeile și mai ales fetele 
își răteză puţin vîrful codilor şi apoi, luând părul rătezat, îl duc și îl pun într'o bortă sai scorbură de răchită, qicând : 

Todere, 
Sân-Tâdere! 
Na-ţi părul mei - | 
Și dă-mi cOma calului tăi! (5) 

  

(1) Din Stroesci, com. de D. Gemeniuc: «Omenii cred că Sân-Toder are nu numai cai, ci și depe, cari au codi f6rte lungi, și de aceea die fetele, când. se laii, ca să le dea păr lung ca cogile iepelor.» (2) Kâvari, Credinţe poporale din Farnaş, publ. în «Gazeta Transil- vaniei», an. LIX, Braşov 1896, No. 282, p. 6. 
(8) Avram Igna, Credinţe poporale, publ. în <Familia», an. XĂXII, Oradea mare 1896, p. 201. - 

(4) Crea. Rom. din Pârtescii-de-jos, sat în distr. Gurei-Homorului, com. de Const. Andronic, stud, gimn. 
(5) Dat. Rom. din Ilişesci : <Şi Gmenii își rătâză părul ca să crâscă mai frumos»; — a celor din Stupca, dict. de Maria a lui Costan Bo-. tuşan: «Fetele se se6lă când se face diuă, strîng stroh de fin, îşi fac lăutâre, se laii pe cap, își răteză părul şi-l pun în răchiţi» ; — tot de. acolo, com. de Onufr. Căilân: «In diua de Sân-Toder strîng fetele qi-
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Acâsta o face anume ca să le crâscă părul ca răchita de 
repede (1) şi să nu-i dâră capul peste an.(2) | 

Tot atunci scot, ele și lăut6rea și o trnă în ieslea cailor (3) 
sai pe flori, și mai ales pe un trandafir, asemenea cu scop 
ca să le crâscă părul (4), sati şi pe proprelele unui gard. Iar 
când o târnă pe proprele dic: 

Câte proprele-s la gară, 
atâţia peţitori să-mi vie. 
Cum ţine proprâua gardul 
Așă să ţie 

| Şi cel ce mă va luă cu mine! (5) 
Acestea sunt t6te datinele şi credinţele Românilor din Bucovina cu privire la spelarea capului în diua de Sân- Toder câte le-am putut adună până acuma. 

  

minâţă stroh de fîn, îl fierb şi se laii apoi cu apă de aceea. După ce se laii, își taie codile la cap şi părul tăiat îl pun în răchiţi, credând că, fă- când acâsta, le-ar cresce părul capului.» 
(1) Dat. Rom. din Buninţi, com. de V. Strachină: «După aceea se pâp- tână şi-şi taie păr din frunte şi din codi şi-l pun în o bortă de răchită, ca să le erâscă părul ca răchita»; — a celor din Balacâna, com. de G. Jemna: «Fetele se lait în acestă di înainte de răsăritul s6relui, își taie din păr şi-l pun în răchită, ca: să le crâscă părul ca răchita>; — a celor din Liudi, com. de Em. Tâutul: «Fetele, după ce sai gătit de spălat, taie cu f6rfecele puţin păr din cap şi-l pun întro răchită, dicând ca pă- rul lor să crâscă ca crengile răchiţii de des şi iute>; — tot de acolo, 

dict. de Maria Stefanescul, com, de Dim. Bondarii: «După aceea ieau î6riecele, își taie părul din frunte și câdă şi-l duc într'o răchită gău- n6să și-l descântă, ca să crâscă ca crengile răchitei de iute.» 
(2) Dat. Rom. din Corlata, com, de George Piersec: <De asemenea se tund și Gmenii și, dacă s'aii tuns, pun părul într'o răchită sai în alt 

pom, credând că, făcând acâsta, cresce cu mult mai de grabă. Si încă mai gic Omenii că, dacă se tund sai se rătâză în diua de Sân-Toder, nu-i 
dâre capul peste an. Şi de asemenea fac şi femeile.» ă (3) Dat. Rom. din Costâna, com. de Nic, Nahorneac : <In diua de Sân: Toder es fetele din casă des-diminâţă şi ieaii stroh de la cai şi fac lău- tre dintr'însul și se Jaii ; iar după ce s'ait lăut, târnă lăutârea în ieslele cailor,» | 

(4) Dat. Rom. din Crasna, com. de Ion Tliuţ: <In giua de Sân-Zăder 
se scâlă fetele până ce nu răsare s6rele, sezduc şi ieaii stroh din ieslele 
vitelor și-l pun într'o Slă şi fac lăutore. După ce sai lăut, varsă lău- 
t6rea pe îloră ; făcând acâsta, cred că le va cresce pă&rul.> 

(5) Dat. Rom. din Ilişesci, com. de George Berinţan.
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Insă datina acesta e usitată nu numai la Românii - din 
Bucovina, ci şi la Românii din cele-lalte ţări locuite de dînşii, 
„Aşă feciorii şi fetele de pe sub podgoria Aradului din Banat îndătinâză de a merge în Ajunul Sân-Toderului înainte de răsăritul s6relui pe dâl după un fel de rădăcină 

numită Zrba vântului, lat. Agrostis stolonifera L., apoi după Ederă, lat. Hedera Helix L., şi Popâlnie, lat. Asarum euro- paeum L. Iar după ce ai ajuns la starea locului, le sapă cu un. cuţit şi pun în locul lor pâne şi sare ca să aibă 16c. 
In diua de Sân-Toder, înaintea zorilor, se spală fie-care cu apă de pe Zderă, de pe Popâlnie 'şi de pe rădăcină de Zrba vântului, în credință că peste an vor fi feriți de vînturi precum și de ori-ce soiti de bube, 

= Rădăcina de Zrba vintului se păstrâză şi, de este cine- va bolnav peste an, se afumă cu ea.(1) 
În alte părți, tot din Banat, fetele se duc în n6ptea de Sân-Toder, la miequl nopţii, în pădure, la locurile cunoscute 

unde cresce Omanul, lat. Inula Helemium L., ducând cu sine 
pâne şi sare. Apropiându-se de locul cu Oman, îi dăruese acestuia pânea şi sarea, punându-le la rădăcina lui şi des- cântând ast-fel : 

Oman mare, | : 
Domn mare! 
Ei îţi daii ţie pâne şi sare, 
Iar tu dă-mi o c6dă de pâr mare! 

După acesta, săpând şi luând rădăcini de Oman, le aduc 
acasă, le fierb şi în crăpat de diuă își spală capul cu Oma- 
nul fiert; apoi, cu: ochii închiși, într'aceea căutând scurt la 
pămînt (spre a nu vedeă vre-un: animal cu câda de păr 
scurt, mâţă), ast-fel îşi şterg capul şi despletite se duc în 

  

(1) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul ; — vedi şi 1. Maior, Credinţe 
poporale din Mureş-Sâncrai, publ. în </6ia pentru toți», an. II, Bucu- 
resci 1898, p. 182: «In diminâţa de Sân-Toder aduc fetele din pădure 
Potilnic, lat. Asarum ouropeum L., şi Ederă, şi: se leşie cu apă, în care 
s'au fiert acestea, înainte de resăritul sGrelui; căci dacă nu, le rânchâză 
calul lui Sân-Toder.» . .
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grajd, unde trag calul (boul, vaca) de codă, poftindu-și să le crâscă Şi lor asemenea de lungi c6de: (1) : In alte părţi, așijderea din Banat, se culege în gilele cât țin Caii lui Sân-Toder, Şi mai cu s6mă în cele ce premerg Sân-Todevului celui mare, Oman, crengă de me dulce, rug întâmpinat, adecă care e prins cu ambele capete în pămînt, A6re de îîn, şi cu tote acestea fierte la un loc şi făcută Je- șie dinti'însele fetele mari se spală pe cap. 
In trâca corilă, unde diminâța ai de gând să se spele, pun sapa, îurca de tors, acul de cusut, cu un cuvînt tâte lucrurile lor cu cari lucră peste an, în credinţă ca tote acestea în decursul anului să se învîrtă ușor în mânile lor, adecă să fie bărbate. | 

* După ce s'aii spălat; se duc cu ochii închiși în grajd Şi, prindând pe un cal sai şi pe un.boii de câdă, dic: 

Tâdere, 
Sân-Tâdere! , 
Dă-mi chica capului 

Cât c6da calului! 

Se- feresc însă fârte de a se uită la eOda unui mâţ, câne 
ori unei găini, în credință că nu numai că le pică părul, dar capătă şi beteșug de cap. (2) 

  

(1) Sim. Mangiuca, De însemnătatea botanicei românesci, publ. în «Familia», an. X, Budapesta 1874, p. 562. , 
(2) Com. de Aur, Iana, preot în Maidan, și de d-l Ios. Olariu, învăţ. în pensiune, tot de acolo: «Tot Sâmbătă în diua de Sân-7âder fete mari se spală pe cap — se lai — cu leșie preparată și descântată cu busu- îoc, omag, rug întîmpinat ete., pentru ca să fie frumâse, vădute și să- nătOse ; iar în vasul din care se lati pe cap mai pun şi acul de cusut, îurea de tors și alte unelte cu cari lucră, sorocind ca să fie bărbate și îndemnate la lucru peste toi anuil. După ce sai lăut, cu ochii închiși, ca să nu vadă mergând vre-o găină sau atare animal cu coda scurtă, merg la grajdul cu vitele; acolo prind calul de csdă și dic: 

«Todere, 

<Sân-Todere,. 
<Di-mi chica capului 

«Cât c6da calului! 

«In lipsă de cal se servesc şi de un boii.»
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Fetele mari, cari se lat cu fărmă&căturile sus arătate, ne- având vitele recerute, merg în vecinătate, ori vre-unul din familie se îngrijesce până ce trece vre-o atare vită pe drum, ca să-şi pâtă ele descântă cum doresc. 
Tar după ce sai lăuţ şi ati rosțit cuvintele citate, se în- tore în casă, ieaii leşia rămasă şi, scoţendu-o afară, o aruncă la un oltoniu sănătos, (1) - Fetele din comuna Maidan ail datină în giua de Sân-Zodop des-diminâţă încă la lumină a se spălă pe cap, punând în apa cu care se spală muguri de pom, în credinţă că, pre-. cum crese din muguri crengi mari, așă să crâscă şi părul lor de mare. (2) 
Mai departe, după credința Românilor bănăţeni, spălarea | capului cu leşie de Omag, lat. Aconitum Napellus Cz., la. Sân-Toder, nu numai că este bună, ci se crede că prin acestă spălare părul se conservă şi cresce mai bine și mai mare. i | In fine este datină în Banat că tot în acâstă gi îşi spală fetele capul cu apă fârtă de /l6re de corn, tot pentru cres- cerea părului. (3) 
În Junţii apuseni ai Transilvaniei fetele de la 14 ani în sus se spală în sâra de Sân-Toder pe cap cu leşie făcută din propivnie sai părlangină (4) şi ederă ; iar după ce S'aii spălat, îşi desfac chica dinainte, care eră trasă peste frunte, şi, împreunându-o cu chica dindărăt, se pâptănă cu cărare, în semn că de aci înainte e fată mare de măritat, Tot cu aceeaşi leşie şi în același timp se mai spală şi 

  

(1) Com. de d-l Ios. 'Olariu. 
(2) Aurel Iana, Din credințele P0p. 701. publ. în «Iuminătoriul:, an. X, Timiş6ra 1889, No. 25, 
(3) Idem, Dia credințele pop. rom. din Maidan de lângă Oraviţa, publ. în «Familia», an, XVI, Oradea mare 1890, p. 6. — Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: «Spălarea capului cu leşie de Oman (Erbă mare, lat. Inula H elenium) la Sân-Toderul cel mare, pentru ca 'să se conserveze și ca să crescă p&rul. Pe alocurea se spală: capul cu apă î€rtă de flâre de corn.» 

(1) Propiunie sai părlangină e o'6rbă cu un miros minunat, pe care o pârtă nevestele şi fetele în sîn și care mir6se numai primăvara, până începe cucul a cântă. - 

Marian, Sărbătorile, II,
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membrii familiei, ca Sân-Toderul să-i găsâscă pe toți Iduţi ; 
iar mamele, spălând pe cap fetele, acestea trebue să rostâscă 
de trei ori următârele cuvinte. 

Sân-Tâdere, 
Sân-Todere ! 
Cresci cosiţa fetelor 
Cât: câdele iepelor! (1) 

Fetele din Auntenia, jud. Covurlui, com. Bursucani, se 
lai în diua de Sân- Tâder cu Tân, ca să le crâscă părul, pro- 
nunţând cuvintele: 

Todere, 
Sân-Tâdere! 
Dă cosiţele fetelor 
Cât codile iepelor ! (2) | | 

In jud. Gorj din '3untenia încă de Vineri diminâţa, fârto 
de npte (pe nemâncate), mai din fie-care casă se duc prin 
luncă și prin câmpii Gmeni, băeţi și fete, să sape Homan 
(Qis şi Frbă mare). A doua di, Sâmbătă, adecă în giua de 
Sân-Toder, torte de nâpte (pe negură), ttă lumea, dar. mai 
cu s6mă fetele mari, se scâlă, fac leşie, în care fierb Homau, 
cu care se lait apoi pe cap, şi după ce împletesc, pun la 
codi viţe de fuior de cânepă şi rădăcină de Homan, pe care 
le pârtă tâtă giua. | - 
După ce se împletesc, es afară, tot pe negură, şi qic din 

gură: | 

Todere, 
Sân-Todere! 
Dă-mi cosiţe capului 
Ca pe c6da calului! | 

„Dacă băeţii din apropiere voese să le facă în necaz, când 
fetele pronunţă versurile de mai sus, ieaii câte-o țrâcă (tivadă) 
şi o'bat în răspuns la ruga lor. | | 
Neogreșit că fetele atunci se supără şi-i blastămă, fiina-că 

cred că le cade părul tot şi rămâne capul ca trâca pelgaţi. 

  

(1) T. Frâncu şi G. Candrea, Românii din Munţii apuseni (Aoţii), 
Bucuresci 1888, p. 128. . 

(2) E. Patriciu, Superstiţii, publ. în aŞegdetorea», an. ITU, Fălticeni 
1895, p. 149.
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Cânepa, ce o pun la câdă, însemn&ză, - după ele, să le crâscă părul ca fuiorul de lung, iar Frba mare (Homanul), că se fierbe în leşie, gic că așă este obiceiul, fiind-că ajută” să le crâscă părul frumos. | 
P6te că Fomanul să aibă vre-o putere de a face să crâscă pErul, saii pentru că este o plantă mirosit6re, s'a întrebu- inţat din vechime la spălat pe cap, dar numai în acâstă qi; ori că, fiind o plantă care cresce înaltă până la 2 m., s'a în- trebuinţat tot pentru naivitatea de a cresce părul lung şi repede tot ca şi acea plantă. 
Dar rădăcina acestei plante nu se întrebuinţâză numai la spălatul pe cap în acâstă di, ci și la vite şi ordtensi. La vi- tele mari se dă cu. porumb și la orâtenii în făină muiată sai în tărîţe, Apoi parte din rădăcini se păstrâză' în casă peste tot anul și se aprinde din când în când, ca să mi- r6să frumos și să prigonâscă pe XNecurata din casă, care nu resistă la mirosul de Zzoman, (1) 
In alte părți, asemenea din IMuntenia, tot poporul mic şi mare se spală în diua de Sân-Toder pe cap şi trup cu apă în care se tâcă rădăcină de Fry mare saii Foman, care se sc6te atunci din pămînt, în credinţă că, făcând acâsta, le cresce părul capului ca câda Cailor lui Sân-Toder şi că vor fi sănătoşi în decursul anului, iar în cas contrarii, adecă dacă nu se vor spălă ast-fel, că se încurcă Caii lui Sân- T6de» în părul lor şi pe unii chiar îi Şi ombră, Tot în acestă gi şi spre acelaşi Scop unii dintre bărbaţi: «se tund şi se rad. (2) . PI 

(1) «Românul literar», Bucuresci 1891, No. 12, (2) I. A. Zanne, Proverbele Românilor, Bucuresci 1895, vol. I, p. 2: «La Sdâu-Toder, care cade în prima Sâmbătă din Post, copiii se tund, Gmenii mari se spală pe cap, caii se taie la copite, fetele se lai cu stroh de la vite ca să le crâscă părul mare şi frumos». — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian, com. Râjleţu, jud. Olt; — com. Tlovăţul, pl. Cerna, jud. Mehedinţi : «Femeile au obiceiul în diua de Sân-Toder a culege un fel de rădăcini mirosit6re_ «Zloman».. . se spală pe cap în acea gi și ai credinţă că cresce părul capului ca câda Cailor lui Sân-Toder» ;—com. Secu și Ruptura, jud. Mehedinţi : Sâmbăta de la începutul Postului Pa- scelui se ţine, că cred că-i omâră Caii lui Sân-Tâder, dacă es. afară n6ptea şi nu se spală pe cap cu Homan» ; — com, Lăunele-de-jos, jua. Argeș: «La Sân-Toder, care se serbâză în Sâmbăta întâia din Postul
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In unele părţi din Jfoldova fetele se scâlă cu n6ptea în 

cap şi, înainte de a resări sârele, strîng” turiști de fîn, fac 
lăutâre și, spălându-se pe cap, dic: 

Toâdere, 

“ Sân-Tâdere! 
Ieă cosiţa fetelor, 
Dă codiţa iepelor! (1) 

saii 

Tâdere, 

Sân-Tâdere! 

Ieă codiţa fetelor, 
Dă codiţa iepelor! (2) 

sai: 

Tâdere, | | Să crâscă lungă ca aţa, 
Sân-Tâdere ! 
Dă cosiţa iepelor, 

Ca s'o porte fetele, 

M6le ca mătasa, 
Și cosița fetelor 

“Dă so pârte iepele! 

  

In alte părţi, tot din Aoldova, ieâti rută cu apă şi, r&cin- 
du-se, se spală pe cap de câte-ori voesc, în credinţă nu nu- 
mai că le cresce părul, dar că se vor mântui de ori-ce r&u- 
tate şi b6lă de cap. 
După ce s'aii lăut, fac o unsâre de c6jă de plop cu unt 

de lemn, cenușă de nuci şi de alune, o amestecă cu untură 
de urs, şi apoi cu unsre de acâsta se ung pe cap. Ase- 
menea ieai untură de găină, unt-de-lemn, miere de roiii, pe 
cari amestecându-le şi fierbându-le la un loc, se face uns6re, . 
cu care ung apoi capul în 8 gile de-a rîndul. 

In fine mamele, cari ai copii mici, pun în acâstă gi în 

mare, tot poporul se spală cu Erbă mare, căci în cas contrarii se în- 
curcă Caii lui Sân-Toder în părul lor. Părbaţii se tund şi se rad.» 

(1) C. D. Gheorghiu, op. cit., p. 61. — G.$. Ionânu, Mica colecțiune, 
p. dt: «In Qiua de Sân-Toder (2 Martie) fetele mari se spală la cap cu 
Erbă mare, dicând: «Sfinte Teodore! fă ca codele năstre să crâscă 
«ca câmele cailor». — M. Lupescu, Superstiții, publ. în <Şegătărea:, 
ân I, Fălticeni 1892, p. 128: «In diua de Sân-Toder fetele se lat cu stroh de la vite, ca să le crâscă părul mare şi frumos.» 

(2) EL. Sevastos, Sărbătorile Pop, publ. giar cit, p. 150.
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scăldătâre petrieele Şi flori de fin (stroh) : ca să fie copiii lor sănătoşi ca pâtra și drăgălaşi ca florile. (1) 

  

IV. 

TUNDEREA VITELOR. 

Nu mult după spe/area capului, partea cea mai marea Românilor din Bucovina îndătin6ză de a tunde vitele cele cornute, și mai cu s6mă viţeii, între cârne, precum și împre- jurul acestora, şi a le răteză vîrful codilor şi ale cârnelor (2), iar pe cai, şi mai ales pe mânji, a-i costruji, adecă a le tunde, „respective a le răteză tâtă coma şi c6da, precum și părul cel lung din frunte și de la picidre. (3) | 
Tunderea şi rătezarea acâsta a părului se face cu scop ca acesta să crâscă mai mare, mai frumos şi mai iute (4), 

  

(1) C. D. Gheorghiu, op. ciț, p. 62. — Dim. $, Lupaşcu, Medicina babelor, Bucuresci 1890, p. 40. ” (2) Dat. Rom. din Corlata, com. de G. Piersec: <După ce stati lăut, tund pe boi, vaci şi. viței în frunte şi la cârne, și le rătâză c6da» ;—a celor din Balacâna, com. de G. Jemna: «In diua de Sân-Toder se răteză codile la'vite> ;—a celor din Siret, com. de d-] Or.Dlujanschi: aIn acâstă di se tund viţeii între cOrne>; — a celor din Ilişesci: «In diua qe Sân-Toder tund părul de pe lângă cornele. viţeilor, din frunte şi din c6dă, anume ca să le crâscă cOrnsle -și părul şi să fie mat frumoși.» (3) Dat. Rom. din Corlata, com. de G. Piersec: <După ce s'aii lăut, tund caii la frunte, la comă, la „picidre și le rătâză coda»; — a celor din Șcheia, com. de Sim, Pop: <În diua de Sân-Tâder se costruşeză mânjii la comă şi la c6dă, iar viţeii se tund între crne>; — a celor „din Stroesci, com. de G. Bărtoiiă: «In diua de Sân-Toder rătâză Gme- nii codile şi câmele cailor» j—a celor din Tereblecea, dict. de Irina Bul- buc, com. de P. Seripcariă : «In diua de Sân-Toder tund. Gmenii vitele tinere cornute pe la cârne, ca să le crâscă eârnele frumos, iar mândi- lor le tund coma și coda, ca să crâscă acestea mai bine. De aceea se châmă viţeii și mânjii, cât sunt tineri, costruşi.» Ă (1) Dat. Rom. din Stroesci, com. de Gemeniuc: «Pe la Sân-Tâder băr- " Daţii rătâză cogile la vite, cregâna că acestea cresc apoi mai iute: ; —a celor din Udesci, com. de D. Cosmiuc: «La vite li se taie părul de la vir- îul codii, ca să crâscă mai. bine»; — a celor din Stupea, dict. de Maria a lui Costan Botoșan: «Mai de mult răteză boii și viţeii în frunte, ca să le crâscă păr frumos» i— a celor din Ilişesci, com. de d-l G. Forga-
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iar rătezarea e6rnelor anume ca, devenind vre-un vițel sai . 
viţică cu timpul împungători, să nu potă așă de lesne îm- 
punge şi străpunge pe cele-lalte vite și mai ales pe 6meni. 

După ce aii tuns acuma t6te vitele câte aii avut să le 
tundă, strîng tot părul tuns și-l pun sait sub Zăietorul lem- 
nelor, saii îl îngr6pă într'un moșinoiii de furnici, anume ca 
vitele să se îngraşe şi să fie iuți ca furnicile (1) şi să aibă 
preţ bun la vîndare. (2) 

Tunderea şi rătezarea părului însă e usitată nu numai în 
Bucovina, ci și în cele-lalte ţări locuite de Români, şi mai 
ales în Joldova (3), Muntenia (4), Ungaria (5), Transilea- 

  

cii, învăţător: «aie la vite pârul de pe frunte şi le rătâză codile, ca să 
crescă părul codii mult mai fumos» ; —a celor din Tereblecea, dict. de 

Maranda Strugariii: «De Sân-Toder se taie la vite părul dintre corne, și 

la cai se rătâză ceda și câma,ca să le crescă mai mare şi mai frumos. 
(1) Dat. şi cred. Rom. din Ilișesci, com. de d-l Forgaciii: <Taie la 

vite părul de pe frunte şi le rătâză codile, punând părul acela sub făie- 
torul de lemne, sait îngropându-l întwun 7moșinoiu, credând că vitele 
se fac mai grase»; -— a celor din Măzănăesci, com. de I. Butnariu: 
«Omenii tund viţeii pe la c6rne şi le pun părul în mauşindie, ca să se 
îngrașe»; —a celor din Pătrăuţul de lângă Sucâva, com. de Sim. Holca: 

«Omenii în diua de Sân-Toder tund de la vitele cornute părul de la 

cSrne și-l pun în mauşingie de furnici, ca să fie vitele iuți ca furnicile 

și să se îngrașe.» 7 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Putna, com. de Nic. Goraș: «La Sân-Zoder 

rătâză cârnele la viței, tot părul împrejurul c6rnelor și taie părul din 
vîrful .codii, anume ca să crâscă mal frumos şi să aibă preţ la vindare.» 

(3) Din Rp. la Cest. d-lui Nie. Densușian, com. Basaraba, jud. Su- 

câva: «In diua de Sân-Toder tund codile la vite şi la cai coma și c6da 
pentru a le cresce 'mai frumâse.» — Idem, com. Valea-Glodului, jud. 

Sucâva: «Este obiceiul ca în qiua de Sân-Toder să se tundă vitele în- 
“tre cârne şi caii la codi și e6mes. — Idem, com. Scorţaru-noi, pl. Vlă-, 
deni, jud. Brăila : «La Sân-Zoder se tund n6tini». — C. D. Gheorghiu, 

op. cit., p. 62: «In acâstă di se tund vitele în frunte; iar strohal (finul 

- scuturat din csle) se stringe şi se păstrâză pentru scâldători>. — M. 
Lupescu, Superstiţii, publ. în «Şegetorea», an. I, Fălticeni 1892, p. 123: 
«In diua de Sân-T6der se tund vitele în frunte, să se facă frumose.» 

(4) Gr. M. Jipescu, Opincaru, Bucuresci 1881, p.7: «Sân-Toder, când 
se tund ghitili între cârne, la câdă şi la copită, şi păru se pune bine, 

să nu se prăpădâscă ghita, or so mănânce lupu; oilor, să nu le fure 

din sare ori din lână, că nu le merge bine; vacilor, să nu le ieă din 

lapte, că le piere ţiţa.» 

(5) Kovari, Credințe pop. din Farnaş. publ. în e Gazeta Transilva-
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nia şi în Banat, cu acea deosebire numai că în unele lo- 
curi din cele două ţări de pe urmă se efectuâză Sâmbătă 
înainte de Săptămâna albă, iar în altele în sâra lui Sân- 
Toder. (1) 

«In ajunul Sân-Tăderului — serie d-l T. Frâncu cu privire la 
Români din munţii apuseni ai Transilvaniei — este obiceiul de 
a tunde viţeii în frunte şi cOma mândilor,-ca să le mârgă bine 
în cursul anului. Prin tundere se mai crede că li s'ar întări c6r- 
nele, iar mândilor le-ar cresce eGmele stufâse.» (2) 

In fine în Banat mai e în s6ra spre Sân-Toder încă şi 
acea datină ca să se dea sare descântată la vitele cu cari 
se lucră sub decursul Sân-Toderilov, anume ca să nu le 
facă Sân-Toderii vre-un răi. (3) 

In Moldova din contră este datină să se dea la vite sare 
descântată, ca să nu le facă Sân-Tâder vre-un răi, în cea 
dintâiă Vineri după Sân-Toder, precum şi în cea din urmă 
Marţi din luna lui Martie. (4) 

N, 

COLIVA LUI SÂN-TODER. 

Românii din cele mai multe părți, atât din Bucovina cât 
şi din cele-lalte ţări locuite de dînșii, ai datină de a duce 

  

niei», an. LIX, No. 282, p. G: «La Sân-Tăder vitele cornute mai tinerele 
și mai mărunte trebue tunse în frunte între cOrne, să nu le umple 
peste vară gadul,» 

(1) Sim. Mangiuca, Calendarul pe an. 1882 şi 1883: « Retezarea e6rne- 
lor viţeilor, tunderea părului lor! pe lângă cârne şi tăierea părului 
din virful codilor, spre a cresce 16t6 acestea mai iute și mai frumos. 
(Tote acestea se fac pe alocurea în sâra lui Sân-Toder.)» 
- (2) Op. cit, p. 128. - 

(3) Sim. Mangiuca, Culend. cit. | | - 
: (4) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 63. —G. 8. Ionânu, op. cil, p. 54: 
«Vinerea după St. Teodor şi în cea din urmă Marţi din luna Martie să 
se dea la vite sare descântată, ca să nu le facă St. Teodor vre-un rău.»
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în fie-care an în giua de Sân-T6der griîi fiert, numit co- 
livă, la biserică. (1) | 

Datina acâsta, după cum ne spune o legendă din Buco- 
vina, datâză tocmai de pe timpul lui Sân-Toder. Iată și le- 
genda respectivă : 

«Cică la începutul creștinismului eră un împărat păgân, care 
ură î6rte tare pe creștini și nu odată îi chinuiă şi-i pedepsiă 
forte crâncen, cugetând că prin acâsta îi va stîrpi de pe fața 
pămîntului, De la o vreme însă, vegend că creștinii din di în 
di tot mai tare se înmulțesc și că el nu-i pâte de-ajuns pedepsi 
și stîrpi, şi-a pus într”o di în gând ca să-i spurce pe toţi. Şi 
cum și-a pus în gând, așă a şi făcut. A poruncit ostașilor săi 
pe la începutul Postului mare, când toţi creștinii postiaii și se 
curăţiaii de păcate, să facă mai multe cuptâre de pâne spurcată, adecă amestecată cu sânge, precum și alte mâncări și băuturi asemenea spurcate. Iar după ce aă siirşit ostașii de copt pânea cea spureată, a poruncit tuturor neguţitorilor de pâne să stringă pânea lor şi să se vîndă numai pâne împărătâscă, prea bine sciind că creștinii, neavând ce mâncă, vor îi nevoiţi să cumpere “şi să mănânce pâne de a lui, și măncând se vor spurcă; și atunci se vor face păgâni ca și dinsul! 

<Și întradevăr că, oprind el neguţitorilor să vîndă pâne şi alte mâncări și băuturi de sec şi curate, și întindând numai marfă de a sa spre vîndare, creștinii fură de la o vreme ne- „YVoiţi să cumpăre și să mănânce pâne de cea spurcată de-a îm- 
poratului. | | 

«Insă Dumnedeii, vădând acâstă apucătură neomenâscă a îm- păratului, nu-i veni nici decum la socotelă, şi de aceea n'a lăsat pe creștini ca să se spurce, ci se arătă într'o nOpte unui creștin, anume ZOder, în vis, și-i dise să mergă până la Vlădica, să-i 

    

(1) Dat. Rom. din Bucovina, com, Costâna, distr. Sucevei, dict. de Ioan Cocârla, com. de Nic. Cocârlă, stud. gimn. —- Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușian, com, Sasca, jud. Sucâva: <Griiă fiert, numit colivă, se duce la biserică mai .cu sâmă la Sân-Toder, care se serbâză in Sâm- băta din săptămâna întâia a Postului mare» -— E]. Sevastos, Serbă- torile pop., publ. în giar cit., p. 150: <Sân-Toder cadetot-deauna în cea „dintâi Sâmbătă din Post, când se fierbe griă și se duce la bisericâ.» — Dat. Rom. din Banaz, com. de d-l Ios. Olariu : «In diua de Sân-Toder se duce colivă la biserică..—Sim, Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: «Ducerea colivei Sân-Toderilor la biserică se întîmplă în unele părţi din Banat tot-deauna Vineri după începerea Păresimilor,>
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spue ca să pue să tragă clopotele, să se adune toți creştinii la 
"un loc şi, după ce s'or adună, să le dică ca să nu mai cumpere și să mănânce pâne de-a împăratului, că tâtă e spureată. 

“«Toder, fiind un creştin forte evlavios și cu frica lui Dumne- deii, cum s'a făcut diuă, îndată s'a și dus la Vlădica şi-i spuse din fir în pâr tâte ce avi să ile spue. _ «Vlădica ascultă cu luare aminte până la sfirşit tâte cele'cei 
le spuse 7âder, iar la urmă, după ce a sfirșit, îl întrebă: cine 
este el, că pârtă grijă de turma lui Christos? 

«Toder îi răspunde, qicând : i 
«— Eu sunt ales şi trimis de Dumnedeii spre ajutorul crești- 

nilor, să-i feresc pe dinșii și pe Sfinţia Vâstră ca să nu vă spur- caţi şi necinstiţi, măncând pâne de-a împăratului! | 
«— D'apoi bine, — dise Vlădica mai departe, — cu ce să hră- nesc eit pe toţi creştinii, şi mai ales pe nevoeșşii şi săracii, cară 

numai cu cumpăratul se nutresc? 
«— Cu ce?... cu pesce și cu gri fiert și amestecat cu miere! 

— răspunse Tâder, — Dacă le vei da grîu fiert și pesce, nu se vor spurcă și nici de fâme nu vor muri, şi atunci mare le va fi mângăierea că i-ai ferit ca să nu-și pângărâscă sufletul ! 
«Și cum a spus Sân-Toder, căci creştinul acela eră Sân-T6der, așă a şi făcut Vlădica, şi creștinii nu avură lipsă să cumpăre și mai departe pâne de-a împăratului. 
«Și așă ședură bucatele împărătesei o săptămână întrâgă, fără ca să se uite cine-va la dinsele și să le cumpere. 
«Vădând ostașii de la o vreme că numai de g6ba stai cu pânea de vîndare, că nimeni nu vine s'o cumpere, aii mers la împăratul și i-ati spus că nimeni nu voesce să cumpăre pâne de a lui. 

| “<Împăratul, audind acâsta, s'a făcut foc şi pară de mânie, dar nu dise nimic, fără numai atâta ca să mai stea încă o săptămână şi apoi va ved6 ce-a face. 
«Ostaşii mai stătură o săptămână, dar tot de g&ba, căci nu numai că nu veniă nimeni să cumpere, dar nici chiar nu se uită | la pâne. 
«După ce a trecut acuma şi a doua săptămână și a vădut îm- p&ratul că nimeni nu vine săi cumpăre pânea, fiind-că creştinii se nutriaii cu pesce și cu griă fiert, a poruncit să încarce tâtă pânea în harabale şi să o ducă să o arunce în apă, ca să omă- „—nânce pescii și să se spurce aceştia. 
«<âst-fel a spureat el tot pescele. 
«Sân-Tider, vădând acâsta, i-a făcut pe creştini iarăși luă-
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tori de s6mă ca să nu mănânce mai mult pesce, că acuma și acesta e spureat, ra 
«Și creștinii, ascultânăitI pe Sân-76der, saă hotărît să nu mănânce nici pesce, ci numai griă fiert, «De atunci apoi și până în diua de astăgi nu obicinuese 6me- nii a mâncă pesce în decursul Postului mare, afară de Florii şi de Bunavestire, credând că numai în aceste două dile e bine de mâncat, iar în cele-lalte e spureat. 
«Și tot de atunci se trage şi obiceiul, că duc Gmenii în fie-care an în giua de Sân-Tâdey colivă, adecă grîu fiert și îndulcit cu miere, la biserică.» (1) 

Grîul, respective coliva, despre care ni-i vorba, se pregă- tesce în cele mai multe părţi ast-fel: se pis6ză bine în piuă, se cerne, şi se pune apoi la foc să fârbă. După ce a fiert de ajuns, se frământă puţin și se pune și puţină sare în el. Ast-fel pregătit se pune într'o strachină, se netegesce bine pe de-asupra, şi apoi se duce cu strachină cu tot la biserică. (2) | 
Unele femei mai cunoscătâre şi mai pricepătâre în ale pregătirii bucatelor, prin urmare şi a colivei, după ce au fiert grîul cum se cade și după ce Pati îrămîntat de ajuns, îl amestică cu puţină miere, ca să fie mai dulce și mai gustos la mâncare: iar după ce Pai pus în strachină sau într'un - talger și Pai netedit, îl împodobese pe de-asupra cu mieg de nucă, pe care-l aș6ză în formă de cruce. Şi așă îl duc apoi la biserică, (3) 

In cele mai multe parți din Bucovina însă este datină de a duce în diua de Sân-Toder la biserică nu numai griu fiert, adecă colivă, ci şi Domeniri sau sorocouste, adecă câte 
Ra 

. 

(1) Din Costâna, dict. de Ioan Cocârla și com. de N. Cocârla. — Vegi şi E. Baican, Obiceiuri la Români, Bucuresci 1884, p. 16: «In diua de Sân-Toder, care se prăznuesce în Sâmbăta întâia a Postului mare, fie- „care gospodar face colivă (grîu fiert cu miere de faguri şi mied de nucă pisat), spre “aducere aminte că Săân-Tâder, trăind între păgâni, a sfă- tuit pe creştinii cari erai cu el să nu mănânce nimic de la păgâni, că eraii t6te lucrurile de mâncare otrăvite și necurate, și, deci, pentru a nu suferi de fâme, să mănânce grîii fiert.» 
(2) Din R&p. la Cest, d-lui Nic. Densușian, com. Sasca, jud. Sucâva. 43) Dat, Rom. din mai multe Părţi ale Bucoviuci.



(9 

un păhărel de miere, de-asupra căruia se află un toiag de câră galbenă, în unele locuri însă o lumină mare albă, apoi un şipuşor de vin sai mied, ori mursă, şi un blid cu. pâne săi vre-o câţi-va colăcei ori franzele. . Păhărelul cu miere şi toiagul de pe dînsul rămân în bi- serică până în Joia mare, iar blidul cu pânea şi şipuşorul 
cu vin, cari le ieă preotul liturghisitor dimpreună cu cei- lalţi servitori bisericesci, se aduc în fie-care Sâmbătă ce urmâză. | | | 

Toiagul, respective lumina, se aprinde în fie-care Sâmbătă 
la sfîrşitul liturghiei, când se face pomenirea celor morţi, pentru cari s'aii şi adus. (1) 

In unele părți, din Bucovina, în loc de aşă numitele. po- meniri, sorocouste sai parastase, despre cari am vorbit până 
„aci, este datină de a se duce la biserică ciur, adecă un ciur 
saii sită în care se află puse mai multe pomeni. (2) 

In alte părți atât din Bucovina cât și Transilvania, Qi- 
strictul Năs&uduluj, pomenirile acestea se fac în decurs de 
$6pte Sâmbete, începând cu Sâmbăta din Septemâna albă, 
adecă cu cea dinaintea Postului mare, și ţinându-se în 
fie-care Sâmbătă următore până înainte de Florii sai Du- 
mineca Floriilor. (3) IE 

Tot cam așă so due sait se pârtă colivele, pomenile sai 
parastasele acestea şi în unele părți din Joldova şi Mun- 
tenta. (4) 
Româncele din Tureia europână fac în ajunul onomasti- 

  

(1) S. Fl. Marian, Znmormântarea la Români, p. 378. 
(2) Dat. Rom. din Frătăuţul vechii, dict. de Zenovia Rusu. 
(3) S. Fi. Marian, Inmormiîntarea la Români, p. 378. — Dim. Dau, 

Comuna Slraja, p. 92: <In Sâmbetele Postului celui mare se pârtă sluj- 
bele consângenilor mai de aprpe cari aii r&posat în decursul anului 
expirat, începând de la Postul mare. În Sâmbetele morţilor femeile nu 
ung cu lut în casă, ca să nu se ungă gurile morţilor cu lut. Și acei cari 
wait avut nici un cas de mârie în anul trecut pomenesc pe toţi morţii 
lor în acele Sâmbete.» : i 

(4) Din Resp. la Cest, d-lui Nic. Densuşian, com. Sasca, jud. Sueâva: 
«In tâte Sâmbetele din Postul mare se duc la biserică parastase, adecă 
câte 2 sai 3 colăcei rotundi pentru fie-care mort, dacă se pârtă pentru 
doi sait trei morţi.» — C.D. Gheorghiu, op. ciț, p. 63—64. —1, S. Ne- 
goescu, Credinţe populare, publ. în « Gazela Poporului», an. IV, Timi-
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coi unui cap de familie, prin urmare și în ajunul lui Sânu- Toder, pendertu, adecă cinci litii saă pâni (pendi arton), cari, împreună cu o sticluţă de vin Şi cu o colivă, se tri- mi: la biserică spre a fi binecuvintate. Una din aceste litii rămâne preotului, iar cele-lalte patru se fac bucățele şi se împart în biserică şi acasă. Iar în diua numelui se mai binecuvint6ză încă o litie şi încă o colivă acasă la acela a căruia e diua numelui. (1) Ea 
In fine, fârte mulţi Români din Bucovina îndătinâză nu numai de a duce colivă şi pomeniri la biserică, ci toţ odată de a face şi Prasnice acasă asemenea pentru aducerea aminte și pomenirea celor r&posaţi, şi mai cu sâmă acelora cari s'au chemat 7odep (2), precum şi cei ce se châmă Toder (3), şi a da la-ocasiunea acesta celor s&rmani nu nu- mai mâncări şi bButuri, ci şi alte obiecte de pomană. (4) In fine e de observat încă şi aceea că toți cei ce se châmă Toder îşi prăsnuese onomastica, nu la diua aniversară a vre- unuia din sfinţii cu acest nume, ci în Sâmbăta lui Sân-Toder, despre care ne-a fost până aci vorba. (5) 

Ora 1888, No. 17, p.5: «Asemenea, Păresimile, în tâtă Sâmbăta se due colivi la biserică de așteptarea sufletelor până la Joi mari» (1) I. Neniţescu, Deta Românii din Turcia curopendă, Bucuresci 1893, p. 527, nota 1, 
(2) Dat. Rom. din Stupea, com. de Onufr. Căilen: «De la Sân-Toder încep t6te prasnicele dumnedeesci. Unii Smeni fac în acâstă di şi o l&că de prasnic>;—a celor din Volovăţ, com de 1. Buliga : <Sân-Tâder pică la popor tot-deauna în săptămâna cea dîntâiă a Postului mare, și anume Sâmbătă, şi acuma fac ei cele mai multe prasnice» ;—a celor din Liugi, dict. de Maria Stefanescul şi com. de Dim. Bondari: <La Sdn-Toder se pornesc prasnicele> ; — a'celor din Broscăuţul-vechiiă, dict. de Palaghia Onciul, com. de G. Palamarciuc: <În diua de Sân-Toder fac unii pras- nice, pomenind pe cei răposaţi.» , (3) Dat. Rom. din Pătrăuți, distr, Sucevei, com. de Sim. Holca: <Ome- nii cari se châmă Toder fac în acâstă di prăsnuire».; — a celor din Lucăcesci, com. de Iac. Paicu: «În diua de Sân-Toâder fac prasnice aceia cari se eh6mă Toder.» 

(4) Dat. Rom. din Cupca, dict. de Casandra 'Țuguiu, com. de Th. Pre- | lică : <În giua de Sân-Toder se dă sârmanilor de pomană.» (5) G. Dem. Teodorescu, Datine vechi, publ. în « Gazeta sălenului>, an. XV., R.-Sărat 1895, p. 176. — Sim. Mangiuca, Calendar pe anul 1882 şi 1883: «În multe comune (sate) numerâse familii sântuese pe Sdu- “Toderi de patroni ai casci.:
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VI. 

ÎNCURAREA CAILOR. 

Încurarea cailor, numită şi Alergarea cailor, este o da- tină, care se ţine de regulă în Sâmbăta lui oder, sai mai bine dis în diua de Sân-Toder, şi care e usitată mai cu s6mă în Muntenia. (1) 
Nu e însă aci vorba despre dilele onomastice ale celor | vre-o şâpte opt sfinți 'Teodori, cari se citese în calendar, 

răspândite peste tâte lunile anului, ci despre întâia Sâmbătă 
ce urm6ză după Ldsata secului de Postul Pascilor; nu este 
cutare gi din lună, ci invariabil prima Sâmbătă din post, 
şi mai adese în luna care ne aduce primăvara, căci Martie din post nu lipsesce nici odată. | | 

Fiind-că se lasă sec de două ori, odată de carne, altă dată 
de brânză, de aceea Încurarea cailor se practică după lo- calităţi, când în Sâmbăta din Septemâna brânzei, când în - Sâmbăta primei săptămâni din post. Cea dintâi prevalâză în unele localităţi pentru Încurarea cailor, cea de a doua: pentru obiceiul domestic al spălării capului cu Erbă mare. (2) "In unele părţi, tot din Mantenia, Încurarea cailor e usi- tată în qiua martirului Teodor Tiron (17 Februarie) (3), iar PI 

(1) Din R&p. la Cest. Q-lui Nic. Densușianu, com, Zănsga, pl. Câmpu- Romanați : «Flăcăii pe-aici ai obiceiul în diua de Sân-Toder dea încură caii în on6rea lui Sân-Toder, căci el umblă călare când era pe pămînt.» — Idem, com. Diosci: «Sân-Tăder a fost un bun călăreț. EI a tăiat un a ş&rpe mare, care mânecă lumea. De aceea băeţii, în diua lui, se împlimbă pe cai»; —'Idem, com, Petru, jud. Teleorman : <Omenii în giua de Sân- Toder încură caii, şi se ține ca sărbătâre numai pentru aceea» ;—Idem, com. Seorţaru-noi, pl. Vlădeni, jud. Brăila: «La Sân-Toder se cârcă caii, cari sunt sănătoși, încălecână pe ci și repegindui câte o bucată de loc ca să fie sănătoși peste an» ; — com. de d-l Dr. C. Istrati: «In Muntenia şi mai ales în judeţul Romanați există încă şi acuma Încu- rarea cailor numită şi Alergarea de cai, în giua de Sân-Tâder la în- " ceputul Postului mare.» 
(2) G. Dem. Teedorescu, Datine vechi, publ. în «Gazeta sătenului»» an. AV, R.Sărat 1898, p. 14. 
(3) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densușian. com. Ciurarii, jud. Te- leorman: «Caii lui Sân-Toder se serbâză la 17 Februarie, când se fac alergări cu caii, tără a sei ce însemnătate aii acești cai.» .
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în altele în diua de Patru-deci de Mucenici (9 Martie). (1) In unele părţi din Transilvania, precum bunădră în Sâncel, lângă Blaj, precum și în Banat, Încurarea sa aler- area cailor e usitată în Lunia primă din Postul mare. (2) Încurarea cailor, după 'cum resultă din cele înşirate mai sus, cade în răstimpul celor nouă dile cât durâză Caii lui Sân-Toder. (3) | | 
Totuşi diua cea mai usitată pentru  Încurarea cailor e diua de Sân-Toder, care, după cum am vădut în cap. 1, 

cade tot-deauna în Sâmbăta cea dintâia a Postului mare, când cade şi Tâderul-cel-mare, | 
In acâstă gi toţi sătenii din localităţile amintite maj sus, şi mai ales cei din jud. Romanați, cari ai cai, es cu dînşii la un loc deschis şi acolo încep apoi a se întrece în fugă. Cine ajunge mai de grabă la țintă, acela e cinstit şi sărbă- torit de toţi, acela câștigă premiul, care constă mai ales în laudă. N 
Unii se apucă chiar şi în rămăşag. Ac6sta însă atârnă de regulă de la voinţa şi starea celor ce se apucă în rămășag. (1) 
Încurarea cailor, care dă ansă poporului de la ţâră de a ţin6 şi a griji câtse pâte de bine de caii săi peste 6rnă, ca să fie cât se pâte de sdraveni,. voinici, tari şi tot odată 

cât se pâte de sprinteni, şi ca să nu-l dea nică când, la nici 
o întîmplare, de rușine, e o datină fârte veche, moștenită de la străbunii noștri. 
Dovadă despre acâsta avem mai cu s6mă mai multe co- 

linde. 

  

(1) Din R&sp, la Cest. d-Ini Nic. Densușian, com. Socetu, jud. 'Teleor- man: «La Macenici es băeţii pe cai şi fac alergări prin comună. Fetele atunci trebue să se spele pe cap des-diminâţă, căci alt-fel, dacă caii s'ar vede alergând şi ele ar fi nepeptănate, li se încurcă părul tâtă vara.» (2) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul : «Lunia primă din Postul Pasci- lor sait Postul mare alergă caii şi mândii. Tot atunci al6rgă și vitele pe uliţă, ca să fie iuți peste an. Ba chiar și viţeii de un an îi prind la jug şi-i alârgă pe uliţă.» — Sim. Mangiuca, Calendarul pe an. 1893: «Tot în acestă Luni (adecă cea dintâia din Postul mare) alrgă Gmenii Ă cu caii.» 
Ă 

(3) Com. de d1 E. Hodoş: «<Alergarea cailor în Păresimi nu-i alt cevă decât imitarea alergării Sâm-Idderilor pe cai în Postul mare.» (4) Com. de d-l Dr>C. Istrati.
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Așă într'o colindă din 
nepotcovirii cailor, 

Muntenia găsim, 
încă şi încurarea lor pe gerul cel cum-= 

pe lângă faptul 
plit al ernei şi pe căldura cea înnecătâre a verii. Iată şi 

La stilpul din grajd 
Stă murgul legat, 
Legat și 'nfrînat, - 
Mult nu stă legat, 
Că pe el mi-l scâte 
Și frumos mi-l bate, 

- Frumuşel pe spate, 
Și pe el mi-l ţin 
Patru aprodei, 
Doi de dârlogei, 
Doi de dalbe scări, 
Iar al cincelea, 
Ce stăpân i-eră, 
Tînărul N. 
Pe sapă mi-l bate 
Și mi-l netedesce, 
Din gură-i grăesce : 
— Pasci, murgule, pasci, 
Pasci să mi te îngrași, 
Că am să te vind 
În tîrg la Buzău 
Pe chile de grăi, 
Valuri de postav, 
Nunta ca să-mi fac, 
Ostea să-mi îmbrace ! 
Murgul, W'audiă, 

Din gură-i grăiă: 
— Drag stăpâne-al mei, 
Dat de Dumnedeii, 
De ce să mă vinqi ? 
Mai adu-ţi aminți 
C'an, la Bobotâză (1), 
Când preoţi botâză, 
Lumea creștin6ză, 
Io m'am întrecut 
Da 

(1) Anacronism: Alergările cu 
Sân-Toder, iar nu la Bobotâză, 

colinda respectivă: 

Cu cinci-deci de cai, 
Tot cai nemeșesci, . 
Tot misiră turcesci, 
Tot cai potcoviţi, 
Bine închingiuiţi, 
To nepoteovit 
Şi nechingiuit; 
La "ntrâcăt te-ai luat . 
Pe g&hâţă lucidsă, 
Sticlă lunecâsă : 
Fi S'aii resghinat, 
Jos că mi-ai picat; 
Io, nepoteovit, 
Nainte-am eșit; 
La toţi am plăcut, 
Fală ţi-am făcut, 

„Și ţie 
"Şi mie, 

Ţie de vitez, 
Mie de cal bun! 

Tin&rul N. 
La murgul privesce, 
Din gură-i grăesce: 
— Pasci, murgule, pasci, 
Pasci să mi te *ngrași, 
Că eii nu te vinq, 
Ci te ispitese 
Și glume glumesc! 

Murgu-i răspundeă, 
Din gură-i diceă : 
— Stăpâne, stăpâne, 
“Drag stăpân al mei 
Dat de Dumnedei, 
Mai m'ai ispitit 
La un mare zor 

  

  
cai se fac, după cum s'a arătat, la



N luna lui Coptor 
Cu cinci-deci de cai, 
Cinci-deci fără cinci, 
Patru-deci și cinci, 
Să trecem în not 
Apa Mării: Negre. 
Toţi s'aă înnecat, 
La afund sai dat. 
Ce sunt vinovat ? 
Că eii te-am scăpat, 
Când m'am pedicat 

D'o până 

De mrână, 

Și m'am poticnit, 
Caftan ţi-am stropit, 
Caftan şi cioltar 
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"Galbăn busdugan: 
Afar” Wam eşit 
La mal pe uscat, 
C'o nar' am suflat, 

Tâte le-am svîntat; 

C'o nară de foc, 
Le-am svîntat pe loc, 

C'o nară de vînt, 

Le-am uscat curînd, 

Și, cum am putut, 
Fală ţi-am făcut 

Şi ţie 
Și mie: 

Ţie de vitez 
Mie de cal bun! (1)   

O altă colindă ne presintă încurarea eterogenă: rămăşa- 
gul calului cu șoimul de vînătâre; În sfada lor, amîndoi se 
laudă că unul va întrece pe altul la fugă. Voinicul le satis- 
face dorinţa şi promite că va aduce la îndeplinire condi- 
ţiunile între ci stabilite, de a pedepsi cu asprime pe cel ce 
se va arătă codacii: 

Sâmbăta treceă 
Şi diua-mi sosiă, 
La câmp îi scoteă, 
Și mi-i potriviă, 
Şi drumul le qa. 
Murgul își luă 
Drumul cu fuga, 
De par'că sbură ; 
Apoi se "'ntorecă, | 

Ca un cal cuminte, 

C'un câs mai nainte. 
Șoimul își luă 
Cerul cu ducu 
Şi pe vînt sbură; 
Insă rămâneă 
Și întârdiă 
Cun c6s mai târdiii, 

  

Tot prin crângurele, 
După păserele, 
Paseri gălbi6re, 

Paseri de pe mare, 
Acas' de-mi veniă, 
Pe stilp se lăsă 

Cântând, 

Ciripind, 
Din gură grăind: 

— Stăpâne, stăpâne, 
Drag stăpâne-al mei 
Dat de Dumnedei, 
Vin” de mă sluţesce - 
Şi mă& pedepsesce, 
Că io am venit 
Cun c6s mai târdiu!   

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. rom., Bucuresci 1885, p. 36.
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Atunci calul, emblema bunătăţii genersse, mulțumit cu re: compensa morală a victoriei, ca unul care pentru fală, iar nu pentru interes se luptase, intervine cu mărinimie și-l râgă ast-fel: 

Pe: umeri cu şoimul, 
Domnul te-o ved;, 
Bine i-o părg 
ȘI ţi-o mulţămi 
Şi te-o dărui 

| C'un dar, 

— Stăpâne, stăpâne, 
Drag stâpân al meă, 
Dat de Dumnedeiă, 
Șoimul nu-ţi sluți, 
Că ţi-o trebui 
Rar, la gile mari, 
Ca a de Crăciun 
Și de Bobot&ză. 
La curte de-i merge | 
Călare pe murgul, 

C'un cioltar, 
C'un caftan de Domn, 
Taie cap de om! (1) 

In fine, o a treia colindă din Banat, care descrie nu nu- mai alergarea cu caii, ci ne arată tot odată şi premiul ce-l va câştigă junele care va sosi mai întâi la locul hotărît pentru alergare, sună precum urmâză: 
La livada, sub cetate, 

Mire tinerel! 
June mîndru, calu-și bate, 
ȘI-I înfrînă, și-l întârce, 
Râtă mare ca să joce. 
— Alelei! murguţul meă, 
Dar” ce-i adi pe capul t&ă ? 
Vreii să-mi joci, și tu nu joci, 
Stai ca d6lul, nu te?ntorci! 
— Alelei! stăpânul meă, 
Bine scii tu, că mi-i răi, 

“M'ai mânat și m'am stricat 
Când cu mine ai săltaţ 
Trei părae-alăturate 
Şi trei ziduri de cetate, 
Pentru fata frumușoră, 
Să o iei de soţidră! 

— Murgule, căluţul meă, 
Ian arată pasul tăă, 
Lasă-te ca şi pe vînt, 

  

  

Să m'ajungi nici de pămînt, 
Umbra ta să nu te *'ntrâcă, 
Tu săntreci junimea 'ntrâgă... 
Nu mă face de ruşine, 
Astădi aş jucă mai bine, 
Sari, te'ntârce cât mai poţi, : 
Ca-să 'ntrecem noi pe toți, 
Cine ?n frunte-a alergă, 
Fată mîndr'a căpătă, 
Dacă ca ar fia mea, 
Ei în staul te-a băgă 
Și ţi-aş da orîă vînturat 
Și vin roșu strecurat! 
— De-i așă pe cum grăesci, 

Mână-mă ?n cotro voesci! 
Murgul şoim se preifăceă, . 

Pe toţi junii întrecei, 
Alergă ca și pe vînt, 
Ajungeă după cuvînt, 
Și ușor se întindeă, 

(1) G. Dem. Teodorescu, op. cit. p. 63. 
Marian, Sărbătorile, II.
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Nici de 6rbă atingeă!. — Mâna mea acu-i a ta, 
„Mirele ca n sbor se duce :| Că ai cal de poţi grăbi, 
Pe fătuţă s'o apuce, ” Când dușmanii vor bui, 
Și de ea s'apropiă Ca să-mi rumpă florile 
Și de mână o ţineă, — Să 'ntunece zorile, 
Şi pe juni ei îi vedeă o Ca cunune să nu fac, | 
Nori din pulber prefăcând Că ar vrea să nu-ți mai plac, 
Și acasă re'ntoreând, La 'ntunerec să nu vedi 

Fat! atuncea cuvint: Că ar vrea să mă şi perdi! (1) 

Datina Încurării — tot-deauna favorisată de câte-va îm- 
prejurări, între cari agerimea cailor, încorcirea lor, apoi 
desimea răsboielor, marea căutare ce aveai în comerciu, ca 
bucurându-se de necontestată reputaţiune, — datina Încu- 
rării a străbătut vâcurile până în suta XVIII, când, după 
Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncovânu, beii fanarioți, 
neputendu-o desfiinţă, îi dai un' fel de lustru. 

În Bucuresci, Oborul a fost continui un tîrgîînsemnat de 
cai. Apr6pe de acel punct urmă să se facă și încurarea de 
la Sâmbăta lui Toder. | 

Sub /psilanţi s'a preferit câmpia Colentinei din josul mă- 
năstirii Plumbuita spre satul Stefănesci. Sub Ghici s'au fă- 

- cut mai multe alergări de vară la 27 Iulie, diua St. Pante- 
leimon, pe câmpia de lângă ospiciul şi biserica comunei Pante- 
leimon spre Cernica. Cantacuzinii at întreprins încurări pe 
câmpul Cotrocenilor în direcţiunea comunei Domnesci. Din 
tOte aceste localităţi, usul a consacrat câmpia de la Teiă,. 
proprietate tot a familiei Ghica, din causa apropierii bise- 
ricei, a pădurii și a lacului, cum şi pentru cuvîntul că tot 
acolo se mai ţinea un bâlciii anual, gis bâlciul' Drăgaica, în 
diua de Sânt-Ilie, 20 Iulie. 

În capitală, încurarea a înflorit până acum vre-o 25 ani. 
când măcelarii se întreceai cu orzarii pe căluşeii lor î2 
buestru, giambaşii cu foştii militară în fuga mare şi cu zur- . 
bagiii pe deșelate. 

Și eră demnă de admirat acea aglomerare învălmăşită, 
unde totul se petreceă în libertate, sub arşiţa s6relui sai 
la bătaia vîntului, fără plată de intrare, fără premiuri în 

  

(1) Dr. At. A. Marienescu, Colinde, Pesta 1839, p. 113.



83. 

  

bani saii în obiecte, fără pariuri şi fără poliţie. Ca la o ade- verată instituţiune democratică, lăsată numai pe sâma cla- selor de jos şi de mijloc, participă bătrân Și tînăr, mai îm- brăcat şi mai sdrenţeros, familii întregi și individe isolate, toţi voioşi şi zîmbitori de păţeniile “unora, de _triumfturile altora. - 
Și toţi se întorceaii acasă cu nespusă poftă de mâncare, fiind-că petrecuseră diua în aer liber şi curat, fără grijă şi numai cu emoţiuni nevinovate. 
Datina străveche, care atâta timp îmbunătăţise rassa cai- lor românesc, degenerase cu totul și ajunsese slabă petre- cere de mahală, când imitaţiunea străină veni să o reorga- niseze, să o ridice, să-i dea alt îfos și săo prefacă în aşă numitele curse. 
Curse ? 

E 
La audul acestui cuvînt poporul pufni în rîs, căci el în- 

trebuinţă cursele numai pentru prinderea ş6recilor, chiţea- 
nilor şi şobolanilor. Așă sa întîmplat cu multe neologisme, cari aveait omonime în limbă. - | 

— Nu mai e, vere Năstasă, nu mai e încurare de cai ! ci-că se fac alergări lângă pădurea Bănesei Şi unul m'a pă- călit spuindu-mi' că le dice curse! 
— Da, vere Dinule, aşă am audit şi eu! 
— Şi:cum or fi nenişorule ? co-or fi prindend cu ele ? 
— Ci-că prind bani în loc de şoreci : bani de la cine 

alârgă cu caii, bani de la cine intră să privâscă, bani unii 
de la alţii pe rămăşaguri că pintenogul lui Stan o să în- 
trecă pe bidiviul lui Neşu, ori că roibul cutăruia o să sară 
peste șanț mai abitir decât surul cutăruia. | 

Încet încet, transițiunea s'a făcut şi lumea s'a deprins cu 
„noua organisare, căci nu eră cevă noi, ci continuarea sub 
altă formă a vechei datine.: 

Alergările de cai, ca necesitate economică şi ca institu- 
țiune utilitară, urmati -să fie chiar desvoltate. De: aceea sau: 
și admis două epoce: în locul Sâmbetei lui Toder, alergă- 
rile de primăvară și cele de tmnă, cu tendinţa de a fi 
introduse în cât mai multe localităţi și nu de a le scobori 
la nivelul poporului, ci de a ridică poporul până la nivelul 
lor, prin cultura și îngrijirea cailor. Şi e un bine, căci obi-
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ceiul încurării, pe care-l avusesem înainte de alte țără, nu 
trebuiă să dispară, ci să 'se primenâscă şi să progreseze, ca 
multe din manifestările activităţii în societatea modernă. (1) 

VU. 

ÎNFĂRTĂȚIREA ȘI ÎNSURAȚIREA. 

O s6mă de Români şi Românce din unele părţi ale Tran- 
silvaniei, Banatului şi Ungariei, pe lîngă datinele usitate în gqiua de Sân-Tâder cari sai înșirat în capitolele pre- 
mergătâre, mai aii încă şi aceea de a se prinde fraţi de 
cruce, cărora le mai qgie şi fărtați, precum Şi surori de 
cruce, cari se mai numesc și surate. | 

Fraţi de cruce sunt dot prietini fârte intimi, gata să sară în foc și în apă unul pentru altul. 
Se mai numesc fraţii de cruce şi fărtaţi din dragoste (2), iar acțiunea acestei frății sati fărtății se numesce înfiă- fire (3) sai înfărtățire Şi însurăfire. (4) 
Devisa fărtajilor este iubirea extremă până la mârte. Nu se cârtă şi nu se trădâză, fie chiar morte de om. Un frate de cruce valorâză mai mult decât un frate de sânge. Secre- tele lor nimănui nu se spun. 
Dacă more unul din ci, atunci cel remas în vi6ță umblă cu capul gol, ca şi cei-lalţi consângeni ai mortului, până îl îngrâpă, ieă parte la înmormîntare, duce sicriul cu alţii şi-i păstr6ză. amintirea tâtă „vi6ţa sa, dicând: avut și că un făvtat şi mam avut parte de el. 
PI II 

(ID) G. Dem. Teodorescu, Datine vechi, publ în Jiar cit, (2) Frâncu și Candrea, op. cit, p. 126. 
(3) Din mss. d-lui 1, Pop-Reteganul: «La acâstă gi se face în ţâra Hațegului înfrățire, adecă feciorii se fac /raţi de cruce, iar fetele surori de cruce.» 

(4) Sim. Mangiuca, Calend. pe au. 1883: <Infirtățirea teciorilor și însurățirea fetelor (pe alocurea după Pasci la Îatealăii).»
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Pruncii fraţilor de cruce nu se căsătorese împreună, gi- când că-i păcat. De aceea Sunt rar Gmenii cari se prind îraţi de cruce, Şi numai multă simpatie, convieţuire, afaceri comune, motive psichice pot să determine pe doi inși saii pe două inse să se prindă fârtaţi şi surate. ” 
Fraţii de cruce se prind saii când sunt prunci de la 10—16 ani, ori în juneţe, înainte de a se fi căsătorit, şi după ce s'aii prins, numai mârtea îi mai p6te despărți, Prinderea se face pe pâne şi pe sare şi formula de jură- mînt este acâsta: 

Ei ţi-oiii îi frate 
Până la mârte. 
M'oiii lăsă de pâne 
Și de sare mai bine 
Decât să mă las de tine! 

După rostirea. jurămîntului, dai mâna şi frăția este în- cheiată. : | 
In comunele Tomnatec, Grohot, de pe Crişul-alb, fraţii de cruce, când se prind, îşi împung cu un spin vîrful de- getului mic, sângele îl amestecă unul cu altul şi ast-fel, dând mâna, se sigileză făţia. 

“ Tot în modul arătat se prind şi surorile de cruce când sunt mici și înainte de a se mărită. Ele se întitul6ză : fa sora saii surată, pe când fraţii de cruce îşi dic: 76 frate sai mei fărtate. | 
“În ţinutul Târnavelor, pe la Lodroman, Lunca, ete, fraţii de cruce își die şi veri şi surorile de cruce se mai numesc Şi verișdre. 
Pe la Sibiiii, în comuna Săcel, mai mulţi copii în diua de Sân-Toder se adună la un loc şi, ţinându-se de mâni, se în- virt pe lângă un pom, și cei cari se prind fraţi de cruce îşi adresâză următrele cuvinte : 

— Frate, frate, . 
Până când mi fi tu frate ? 
— Ţi-oii fi frate 
Pân' la mârte! 

După aceste întrebări şi răspunsuri, schimbă unul cu al-
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tul nisce colăcej anume făcuți de mame şi ast-fel este în- 
cheiată frăfia. (1) | 

In comuna Orlat, tot din Transilvania, copiii, după ce 
crese mai mărișori, se prind veri prin mijlocirea unor co- 
lăcei, cari se numesc brăduleţă şi cară se acaţă în pruni sati 
în alţi arbori, câte unul pentru fie-care copil ce se prinde 
văr. Apoi se apucă toți de trunchiul pomului și scutură. 
Acela, al cărui brădulete cade mai întâiă, este verul cel mai 
mare. Și după ce sai prins veri, trebue să țină unul cu 
altul tâtă viâţa în bine şi în văi. (2) 

In fine trebue să mai amintim încă Şi aceea că /rdţia, 
făriăția şi surăția e usitată nu numai la Românii din ţă&- 
rile sus numite, ci şi la cei din Bucovina, Îoldova şi Jun- 
tenia, cu acea deosebire numai că la aceşti din urmă nu 
ni se spune în ce gi anume se face. 

<A se prinde fraţi de cruce — scrie V. Alecsandri — e o da- 
tină antică, ce impune datorinţa de a-și da viâţa unul pentru 
altul. Legătura acestei frăţii se făceă prin amestecarea sângelui. 
Când doi bărbaţi se decideaii a se înfrăţi, trebuii să-și facă ei 
pe braţul drept câte o tăietură în formă de cruce și să unâscă 
sângele lor, Acest obiceiii mistic, carele în epoca de astădi e 
mai de tot cădut, se ţine negreșit de Gre-cari tradiţiuni de pe 
timpul Cruciatelor, sati pote chiar de tainele introducerii creşști- 
nismului la Români.» (3) 

Și cum că întru adevăr datina acâsta trebue să fie forte 
veche la Români, ne pâte servi ca dovadă nu numai tra- 
diţiunea, ci şi unele cântece bătrânesci, precum şi unele 
basme sai poveşti. 

Așă un cântec bătrânesc din Aloldova, întitulat Balaurul, 
după ce ne descrie mai întâii cum un teribil șârpe 

Înghiţise jumătate 
“Trup cu arme ferecate, 
Trupușor de voinicel, 

încheie prin arătarea neașteptată a unui vitez, caro: 

  

(1) Frâncu şi Candrea, op. cit, p. 126—127. 
(2) Com. de d-l Romul Sim, învăţător. 
(3) Poesii pop. ale Românilor, p. 13.
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„+. Cu pala lui cea nouă De venin îl curăţiă 
Pe balaur taie n două, | Şi cu vi6ţă-l dăruiă; 
Apoi trupul înghiţit, | _ Apoi mări cât trăiă 
Plin de rane, otrăvit, Fraţi de cruce se prindea, EI în cârcă-l rădică, Și 'mpreună voiniciă, Sus la stână se urcă Pe balauri de stîrpiă... (1) 
Și în lapte mi-l scăldă, . | 

Un alt cântec bătrânese din Muntenia, întitulat asemenea 
Balaurul, ne spune că un voinic, care a fost așijderea. în- ghiţit până la jumătate de un șârpe, se tânguiă şi se rugă 
gicând: Ii 
— Tinere Hușn, „Trupul mi-a 'mbucat Vitez Moldovân, Pân' la jumătate, 
Ia lasă drumul Mai, mult nu mai pâte Și-apucă câmpul; De arme bogate 
La mine te-abate La brii înţesate, 
Şi vin” de mă seste De paloşul lat, 
Din gură de şârpe, Lat şi ferecat. 
Că te-oiii luă rate Ia taie pe șârpe 
Și ți-oiă, fin€ parte Și vin de mă seste, D'acum pân” la morte, | Ca să scap de mârte, Proeletul spureat | Că te-oiii prinde frate... (2) 

Şi în urmă întrun basm, asemenea din Muntenia, înti- 
tulat Bogdana Vitezul, cetim : | 

«Smeul sări înapoi cu grOză, apoi îi dise: | , «— Nea Bogdane, aici e moșia n6stră şi te-a adus Dumnedeii la noi, apoi aide să ne prindem frați până la m6rte; vino să trăesci cu noi, şi sciti bine că și fraţilor mei o să le placă prie- tinia ce legăm.» (3) 
PN | 

(1) V. Alecsandri, op. cit, p. 10—11,! 
(2) GQ. Dem. Teodorescu, Poesii D0p., p. 449. 

(3) P. Ispirescu, Legende şi basmele Românilor, partea I, Bucuresci 1872, p. 134. — Ce se atinge de originea acestei datine, vegi B. P. Has- deii, Oltenescele, Craiova 1884, p.9—91. şi L. Şăineanu, Incercare asupra semasiologiei limbei române, Bucuresci 1887, p. 57—58, .
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VIII. 

VRĂJI ȘI FARMECE. 

Românii din unele părţi ale Banatului, pe lângă datinele și credinţele usitate în diua de Sân-Tâder cari Sai înşirat în capitolele premergătâre, mai ai încă şi aceea de a răteză stupii, anume ca să producă în acel an multă miere şi câră, (1) Deci stăpâna casei, făcând în giua de Sân-Toder sai Sân- Toderul-cel-mare fie-căruia din familie, după cum îă este virsta şi mărimea, câte o Pogace, o unge cu miere de ac6- sta saii şi cu altă miere şi o dă apoi fie-căruia să o mă- nânce dimin6ţă pe nemâncate (2), anume ca să fie sănătoşi în decursul anului, (3) 
În alte părţi, tot din Bunat, dacă cine-va e legat sai vd- temat de Sân-Toderi, descântătârea, care e chemată a des- cântă celor legaţi, face nouă turte de făină de cucuruz, pe t6tă turtă face, apăsând cu lingura, forma unei potcâve și dice vorbele următâre: 
— Daii pentru sănătatea lui N... Sâm-Tâderului de Luni turta asta, Sâm-Toderului de Marţi turta asta!... și tot așă până la a-'noua turtă. 
Pe urmă ieă turtele, le duce la hotarul dintre două sate și, acolo ajungând, le înfige pe tâte în câte un spin. Unele femei însă, așijderea din Banat, gătesc în cinstea Sân-Toderilor colaci, cari pârtă de-asupra urma unei pot- cove. (4) 
După Sân-Tâder muerile (mamele), lăsând puţină miere din care aii uns: Pogacele membrilor familiei Sâmbătă la Calul cel mare, ung fetele în îrunte,.pe pept, pe mâni, pe genuchi, atunci când se duc la o atare petrecere, Ş - Tot în miere de acesta pun puţină făină de la două case ce caută una cătră-alta şi, mestecate cu o bucată de sare 
N . 

(1) Com. de d-l Iosif Olariu. 
(2) Com. de d-l Aurel Iana, 
(3) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: «Sacriticarea şi mân= carea pogacei cu miere de stup la Sân-Toderul cel mare întru sănătate.» (4) Com. de di E. Hodoș.
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ce s'a .purtat la pâle de Marţi până în alta - Marţi, fac o turtă şi din asta mănâncă fetele şi die: | — Precum turta asta-i dulce și o mănâncă totă lumea cu drag, așă şi eii să fiti dulce şi vădută la cine mă vede, cu cine vorbesc, unde şed și lucrez! 
Din acâsta pun apoi bucățele mici şi serei Şi bărbatului în mâncare. (1) | 
Fetele din unele părți ale Bucovinei fac în acâstă di noue turte umplute cu miere şi le daii la mâţă ca sălemăn ânce. Dacă mâţa le mănâncă pe t6te nouă, se crede că în câșle- gile ce urmâză ati de bună s6mă să se mărite. (2) „Fetele din Jotdova vrăjesc asemenea spre Sân-Toder fel de îel de vrăji. Aşă, între multe altele, pun întro strachină apă curată ori descântată de o femee, apoi busuioc, păr din cap şi peptenele cu care sati peptănat, şi după acâsta pun strachina cu obiectele dintr'însa sub pat în partea unde dorm cu capul, ca să le crâscă părul frumos şi tot odată să-şi viseze şi peţitorii, (3) 

i La Aromânii din Epir este datină ca în ajunul Sântului TOder să se facă un trisaliă de către acei cari se numesc Teodor. Trisaliul constă din griii fiert, ce se aduce spre sfin- “țire, când se dă preotului şi pomelnicul, ca să pomenâscă pe toţi cei morţi din acea familie; | Griul, după ce se împărţesce puţin pe la publicul din bi- serică, restul se aruncă pe pardosâla bisericei -şi se adună de către tineri, fete sai băeţi flăcăi. - n Griul acesta servesce pentru scopul următor. - Cine voesce să scie cine va fi viitGrea-i consârtă sait viitorul stii soţ, să fure câte puţină făină din trei case unde aii ser: bare de numele 7eodoy: și din acâstă făină să facă un co- lac. Fie-care dintre acei cari aii- adunat griă din ajunul Sân- tului 'Tâder să pue câte o bucăţică din acest colac în sîn. Sâra, când se culcă, restul colacului, împreună cu griul cu- 

  

(1) Com. de d-l Aurel Iana. | 
(2) Din Mihoveni, com. de Vesp. Corvin. , | (3) EL Sevastos, Serbătorile Pop. publ. în giar cit, p. 150. — C.D. Gheorghiu, op. cit, p. 62- 63,
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les în acea gi și cu un ulcior plin cu apă, se pun sub 
pernă. | 

Se crede, după acâsta, că în 'somn i se va arătă fata sau 
flăcăul, după cum pers6na care dârm& este flăcăii sai fată 
— pe care îi reservă sârtea de tovarăș al vieţii. 

Flăcăul saii fata, când se culcă, gândesce de obiceiit cu 
gândul la cine doresce Şi iubesce mai mult, ca prin modul 
acesta d6ră se îndură și sârta spre a-i acordă dorinţa. 

Uleiorul plin cu apă, grâul şi colacul sunt simbolul îmbel- 
Şugării, prin care fata saii flăcăul caută să momâscă. pe iu- bitul sai iubita sa. (1) 

În fine, tot la, Aromânii din Turcia curopend este datină ca fetele aromâne să se adune în ajunului Sântului T6der împrejurul unei vetre cu foe Şi, după ce focul se face jă- 
ratec, aruncă fie-care pe cărbunii roșii câte-un grăunte de grîu. Stai apoi cu luare aminte să vadă al cărei fete este 
grăuntele care plesnesce mai întâiă, căci aceea se va mărită 
mai curînd. | 

Tot în ajunul Sântului Todor fetele pun în buzunar saii 
în sîn câte-va grăunţe de grii din pendertu (2), pentru' ca, 
după ce se vor culeă cu grăunţele acestea asupra lor, peste 
n6pte să viseze fie-care pe ursitul ei. (3): 

Fetele cele mari și nevestele cele tinere din Banaţ, din 
contră, luând câte nou grăunţe de grîii din coliva care se 
duce în acâstă di la biserică, pregătesc cu dînsele mai multe 
fermecături pentru ca să fie sănătose şi bine văqute.(4) 

O s6mă de Români însă, tot din Banat, cred și spun că 
griul din acâstă colivă e bun de gustat contra frigurilor peste | 
tot anul. (5) 

  

(|) P. Papahagi, Din literatura populară aromână, Bucuresci 189, 
p. 297—298. 

- (2) Cinci litii sai pâni = pendi arton. - 
(3) I. Neniţescu, De la Românii din Turcia europenă, Bucuresci 1895, 

p. 52%. | ” 
(4) Com. de q-l Ios. Olariu. 
(6) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883.
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IX. 
BULCIUL, SÂN-TODERULUI. 

Pe ţărmul drept al Crişului alb din ținutul Zarandului în Transilvania se află o localitate însemnată, anume ZIăl- magău. 
- 

In localitatea acâsta se țin în decursul anului mai multe . tîrouri sau bâlciuri, la cari se adună locuitorii din 60—80 de sate aflătâre primprejur. 
Cel mai renumit dintre tâte tîrgurile acestea însă este Bulciul Sân-Toderului, pentru că la acest bulciii există o datină, care nu se află nicăieri în alt loc la Români. „E adecă datină, că la Bulciul Sân-Todevului nevestele nouă de primprejur, venite la tîrg, sărută pe rudenii, cu- noscuţi şi străini, pe uliţe sai ori-unde îi întîlnesc, iar ace- ştia le cinstesc cu bani. , 
De aci vine apoi că Buloiul Sân-Toderului de la Haăl- magiii se mai numesce altmintrelea şi Bulciul sărutatului,: Tîrgul sărutatului, Tîrgul de sărutat și Tîrgul nevestelor. Iată cum ne descrii acâstă datină curi6să d-nii 7 Frâncu şi G. Candrea în preţi6sa d-lor carte despre Românii din Munţii Apuseni saii despre Moți: 

«Cât ţine fruptul, — așă numesc Crișeniă dulcele, cărnelegile și câșlegile, adecă timpul de la Bobotâză şi până în prima Du- minică a Păresemilor (Postul mare),—se contractâză o mulţime de căsătorii, ca pretutindenea la Români, vorba ceea, un june e om ca Gmenii numai după ce se însâră. o <Muntenii ţin mult la căsătorii şi e o mare fală pentru un socru dacă are o noră frumâsă sai un ginere harnic și de nâm, mergând de-a dragul cu noii căsătoriţii la tirg, unde cunoscuţii șoptesc: cutare e nora cutăruia şi i-ai adus avere patru boi! Ore numai pe ea o are țată-său? “ «Dacă în diua de Sân-7oder e timp frumos, bulciul de la Hăl- magiii geme de neveste tinere, cari, fiind fecidre, s'ai măritat în timpul fruptului. La acest tîrg merg nevestele nouă din co- munele 7ermure, Ocii, Ocişor, Poenari, Țuhesci, Bănesci, Hăl- măgel ete. şi la care se asociază şi nevestele nouă din Hălmagiă.
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Trebue să însemnăm că numai nevestele cari aii fost fete mari merg la tîrg, iar nu și văduvele căsătorite din noii. 
«Nevestele, cari ai s6ere, plâcă împreună, iar cari n'a, se în- soţesc câte două și câte trei, forte frumos gătite şi cu cununele de mirese pe cap. De multe ori le due socrii saii chiar bărbaţii lor cu carul şi cu căruțele până la Hălmagii, unde nu se pre- umblă de.loc singure prin tirg. Fie-care are în mână câte un ulcioruţ frumos împestriţat şi umplut cu vinars, 
«Ajungend nevestele la Hălmagiiă, tirgul are o înfățișare in- 

teresantă. Voia bună, rîsul și gluma e caracteristica acestui tîrg. Des-diminâţă nevestele încep a umblă prin tîrg însoţite de sâcre saii câte trei, cari, întilnind consângeni şi cunoscuţi saii vădân- du-i din depărtare, alergă la ei şi-i sărută; iar aceștia le cin- stesc cu bani, începând de la creițari şi până la fiorini. Cu stră- inii sunt în mare reservă, căci a rămân nesărutată e cea mai mare ocară. Numai când nevasta e positiv informată că nu va fi refusată, sărută şi pe străin. Sa 
«Sărutatul se întîmplă pe strade, prin birturi şi prin case pe la cunoscuţi. După sărutat, nevasta, primind cinstea, mulţămesce, închinând din ulcior. A nu b6 însâmnă a batjocori nevasta și “pe ai săi. A fi sărutat de o nevastă în Hălmagiu la Sân-Toder însemnâză a fi un om de frunte și de omenie. Omenii prăpădiţi, ticăloşiți sai răi îmbrăcaţi sunt ocoliţi.» (1) 
Mulţi scriitori, mai cu sâmă străini, ai scris despre acâstă 

datină şi unii, dușmănoși nouă Românilor, şi-au bătut joe 
de dînsa, gicând că Tirgul de sărutat sar fi născut în urma 
poftei de câştig al nevestelor, cari sărută pe cunoscuţi ca 

“să capete cinste; alţii iarăşi susţin că decadenţa morală i-ar 
fi dat nascere. 

Nici una din aceste păreri însă nu este întemeiată, pentru 
că la tîrg ieai parte și nevestele tinere cu stare, în rînd cu 
cele. sărace, iar de altă parte nu s'a pomenit nici când ca 
să se petrâcă lucruri rușin6se cu prilejul tîrgului. . 

Cum şi în care timp şi-a luat începutul acest tîrg nu se 
scie. Chiar şi cei mai bătrâni Gmeni nu scii să dea altă 
desluşire, decât că așă s'au pomenit cu el. : Acâstă împre- 
jurare ne arată că originea lui este veche. (2) 

| 
(1) Op. cit, p. 54—55, | 

” (2) Silvestru Moldovan, Zarandul şi Munţii-Apuseni ai Transilvaniei 
Sibiiă 1898, p. 37.—38,
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In privinţa acâsta iată ce ne împărtășesc d-nii Frâncu și Candrea, în cartea d-lor amintită mai sus: 
„«Sunt unii, cari cred că tîrgul dat6ză din timpul în care valea Crişului alb ar fi fost colonisată cu Joți. Colonii, întîlnind pe consângenii lor în tîrgul de la Hălmagii, îi sărută ; ia aceştia cinstiaii cu bani pe cei cari se depărtase de ţâra lor, şi ast-fel . cu timpul datina s'ar f generalisat. 
<Alţii iarăși susțin că Crişenii, fiind păstori, când eșiaii primă- vara cu oile la munte, soțiile lor îi însoţiai până la Hălmagii, unde prin sărutat îşi luai remas bun de la ailor, cari în schimb le cinstiă (dăruiă) câte cu cevă. 
*O altă versiune susține că acestă datină, ar fi din timpul in- vasiunii 'Turcilor, cari străbătând până pe la Crişul al), la Ri- bița, Baia-de-Criş, etc.. ar fi răpit o mulţime de femei crişene, dintre cari unele, scăpând din robie și întorcându-se acasă, la Hălmagii, sai întîlnit cu cunoscuţii lor, pe cari i-ai sărutat de bucurie, și aceştia le-ai cinstit pentru vrednicia lor că-și iubese limba și vatra strămoșâscă mai mult decât ori-ce bogăţie păgâ- nâscă.» (1) ! 
D-l loan Slavici, scriind asemenea despre acest tirg, e de părerea a' doua, că adecă începutul lui ar sta în legă- tură cu viţa păstorâscă a Crişenilor. (2) 

  

(1) Op. cit, p 56. 
(2) Die Rumănen în Ungarn, Siebenbiirgen und der Bukowina, Wien und Teschen 1881, p. 126—138.



BABA DOCHIA. 

IL. 

BABA DOCHIA. 

Baba Dochia, numită în Basarabia precum şi în unele 
părţi din Muntenia Baba Marta (1), cade tot-deauna la 1 
Martie saii Mărţişor. 

Atât în Bucovina cât şi în tâte cele-lalte țări locuite de: 
Români, există despre acâstă Babă mai multe legende, sait 
mai bine dis o legendă în mai multe variante. 

În şirele ce urmâză reproducem pe rînd tâte legendele: 
câte ni-s nouă până acuma cunoscute, şi anume începând 
mai întâi cu cele bucovinene şi continuând cu cele-lalte. 

Prima legendă din Bucovina sună așă: 

«Dice că în timpurile de demult eră un împărat, și împăratul 
acela aveă o fată f6rte frumâsă şi voinică, anume Dochia. 

«Și fiind-că, Dochia eră nu numai forte frumâsă și voinică, ci 
tot odată și istâţă şi cuminte, de aceea nu un fecior de împărat 
doriă s'o aibă de soţie. 

«Dar tată-săă nici unui fecior, din câţi ai peţit-o, n'a voit să 

(1) 1. C. Măldărescu, Baba Jlarta, legendă publ. în revista societăţii 
«Santinela Românismului», î6ie literară-sciinţifică, an, I, Bucuresci 1881, 
p. 21 şi 26. — Din Rep. la Cest. d-lui Nic. Densușianu,com. Crângeni, 
jud. Teleorman: “Dia de 1 Martie i se dice Baba Marta.»
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i-o dea soţie, dicând că e prea tînără şi că nu i-a sosit încă tim- pul de măritat. 
«Nu mult însă după ce a fost Dochia cea de pe urmă ră pe- țită, având tatăl săă răsboiii cu un alt împărat, nu sciă cum și în 'ce fel s'a întîmplat, destul atâta că a fost învins, 
«Și acuma împăratul învingător nu s'a mulţămit numai cu atâta, ci, soiind că potrivnicul să are o fată forte frumâsă, și voinică, şi istâță, și cuminte, a voit numai decât să i-o ieă. «Dochia însă, prindând de veste că învingătorul tătâne-săă vo- esce să-o ieă cu nepusa'n masă și că nu e alt chip de scăpare, s'a îmbrăcat în două-spre-dece cojâce, a luat o furcă de tors în brii și turma de oi a tătâne-săii și, ast-fel schimbată, ca nime să n'o cunâscă că e fată de împărat, s'a pornit cu oile la munte. «Și pe când s'a pornit ea, precum și mai pe urmă pe cândse suiă cu oile la munte, eră timp frumos și cald, de aceea aruncă ea în fie-care di câte un cojoc, până când le-a aruncat pe tâte. «Dar iată că, după ce a aruncat ea acuma tâte cojâcele și ră- mase numai în cămașă, de cald ce era, și pe când ajunse pe cul- mea unui munte înalt, se pornesce o furtună amestecată cu plâie şi cu omăt, și furtuna aceea, în loc să ţie vre-o câte-va minute, Şi apoi să înceteze, ţinti dou&-spre-dece qile de-arîndul, şi în fie- care di se făceă tot mai aspră, mai urîtă şi mai nesuferită, 

«Dochia, fiind pe de o parte numai în cămașă, iar pe de altă parte nedeprinsă cu asemenea furtuni şi vădănd că o răsbesce frigul, voi să se întârcă cu oile îndărăt, însă, uitându-se de pe culmea muntelui în jos şi vădând cât e de sus, nu se încumetă a se scobori, temându-se ca să nu cadă în vre-o prăpastie şi să se facă tâtă sdrele, | i 
«Și acuma, nesciind ce să îneâpă și să facă, începi a plânge de se cutremură cămașa pe dînsa şi a răpşti împotriva lui Dum- nedeii, de ce a dat un îrig aşă de mare și nesuferit, 
<Dumnegei, la rîndul s&i, vădând că răptesce împotriva lui. în loc săi se râge ca săo scape, cum a scăpat-o din mânile îm- păratului care voiă să-o ică cu de-a sila de la părinţii săi, o îneremeni, spre pedâpsă pentru nesocotinţa ei, și ast-fel încre- menită stă ea și astădi pe culmea muntelui aceluia, dimpreună cu oile sale, pe cari Dumnedeii asemenea le prefăci în petre. «Și de când s'a întîmplat acesta cu Dochia cea îGrte frumâsă şi voinică, de atuncisunt și cele două-spre-dece dile ale ei ploiâse şi furtun6se.» (1) 

    

(1) Din Lucăcesci, dict. de Malina Paicu şi com, de fiul săi P. Paicu.
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O variantă a acestei legende, tot din Bucovina, sună pre- 
cum urmeză: 

«Dice că Dochia a fost o fată forte frumâsă şi arătâsă, 
«Murindu-i părinţii, pe când eră mică, o luă și o ţineă moșul 

săii de suflet. | , 
«lar moșul săii eră un om forte bogat; aveă de t6te câte le căutai şi pe de-asupra mai aveă încă și o turmă de oi. 
«Și Dochia n'aveă alta de lucru, ci de-a căută de turma cea 

de oi a moșului săi. De-aceea și păsceă ea oile şi le păziă ca şi 
"ochii din cap. Iar micluţii îi eraii așă de dragi, că le puneă canafi 
roși în vîrful urechilor şi cununi de flori la gât, şi cât eră diu- 
lica de mare se jucă cu dînșii și căută ca să nu li se'ntimple 
nici un r&ii cât e negru sub unghie. 

«Înt”un an, cum se apropiă luna lui J/arţ, își luă Dochia, ca 
în toţi anii, oile și se duse cu dinsele la munte, ca să le pască. 

«Dar, fiind de astă dată încă forte frig, se îmbrăcă mai întâi 
în dou&-spre-dece cojâce, şi apoi se porni cu oile la păscătâre. 

«Iată însă că, mergând ea cale mai îndelungată, a început de 
la 1 Marte a se face vreme frumâsă şi a se încăldi, 

«Vădend Dochia că se încăldesce, şi făcându-i-se din di în qi 
ce mergeă tot mai cald și prea cald, şi neputând duce tâte co- 
jâcele în spate, a început a le lepădă și așă lepădă ea în fie-care 
di câte un cojoc, până ce rămase desbrăcată. 

<Dar n'a apucat ea bine a lepădă pe al doi-spre-decelea cojoc, 
şi începi iarăși a se face frig, şi din ce în ce tot mai frig. 

« Dochia, fiind-că apucase a merge o bucată bună de loe și a 
se depărtă hăt.binișcr de cojâcele aruncate, nu avi acuma cu 
ce se îmbrăcă. | . 

<Și ne având ea acuma cu ce se îmbrăcă, iar gerul devenind 
din ce în ce tot mai cumplit și mai nesuferit, de aceea îngheţă 
dimpreună cu t6tă turma. | 
«Şi se dice că, după cea îngheţat Dochia de frig, s'a făcut 
dintr'însa o fântână cu ghisdele de aur și cu apă puţină, însă 
î6rte limpede şi r&coritâre. Iar din oi și din miei se făcură îm- 
prejurul fântânei aceleia felurite flori și floricele, unele mai fru- 
mOse decât altele, și mirosiai florile can raii de plăcut. 

«Și mai pe urmă, când treceă vre-un călător ostenit de cale şi 
însetat prin părţile acelea, îndată se r&coriă din acestă fântână. 
Și tot așă se răcorese și astăgi călătorii din acâstă fântână, care
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s'a numit de-atunci încoce și se mai numesce încă și acuma fântâna Dochiei.» (1) 

A doua legendă din Bucovina e acâsta: 
<A fost odată o babă, şi baba aceea se chemă : Dochia. - «Ea eră o-femee fârte sirguinci6să, dar tot odată şi forte rea şi aspră, fiind-că eră născută în zodia scorpiei. <Asprimea și răutatea ei însă și-o arătă ea mai cu s6mă faţă de noră-sa, căci Baba Dochie aveă și o noră, pe care o asupriă forte tare, 
«Într'un an, cum a venit întâiă Mari, ce-i plesnesce babei prin minte ?... trimite pe noră-sa în pădure, ca să pască oile, să torcă şi să strîngă fragi, dicâna că e primăvară, «Nora n'a avut ce face, a luat furea în brii şi oile înainte și s'a dus cu dînsele în pădure ca să le pască, să târcă și să cu- 168ă fragi, după cum îi poruncise s6cră-sa. 
«Însă afară eră un ger așă de mare că şi oile îngheţă de frig, „de aceea ea nici fusul în mână nu-l puteă ţin6, da încă să nai târcă. Iar cât despre fragi nici vorbă nu puteă să fie, pentru că nici frunză pe pomi nu se vedei, 
«Vădând ea că nu pâte tOree, nici află îvagi, a început a plânge, temându-se că, dacă se va întâree acasă cu caerul netor's și fără de fragi, bătrâna va ucide-o în bătaie. NI «Iată însă că, pe câna plângeă și se tânguiă ea mai tare, se scobră un înger din cer și-o într6bă: de ce plânge și se tângu- esce așă de tare? 
«Nevasta-i povesti tote din fir în păr: cum o asupresce s6cră sa și cum a trimis-o acâsta pe o vreme așă de rece şi împotriv „Dică ca să pască oile, să târcă şi să culâgă fragi. «— Pote că s6cra ta nu scie ce vreme e afară,—dise mai de- parte îngerul, — şi de aceea te-a trimis, Deci întârce-te cu oile: înapoi facasă şi spune-i ică afară e încă frig, fiind-că numai unde şi unde s'a luat omătul, şi atunci de bună sâmă că nu te-a mai trimite, 
«Nevasta făcă așă cum îi spuse îngerul. Se întârse acasă, însă supărată şi cu frica în spate, că s6cră-sa va frige-o în bătaie pentru că nu i-a adus fragi. ' 
«Baba Dochie, cum a vădut-o că vine, a și întrebat-o: de i-a adus fragi ori ba? 

  

(1) Din Costâna, dict. de Ioan Cocârla şi com. de fratele săi Nic. Co- cârla. 

Marian, Sărbătorile, II. 
7
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«— Da de unde să-ţi adue?!—ră&spunse nevasta, — dacă afară 
e un ger aşă de mare că şi oile înghâță de frig, fiind-că toţi 
munţii sunt acoperiţi cu omtt. Eii am umblat în tâte părţile şi 
am căutat t6tă diua, dar nicăiri n'am putut află! 

«Însă Baba Dochie na voit s'o crâgă, și de aceea a început a 
o batjocori şi a o brobozi, dicând că numai deleneșă și de man- 
gosită ce-i ma putut află. Şi a doua di iarăși a mânat-o,ca nu- 
mai decât să-i aducă fragi. 

«Noră-sa se duse și a doua di, dar sâra iarăși se întârse fără 
îragi ca și în diua trecută. _ 

«Babu Dochie o trimise şi a treia di și-i dise că, dacă şi de 
astă dată nu-i aduce fragi, n'are ce se mai întârce înapoi, că o 

omră. 
___«Nora, sciind ce pomă bună-i şi ce pote sâcră-sa când e în 
duși răi, cum a eșit cu oile din ogradă, a şi început iarăși a 
plânge şi a se tângui, prea bine sciind că, de ar căută ea ori și 
cât ar căută, pe așă vreme fragi nu va put află. 

«Şi pe când plângeiă şi se tânguiă ea mai tare, iată că îngerul, 
care i s'a fost arătat înainte de două dile, iarăși se scobâră din 
cer și iarăși o întrebă: de ce plânge? 

«Nevasta îi spuse și de astă dată tâte celea cei s'ait întîmplat, 
adăogând că, dacă nici acuma nu-i aduce fragi, nare ce mai 

căută acasă, că seră sa, cât de bună-i, o ucide în bătaie. 

«Îngerul, ascultându-o şi făcându-i-se milă de dînsa, îi dise să 
nu mai plângă, ci să strîngă lemne, să facă foe şi să se încăl- 
Qâscă, că apoi tâte vor fi bune, 

Nevasta, supusă și ascultătâre cum eră, nu se puse de pri- 

cină; se duse și, culegând lemne, făcă foc dintr'insele și apoi se 
puse să se încăldâscă, căci îi dârdăiaui dinţii în gură de frig. | 

«Îngerul însă, pe când culegeă nevasta lemne pentru foc, făcă 
ce făcu, că i se tOrse tot caerul de pe furcă. 

«Iar după ce a făcut acuma nevasta foc și focul a început a 
arde cum se cade, qlise îngerul către dinsa să ieă și- să pue 
cărbuni în garniță. 

«Nevasta făci și acâsta; umpli. garnița de cărbuni. 
«— Ieă acuma năframa de pe cap, şi l6g-o la gură! — dise 

mai departe îngerul. 

«Nevasta, cu tâte că nu-i prea venii la socotâlă, luă năframa 

şi o legă. 
«— Acuma, — urmă îngerul, — ieă oile şi garnița, așă cum 

este legată, întâvce-te acasă și, cum vei ajunge, dă-o sGerei tale !
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Caută însă nu cum-va s'o descoperi până acasă, apoi nu va: 
fi bine! | 

«Nevasta mulțămi îngerului, luă garniţa şi, întoreendu-se cu 
dinsa voi6să acasă, i-o dete sâcrei sale. 

«Baba Dochie, descoperind cofa şi vădend fragi întinsa, dise: 
«— Vedi! dacă caută omul, găsesce! | 
«Însă ea nu se bucură că noră-sa i-a adus fragi, dimpotrivă 

se îniuriă și mai tare pe dînsa, căci ci nu-i eră atâta de îragi, 
cum îi eră să o pârdă și să se mântuâscă de dînsa. 

«Deci, mâncând ea fragile, luă furca în briii, cofa în mână şi, 
ca să n'o mai vadă pe noră-sa, se porni acuma ea cu oile să le 
pască, să t6rcă. și să culâgă fragi, cugetând că acuma, dacă 
noră-sa i-a adus fragi, e primăvară. 

«Dar afară eră un ger ca acela, că și oile înţepeniaii de frig. 
«Baba Dochie se puneă împotriva lui Dumnedeiă, dicând că 

este primăvară, fiind-că nora-sa i-a adus fragi şi, fiind fragi, 
trebue să fie numai decât şi cald. 

«Și, ca nu cum-va să îngheţe de frig, întîmplându-se să ningă, 
se îmbrăcă în două-spre-dece cojâce, și apoi se porni cu oile. 
«Na apucat însă bine a ajunge în pădurea, unde cugetă ea 

că va află fragi, și iată că a și început a ninge și a plouă, şi 
ningăul acela a ţinut 12 dile neîncetat. Şi în diua întâia atâta 
ce a nins și a plouat, că tot cojocul de-asupră i sa udat Și 
stricat. 
«Baba Dochie, vădend că i s'a udat cojocul şi că nu-l pâte 

mai mult duce de ud şi stricat ce-i, Pa aruncat jos; şi a doua 
di, ningând și plouând, a aruncat pe al doilea cojoc, şi a treia 
Qi iară, şi tot așă a făcut ea în fie-care di, până ce a aruncaţ 
tâte coj6cele și a rămas desbrăcată. Şi la urmă, ne mai putând 
suferi frigul, a picat şi ea la pămînt și, dând peste n6pte un 
îngheţ grosnic, a îngheţat și ea dimpreună cu totă turma sa. 

«Și atunci Dumnedeii, pentru că i s'a pus împotrivă și pentru 
că a voit să omore pe noră-sa, a prefăcut-o, spre pedâpsă, într'o 
stâncă de pâtră, care se vede și astăqi pe vîrful unui munte și 
de sub care isvorăsce și curge un isvor limpede de apă, din care 
beaii 6menii. 

«Și dimpreună cu dinsa a prefăcut şi oile sale în stânci, cari 
staii împrejurul ei și cari, privite din depărtare, se par ca nisce 
oi albe și negre, adecă tocmai așă cum arătaii ele când erai 
vii.» (1) 

(1) Din Siret, dict. de Gheorghe Botezat, şi din Tereblecea, dict. de Pa- 
raschiva Seripearii și com. de P. Scripeariii, 

.
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O variantă a acestei legende, tot din Bucovina, sună aşă: 

«Baba Dochie eră o babă forte rea. 
«<Într'o primăvară, şi anume cam pe la începutul lunii lui” 

dart, când abiă apucase a se topi şi a se luă pe ici colea omt- 
tul, ce-i trăsnesce babei acesteia prin cap?... că ar mâncă 
fragi. Deci trimise ea pe noră-sa în pădure, ca numai decât să-i 
aducă fragi, că de nu-i aduce, n'are ce mai căută acasă. 

«Biata noră nu se puse de pricină, ci se duse îndată în pă- 
dure după fragi și, cum ajunse, începi a căută încolo și încâce; 
dar unde să afle ea fragi, după ce mai tot pămîntul eră aco- 
perit cu omâ&t, iar cât despre fragi nici urmă!... 

«Vădând ea de la o vreme că tâtă alergătura şi truda ei e 
în zadar, începu a plânge de se cutremură cămașa pe dînsa de 
supărare că nu află nimic, căci acasă nu se putea întârce fără 
fragi, 
„ «Și pe când umblă ea așă încolo şi încâce plângând şi tângu- 
indu-se, iacă dă peste doi moşnegi, cari şedeai şi se încăldiau 
lângă un foc sdravăn. 

<Eră Dumnegeii şi cu Sân-Petru. 
«Dumnedeii, cum o vede că se apropie plângând de dinșii, o 

într6bă: ce caută şi de ce plânge? 
«Nevasta le istorisi tot năcazul și pricina venirii sale în pă- 

dure și-i rugă tot odată ca să-i dea un sfat, cum ar pute ea să 
scape cu obraz curat de s6cră-sa, de Baba Dochie. 
«Dumnedei, audind pătărania ei, i se făcăi milă de dinsa, îi 

dise să se pue la foc să se încăldâscă, că apoi va învăţă-o ce să 
facă. 

«Nevasta nu aşteptă s'o mai îmbie încă odată, ci, fiindu-i frig, 
- se puse și se încălqi. Iar după ce s'a încăldit de ajuns, îi dise 
Dumnedeii : 
«— Ţine pâlele catrinţei, căci am să pun cevă într'însele, dar 

nu te uită ce voiii să-ţi pun, și nici până acasă să nu te uiţi ce 
ai în pâle! 

«Și, cum rosti cuvintele acestea, viri amîndouă mânile în foe 
Și, luând o mână plină de jăratie, îl turnă în p6lele catrinţei. 
Apoi dise iarăși: ” 

«— Acum înt6rce-te acasă și ce vei află în pâle, aceea să 
dai s6crei tale! | 
«Nevasta mulțămi din ttă inima moșnegilor pentru binele ce 

i Paii făcut şi apoi se întârse acâsă. 
«Ajunsă acasă, desface pâlele ca să vadă ce se află într'însele,
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şi când colo ... ce să-i vadă ochil?... erai o mulțime de 
fragi copţi bine şi frumoşi, de ţi se duceaii ochii când te uitai 
la dînşii.. 

= Jăraticul, ce-l turnă Dumnedeii în p6lele catrinţei, se prefăci 
„până acasă în fragi. 

«— Iacă aci ai fragi! — lise ea după acâsta socrei sale, dân- 
du-i fragii. . 

«Baba Dochie, dându-i nora-sa fragii și nesciind nimic despre 
t6tă întîmplarea cu aflarea şi adusul fragilor, credă cum că 
acuma a sosit într'adevăr primăvara și cum că ar fi prea cald 

„ca să mai ningă. De aceea se hotări ea să 6să cu caprele la 
pășune, 

«Dar spre o mai bună pază împotriva unui frig venit din în- 
timplare, se îmbrăcă în 12 cojoce, luă apoi caprele și se porni 
cu dinsele la pășune. 
«Ajungând la locul cu păşunea, se puse binişor lângă capre 

ca să le pască, mai petrecându-și vremea și cu torsul, căci ui- 
"tasem a spune că ea își luă de urit și furca de tors de acasă. 

«Nu apucă însă bine a se așeză la tors şi caprele a se da la 
păscut, și iată că se pornesce o furtună mare, amestecată cu 
plâie, cu omă&t și eu vint, care ţină 12 dile după olaltă, şi în 
diua întâia îi udă tot cojocul de-asupra, că se făcii numai o apă. 

«Baba Dochie, văqând că i s'a udat âojocul de-asupra și că e 
prea grei de purtat, Pa asvârlit din spate şi a plecat mai de- 
parte. Ă 

„ «ȘI tot aşă fu ea constrinsă să facă și în dilele următâre, să 
lepede câte un cojoc, căci plâia și ningăul nu mai încetă, şi co- 
jâcele i se udară unul după altul așă de tare, că trebui numai 
decât să le lepede. ” 
-«Așă lepădă ea tâte coj6cele, până ce rămase numai în cămașă. 

Iată însă că, după ce a lepădat ca și cojocul al 12-lea, dă Dum- 
nedeii un ger şi un vînt subţire şi rece, care o pătrunse până 
la maţe. Ă , 

«Și așă degeră Baba Dochie' de frig și rămase însleită (împe- 
trită) cu furcă şi cu capre cu tot. 

«Şi mai Qic Gmenii că ea ar sta și acuma -așă împetrită, pre- 
cum a rămas atunci, în formă de stâncă şi cu furca în briu, la 
Isv6re, adecă acolo unde isvorăsce unul din cele irei isvâre din 
cari se formâză apa Sucevei.» (1) 

  

(1) Din Frătăuţul-vechiă, com. de 1. Covașă,
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A doua variantă a legendei de mai sus, așijderea din 
Bucovina, sună precum urmâză : 

«Baba Dochie.a fost o femee măritată şi a avut un fecior, pe 
care l'a însurat. 

«Însă ea, după ce și-a însurat feciorul, nu trăiă bine cu noră- 
sa, ci a început a o mustră șia o batjocori în tot felul, dicând 
că-i lencșă, că nu luer6ză nimic, și câte de tote. 

<Întwo di de 6rnă, pe când eră feciorul săii dus de acasă, sfă- 
dindu-se ea iarăși cu noră-sa, îi (lise : 

«— Ducte şi-mi adă fragi, căci se apropie primăvara, și că 
trebue să es cu oile și cu caprele la păscut! 

<Venind nu mult după acâsta feciorul, adecă bărbatul nevestei, 
acasă, îi spuse acâsta tote cele ce i le porunci mă-sa. 

«Bărbatul însă, fiind un gură-cască și un lasă-mă să te las, îi 
răspunse că, dacă mama lui i-a dis așă, apoi n'are încotro, ei trebue să facă așă cum i-a spus. | 

«Nevasta, vădând că bărbatul săi no ieă în apărare, ce eră 
să facă... luă o cofiță și merse după fragi. 

«Vădându.-o nisce Gmeni că merge cu cofiţa, o întrebară: unde se duce? 
«Nevasta le răspunse că s6cră-sa a trimis-o să-i aducă fragi, şi ea după fragi se duce. - 
«— Nu fi prâstă! — diseră Gmenii mai departe, — că dâră 

de-abiă începe a se topi omătul!... unde vrei tu să afli fragi? 
«— S6cra mea mi-a spus că, dacă nu-i aduc fragi, îmi taie 

capul ! 
| 

«Şi, cum rosti ea cuvintele acestea, plecă mai departe plângâna 
şi oftând, până ce ajunse într'o pădure. Iar după ce a intrat în 
pădurea aceea, mai merse cât mai merse, până ce zări de-odată 
un foc. Iar când vădă ea focul acela, a dis: 

«— ME duc întwacolo, că pâte vor [i nisce hoţi să m& omore 
sai nisce lupi să mă mănânce, că și așă mam a trăi, dacă nu-i 
duce s6erei mele fragi! 

«Și merse mai departe. 
«Și ajungând ea acuma acolo, ce să vadă?... în loc de hoţi 

sau lupi, vede stând împrejurul focului doi Gmeni bătrâni. 
<Eră Dumnedgeii și cu Sân-Petru. 
«Ea le dete bună sâra. 
«Dumnedei şi Sân-Petru îi mulțămiră și, vădându-o așă de 

superată și plânsă, o întrebară: de ce a plâns? 
«Ea le-a răspuns că seră-sa a trimis-o să-i aducă fragi și nu
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scie de unde să-i afle și să-i aducă pe o vreme ea acâsta fragi, 
şi de aceea a plâns și e aşă de supărată. 

«Dumnedeii, audind acâsta, i se făcu milă de dinsa, îi luâ co- 
fița din mână, o umpli cu jăratic, și apoi, acoperindu-o, i-o dete 
îndărăt, dicând: " 

«—Na, întoree-te cu dînsa acasă, dar să n'o deslegi, nici să nu te 
uiţi într'însa până ce vei ajunge acasă și vei da-o s6crei tale 
în mână! 

«Nevasta, luând cofița și mulţăminăd moșnegilor, se întârse 
acasă și, cum ajunse acasă, o dete sâcrei sale. 

«Baba Dochie se uită în lăuntru şi, mare minune, din cărbunii 
cei aprinși se făcură fragi. Apoi, luând ea fvagii și mâncândui, 
dise către noră-sa: 

«— Dacă ai găsit tu fragi, apoi mă duc acuma şi eii cu oile 
şi cu caprele la păscut, căci n'am grijă că va mai (i frig. 

«Și cum a spus, așă a şi făcut. Își luă furca în briă şi turma 
dinapoi și se duse cu dinsa pe câmpii s'0 pască, 

«Însă, fiind-că eră încă omăt, de aceea se îmbrăcă ea mai în- 
tâiu cu 12 cojoce, şi apoi se porni. 

«Nu mult însă după ce a eșit ca cu oile și cu caprele la pă- 
şune, s'a pornit o furtună mare, a început a ninge, și oile și 
caprele iugiai în drâpta și în stânga, pentru că n'aveai de fel 
ce pasce. Iar ea, fiind grele cojâcele cu cari eră îmbrăcată, nici 
nu se puteă ţin6 de dinsele. | 

«Udându-i-se cojocul cel de-asupra și ne mai putendu-l duce 
mai departe de ud și greii ce eră, îl lepădă jos. 
„<Și aşă a dat în un-spre-dece dile după olaltă câte o furtună! 

cu om&t și t6te cojâcele i s'aii udat, şi ea, care cojoc, cum se 
udă, sâra îl și aruncă. 

«Şi tot așă a făcut ea până ce a aruncat tâte cojOcele. Iar 
după ce le-a aruncat pe tâte și n'a avut cu cc se mai îmbrăcă, 
a îngheţat de frig dimpreună cu tâtă turma sa.» (1) 

A treia variantă, asemenea din Bucovina, sună aşă: 

«Baba Dochie a avut un fecior şi Va însurat. Însă ea nu trăi 

  

(1) Din Bosanci, com. de Trofin Crupă. 

O altă variantă a legendei de mai sus se află publicată de r&posatul 
exareh şi paroch din Stroesci Joan Berariu în «Familia», an. XII, Buda- 
pesta 186, p. 459—461 şi 472—473. Am fi reprodus-o şi pe aceea aci, 
dacă n'ar fi prea lungă şi scrisă întwun stil prea literar şi dacă cule- 
g&torul ci war fi adaos multe şi de la sine.
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bine cu noră-sa, ci fiind o femee forte rea, o chinuiă în tot chipul. 
«În urma urmelor, ne mai având și ne mai sciind cum s'o chinuâscă, o trimise întrun an pe la sfîrşitul lunii lui Faur, când eră așă de frig de crepai lemnele și ouele sub corb, ca să mârgă în pădure și să-i aducă fragi. 
«Noră-sa ce eră să facă?.. luă o cofiţă şi se porni plângând după fragi. Dar de unde să afle ea fragi, după ce aceștia nu erau nici măcar înfloriţi ? 
«Ajungând în pădure Și umblând încolo Şi încâce de u6ba, dete în urmă de o casă, în care locuia doi moșnegi. | 
«Unul dintre moșnegii aceia eri Dumnedei, iar cela-lalt Sân- Petru, ” 
« Dumnedgei, care eră din intimplare afară, cum o vede că se apropie plângând de casă, o întrâbă: cine-i ? unde merge cu co- liţa? și de ce plânge? 
«Nevasta îi povesti totă păţania ei cu sGcră-sa și apoi întrebă de nu scie el unde-va vre-un love unde ar pută găsi fragi. «— P'apoi bine, — dise Dumnedei, — unde credi Dumnia-ta că vei găsi pe vremea asta fragi ?... Nu vegli că mai tot pămîn- tul e acoperit cu omăt? 
«— Cum păcatele mele să nu Văd, — gângăvi mai departe ne- vasta — dar ce să mă fac?... dacă nu mă voiă întârce acasă cu fragi, sera mea mă va omori! | 
«Dumnedei, audindu-i păţania și vădându-o în ce stare des- nădăjduită se află, o pofti în casă, îi dete de mâncare, Şi-apoi, fiind-că înoptase, îi dise să se culce şi să se odihnâscă, căci a doua qi fragii doriți se vor găsi, | 
«Nevasta, trudită de alergătură, cum eră, nu așteptă mult îm- biată și rugată, ci se culcă și adormi dusă. 
«Şi pe când nora ascultătore dormiă dusă, pe-atunci Dumne- deii îi luă cofița, o umplă cu jăratie, o legă la gură cu o basmă și-apoi o puse iarăși la loc de unde a luat-o. 
<A doua gli de diminâţă sculându-se nevasta, luând iarăşi co- fiţa și dându-i-o în mână, dise să se întârcă cu dinsa acasă, dar 

să no descopere de fel până acasă. 
«Nevasta mulțumi din t6tă inima moșnegilor pentru primire, 

le sărută mâna, şi apoi, luând cofiţa, se întârse bucurâsă acasă 
la s6cră-sa, 

«S6cră-sa, cum o vădă că vine, o şi întrebă cu un glas ascu- 
țit: unde a stat atâta, și adusu-i-a fragi ori nu ?
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«Nora nu-i răspunse la acâsta nimică, ci-i dete numai cofița 
legată la gură, cum i-a dat-o şi ei Dumnedei. 

«Baba Dochie îi smunci coliţa din mână, o descoperi repede, 
şi când colo, ce să-i vadă ochii?,.. cofiţa eră plină de fragi ru- 
meni şi frumoși, de-ți fugeau ochii pe dinșşii; iar ici colea prin- 
tre ei erai și frunze verdi. 

«Jăraticul, ce Pa pus Dumnedei în cofiță, s'a prefăcut până 
acasă în fragi. 

<Vădând Baba Dochie fragii, n'avă ce să mai dică, îi luă din 
cofiţă, îi mâncă, și-apoi, cedând că, dacă sunt îragi, de bună 
s6mă trebue să fie și pășune pentru capre, de aceea luă ea furca 
în briu și caprele de'napoi şi se porni cu dinsele la păşune. 

«Dar fiind încă forte frig, de aceea se îmbrăcă ea mai întâi 
cu 12 cojâce şi apoi se porni cu caprele la pășune. 

«Însă, cum s'a pornit ea cu caprele, a dat Dumnedei un nin- 
găii și o furtună ca aceea, de să nu scoţi nici cânele afară. Şi 
ningend, îi udă cojocul de-asupra ast-fel că i sa făcut tot fer- 
fenifă. 

«Baba Dochie, vădend că i s'a udat şi stricat tot cojocul, şi 
de ud și ferfeniţit ce e nu-l mai pâte purtă în spate, îl lepădă 
jos şi plecă mai departe. 

«Dar de 6re-ce ningăul nu mai încetă, ci dimpotrivă veniă tot 
mai mare, de aceea în fie-care di pe la înserate lepădă ea câte 
un cojoc, până ce nu rămase nici unul, 

«Și cum a rămas fără nici un cojoc, baba îndată a început a 
tremură și a dârdăi din dinţi de frig, | 
<Vădând că înghâţă de îrig şi nu-i alt chip de scăpare, a pi- 

cat în genuchi, a început a plânge și a se rugă lui Dumnedeii 
să-și facă milă de dinsa și să-i deă un foc, ca să aibă la ce se 
încăldi, | 
«Dumnedeii îi ascultă ruga și-i împlini dorința, făcă să înce- 

teze ningăul, să se facă vreme frumâsă, şi pe de-asupra îi dete 
şi un foc, ca să aibă la ce se încăldi și uscă, 

«Baba Dochie, după ce s'a încăldit şi uscat cum se cade, fiin- 
du-i f6me, rugă pe Dumnedei să-i deă şi de mâncare: pâne 
și vin. 
«Dumnedeii îi împlini ruga şi-i dete și de mâncare. 

«După cea mâncat și s'a săturat, se rugă acuma să-i dea şi-un 
pat, ca să se odihnâscă, fiind-că eră forte trudită, 

«<Dumnedeii îi împlini și acâstă dorinţă, îi dete şi un pat. 
«Baba Dochie însă ce face ?... vădându-se acuma :
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«De mâncat 

«Am mâncat, 

«Şi de băut 
«Am băut, - 

<Şi scăpată 
«De îrig, plâie și ningăiă, 
«Dise către Dumnedti: 
«—Acum Dâmne, t6te-s bune, 

«Dar acuma mi-i urât 
«Să fii aici singură! 
«Mai dă-mi, Dâmne, și-un bărbat. (1) 

«Încăldită | «De'ncălgit 
<Și-odinnită, | <MVam încălgit, 
«Săturată «De-odihnit 
«Adăpată | «Jam odihnit, 

| 

  

«Dumnedei, augindu-i acestă dorinţă și cerere atât de neso- 
cotită și necuviinci6să, se supără așă de tare pe dinsa, că dea- 
una 0 preifăci, pentru răutatea și obrăznicia ei, într'un stan (2) 
de pâtră, care și. astădi se vede pe viriul Rartului şi de sub 
care curge o apă atât de limpede și de r&coritâre, precum nu 
se mai ajlă nicăiri în alt loc. 

«Iar caprele i le-a prefăcut asemenea în petre.» (3) 

În fine a patra variantă, din JMauntenia, sună așă: 

«Dice că Baba Dochie eră o babă bătrână și aveă un fiii, care 
îl chemă Dragobete Iovan. | 

«Orescând Dragobete Iovan mare, mamă-sa îl însură și-i dete 
nevastă. | - 

«Insă Baba Dochie trăiă fârte răi cu noră-sa şi de aceca o 
puneă să facă lucruri peste puterea ci. | 

«Aşă într'o di o puse ea să păzâscă două 6le cu urzici ca să 
nu dea în foc. Dar 6lele nu erait în una și aceeași odae, ci în 
două odăi deosebite. | 

«Noră-sa, ajutată de Dumnedeii, le-a păzit, că nici una n'a dat 
în foc. 

«Altă dată, și anume pe la sfirşitul lunii lui Făurar, a trimis-o 
= 

să-i aducă fagi copie. 

(1) O s6mă spun că a cerut să-i deă un moșncg. 
(2) O sâmă spun stană, iar alţii stâncă. 
(3), Din Stroesci, com. de George Bârtoiu. — Mai tot așă se istori- 

sesce legenda acâsta și în satele învecinate, precum în Ilișescă, com. 
de G. Berinţan; în Stupea com. de Onufr. Căilân ; în Balacâna, com. de 
G. Boca și C. Ureche; şi în Liuqi, dict. de Maria Stefanescul și com. 
de Dim. Bondariii.— Vegi și L. A. Staute-Simiginoviez, Volkssagen aus 
der Bucovina, Czernowitz 1885, p. 136.
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«Dumnedeii i-a dat și îragi, de i-a adus sGerei sale. «Baba Bochie, când a vădut fragile cOpte, a chemat pe fiul s&ii Jovan Dragobete Și i-a dis: 
«— Uită-te, Iovane, mamă, fragile-s c6pte!... Aide cu oile și cu caprele la munte!.,. 

“<Și sosind întâia di a lunii lui Vartic, Baba Dochie se îÎm- brăcă cu pou& cojoce, îşi luă furta în briu şi pe fiul săi Iovan și, părăsind pe noră-sa, plecă cu oile și cu caprele la munte, «âbiă ajunse însă Baba Dochie cu fiul săi la munte și un viscol geros se puse pe ci, și-i udă tâte cojâcele. 
<Răbdă baba o qi şi lepădă un cojoc. Răbdă două și lepă&dă al doilea cojoc. Și tot așă în fie-care Qi, până când a noua di lepădă şi cojocul al nouălea. 
«Atunci, cuprinsă de ger, ne mai putându-se mișcă din. loc, se uită la fiul săi Jovan să vadă ce face. 
«Însă Iovan Dragobete, fiind-că fusese mai răi îmbrăcat decât mama sa, îngheţase acum de mult şi din gură îi atârnă un sloiu de ghâţă. 
<Vădându-l ast-fel, dise Baba Dochie: 
«—Jovane, mamă! Iovane, mamă! eă nu mai pot de ger și tu cânţi cu cavalu/ 

| «Însă Iovan, fiind sloii de ghâţă, nu i-a răspuns nimie. 
«Oile și caprele asemenea îngheţase de mult. 
«Iar în n6ptea a noua a îngheţat și Baba /Dochie, sleindu-se 

(lipindu-se) pe o pâtră, din care curge şi astădi apă.» (1) 

A treia legendă, din Bucovina, e acâsta: 
«ice că eră odată o babă forte rânzâsă, şi baba aceea se chemă Dochia. 
«Ea avea două-spre-dece capre, cu cari umblă vara la păscut, iar 6rna le ţineă cu ce aveă și cum puteă. i 
«Și de Gre-ce tâtă averea ci erai cele 12 capre, de accea le păziă ea ca și ochii din cap, ca nu cum-va să le pârdă. 
<Intrun an şi-a ernat ea caprele cum și le-a ernat, până cătră sfîrșitul lunii lui Faur, iar atunci, sfirşindu-i-se erna- ticul și ne mai având ce le da de mâncare, eră în cea mai 

mare nedumerire ce să facă. 
«De aceea așteptă ea cu cea mai mare nerăbdare să trâcă 

  

(1) Din Rep. la Cest. d-lui Nic. Densușian, dict. de Dumitru Stăn- 
cioiii, moșnâg în vîrstă de 90 de ani din comuna Albeni, pl. Amaradia- 
Novaci, jud. Gori.
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Faur şi să sosâscă Mărţişor. ca să pâtă merge cu caprele la 
munte. | 

«Trecând Faur şi sosind JMărfişor, bucuria €i;..... se îm- 
brăcă în 12 cojoce, luă un fus şi o furcă de tors sub brâii, pre- 
cum şi cele 12 capre, și se porni cu dinsele la munte, ca să le 
pască. 

«Iată însă că, pe când mergeă ea în urma caprelor torcând 
lână din furcă, se întilnesce cu nisce Gmeni. 

«Omenii, cum o văd că merge pe o vreme atât de frigurâsă 
cu caprele și încă torcând, o întrebară: 
«—Din cotro şi unde te duci, mătușă, cu caprele pe o vreme 

ca acâsta ? 
«Baba le răspunse scurt și apăsat că merge cu dinsele la 

păscut. 

«— D'apoi bine, mătușă, — diseră Gmenii mai departe, — nu 
scii d-ta că și J/artie are putere!... Mai bine ai face să te în- 
torci înapoi, căci e încă îrig și poţi să îngheţi cu capre cu tot! 
«—Nu m5 tem că voii îngheţă, — răspunse baba dârz, — 

pentru că sunt cu 12 cojâce îmbrăcată! 
- «ȘI, rostind cuvintele acestea, fiind din firea ei forte rea și 
nespâlată la gură, în loc să tacă şi să-și caute de drum, începă 
a-şi bate joc de J/ărțişor și a dice: 

«Ei pe Mărţişor «Ca să-mi facă 
«Mi Poiu face ghiemuşor «Fie-care capră 
«Și Poiit băgă 'n curișor, «Câte doi 
«Și după ce Voiu băgă « Varzavoi (1), 
«Mai departe voii plecă, «Unul de chiag 
«Şi m'oiii duce,—lui în but,— «Și unul de prăsilă! 
«Cu caprele la păscut 

«Şi abiă după ce rosti cuvintele acestea plecă mai departe 
spre munte. | 

«Alărțişor, la rîndul săi, audind că Baba Dochie şi-a bătut joc 
de dinsul, s'a făcut foc şi pară de mânie şi-a trimis asupra ei un 
ningău amestecat în două cu plâie şi-i udă tâte cojcele cu cari 
eră îmbrăcată, ” 

«Dar Baba Dochie nu se da, ci, cum i se udă cojocul de-asupra, 
îndată îl și lepădă. 

«Ast-fel merse ea cu caprele sale 12 dile de-arindul, și în fie- 
care qi lepădă câte-un cojoc. 

  

(1) Varzavoi = iedi. >
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<În diua a 18-a însă trebui ca să lepede chiar şi cămașa de pe 
dinsa, căci şi aceea eră acuma bleşcă. . 

«Dar cum a lepădat ea cămașa, îndată a şi îngheţat cu capre 
cu tot. , 

<Şi cum a îngheţat Baba Dochie, s'a prefăcut întrun stâlp de 
pâtră nu departe de satul Cârlibaba sai Gârla Babei, şi de sub 
glesnele stâlpului aceluia a început apoi a isvori un isvor cu 
apă î6rte rece. | 

«Iar din furca ei se făcă un copacii f6rte înalt și din cele 12 capre se făcură 12 stânci mai mici, cari stati și se pot vede şi 
adi împrejurul stăpânei lor.» (1) 

O variantă a acestei legende, 'tot din Bucovina, sună pre- 
cum urmeză: 

«Dice că Bala Dochie eră o.vădană bătrână, însă f6rte bogată. 
Ea aveă adecă o mulţime nenumărată de oi, pe cari, fiind-că eră singură, le păsceă și ernă singură. 

«Într'o ârnă, neavând nutreţ de ajuns, aşteptă ea cu mare nerăbdare apropierea primăverei, temându-se că, dacă va îi 6rna prea lungă, nu va avâ cu ce-și nutri oile, 
«Până la 7 Jart şi-a ernat ea oile cum şi le-a ernat, iar când a sosit 1 Mart, a dis plină de bucurie: | 
«— De-acuma înainte nu mai am nici o fvică, căci a sosit primăvara ! 
«Și fiind-că omătul s'a fost cam topit, s'a hotărît să scâtă oile la pășune. Şi cum s'a hotărit, sa îmbrăcat în 19 cojoce, şi-a pus 

furca în briă, şi-a luat oile şi s'a pornit cu dînsele la munte, 
la o păscătâre depărtată, de unde avea să se întârcă abiă spre 
tOmnă la ernatic. 

«Nisce Gmeni însă, cari o întilniră din întîmplare mergând 
cu oile spre munte şi torcând lână, o întrebară în cotro se duce 
cu oile pe o vreme așă de schimbăciosă și de friourâsă. 

«Baba Dochie le răspunse că se duce cu dinsele la munte la 
păscătâre. 

«— D'apoi bine, — diseră mai departe Gmenii, — nu te temă 
că vei îngheţă de frig, căci dâră e luna lui Marti şi dart încă 
are putere! 

«Baba Dochie qise: 

(2) Din Mihoveni, dict. de Michaiă Cojoe şi com. de Vesp. Corvin.— 
O variantă a acestei legende vedi-o la L. Șăineanu, Studii folklorice, 
cercetări în domeniul literaturei populare, Bucuresci 1896, p. 5—6. 
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«— Ei pe Mărţişor 
«Il pun la curișor, 

căci sunt îmbrăcată în 12 cojoce, şi de dînsul nici nu-mi pasă! «Și cum rosti ea cuvintele acestea, se porni mai departe. <AMărțişor, audina acesta, s'a mâniat pe dinsa și a dat o plâie cu omet, și plouând și ningând necontenit, îi udă cojocul de-asu- pra ast-fel, că a trebuit să-l] arunce jos. 
<A doua di iarăşi a plouat și a nins, şi a treia di iarăşi, şi tot așă 12 gile după olaltă. 
«Însă Baba Dochie în fie-care di lepădă câte un cojoc, care se udă, și mergeă cu turma 5a mai departe, torcând din furcă, ca și când nu sar fi întîmplat nimic. 
«Şi așă a făcut ea 12 dile de-arîndul, până a lepădat tâte co- j6cele și a răms numai în cămașă, și tot nimic nui sa întîmplat. <V&dând J/ărțişor că ai trecut acuma 12 dile, că Baba Dochie a lepădat tâte cojocele cu cari a fost îmbrăcată și că tot nui se întîmplă nimic, s'a dus Și-a împrumutat 2 dile (1) frigurâse de la Faur, apoi s'a dus la vîntăse, cari erati nisce zine rele şi asemenea mâni6se pe Baba Dochie, şi le-a rugat şi pe acestea să-i vie întru ajutor spre a serăsbună asupra Babei Dochie, pen- tru că şi-a bătut joc de dînsul, a «Și tocmai când Baba Dochie lepădă cel din urmă cojoc, în loe să-l întârcă pe dos, și rămase numai în cămașă, credându-se că acuma e scăpată, s'a pornit un ningăi și un vînt ca acela, de gândiai că se prăpădesce lumea, nu alta. 

<Eraii vîntosele, cari veniră lui Alărțişor întru ajutor, «Și ma durat mult şi Baba Dochie, care se află pe timpul acela pe un munte din sus de mănăstirea Suceviţa şi care se udase până la piele, s'a făcut sloit de gh6ţă dimpreună cu tâte oile sale. 
«Și ast-tel a rămas ea și până în diua de astădi, și dintr'însa isvoresce şi curge Suceviţa, care se răvarsă în rîul Suceva.> (2) 
A doua variantă a legendei de mai sus, și anume din. Macedonia, sună aşă: 

«Să-aspuni că tară nă moași ţe pâștea iedi și ma vidă, că asi darțul, — hărană mari; că ascâpă di tarnă, — să-arisi și disi: 

Pârţi-Marţi ; 

    

(1) Intro variantă din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan, se dice că a împrumutat 12 dile, . “ 
(2) Din Securiceni, com. de Gavr, Gușet.



Mil 

„ «Cu alti zboari: nu nu zorăa di arăilu Marfu, că intrai cu 
iedlii tu April.: 

«Atumţăa J/arțul s-tăarnă și simprumută. dăaiă dili de la FIi- 
var (Șcurtu) şi unghiaţă moaşă ţ&a cu iedi cu tut. 

«Ea zbăarili te disi măaşa a JMarfului și Marţul a Șcurtului. 
«Moaşa: 

«Marţu 

«Carţu 
«ăedlii lii scoșu 
«cu perlu aroșu, 

- «Pârţi-Marţă! ! 
Marţul: 

«Șeurtu, Șcurtu cad la tini 
«Tră dăaiă virvirăasi dili! 

«După ţe si mprumută cu dăaiă dili, s-toarnă și-li iţi ali 
moaşi: 

«Modaşe, măaşe aștăaptă tini, 
«Stumbu,: Stumbu valahii-nie (1), 

«Tu cunachii-nie !» | 
Românesce: 
«Se spune că eră odată o bătrână, care păsceă iedi şi care, 

cum văd că J/artie a trecut, plină*de bucurie că scapă de ârnă, 
s'a înşelat şi a dis: | | 

«Pârţi-Marţu, 
adecă : nu-mi pasă de Martie cel răii, de Gre ce am intrat cu 
iedii în Aprilie. 

«Atuncea Martie se întârce şi se împrumută cu două dile de 
la Februarie și înghâţă pe bătrâna aceea cu iedi cu tot. 

«Iată vorbele pe cari bătrâna le qise lui Martie și Martie lui 
Februarie: 

«Bătrâna: 
«Marţ 

«Carţ 

«Pe iegi i-am scos (2) 
«Cu părul roșu, 
 «Pârţă-Marţu! 

  

(12) Stumbu-Stumbu, pe lângă pisălog (= pilug), mai însâmnă şi ac- 
jiunea de a pisă. Ex.: A prins cutare pe cine-va şi Pa bătut: Sfumbau- 
stumbu — până Pa pisat de bătaie. — Plahii-me este femeninul cuvîn- 
tului grecesc V/ahos — Aromân, devenit aci Valahii — dromână în loc 
de Viaha, cum spun Grecii astădi, 

(2) Adecă: pe iegi i-am scăpat.



  

«Martie: 

«Februarie, Februarie, te rog 
«Pentru două ile viforose! 

«După ce se împrumută cu două dile, se întârse şi-i dise' bă- 
trânei: 

«Bătrâno, bătrâno, aștâptă tu 
«Stumbu, stumbu valahea mea 

«În conacul meii !» (1) 

A treia variantă, asemenea din Macedonia, sună aşă: 

Ascâpă'm di earnă greaită 
Deadi bunlu Dumnedăii 
Di îurtuni amar di neaită 
Și di Şcurtul aţel arăi. 

Ciși, ciși iedlii a nier!... 

Vine Marţul, nă avem îrică 
— Dise măașa câtră teqi 
Că puterea li-easte niică, 
Cât di laiu s-arăi să-l ved. 

Ciși, cîși iedlii a nieă!... 

Avqi Marţul di s-nîiri 
Și pri Şourtul el cliemă: 
— O, lai frate, avdiși ţe-ni gri, 
Moașa cum mi blâstimă? 

Românesce: 

Scăparăm de 6rna grea, | 
— A dat bunul Dumnedei — 
De furtuni amar de nea 
Şi de Făurar cel răi. 

Vine Marte, n'avem frică, 
— Dise baba către iei, — 
Căci puterea-i este mică, 
Ori-cât de negru şi răi să-l vedi, 

Ciși, cîși, iedii mei! 

  

._— 

  

— Ah, ti giur și ti sprigiur, 

Două qili s-nii mprumuţi 
7-dai nă neaită cât un mur 

Ca s-u nglieţ cu ieqlii tuţi. — 

Niurară munţi svăliuri 
Lăi Cudrughionlu tot! 

Di furtună pritu căliuri 

Sindiliile blaqlii scot. 

Și turbatlu trapsi vimtu 
Di ngliiţă moașa cu iedi, 
Că pân ş-astădi La Jlurmintu 
Chiatra n-Cudrughiolnu vei / 

Audi Marte de se necăji 
Și pe Făurar chemă: 
—Ei, măi frate, audiși ce-mi 

- grăi, 
Baba cum m& blestemă ? 
Ah, te jur și te conjur, 

Două qlile să-mi împrumuţi, 
Să dai o nea cât un zid, 
Ca s'0 "'ngheţ cu iedii toți. 

(1) P. Papahagi, Din literatura populară aromână, Bucuresci 1898, 
p. 1173—774.
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Innorară munţi şi văi |. Şi turbatul vînt suflă - 
Inegri (se'ntunecă) Codru- De înghâţă baba cu iedi, 

ghionul tot!...! Că și până astădi La Jformmânt 
„De furtuni de prin căi Pâtra n Codrughion o vedi. (2) 
„Sindilăile (1) bradi scot. 

A patra: legendă, din Bucovina, sună precum urmâză: 
«Baba Dochie eră o babă cumplit de rea și de hărțăgâsă. Însă 

ea cu nimeni nu se hărţuiă așă de tare cum se hărţuiă cu noră- 
sa, care eră o femee blândă şi răbdătâre Și care nu mai aveă 
pace și dile bune din pricina s6crei sale. 

«<Într'un an, cam: pe la sfirşitul lunii lui Faur, fiind o di se- 
nină, frumâsă și căldurâsă, tînăra nevastă sa scăpat cu cu- 
vînvul şi a dis cătră s6cră-sa că e primăvară. | 
<Audind acâsta, Baba Dochie a aşteptat până ce a sosit luna 

lui Jfart şi atunci trimise pe noră-sa cu o cofiţă, ca să culâoă 
Şi să-i aducă fragi, dicându-i: 

«Mergi iutișor, | «Și-ad'o cofiţă 
<Că-i Mărţişor — «Plină, plinuţă, ” 
«Şi-i călduşor, «De fragi, frăguţe! 

«Noră-sa, fiind, cum am dis, ascultătâre, nu se puse de pricină, 
ci, luând cofița, se duse cu dinsa pe imașuri și prin păduri și 
prinse a căută îragi, dar nu găsi nicăiri nimic; trecă multe văi 
Și văgăuni, multe dâluri și munţi, și de fragi nici vorbă, căci 
unde eră să găsâscă ea fragi în luna lui Mărţişor ? N 

"<În urmă, vădând că nu pâte nicăiri află fragi, începă a plânge. 
Și mergând ea ast-fel plângând încotro o duceatii ochii și pi- 
-ciGrele, ajunse într'o pădure, unde dete peste o vatră cu foc, la 
care sta și se încăldiă un moșnâg bătrân. - 

«Moșn6gul acela eră Dumnegei. (1). | 
«Moșn6gul, adecă Dumnedeii, cum a vădut-o, i-a dis: 

«Unde mergi, drăguță, 
«Cu acea cofiță 
«Plângând și oftând 
«Şi din ochi lacrimi vărsând ? 

«Nevasta îi răspunse: 

  

(1) Un fel de vînt stranie. 
(2) P. Papahagi, op. cit, p. 774—1175. : | 
(3) Într'o variantă din Ciudeii, distr. Storojineţului, com. de E. Braha, 

provine Isus Christos în loe de Dummnegeii. . 
Marian, Sărbătorile, 11. 8»
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«— MPa trimis s6eră-mea cu cofiţa acâsta, să-i string îragi, 

«Că de nu i-ocii strînge 
«Capul mi Va frânge, 
«Via îmi va stinge! 

«ŞI-I istorisi apoi din fir în păr tote întimplările, neajuusurile 
neplăcerile și suferinţele, câte e nevoită să le îndure din partea 
sâcrei sale. 

<Dumnedeii, ascultându-i tânguirea, i s'a făcut milă de dînsa 

şi î-a dis să se pue lângă foc, ca să se încăldâscă, că tâte vor fi 
bune. Apoi i-a luat cofiţa din mână, i-a umplut-o cu jăratic, a 
legat-o la gură cu o năiramă și, după aceea, dându-i-o înapoi, 

îi dise: 

«— Ţine, aice ţi-i cofiţa; dar până acasă să nu cauţi de fel în- 
tr'însa, iar după ce-i sosi acasă să i-o dai s6crei tale așă cum 
ţi-6 dai și eti acuma! ' 

«Nevasta, mulțămind lui Dumnedei, luă cofiţa și, întorcân- 
du-se acasă, fără a căută întinsa, i-o dete s6crei sale. 

«Baba Dochie, apucându-i cofiţa din mână şi desecoperindu-o, 
vede, spre cea mai mare mirare a ei, fragi într'însa. 

«Jăraticul, ce-l puse Dumnedeit în cofiţă, se prefăcii până acasă 
în fragi. 

«Vădând ea fragii și gustând dintrii înşii, dise cătră noră-sa: 

«— De-acuma "nainte «Deci remâi tu-acasă, 

N'a mai fi ninsâre, | «Că eă merg cu oile 

«Ci tot cald şi sâre, «Şi cu caprele 
«ile căldurâse, <La pășune, 
«Plăcute, frumose, «Şi-oiu culege fragi și căpșune! 

«Şi cum rosti ea cuvintele acestea, .. fiind o femee f6rte rea şi 
împotrivitâre lui Dumnedei, se îmbrăcă în 12 cojce, luă furca 

în brîă și un uleior în mână, ca să aibă în ce stringe fragi, se 

porni cu oile și cu caprele la pășune. 
«Na apucat însă bine a se porni de acasă şi iată că M/ărfişor 

îi ese înainte şi-i dice: 

«— Unde te duci, babă, 
«Scârnavă şi slabă ? 

«Mult mai bine-ai face 

«Când mi te-ai întrece 

«Și to-ai stâmpără 
«În căsuţa ta, 
«Că de nu te-i stâmpără 
«Tu de frig vei îngheţă !
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“Baba Dochie îi răspunse : 

«— Taci Mărţişor, | «Ci mă due cu oile 
«Că de-acuma n'are |. «Şi cu caprele, 
«Să fie ninsâre, | «Ca să le pasc, 
«Ci tot numai sâre, | «Și de-i da tu frig 
«Bile s&nin6se | «Nu-mi va fi nimic, | 
«Calde și trumâse, | «Căci eii sunt îmbrăcată cu 12 

| 
! 

! 
| 

| 
| 

«Că eii am mâncat [cojâce, <În luna lui Mart” 
«Fragi și căpşune, 
«Nu mă tem de tine!... 

«Și nică de cum mie 
<N'are frig să-mi fie! 

«Și rostind cuvintele acestea, se porni mai departe. * . 
«dlărțişor însă, cum vădă că nu-i bagă cuvintele în sâmă, că, în loc să se intârcă înapoi, ea merge fără de grijă cu 'oile și cu 

caprele mai departe, s'a mâniat pe dinsa, a trimis asupra ci un 
viscol mare, o plâie amestecată cu omăt și cu vint şi i-a udat 
tâte cojâcele cu cari eră îmbrăcată. 
«Baba Doehie, Vă&dend că i se udă un cojoc și că e prea grei 

să-l pârte în spate, îl aruncă de o parte, şi tot așă făcă ea și cu 
cele-lalte, până ce în urmă, după 12 dile, rămase fără de nici un 
cojoc. , „ 
«După ce i-a udat tâte. cojocele, că le puteai scurge de ude.ce 

eraii, a dat iar o di mai senină, mai frumsă și mai căldurâsă. 
«Baba Dochie, vădând că s'a r&sbunat și s'a mai încăldit, şi 

cugetând că de acuma a scăpat cu obrazul curat, că n'are mai 
mult să pl6ie, să ningă și s'o mâie, ca în dilele trecute, a lăsat 
tote cojocele ca să se usuce, și a mers -mai departe numai cui 
un singur cojoc. . i : 

«Însă, mergând ea mai departe, Mărţişor iarăşi a dat plâie și 
nins6re, vint și frig, şi iarăși a udat-o, ast-fel că Baba Dochie a 
fost nevoită să arunce şi cel din urmă cojoc de pe dinsa. 

«Şi acuma, după ce a aruncat şi cojocul cel de pe urmă, ca 
să nu îngheţe de frig, se puse și adună mai multe bucăţi de 
lemne, făcii foc dintwinsele și se puse ca să se încăldâscă și să 
se usuce. Iar după ce s'a 'încăldit și s'a uscat cum se cade, disc: 

«Focuşor, 
«Focușor, 
«Călduros 

| «Și fălos, 
«De-ar fi şi-un moșn6g frumos, 
«Tare mi-ar fi de folos!



116. 

«Însă, cum a rostit ea cuvintele acestea, focul îndată s'a stins. 
Și-apoi s'a pornit iarăşi un ningăi şi un frig, că a îngheţat 
baba și s'a împetrit cu oi şi cu capre cu tot. Și caprele cum 
păsceaii acăţate prin stufișuri așă sai împetrit și aşă ai rămas 
până în qiua de astădi.» (1) 

A cincea legendă, din Banat: 

«Baba JDochie a avut un fecior, care s'a însurat, şi Baba Dochie 
a trăit râii cu noră-sa, și feciorul nu-și puteă apără muerea 
de ea. | 

«Baba Dochie.a dat odată norei sale lână n6gră (laie) și a mâ- 
nat-o la rîi, ca să o spele Și să o aducă albă, căci alt-cum nu. 
va fi bine de ea. 

«Baba Dochie în tot modul năcăjiă pe noră-sa. 
«Nora s'a dus la rii, și a spălat lâna, până i s'aă belit degetele 

și a curs sânge din ele, de s'a roșit apa, și lâna totuși a r&mas 
n6gră, și nora a început atunci a plânge. 

«Christos s'a făcut atunci om și cu Sân-Petru sa scoborit la 
rîu și a întrebat-o: «De ce plângi?» Iar ea i-a spus tot necazul 
ei cu sâera. 

«Christos i-a dis ca să spele lâna, a mângăiat-o şi a binecu- 
vîntat-o, şi i-a dat o chiță (chituș) de floră de micşe şi de cocoşei (2), 
pretindu-i că, dacă ajunge acasă, să dea flori şi s6crei. 

«Nora și-a pus florile la ureche, a mai spălat până a înmur- 
git, şi-a încărcat lâna pe cap, şi a pornit a casă cu voie bună, şi 
când a descărcat lâna, a fost albă, şi s'a bucurat, 

«Baba Dochie, când a vădut că lâna e albă, s'a mirat şi iar 
s'a mâniat, pentru că nu pote să bage de vină, și când a vădut 
că nora are flori la ureche, a ocărît-o Şi i-a dis că le-a căpătat 
de la drăguţ. 

«Nora i-a răspuns că le-a căpătat de la dlărțişor şi i-a dat şi 
ei îlori. Iar Baba Dochie a început a-și bate joc de JMărfișor. 

  

(1) Din Iordănesci, dict. de Paraschiva Rojescul şi com. de 'T. To- 
varniţehi,—și din Broscăuţul-vechiii, diet. de Ilinca Banrii. 

(2) Micşen înfloresce în Martie şi ţine până către'eapătul lui Aprilie; 
se află pe dâluri şi în păduri, e mică, de col6re vînătă și are miros. 
Cocoşeii ţin mai puţin, sunt mici ca micşele, de două feluri: albi şi 
roșii închis, fără miros. — O s&mă pun, în loc de 7mîeșe şi cocoșei, bre- 
benei (Schneegl&ekchen) şi 7lori de semenie, şi explică: aceste sunt 
semne că economii pot plecă cu oile la munţi, dar pentru Baba Do- 
chie sunt un semn de înşelare, ca să se ducă la munte şi să se pră-: 
pădâscă acolo. Ă
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«Baba Dochie, vădând ilorile, s'a socotit ca să mârgă cu oile şi caprele la munte la pășune, credând că e primăvară, şi a po-. runcit feciorului săii ca să pregătâscă badaniele și găletele, și i-a dis: 
E «— Haidaţi la munte, că a înflorit pășunea ! tu-ţi ieai îluerul şi dici, iar eii voii jucă ! o 

«Feciorul îi răspunse că abiă a trecut Fdăurarii, apoi inai este și J/ărțişor şi o parte din Prier, şi să nu grăbâscă, ' «Baba Dochie atunci din noii a început a batjocori, dicând : 
«Pe Făurariii a | 
<ÎL trag prin găunariă, 
«Pe Jlărțişor 
«Pin ciurişor ! 

«Și a luat cu sine 12 coj6ce și a plecat cu feciorul la munte. «Au plecat cu sâre și, după ce ai ajuns la munte, a început a plouă şi ninge, și acuși iar prinse a fi sâre, acuși a îngheţă, şi udându-se cojocul de-asupra, a îngheţat şi s'a îngreunat, şi Baba Dochie Va aruncat pe tuie, și s'a dus tot mai sus pe munte după capre și după oi, pentru că căută rbă, şi Baba Dochie a arun- cat în ttă diua câte un cojoc, până le-a aruncat tote. «Feciorul Babei Dochiei a îngheţat pe munte și i s'a făcut sloiii pe gură și pe barbă, dar Baba Dochie nu a băgat de s6mă și a strigat: | | «— Eu nu mai pot de îrig, şi. tu tot dică în fueraș! 
«Atunci i s'a arătat dlărțişor şi a întrebat-o în batjocură: .* «— Cum îţi place primăvara, şi de ce nu joci la fluerul fe- ciorului, că nici norei nu i-a fost frig- să spele tâtă diua lâna la ri. 

<Mărfişorul a perit, iar Baba Dochie şi feciorul ei ati înghe- țat cu tote oile și caprele sus pe munte, și pe urmă s'a îm- petrit. | 
«Baba Dochie cu feciorul, oile și caprele şi ai se văd împe- triţi pe muntele Semenic, (1) Și la pici6rele Babei Dochiei s'a făcut un isvor, din care curge apă. | «Aldănțişorul a omorit pe Baba Dochie pentru că Pa batjocorit, dar nu puteă să o omâre dacă nu aveă dile destule, însă a luat și 

împrumutate.» (2) po 
  

  

(1) Semenie e un munte în comitatul Carașului, lângă . Reşiţa, spre graniţa militară. - ” e 
(2) At. M. Marienescu, Baba Dochie şi Babele, publ. în «Famiălias, an. VIII, Pesta 1872, p. 366-367, i



O variantă a acestei legende, augită de d-l Vasilie Bu- 
„descu în prosă de la popor în mai multe locuri ale comi- 

tatului Bihor şi apoi prelucrată de d-sa în versuri, sună 
a st-fel : 

În timpul mai de demult 
Baba Dochie-a avut 
Un fecior ce-l însurase, 

De nevastă îi luase: 
O fetiţă ca un crin, 
Din al verei Maii senin. 
Dar îireteca de Babă 
Și ?ncepu la cârtă în grabă, 
Căci uriă pe noră-sa, 
Și în veci o tot mușştră 
Cât în vi6ţa ei custă. — - 
Intro di s6era i-a dat 
Lână nâgră de spălat 
Şi-ast-fel ei a cuvîntat.: 
— Mergi la riii lângă fântână 
Și tot spaP'acâstă lână, 
Pân'va fi din nâgră albă . 
Cum e îl6rea cea de nalbă, : 

C'albă de n'o vei spălă 
Bine n'ai ce aşteptă! — 

Nor'atunci la rîi s'a dus, : 
Haine dalbe a supus, 
Şi spălă mai diua 'ntrâgă, - 
Dar lân'a rămas tot nâgră; 
Degetele-i s'ai belit, 
Sângele-o-a năpădit, 
Cât și apa a roșit, 
Și scăpând suspine-adînce, 

Ba ?ncepă atunci a plânge. 

Cum spălă şi cum plângeă 
Lângă dînsa se iviă: 
Sântul-Petru cu Christos : 
— Flâre dalbă, crin frumos 

De ce plângi? de ce suspini? 

— Omeni buni, Smeni străini! 
Ore cum noii lăcrimă, 
Ore cum noii suspină,   

Cam o s6eră fârte rea 
Și nu pot trăi cu ea! 
Adi mi-a-dat acâstă lână, 
"Ca s'o tot spăl la fântână, 
Pân' va fi din n6gră albă 
Cum e fl6rea cea de nalbă, 

“Calbă de nu-o voii spălă 
„Bine n'am ce aşteptă ! 
— Flâre dalbă, crin frumos! 
Dise ei atunci Christos — 
Dacă lucrul stă așă, | 
N'ai de ce te întristă, 
Ci mai spală lâna iară, 
Căci va fi albă pe sară, 
Iată-ţi daii şi nisce flori, 
— Ce găsirăm călători — 
Micşune şi Cocoşei, 

Să te molcomesci cu ei. 
Re'ntorcând tu de la vale, 

Dă din flori şi s6crei tale! 
Nora florile luă, 

La urechi și le-anină 
Și-apoi iară mai spălă 
Pân' Val s6relui sfinţit, 
Iar când fu pe la'nmurgit 
Ea ?ncărcă lâna pe cap 
Şi porni cu voia 'ngrab, 
Şi câna lân'a descărcat 
Tare s'a îmbucurat: 

Căci acea luciă de albă 
Ca şi fl6rea cea de nalbă; 

Şi privind Baba Dochie, 
Iar s'aprinse de mânie, 

Căci acum n'aveă ce-i face: 
Vină nu puteă să-i bage; 
Dar vădend că ea-are flori, 
Precum n'aveă de-alte ori,”



  

Ocarindu-o i-a dis: 
—. Nora mea te faci de ris 
Şi-ţi aduci pe cap rușine, 
C'ai drăguţ pe re cine, 

EL ţi-a dat flori la fântână! 
— Nu crede, sâcră bătrână, 

Nu-s de la cevă fecior, 

Ci de la f&t Mărfişor, 
EI îmi dede-o chită în vale, 
Ca să-ţi dau şi d-tale! 
— Vai de el ce Mărțişor, 

Eu îl trag prin ciurișor! 

„Dise Baba și-l huli, 
Iar când îlorile privi 

Intru sine socoti: 

Că la munte-i primăvară, 
Deci va scâte mâne-afară, 
De-odată cu zorile, 

Caprele şi oile. 
„Când de diuă a albit, 
Cătră fiu-şi a grăit: 
— Hai la munte, Dragomire, 

Că afară e "nilorire; 
Timpul este de eşit, 
Căci păşunea a'nverdit ; 
Tu din îluer vei cântă 
Ei la doine-ţi voiii jucă! 
— Nu se pâte încă mamă, 
Căci bagă numai de sâmă: 
Numai Faur a trecut, | 
Mărţişor mai este mult! 
— Ce-mi pasă de Făurarii, 
Ei îl trag prin găunariii, 
Și pe Mărţişor 
Prin cel ciurișor! 

Ea de el nu ascultă, 
Ci cu sine îşi luă: | 

Dou&-spre-gece cojâce, 
Neavând cuget de-a re'ntâree, 
Şi plecă cu-al s&i fecior, 
Ocărînd pe Mărţişor. 
De-acasă porni cu s6re,   

Când sosi fuse ninsâre. 
Altă qi? ncepă cu plâie, | 
Mai fu s6re, acuși porhâie, 
Și-acuși iară îngheţă, 
Timpul tot se strămută. 
Pe Bab'o lăsă norocul, . . 
Căci udându-se cojocul 
Cel de-asupra, a'ngheţat, 
„Ea pe tute Pa-aruncat, 
Că-i eră grei de purtat; 
Și-apoi iară s'a mai dus 
Tot pe culme mai în sus, 
După capre, după oi, 

Cu feciorul, amîndoi, 
Pentru că cătaă pășune 

Unde-ar fi erburi mai bune. 
TOtă diua ce urmă 
Alt cojoc nai îngheţă; 
Și Dochia, -vrend nevrând, 
Le-aruncă tote pe rînd. . 
Dragomir a degerat 
Şi pe gură-i s'a format 

“ Sloii. cum este-un ueraș, 
— Dragomire- al meii doinaş!— 
Strigă Baba, a lui mamă, 
„Nebăgend bine de s6mă — 

„_— Cum! ei nu mai pot de frig, 

"Tu mai gici pe cel colnic! 
Şi-atunci Babei sarătă 

Mărţişor şi-o întrebă: | 
— Cum îţi place primăvara ? 
Ţi-ai uitat dâră tocmâla,. 
Ca să poţi să salţi în sbor, 
Când îţi dice-al tăi fecior 
Doine mîndre pe colnic, 
„Că nici norei nu-i fu frig 
Ca să spele pe o lână 

„Tâtă diua la fântână! 
Mărţişorul dispări, 

Frigul iarăşi începi 
Cu viscole tot mai crunte, . 

Și Baba "'ngheţă pe munte
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Dimpreună cu-a-ei turmă.  : |: Până adi se văd pe munte; , 
Ea cu Dragomir în urmă Iar de lâng'a ei pici6re 

Și cu turma, ce-a avut, . „ Eseo apă curgătâre. 

Stani de.pâtră sai făcut. . „ Călătorii, de-o privesc, 
Spun că stanul Babei crunte Iși fac.eruce, și-o ferese. (1) - 

Cu ai ei capre şi oi multe Aa | .: 

A șcsea legendă, din “Bânat: . 

«In Almaş (2) eră odată un-om şi o muere. Eiar fi trăit alt-fel: 
bine,:dacă mama bărbatului, s6eră rea, nu porunciă în casă după 
plac, și ei trebuiaii s?o asculte. Ea adese-ori da norii-săi atâta- 
de lucru, cât n'ar fi fost în stare să le facă nimeni în lume ; dar: 
biată noră cu sirguinţă! și ajutorul lui Dumnegeii le: îndepliniă 
pe tâte. . - 

«Așă s'a întîmplat odată că sGera i-a dat lână de 6ie nâgră. 
şi'i-a poruncit să se ducă la apă s'o spele ca nâua de albă. : 

«Măcar că tînăra muere sciă bine că acâsta este un lucru cu. 
neputinţă, totuşi, ca să asculte de sGcră, s'a dus la apa ce cur- 
geă. pe lângă sat și a început să scarmene și să spele lâna cea 
n6gră.: Dar ori- cât s'a chinuit ca, când o scoteă din apă, lâna eră 
tot nâgră. ” 

«Biata femee nu s'a lăsat de luoru, ci a frecat necontenit, până: 
a apucăt- o sâra. “Atunci i:se sângerase şi mânile, și a început 
să 'plângă de necaz Și de durere, 
«Domnul Christos, care umblă pe pămînt cu Sân-Petru, a tre- 

cut pe drum și, vădând-pe muers plângând, ă întrebat-o: 
i a Ce fâci tu aică şi pentru ce plângi? 
«Muerea nu sciă cine este, ci a răspuns: 
«— S6eră-mea mi-a poruncit să fac lâna acâsta nâgră să fie 

albă ca 'nâua, şi eit o tot spăl şi o scarmăn t6tă giua, de mi S'ait 
făcut mânile numai răni, de aceea plâng. - 

«Mântuitorul, care sciă bine necazul ei, iar i-a dis: 
«— Ascultă numai pe sâcră-ta Și lucrâză mai departe, că Dum- 

nedei îţi va ajută, 
«După ce s'a dus Domnul Christos şi cu Sân- Petru, ea a înce- 

put iar să spele cu bărbăţie, şi când a scos lâna din apă, bagă 
de sâmă că se mai deschisese. Veselă, s'a pus iar la lucru până 

„a înoptat, când: mai pe urmă lâna cea nâgră eră albă ca nua- 
Plină de bucurie, a plecat fuga acasă și, găsind” pe câmp flori 

  

(1) <Amicul familiei», diar beletristic, an. X, Gherla 1886, p. 121— 
(2) Un creștet de munte la marginea Banatului despre Ardâl.
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câri răsărise “cele dintâi, că abiă începuse primăvara, şi le-a. 
pus în păr. 

«Când a' vădut s6eră-sa că lâna eră spălată albă, şi-a ascuns. 
" mânia, că nu puteă s'o 'ocârâscă, numai a întrebat-o în batjo- 
cură: - : -. . | 

«— Dar Gre cine ţi-a pus flori în păr ?... pote vre-un drăguţ? 
«— Ei le-am aflat singură în livadă și m'am împănat cu ele, 

" «Baba, cum a audit acâsta, strigă pe fiu-săi şi-i dise : . 
«— Vedi, fătul mei, că a venit primăvara, trebue să plecăm 

la munte cu caprele și cu oile nostre. Cât de frumos va îi în 
munţi! tu o să-ţi ieai /uera şi o să-mi cânţi, iar ei o să joc de: 
plăcere. o E Ea 
„«Aşă mâne di de diminâță a şi plecat împreună cu fiu-săi,. 
mănând oile și caprele la munte. Dar fiind-că abiă trecuse 6rna 
și se temeă de frig, de aceea baba luase Şi 720u& cojâce cu dinsa, 
și a plecat, și a lăsat pe tînăra singură acasă. După ce aii ajuns. 
pe dâlurile cele dintâi, cerul se făceă tot mai senin și abiă suflă 
câte un vînt pe câmpie. Dar tot nu'r&sărise încă &rbă, şi caprele. 
și oile nu sta în loc liniștite, că n'aveai ce să pască. 
“«Baba însă nu băgă de s6mă, şi eră veselă, și fiind timp fru- 

mos, ea a aruncat un cojoc, ca să nu ducă atâtea. 
«Cu cât se suiă mai departe în munți, cu atât se făceă vreme 

mai bună și mai cald, așă că în fie-care di lepădă câte un cojoc, 
până ce a aruncat şi pe cel din urmă, într'a noua di, că-i eră 
greă să-l mai pârte. , _ | | 

«Insă turma flămândă, care nu găsiă încă 6rbă, se făceă tot. 
mai sălbatică şi nepacinică de f6me, și fuga'n e6ce și'n colo. 

Baba, când le vedea că alârgă şi sbâră, qiceă că vitele se bu- 
cură de venirea primăverei. . . 

«După ce baba şi-a lepădat cojocul cel de pe urmă, de-odată 
s'a schimbat timpul. Vîntul a început să sufle aspru și rece şi 
“plouă şi ningeă. Atunci bietele vite vaii grămădit speriate una 
lângă alta, mestecate. caprele cu oile, și -tremuraii de ger ; iar 
baba şi cu fiu-săi aii stat în loc, că le clănţeniait dinţii, și nici 
nu s'a mai putut mișcă de frig. Fiului sâu îi curgeă apa din 
-din gură de ger, și i-a îngheţat, prefăcută într'un sloiii de ohâţă 

"lipit de la buze până la pept; iar baba, care de frig nici nu 
vedea bine, nici n'audiă, a dis către dînsul: 

s«— Fătul mei! cum mai poţi tu cântă în fluew, că ei am în- 
gheţat de ger? 

«Ea gândiă că sloiul cel lung din gura fiului stii este flueră 
Şi că flueratul vîntului este sunetul fluerei. |
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«Cum sta ei aşă aci, iată căa venit Primăvara și a vorbit 
către baba în batjocură: 

«— No bătrână, cum îţi place primăvara? De ce nu joci, că 
fiu-tău îţi cântă? Nici nurorii tale nu i-a fost prea frig când a 
spălat tâtă diua în apă rece lâna cea negră ! Ea apoi î tot a aflat 
flori în câmp! 

- «După acâsta Primăvara iarăşi a perit,. 
«Atunci baba s'a uitat la fiul săi, care şi înghoţase şi amor- 

ţit murise cu t6tă turma lui. Așă și baba tot mai tare se fepe- 
niă, până și-a dat sufletul.. Trupul ei și al fiului săi se pot Şi 
astăgi vedea în Almaş, împetrite, împreună cu turma în jurul 
lor, tot de pâtră, aşă precum ai stat când erai în viâţă. La pi- 

„ciGrele babei curge un isvor Și fiul tot ține în gură iluera cea 
de ghâţă.» (1) 

O variantă a acestei legende, augită asemenea îu Banat, 
Sună precum urmeză: 

«Se dice că a fost odată o babă fârte spureată, anume Dochia, 
care, de rea și a dracului ce eră, nu mai seiă ce să facă și cum 
să necăjâscă pe biată noră-sa. 

«Odată trimise Baba Dochie pe noră-sa cu nisce lâni de Gie la 
rii, dar nu ca să le spele, ci ca să-i facă din lână lăi (negre) 
lâni albe. 

«Biata noră merse cu lânile la rîă, dar unde e vorba ca din 
lâni lăi să se pâte preface în albe. A frecat ea, cât a frecat, lâ- 
nile cele lăi, dar de la o vreme, vădând că nu-i mai albesc, a 
început a plânge și a se tângui. 

«In plânsul ei văd un copilaș drăgălaș cu o chilă de flori îru- 
mâse apropiindu-se de ea. 

«Copilul, -care eră un înger, o întrâbă că de ce plânge, i iar ne- 
vasta îi povestesce tot necazul săă. 

«Copilul, adecă îngerul, după ce-i ascultă tâte necazurile, îi 
dice: 

«— Nu mai plânge, draga mea, că acuși vei scăpă de necazul 
tâi. Dar până atunci ieă chita asta de flori și o du la s6eră-ta» 
ca să-vadă că a sosit primăvara dorită! 

Nevasta, luând chita de flori în mână, alergă întrun suflet 

  

(1) Dionisiu Miron, Dilele Babelor, publ. în «Columna lui Traian», 
an. I, Bucuresci 1870, No. 4, p. 4. — O variantă a acestei legende, tot 
din Banat, se află publicată de Arthur și Albert Schott în Ialachische 
Măârchen, Stuttgart und Thiiringen 1845, p. 113—113.
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la spurcata de sâeră, care căută pe o.ferâstră cum -spală noră- 
sa lână lae și cum îi dete copilașul chita cea de flori. 

«Baba Dochie, vădând că brebenul, micşunele, oglicea, precum 
şi cele-lalte flori, din cari eră făcută chita, sunt atât de frumose, 

porunci ca numai decât să-i se aducă bucatele (1) şi cele 12 co- 

jOce mari, că ea va plecă îndată la munţi cu caprele şi cu cânii, 
gicând: - 

«Dacă nu m'am temut eii de Făurariă, 
«Care e cu frânghiile tari, 

. «Apoi pe Jlărțişo» 
«Ipoiii legă binișor . 
«Cu un teișor 

«Şi Poii trage prin ciurișor ! 

«După ce a rostit cuvintele acestea, se porni Baba Doehie: către 
munţi cu caprele, cu cânii și cu cele 12 cojce mari. 

«Dar nu merse ea mai mult de jumătate cale, când iată, pe 
lângă t6te că la plecarea ci de-acasă eră cerul limpede, senin 
şi s6rele de primăvară cald, se ridică un. nor negru de către 
mâdă-nâpte, încăreat cu plâie şi cu n6uă viscol6să, şi, începând 
a curge dintr'însul, muiă cojocul de:asupra de pe babă, ca şi 
cum Vai fi scos dintr”o cadă cu apă ori din sapie. | 

«Puţintele minute numai și cerul iar se însenin6ză şi sorele 
strălucesce de-ți e mai mare dragul să cauţi la el, când iată se 
rădică alt nor cu plâie și nâuă, care mie și al doilea cojoc al 
babei. 
- «Inseninându-se cerul din noi și s6rele strălucind frumos, baba 
lepădă și al doilea cojoe de pe ea. 

«Apoi tot așă s'a jucat cu dînsa norul şi sorele, până cea des- 
brăcat-o de tâte cojâcele. ” 

<Ajungână Baba Dochie la vîrful munţilor, dar tâtă udă, în- 
gheţată de frig şi fără de nici un cojoc, ca vai de ea, Criveţul 
de lamiedul nopţii a început a suflă cu atâta putere, în câta 
îngheţat-o şi a împetrit-o acolo cu câni și cu capre cu tot. 

<Și se dice că urmele ei se văd şi în diua de adi de către cei 
ce călătorese la munţi.> (2) 

„A doua variantă a legendei de mai sus, din Muntenia,: 
sună așă: : 

«Eră odată o babă. Ea se numiă Dochia şi eră o sgripţoroe 
cu cerul gurei negru și rea ca mârtea. 

  

(1) Aci se înţelege sub bucate atâta cât vite. 
(2) Com. de d-l Ios. Olariu.
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" «Și avea baba un băiat, pe care la însurat cu o fată blândă și 
bună la Dumnedei. - a: i 

«Nu tree mult după însurătâre și băiatul plecă la drum lung 
de tot; atunci s6era, ca t6te s6erele, a început un traii râi în 
casă cu noră-sa; o ocăriă, o schingiuiă şi o amăriă mai răi de- 
cât o strigâică. 

«Intr'o di, către sfirşitul ernei, baba dracului dete nurorei 
sale un braţ de lână negră ca funinginea, dicându-i: 

«— Du-te de spală lâna asta şi vedi să mi-o aduci ca laptele 
de albă; altmintrelea să nu te mai întorci acasă, că-ţi răsucese 
gâtul ca la un puii de vrabie! 

«Biâta femee luă lâna în braţe, se duse la isvor și o spălă 
trei qile într'una ; dar lâna nici că se albiă de loc. A patra di 
şedeă lângă isvor nemângăiată, ca vai de ea, că nui se albiă 
lâna, și acasă sciă ce o aștâptă. Plângeă cu lacrimi de foc şi se 
rugă la Dumnedeii să facă vre-o minune şi să o seape de urgia 
s6crei. - 
«Cum tot plângeă și mi se văetă, de-odată vede un voinic, tînăr 

şi îrumos ca un brad, care, venind la ea, o întrebă de ce plânge. 
«Ea îi spuse tot necazul. | 

«Atunci voinicul, arătându-i nu departe de isvor un fel de 
pâtră în .roşâţa cărămidii, care se măcină ca săpunul, îi dise: 

«— Ia pâtră de-acea roșie și spală lâna cu eu, până s'o albi! 
«Şi cum dise, se şi făcă nevădut. 
«Femeia luă din acea pâtră, care însă nu eră pâtră, și, frecând 

lâna 'cu ea, îndată se făcii o spumă roșie ca sângele, iar apa în- 
cepă să fârbă în clocot, și când seâse lâna, eră albă ca zăpada: 
Atunci se: întârse îndată la s6cră-sa. 

«Sgripţoroica de babă se miră mult de frumâsa albâţă a lânei; 
dar tot nu-și lăsă nora în pace, ci o trimise să-i aducă, de unde 
o sci și o găsi, 6rbă verde şi fragi câpte, ori de unde nu, sănu 
se mai întorcă acasă. 

«Altă năpaste pe capul bietei femei: de unde eră ca să gă- 
_s6scă Grbă verde şi îragi eâpte ! Dar ce eră să facă! eși la câmp 
şi-şi aruncă ochii departe: în tâte părţile numai pustii și ger. 
Incă de abiă se luase pe ici pe colea zăpada. Așă mergeă biata 
rătăcind şi plângând din câmpie în câmpie, când iată iar voini- 

„cul de la isvor apropiindu-se de dinsa şi întrebându-o: de ce 
plânge 'și ce rătăcesce pe aici. 

«Ea îi spuse iarăși păsul. 
«Atunci voinicul o luă de mână și o duse într'o poiană plină 

de ârbă verde însmălțată cu fragi espte, ca în luna lui Cireşer.
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Ea-și umplu braţele de 6rbă verde şi p6la pestelcii de îragi, şi 
așă se întârse la s6cră-sa acasă, . 

«Jar baba el6nţă, cum vădi €rba şi fragile copte, dise: 
«— Ei, acu văd şi eii că a venit primăvara! Să mă sui cu oile 

la munte! | 

«Ea aveă multe oi, mulţi ciobani și mulţi câni. Se găti dar de 
plecare şi, luându-și turma, ciobanii, cânii și de-ale mâncării, 
iar pentru sine nouă cojoce mari până în pămînt, la întâiit de 
Martie a ajuns cu oile la munte. 

«Dumnedeii atunci hotări să o pedepsâscă pentru răutatea ei, 
şi iată că de-odată începi să plouă cu spicuri de zăpadă. 

«Baba, cum vădi, îşi strînse turma şi îmbrăcă căteși nouă 
cojocele. In diua dintâiii se udă cojocul de-asupra, de se înmuiă 
de tot, și trebui să-l lepede; apoi tot așă în fie-care di câte un 
cojoc, până ce-și lepădă tâte cojâcele. 
„Nouă dile plouă mereiă, iar n6ptea cea de-a n6ua, când baba 

nu mai aveă nici un cojoc uscat, dete Dumnedei un ger cumplit, 
așă că a gecea di și baba, şi ciobanii, şi cânii, şi turma întrâgă, 
se găsiră îngheţaţi şi prefăcuţi în stani şi bolovani de pâtră. 

«De atunci şi până astădi, la începutul lui J/artie, se aude, 
prin acele locuri, un plâns ca de femce, un urlet de câni și un 
sbieret de oi multe, şi atunci îndată cerul se:posomoresce, vis- 
cole se pornesc, cu ploi şi cu zăpadă, ţiind într'una nouă dile, 
— câte cojâce aveă Baba Dochie.» (1) 

A treia variantă a legendei de mai sus, tot din Muntenia, 
comuna Viîrciorova, jud. Mehedinţi, e cea următore : 

«A fost odată o babă bătrână, bătrână, Baba Dochia, care eră 
ne mai pomenit de rea. Din toți copiii ce Dumnedei îi dăruise, nu 
mai aveă decât unul singur, însă bun, vrednic, ascultător, care 
făceă bucurie babei. Când veni timpul să se îns6re, se însură 
Și luă o femeie, care eră tocmai ca el de vrednică şi ascultătâre. 

«Dragomir îşi petreceă timpul mai mult pe dl, la oi, și baba 
rămâneă acasă cu noră-sa, să vadă de ale casei, 

«Baba, din fire prea rea, chinuiă pe noră-sa în tâte chipurile, 
iar biata noră, prea mult răbdătâre, nu diceă nimic şi suteriă 
totul, credând că dâr se va schimbă firea babei cea rea vre- 
odată. 

«Intr'o di, din pismă, pe când Dragomir nu eră acasă, trimise 
pe noră-sa la rîi cu o lână albă, dicendu-i: 

  

(1) « Familia», an. XXII, Oradea mare 1886, p. 227.
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"«— Vedi astă lână, du-te, spaPo, până când seva înegri. Dacă 
nu, să nu-mi mai calci bătătura! , . 

«iso şi-şi vădă de trâbă, iar femeia plecă cu lâna să facă 
ce-i disese baba. Spălă ea timp de trei dile lâna, dar zadarnică 
îi eră munca, căci s'o înegrâscă nu eră cu putință. Dar, când: 
eră aprâpe să plece femeia de la rii fără. nici. o ispravă, iată 
că doi Gmeni, cari nu eraii alții decât Dumnedgeii şi cu Sf. Petru, 

cari atunci umblaii pe pămînt, se apropiară de ea și-i diseră : 

«— Ce faci aci femeie? 
«Ea le răspunse plăngânăa: 

«— Am o s6cră f6rte rea şi, uite, m'a trimis cu lâna asta, 

s'o spăl până ce se va înegri. De trei dile spăl, şi nu pot să face 
ceea ce mi-a porunoit. Numai Dumnedei scie ce mă aştâptă 
acum! . 

»Audind Dumnegeiă şi Sf. Petru despre asta şi făcându-li-se 
milă de ea, îi diseră: 

e— Mergi acasă la s6cră-ta şi nu te teme. i apoi se făcură 
neveduţi. 

«Când dete femeia să plece şi se uită la lână, văgă lâna nâg 
Și, dându-i în gând că a fost Dumnedeii, plecă veselă, muițămina 
lui Dumnedeă. 

«Nepotolindu- -Și.baba necazul prin asta, o trimise iarăși la 
râii, însă cu o lână nâgră, dicenduii: 
«—Cum vei sci să faci, să speli lâna până se va înălbi! Să nu 

te întorci la mine cu lâna n6gră! 
„_ «Plecă plângând femeia, că sciă ea că nu pâte îndeplini lucrul 
ăsta așă de ciudat; însă, cum e omul făcut să nu pârdă ere- 
dinţa nici când vede bine că nu e chip de scăpare, ast-fel făcă 
şi ea, se duse cu lâna la rii și începu să o spele. După vre-o. 
23 3 dlile de spălătură zadarnică, se dete la o parte şi începi 
să plângă, de plângeaă şi petrele de mila ei. 

«In acest timp, iarăşi se arată Dumnedei şi Sf. Petru și, vă- 
dând-o plângând, o întrebară de ce plânge. Ea răspunse: 

«— S6cră-mea m'a trimes cu lâna asta nâgră să o spăl, ca să 
se înălbâscă. De 2 dile mă ostenese, amărită și nemâncată, să 
fac ceea ce eră cu neputinţă. 

«Atunci Dumnedei și Sf. Petru deteră femeci o chită de flori 
de fvagi, să o ducă babei, spuindu-i că le-a cules de pe costă, și 
o încurajară să nu se tâmă, și apoi se făcură nevăduţi. 

«Femeia luă lâna tot nâgră, cum o adusese, şi se duse acasă 
de dote socrei sale chita de lori de fragi, spuindu-i i că le-a gă- 
sit po costă. 

N
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«Baba, vădână florile, uită de lână și chemă pe fu. săi Dra- 
gomir şi-i dise : : 

«— Dragomire, maică! Fragile ai înflorit şi noi n'am măsurat 
“încă oile! Să plecăm cu dile la munte, să le măsurăm, 

«— Să plecăm, dise şi Dragomir. 
«Plecară, şi Baba Dochia luă cu sine 9 cojâce, îmbrăcându-le 

pe tte, cum eși din casă. Merseră multă vreme şi, când ajun: 
seră la locul unde eră să măsâre oile, se puse o slâtă (plie 

amestecată cu zăpadă), în cât baba fu silită să lepede pe rînd 
unul câte unul tâte cojâcele și începi a tremură, de diceai 
Dâmne! Căutând împrejur, vădă pe Dragomir îngheţat şi. cu 
sloi-la gură și, credend că cântă în fluer, îi dise: MR 

«— Dragomire! Dragomire ! ! Ei am îngheţat-de frig, și tu cânți 
din fluer! 

«Ast-fel şi Baba Dochia și fiul săi Dragomir, împreună cu 
oile lor, aii îngheţat și sai prefăcut în stânci de pâtră, ce se 

află între comuna Virciorova şi Turnu-Severin, Mehedinţi, numit 

Dragomir.» (1) | 

A șâptea legendă, augită de d- 1. C. Măldărescu din gura 

unui tîn&r român din „Basarabia şi scrisă apoi în versuri, 

_sună aşă: 

  

Sub pâlele munţilor, Ea e a pădurii mumă, 
In locașul sluţilor, Babă rea, soră de ciumă, 
Se arată un bordei: Și se plimbă tot pe munţi, | 
Ca să-l vedi nici să nu vrei. Trece apa fără punți, 

In el de mult locuesce Sare după dâluri jos 
Baba arta, ce vrăjesce : "Şi se-așză pe-un lenin gros,. 
Când la stele, când la lună, Ca să-și pască caprele, 
Și rînjind ca o nebună . Să le sugă laptele. | 
Cât e nâptea Domnului N'are tâmă de vre-un ger, 
Și dulcâța somnului, Nici că-i frică chiar de cer, 
Lângă foc şi lângă vatră, | Deşi 6rna wa trecut, 
Farmecă, iar câni o latră! : Baba Marta tree, torce, 

Mult îi rea și prăpădită, In cojâce se întrece. 
Cu cojâce învălită; Are ?n spate blană nouă: 
Cu nouă cojâce ?n spate, | Ningă, viseolâscă, plouă, 
Şi toiagul al ei îrate Ea habar n'are măcar, 

De-alergări pe munţi și văi, Nici gândesce la amar. 
Când sunt timpii cei mai rei -TOrce Baba lână, târce. 

  

(1) «Albina», an. 1, p. 1399 —1400.



  

Insă norii se tot stârce 
Și de-odată 'n munte-apare 
Un copil'micuţ, ce are 

Aripi mîndre la privit, 
Şi de-odată a grăit 
— Marto, babă vrăjitâre, 
Dup'acum eși la pripore: 
“Primăvara n'a venit, 

"Florile nai resărit ?! 
Mai stăi încă în bordeiii, 

Lâna t6ree-o, dacă vrei, 
Să-ţi mai facă un straii din ea; 
Evna încă tot e grea! 

Ast-fel dise copilașul, 
;Şi sburând ca îngerașul: 
„Baba Marta stă şi dice: 
-— Surda, surda, măi voinice, 

„Am încă nouă cojâce 

:Şi fuiorul tot a târce, 
„Am și fete de 'ndrăgit, 
Am flăcăi de zăpăcit, 
Şi numai nâpte pe lună 
Pot lueră cu voie bună! 
Erna de mult a trecut, 
Caprele 6rb' ai păscut, 
Surda, surda, n'am habar 

„De-al tău graii sai ger măcar! 
Îngerașul mâniat 

„Către cer s'a îndreptat: 
“Norii vineţi adunând, 
Bolboraţi mereii tunând, 

;Şi de-odată frigul vine, 
Vîntul bate, bate bine, 

Plopii urlă, cerul tună, 
“Norii vin de se adună, 

Fulgii cad albi de zăpadă 
"Peste munţi şi pomi grămadă. 
Marta însă târee ?ntr'una, 

"Ridend tare ca nebuna, 
De cojâce desvălită, 

De zăpadă “'nemeţită. 
"Tremurând la cer privesce,   

Dar ertare nu găsesce. 
Urlă vintul vijelind, 
Pl6ia rece asvârlind 

Peste Marta, baba rea, 
Care pisma n'o lăsă 
De la cer să ieă ertare. 
Pl6ia curge și mai tare; 
Munţii gem, pădurea geme, 

Marta însă nu se teme. 

Vintul suflă cu turbare 
Jos trântiă coliba mare, 
Dar pe Marta, babă rea,. 
S'o -dobâre nu puteă. + 
Ea la cer cătând sberă, 

Huliă r&i și blăstămă, 
Norii vineţi se-adună, 
Lemnele de ger trosniă, 
Munţii încă că gemei, 
Petrele se despică, 
Şi din nouri, licărind 
Trăsnete eşiaii trăsnind; 
Vremea se tot turbură, 

Fulgerile lungi sbură, 
Dar pe Marta, baba rea, 
S'o 'nspăimânte nu puteă... 
Atunci norii se crăpă, 

O lumină se vedeă 
Şi un glas se audiă. 
Blăstămând, babei dice : 
«— În veci să fii o stană 

De petră amorțită, 
„De caprele-ți iubite 

Să fii împrejmuită, 
Din ochi să-ţi isvorescă, 

Tot lacrime amare, 

Jar pe pământ să facă 
Un râi de-unde ori-care 

Să nu polă să bea!» 
Și Dracii toţi rîdeă. 
Glasul cum se isprăvesce, . 

Norii negri se lăţesce, 
Vîntul s'a mai potolit,
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Iară s6rele a eșit. 
Numai Marta-i neclintită 

Şi... de-odată e lovită 
De un trăsnet din senin, 
Curmânăd traiul cel de chin: 

Curg din ochii ci şirdie 
Lacrimi mari ca şi o plâie, 
Eşind g6măt din cea stană,.. 
Şi plânsâre din fântănă... 

Fârele vine în cete | 
Să-și adape a lor sete, 
Vin și Ele despletite, 

Duhuri negre și “cumplite... ai 
Tâte umbrele. s'adapă, 
Lângă stană găuri sapă,. « 

Saltă, ţipă şi hulesce, - - : 
Morți *n iaduri se trezesce, ... 
JOcă, cântă în horă prinse 
Lângă focurile- -aprinse, . | 
Dar când este despre zori... . 
Cânt cocoşii 'de trei ori, 
Și se duce oră-ce duh 
Și e pace în văzdul!   

Așă a fost atuncea precum am povestit ; 

Am spus-o cum.se spune şi ce am audit: 
Chiar astădi se mai vede o babă împetrită. 

In juru-i stâng, culcată, e turma ei iubită.(1) 

A opta şi tot odată cea de pe urmă legendă, audită în 
Muntenia, e acâsta: 

Pe la întâii de Marte 
Când se luptă 'n parte 
Cei doi luptători 
Neînvingători, 

N6ptea și lumină 
Pe bolta senină, 

Sore și cu nori, 
Ploi și cu ninsori, 

Și când 6rna totă 
Pare 'ngenuchiată 
De-un s6re-ardător 
Şi amăgitor, 

Dochia, înr&ită, 

De ârn' obosită, 

Vru să sue 'n plaiu 
Ca ?n luna lui Maiă. 

Turma își adună, 
Caprele din stână, 
Ce mereii cârtiail 
Că nutreţ n'aveail. : 

Şi o ieă spre culme 
Pe-unde nu sunt urme, 

De mîndrii Cărpaţi 
De vinturi uscați. 

-Caprele-o urmâză 
Şi ea le 'ndemn&ză: 
— Hăi, căpriţe, hăi, 

Să eşim din văi, 

S'ajungem pe munte - 
Pe-a Jepilor frunte, 
Să vă -vâd păseând, 

Vrând Domnul nevrând.   
(1) Revista societăţii «Santinela Românismului», î6ie literară- -sciinţi- 

fică, an. I, Bucurescă 1884, p. 24—26. 

Aarian, Sărbătorile, [1,



Baba sumeţită, 
De s6re-amăgită, 
Se tot sue ?'m sus 
Unde-i: Dorul (1) pus, 

Și prin nori se perde, 
Cătând &rbă verde 
Colo în Jepii mari, 
Dragi la miorari. 

Și ?n cresta ripâsă, 
Naltă, fiorâsă (2), 

Unde în veci e ger, 
Capu-ţi dă de cer! 

Opt dile trecuse, 
Baba mi se duse, 
Prin vîrtej de nori 
Şi spic de ninsori, 

Sus pe Omul rece, 

Care nori întrece, 
Dacic, vechii altar, 

Cu cerul hotar, 

Unde se uimesce 

Ochiul, când privesce 

Peste două ţări 
Născute surori. 

Dochia “năsprită 
Și de vînt râsbită, 
— Vint îngrozitor 
De te ieă fiori, —   

  

Aruncă blăsteme, 

De cer nu se teme 

Și ?n cugetul săi 
Uită Dumnedei. 

Ea se întăresce 
Și gura-i sporesce: 
— Hăi, căprițe, hăi, 

Mai în jos spre văi, 

La Ialomicidră 

Cu dulce apşidră 
Să vă văd păseând, 
Vrend Domnul nevrend ? 

„+ Când şi-aste cuvinte 
Dise fără minte, 
Bab' aci pe loc 
Se făci un bloc, 

Ea și turma tâtă 
Stane tot de pâtră, 
Ce şi-adi se văd stând, 
Plaiul înălbind, 

Plaii, ce Babe-l (3) châmă, 
Ca să ne dăm sâmă 
Că ?n a noua gi 

Se ?mpetri aci 

Cea Babă Dochie, 

A cui istorie 
Seculi o șoptese, 
Munţi o povestesc. (4) 

Acestea sunt tâte legendele despre Baba Dochie, cari mi-s 
mie până acuma cunoscute.(5) 

(1) Virful cu dor, Jepii ca și Caraimanul şi Omul, sunt piscuri mari 
pe culmea Bucegilor din Carpaţi. 

(2) Caraimanul. 
(3) Babele sunt un platoii înalt, din pâlele căruia isvoresce Ialomiţa, 

mai sus de peștera cu Schitul de lemn. 
(1) S. N, Şoimescu, Poesii lirice, Bucuresci 1883, p. 69—76. 

(5) Atât despre legenda Babei Dochie cât şi despre numele acestei 
babe s'aii scris până acuma mai multe studii şi anume:
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II. 

DILELE BABEL. 

Baba Dochie sai Baba Marta, ale cărei legende le-am re- 
produs în capitolul premergător, ţine de regulă nouă(1) 
sait două-spre-dece ile. (2) o 

De aci vine apoi că Românii de pretutindenea numesc cele 

  

a) At. M. Marienescu, Baba Dochie şi Babele*(din Sărbătorile păgâne române de aqi), publ. în «Familia», an. VIII, Pesta 1872, p. 366—367 şi 378; | : , a 
b) Sim. Mangiuca, Baba Dochie, studii mitologie, publ. în =Familia», an. X, Budapesta 1874, p. 159—164 ; 
c) Gr. C. Buţureanu, Încă o dovadă la stăruința Românilor în Dacia iraiană, publ. în <Archiva Societăţii sciințifice şi literare», an. Il, Iaşi 1891 Xo, 8, p. 470 în care autorul se încârcă a dovedi stăruința Ro- 

mânilor în Dacia pe. temeiul legendei Dochia şi Traian de sub MAUR 
tele Pion în Moldova, fabricată de G. Asachi: Culegere de poesii, ea. 
III, Iași 1863, p. 19; vedi de același și: Culegerea de poesii germane 
şi francese din limba română, ed. III, Iaşi 1863, p. 88 şi 90; 

d) I. N., Legenda Dochiei, publ. în «Gazeta Sătenului», an. VIII, R.- 
Sărat 1891, p. 183—192, prin care se combat tâte afirmările d-lui Bu- 
ţureanu ; 

. 
e) L. Șăineanu, Dilele Babei şi legenda Dochiei, publ. întâia 6ră în 

«Convorbiri literare», an. XXII, Bucuresci 1888, p. 193—220 şi reprodus . 
apoi în ale sale Studii folklorice, cercetări în domeniul literaturei po- 
porane, Bucuresci 1896, p. 1—45, 

Dintre tote studiele acestea, cel mai estins și mai aprâpe de adevăr 
e cel al d-lui L. Şăineanu. Dar nici studiul d-sale nu se pOte consideră de 
cel mai complet şi mai perfect, una: pentru că nu i-au fost cunoscute 
„tote legendele Dochiei, al doilea: pentru că d-saconfundă Legenda Ba- 
bei eu Dilele acesteia, şi al treilea: pentru că trece prea repede peste 
studiele scrise mai înainte de d-sa, iar pe unele dintre acestea nici nu 
le amintesce. 

(1) Din Răsp. la Cest. d-lui Nic, Densușianu, com. Crângeni, jud. Te- 
leorman: «Pe diua de 1 Martie cade Baba Marta cea cu nouă cojbce, 
şi până la nouă dile 16pădă câte un cojoc. Dela 9 Martie însă, lepădând 
Baba coj6cele, începe și timpul a se încăldi.» 

(2) După spusa Rom. din Stupea, com. deOnuir. Căilân: «Baba Do- 
chie dureză 12 dile>; — a celor din Crasna, com. de Ioan Iliuţ: «Baba 
Dochie ţine 12 gile»;—a celor din Stroesci, com. de G. Străinul: «Baba 
Dochie are 12 gile»; — a celor din Ilișesci, com. de V. Botezat: «Cele 
12 dile din Martie pârtă numele de Baba Dochie» ; — a celor din Reu- 
seni, com. de V. Pop; — a celor din Mihoveni, diet. de Mich. Cojoc şi
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dintâi nouă sait dou&-spre-dece dile ale lunii lui Martie 
Babele, Dilele Babelor,. sai Dilele Babei (1), adecă gilele 
Babei Dochie sai ale Babei Marta. ! 
_Dilele Babei se încep: de comun la 1 Martie sai Mărţişor 

Şi dur6ză, după cum am amintit mai sus, nouă (2) sati dout- 
spre-qece dile de-a rîndul(3), adecă până când Baba Dochie 
şi-a lepădat, respective şi-a scuturat cele nouc sai doue- 
spre-dece cojoce. (4) 

com. de Vesp. Corvin: «Baba Dochie ţine 12 ile»; — a celor din Te- 
reblecea, com. de P. Seripeariii: «Când, în spre primăvară, începe a se 
topi omătul și a înverdi, se pornesc în vre-o câte-va ile mai multe fur- 
tuni cu omăt; timpul acela se numesce Baba Doehie.» ! 

(1) După spusa Rom. din Cireş-Opaiţ, com. de Const. Popescul: «Baba 
Dochie ţine 12 gile, cari se numesc Dilele Babei»;—a celor din Crasna, 
com. de Em. Iliuţ: «Bilele Dochici se numese Dilele Babei»; — At. M. 
Marienescu : Baba Dochie şi Babele, publ. în «Familia» cit., p. 360;— 
L. Şăineanu: Studii folklorice, p. 3: «Cele dintâiii nouă sai dou&-spre- 
dece gile din Martie Românul le poreclesce Babele sai Dilele Babei»;— 
I. C. Măldărescu, Baba Marta, publ. diar cit, p. 26: «Poporul român, 
după cum fie-care scie, primele nouă dile ale lunii lui Martie le numesce 
Babele saii Baba Marta, de unde pretinde: că de la acest nume luna 
Martie şi-a luat numele stii.» 

(2) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Saran, jud. Constanţa: 
«La 1 Martie intră Babele, cari ţin nouă ile» ; — din mss. d-lui 1. Pop- 
Reteganul: «Babele ţin nouă dile; — $. N. Șoimescu, op. cit, p. 69: 
«Mulţi se întrbă ce sunt Babele, de cari tradițiunea vorbesce îndată 
ce vine 1 Martie ? De unde acest număr de 9 dile, pe cari Gmenii de la 
noi le observă cu atâta îngrijire, ca pe nisce ile nefaste şi periculgse 
pentru sănătate ? Omenii de Sciinţă sciii că aceste dile corespund cu 
equinozul, când timpul este fârte variabil, până ce începe a fi diua mai 
mare decât n6ptea, saii, după cum dic ţăranii noștri, până ce esecăl- 
dura din pămînt, pe care ci îl bat cu maiele în a noua di de Martie, 
făcând şi focuri prin bătătură. Cei ce se raportă la legenda cu Baba 
Dochie observă că în aceste nouă dile acâstă Babă rea și incăpăţi- 
nată a umblat pe vîriul Carpaţilor cu cele nouă capre ale sale,  cău- 
tând 6rbă și mugur verde ca.să le pască, vrând Dumnegei nevrând.» 

(3) După spusa Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga: «Dilele Dochiei 
durăză 12 ile după 1 Martio>; — Or. Dlujanschi, Călindarul Românu- 
luă, publ. în <Albina Carpaţilor», an. IV, Sibiiii 1879, p. 11: <Luna lui 
Martie: <Baba Dochie, ce-și ţine năravul 12 ile.» 

(4) După spusa Rom. din Volovăţ, com. de I. Buliga: «Paba Dochie 
durâză 12 dile, până își I&pădă cele 12 cojâce>; — a celor din Mitocul 
Dragomirnei, com. de Alex. Romaș: «Baba Dochie vine de la munte
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In unii ani însă Dilele Babei nu.se încep la 1 Martie, ci 
cu nouă saii două-spre-dece gile mai înainte de acâstă di (1), 
iar în alţi ani, deși se încep la 1 Martie, nu durâză numai 
12 dile, ci ele trece peste acest număr, ba adese-ori trec chiar 
şi în luna Prier (2) sai Priil (3), de unde so vede că vine 
apoi şi dicala Românilor din Bucovina că: 

Prier priesce, 
Dar și jupesce, 

sau a celor din doldova : | 

"Priil priesce 

Și jupesce (4), ; 
şi anume: când e frumos, cald şi plouă ploie căldurâsă, 
atunci priesce; iar când ninge şi e frig, atunci jupesce sai, 
după cum spune un proverb bănăţen : 

Prier fără plâie 
Chieful Românului mâie. (5) 

Dacă cele 12 gile ale-Babei Dochiei cad înainte de diua 
ei, atunci se dice că primăvara e bună, Gmenii pot ară şi 

  

cu 12 cojâce și ţine 12 dile, seuturând în fie-care di câte un cojoc» ;— a celor din Frătăuţul-vechiă, dict. de Zenovia Rusu: «Dilele Babei Do. ctie sunt la număr 12, după numărul cojOcelor sale, căci ea l&pădă în fie-care gi câte un cojoc» ;—a celor din Costâna, com. de V. Huţan: «Când îi vine Babei Dochie timpul, atunci se îmbracă cu 12 cojâce, - îşi ieă urca de tors și: mai multe fuse şi merge cu oile la păscut. Ea ține 12 dile, și în fie-care di 1pădă câte un cojoc, şi când le-a lepădat pe tâte, atunci se gice că a trecut Dochia.» e 
(1) După spusa Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ: <Dilele Dochiei pot să mergă înainte sai şi în urma ci»; —a „celor din Tereblecea, dict. de Paraschiva Seripcariă și com. de P. Scripcariă: «Baba Dochie cade la 1 Martie. Dilele ei sunt 12 la număr Și cad sau înainte sai 

după 1 Martie. Chiar și mai târgiii, după ce sunt dilele ci trecute, dacă mai ninge, se dice că ai mai rămas dile de-ale Dochiei, sati că acestea-s tot Dilele Babei.» ! - 
(2) At. M. Marienescu, Baba Dochie şi Babele, publ. diar cit, p. 366. — Vegi şi Schott, op. cit., p. 113. | 
(3) 1. A. Zanne, Proverbele Românilor, vol. I, p. 64. — In jua. Iaşi 

acestei luni i se dă numele de: Luna luă traistă'n beț. 
(4) Ideni de eadem, p. 61. 
(5) Idem de eadem p. 64.
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sămănă de vreme, iar dacă pică după diua ei, atunci primă- 
vara e urită şi Gmenii se întârdie cu aratul. (1) 

Dilele, cari trec peste numărul 12, se numesc în genere 
Pile împrumutate saă Împrumutări (2); în special însă 
prima di împrumutată se numesce : diua sturdului, a doua: 
diua mierlei, a treia: a cocostîreului, a patra: a ciocâr- 
liei, a cincea: a cucului, a ș6sea: a rîndunelelor, ete. iar 
cea de peurmă Ometul, Ţurțuriă sati Diua mieilor, şi acâsta 
din causă că aceste gile prevestesc reîntorcerea în ț6ră a 
pasărilor pribegite de cu tâmnă şi epoca nascerii mieilor. (3) 

In decursul celor nouă sait două-spre-dece gile, precum 
Şi a celor împrumutate, timpul e în genere fârte schimbă- 
cios, acuş ninge, acuş plouă, Şi acuş e sore. (4) 
Baba Dochie nici când nu-şi schimbă năravul. Ea trebue 

în fie-care an să-și lepede sai să-şi scuture cojocele. (5) Şi 

  

(1) După spusa mai multor Români din Bucovina şi în deosebi a ce- 
lor din Frătăuţul-vechiii, com. de. Covaşă. 

„ (2) At. M. Marieneseu, Baba Dochie şi Babele, loc cit. 
(3) După spusa Rom. din Fundul-Sadovei, com. de Tâder Luncan: 

«Se dice că Baba Dochie a fost o păstoriţă de capre, care, pe când pă- 
sceă ca caprele într'o primăvară pe timpul furtunilor acestui anotimp, 
ca femeie frigur6să, precum eră, îmbrăcă 12 cojâce, și îndată ce trecea 
o furtună, lepădă un cojoc, până ce a lepădat tote cojâcele. Ea a aflat 
că sunt 12 furtuni, şi aceste îurtuni ar fi primit apoi numele ci, Afară 
de cele 12 qile ale Babei Dochici se mai țin trei dile furtunatice de ale 
Dochiei și anume: a sturdului, a mieriei şi a mieilor, şi prin urmare 
sunt 15 dile furtunatice și, dacă aceste trei din urmă nu află loc primă- 
vara, ca să aducă omât, se arată vara sau târdii tâmna+;—V. Alecsandri, 
Opere complete, vol. III, Pasteluri şi legende, Bucuresci 1575, p. 190: 
«Românul caracterisâză sub forme poetice sai glumeţe t6te variaţiunile 
timpului. Ast-fel îi place a nunii Dilele Babei dilele cele dintâi ale 
lui Martie (giboules de Mars), pretindând că ele sunt nesuferite, ca o 
babă care se cârtă necontenit și plânge, se bocesce și nu lasă pe ni- 
meni în pace. Însă adevărata denumire de Dilele Babei e basată pe 
sărbăt6rea Dochiei (Baba, Dochia), ce cade la începutul lui Martie. Acele 
dile sunt urmate de gilele cocostireului, a mieilor, a ciocârliei, a rîndu- 
nelelor, etc., cari prevestese reîntârcereă în ţâră a păstrilor pribegite 
de cu tâmnă şi epoca nascerii mieilor.» aa 

(1) At. M. Marienescu, Baba Dochie şi Babele, publ. iar cit, p. 368. 
(5) Pretutindenea în Bucovina și Moldova. Vei « Gazeta sătenului», an. 

VIII, p. 185: «Dilele cele dintâi din Martie se nunresc Dilele Babei, și 
când ninge atunci, Gmenii gic că Baba îşi scutură cojocele.» ”
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dacă se întimplă une-ori că nu-și scutură cojâcele, după 
cum îi este datina, în decurs de 12 dile, atunci'și. le scutură 
într”o singură qi de 12 ori după olaltă. (1) | - 
„Cum încetâză Baba Dochie sat mai bine dis Babele, nu- 
mite în Transilvania şi Vântose (2), îndată se încep Moșii, 
numiţi altmintrelea şi SAnfi sai Sânmţi. (3) | 

Babele sunt de regulă rele, iar Moșii buni. Drept aceea 
femeile bătrâne din popor, și cu deosebire din Muntenia, 
îşi aleg dinainte câte una din Babele despre cari ne-a fost 
până aci vorba, cari personifică apoi — după cum vremea 
e frumâsă sait urită — caracterul moral al aceleia ce a 
ales-o. (4) mi o 

Dacă aii parte ca giua aceea, ce şi-au ales-o, să fie mai 
blândă, atunci se dice că nu c babă rea. La din contră toţi 
cei din casă o acusă că e babă rea şi o fac Gre-cum 'respon- 
sabilă de timpul cel r&ă. (5) - E ÎN | 

Intâia babă, care cade la'1 Martie şi care pârtă numele 
special de Baba Dochie sai Baba Marta, se mai numesce 
altmintrelea şi Cap de primăvară, pentru că.ea este giua 
cea dintâi a primăverei. (6) . - i 

Deci, dacă în acâstă gi este frumos, atunci cred Gmenii 
că şi t6tă primăvara şi vara va fi frumâsă ; iar de nu, apoi 
die că şi primăvara şi vara va fi urîtă și posomorită. (7) 

O s6mă de Românce, atât din Bucovina cât şi: din cele- 
lalte ţări, serbâză diua cea dintâiti din Martie, în-care cade 
Baba Dochie, prin nelucrare în casă (8), şi anume: pentru 

  

(1) După spusa Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ: <Dochia are 12 
qile sai și numai 12 furtuni într'o Qi. - 

(2) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. Mi N 
(3) Idem de eadem: <Dice că Baba Dochie vine de la munte cu nouă 

"cojâce, şi tot ţipă câteun cojoc, până ce le ţipă pe tâte, apoi încep Jo- 
şii, cari pe Someși se numesc şi Sfihfi» -. a 

(4) L. Șăineanu, Studii follkorice, p. 3. 
(5) S. N. Șoimescu, op. cit, p. 69—176. 
(6) După spusa Românilor din Balacâna, com. de Const. Ureche: 

«Baba Dochie e cea dintâiă gi de primăvară»;—a celor din Liudi, diet. 
de Maria Stefanescul, com. de Dim. Bonqarii: «Dochia se numesce și 
Cap de primăvară.» 

(?) După spusa Rom. din Frătăuţul-vechiii, com. de I. Covașă. 
(8) Com. de d-i Ios. Olariu: «Baba Dochie se serbâză de către Ro-
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purtarea timpului (1), pentru ca să se domolâscă : mânia 
Babei Dochie şi frigul de primăvară să nu facă pagube în 
câmpuri (2), apoi pentru ca să nu zacă nimeni în casă de 
versat (3), precum 'şi pentru înnecat, (4) 

Unicul lucru femeese, care se pote face, după părerea celor 
mai multe Românce, în acâstă di, este claca de tors (5), pen- 
tru că şi Baba Dochie, când a mers cu oile şi cu caprele 
ca să le pască, încă şi-a luat furca şi a tors lână dintr'însa. (6) 

Drept aceea cele mai multe Românce nici nu lucrâză. ni- 
mic alta în acâstă qi decât dâră că fac clacă de lors. 

In fine mai e de observat încă şi. aceea că femeile, cari 
se châmă Fudochia, pop. Dochia şi Dochija, îşi serbâză în 
acestă gi numele, iar o s6mă dintre dînsele fac şi prasnic. (7) 

  

mâncele n6stre cu nelucrare în casă în totanul la prima Mărţişor, când 
se incepe și primăvara» ; — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, 
com, Albeni, pl. Amaradia-Novaci, jud. Gorj: «Serbătorile ce cad în luna 
lui Martie sunt Baba Dochie şi Dragobetele.» ! 

(1) Dat. Rom. din Gura-Humorului, com. de Em. Netea: «Femeile ser- 
bâză pe Baba Dochie pentru purtarea timpului.» E 

(2) At. M. Marienescu, Baba Dochie şi Babele, publ. giar cit. p. 368. 
(8) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de 'Toma Nimigean: «In diua de 

Baba Dochie nu lucrâză femeile nimic, pentru ca să nu le zacă în casă 
nimeni de vărsat.» 

(1) Dat. şi-cred. Rom. din Cupca, dict. de Casandra Țuguiu, com. de 
Th. Prelici: «Baba Dochie se ţine ca sărbătâre de înnecat, pentru că dacă 
lucrâză cine-va în diua acâsta, vara să nu se mai scalde, că se înnâcă.> 

(6) Dat. și cred. Rom. din Ilişesci, com. de G, Berinţan: <Cât ţine Dochia 
nu este bine să se lucreze, mai ales muerile. În acest timp însă fac 
clăci de tors, căci se crede că acâsta nu este păcat»; — a celor din Bă- 
ieșesci, com. de Oct. Seretân: <În acâsta gi se fac clăci de tors.» | 

(6) Din Balacâna, dict. de Anisia Rusul: «Femeile fac în diua de 
Baba Dochie cldăci de tors, fiind-că şi ea a mers cu furca ca să pască 
oile.» . 

(7) Dat. Rom din Lucăcesci, dict. de Malina Paicu, com. P. Paicu: 
«Femeile nu lucrâză în giua de Baba Dochie, ci mai mult o serbâză şi 
fac în acâstă di prasnie.> i
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-. MĂRȚIȘORUL. 

In cele mai multe părți din Bucovina şi mai cu sâmă din 
" Jloldova, Muntenia şi Dobrogea, este datină ca părinţii să 
lege la 1 Martie copiilor săi câte- -0 monetă de argint ori 
de aur la gât sai la mână. | | 
Moneda acâsta, care e de regulă atârnată de o cordea 

roşie ori do.un găitan compus din dout fire răsucite de 
mătasă roşie şi albă, sai dintrun fir de arnicii roşu şi unul 
de bumbac alb, sait şi din mai multe fire de argint şi de 
aur, se numesce Jărțișor (1), Alărțiguş (2) şi Marţ. (3) 

Scopul legării saii punerii Mărţișorului la gâtul sai mâ- 
nile copiilor este ca copiii, cărora li sait pus şi-l pârtă, să 

aibă noroc în decursul anului (4), să fie deplin sănătoşi şi 
curați ca argintul cu venirea primăverei (5), şi peste vară 

(1) Din BR&sp. la Cest. d-lui Nice. Densușianu, com. Trifesci, jud. Ro. 

man: «Pe la unii locuitori este obiceiii ca la 1 Martie să se lege co- 
piilor la gât câte o monetă de argint (în genere veche) numită J/ăr- 
țişor>; — Idem, com. Pădureţi-Ciesei, jud. Argeş: «La 1 Martie pun la 

gâtul copiilor o baeră împestriţată cu roşu şi alb, de care este atârnată 

o monetă de argint numită Măvfişor» ;—-Laurian şi Massim, Dicf. t. Il, 

p. 215: «<Jărțişor — la împletit din fir roşu şi alb ce se pune la 
mâni sai la gât în prima di a lunii Mărfişor.» 

(2)Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Saran, jua: Constanţa. 
(3) Idem, com. Brebu, jud. Prahova: «Părinţii dai la 1 Martie co- 

piilor bani de argint, pe cari îi pun la gât, numindu-se Jfarf... Legătura 
Marţului este făcută dintr'un fir de bumbac roșu și unul de mătasă 

albă, amîndouă sucite întrun fir, şi la capete cu doi ciucuri: unul roșu 
şi altul alb.» 

(4) Idem, com. Bilciurescă, pl. Ialomiţa, jud. Dimboviţa : «Este obi- 
ceiul să se pue la gâtul fetelor și fetițelor câte-va monete de argint 
sai chiar de aur, înşirate pe mătasă, însemnând noroc.> 

(5) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian, com. Pădureţii-Ciesci, jud. 
Argeş; — Idem, com.. Ciurarii, jud. Teleorman: «La 1 Martie este obi- 
ceiul pe aici ca părinţii să lege copiilor câte o monetă de argint la gât, 
dicând ca copii să fie sănătoși ea argintul» ; — Idem,. com. Frumâsa, . 
jud, Teleorman: <La-1 Martie este obiceiul ca părinţii să dea copiilor 
(fetelor) câte o monetă de argint, ca să o pârte la gât saii la mână, în- 
semnând ca copilul să fie curat ca argintul cu venirea primăverei»>; —
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să nu-i apuce şi scuture lfrigurile.(1) Punerea sai legarea 
Mărţişorului se întîmplă de. regulă la 1 Martie des-diminâţă, 
Până nu răsare sârele. (2) | i 

Tot odată e de obseivat că părinţii, când îl pun, se fe- 
resc ca să nu-i vadă vre-o femeie însărzinată, căci atunci, 
gic. ei, că se pătâză copiii pe ochi. (3) 

Unii copii prtă Mărţişorul 12 dile la gât, iar după aceea 
îl I6gă de ramura unui pom tînăr. Şi dacă în acel an po- 
mului îi merge bine, se crede că și copilului încă îi va 
merge bine în viâţă. (4) - 
„Alții îl ţin la gât până ce văd primul pom înflorit, şi 
atunci îl lasă pe . rămurelele acelui pom, anume ca să fie 
sănătoşi şi frumoşi ca florile pomului respectiv. (5) | 
„Alţii îl pârtă până înflâre Porumbarul sait Porumbrelul, 

lat. Prunus spinosa, L., și Pădaeelul, lat. Crataegus Oxyacan- 
tha L,, şi atunci, luându-l, îl pun pe un porumbar, respective 
pe un păducel, dicând ca copilul să fie alb ca flârea acestor 
ciritei. (6) 

  

Idem, com Secu, jud. Mehedinţi : «Se pune la gâtul copiilor în diua de 
1 Martie un ban de argint, ca să fie sănătoşi ca argintul.» - 

(1) Idem, com. Perii, jua. Mehedinţi: «La 1 Martie părinţii pun la 
gâtul copiilor câte o pară. de argint legată cu un fir roşu, ca 'să nu-i 
prindă irigurile vara.» ” . 
(2) Idem, com. Brebu, jud. Prahova; — Dat. Rom. din Sucâva: <În 
giua cea dintâiii a Babei Dochie pun femeile, saii mai bine dis partea 
femeiască, diminâţa, până a nu se sculă din pat, Mărţişor.» 
43) Idem, com. Secu, jud, Mehedinţi. 

(£) Idem, com. Trifeșci, jud. Roman. | 
(5) Idem. com Săulesci, pl. Gilort, jud. Gorj: La 1 Martie se pune la 

fete câte o pară de argint la gât şi o ţine pâriă ce vede primul pom În- 
îlorit, și atunci o lasă pe rămurelele acelui pom, ca să fie sănătâsă şi 
îrumâsă ca florile»; — Dat. Rom. din oraşul Sucâva, com. de Dim. Va- 
silovici, stud. gimn : <Aărțişorubse ţinela grumaz până ce înflorese po- 
mii. Inflorind pomii, se ică de la grumaz și se l6gă de un pom înflorit. 

„Și de aceea se l6gă de pom, de 6re-ce se gândesce că omul acela, care 
Pa pus, va fi aşă de frumos ca firea pomului.» | (6) Din Re&sp. la Cest. alui N. Densușianu, com. Secu, jud. Mehedinţi : 
«Acest bari de argint îl țin la gât până când înfloresce Porumbarul, şi atunci îl “ică' și-l pune “pe porumbar, dicend ca copilul să fie alb ca 
îlGrea porumbarului» ; — Idem, cow. Găineni, jud. Gorj: «La 1 Martie 
se 'pune la gâtul fetelor un fir roșu împletit, iar când înflorese pomii» 
se rupe; Mărţişorul rupt'se pune pe un Păiducel.e i
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“Şi iarăşi alţii îl pârtă până când sosesc berzele (cocostir- 

cii), iar atunci îl aruncă după aceștia, gicând: 

Na-ţi negreţele 
Și dă-mi aibeţele! (1) 

Datina punerii Mărţişorului la gâtul copiilor e usitată şi 

la Românii din Macedonia, cu 'acea deosebire numai că 

acolo nu se pune în diua de 1 Martie dimin6ţa, ci în aju- 

nul acestei dile. 

Iată ce ne spune în privința acâsta d-l 1. „Neniţeseu : 

«În ajunul lui Martie mamele pun la braţul copiilor A/ărfişor, 
ce se pârtă până în diua de 40 de mucenici, când se scâte şi se 

l€gă de ramurele vre-unui pom. Mamele cred că pomii vor rodi 
abundent, iar copiii cred cil: rindunelele le-ar aduce haine nouă 

de Pasci.> (2) 

In multe părți, şi mai cu sâmă în Muntenia, este datină 

ca să porte Mărţişor la gât sai la mână nu numai.copiii 

cei mici, adecă băeţii şi fetiţele, ci şi fetele cele mari, ba 

"până chiar. și o s6mă de neveste tinere. Şi acâsta o fac ele 

cu scop ca să nu le ardă şi pârlâscă sârele, căci: 

Cine portă Jânţişore 
Nu mai e pârlit de sâre (3), 

ci ca să li se conserve col6rea pelei pe faţă în timpul verei, 

ca a Și în timpul ernei. (4) 

(1) B. P. Hasdeu, El: Magu, t. III, p. 2523, Dobrogea, com. Cio- 
ban, jud. Constanţa: <La 1 Martie sau Mărţişor Gmenii lsgă copiilor la 
gât aţe roșii cu alb şi cu bani ; ; copiii le păstrâză până ce vin berzele 

şi atunci dic: , - 

«Na-ţi negreţele 
«Și Qă-mi albeţele!» 

(2) Op. cit, p. 225. | | 
(3) Din Râsp. la Cesi. d-lui Nic. Densuşianu, com. Saran, jud. Con- 

stanţa : «La 1 Martie se atârnă la gâtul fetelor câte o mmonetă numită 
Mărțiguş, pentru ca să nu le ardă s6rele:;.— Idem, com. Creţesci, jud. 

Fălciii : <La 1 Mariie e obiceii de a pune la gât femeile o cordea roșie 
și un ban de argint, numit J/ărțişor, spre a nu se pârli de s6re»; — 
<Tribuna poporului», an. II], Arad 1899,.No. 35, p. 2: «Fetele în luna 

Martie pun A/ărțişor, pentru ca să nu se înnegrâscă.» 

(4) Din Resp. la Cest. d-lui Nic, Densușianu, com. Roşia, jud. Gorj: 
<La 1 Martie ieait fetele două fire,unul de arniciă roșu, ia altul de bum-
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-„ Pe la finea lunii lui Martie însă unele dintre dinsele ieaii 
legătura Marţului şi o pun pe trandafiri (1), ia» moneta o 
dai pa vin, pâne albă şi caş, cregând că fata, care a pur- 
tat Jarțul, făcând acesta, îi va fi faţa albă ca cașul şi Tu- 
menă ca trandafirul Şi vinul. (2) 

Altele din contra îl pârtă până ce începe cucul a cântă (3), 
sait până ce înfloresce porumbarul (4) ori vişinul (5), şi atunci 

îl aruncă, ca şi copiii, pe rămurelele acestor pomi (6), sai 
până când sosese Derzele, şi atunci cum le văd, le aruncă după acestea. (7) ă 

Insă cele mai multe dintre dinsele caută ca atunci, când 

  

bac și, răsucindu-le împreună, le pun la gât şi le pârtă până când în- 
floresce porumbarul, iar atunci le aruncă pe florile acestuia. Acâsta se face cu scopul ca să li se conserve culGrea pelei pe faţă în timpul 
verei, ca și în timpul ernei» ;—G. $. Ionean, op. cit, p. 53: <La di în- 
tâiă de Martie fetele pun Mdărjişor la gât sai mână, pe care-l ţin până la finele lunii, ca să fie curate şi rumene la faţă t6tă vară.» 

(1) N. A. Caranfil, Cântece populare de pe valea Prutului, Huși 187, 
p. 17 nota 1: <A/ărțişorul este o aţă răsucită din mai multe fire roşii 
și albe, ce-şi l6gă Româncele la gât şi la mâni pentru diua de 1 Martie şi care apoi se lâpădă pe trandafiri înfloriţi»; — «Tribuna poporului», an. III, p. 2: «Când scoţi dMărțişorul şi-l pui pe trandafir, te faci roşie şi frumâsă ca trandafirul,» 

(2) Din Rep. la Cest. d-lui Nie. Densușianu, com. Brebu, jud. Prahova. 
(3) Dat. Rom. din Mihoveni, dict. de Paraschiva Cimpoeş și com. de Vesp. Corvin: «In întâia Qi de Baba Dochie pun copilele şi fetele o sgardă (betiţă), făcută din strămătură roşă și albă, răsucită, la gât sati la mână, unde o ţin până ce aud cucul cântând. Atunci o deslâgă de la gât și o l&gă de un trandafir roșu, Qicând : «să fiii roşă ca trandafi- «rul acesta»; — a celor de la Mitocul-Dragomirnei, com. de Alex. Ro- mașş: «La 1 Martie sai în giua de Baba Dochie fac fetele nisce strune roşi şi albe și lo pârtă la gât, până ce aud cucul întâia ră cântând. „Atunci le aprind, afumă cu ele gâtul, încunjurându-l de trei ori, și apoi le aruncă jos.» , 

(4) Din Râsp. la Cost. a-lui Nic, Densuşianu, com. Roşia, jud. Gorj. (5) Idem, com. Socetu, jud. Teleorman: «La 1 Martie se pune o mo” netă la gâtul fetelor, numită AMărțişor, şi care se ieă când a înflorit "vișinul.> , - 
(6) Idem, com. Roșia, jud. Gorj. " , 
(î) Idem, com. Saran, jud. Constanţa: «La 1 Martie se atârnă la gâtul fetelor câte o monetă, care se numesce Mărțiguş şi pe care o aruncă după berze, când le văd întâiii.>



1-1 

îlscot şi-l aruncă, să nu le vadă Sorele, căci, vegendu- le, 
se înegresc. (1), | 

Acestea sunt t6te datinele și credinţele Românilor, câte 
Je am putut cii până acuma adună în privinţa JM fișor ului. 

Din tâte' cele înşirate resultă că J/ărfişorul sai Mărţi- 
guşul servesce celor ce-l pârtă ca; un fel de amulet. 

Insă cine voesce ca J/ărfișorul să aibă efectul dorit, acela. 
trebue să-l pârte cu demnitate. | 

Celor ce nu o fac acâsta, şi cu deosebire fetelor cari uită 
că pârtă J/ărțișor, nu le ajută nimic, 
Dovadă despre acâsta avem următârea. poesie poporală 

de pe valea Prutului din Moldova: 

Leliţa cu mârfişor | Poimâni două-deci și nouă... 
Tuge la badea ?ntrun sbor, Iar când lelea a cătat, 
Şi-i dă gură de trei ori, “Nu eră de 'sărutat, 
Și se 'ntOrce-apoi în zori! . - Ci de gătit feşele, 
Agi e una, mâni îs două. Feșele, pelincile ! (2) 

Tot odată trebue să amintim încă şi aceea, că J/ărfișorul 

eră mai de mult un dar ce-l daii nu numai părinţii îiilor 

ler, ca în diua de adi, ci un dar care și-l trimiteaii Românii 

unul altuia la 1 Martie. 

Acuma însă acâstă datină strămoșâscă a început în cele 

mai multe părți, şi cu deosebire în. Moldova, a se perde, 
iar în Bucovina, care s'a ţinut odiniâră de Moldova, numai 
rar unde se mai aude de dînsa. Un semn că aici s'a. per- 
dut mai cu desăvîrşire. 
„Iată ce ne spune în privinţa acâsta d-l N. Gane: 

<Astăqi, când societatea nâstră, din românâscă ce eră, s'a străi- 
nat în tote obiceiurile ei, în cât a ajuns a nu mai serie nici vorbi, 
nici gândi românesce, când înșiși copiii din fașă hu mai învaţă 
a dice tată și mamă, ci papa și maman, când chiar și slugile 
de prin case se monsuese și mădămese în disprețul vechii îrăţii 
românesci, în acâstă grozavă babilonie de limbi și moravuri, am 
uitat tâte tradiţiunile vechi cari împodobese trecutul nostru, 
— Așă, dacă am întrebă astădi pe ori-cine : ce este un J/ărți- 

(1) «Tribuna poporului», an III, p. 2: <Când scoţi Mărţişor ud şi te 
vede s6rele, te faci nâară.» 

(2) N. A. Caranfil, op. cit, p. 17.
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şor, de sigur ar da din umere, dicându-ne: nu sciii / — Căci nu 
numai obiceiul, dar însăşi amintirea lui, însuși înţelesul cuvîn- 
tului s'a șters din memoria n6stră. 
«Româncele din vremea trecută nu sciaă să-și facă părul din 

negru alb și din alb negru, spre deriderea virstelor, nu cunos- 
ceai crinolinele și turnurile, putul și cocul, spre deriderea for- melor omenesci ; ele se îmbrăca cu altiţe, își spălaii faţa cu apă de isvor și urmaii datinelor ȘI obiceilor strămoșesci ; ele ciocniaii ouă roșii la Pasci, ascultaii cântecele de stea la Cră- 
ciun, colindele la Anul noi și trimiteau Jărfişori la întâit Martie. 

«Astăqi gingașele degete ale damelor nâstre nu mai îndrăsnese 
să atingă ouăle roșii, ușile nâstre se închid cu îngrijire înaintea colindătorilor ce cutză să ne calce pragul, iar J/ărțişorul nică se mai scie ce este. | 

«Să scuturăm dar noi pulberea uitării de pe acest vechii şi frumos obiceiii strămoșesc, 
«Alărțişorul eră un dar ce-și trimiteaii Românii unul altuia . în diua de întâiii Martie. El constă întrun bănuţ de aur spân- _zurat de un găitan de mătasă împletit cu fire albe și roșii, pe care persâna ce-l primiă în dar îl purtă la gât până cână în- tilniă cea întâiă rosă înflorită, pe crengile căreia depuneă apoi 

darul primit. 
«Bănuţul însemnă îmbelşugarea, fivele albe și roşii.ale găita- nului însemna fafă albă ca crinul Și rumenă ca rosa, iar ofranda făcută reginei florilor eră o salutare poetică adresată primăverei. 
«Așă aveati vechii Români obiceiul de a se ură în diua de în- 

tâiă Martie ! a 
<Ei erai naivi în sufletul lor; trăiaii în simplicitate și împru- 

mutaii vorbele și obiceiurile lor de la mama natură, care împo- dobiă fruntea fiicelor lor cu flori din câmp și vorbele bătrânesci cu alegorii poetice. - 
«Tote însă s'aii sters de buretele așă numitei civilisațiuni mo- 

derne, care, în locul comorilor de înțelepciuni şi tradiţiuni stră- 
moșesci, n'a găsit alt cevă mai bun de pus în loc decât min 
ciunile de la întâi Aprilie, cari şi acestea, din causa necontenitei 
îndulciri a moravurilor n6stre, aii ajuns a se practică în tâte 
dilele anului.» (1) | , 

In fine trebue să mai amintesc încă și aceea că în unele: 

  

(1) Încercări literare, Iași 1873, p. 151—163.
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părți din Banat este datină ca la 1 Martie să se facă şi să 
se porte, în loc de JMăârțișor, legături de mărgele. (1) 

IV. 

DRAGOBETELE. 

In prima qi a lunii lui Mărţişor, numită pe alocurea şi 
Dragobete (2), Dragobete cap de primăvară (3) şi Drago- 
bete cap de vară (4), este datină în cele mai multe părţi lo- 
cuite de Români ca fetele'cele mari să stringă apă de nâuă 
(omăt, zăpadă) şi cu apă de acâsta să se spele apoi peste 
tot anul, anume ca să se facă îrumâse şi drăgăstâse. (5) 

(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1883. 
(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușian, com. Saran, jud. Con- 

stanţa: <Sărbătârea de la 1 Martie se numesce Dragobete.» 
(3) B. P. Hasdeu, Jaga. Etym, t. II, p. 1181: «Întâiul Decembre se 

châmă: Andreiit cap-de-rnă, precum întâiul Mărţişor se dice: Drago- 
bete cap-de-primăvară> (A. Crişan, Făgăraș, com. Mărgineni), 

(4) Idem de eadem, p. 1122, a 
(5) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882: «Cu apă de nâuă (zăpadă) 

de prima J/ărfişor se spală fetele peste totanul spre a se face frumâse 
şi drăgăstâse»; — Iosif Vulcan, Weua de Mărţişor, publ. în «Familia», 
an. XI, Budapesta 1875, p. 90: «Dar cum să nu fie așteptată cu drag 
neua de Mărţişor? Născută din surisul gînelor, ea aduce pe pămînt 
_frumuseţa lor, şi cine se spală cu ea devine şi diînsa așă de frumosă 
ca qinele, cari încântă și pe făt-frumos. 

<Aşă mi-a povestit odată acâstă legendă o sveltă copiliţă, cu farmece pe 
guriţă și cu foc în ochii ei. 

«Atunci şi ea credeă acâsta. De aceea adună cu atâta plăcere ncua în 
Mărţişor. Să se spele cu ea. Să aibă şi dînsa cevă din surisul qinelor. 
Să fie şi dînsa așă de frumâsă ca dînele. pf 

«Atunci credeă și ea, căci eră numai de 15 anişori. ME 
«Astăgi însă... sunt sigur că dînsa nu face multă deosebire între 

-n6ua de cutare și cutare lună. Cu tâte acestea însă aș putâ să mă r&- 
măşese cu ori-și-cine, că — deşi n'o mai crede venită din surisul dine- 
lor — totuşi adună și ncud de AMărțişor. 

«Pentru ce? Pentru că dorinţa cea fără fine a femeilor este de a ră- 
mân€ pururea frumâse,»
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* Tot în acestă gi este datină de a se face și dragobele de 
dragoste. (1) a 

Iar dragobelele de dragoste se face, şi anume nu numai 
în prima gi a lunii lui Mărţişor, ci şi mai pe urmă în de- 
cursul întrogei acestei luni, în următorul chip: 

Se caută prin pădure fl6re de fragi şi, cu apă de pe ea, 
se spală fetele mari, anume ca să fie plăcute şi vă&dute când 
merg peste an la joc ori la altă petrecere, dicena: 

Flore de fragă 
Din luna lui Marţ 

„La tOtă lumea să fiii dragă, 
Uriciunile să le desparţi! (2) | 

„Pe lângă apa de ncuă şi cea de pe fl6rea de fragă din 
luna lui Mărţişor, unele Românce mai întrebuinţâză încă şi 
apa de ploie, precum şi cea de isvor din aceeași lună, parte 
spre conservarea sănătăţii și parte spre învîrtoşarea pepe- 
nilor (crastaveţilor) muraţi și a curechiului (verzei) murat, 
care începe în decursul acestei luni a se muiă și a se strică. 

Aşă Românii din Bihor, în Ungaria, spun că, dacă în luna 
lui Mărţişor te speli cu apă de plâie, eşti sănătos (3), iar 
cei din Bucovina spun că, dacă se ieâ apă în dilele Dabei 
din fântână saii din pîrăi şi se târnă în polobâcele cu cu- 
rechiii sait cu pepeni, aceştia nu se moie, ci se fac vîrtoși. (4) 

  

(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe au. 1882 şi 1883: «Facerea apei 
de dragoste. Dragobete de dragoste:; — Com. de a-l En. Hodoș: 
«Despre Dragobetele de dragoste de-ocamdată nu vă pol spune alt cevă, decât că în uncle locuri ar însemnă o di de primăvară. In alt " locuri însă ar însemnă Dragobete un gândac dlergător, ce-l folosese 
descântătârele la descântecele de dragoste, Vorba, după cât am aflat 
până acum, nu prea e r&spândită.» 

(2) Com. de d-l Aurel Iana. — Vegi de același, Din eredințele pop. ron. publ. în «Luminătorul», an. X, Timişora 1889, No. 65. 
(3) Avram Igna, Credinfe pop. din Incă, în Bihor, publ. în «Familia», an. XXXIV, Oradea mare 1898, p. 432. - 
(4) După spusa Rom. din Crasna, distr, Storojineţului, com. de Em. și I. Iliuţ. Ia



“PATRU-DECI DE SEINȚI, 

I. 

PATRU-DECI DE SFINȚI. 

A noua di după Baba Dochie,: adecă la 9 Martie, câna 
es cele nouă Babe tradiţionale, cari ne: aduc ninsâre şi frig, 
biserica n6stră celebrâză memoria a 40 de martiri, cară şi-a 
jertfit vi6ţa pentru învăţătura cea drâptă şi mântuitâre a 
“Domnului nostru Isus Christos. - i 

Despre aceşti 40 de martiri, numiţi în limba poporului 
român din Bucovina şi Moldova Sânţi şi Mucenici (1), în 

„Muntenia: Sfnţi (2), Sâmţi (3), . Sfinţi- ucenici (4), Muce- 

  

(1) Const. D. Gheorghiu, op. cit. p. 10—"1;— “Din R&sp. la Cest. d-lui 
Nic. Densuşianu, com. Bahna, jud. Roman; com. Săveni şi Milenca, 
“jud. Dorohoiii : <La 9 Martie cad cei 40 de Sfinţi (mucenicii)», — «Săr- 
Dăt6rea mai însemnată din Martie este Sfinţii (9 Martie).» 

(2) Din Resp. Za Cest, d-lui Nie, Densuşian, com. Râjleţu-Vieroşiu, jud. 
"Olt: <Ca sărbătâre însemnată din luna lui Martie sunt Sfinții din giua 
"de 9 a acelei luni»; — com. Bilciuresci, pl. Ialomiţa, jud Dimboviţa : 
«Serbătorea cea mai de căpetenie din luna lui Martie este a Sfinților 
din 9 Martie, în care gi fac şi împart Măcinică.» 

(3) Idem de eadem, com. Perii, jud. Mehedinţi : <S&rbătârea mai de 
obște sunt Sîmţii>; -- com. Andreesci, pl. Gilortu, jud. Gorj: <S&rbă- 
tOrea a mai de căpetenie este cea de la 9 Martie, pe care o numesce po- 
porul Sâmţi.» - - | 

(4) Idem de eaden, com. Ciurarii, jud. Teleorman : «Sărbătâre popo- 
Marian, Sărbătorile, II. : 10
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nici (1), Jlocenici (2), Aăcinică (5); în Transilvania : Sfinţi 
Şi Mucenici (4); iar în Banat: Sânţă (5) şi ucenici (6), 
există la Românii din Bucovina următorea legendă : 

«Dice că eră odatăun om sărac, care n'aveă nimic alta, fără numai 
o bucăţică de pămînt. Și neavând omul acela cu ce să-și are pă- 
mîntul, s'a năimit plugariii la un alt om avut din sat, anume ca 
acela să-i dea plugul ca să şi-l are. 

«Însă avutul, fiind un om fârte cărpănos şi sgârcit, n'a voit 
să-i dea plugul când Va cerut, ci Pa tot amânat de adi pe mâni 
până în diua de Patru-decă de Sfinţi. Atunci i Va dat. 

«Săracul... ce eră să facă?... A luat plugul şi, ducându-se 
cu dinsul în țarină, începi a-și ară pămîntul. 
«Na apucat însă bine a-și brăzdă ogorul, și iată că i se şi 

arată ca din s&nin cei Patru-deci de Sfinți şi unul dintre dinşii 
îl întrâbă, dicând: 

«— Ce faci aici, bade? 
«— Ce să fac?... ia voesc şi ei să-mi ar bucăţica asta de 

pămînt şi să-mi samăn puţin grîii pe diînsa! — răspunde săr- 
manul. i 
„«— D'apoi bine! — dise mai departe sfintul — astădi ţi-ai 

aflat d-ta de arat?... Nu scii că astădi e sărbătâre?... că 
sunt cei Patru-geci de Sfinţi? 

  

rală mai de căpetenie din luna lui Martie este Sfinţii 40 Jucenici din 9 Martie.» | 
(1) G. Dem. Teodorescu, Patru-geci de Mucenici, publ. în «Albumul 

macedo-român», Bucuresci 1880, p. 135; — E. Baican, Obiceiuri la Ro- 
mână, Bucuresci 1881, p. 16; — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușian, 

„ com. Socetu, Frumâsa și Petra din jud. Teleorman ; com. Poiana-de- 
sus, pl. Ghergani, jua, Dimboviţa; com. Buzesci, jud. Olt; com. Vrata jud. Mehedinţi. E 
(2) Din Resp. la Cest, d-lni Nic. Densuşianu, com. Diosci, pl. Câmpu- Romanați: «La J/ocenici se fac Bradoşi.» 

(3) Idem de eadem, com. Crovu, jud. Dimboviţa: «In diua de Jăci- 
nică (9 Martie) se strînge gunoiul de prin curte şi i se dă îoc>; — com. Rași, jud. Ialomiţa: «La J/ăcinici fac foc împrejurul casei cu gundiele 

„din curte ; — com. Valea-Raţei, jud. Rimnicul-Sărat : <La Măcinici se 
face un foc diminâţă, peste care sar copiii.» 

(1) Frâncu, op. cit, p. 128. — Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. (5) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1853. 
(6) Com. de d-l Aurel Iana: «Sânţii (40 de mucenici) 9 Martie» — și dl Ios. Olariu: <Sânţii saii cei 40 de Mucenici se serbâză în tot anul 

„la 9 Mărţişor.»
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“«— Ba sei, cum păcatele mele să nu sciu; dar ce să fac, după - 
ce ci sunt un om, cum a dai Dumnedeiă, sărac ca vai de mine, 
iar cel avut, al cui e plugul acesta, n'a voit să mi-l dea în altă 
di, ci numai în acâsta, dicând că și el are de arat. Trebue deci 
să ar în care di am putut căpătă plugul, că de n'oiit ară, îmi 
v&mâne pămîntul nearat și nesămănat! 

«Audind cei Patru-geci de Sfinţi desvinovăţirea și tânguirea 
săracului, li se făcură milă de dinsul, îi diseră că, dacă: stă ast- 
fel lucrul, să are mai departe sănătos, şi, binecuvîntându-i să- 
minţa, se întârseră iarăşi înapoi de unde ai venit, 
„“Săracul își ară pămîntul şi, sămănându-l cu gri, când sosi 
timpul secerișului, secerându-l, aducându-l acasă și îmblătindu-], 
căpătă de 40 de ori mai mult decât ar fi avut să capete dacă 
nu i Par fi binecuvintat cei Patru-deci de Sfinţi. 

<Vădând cel avut câtă sumedenie de griti a scos sărmanul de 
pe peticul săi de pămînt, s'a mirat și Va întrebat: ce a făcut 
el că a câștigat atâta amar de grîu? | 
«Sărmanul îi istorisi din fir în păr tâte cele ce i s'aii întîm- 

plat când Va sămănat, 
<Audind acesta avutul, ce-i plesnesce prin minte 2... să facă 

şi el așă, cum a făcut cel sărac... Aștâptă deci cu cea mai mare 
nerăbdare să sosâscă diua celor Patru-deci de Sfinţi, să are şi 
el în acâstă di, că dâră cei Patru-deci de sfinți i-o» binecuvîntă 
şi lui grîul ca să câștige și el cum a câștigat cel sărman. Iar - 
când sosi diua celor Patru-deci de Sfinți se sculă cu n6ptea: în 
cap, înjugă boii la plug și se porni la arat. N'a apucat însă bine 
a-și băgă plugul în brazdă, şi iată că cei Patru-deci de Sfinţi i 
se arată și lui, ca și celui s&rman din anul trecut, și unul dintre 
dînșii îi dice: 

«— Ce faci aice! | | 
«— Ce să fae?... îa am venit să-mi ar și cit pămîntul şi să-mi 

samăn puţin griii pe dinsul! — răspunse avutul dârz. 
«— D'apoi bine, — dise mai departe sfintul — astădi ţi-ai 

aflat d-ta de arat ?... în altă di n'ai timp ?... Nu scii d-ta că 
„astăgi e sărbătâre mare, că sunt cei Patru-deci de Sfinţi ! 

«— Ba sciit — gângăvi avutul, — dar ce să fac?... sunt un 
om f6rte strman, şi ar și eii când îmi dă stăpânul plugul sti! 

“Vedend Sfinţii înşelăciunea și lăcomia cea mare a avutului 
după avere, îl blăstămară, qicând : | 

«— Dacă-i așă cum spui, apoi ară mai departe, dar să scii că 
din câță sămînţă de grîii vei sămănă tu astădi vei scâte numai 
a 40-a parte, și din om cu stare, cum ai fost mai nainte, vei
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îi în viitor argat plugariului tă de an Și. lui vei sluji, cum te-a 
argăţit și el pe tine! 

«Și cum Vaii blăstămat cei Patru-geci de Sfinţi, așă s'a și în- 
timplat.» (1) 

O variantă a acestei legende, audită în comuna Cireş- 
Opaiţ şi com. de D. Popescul, stud. gimn., sună precum ur- 
m6ză : 

«Ait fost odată doi fraţi, unul bogat şi unul sărac, şi cel să- 
rac eră plugar la cel bogat. 

«Cel sărac, care aveă și o I6că de loc, cereă tot una de la frate- 
să plugul, ca să-și ave și el cevă. 

«Cel bogat însă nu voi să-i deă plugul până în diua de 
Patru-geci de Sfinţi. 

«Săracul, căpătând plugul, îşi ară locul și-și semănă mazere. 
După ce găti el sâra de lucru, veniră cei Patru-geci de Sfinţi la 
ogorul lui și-l întrebară: ce lucrâză. Iar el răspunse : | 

«— Ia am semănat și eii o l6că de mazere! 
” «Sfinţii îl mai întrebară, că de ce lucrâză în astă di, că d6ră 
e serbătâre. 

__«— De nevoie am. lucrat, — răspunse săracul, — că ci n'am 
plug, şi abiă adi mi Pa împrumutat fratele mei cel bogat! 

«Audind Sfinţii astă întîmplare vrednică de plâns, se sfătuiră 
între olaltă cu ce să-l dăruâscă pe sărac? Se stătuiră cât se 
siătuiră, până ce în urmă se învoiră ca să-i dea fie-care din ei 
câte-un coreţ de mazere. 

«Şi tâmna a strîns omul nostru 40 de coreţe de mazere. 
«Când audi bogatul de norocul fratelui săi, ară și el în anul 

următor în diua de Patru-gecă de Sfinți cu patru pluguri tâtă 
diua, fără să poposâscă boii, și semănă mai multe feluri de se- 
minţi, credând că Sfnţii îl vor dărui și pe dinsul cu rodire 
multă, ca și pe frate-săi, 

«S6ra veniră şi la el cei Patru-geci de sfinţi şi-l întrebară: ce 
lucrâză? El răspunse că a araţ și a semănat. 

«Şi iar îl mai întrebară Sânţii, ori de nu-i sărbătâre diua în 
care a arat. ” 

«Atunci: gise bogatul că a audit că e bine a semănă în diua 
celor Patru-geci de Sfinţi, pentru că pămîntul rodesce și se face 
pâne multă. 

  

(1) Din Volov&ţ, com. de Liie Buliga.
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«La aceste cuvinte: diseră Sfinţii că rodesce pentru cine ro- 
desce, dar nu pentru fie-care. 

«Și iarăși se sfătuiră cei Patru-deei de Sfinți cu ce să-l dăru- 
&scă pe bogat. | 

«Şi atunci luă unul din ci vorba şi-i sfătui să-l dăruiască cu 
40 de bâle, şi nici una să nu fie de un fel cu cea-laltă. 

«Aşă avi bogatul de suferit 40 de b6le, până ce îl părîndară 
tâte.» ” 

_O altă variantă a acestei legende, culsă în Frătăuţul- 
vechii și com. de 1. Covaşă, sună precum urm6ză3 

«Dice că eră odată un plugar la un bogătaș. Şi plugarul acela 
Va rugat pe stăpânul săii să-i facă bine cu plugul şi cu boii, ca 
să-şi are și el un petic de pămînt, ce aveă, și să semene mazere 
pe dinsul. | 

«Bogatul îi împlini rugămintea, dar nu într'o di de rînd, şi 
tocmai în diua de Patru-geci şi patru de Sfinţi. 

«Bietul plugar, bucuros că i-a făcut bine și în acâstă di, luă 
plugul şi se duse în câmp ca să-și are pămîntul și să-și semene 
mazerea. 
<Vădând acâsta, cei 44 de sfinţi trimiseră pe unul dintre dinșii 

ca să-l întrebe ce voesce să semene și ori de e al lui plugul 
cu boii. | ă : 

«Arătându-i-se sfintul şi întrebându-l ce voesce să semene şi 
ori de 'sunt boii și plugul al săi, îi răspunse plugarul că voesce 
să semăne mazere și că plugul și boii nu sunt ai sti, ci ai unui 
bogătaş. | | 

«Cu acâsta se întârse sfintul la cei-lalţi 43 şi le povesti tâtă 
starea lucrului. | 

«Sfinţii se sfătuiră atunci să-i dea fie-care câte un coreţ de 
mazere, | 
«Făgăduinţa lor se şi împlini, căci plugarul scâse tâmna din 

semănătura aceea 44 de coreţe de mazere. 
«Audind bogătașul despre asta, abiă mai puteă aşteptă să vie 

diua de 44 de sfinți, ca să are și să semene și el în diua asta 
gri. - o o 

«In sfirșit, sosind diua mult dorită, se porni de cu n6pte ca 
'să are de griii. pc | 

«Iată însă că, pe când 'sfirși el de arat și începi acuma a să: 
mănă, vine și la el un sfint și-l într6bă : ce sâmănă şi ori-de e 
plugul al lui? a
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«— Semăn griit și plugul.cu boi cu tot & al mei 1— răspunse 
bogătașul cu fală. i 
«Stintul nu spuse la acâsta nimic, ci întorcându-se la cei-lalţi 

Sfinţi, le istorisi şi acuma cum staii trebile. 
«Sfinţii, audind ceea ce li s'a istorisit, se sfătuiră ce să facă 

cu bogătașul. 
«Și după ce se sfătuiră, îi dăvuiră bogătașului câte o lună de 

bâlă. 
<Așă a trebuit bogătașul să sufere 44 de luni felurite bâle 

„pentru nătângia lui cea mare și pentru că a fost atât de hapsin.» 
fi , - a. y , az A treiă variantă, dictată de Catrina şi Irina Bulbuc, Ro- 

mânce din Tereblecea, și com. de Pavel Seripeariii, sună așă : 
«]ice că într'un an a mers un om în diua de Patru-deci de 

Sfinţi în țarină și, arând, a semănat mazere.. | 
«V&gdând acâsta, cei Patru-geci de Sfinţi S'aă supărat pe dinsul 

şi, mergând cu toţii la Dumnedeii, îl păriră și i se jeluivă că le-aii 
necinstit diua, | 
<Dumnedeă, drept răspuns, le dise nu numai ca să-l lase în 

pace, ci fie-care dintre ei să-i dea încă şi câte o dimerlie de 
mazere, : | 

«Sfinţii aă împlinit porunca lui Dumnegei, şi omul, pe lângă 
mazerea ce avi să 6să din sămința semănată, mai âvă acuma 
încă 40 de dimerlii pe de-asupra. | 

<Al doilea an omul nostru făci iarăși ca și în anul trecut ; 
„merse în diua de Patru-geci de Sfinţi în câmp și de astă dată se- 
mănă încă și mai multă mazere, cugetând, în lăcomia sa, că pe 
cât va semănă mai mult, pe atâta îi va eși mai mult, 

«Sfinţii merseră iarăși la Dumnedei, și iarăși îl păriră şii 
se jeluiră. 

«Dumnegei de astă dată le dise ca, în loc de mazere, să-i dea 
jie-care câte o săptămână de zăcare, 

Sfinţii ai făcut aşă după cum li s'a spus, și omul nostru 
zăcii 40 de săptămâni după olaltă la pat, iar din mazerea semă- 
nată n'a scos mai nimic, și chiar și ceea ce s'a făcut a rămas 
totă pe câmp. Ba nici măcar paiele nu le-a “putut aduce acasă.» 

In fine a patra şi tot odată ultima variantă, augită în 
Crasna şi com. de Em. Iliuţ, e cea următâre: 

«Se dice că întrun an un om a pornit plugul spre a-și ară 
țarina toemai în diua de Patru-geci de Sfinți.
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"«Vădând acâsta, Sfinții ai venit la dinsul și i-ai dat: Domne-: 
ajută? 

«Omul le-a mulțămit. 
«Iar Sfinţii Pai întrebat: 
«— De ce trebuinţă ari aice? 

„«— De griu!. — răspunse omul. - 
«Atunci fie-care sfint i-a juruit câte-o pătrare de griii mai 

mult. 
«Şi aşă a scos el tâmna 40 de pătrări de grîă mai mult decât 

cum ar fi avut să-scâtă. , NE E . 
«Al doilea an, aducându-și omul aminte de norocul ce Pa pă- 

lit anul trecut, se duse tot în diua de Patru-geci de Sfinză la 
arat şi de astă dată cu mult mai diminâță decât în anul trecut: 

<Și iarăşi ai venit la dinsul cei Patru-geci de Sfinţi. Dar 
acuma nu i-au dat mai mult 40 de pătrări de griă, ci să bol6scă : 
40 de bâle peste an, 

«Şi cum i-aii dat, așă s'a și întîmplat. | 
«Și de atunci se tem Gmenii a lucră în diua de Patru-geci de 

Sfinţi.» (1) 

De atunci cei mai mulţi înși nu prea lucră în acâstă di 
lucruri grele (2), şi cu deosebire femeile nu lucră mai cu | 
s6mă lucruri femeiesc (3), ci o țin şi o serhâză parte pentru 

  

(1) Const. D. Gheorghiu, op. cit, p. '70, serie: 
«Legenda celor Patru-geci de mucenici e următârea: Intro 6rnă pe 

un îrig de crepai lemnele, i-aii băgat întrun iaz, unde i-aă lăsat să în- 
gheţe ; unul dintre dînşii însă nu puteă să sufere asemene grâsnică pe- 
dâpsă şi a fugit acasă; mă-sa însă La luat în spate și Pa băgat din 
noă în iaz, ca să împlinâscă numârul celor patru-deci.» | 

Acâstă legendă nu e alta decât un fragment fârte scurt al legendei 
celor Patru-geci de Sfinţi, publ. în «Mineiul» de pe “luna 'lui Martie, tip. în mănăstirea Nâmţului în an. 1846, deci nu pâte fi considerată ca o legendă adevărat poporală şi de aceea nici n'am înșirat-o alăturea cu 
cele de mai sus. 

(2) Dat. Rom. din Lucăcesci, com. Iac. Paicu: «In diua de._40. Muce- 
nici sau Sfinți nu prea lucrâză Gmenii>; — a celor din Corlata, com. 
de G. Piersec: «In acâstă gi unii Gmeni lucrâză, iar alţii o ţin.» 

(3) Dat. Rom. din Siretiu, com. de Dim. Popovici : «Femeile ţin diua 
acâsta prin aceea că nu lucrâză lucruri femeiesci» ;—a celor din Ilişesci, 
com. de B. Botezat: <In acâstă gi serbâză femeile şi nu lucrâză lucruri 
femeiesci> ; — a celor din Banat, com. de d-l Ios. Olariu: «Sânţii sai 
cei 40 Mucenici se serbâză în tot anul cu mnelucrare în casă de către 
Româncele n6stre.»
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diferite b6le (1), parte pentru că toţi Sfinţii dintr'un an se 
string în acestă di la un loc spre a luă parte la liturghie cu 
sobor (2), şi parte pentru că Sfinţii desghâță în acâstă di 
pămîntul şi apa. (3) 

Tot lucrul femeilor din acâstă gi constă mat ales întru 
aceea că s6mănă unele legume, precum : 'usturoiii, cepă şi 
resad de curechiui (4), credând că tote legumele semănate 
în acâstă qi, şi cu deosebire cipa Şi curechiul, nu le mă- 
nâncă vermii, omidile, purecii de grădină, precum şi alte 
insecte stricăci6se (5), apoi pentru că tâte legumele, cari se 
s6mănă în acestă di, rodesc înșeptit (6) sai chiar şi de 40 

  

(0) Dat Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ și Ion Iliuţ : «Diua de 
Patru-geci de Sfinţi se ţine pentru bâle.> - 

(2) Dat. 'şi cred. Rom. din mai multe comune din Bucovina. 
(3) Cred. Rom. din Măzănesci, com. de Victor Moldovan. 
(1) Dat. Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ: «In acestă di e bine 

ca să se semene mai ales curechiii şi cepă» ; — tot de acolo, com. de. 
Vas. Iliuţ: <In giua de Patru-geci de Sfinți sâmănă femeile răsad de 
curechiătia ; — a celor din Stupea, dict. de Maria Moroșan: «In acâstă 
di pun femeile legume: usturoii, cepă, ete.»; — tot de acolo, com. de 
Onufr. Cânân : «In acâstă di sâmănă femeile prin grădini Zegumuri, 
precum : usturoiti, cepă, ete.> ;—a celor din Lucăcesei, com. de Iac. Paicu: 
«In acâsta qi 6menii şi mai ales femeile sâmănă curechiă și flori»; — : 
a celor din Mihoveni, com. de Vesp. Corvin: '<In diua de 10 de Sfinţi 
se semenă răsaduri de curechii, cepă și alte legume.>—In Banat, după 
cum ne spune Sim. Mangiuea, Calendarul pe an. 1882 şi 1883, este 
datină de a se semănă în acâsta di fragule şi cureubete. 

(5) Dat. şi-cred. Rom. din Securiceni, com. de G. Guşet: «Dacă se- 
meni în diua acâsta ori-ce fel de sămînţă, nu o mănâncă vermii>; — 
a celor din Corlata, com. de G. Piersec: «Dacă fac femeile strat in diua 
de 40 de Sfinţi şi pun răsad de curechiii întinsul, nu-l mănâncă pa 
recii de grădină» ;—a celor din Ter eblecea, dict.. de Catrina Epure și 
com. de P. Seripcariii: «In giua de 30 de Sfinţi e bine de semănat cepă 
și resad (eurechiii), ca să nu le mănânce purecii (musca); — tot de 
acolo, dict. de Irina Bulbuc, com. asemenea de P. Sceripearii : « Femeile 
sâmănă în diua de 30 de Sfinţi r&ad de curechiă, ca să nu-l mănânce 
purecii. De e primăvara târgie, atunci îl sâmănă în ţernă (lut) întrun 
vas, cevă, în casă>;—a celor din Frătăuţul-vechiii, dict de Zenovia Rusu: 
«In diua de 40 de Sfinți se sâmănă unele seminţi, şi mui ales cure- 
chii, cregându-se că omigile şi cele-lalte insecte stricăciose nu strică 
curechiul, care s'a semănat în acâstă di.> ! 
- (6) Dat. “și cred. Rom. din Yolovăj, com. de Ilie Buliga: «In diua de:
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de ori mai mult şi se fac mai bune ca de altă dată, în altă 
di (1), că tOmna nu putregesc (2), şi în fine. pentru că se 
prind mai lesne, de Gre-ce din acâstă di înainte pămîntul 
nu mai înghâţă (3), căci după cum se va ved6 mai. pe larg 
din capitolul ce urmâză, Sfinţii, bătând cu botele în pă- 
mînt, fac prin acâsta să între frigul şi să 6să căldura. 

Inainte însă de a face straturile trebuinci6se spre s&mă-. 
narea 'cepei și melegariul sai resadnicul trebuincios spre 
semănarea resadului de curechii, stăpâna de casă bate 
40 de mătanii şi dă 40 de colaci, sati mai bine qis 40 de Sfin- 
fişori, şi tot pe atâtea lumînări de pomană, şi abiă după. 
aceea se apucă de lucru. (4) - 
„Unele Românce din Bucovina, pe lângă semănarea legu- 
melor, despre cari am vorbit până aici, şi pe lângă împăr- 
țirea de Sfinţişori sai Joși, despre cari vom vorbi mai pe 
larg într'un alt capitol, mai ai în acestă qi încă şi alte da- 
tine, precum a adună apă de plâie saii de omăt şiao 
strînge peste an, cregând şi susţinând că e bună pentru 
felurite b6le, precum : durere de cap, de ochi ete. (5) 

Altele sapă Froă mare, spunând că e bună de l6c în. 

  

40 ae:Sfinţi se sâmănă tâte legumele de grădină, căci se dice că, dacă 
se semană în acâstă di, atunci rodese şi se fac înşeplit mai multe şi 
mai bune decât dacă le-ar semănă în altă qi.» Ă 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Mahala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi 
Isac : «Dacă se sâmănă cevă în diua de 40 de Sfinţi, rodesce de 40 de 
ori mai tare ca de altă dată»! ” - - 

(2) Dat. şi cred. Rom. din Iordănesci, com. de T. 'Tovarniţehi: «In 
giua de 40 de Mucenici crede poporul că ar fi bine de semânat cure- 
chit şi cepă, pentru că nu putredesce t6mna» ; — a celor din Frătăuţul- 
vechiii, com. de 1. Covașă: «In diua de 70 de Sfinţi se sâmănă în gră- 
dină câpă și curechiii, credându-se că curechiul nu-l mănâncă omidile, 
iar c&pa nu va putredi.» | a NR 
(3) Cred. Rom. din Gura-Humorului, com. de Emilian Netea : «In diua 
de 20 de Sfinți se pot semănă ori-ce fel de semănături, că din acâstă 
di nu mai înghâţă pămîntul.» | 

(4) Dat Rom. din Mihoveni, com. de Vesp.: Corvin; — a celor din Mi- 
tocul Dragomirnei, com.: de Alei. Romaş: <In acâstă di se sâmănă r& 
sadurile, bătându-se mai întâi 40 de mătane»> ; — a celor din Stupea, 
com. de Onufr. Căilân. i ae 

(5) Dat. şi cred. forte lăţită în Bucovina,
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contra fulgerului (1), iar cele din IMuntenia, adunând înainte 
de ce răsare sârele Zrbă mare, o dai oilor în tărițe. (2) 
Româncele din Munţii-Apuseni ai Transilvaniei stropese 

vitele cu majdeii (3), în credinţă că stropirea acesta apără 
vitele în contra mușcăturei şerpilor și nevăstuicilor, iar ce- 
nușa, câtă s'a făcut în acâstă di pe vatră, o adună şi o pun 
pe pomi și pe straturi în contra parecilor de câmp şi în 
contra omidilor. (4) 
Româncele din Mantenia din contra aii datină ca în diua .: 

de Jdcinici să ieă cenușă şi să încunjure cu dînsa casele, 
tocmai după cum fac-ele şi cu trenfe aprinse (5), anume ca 
să nu potă intră şârpele în casă. (6) | 

Și pe când face Româncele cele ce sai arătat până aici, 
pe atunci bărbaţii, și anume cei din Bucovina, legă pomii 
cu paie ca să rodâscă mai bine (7), iar cei din Jauntenia 
string t6te gundiele de prin curte şi, făcând o grămadă mare 
dintr'însele, le daii foc în mijlocul curţii saă în bătătură (8), 
iar cei ce ai stupi cu albine îi caută și-i curăţesc, luând 
în același timp câte cevă miere dintrînşii. (9) 

Pe lângă datinele usitate în qiua de Patru-deci de Sfinţi, 
cari s'au înșirat până aici, merită a fi însemnate încă şi 
următârele credinţe, usitate asemenea în acâstă qi. 

Dacă înghâţă spre qiua de Patru-deci de Sfinţi, şi mai 
înghâţă încă și 40 de nopţi după acestă qi, atunci tâmna 

  

- (1) Dat. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Şutu. 
(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Valea-Raţei, jud. 

Rimnicul-Sărar: «In giua de JMăciniei se dă la oi cu tărie Erbă mare 
adusă înainte de sâre răsare.» 

(3) Majdeii — un fel de amestecătură de ai "(usturoiă) pisat, sare 
şi oţet. 

(4) Frâncu, op.ciţ, p. 128. | , 
(5) Vedi despre acâstă datină mai pe larg în cap. Focul Sfinţilor. 
(6) I. N. Constantinescu, Superstiţii din Ciulniţa, jud. Ialomifa, publ. 

în «Şedetorea», an. III, p. 4i, 
(2) Dat. Rom. din Volov&, com. de Ioan Buliga: «In diua de 40 de 

Sfinţi legă Gmenii pomii cu paie, ca să rodâscă mai bine.» 
(8) Vedi despre acâsta mai pe larg în cap. de mai la vale, întitulat 

Focul Sfinţilor. ! 
(9) Din Râsp. la Cost. d-lui Nic. Densușianu, com. Râjleţu-Vieroşiu, 

jud. Olt.
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următâre va fi lungă și bună, iar de nu, apoi va pică 
tâmna brumă de grabă. (1) 
Dacă înghâţă pămîntul spre diua de Patru-decă de Sfinţi, 

se dice că tâmna nu vor fi brumi, că trec 40 de brună, şi 
6menii pot semănă păpuşoiii cât de târdiă, că tot se vor 
câce î6rte bine; iar dacă nu îngh6ţă, apoi tâmna pică - bruma 
de vreme şi din causa acâsta Gmenii trobue primăvara să 
semene cât de vreme. (2) | 

Dacă înghâţă spre qiua de Patru-geci. de Sfinţi, atunci 
ait să fie 40 de înghețuri până ce se va face primăvară. (3) 
„Dacă înghâţă în qiua acâsta, apoi se coc popuşoii în 

- tâmna ce urmâză. (4) | 
Dacă pămintul este în acâstă qi așă de îngheţat că du- 

răesc căruțele, apoi se crede că păpuşoii tâmna se vor câce 
aşă că, turnându-se ei în sîsiac saă pod, vor durăi, cum at 
durăit atuncă căruțele. (5) | 
Cum va fi vremea în diua de Palru-deci de Sfinţi, aşă 

va fi 40 de gile după olaltă. (6) | 
Dacă în diua de Jăcinici va bate vintul sai va fi li- 

nişte, aceeaşi vreme va fi 40 ae gile în urmă. (7) | 
Cum va î timpul în diua de ucenici, aşă va fi t6Lă 

primăvara. (8) 
* Dacă plouă în diua de Patru-deci de Sfinţi, plouă şi în 
diua de Pasci. (9) | 

Dacă tună în diua de Patru-geci. de Sfinţi, atunci dic 
Gmenii că vara va fi roditâre; iar dacă va tună înainte de - 
40 de sfinţi, atunci vara va fi neroditore şi vor fi multe 
ploi şi tunete. (10) 

  

(1) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechii, com. de 1, Covașă. 
(2) Idem din Crasna, com. de Em. Iliuţ. : 
(3) Idem din Volovăţ, com. de Ioan Buliga. 
(3) Idem din Bosanci, com. de Sim. Şutu. | 
(5) Dim. Dan, Comana Straja şi locuitorii ei, studiii istoric, topogra- 

fic şi folkloric, Cernăuţi 197, p. 95. 
(6) Cred. Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de G. Baranaii ; — Dim, 

Dan, Comuna Straja, p. 95. 
" (7) I. N. Constantinescu, Superstiţii, publ. în 0p. cil, p. 44. 

(8) C. D. Gheorghiu, op. cît, p. 71. 
(9) Cred. Rom. din Siretii, com. de Dim. Popovici. 

(10) Idem din Lucăcesci, com. de Iac. Paicu. 
s
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Dacă cântă racatețul la Patru-deci de Sfinţi, atunci cresce 
cepa. (1) 

In giua de Sânţi vin Sfâreii (2), adecă cocostireii sati 
borzele. | 

In fine la Sânţi sati Moși se încep tâte fermecăturile, 
vrăjitoriile şi făcăturile, cu cari se folosesee omul peste tot 
anul, mai vîrtos pentru luarea manei (rodului) din câmp, 
din casă şi familie. Aceste fermecătorii încep a se face la 
Sânţi şi se gată la Joi mari înainte de Pasci. (3) 

IL. 

MOȘII. 

Sfinţii sai JMucenicii, despre cari am vorbit în capitolul 
premergător, se mai numesc altmintrelea şi J/oși, în anti- 
tesă de la Babe, din causă că ei urmâză tot-deauna la nouă 
dile după Baba Dochie, când es gilele acesteia, numite Di- 
lele Babei saă simplu Babe. (4) 

Babele, cară ţin nouă dile de-arîndul (5), sunt rele, pentru 
că ele de regulă ne aduc ninsâre şi plâic, ud6lă și răcelă: 
Moşii din contra sunt buni, pentru că ei, după credinţa şi 
spusa Românilor de pretutindenea, cum ai eşit Dilele Babei 

(1) Idem din Ilişesci, com. de G. Berinţan. 
(2) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883. 
(3) Idem de eadem; — Din mss. d: lui 1. Pop-Reteganul: <La Sfinţi 

se încep t6te fermecătoriile, luarea manei de la vaci, de pe hotar, şi se 
gată Joi înainte de Pasci.> 

(4) S. FL. Marian, Înmormântarea la Români, p.381;— B.P. Hasdeii, 
Et. Magn, t. II, p. 2279; — Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 
1883: «In 9 Mărţişor es Babele şi se pun Moşii»; — Din mss. d-lui 1. 
Pop-Reteganul: «Dice că Baba Dochie, care se numesce şi Cap- de-pri- 
mdvară, vine de la munte cu 9 cojâce și tot ţipă câte un cojoc, până 
le ţipă pe tâte, apoi încep 'Joşii. 2 

(5) «Babele, cari se numesc şi Vintose, ţin nou€ dile>; —G. Dem. Teo- 
dorescu, Pairu-deci Mucenici, publ. op. ciț, p. 135,
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Sati mai bine dis cum ait încetat Babele, îndată încep .a 
bate cu botele saii cu ciocanele în pămînt, anume ca acesta 
să se desgheţe (1), să între gerul şi să 6să căldura (2), să 
crâscă 6rbă verde. (3) “ 

Iar când bat cu botele în pămînt, se îndâmnă unul pe al- 
tul, dicând: 

Patru-deci de Mucenici, 
Patru-deci de Sfinţi voinici, 
Daţi cu botele ?n pămint 
Ca să une (intre) frigul 
Şi să 6să căldura! (4) - | 

Un îndemn, care resultă şi din următârea poesie de G. 
Baronzi, întitulată JMaucenieră : 

  

(1) Cred. Rom. din Ilişesci, com. de d-l G. Forgaci: cLa 40 de Sfinţi 
bat cei 40 de sfinţi cu ciocanele în pămînt ca să se desgheţe»; — a ce-. 
lor din Şcheia, com. de C. Lucaciă: «Cei 40 de Sfinţi desgehâţă cu 
ciocanele pămîntul îngheţat»; — a celor din Frătăuţul-noi, com. de Iul. 
Sidor: «Sunt 40 de Sfinţi, cari bat în diua lor cu 40 de bote în pă: 
mint, să se desgheţe, şi pămîntul se desghâţă.» 

(2) S. FI. Marian, op. ciț, p. 381; — Din mss, d-lui 1. Pop-Reteganul: 
<Jloşii, cari pe Someş se numesc Sfinţi (10 de Mucenici), cad tot-dea- 
una la 9 Mărţişor. Ei bat cu ciocanele (Transilvania, com. Ret6g) saii 
cu băâtele (Banat), de intră frigul în pămînt și ese căldura»; — Sim. 
Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: <Moşii bat cu botile pămîntul 
să intre frigul și să 6să căldura» ;—Din Banat, com, de d-l Aurel Iana: 
«Aceşti Sfinţi se crede că bat cu botele în pămînt, ca, eșind căldura; 
să intre frigul» ; — tot de acolo, com. de d-l Ios. Olariu: «In giua Sâu- 
ilor se crede că Sânţii bat cu botele în pămînt ca să intre — tune —- 
irigul şi să 6să căldura»; — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, 
com. Diosci, pl. Câmpu-Romanaţi : «Cei 40 de Mucenici dai cu beţele 
în pămînt, ca să 6să căldura şi 6rba.» „ 

(3) Cred. Rom. din Lucăcesci, com. de Iac. Paicu: <In diua de 40 de 
Sfinţi Qie Gmenii că acești Sfinţi bat cu ciocanele în pămînt, ca să crâscă 
-Srbă verde»; — Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul: <Joşii, cari pe Someş . 
se numesc Sfinți, daii cu ciocanele în pămînt ca să râsară Grbă (Nă- 
săud)»; — George Todică, Cred. pop. din Ieclodul mare şi jur, publ. 
în <F6ia poporului», an II, Sibiiii 1894, p. 478: <In n6ptea în spre săr- 
bătorea Patru-geci de Sfinţi, sfinţii tâtă n6ptea umblă de daii cu cioca= 
nele în pămînt, să 6să €rbă.» 

(4) Crei. Rom. din Banat, com. de d-l Aur, Jana.



  

Patru-deci de Mucenici, 
Câte patru-deci voinici, . 
Degeraţi şi friguroşi, 
Cu peri albi, ca nisce moşi, 
Mi-ţi eşiaii de sub pămînt 
Și rotiai cu toţi 'n vînt 
Câte-o bâtă sati ciomag 
De mestâcăn sai de fag: 
— Aideți, patru-deci de îraţi, 
Cu ciomege lungi armaţi, 
Că destul am suferit 
Gerul ernei cel cumplit; 
Aideţi toţi într'un avînt, 
Să lovim colea ?n pămînt, 
Să răsară 6rbă, flori, 
Și copacii roditori! —   

Și ciomegele loviaii, 
Erburile încolţiai, 
Și nămeţii se scurgeai, 
Și cocorii se 'ntorceai 
Ca un stol de rîndunei 
Pe un câmp de ghiocei. 
— Aideţi, patru-deci de rață, 
Să mai dăm și să mai daţi, 
Ca la cei ce trag la plug 
Să le fie cu belșug! 

Și ciomegele rotiaii 
Și în ţarinis'abăteai, 
Și eşiă de sub câmpii. 
Grîă cu spicuri aurii, 
Mucenicii ai venit: 

Sore cald a răsărit, () 

Și cum aii prins Moșii a bate cu botele, cu ciomegele sai 
cu ciocanele, îndată începe şi pămîntul a se desgheţă, gerul. 
a încetă (2), 6rba a cresce şi florile a înflori (3), mai pe scurt 
a se desprimăvără. (4) Lă 

Și tot din acestă qi începând înainte se măresce şi diua 
cu atâta, cu cât sare cocoşul peste prag. (5) 

Românii din unele părți ale Jloldovci, şi mai ales ale 
Munteniei, pe lângă credinţa că Moşii saii Sfinţii bat în 
pămînt ca să intre gerul şi să 6să căldura, aii datină chiar 
Şi că singuri, şi cu deosebire copiii, de a bate în diua de 
Patru-geci de Sfinţi cu botele sati cu maiul în pămînt și 
în același timp a dice: 

  

(1) < Revista literară», an. XVII, Bucuresci 1896, p. 89. 
(2) Cred. Rom. din Frătăuţul-noii, com, de Iul. Sidor ; — a celor din 

Măzănăesci, com. de I. Butnarii: 
pămîntul.» 

“In giua de 40 de Sfinţi se desghâță 

(3) Cred. Rom. din Lucăcesci,-com. Iac. Paicu: «Din acâstă di, adecă 
din giua de 40 de Sfinţi, începe &rba a cresce și îlorile a inflori» ; — a celor din Ilișesci, com. de V. Botezat: «La 40 de Sfinţi eresce 6rba.> 

(4) Cred. Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei; —a celor din 
Banat, com. de d-l Aurel Iana: «Din acâstă gi crede poporul că se în- 
cepe primăvara.a 

(5) Cred. 'Rom. din cele mai multe părţi ale Pucovinei.
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„Tană ger și eşi căldură! (1) : 
Sai: 

Eși căldură din pămînt, 
Intră tu frig în pămînt! 9). 

In Bucovina, din contra, în loc să bată cu botele sati cu 
maiul în pămînt, cei mai mulţi, şi cu deosebire tineretul, 
îndătin6ză de a bate pentru fie-care sfint câte o mătanii, la 
un loc 40 mătanii (3), sati, după cum spun unii, chiar câte 
40 de mătanii pentru fie-care sfint (4), și acâsta nu atât pen- 
tru ca să intre gerul şi să 6să căldura, ci mai mult pentru 
ca să dobândâscă mulți ani, să fie sănătoși în decursul anu- 
lui şi mai ales pentru ca să afle bani ascunși în pămînt, (5) 

Baterea în pămînt cu botele saii cu maiul — serie d-l G. 
Dem. Teodorescu — se explică ast-fel la țâră: 

«Până în diua de 40 de Sfinţi, gerul a bântuit aerul şi a dom- : 
nit pretutindeni, căldura rămâind ascunsă în pămînt pe tot tim- 
pul de ârnă. Acum, când radele sfintului Sore aă început să zîm- 

  

(1) C. D. Gheorghiu, op. ci, p. 71: <In diua de Jucenici se bate pă- 
mâîntul cu maiul, ca să 6să căldura din el și să intre frigul; — GG. 8, 
Ionean, op. cit, p. 53—54: «In diua de Mucenici (5 Martie) se bate pă- 
mîntul cu maiul, ca'să 6să căldura dinel și să intre gerul»; — Din 
Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşian, com. Perii, jud. Yehedinţă. 

(2) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Bilciuresci, pl. Ia- 
lomiţa, jud. Dimboviţa; — 1. N. Constantinescu, Superstiţii din Ciul- 
nîfa, jud. Ialomifa, publ. în «Şeetărea», an. III, p. 45: In diua de J/ă- 
cinici se dă cu maiul în pămînt, ca să 6să căldura.» 

(3) Dat. Rom. din Balacâna, dict. de Ion Grosarii, com. de Mich. Ru- 
sul: «Creștinii îndătinâză de-a face în giua de 40 de Sfinţi pentru fie- 
care sfint câte 40 de mătanii, şi mai ales cei tineri» ;—a celor din Fră- 
„tăuţul-vechiii, com. de Em. Isopescul, stud. gimn.: «In diua de 40 de 
Sfinţi e bine să se bată pentru fie-care sfint câte o mătană.» 

(3) Dat. Rom. din Şcheia, com. de C. Lucaciă: «In sâra spre 40 de 
Sfinţi se bat fie-cărui sfint câte 10 de mătane> ; — a celor din Frătău- 
ţul-vechiii, com. de I. Covașă: «In Qiua acesta se bat 40 de mătanii la 
fie-care sfint.» - | 
(5) Cred. Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de Gavr. Baranaiii ; «Cine 

va bate totă nâpte spre 10 de Sfinţi mătane şi se va rugă la aceşti 
40 de Sfinţi, acela va dobândi mulţi ani, saii va află bani ascunși în 
pămînt» ; -- a celor din Lucăcesci, com. de Iac. Paicu: «In sâra acestei 
dile face fie-care câte 40 de mătane pentru sănătate peste anul întreg.»
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bâscă voi6se, când a sosit timpul aratului, lucrătorii câmpului 

aii trebuinţă de căldură. De aceea dar bat pămîntul cu maiul 
ca să-l silâscă a o da afară dintr'însul, păstrând de aci înainte nu- 
mai răcorea şi umedâla atât de folositâre fructelor, 

«Fără a mai stărui asupra acestei credinţe, faptul demn de 
reamintit este că, la 9 Martie, pămîntul întră în solstițiul de 
primăvară, când începe acâstă mult frumâsă junie a anului și 

când n6ptea devine egală cu diua. | 
«Ast-fel, precum procede poporul în privinţa mai tuturor fe: 

nomenelor naturei, de asemenea, personificând' pămîntul, îi atri- 

“bue puterea de a da și de a păstră aci frigul, aci căldura, in- 
dicând, prin imagini pipăite, o lege pe care nu şi-o pote explică 
:printr'a cosmografiei sciință.» (&) 

In fine merită a fi amintit încă şi aceea că, îndată după 
ce ail început a bate J/oșii, respective Sfinţii, cu botele în 
pămînt, nu numai că încetâză gerul și ese căldura, ci începe 
tot odată şi ghâţa a se topi şi a se duce de pe ape. 

Drept aceea Românii din cele mai multe părți ale Buco- 
vinei, şi mai cu s6mă cei ce locuesc pe lângă ape,. îndăti- 
n6ză de a se duce în qiua de 40 de Sfinţi la prins pesce, 
„credând şi gicând că, dacă - vor prinde în acâstă gi 40 de 

_pescă, şi pe unul dintre aceştia îl vor înghiţi de viii, tot 
anul vor av6 noroc la prins pesce. (2) 

Tot din acâstă causă se dice că în qiua de 40 de Sfinţi 

e bine nu numai de a prinde, ci chiar şi de a fierbe şi a 

mâncă 40 de pescişori sai chitici..(3) 

(1) G. Dem. Teodorescu, 40 de Mucenici, publ. în op. cit, p.135—136. 
(2) Dat. şi cred. Rom.' din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc, com. de 

“Pavel Scripeariu: «Omenii se duc în giua de 40 de Sfinţi la prins pesce, 
-dicând că, dacă vor prinde 40 de pesci, vor avâ tot anul noroc la pesce»; 
— a celor din Frătăuţul-noii, com. de Iul. Sidor: <Omenii prind 410 de 
pesci pentru cei 40 de sfinţi, ca să aibă noroe la pesce peste an»; —a 
celor :din Prătăuţul-vechiă, com. de 1. Covașă: «Este o credinţă că pe- 

scarul, ce merge în astă di la pesce şi prinde 40 depesci, iar pe unul îl 
înghite de vii, va prinde bine pesce peste tot anul.» 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Iordănesci, com. de T. Tovarniţehi: «E
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III. 

SFINȚIȘORII. 

In t6te ţările locuite de Români este datină ca în diua 
de Patru-geci de Sfinţi să se facă unul sai mai multe: fe- 
Iuri de copturi, cari se împărţese apoi ca J/oși întru amin- 

„tirea Sfinţilor, a căror memorie se serbâză în acâstă di. 
Unele dintre copturile acestea ai formă de om sau al- 

bină, iar altele de porumbel saii colăcel, şi se numesc în 
Bucovina : Sfinţişori (1); în Moldova: Sfinţi (2) şi Sfinţi-. 
șori (3); în Muntenia: J/dcenice (4), Măcinici (5), JMuce- 

  

bine să se prindă în giua acâsta 40 de pesci, să se fiârbă şi să se mă- 
nânce, ca să aibă noroe peste an la prins pesce»; — a celor din Tere- 
blecea, dict. de Toma Nimigân, com. de Pav. Nimigân : «In giua de 
40 de Sfinţi se mănâncă 40 de peseci»; — a celor din Şcheia, com. de 
C. Lucaci: «Românii cred că în diua acâsta ai sărit toţi cei 40 de Sfinţă 
în apă, dintre cari 39 au scăpat, iar unul sa înnecat și -s'a făcut duh 
necurat. Deci e bine ca, în diua acâsta, fie care om să mânânce 40 de 
chitici (pescişori), ca să nu se înnece şi să se facă şi el duh necurat ca - 
acel mucenic.» : 

(1) S. FI. Marian, Înmormântarea la Români, p. 382. 
(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Milânca, jud. Do- 

rohoiă : «S&rbătârea cea mai însemnată din Martie este Sfinții (9 Mar- 
tie). Atunci duc la biserică colaci unşi cu miere, pe cari îi numese 
Sfinţi.» ” 

(3) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 70; — Din Râsp. la Cest, d-lui Nie. 
Densuşianu, com. Săveni, jud. Dorohoi: «La 9 „Martie cad cei 40 de 
“Sfinţi (ucenici), când poporul duce la biserică un fel de colaci înge- 
mănaţi, unși cu miere şi nucă, cari se châmă Sfințişori» j—com. Bahna, 
jud. Roman: «Colacii cari se due în iua de 40 de Sfinţi la biserică ai 
forma „cifrei arabe 8 și se numese Sfinţişori.» | , 

(4) Din R&sp. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Ghergani, jud. Dim- 
boviţa: «In diua de 9 Martie țăranii pe-aici ai obiceiul de a ducela bi- 
serică A/ăcenice.» | , . 

(5) Idem de eadem, com. Bilciuresci, pl. Ialomiţa, jud. Dimboviţa : 
«S&rbătOrea cea mai de căpetenie din luna lui Martie este a Sfinţilor, din 
9 Martie, în care qi fac și împart AMăciniei.> 

Marian, Sărbătorile, II. | , i *
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nici (1), Bradoși (2), Brăduleţi (3) şi Brânduşi (4); iar în 
Banat, şi anume în părţile Oraviţei: Sânţi sai Sâmţi; în 
Oraviţa precum şi în cele-lalte locuri montane, locuite de 
coloniști din Ț6ra-Românâscă: Brânduşi şi Brândușei, iar 
pe la Lugoș, Timişâra şi împrejurime: Moși de paresimi (5), 
spre deosebire de ceilalţi J/oși, de peste an. 

Sfinţii sati Sfinţişorii în formă de om sunt un fel de 
turte, asemenea furtelor dulci, cu cap, ochi, nas, gură, mâni 

și picire, făcute din făină de griit frământată în miere, cu 
mied pisat de nucă (6), saii nisce figurele în formă de om, 
făcute din făină curată de grîu, miere, mied de nucă şi 
presărate pe de-asupra cu zaharicale (7), saii şi numai nisce 
turte simple, pe suprafaţa cărora însă se împunge cu o. 
țevă de soc ori de trestie figura unui om. (8) 

(1) G. Dem. Teodorescu, Patru-geci de Jucenici, publ. în 0p. cil. 

(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Frumosa, pl. Du- 
nărea, jud. Teleorman: «Colacii numiţi Bradoşi se fac în chip de om 
sait porumbel şi se împart la cci săraci în diua de 0 de Jucenici» ;. 

— com. Buzesci, jud. Olt: «Brânduşilor se dic aici Bradoşi și se fac 
în formă de om la 9 Martie (S. 40 de -Mucenici)>; — com. Diosei, pl. 

Câmpu-Romanaţi : <La Jocenici se fac Bradoşi>; — com. Socetu, jud. 
Teleorman : «Bradoșii ai formă de om şi se împart la 9 Martie»; — 

com. Perii, jud. Mehedinţi : «In giua de Sâm? se fac Bradoși în forma - 
albinei, se ung cu miere şi se împart pe la copii.» 

(3) Idem de eadem, com. Vrata, jud. Mehedinţi : < Brăduleții, numiţi 
în localitate Bradoși, se fac. în chip de om în giua de 9 Martie, când 
sunt cei 70 de juceniei, că aşă-i bine.» 

(1) Idem de eadem, com. Zimbrâsca, jud Teleorman: <Brânduşi cu 

chip de om, cu cap, se due la biserică la Mucenici»; — com. Ciurari, 

jud. Teleorman: «Brânduşi sunt un fel de colaci în formă de om, cari 

se duc la biserică în diua de 9 Martie.» 
(5) Sim. Mangiuea, Calend. pe an. 1882, p. 137. 

(6) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu. 
(7) S. FI. Marian, op. ci, p. 382. 
(6) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: <JMoşii (Sânţii) de. 

Mărţişor. Aceştia cad tot-deauna pe 9 Mărţişor. Sânţi se numese la Ro- 
mânii din Banat din părţile Oraviţei. La acești Joşi sai Sânţi se sa- 
crifică așă numiții Brânduşi saă Brănduşei, cari sunt nisce colaci fă- 

cuți în formă de om, cu cap, mâni și picidre, saii pe colac este desem- 
nat formă de om>; — Idem, Calend. pe an. 1882, p. 137; — Com. de 

d-l Aurel Jana : «In acâstă qi, adecă în diua de Sâaţi (10 de Mucenici, 
9 Martie), matrânele caselor fac turte (colaci) în formă de om, cu cap,
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“ Sfinţişorii în chip de allină, de porumbel sai hulubaş 
şi de colăcel, sunt făcuţi asemenea din făină curată de grîu, 
cu acea deosebire numai că aceștia rar când se frământă în 
miere, ci mai adese-ori se ung pe de-asupra, după ce s'ati 
copt, cu miere şi se presară cu mied de nucă. (1) 

In fine, mai e de observat încă Şi aceea că colacii sati 
colăceii, numiţi Sfinţi sai Jucenici, se fac de regulă înge- 
mănaţi (2) în forma cifrei arabe. 8 (3), rar când simplu-ro- 
tunqi (4), sati ca nisce covrigi subţiri şi mici (5), şi asta din 
causă ca și aceştia să aducă măcar în cât-va cu chipul 
unui om. 

Și de 6re-ce. Sfinţişorii, descrişi în şirele de mai sus, în- 

  

mâni şi picidre şi cu o fâvă impung pe fie-care dintre dinsele de 10 
de ori, şi, menite celor 40 de Mucenici, se împart prin vecini oră 
la cei săraci»; — Com. de d-l Ios. Olariu: «La Sânţi se dă pomană 
„Pentru morţi, și pomana din diua' Sânţilor diferă de alte pomene. In 
diua Sânţilor se fac adecă nisce turtițe — nu zamisce — nici colaci, — 
cari turtiţe se împung pe faţa de-asupra cu o fu de socală (în Bu- 
covina sucală). Pânea sai malaiul, care se face în diua Sânţilor pentru 
casă, încă se împunge cu acea ț6vă de socală:; — Din Resp. la Cest. 
d-lui Nic. Densușianu, com. Diosci: «La Jfoceniei se fac Bradoși, pe cari 
se înţâpă cu o fâvă forma unui om>; — com. Socetu, jud. Teleorman : 
«Bradoşii aii formă de om, înţepându-se cu feva»; — Din mss, d-lui 1. 
Pop-Reteganul : «Pe la Sfinţi îmi aduc bine aminte că făceă mama turte 
rotunde de grii curat şi le înipestriă cu ce-i cădeă la mână, cu deose- 
bire însă, fiind atunci timpul țesutului şi fiindu-i ţevile dindemână, le 
împestriă cu capul unei ţevi.» 

(1) Lin Resp. la Cest. d-lui N. Densuşianu, com. Săveni şi Mil&nea, jud. 
Dorohoiii ;--com. Perii, jud. Mehedinţi; — com. Socetu, jud. Teleorman; 
— E Baican,-op. cit, p. 16;— 0. D. Gheorghiu, op. cit, p.10: «In acestă 
qi (40 de Sfinţi) se fac nisce colăcei, pe cari, după ce-i ung cu miere de 
roiii, îi presară cu nuci pisate.> ! 

«Mierea de stup r&masă de la facerea Brânduşilor, — după cum ne 
spune Sim. Mangiuca, Calend. pe 1882 şi 15993, —- este bună de dragoste.» . 

(2) Din Rosp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Săveni, jud. Do- 
rohoii. 

(3) Idem de eadem, com. Bahna, jud. Roman. 
(4) S. FI. Marian, op. cit, p. 382: «Omenii cei mai puţin avuţi fac, în 

loc de figuri omenesci, 40 de colăcei, cari asemenea se numesc Sfinţi 
şori şi pe cari îi împărţese apoi pe la copii şi Omenii eci mai s&rmani,> 

(5) G. Dem. Teodorescu, Patru-deci de Mucenici, publ. în op. cit, 
D. 136. - i
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„chipuese pe cei 40, după unii chiar 44,.de Sfinţi sai JMu- 
cenici (1), de aceea fie-care Româncă face câte 40—44 de 
ast-fel de turtiţe, colăcei saii porumbei. (2) 

Româncele din unele părţi ale Bucovinei, precum bună- 
Gră cele din oraşul Sucâva, Sfinţișorii făcuţi de dinsele îi 
duc în diua de 40 Sfinţi diminâţa la biserică întru amin- 
tirea celor 40 de Sfinţi, unde, sfinţindu-se după liturghie, se 
dai o parte funcţionarilor bisericesci, iar cea-laltă parte 
Gmenilor presenţi, cu deosebire însă copiilor. In alte părţi 
însă, precum bunădră în oraşul Rădăuţi, vin copiii și 6me- 
nii s&rmani singuri pe-acasă şi acelora se daii apoi de su- 
îletul morţilor. (3) 

In unele părţi din Joldova şi Muntenia este asemenea | 
datină de a se duce la biserică, parte ca darlui Dumnedei, 
spre a da rod pămîntului (4), parte spre a se împărţi săr- 
manilor (5), saii, întorcându-se, după ce i-ai sfinţit preotul, 
cu dînșii acasă,a mânji ușile coşarelor cu zâma lor, anume 
ca să le sporâscă turmele şi pomii din grădină să le ro- 
descă. (6) 

In cele mai multe părţi însă, și cu deosebire în Munte- 
-nia, nu 'se duc de fel la biserică, ci se împart la vecini, la 

  

(1) Din Rep. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Zimbrâsea, jud, 
Teleorman : « Brânduşii, cu chip de om, cu cap, închipuesc pe cei 11 de 
Mucenici» j—com. Socetu, jud. Teleorman: «Bradoşii se socotese cei 44 
de Mucenici.» 

(2) Idem de eadem, com. Socetu, jud Teleorman; — Din mss. d-luil. 
Pop-Reteganul : «De regulă făceă mama 40 de turie, spre a le da de 
pomană»; — Din Bucovina, com. Ilişesci, com. de V. Botezat şi 1. Paş- 
can: «În acestă gi fac femeile 40 ce turte de făină de arii ori și de 
păpușoii și le dai de pomană de sufletul Sfinţilor»; — din Mihoveni, 
com. de Vesp. Corvin: «Tot în diua acâsta se fac 40 de copturi, cari se 
numesc fuztele.» 

(8) S. FI. Marian, op. cit, p. 382. 
(1) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Ciurari, jud. Te- 

leorman: <Brânduşi sunt un fel de colaci în formă de om, cari se duc 
la biserică în giua de 9 Martie ca dar lui Dumnegei, pentru a da rod 
pămîntului. Insă se duc și pentru morţi.» 

(5) Idem de eadem, com. Milenca și Săveni, jud. Dorohoiu; — com. 
Bahna, jud. Roman: — com, Zimbrâsca şi Socetu, jud. Teleorman. 

(6) Idem de eadem, com. Ghergani, jad. Dîmboviţa.
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'rude, la copii şi la s&rmani, în mici străchidre, parte ca 
pomană, parte spre satisfacerea usurilor sociale (1), şi parte 
ca să le rodâscă griul şi să le mârgă bine anul acela. (2) 

O s6mă de Românce din Bucovina, în loe de figurile 
omenesci saii de colăceii numiţi Sfințișori, fac 40 de plă- 
cinte sai varzare umplute cu mac, sai 40 de pâni, pe 
cari le împărțese apoi pe la copiii şi Omenii cei sărmani 

  

(1) Dat. Rom. din Lucăcesei, com. de Iac. Paicu: «Dintre copturi obici- 
„nuesc a face mai ales coldicei, pe cari îi dai de pomană»; — Din R&sp. | da Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Frumâsa, pl. Dunărea, jud. Teleor- 
man: «Colacii, numiţi Bradoşi, ce se fac în chip de om sait porumbel, 
nu se duc la biserică, ci se împart la cei săraci în diua de 40 de Mu- 
cenici> ; — com. Vrata, jud. Mehedinţi : «Aceşti colaci — Bradoşi — la 
biserică nu se. duc, dar se împart la vecini» ; — com. Perii, jud. Me- 
hedinţi : «In giua de Sâmţi se îac Bradoşi în forma albinei, se ung cu 
miere și se împart pe la copii»; — G. Dem. Teodorescu, Patru-deci de 
Mucenici, publ. în op. ciț, p. 136: «Mucenici sunt colăcei subțiri ca 
nisce mici covrigi, frământaţi din făină, fierţi cu nuci pisate şi cu miere. 
Ei se împart la vecini și la rude în mici străchidre, parte ca pomană, 
parte spre: satisfacerea usurilor sociale, silindu-se fie-care a-i prepară - 
mai bine, a le da mai multă dulcâţă, ca ast-fel să fie mai plăcuţi la gu- 
stare. De bună sâmă că strămoșii noștri, drept credincioși și aplecaţi 
către binefaceri, au iubit acestă datină pentru diferite motive. Mai în- 
tâiit, fie-care bucăţică de cocă, frământată, subțiată şi lipită de margini 
în formă lungureţă, ca figura omenâscă, simbolisă câte un cap de sfint 
martir, mort pentru întemeierea religiunii: prin urmare eră câte un 
dar în memoria acestor premergători ai credinţei. Apoi în tote institu- 
țiunile creştine se observă introducerea şi practicarea cu predilecțiune 
a carităţii, a ajutorării celui străin şi fără de mijlâce, de unde datina 
de a se da cât mai des de pomană. Pâte că, în al treilea rînd, împăr- 
ţirea de Mucenici însemnă încă cevă în vechime. Diua de 9 Martie fiind - 
semnalul că sosesce mult așteptata primăvară, terminul când — după 
gerurile ernei — se sfirșese tâte soiurile de ninsori, a znîcilor, a ber- 
zelor, ete., eră logic să se împartă câte cevă din făina anului trecut, 
into (i care anunţă reîntârcerea muncei câmpului pentru o nouă re- 
coltă. Ori-care însă ar fi mobilul şi originea acestei darnice şi reciproce 
împărțeli de J/acenici, faptul constant este că datina se păstrâză cu re- 
ligiositate până astădi, nu numai la sate, ci şi în oraşe, unde o falsă 
civilisaţiune a isbutit să condamne dispreţului mulţime de alte obiceiuri 
tradiţionale îrumâse și cu totul inofensive.» 

(2) Dat. şi cred. Rom. din Ilişesei, com. de d-l G. Forgaci: «Jarăși 
dic că în giua de -/0 de Sfinţi este bine a da 10 de colaci și 10 pahare de 
rachiii de pomană, credând că rodesce griul şi le merge bine tot anul.»
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ca Moşi, nu numai de numele sait de sufletul celor 40 de 

sfinţi (1), cari ne staii întru. ajutor, rugându-se pentru noi 

lui Dumnedeit ca acesta să ne erte păcatele (2), precum şi 
pentru sufletul morţilor familiari.. 

In unele părţi din Muntenia, precum bunădră în comuna 

Zăndga, femeile, pe lângă Bradoşii ce-i fac în acâstă di, 
mai fac încă şi un bradoş mai mare, în formă de om, cu 

gură, cu urechi şi cu nas, dar orb, și-l numesc, fiind din 

timpuri pâte numit tot ast-fel, Uitata. Ac6sta se face întru 
pomenirea tuturor morţilor, cară în timpul anului ar fi fost 

uitaţi nepomeniţi. Acestă Lifată este jucată de copii în 
jurul focului, ce se face în bătătu "ă, apoi unsă cu miere și 

mânecată. (3) 

In Banat,'pe lângă Sănţii, despre cari am. vorbit mai 

sus, cari sunt meniţi celor 0 de Mucenici şi' cari se îm- 
part prin .vecini și Ja cei săraci (4), mai este datină de a se 
da de pomamă (sacrificii), adecă de a împărți ca Jloși: pâ- 

sule (fasole) siăită (sungalie) ori drâsă cu unt- de-lemn, apoi 
nuci, pome, alune ete. 

Acestea se numesc J/oșii-cei-curați. 

Tot la acești Moși es economii din Banat la vii, moşii 
. 

(1) Dat. Rom. din Stupca, dict. de Maria Moroşan și com. de Onuir.' 
Căilen: «In giua de 70 de Sfinţi se scolă femeile des-diminâţă și plă- 
mădesce o covată de aluat şi face 40 de pldsiute, pe cari le dai apoi de 

numele celor 40 de Sfinţi»; — a celor din Balacâna, com. de G. Jemna: 

«Poporul nostru dice că în acâstă di îi bine de făcut 40 de pliăciute şi 

de but 40 de păhare de rachiii»; — a celor din Frătăuţul-vechiii, com. 
de I. Covașă: «-Româncele fac în qiua de 10 de Sfinţi 40 de plăcinte, 
dicându-se că fie-care e pentru numele unui Sfint: ;—a celor din Şcheia, 
com. de C. Lucaciii: «In diua de 10 de Sfinţi se fac 40 de varzare cu 
mac»; — a celor din Iordănesci, com. de T. Tovarniţehi : «In diua de 

40 de Sfinţi se fac 40 de plăcinte și se beaă 40 de pahare de ori și ce 
băutură.» 

(2) Dat. Rom. din Cupea, dict. de Casandra 'Țuguii, com. de Them. 

Prelici : «In diuz de 40 de Sfinţi (inucenici) se fac 40 depâni, și aceste 
pâni se daă apvi de pomană pentru sufletele celor 410 de Sfinţi, cari ne 

staii întru ajutor, rugându-se lui Dumnedei, ca acesta să ne erte pă- 

catele.> 
(3) D. Stăncescu, Obiceiuri religidse, publ. în «Biserica ortodoză-ro- 

mână», an. IĂ, Bucuresci 1885, p. 329. 

(4) Com. de d-l Aurel Iana,
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de grâne, dar mai vîrtos la pometele ce produc pâme 
(pruni) şi bând, după proverbul poporului, 40—44 de păhare | 
de vin, varsă vin ori rachiă (vinars) la buciumii de viiiie 
(vie) spre a rodi, şi încunjurând agrul, îl afumă cu riîză, : 
spre a fi ferit de rele, dând tot atunci de pomană colac ! 
(brânduși), vin, rachiă ete. (1) a | 

__ In fine, mai e de însemnat încă şi aceea, că Românii din 
unele părți ale Bucovinei ai datină în acâstă di,nu numai 
de a împărți Sfinfișori sai Aloși, ci tot odată de a face și 
prasnic, la care ocasiune dai celor adunaţi de pomană de 
sufletul fie-cărui Sfînt câte-un colăcel, o lumină aprinsă și 
un pahar de băutură. (2) | a N 

Se crede însă că e bine în acâstă Ji, nu numai de a. da 
celor sermani de băut, ci de a bâ și singuri câte 40 de 
pahare de vin sai rachiă. (3) 

  

(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882, p. 137, 
(2) Dat. Rom. din Corlata, com. de G. Piersee: «In diua de 10 de 

Sfinţi femeile fac în cuptor 40 de colieci și fac prasnie și daii de po- 
mană câte un colac și câte o lumină de numele fie cărui Sfint» ;—a 
celor din Măzănăesci, com. de 1. Butnariă: <In acâstă di fac Gmenii 
prasnie cu 40 de colaci și cu 40 de pahare de băutură» ;— a celor din 
Balacena, com. de G. Jemna: «In acâstă di se adună la un loc mai mulţi 
Şi mănâncă și bâu în numele Sfinţilor.» : 

(3) Dat. și cred. Rom. din Balacâna, com. de G. Jemna: «Poporul no- 
stru dice că în acâstă di îi bine de făcut 40 de plăcinte şi de băut 40 
de păhare de rachiii» ;—a celor din Iordânesci com, de T. Tovarniţehi: 
«In giua de 40 de Sfinţi se fac 10 de plăcinte și se bâii 40 de păhare 
de ori și ce fel de băutură»; — E. Baican, op. cit, p. 16: «<La9 Martie 
(diua celor 40 de Mucenici) se bâii 40 de „pahare de vin ori de pelin și 
se fac colăcei mici unşi cu miere (de faguri) şi cu mied de nucă pisat, 
spre a merge bine băutura în sănătatea mucenicilor»; — C. D. Gheor- 
ghiu, op. cit. p. 70: cAsemenea e bine ca fie-cine, după putere, să beă 
până la 40 de păhare cu vin şi să mănânce Sfințişori»; — G. S. Ionsnu, 
op. cit, p. 5: cIn qiua de Mucenici se fac nisce colăcei cu nuci, nu- 
miţi Mucenici, şi e bine ca în acea di fie care persână să beă 40 de pa- 
hare cu vin, ast-fel, pentru fie-care din cei 40 de sf. Mucenici.»
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IV. 

FOCUL SFINȚILOR, 

In cele mai multe părţi din J/untenia este datină ca în. 
diua de Patr u-deci de Sfinți -să se aprindă o cârpă sait o 
trență (1), şi cu trânţa aceea să se afume apoi casa şi cur- 
tea, coşarele şi grajdurile, precum şi tâte cele-lalte încăperi, 
ce se mai află pe lângă casă, anume ca să le apere de tâte 
relele (2) şi mai cu semă ca să depărteze .de pe lângă dîn- 
sele șerpii (3), cari, după credința Românilor din'sus numita 
țeră, es în acâstă qi din ascundișurile lor» de peste &rnă, şi 
cari, dacă nu s'ar afumă casa şi acareturile de pe lângă 
dinsa, f6rte lesne ar put să-i musce. (4) 

Mai departe, tot în diminâţa acestei ile şi tot în J/un- 
tenia, este datină ca -să se măture casa şi curtea, să se 
strîngă tâte gundiele, baligele și torîscea (5) de la vite la 
un loc, şi din.tâtă strînsura acâsta să se facă apoi un foc 
mare în mijlocul curţii sait în bătătură. (6) 

(1) În Bucovina se gice cotrânță, pl. cotrenţe. 
(2) Din R&sp. la Ceşt. d-lui Nic. Densușianu, com. Bilciuresci, pl. Ia- 

lomiţa, jud. Dimboviţa: «In giua celor -40 de Sfinţi se fac afumături cu 
cârpe aprinse prin casă, prin coșare, prin grajduri, că se gonesce tot 
ce e rău de la acea casă. 

(3) Idem de eadem, com. Andreesci, DL. Gilort, jud. Gorj: «In diua de 
40 de Sfinţi fie-care femeie ocolesce casa cu cârpă (trânţă) arsă, în su- 
perstițiunea că se depărtăză șerpii de pe lângă casă»; — com. Perii, jud. 
Mehedinţi: «In giua de Sâzaţi se ocolese casa şi curtea cu trânţă aprinsă, 
ca să o apere de șerpi» ; — com. Râjleţu-Vieroşiu, jud. Olt : «In diua de 
Sfinţi se aprinde cârpă în mai multe bucăţi, care se distribue apoi prin 
tGte locurile, ce sunt mai des umblate, acâsta spre paza de şerpi şi ca 

„un început al primăverei.> 
(4) Idem de cadem, com. Poiana-de-sus, pl. Ghergani, jud. Dîmborviţa. 
(5) In Bucovina se dice /urisee. 
(6) Din Resp. la Cest. d-lui Nie. Densuşianu, com. Pâtra, jud. 'Teleor- 

man: «La Sfinții 40 de Mucenici se face foe în bătătură» ;—com. Perii, 
-jud. Mehedinţi : «In acâstă gi se adună foriscea de la vite și se arde» ; 
— com. Râjleţu-Vieroşiu, jud. Olt: «La acâstă sărhătore (adecă la Sfinţii 
din 9 Martie) sunt mai multe obiceiuri, și anume: se stringe gunoiul 
din casă şi curte şi i se dă foc, să ardă.»



  

“Iar după ce focul a început acuma să ardă cu flacără, 
prind cei de vasă, și cu deosebire tineretul, a sări în colo 
și în câce peste dinsul și a dice: 

Cum aii trecut Sfinţii 
Prin foc și prin apă, 
Așă să trecem și noi! (1) 

In același timp caută fie-care să sară ast-fel ca fumul ce 
ese din foc să se introducă prin tâtă îmbrăcămintea. (2) 

Scopul facerii acestui foc şi al săririi peste dînsul ni-l 
arată, în parte, următârea poesie, întitulată Patru-geci de 
Mucenici : 

Colo ?n vale foc şi pară 
Și flăcăii staii să-l sară, 
C'apucar'aşă de mici 
Patru-geci de mucenici ; 

Că cine-o sări odată, 
Bine-i merge vara tâtă; 
De-o sări a doua 6ră, 
Pân' la tomnă se însâră; 
Înainte și 'napoi, 
N'o să scie de nevoi; 
Iar de patru-deci de ori, 
Are parte de comori. 
— Săi, Mărine! — îl îndâmnă 
Pe flăcăii o fetișcană. 
— Oiii sări, de te-i aţine 
Și me-i prinde ?n braţe bine! 

  

  

— Bate-aprinde cin” te crede... 
— Bam'a prindecin' mă vede, 
C'o să sar virtos odată 
Şi pe urmă iar”, surată, 
Şi "nainte, şi *'napoi, 
Cum e felul pe la noi, 
Și de patru-deci de ori... 
— 'Ți-o fi gându la comori ?... 
—La comori, păi cun, firesce,— 
Mă gândesc la ochii tei, 

Că mai mari comori ca ei 

Spune, Sando, se găsesce? 
Și el sare, altu sare, | 

Rid, glumesc, nevoie mare; 

Iar bătrânii trag ciomege 
Voinicesce în pămînt, j 

(1) Idem de eadem, com. Crovu, jud. Diîmboviţa : «Se stringe gunoiul 
de prin curte în diua de JMăcinici (9 Martie) și i se dă foc, sărind co- 
pii peste el; — com. Valea-Raţei, jud. Rimnicul-Sărat: <La Jăciniei 
se face un foc diminâţa peste care sar copiii» ; — com. Raşi, jud. Ia- 
lomiţa: <La JMăcinici fac foc în jurul casei cu gundiele din curte şi, 
sărind peste el, gic: Cum aii trecut Sfiviții prin foe şi prin apă, aşă 
să trâcă şi ei.» , 

(2) Idem de eadem, com. Poiana-de-sus, pl. Ghergani, jud. Dimbo- 
viţa : «In giua de 9 Martie (Mucenicii) fie-care sătân curăţă curtea, iar 
în mijlocul ei face un foc şi sare peste el, introducând fumul prin tâtă 
îmbrăcămintea, sub credinţa de a fi feriţi de șerpi, cari se desgrâpă în 
acâstă di.» |
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Toţi, grămadă se îndrumă 
Să închine, într'o glumă 
Primăverei tinerele 

Patru-deci de păhărele. 0) 

Patru-deci, — ca să deslepe |! 
Pe drăguţa primăvară | 

Dintr'al ernei jurămînt. | 

Şi la cârciumă, pe sâră, | 

Pe lângă cele arătate în poesia reprodusă aici, se mai 
face focul acesta încă şi pentru aceea ca să vie primăvara 
mai curînd (2), şi ca un semn al primăverei (3), apoi pentru 

ca prin fumul ce ese dintr'insul să se apere casa, la care 

s'a făcut, precum și locuitorii ei, de şerpi și de muşșcăturile 

“acestora. (4) | 
Facerea focului, despre care ne-a fost până aici vorba, și 

sărivea peste dînsul sunt usitate şi la Românii din: Zransil- 

vania şi Banal. 

«În ajunul: qilei celor Patru-deci de Sfinți — scrie d-l Frâncu 
cu privire la Românii din Munţii-Apuseni — se aprind grămedi 
de paie şi căsenii sar unul după altul peste flacără, pentru ca în 

cursul anului să nu-i pișce purecii.» (5) 

„Tar răposatul Sim. Mangiuca, vorbind despre datinele și 

credințele Românilor din Banat de la 9 Martie, dice că în 

acâstă di «se mătură curţile (avliele, oborele) şi gundiele 
adunându-le camară devin aprinse, sgândărind focul şi bă- 
tând cu botile în el; din acestă procedură apoi se împrimă- 
vărâză», — și apoi, că câmblând se încunjură grădinile, 

moşiile şi pomăriile (ambarvalia lat.) şi se afumă mai vîr- 
tos cu fum de riză (de pânză), ca să fie ferite şi scutite de 

omidi, şerpi ete.» (6) 

(1) N. Rădulescu-Niger, Rustice, vol. 1, Poesii, Bucuresci 1893, p. 48, 

(2) I. N. Constantinescu, Superstiții, din com. Ciulniţa, jud. Ialomiţa, 
publ. în <Ședetărea>, an. III, p. 44: «Tot în acestă di (9 Martie) tote 
gundiele se ard, ca să vie primăvara mai curind.» 

(3) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Râjleţu-Vieroşiu, 

jud. Olt. 
(4) Idem de eadem, com. Poiana- de-sus, pl. Ghergani, jud. Dimboviţa; 

— com. Socet, jud. Teleorman : «Tot la Dfucenici se mătură curtea și se 
dă foc la bâligar, dicând că prin acestfum se yonese și se apără tot 

anul acela casa și locuitorii ei de muşcăturile șerpilor.» 

(5) Op. cit, p 129. , 

(6) Calend. pe an. 1882 şi 1883; — «Tribuna Poporului:, an. III, 
Arad 1899, No. 35, p. 2: «In diua de Mucenici se. strînge tot gunoiul



In cele mai multe părţi din Banat însă, și mai cu-s6mă 
din Bucovina, tâte acestea se. fac la Alezii sau la Bana- 
vestire. (1) 

V. 

PORNIREA PLUGULUL, 
e 

In diua de Patru-geci de Sfinţi, după credinţa celor mai 
mulţi, despre care am vorbit dejă mai pe larg în capitolele 
premergătâre, pămîntul încope a se deseheţă, g gerul a întră 
şi căldura a eşi dintrînsul. | 

Deci Românii din cele mai “multe părţi ale Bucovinei, 
dacă nu chiar în diua acâsta, apoi de bună sâmă că a 
doua sai a treia di, ai datină de a porni sait a scule plu- 
gul, adecă de a merge cu dînsul la arat, credând că, ne- 
îngheţând mai mult după trecerea acestei dile, nici sămînţa 
ce vor semănă-o că nu va îngheță, ci din contră că ea va 
încolţi fîGrte de grabă şi va da cu mult mai multă râdă 
decât atunci când ar semănă-o mai târdii. 

Inainte însă de a descrie datinele şi credinţele Români- 
lor usitate la Pornirea sai Seâterea plugului, cred că nu 
va strică dacă voiit aminti cevă şi despre pregătirea aces- 
tuia. 

- Fie-care plugar adevărat caută mai înainte de: t6te ca 
atât plugul cât şi tâte cele-lalte obiecte, cari se țin de dîn- 
sul, să se afle în cea mai bună stare și rîndudlă; ca nu 
cum-va mai pe urmă, după ce a început acuma a ară, să 
aibă necontenit de lucru cu dinsul, a tocmi şi a ndreptă | 
când una când alta. 

Drept aceea, fie-care Român plugar ieă cu vre-o câte-va 
dile înainte de acesta fiarele plugului și, ducându-se cu dîn- 

din curte şi se aprinde, i iar copiii trec prin Cl, pentru € ca să fie tot anul 
sănătoşi.» . 

(D Sim. Mangiuca, Calend cit.
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„sele la un fierar, i le dă ca să le îndrepte şi să le ascu- 

țâscă, iar dacă nu e lipsă a le ascuţi, apoi cel puţin a le 
băgă prin foc, anume ca să se curăţâscă de iot râul, căci 
se crede că e păcat a merge primăvara la arat cu fiarele 

“ascuţite de cu tâmnă. (1) 
„După ce se întârce cu fiarele acasă, seste grindeiul, tragla 

sai cobâla, teleguța saii rotițele, tânjelele, prechinjelele, 
grapa și olicul, le examineză pe tâte cu de-amăruntul şi, 

vădând că unuia sait altuia din aceste obiecte îi lipsesce 

cevă, se pune şi-l îndrâptă, ast-fel ca nică unuia să nu-i lip- 

s6scă njmic, ci tâte să fie în cea mai bună stare. 

Plugul Românului este în genere tras de către patru boi. 

Dar numai fruntașii» satelor pot să aibă câte patru boi, 
și prin urmare şi plugul lor propriii. Jișlocașii şi codașii 
aii de comun numai câte-o păreche de boi. Deci aceștia, 

din urmă, voind a-și ară şi ei pămînturile lor, multe puţine 

câte le ai, de-odată cu cei fruntaşi, se însojeae câte doi 

și-și ară apoi ţarinele împreună. 
Acâstă tovărăşie pentru scopul aratului se numesce în 

cele mai multe părţi din Bucovina cu un termin technie 
poporal sîmbrd sai simbrie, iar consoţii respectivi se ch6mă 

sîmbraşi sai simbriași. (2) 
Fiind acuma atât plugul cât şi tote obiectele câte se ţin 

de dinsul în cea mai bună stare, cum sosesce diua menită 

pentru Pornirea sait Secterea lui, îl ieai de unde Pai pus 

cu vre-o câte-va dile mai înainte de acâsta, îl aşâză pe 

traglă, prind grindeiul cu potângul de crucile rotițelor, 

iar acestea cu cârceia de tânjală, scot apoi boii şi, înju- 

gând o păreche la tânjala de la plug, iar cea-laltă păreche 

jla carul în care se află încărcate tâte cele trebuinci6se la 
arat precum și nutreţul pentru boi, trag atât plugul cât şi 
carul în mijlocul ogrădii sai curţii și « aici stait apoi cu toţii 

gata de pornire. 

O s6mă de Români, pe lângă cele arătate până aici, mai 
ai încă şi acea datină, după ce ai înjugat boii la plug, că 

(1) Cred. Rom. din Mahala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac. 

(2) Vedi despre acâsta şi V. Bumbac, Serbarea anului noii la Români 

publ. în <Albina», an. IV, Viena 1869, No. 1.
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pun traista cu merindea menită pentru plugari în cuiul 
care prinde jugul de tânjală, şi abiă după aceea trag în 
mijlocul ogrădii. (1) 

După ce ai tras în mijlocul ogrăgii, ese stăpâna de casă 
cu o cofă, cofiţă saii și cu un alt vas, în care.se află apă 
şi un struţ de busuioc, apoi cu un hârb, în care se află 
tămâie aprinsă, precum și cu o pâne de griii saii un mă- 
laiii şi cu o bucată de sare; se apropie de plugul cu boii 
şi de plugari şi, încunjurândui pe toţi de trei ori după 
olaltă în direeţiunea cursului sorelui, îi afumă şi-i stropesce 
cu aghiasmă (2), gicând : 

  

(1) Dat. Rom. din Balacâna, com. de C. Ureche; — a celor din Cireş- 
Opaiţ, com. de D. Popescul: «Când voesce gospodarul să pornâscă 
plugul, înjugă mai întâii boii la el şi pune traista cu merinde, mai 
ales cu pâne sai cu -malaiii, în cuiul care prinde jugul de tânjală; . 
după aceea ică tămâie și aghiasmă și, tămâind și stropind boii, îi în- 
cunjură de trei ori.» | 

(2) Dat. Rom, din Mihoveni, dict. de Paraschiva Cojoc şi com. de 

Vesp. Corvin: «Când scot plugul întâia Gră primăvara la arat, îl pun 
în mijiocul ogrăgii, dimpreună cu boii și cu plugarii. Cum stai în 
-mijlocul ogrădii, vine gospodina de casă cu tămâie aprinsă şi-i încun- 
jură de trei ori. Apoi se pornesc cu Dâmne-ajută la arat»; — a celor 

din Frătăuţul-vechiă, dict. de Zenovia Rusu: «La scâterea plugului, fîe- 
meea de casă încunjură plugul cu pâne și cu sare»; — tot de acolo, 
com. de I. Covașă: «Când se seâte plugul şi se înjugă la el boii, ese 
stăpâna de casă dinaintea uşei cu aghiasmă, tămâie, pâne și sare, şi 

aşă încunjură plugul de trei ori, anume ca plugul să umble uşor şi să 
petrâcă primăvara frumos»; — a celor din Stupea, com. de Onufr. 

Căilen: <În giua, în care Gmenii pentru întâiași dată es de acasă şi 
se duc cu plugul în țarină la arat, îi încunjură femeile, atât pe dinșii 
cât și plugul și carul cu boii, cu tămâie aprinsă»; — a celor Qin Ma- 

hala, com. de d-l Ionică al lui Iordachi Isac: «La Scosul plugului primă- 

vara hrănim boii bine cum se cade, apoi strîngem tâte la un loc câte 
se ţin de plug, înjugăm boii la tânjeli, punem mâncare atât pentru 

noi cât și pentru boi; după acâsta, fiind tâte gata de pornâlă, ese mai 
ales femeia cu o 'strachină cu aghiasmă şi cu un mănunchiii.cu busuioc, 

apoi un hârb cu foc: şi tămâie și, încungiurând plugul cu boii și pe 
cei ce ai de mers cu plugul, adecă pe plugari, îi afumă pe toți şi-i 

stropesce cu aghiasmă. Unele femei mai bătrâne rostesc şi unele cu- 

vinte, cari nu mi-s cunoscute. Atâta sciii că cu toţii îşi fac cruce și cu 

mare înduioșare cer ajutor de la Dumnedeii sfintul, dicând: Dâmne 
ajută! într'un câs bun şi cu noroc la tâtă lumea și nouă!» . 

-
 

a
 
e
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Cât de curată .: 
„. E tămâia 

Și aghiasma, 
Așă de .curaţi 
Și voi să umblaţi, 

Nici când să nu daţi 
Peste vre-un Moroiit 
Sau vre-un Strigoiii, 
Să vă facă rău!... (1) 

Sai: | 
Precum nimic de tămâie | Nu se pot apropiă 
Și aghiasmă | | De arătură 
Nu se pâte apropiă, | Şi semînţă 

Tot așă Şi de dobitâcele vâstre! (9) 

După ce a încunjurat, a tămâiat şi a stropit de trei ori 
„boii, atât plugul şi carul cu boii cât și pe plugari, apa cea 
mai r&mas o varsă înaintea boilor, ast-fel ca să le ude pi- 
ci6rele, sai peste aceştia, pânea și o parte din sare o dă 

plugarilor și boilor ca să o mănânce (3), iar hârbul cu tă- 

„mâia şi barda sait toporul le pun dinaintea boilor, anume 

ca aceştia dimpreună cu plugul, când se vor porni la arat, 

să trecă peste dînsele, şi la sfîrşit dice: «Domne ajută /» (4) 

- (1) Dat. Rom. din Cireş-Opaiţ, com de Const. Dugan: «Când se por- 
nesce plugul, se ieă o cotă cu apă, aghiasmă și tămâie şi se încunjură 
plugul împreună cu boii, apoi se aruncă pe boi și pe plug, dicând: 

cât de curată, ete»; — Dim. Dan. Credinfe poporale bucovinene, publ. 
în «Gazeta Bucovinei», an. V, Cernăuţi 1895, No. 19, p. 1: «Când se por-- 
nesce primăvara. plugul Ia arat, se încunjură el de trei ori mai nainte 
de a eși pe pârtă cu tămâie, busuioe și apă sfinţită, cu care se stro- 
pesce el şi vitele, ca să nu se prindă diochiul de vite.» 

(2) Dat. Rom. din Stupea. com. de Onufr. Căilân. 
(3) Dat. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga : «După ce se înjugă. 

vitele la plug și plugarii sunt adunaţi la olaltă, ieă unul un vas cu 

aghiasmă, o pâne (malaiii) și un hârb cu tămâie aprinsă, încunjură de. 

trei ori cu .dinsele pe boi și plugari, afumându-i şi stropindu-i cu. 
aghiasmă. Iar după ce-i încunjură, ieă pânea şi o dă plugarilor şi vite- 
lor să o mănânce, şi apoi se pornese>; — a celor din Horodnicul-de- 

jos, com. de G. Telâgă : «Cu apa se udă picidrele boilor, iar pânea se. 

mănâncă chiar atunci.» 
(4) Dat. Rom. din Volovă&ţ, com. de Ioan Buliga: «Când scot Gmenii 

întâii plugul la arat, aprind tămâie întrun hârb și încunjură plugul 
cu boii de trei ori. După aceea pune hârbul cu tămâie și toporul ce-l 

întrebuințâză la plug înaintea boilor și dice: Domne ajută! Și trece 
plugul cu boii ori cu caii peste hârb şi peste topor și se duce unde. 
are de arat.» — În unele comune, precum bunădră în Horodnicul-de=- 
jos, hârbul cu cărbunii se sparge de cârnele boilor.
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Nemijlocit, după ce a sfirşit stăpâna de casă cele arătate 

până aici, stăpânul saii unul dintre plugarii, cari în inter- 
valul acesta ai stat în genunchi, face cu codărîscea biciului 
cruce înaintea boilor şi apoi, făcându-și şi ei cruce, se. 
pornesc la arat (1), ast-fel ca boii. şi plugul să trâcă numai 

decât peste topor şi peste hârbul cu tămâia. (2) 

Încunjurarea de trei oră a plugului, afumarea lui cu tă- 
mâie şi stropirea cu aghiasmă se face cu scop ca atât plu- 
garilor cât şi vitelor să le mârgă bine în tot decursul ara- 
tului şi să 6să cu arătura în captt tot.aşă de voioşi şi 
sănătoşi cum ai întrat (3), apoi să-i ferâscă Dumnedeit de: 

„rele (4), să nu le 6să înainte vre-un Moroiii sait Strigoii (5) 
ori vre-o altă pocitură și să-i pocâscă(6), să rodâscă bine 
pânea ce vor semănă-o (7), mai pe scurt să nu fie lipsă de 
nimic. (8) | 

O sâmă de femei, nemijlocit după ce s'a pornit plugul şi 
(1) Dat. Rom. din Tereblecea, diet. de Grigore Seripeariii : «Când es 

Românii întâiași dată cu plugul la câmp, înhamă caii sai înjugă boii 
la jug, apoi ieaii aghiasmă și busuioc şi, încunjurând de trei ori plu- 
gul în direcţiunea cursului s6relui, stropesc plugul și vitele înhămate 
sait înjugate la el cu aghiasmă, afumă cu tămâie, apoi fac cu codăriscea - 
biciului cruce înaintea vitelor, şi apoi se pornese la arat.» 

(2) Dat. Rom. din Volovăţ, com. de Ioan Buliga. 
(3) Dat. şi cred. Rom. din Volovăţ, com. de IL. Buliga; — a celor din 

Cireş-Opaiţ, com. de D. Popescul: «Acestea se fac, pentru ca să fie boii, 
sănătoşi până ce se va sfirși aratul.» i 

(4) Dat. și cred. Rom. din Udesci, com, de Darie Cosmiuc: «Când se 
seGte plugul pentru prima Gră ca să mârgă la arat, se încunjură atât 
plugul cât și vitele înjugate la dînsul de trei ori cu tămâie, anume ca 

“să le mârgă bine şi să le ferâscă Dumnedeii de rele.»- 
(5) Dat. şi cred. Rom. din Cireş-Opaiţ, com. de Const. Dugan. 
(6) Dat. şi cred Rom. din Broscăuţul-vechiii, dict,. de Palaghia Onciul, 

com. de G. Palamareiuc: «Când se seâte plugul afară, atunci se stro- 
pesce acesta cu aghiasmă și se încunjură cu tămâie. Acâsta se face de 
aceea, pentru că, dacă merge cine-va la arat, să nu-l pocâseă vre-o po- 
citură, care i-ar eși înainte. - a 

(7) Dat. şi cred. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga : «Tâte aceste 
le fac ei ca să pâtă ară cu bine şi să rodâscă pânea.» 

(8) Dat. şi cred. din: Liuqi, com. de Em, Tâutul: «Când scot Gmenii 
întâia Gră plugul, scot și o cofă cu apă, o pâne și sare, şi pe tâte ace- 
stea le pun înaintea boilor. După aceea aprind tămâie şi încunjură de 
trei ori plugul cu dinsa, rugându-se “lui Dumnedeii: ca anul să fie ro- 
ditor și să nu fie lipsă de nimic.»
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dă să 6să din ogradă afară, ieaii un o de găină şi-l aruncă 
pe sub mâna stângă peste boi sait dinaintea acestora, în 
credință că, dacă, cădând oul jos, nu se sfarmă, atunci nici 
plugul nu sesiarmă în tot timpul aratului, iar dacă se sfarmă, 

- atunci trebue numai decât să se sfarme cevă şi la plug (1), 
sai să se spargă sîmbra celor ce s'aii întovărășit la plug. (2) 

Unii plugari, cum s'aii stirşit ceremoniile descrise până 
aici şi cum aii eșit cu plugul din ogradă, se duc cu dinsul 

de-a dreptul în țarină, alţii însă încunjură mai întâit de 
trei ori gospodăria sai, dacă nu-i cu putință t6tă gospodă- 
ria, fiind prea multe garduri în cale, cel puţin casa, şi abiă 

după acâsta se duc în țarină (3), şi iarăşi alţii se duc mai 

(1) Dat. Rom. din Cireș-Opaiţ, com. de Const. Dugan: câpoi se aruncă 

pe sub mâna stângă un oii peste boi, și dacă se sfarmă oul, se sfarmă 

şi plugul, iar dacă nu se sfarmă oul, nică plugul nu se sfarmă»; — tot. 

de acolo, com. de Dim. Popescul: «Mai întâiii de tote reparâză Gmenii 
plugul şi t6te cele ce se ţin de dînsul. După ce pregătesc tâte, se în- 
jugă boii sai se înhamă caii și stai aşă gata. După ce-s gata numai să: 
pornâscă, se ieă o pâne, pe pâne se pune sare, și pe cărbuni aprinşi 
se pune tămâie, și apoi se încunjură cu tâte acestea, începând dina- 
intea boilor, de trei ori. Încunjurându- se de trei ori, se vine iarăşi 

dinaintea boilor, unde se pun î6te acestea jos. Se ică apoi un oii de 
găină și, pornindu-se boii și trecând peste lucrurile de mai înainte, se 
asvârle oul înaintea boilor. Acuma cred Gmenii că, dacă nu se sfarmă 

oul, nu se sfarmă nimic la plug în timpul lucrului, iar dacă se sfarmă, 
trebue să se sferme cevă şi la plug»; — a celor din Iordănesci, com. 
de T. Tovarniţehi: .<Mai întâii plugul trebue să se pornâscă Lunia. 
După ce se înjugă patru boi la plug, se încunjură plugul şi boii cu 
mai multe bucate puse intro traistă şi, ţinând într'o mână o cofă cu 
apă sfinţită sau aghiasmă, iar în cea-laltă un hârb cu foc şi tămâie, 

Traista, în care se află trei pâni de grîi, de secară saii şi de păpuşoii, 

o pune ori şi care om e de faţă pe umăr, iar într'o mână ține cofa şi 
în alta hârbul cu foc și tămâie, şi aşă încunjură plugul. După ce a în: 
cunjurat plugul de trei ori, pune tâte aceste la o parte şi aruncă 

apoi, de-odată, peste plug şi peste boi, un oii şi, dacă oul se sfarmă, 

atunci gic ei că şi plugul se va sfârmă de mai multe ori peste an; 

iar dacă nu, atunci dic ei că va merge lucrul în spor.» 
(2) Dat. și cred Rom. din Straja, com. de I. Dan: <Când se seâte plu- 

gul, se aruncă un oii în sus: și se crede că, dacă se va sparge oul că- 
dend pe pămînt, atunci se va sparge şi simbra saii tovărăşia celor cari . 

S'aii întovărăşit la plug. » 

(3) Dat. Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de G. Telsgă: «Când se 
sc6te plugul, se ică un hârb de un an cu tămâie, o cofă cu apă și opâne
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Asu 
întâiă în grădină și aici, bătând stăpânul de casă trei mă- 
tanii și qicând <Dâmne ajută !» şi: «dă, Dome, r6dă !» trag 
o brazdă sau brăzdeză, după cum se mai dice, şi apoi des- 
jugă boii şi le daă de mâncare, și pe lângă boi mănâncă Şi 
ei, credând şi dicând că, dacă nu mănâncă, nică câmpul nu 
rodesce, iar dacă mănâncă, câmpul duce lumea. (D) | 

Și abiă după ce. aii făcut și acâsta, se pornesc în. țarină 
la arat, unde din noii își fac cruce, qic: <Domne ajută !» 
și se apucă apoi de arat. Pe e 

Mai tot acele datine şi: credinţe, cari sunt usitate în 
Bucovina la Pornirea plugului, sunt usitate şi la Românii 
din Joldova şi Transilvania. A . 
„Aşă Românii din unele părți ale. Jfoldovei, câna voesce 
a începe plugăria, pun în un vas apă și în altul cărbuni 

„cu tămâie; apoi, înjugând boii la plug, tămâiază împrejur 
şi stropesc cu apă plugul și pe boi, gicând: 
— Noroc să dea Dumnedei, plâie și râdă! (2) | 

„In alte părţi, tot din. J/oldova, când scot plugul la arat, 
îl tămâiază cu fum de tămâie şi de petică, anume ca să nu 
vie la holde şerpi, lăcuste etc. Iar după ce ai tămâiat plu- 
gul, dai câte-un colac -plugarilor, anume ca să rodâscă ţa- 
rina. (3). - 

  

de grii sait un malaiii şi umblă cu acestea de trei ori prin pre- 
jurul-plugului, tămâindu-l atât pe diînsul cât și boii. Şi plugul cu boii 
trebue să încunjure de trei ori tâtă gospodăria sai, dacă nu-i cu putinţă 
t6tă gospodăria, fiind pote multe omete, în cale, cel puţin'casa. După ce 
s'au făcut acestea, strică hârbul cu tămâie de cornele boilor, cu apa se 
udă picidrele acestora, iar pânea se mănâncă chiar atunci de plugari.» 

(1) Dat. Rom. din Iordănesci, com. de T. 'Tovarniţehi ; — a celor din! 
Balacâna, com. de G. Jemna: «Când se scâte plugul întâia Gră primăe 
vară, se alumă vitele cu tămâie și se stropesc cu aghiasmă. Tâte acestea . 
le face femeia. Bărbatul însă, scoțând după acâsta plugul în grădină și 
bătend în mijlocul acesteia trei mătane, începe mai întâiii aici a brăzdă 
şi apoi se duce în țarină»; — tot de acolo, com. de C. Ureche: «La sc6- 
terea plugurilor se afumă plugul și vitele cu tămâie aprinsă. După aceea 
pun traista cu mâncare în jug, iar plugarul îngenunchâză acolo jos, 
dice «Tatăl nostru», precum şi alte cuvinte evlavi6se, ca « Donine ajută» 
şi «dă Domne râde!» , ia 

(2) B. P. Hasdeu, Etym. Magna, t.. 1, p. 1214, com. Șipotele, jud. Iași, 
(3) Din Resp. la, Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Basaraba, jud. Şu- 

câva. - : 

Marian, Sărbătorile, Îl, . - i : 12.
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In unele părţi din Zransilvania este datină ca la prima 
eşire cu plugul să se pue în curte pe un scaun o pâne, un 

vas cu apă şi un alt vas cu jar şi tămâie. Intimpul acesta 

plugarii prind vitele şi stai gata de plecare; iar femeile îi 

ocolesc (încunjură) de trei ori, afumându-i continui, dimpre- 
ună cu vitele înjugate. 

Tâte acestea se fac cu scop ca să se ocolâscă și să se 

alunge tempestăţile (1), precum şi pentru ca atât plugul cu 

boii cât şi plugarii să nu fie atacați de Framașele. (2) 

In alte părţi, asemenea din Zransilvania, în diua când 

es cu plugul din curte întâia dată primăvara, îl afumă cu 
tămâie sfinţită ; boii îi stropesc de trei ori la pici6re şi cârne 
cu aiasmă, şi în unele părţi dimin6ţa pun în un blid un 
oii sdrobit, pe care îl daii vitelor de plug. 

Care ţăran pâte să 6să mai de timpurii sai mai înainte 

cu plugul primăvara, acela crede că se va face om mai 

avut, iar agrii vor fi feriţi de grindină și holdele de pasări. (3) 

Tot pentru ca pastrile să nu atace şi să nu strice hol- 

dele, se qice că semănătorului, când semănă întâia 6ră, nu-i 

este ertat să vorbâscă cu nimeni. (4) 

Mai departe se crede şi se dice că glia dintâii, brăzdată 

de plugul cel dintâii eșit primăvara, o ieaii babele pentru 

farmece. Când adecă vrea ca cutare fată să fie la horă tot 

înainte şi în mare vază, îi daii un grundișor din glia cea 

dintâiă tăiată cu ferul plugului. (5) 
După ce ai eşit cu plugul din curte şi după ce ai ajuns 

acuma în câmp, fie-care îşi face câte trei cruci, gicând: 
«Dâmne ajută! dă Dâmne râdă multă şi sănătate !» și apoi, 

(1) V. Rebrean, Datine poporale, publ. în «Ungaria», an. I, Cluj 1892, 

p. 288. 

(2) Credințe deşerte, audite la pop. rom. din Boereni, publ. în <Ga- 

zeta Transilvaniei», an. LVIII, Brașov 1895, No. 102: « Când es plugarii 

întâia Oră la câmp cu plugurile, trebue afumate tote uneltele împreună 

cu vitele, căci la cas contrar le vor atacă cele frumușele (vînturi rele).> 

(3) « Gazeta Transilvaniei», an. LI, Braşov 1888, No. 142. 

(4) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul: «In giua când semănătorul vo- 
esce să semene, nu-i ertat să vorbâscă cu nime, ca să nu-i strice pă- 

s&ile holda.» . 

(5) «Gazeta Transilvaniei» cil.
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tot fluerând şi cântând fel de fel de cântece : unele vesele, 
altele de jale, după cum e şi dispus, își începe şi continuă 
el arătura sa de primăvară în mijlocul naturei întinerite 
Şi în concertul pasărilor, cari îl întimpină asemenea cântând: 

Cici vară, cici vară ! 
Pluguri multe pe hotară; 
Pe hotară plugurele 
Și pe prisme căerele... . 
Cici, cici vară !... 

Iar după ce a trecut primăvara şi vara şi după ce şi-a: 
sfirșit şi semănătura de tâmnă, își aşză plugul. iarăşi la 
odihnă, ca să dârmă până în primăvara următâre, precum 
d6rme şi câmpul sii sub haina cea albă ce i-o întinde 
apriga 6rna. (1) 

  

(1) Vegi şi « Gazeta Transilvaniei» cit,
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 ALBXIILE,: 

IL. 
34. 

ALEXIE,, OMUL LUI DUMNEDEU. 

Sub cuv. Alezii artel. Alezizie, se înţelege, atât în Buco- 

vina cât şi în cele-lalte ţări locuite de Români, diua St. 

Alexie, care cade tot-deauna, adecă în fie-care an, la 17 

Martie. Să 
Jar despre Si. Alezie, numit altmintrelea şi Aleziiă, Aleză, 

Aleză cel cald (1), Omul lui Dummnedeiă (2) şi Omul. lui 
Dummnedei cel cald (3), există la Românii din Bucovina 
următârea legendă: 

<A fost odată un împărat, şi împăratul acela aveă un fecior, 
anume Alezie, care eră f6rte blăjin și ascultător și care ascultă 
nu numai de părinţii săi, ci chiar şi de cei din urmă argaţi de 
la curtea împă&rătâscă, cari îl învățau și-i spuneau cevă de bine. 

«Dar Alezie, nu numai că eră blăjin și ascultător, ci el aveă 

(1) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul. | 
(2) Indătinat în Şcheia, com. de Sim. Pop : cAlezie este Omul cel cald 

al lui Dumnedgeă.» 
(3) În Mihoveni, dict. de Paraschiva Cimpoeş, com. de Vesp. Corvin: 

«Alezie se numesce Omul lui Dumnedei cel cald» ; — în Buninţi, com, 

de Vas. Strachină: <Omenii îl numesc pe SE. Alezie şi Omul lui Dum- 
* nedeii cel cald»; — în Balacâna, dict. de Maria Ureche, com. de Const. 

Ureche: «<Aleză este Omul cel cald al lui Dumnedeii.»
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tot odată și o inimă forte bună. Nu eră niciun singur. bolnav, 
sărman, nevoeș, sati alt om nenorocit şi năcăjit, care să fi venit 
la dinsul și să nu-l fi miluit sai să nu-i îi dat un sfat bun. 
„«În scurt dis, el făceă tot numai bine, răi însă nu făcea nici 
odată. De aceea atât părinţii săi cât şi toți cei ce-l cunosceati 
mai de-aprâpe îl aveau forte drag.  - | 

«Ajungând Alezie în virsta aceea când fie-care se cugetă la 
însurat, părinții săi. îl îndemnară ca să se însâre. Insă el nu 
spuse nimic: nici că se va însură, nici că nu se va însură, ci 
tăcii mulcom, lăsându-l pe tatăl săi să facă cu dinsul ce va voi. 

«Tatăl săi, vădând că nu dice nici da nici ba și cugotând că 
pOte i-e rușine să vorbâscă de însurătre, îi căută o mirâsă şi-l 
însură şi, fiind-că nu avea alt fiă, ci numai pe dînsul, îi spuse 
tot odată că nu mult după acâsta îi va da și tronul împărătesc, 

«Ce face însă „ilezie?... Cum s'a cununat şi a eşit din biserică, 
dise către mir6să: «Pace ţie, şi pace mie !» și-apoi, cum ajunse 
acasă, se desbrăcă din hainele cele frumâse, în cari eră îmbră- 
cat, şi îmbrăcându-se în alte haine prâste, părăsi pe nesciute și 
pe nesimţite casa și mirâsa și se cam mai duse în lume. 

«Și cum s'a pornit el de-acasă, s'a tot dus încotro îl duseră 
ochii și picidrele, şi nu s'a mai, oprit nicăiri, până ce nu dete 
de o mănăstire de călugări. Iar după ce a ajuns la mănăștirea 
aceea, își schimbă, numele, ca să nu scie nimeni cine-i şi de 

„unde-i, şi-apoi, rugându-se să fie primit în cinul călugăresc, se 
făcu și el călugăr. ! : 

«După ce s'a făcut călugăr, ascultă și aice, ca şi acasă la pă- 
rinţii săi, până chiar şi de cei mai mici călugări și argaţi mă- 
năstiresci și făceă t6te slujbele călugăresci cu cea mai mare su- 
punere și acurateţă. 

«Și fiind-că el eră un om îf6rte evlavios, cu frica lui Dumne- 
deit şi îndurat, și pentru că se purtă forte bine, de aceea călu: 
gării voiră să-l facă mai mare, însă el nu voi nică decum, ci le 
spuse că el e fârte mulțămit şi.cu atâta cu cât este, 

«Murind la vre-o câţi-va ani după acâsta egumenul mănăstirii, 
călugării, după ce-l înmormîntară, se adunară cu toţii la un loe 
ca să al6gă pe un alt călugăr de egumen. Insă, ţinând ei sfat, 
vădură că nu pot alege pe nimeni altul, fără numai pe Alerie, 
fiind-că toţi, până într'unul, aveai câte-un cusur, adecă că unul 
a făcut una, altul alta, pe când lui Aerie nimeni nu-i putil ni- 
mie află, fiind cel mai drept şi cu purtarea cea mai bună. De 
aceea hotăriră ei să-l al6gă numai pe dinsul. - 

«Alexie însă le spuse că numai de g&ba stăruese să-l alâgă,
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“căci el nu doresce nici nu voesce să fie ales, ci să al6gă mai 
bine pe un alt călugăr mai vrednice decât dinsul. Dar călugării 
nu voiră să-l asculte, ci-l aleseră pe dînsul. 

« Alezie, vădând că călugării nu șuguesc, că Lai ales de egu- 
men împrotiva voinţei sale, și fiindu-i tâmă că nu va put co- 

respunde acestei chemări înalte, după cum i-ar fi dorinţa şi vo- 
inţa, se duse în chilia sa, se desbrăcă din hainele cele călugă- 
rescă şi, îmbrăcându-se în haine de cerșetor, părăsi pe ascuns 
mănăstirea și se întârse iarăși la tatăl săii. 
Ajungând acasă la părinţii săi și fiind acuma bătrân și forte 

schimbat la faţă, nimeni nu la cunoscut. Dar şi el nu s'a dat 
de cunoscut, ci schimbându-și și de astă dată numele, se rugă 
tatălui s&i să-i dea o colibuță ca să locuiască într'însa, căci 
fiind slab și nevoeş, n'are unde să-și plece capul și să locuiască. 

«Împăratul, vădându-l cât e de sărman şi de slab, i se făcă 
milă de dînsul şi, fiind-că şi el eră un om bun la inimă, îi dete 
spre locuinţă o odăiță mică, .care se află lângă un grajd. 

«După ce s'a aşezat Alezie în odăiţa sai căsuţa aceea, a în- 
ceput a lucră prin curte, şi ceea ce-i da de niâncare cu aceea 

trăiă, şi se mulțămiă tot-deauna cu ceea ce aveă. Iar de îmbră- 
cat se îmbrăcă cu straiele ce rămâneau și le căpătă de pe la 
argaţi. ” 

«La vre-o câţi-va ani însă, iată că într'o bună diminâţă văd 
argații și cei-lalți curteni că servitorul adăpostit la curtea îm- 
părătescă nu ese, ca de altă dată, din casă. In același timp însă 
aud clopotele sunând, ca şi când ar fi murit cine scie ce om în- 
semnat. 

<Şi vădâna curtenii și cetăţenii întimplarea acâsta, alergară 
de grabă la biserică să vadă cine şi pentru cine trage clopotele. 
Insă când ajunseră și se urcară la clopote, ce să le vadă ochii ?... 
văd că clopotele se mișcă și se trag singure. După acâsta, sco- 
borindu-se din clopotniţă, se porniră şi căutară prin tâte păr- 
țile să vadă cine a murit şi de ce se trag tote clopotele sin- 
gure şi cu un răsunet atât de jalnice și de pătrundător. Mai în- 
tâiii căutară pe la preoţi, cugetând că a murit vre-un preot, 
apoi pe la mănăstiri, și 'n urmă pe la domni, precum și prin alte 
locuri mai însemnate, însă nici întrun loc nu aflară nimic. 

«În urmă, aducându-și aminte că săracul din curtea împără- 
tâscă n'a eșit în diua aceea la lucru afară, ca mai nainte, se 
întrseră cu toţii îndărăt de pe unde eraii duși și se îndrep- 
tară spre odăiţa săracului, ca să caute şiacolo să vadă nu cum-va 
a murit acesta? Şi cum se apropiară de odăiţa, în care locuiă
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Alezie, văd că e luminată; iar după ce deschiseră ușa și intrară 
câţi-va dintre dinșii înăuntru, văd pe Alezie întins cât eră de 
lung la pămînt, cu faţa în sus, cu mânile pe pept, ţinend în 
mâna drâptă o serisâre, iar împrejurul săă ardând o mulţime 
de lumini, cari atârnai în aer... un semn că eră mort, 

«Vădând ei acâsta, își făcu fie-care semnul crucii, dise: « Dum- 
nedeii să-l erte», şi apoi se apropiară cu sfială de dînsul și cer. 
cară să-i ieă scrisorea din mână ca să vadă ce e scris într'însa: 
Dar în zădar le fu ostenâla, căci n!'o putură scâte. 

«Atunci cei ce-l aflară mai întâi pe Alezie mort se duseră la 
împăratul și-i deteră și lui de scire atât despre m6rtea:acestuia, 
cât şi despre scris6rea din mâna lui. 

«In răstimpul acesta însă clopotele se trăgeaii merei singure 
pe sine şi nimeni nu le puteă opri. 

«Ascultând împăratul tâte cele ce i s'a spus că s'aă întîm-. 
plat, s'a dus şi el la căsuţa lui Alezie, ca să se încredinţeze sin- 
gur la starea locului despre cele ce i sai spus. - 
«Ajungând şi intrând în căsuţa unde se află Alezie mort, își 

făciă şi el cruce și dise «<Dumnedeii să-l erte», și-apoi porunci 
unui argat să-i scotă seris6rea din mână și să i-o dea, ca să 
vadă ce-i scris într'insa, 

<Argatul întinse mâna şi, prindându-o, începi a o trage cu t6tă 
puterea. Dar în zădar, căci ori-cât s'a muncit, n'a putut-o scâte. 

«Atunci a cereat împăratul singur și, cercând, i-o sc6se cu cea 
mai mare ușurință. Iar după ce a scos-o şi a desfăcut-o, ceti cu 
de-amăruntul de la început până la sfirşit. 

«Și eră scris în scris6rea aceea, pe care o scrisă Alezie ne- 
mijlocit înaintea morţii sale, t6tă viâţa lui: cum a părăsit el 
mirâsa și a fugit de-acasă, cum a mers la mănăstire și ce s'a 
întîmplat acolo cu dînsul, cum a fost ales de egumen, cum a 
iugit după aceea de la mănăstire și cum a petrecut apoi la 
tatăl său până la morte, fără a se da de cunoscut. Iar de desupt, 
sta iscălit: «Hi sunt fiul tăi cel de mulţi ani perdut.. Alezie.» 

«<Sfirșind împăratul de cetit scrisorea, a inceput a plânge și a 
se tângui, de ce nu Pa cunoscut și n'a sciut-o el acâsta mai de 
mult; de ce i-a dat spre locuinţă o căsuță aşă de mică şi de în- 
gustă; de ce nu i-a dat una mai mare, mai frumâsă și mai lu- 
min6să ! | 

«Iar după ce s'a săturat de plâns, Pa scos din odăiţa în care 
a murit, la dus și la așezat în odaia sa și de-aice apoi Vaii 
scos, ai înmormîntat cu pompă împărătâscă, după cum i s'a 
cădut, ca unui fiu de împărat.
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„ «Și fiind-că la mortea lui Alezie clopotele aii început singure 
a se trage și lumini nepuse și neaprinse de nimeni a arde îm- 

prejurul lui, de aceea, atât curtenii cât şi cetăţenii, precum și 
ceă-lalţi Smeni de prin împrejurime, îndată ait cunoscut că „Jezie 
n'a fost un om de rînd, ca toţi muritorii, ci a fost un om forte 
bun la Dumnedei, un o sfint, și de aceea Pai și numit ei 
Omul lui Dumnedei. 
«Și de atunci ait începuţ Gmenii de prin împrejurime a serbă' 

în tot anul diua în care a murit Alezie, şi tot de aceea serbăm 

și noi numele şi diua lui, adecă Aleziile.» (1) 

O variantă a acestei legende, tot din Bucovinc, sună pre- 

cum urmâză : « 

«Dice că eră odată un om fârte bogat, și omul acela aveă nu: 
mai un singur fecior, care se chemă AJeră. | 

«Sosindu-i feciorului acestuia timpul de însurat, se hotări să-și 
ieă de soţie pe fiica unui vecin. Insă tatăl săi n'a voit să-l lase, 
ci-l cunună cu de-asila cu o altă fată, care eră mai avută, însă 

tot odată și mai urită decât cea a vecinului săi, , 
«Aleră, neplăcându-i fata -ce i-a ales-o tatăl săi de soție, cum 

sa întors de la cununie și sait așezat nuntașii la masă, eși din 
casă afară și, lăsând mirâsă şi părinți în scire a Domnului, se. 
duse în lume. | 

«Părinţii s&i, văqând de la un timp că Aleză nu se mai întârce 
da să se așeze şi -el, cum e datina mirilor, după masă, începură 
a-l căută încolo şi 'neâce, şi-l căutară adi, şi-l căutară mâne, şi-l 

căutară cât îl căutară, iar de la o vreme, vădând că nu-l mai pot 
află, socotiră că acuma e mort, şi de aceea nu-l căutară mai 
mult. | 

«Insă Aleză nu eră mort, ci el,cum a. părăsit casa părintâscă 
şi Sa dus în lume, petreci un timp mai îndelungat prin păduri 

și peșteri, iar mai pe urmă, ajungând întrun pustii și aflând 
acolo o vizunie, petreci mai departe în vizunia aceea, nutrin- 

du-se cu fel de fel de rădăcini și pâme sălbatice. | 
«Petrecând el în pustiul şi vizunia aceea mai mulţi ani de-a- 

rîndul singur ca cucul, fără ca să vadă ţipenie de om,îmbătrâni 
de grijă şi de nevoie aşă de tare, că nici chiar el singur nu se 
mai cunosceă. De aceea, într'o di, temându-se ca nucum-va să 

1 

(1) Diet. de T6der Strachină; agricultor în Duniuţi, și com, de Vas. 
Strachină.
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mOră negrijit în vizunia accea, se hotări s?o părăsâscă și să sg 
întârcă acasă la părinţii săi. ! 

«Și cum.s'a hotărit, așă a și făcut; părăsi vizunia şi se porni 
spre casă. a : 

«Insă, când a sosit acasă, atâta eră de schimbat și de îmb&- 
trânit, că părinţii si nu-l cunoscură, ci-l ţinură de un om 
străin. . - 

«Dar și el nu spuse părinţilor sti, cari asemenea erati acuma 
îGrte bătrâni, că el este fiul lor, ci se rugă numai să-l primâscă 
ca să ș6dă în una din cele mai: dosnice: și rele case ce le ait și 
să-l miluescă cu ce-i va trage inima. 

„ «Tatăl său, făcându-i-se milă de dînsul, îl primi întrun bor- 
deiii, care se află din întîmplare în apropierea casei sale. 

«Și după ce Pa primit în. bordeiul acela, îi dete o slugă ca 
să-l îngrijâscă, dicâna că și el a avut un fecior şi, ducându-se în 
lume, nu scie ce se va fi întîmplat cu dinsul, iar nurorii sale; 
care nu se *ntârse acasă lu părinţii săi, ci rămase la el, îi dise 
ca să-i ducă în fie-care di de mâncare. 

«Xora bătrânului sai soția lui „/eză, nesciind că. acesta este 
bărbatul ei, nu-i duceă în fie-care di de mâncare, ci numai din 
când în când, iar de câte-ori îi duceă, mai tot-deauna își bătea 
joc de dinsul. Da 

„ «Aleză însă nu diceă nimic, ci dimpotrivă, mulţumit fiind cu 
ceea ce căpătă şi când căpătă, petreceă tot timpul numai în ru: 
găciuni. | a . 

«Şi cum petreceă el acolo, rugându-se pentru ertarea păcatelor. 
sale și ale acelora cari Pai st râmbătăţit sau i-ai greşit cu cevă, 
iată că într'una din dile se aud de-odată. clopotele la biserică 
sunând, dar nu se sciă cine și pentru cine le trage. 
“«Mergend preotul şi tatăl lui Aleză ca să vadă cine trage clo- 

potele, văd, spre cea mai mare uimire şi mirare a lor, că celo- 
potele se trag singure. Iar după aceea, intrând în biserică, deşi 
nu eră nime înăuntru, aud un glas dicând: 
«—âduceţi pe Aleră, Omul lui Dumnedei, din casa tatălui săii,; 

unde se află acuma, aice în biserică, căci sufletul lui este che- 
„mat ca să moștenescă împărăţia cerului! 

«Audind ei acâsta, şi mai ales tatăl lui Aleză, care eră tot 
odată şi vornic, sati înspăimântat așă de tare, că rămaseră ca 
înlemniţi locului. Iar mai pe urmă, după ce-şi.mai veniră în fire, 
părăsiră biserica şi se întOrseră acasă. Şi după ce sai întors 
acasă, aflară că omul cel bătrân, care a fost adăpostit, e mort. 

«Și-acuma, aflându-l pe Aleză..mort, înţeleseră că pentru dîn-
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sul se trag clopotele. De aceea, făcându-i t6te cele trebuinci6se, 
ca la un mort, adecă scăldându-l și îmbrăcându-l, îl duseră la 
biserică şi-l lăsară acolo până a treia gi. A treia Qi, mergând la 
biserică ca să-l ieă de-acolo şi să-l îngr6pe, nu-l ailară. 

«Dimprotivă, întorcându-se tatăl săii acasă, a aflat pe masă 
o scris6re (carte), în care eră scris că el e fiul săi Aleră, care a 
fugit de-acasă, şi'n care scris6re eră scrisă t6tă vi6ţa lui. 

«Iar în bordeiul unde a locuit şi murit Alezăa aflat altă carte, 
în care eră scris că preotul tot-deauna să întrebe pe cei tineri 
ce vor să se cunune: de le este cu voie să se cunune ori nu, și 
de le va fi cu voie, să-i cnnune, de nu, nu, şi să nu facă nici 

odată cum a făcut preotul care Va cununat pe dinsul cu cine 
nu i-a fost voia. 

«Și de atunci este la cununie întreita întrebare, ca să nu i se 
întîmple cui-va cum i s'a întîmplat şi lui Aleză, Omul lui Dum- 
nege !> (1) | 

A doua variantă a legendei de mai sus e acâsta: 

«Jice că Alezie n'a fost om de rînd, ci el a fost fii de împărat. 
«Crescând el mare și sosindu-i timpul însuratului, tatăl său i 

dise să se însore. Însă el w'a voit să se îns6re. Atunci tatăl să 
Pa_ însurat cu de-asila. 

« Alezie, fiind un.om mai mult bisericesc decât lumesc, cum s'a 

întors de la cununie, îndată a și părăsit casa și mirâsa și s'a 
„dus în lume, fără ca să scie cine-va încotro a apucat şi unde 

a plecat. 
«Şi mergând el aşă pe drum, câtă vreme va fi mers, iată că 

într'o di dă peste un cioban, care păsceă o turmă deoi. 
«Dând el peste ciobanul acela, s'a oprit locului, s'a luat cu 

dînsul de vorbă, şi apoi Pa rugat să schimbe hainele lui cele 
negre şi murdare cu hainele sale cele de aur, cu cari eră îm- 

brăcat. 

«Ciobanul dintru început ma voit, ci cugetând că Alezie vrea 
să-și bată joc de dînsul, i-a spus să se ducă în trâbă-și, că el 
mare haine de schimbat. Mai pe urmă însă, vădând că Alezie 
nu șuguesce, îi dete straiele sale și luă pe ale lui lezie. 

«Alezie, după ce a schimbat straiele, s'a pornit mai departe și 
S'a dus până ce a ajuns la o mănăstire, Ajungând el la mănă- 
stirea aceea, s'a rugat ca să fie primit ca călugăr. 

(1) Din YVolovâţ, com. de Ilie Buliga.
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<Archimandritul mănăstirii îi dise că-l primesce, însă mai în- 
tâiă ca cioban la oi, şi-apoi, dacă se va purtă bine, îl va primi 
şi ca călugăr adevărat. 

<Alezie se mulțămi de-ocamdată şi cu atâta. Luă oile mă- 
năstiresci şi chiar în aceeași di se duse cu dinsele la păscut. 

- «Într'o. di, mergând ca tot-deauna cu oile la păscut şi fiind 
“cam flămând, se puse jos ca să mânânce. . 

«Iată însă că, pe când sta el acolo jos şi mâncă, vine la dîn- 
sul un Verbece și stă ast-fel, ca şi când ar voi să-i dea și lui de 
mâncare. 

cAlezie îi dădă o bucăţică de pâne și-apoi îl alungă. 
«Dar Verbecele, după ce a mâncat bucăţica cea de pâne, se'n- 

târee iarăși la dinsul. Și tot aşă făcii el mai de multe ori. 
<Alezie îl tot da câte-o bucăţică de pâne şi-apoi iarăși îl alungă, 

până în cele din urmă zăresce că berbecele are în lâna sa un 
fluer, 

<Vădend Alezie fluerul acela, se sculă de jos și, luându-l, începi 
a cântă întrînsul, cum cântă mai toţi ciobanii când merg cu 
oile la păscut. a . 

cÎnsă ce să vadă ?... cum a prins a cântă, îndată ai început 
şi oile a jucă. Ba, nu numai atâta, ci până chiar şi florile, şi 
buruenele, și pomii, și petrele începură a sări în sus și a jucă. 

«La mănăstirea aceea, unde eră Alerie cioban, se află între 
ceia-lalţi călugări 'şi unul f6rte bătrân, care nu sciă ce'să mai 
facă şi cum să se mai chinuâscă, ca să fie mai bun şi mai plă- 
cut înaintea lui Dumnedei, şi de aceea într'una din dile se băgă 
sub pămînt, ca să se mai chinuâscă și acolo. 

«Dar iată că într'o di, trecând Alezie cu turma sa pe-acolo, 
şi începând iarăși a cântă din fluer, începi de-odată și călugă- 
rul cel bătrân de sub pămînt a sări în sus şi a jucă mai dehai. 
decât un fecior holteiă, și atâta ce a jucat și S'a sbuciumat până 
ce a slăbit cu totul, şi dacă n'ar fi încetat Alezie de cântat, chiar 
şi sufletul și Var fi dat de-atâta joe și de slab și obosit ce eră. 

<Încetând Aezie de cântat, eși şi călugărul afară de sub pă- 
mînt şi întrebă : cine a cântat așă, că el, în loc să se pocăâscă, 
a început a jucă, și că ce fel de pocăință ar fi aceca, dacă el ar 
fi nevoit şi mai departe să jâce ast-fel!. 

«Alezie, vădend că fluerul stii trebue să fie fermecat, că jocă 
până chiar și pomii şi petrele, când începe a cântă într'însul, 
se întrse cu turma acasă, se duse apoi la archimandritul şi, 
spuindu-i t6tă pătărania cu fluerul şi cu călugărul cel bătrân,
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îl rugă să nu-l mai trimită cu oile la păscut, ci să trimită pe 

altul, iar -pe dinsul să-l facă călugăr ca toţi călugării. . 

« Archimandritul nu se puse de pricină, ci împlinindu-i do- 

rinţa, îl făcă călugăr. 
«Alezie, după ce sa călugărit, trăiă numai pe lângă mănăstire 

în rugăciuni și ajutorând pe cei sărmani şi nevoeși. Iar de mân- 

cat, mâncă numai o singură. dată în trei ile. 

- «Pentru 'acâstă faptă, ceia-lalţi călugări, cărora le plăcea a trăi 

mai bine şi mai lumesce și cari mâncă de mai multe ori pe di, 

ai început de la o vreme a-l uri, temându-se ca nu cum-va, mai 

pe urmă,.din pricina lui să capete şi ei numai odată în trei dile 

de mâncare. Ba, ei nu se mulţumiră numai cu atâta, ci începură 

care din cotro a-și bate și joc de dînsul,.a-l batjocori și sudui 

în tot felul, dicânduii ca să se ducă de-acolo. Iar mai pe urmă, 

vădând că Alezie nică nu se duce, nică nu le răspunde nimic, ai 

început şi mai tare a-l batjocori, și anume a aruncă apă și lă- 

tură şi alte necurăţenii pe dînsul. 
«dlezie, vădând de la un timp că nu pâte s'o seâtă în captt 

cu aceşti Gmeni fără de inimă, că pe di ce merge sunt mai răi 

şi. mai nesplaţi la gură și decât cei mai 'prăpădiţi Gmeni din 

lume, s'a dus, de n&eaz şi supărare, și sa aruncat într'o fântână 

părăsită din apropierea mănăstirii. 
«Călugării, vădend că Alezie a dispărut de-odată și că nime nu 

scie încotro a apucat şi ce-a făcut, aii început a-l căută în tot 

locul ca să-l găsâscă, dar de g6ba, că nu-l găsiră, Mai pe urmă. 

însă, aducându-și aminte de fântâna, care secase de mult, îl cău- 

tară şi acolo și, aflându-l, îl seâseră afară și-l duseră iarăși în 

mănăstire, căci, ori şi cum, el.eră un om f6rte sîrguincios şi cu 

dreptate şi nimărui nu făceă nici un răi, cât eră negru sub 

unghie. 
«Însă, fiind-că jlezie eră încins pe sub straiele ce le purtă cu 

o aţă de păr de cal, de care nu se descingeă nici odată, trupul 

lui puţiă forte tare, aşă de tare că călugarii nu puteau să-l su- 

fere în apropierea lor. De aceea sait şi dus că într”o qi la archi- 

mandritul şi i sai plâns, dicând că nu sciii ce are Alezie, că pute 

de la dinsul aşă de tare, că nu pot sta în apropierea lui. 

«Archimandritul, audind acâsta, a poruncit să-l desbrace şi să 

caute ce e cu el. 
«Călugării, desbrăcându-l, aii aflat că el este înfăşorat cu aţa 

cea de păr de cal așă de strîns, în cât trupul lui eră numai 

o rană, și de aceea puţiă. 
«Vă&dend acuma și archimandritul că nu e chip să mai stea
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ast-iel împreună cu ceia-lalți călugări în mănăstire, i-a spus că, 
dacă voesce să rămâe și mai departe în mănăstire, să se des- 
cingă de curmeiul cu care e încins și să caute doră se vindecă 
cât mai de grabă, ori de nu, să părăsâscă mănăstirea, căi în 
starea în care se'află nu-l mai pâte suferi. 

« Aleză, cum auţli cuvintele ce le spuse archimandritul, nu spuse 
nimică, ci întorcându-se în chilia sa şi îmbrăcându-se în nisce 
haine de cerşetor, părăsi mănăstirea şi se duse prin sate a cerși. 
Și ast-fel, tot 'cerșind din sat în sat și din casă în casă, a ajuns 
el iarăși îndărăt la părintele săi. : 

sâjuns la casa părintâscă, se rugă piivintelui săi ca:să-l pri- 
meâscă la dinsul şi să-i dea o odae cât de mică de locuit. 
ș «Împăratul, necunoseându-l cine-i şi de unde-i -i, îi deteo odăiţă 
în apropierea unui grajd. A ! 
„«In odăița aceea petreci: el vre-o câte-va “săptămâni și, sim- 

țind că i-a sosit timpul să-și dea sufletul, a luat o- hârtie, a 
scris tote întîmplările din vâţa sa pe.dînsa, a împăturit-o la un 
loc, a pus-o în mână, și așă și-a dat.apoi peste puţin suiletul, 
r&mâind cu mâna încleştată pe hârtie. 
<Augind împăratul despre mOrtea omului pe care Pa primit, 

a mers să-l vâdă și el. Ajungând și intrând în odaia în care-se 
află Alezie şi vădând. în mâna -lui o hârtie, cercă să i-o seâtă 
din mână ca să vadă ce-i seris într însa, însă m'a putut nici 
întrun chip. Tot așă nu Va putut urni din loc. De-abiă după 
ce aii venit preoții cu procesia și ati făcut rugăciuni, a putut 
împăratul scâte hârtia din mâna lui și, cetindu- -0, a „cunoscut că 
acela nu € străin, după cum a cugetat el, ci fiul săi Alezie. 

«Și după ce a aflat că acela e fiul săi şi după ce Vai jelit, 
Pai înmormîntat cu cea mai mare pompă. > ( -. 

A treia variantă: i | . 
«Eră odată un boer bogat, care aveă numai un singur băiat, 

și băiatul acela se chemă Alezie” şi e eră fârte evlavios şi cuminte 
și sîrguincios. 
„__«Crescând Alezie acesta mare, tatăl său îi spuse « să se îns6re. 
Insă el nu voi să se îns6re, 

«Tatăl său, vădând că nu-l ascultă, a făcă cu de- asila să se 
îns6re, și el, bietul, se însură.: - 

<Dar lui. Alezie îi eră. grei de femeia ce i-o alese tatăl stu, „și 

  

p. 

(i) Din Udesei, com. de Darie Cosmiuc, și din Corlata, com. de G, 
Piersec. RI
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de aceea, cum a înoptat, lăsând inelul de cununie și briul săi 
femeii sale şi încingându-se cu un briîit de păr de cal, își luă 
lumea în cap și se duse încotro îl duseră ochii şi picidrele. 

«Și ?n care tîrg saii sat ajungeă, îndată se duceă la biserică 

şi se rugă lui Dumnedeii, și apoi se duceă mai departe, şi de 
aceea s'a numit el Alezie, Omul lui Dumnedei. 

«Ast-fel a umblat el prin lume, rugându-se necontenit, până 
ce a îmbătrânit bine. 

«Iată însă că într'o di, umblând el așă încâce și 'ncolo, se tre- 
zesce că a ajuns iarăși acasă la părinții săi, însă nu tînăr și 

voinic şi frumos, ca în diua când a părăsit casa părintâscă, ci 
bătrân și gârbov și bolnav. Şi fiind-că eră bolnav și nu  puteă 
să mârgă mai departe, de aceea se puse pe o movilă de gunoiii 
de lângă casa tătâne-săii, ca să se mai odihnâscă. 

«Argaţii boerului îl vădură, dar nu-l cunoscură, și nici nu 

aveaii de unde să-l cunâscă, după ce partea cea mai mare dintre 
dînşii nici nu eră pe lume când s'a dus el de acasă. De aceea 
merseră ci şi-i spuseră boerului că un om b&trân se află peo 
movilă de gunoiii din apropierea curţii boeresci, şi atât ce-i de 
slab, că abiă se răsuflă, 

« Audind boerul acâsta, porunci argaţilor să-l ieă de-acolo, să-l 
aducă la dînsul, să-i deă o odae unde-va şi să-l caute, casă nu 

mâră cu dile. 
«Argaţii făcură îndată totul, după cum li s'ait spus, îl luară 

de pe movila cea de gunoiii, îl duseră şi-l puseră într'o odăiţă, 
care se află într'un ungherii de ogradă. 

«Bătrânul eră acuma aprâpe să mâră, de aceea ceru el la ar- 
gaţi hârtie, condeiii și cernâlă, că are să scrie cevă. 

«Argaţii nu se puseră de pricină, ci-i deteră tâte cele cerute. 
«Alezie, luând hârtia, își serise tâtă viţa sa pe dinsa, şi cum 

a sfirșit de scris, îndată a şi murit. 
« «Argaţii, vădend că a murit, se duseră şi deteră boerului din 
noit de scire, spuindu-i că omul cel bătrân și slab, ce l'a primit, 
a murit, şi că are o hârtie în mână. 

«Atât boerul cât și toţi curtenii, cum augiră acesta, alergară 
să seotă hârtia din mâna reposatului, ca s'o cetâscă și să vadă 

ce stă scris într'insa, 

«Însă nică nici unul nu Dutii o setă, de 6re ce bătrânul, 

după ce a șeris hârtia aceea, a pus-o în mână şi ast-fel a murit 
cu dinsa strinsă în mână. 

«La urmă, după ce cercară boerul și toţi curtenii, veni și fe- 
imeia lui Alezie şi cercă şi ea s'o scâtă, şi cum puse mâna pe.
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dinsa, îndată o se6se și, deschidându-o, ceti următ6rele cuvinte : . 
«Et me numese Alezie, omul lui Dumnedei, şi sunt fiul Voeru- 

_<lui acestuia.» 
„«Și mai departe sta scris în cartea aceea tâtă visa sa de la 

început și până la sfîrșit, adecă de cum și-a lăsat femeia şi până 
ce s'a intors iarăși acasă la părinţii săi și a murit,» (1) 

A patra şi tot odată ultima variantă sună precum ur- 
m6ză: . 

«Dice că eră odată un împărat şi împăratul acela aveă numai 
un unic fiii, care se numiă Alezie.! 

«Şi fiind-că Alezie eră unicul la părinţi, de aceea tatăl săi îl 
iubiă forte tare şi aşteptă cu cea mai mare nerăbdare ca să 
crâscă mare. 

«Iar după ce crescă Alezie acuma mare, dise tatăl săi că el tre- 
bue numai decât să se însâre. 

«Alezie, fiind un fiă blând şi supus, ascultă de sfatul părinte- 
lui săi şi se însură. 

«Pe timpul acela însă eră obiceiii că mirele şi mirâsa, după 
cununie, se închidea singuri într'o cămară deosebită. 

«Aşă a făcut şi Alexie cu mirâsa sa. Insă nu mult după ce 
s'aă închis în cămară, dise Alezie către mirâsă să-și scotă inelul 
de cununie de pe deget. Mir6sa îl se6se. După acâsta scâse şi el 
pe al săii şi, legându-le pe amîndouă într'o batistă, dete batista 
miresei, dicându-i ca să o păstreze dimpreună cu inelele până 
ce se va întârce el. După aceea își luă rămas bun de la dînsa, 
eși din cămară afară şi se duse în lume, 

<Și după ce s'a dus în lume, petreci mai lung timp pintre 
străini, îndurând fel de fel de necazuri Şi neajunsuri, și apoi se 
întârse iarăşi acasă. 

«Şi venind spre casă, se întîlni pe drum cu tatăl săi şi-i qise: 
«— Bună diua, domnule ! 

„_«— Mulţămese dumitale, drumeţule !— răspunse împăratul, ui- 
tându-se lung la dinsul, fără să-l cunâscă. - 

«— Domnule ! — dise mai departe Alezie— n'ai puteă să mă 
primesci la dumniata în gazdă, căci am audit că și dumniata 
al un fiu dusprin lume, și potecă şi pe dinsul Por fi primind alţii! 

«Împăratul, audind de fiul săi, dise: 
«— Bucuros te primesc, vino cu mine! 
«Și rostind cuvintele acestea, se duse mai departe împreună și, 

  

(1) Din Vicovul-de-sus, com. de Const. Vasilovici.
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ajungând la curtea împărătâscă, îi dete împăratul spre locuință 
odaia în care locuise el mai nainte și.care, de când părăsise el 
casa părintâscă, rămăsese g6lă. Şi odaia aceea erâ despărțită 
numai prin un singur părete de odaia în care locuiă maica și 
soţia sa, cari nu părăsise pe socrii săi. 

« Alezie, intrând şi locuind în odaia aceea, audiă nu odată pe 
maica sa şi pe soţia sa cum plâng şi se tânguesc după dinsul, 
dar nu diceă nimic, căci nu voiă-să li se dea de cunoscut. 
_«După ce petreci el cât timp va mai fi petrecut acolo, ceri 
într'o serbătore de la împăratul hârtie, condeiii şi cernâlă, qi- 

când că are cevă numai decât de scris, şi după ce se duseră 

toţi la biserică, se puse şi scrise:. «Eu sunt. Alezie, fiul împăra- 

tului.» 

«După acâsta muri: Alexie. 

«Sosind mai pe urmă împăratul de la biserică şi intrând la 
Alezie în casă, vădă că acesta e mort: şi că are o scrisore în 
mână. Şi tot în acel timp se audiră clopotele trăgend și un glas 
din clopotniță strigând: 

«— Astădi mare pagubă se află în casa împăratului, căci Omul 

lui Dumnegei a eșit tocmai acuma din trup! 
«Toţi se mirară de acesta şi se duseră să vadă ce să fie în 

clopotniţă, însă ei nu vădură nimic. Apoi se duseră la împăratul 
și aflară pe Alezie mort şi, vădând scrisGrea, voiră să i-o scotă 

din mână, dar nu putură. 
«Mai pe urmă veniră şi preoţii și se rugară ca s'0 slobâdă. 

Atuncă putură ei scâte scrisârea şi, cetindu-o, vădură că este 

fiul împăratului. Și poporul încă a venit ca să vadă acestă în- 
timplare, şi toţi se mirai, și-l compătimiai pe împăratul şi pe 
împărătâsa și pe soţia lui Alezie, cari plângeau după dinsul. 
Și-apoi îl înmormîntară cu mare paradă.» (1) 

: Pe lângă legenda reprodusă în şirele de mai sus, mai 
există despre Sf. Alezie încă și un fel de colindă, care se 
cântă sai se cetesce în giua lui afară la sore și care sună 

precum urmeză : 

Bun gând Dumnedei i-a dat, În pustie locuiă, 
O prea frumâsă pustie. Jar diavolu-l ispitiă, 

La pustie s'aii plecat - - Ca el pustia s'o lasă. 
Și de lume s'ai lăsat, | Dumnedei gându-i dirâsă 

Un fecior de împărat, | O prea frumosă pustie. (2) 

(1) Din Costâna, dict. de Ioan Cocârla şi com. de Nic. Cocărla. 

(2) Se repetă tot după versuri.



Să nu își lase pustia, 
Că: rei îl va judecă. 
Lui Dumnedeit mulțămiă 
Şi din gur'așă grăiă: 
— O, Dâmne 'mpărate mare, 

Dă-mi mie inimă tare, 

La ceriii cu ochi căutând 
Să-ţi văd faţa luminând, 
Către cer sus privighind 
Să-ţi vă&d faţa strălucind. 
O iubita mea pustie, 
Primesce-mă şi pe mine 
În tine! 

Iar pustia lui grăiă : 
Tot cu fală și cu milă 
Ca pe-un prunc Va sa maică 
Când la ţiţă îl aplâcă, 

Fi-vei sălbatică fâră 
Lepădând afară... 
Când sunt în mied de n6pte 
Nu mă *'nfricoșam cu morte, 
Nu mă 'nfricoșam cu frică, 
Ca să mă tem de nimică, 

Nu mă mgrozi cu-atâta 'ngro- 

[zire 

Ca să mă ică prejudire, 
Că de prune mie doresc 

Întru tine să _locuese. -   

Te-am iubit ca pe-o *'mpărăţie 

Ce e plină de-avuţie; : 
Ramurele tare-ţi plâcă, 
Ca Domnului să se râge, 
Și le plecă cât de multe, 
Ca Domnulruga să-mi asculte. 

" Merge-voiii prin dumbrăvi 
[odrăslite, 

Ca prin nisce vii rodite. 
Când doriam de-ai mei părinți, 

V&rsam tot lacrimi ferbinţi. 
Jelui-nv'aș munţilor 

De dorul părinţilor, 
Jelui-m'aș bradilor 
De dorul fraţilor, 
Jelui-m'aș cerbilor 
De dorul surorilor, 

Jelui-m'aş ilorilor 
De dorul nâmurilor..,. 

Plânge-voiă plânsuri grele 
„De dorul maicei mele, 

"“- Care mvaii și îndemnat 
De de lume m'am lăsat, 

Ca să urmez lui Christos, 

Care-mi este de folos. 
Mila Domnului să fie!. 
De acum până n vecie! (1) 

Si. Alezie se numesce Omul lui Dumnegdei, pentru că 

atât vi€ţa cât şi faptele sale, după cum resultă din legenda 

- reprodusă mai sus, precum şi din variantele acesteia, aii 

fost plăcute înaintea lui -Dumnedeii, iar Aleză cel cald sai 
Omul cel cald al lui Dumnedei se numesce una : fiind-că 

Dumnedeii l'a dăruit cu căldură pentru credinţa lui cea ne- 
clintită în Dumnedei (2), şi al doilea: pentru că în diua lui 

se desehâţă şi se deschide pămîntul pentru arătură (3), 

  

U) Din: mss. d-lui 1, Pop- -Retăganul, iar d-sa a preseris-o dintr” un ma- 
nuseript vechii aflat în Strîmbu, 

(2) După spusa Rom. din Şcheia, com. de Sim. Pop. , 

(3) După spusa Rom. din Buninţi, com. de V. Strachină; — a celor 

Marian, Sărbătorile, II. ” | . 13 *
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precum şi pentru eşirea tuturor Jigăniilor, . gângăniilor şi 
gujuliilor (1), cari ai petrecut peste €rnă în sînul pămîn- 
tului. (2) . | : 
Românii şi cu deosebire Româncele serbâză pe Si. Alezie 

cu multă cinste: - 
a) pentru că el, după cum am amintit dejă la început, 

este: Omul lui Dumnegei, e sfint (3); Sa 
b) pentru ca să nu-li se sângere vitele(4), şi mai ales 

pentru ca să nu le musce șerpii şi helgele sai novăstui-: 
cele (5), şi să nu le sfârtice dihăniile (6); e 

c) pentru ca să nu-i musce şi pe dinşii șerpii (7); însă mat 
cu sâmă: e Sa 
d) pentru ca să nuă supere jigăniile,  gângăniile şi gu- 

  

din Udesci, com. de Gavr. Rotariu: «Despre Sf. Alexie se crede că el descue pâmîntul și-i dă căldură, de es tâte jigăniile dintr'insul, iar în. 
Diua Crucii încue pămîntul» ; — şi a celor din Volovăţ, com. de Ilie Buliga. 

(1) Sub cuv. jiganie pl. Jigănii, jivină pL. jivine și gânganie pl. gân- 
gănii, înţeleg Românii din Bucovina tot felul de şerpi, şopârle, brâsce,: 
ete. iar sub cuv. gujulie pl. gaujulii saii găjulie pl. găjulii, tote insee-- tele, însă mai cu s6mă cele ce nu pot sbură, cari alârgă mai mult pe pămînt. . | i (2) După spusa Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinei. 

(3) C. D. Gheorghiu. op. cit, p. 71: <Alexiile, 17 Mart. În acâstă di, se serbâză cuviosul lui Dumnedei Alexe, căruia i se mai gice Alezi-Boji (Omul lui Dumnedei), cu multă cinste, pentru că legenda lui ne spune că, tatăl săi însurându-l, el și-a lăsat nevasta în cămară şi s'a dus în pădure de s'a făcut sfint,» - „ E 
(4) Dat. Rom. din Cupea, dict, de Casandra Țuguii, com. de Th. Pre- lici: «Aleziile se ţin pentru vite, ca să nu sângere.» 
- 15) Dat. Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuj : <Aleziile se ţin pentru dihănii, mai ales pentru şerpi și helgii> ; — a celor din Cupea, dict: 
de Cas; 'Țuguii, com. de Th. Prelici : <Aleziile se ţin pentru ca să nu le musce șerpii și helgele vitele»  .- . a (6) Dat.. Rom. din Ciudeiă, com. de Eus. Braha, stud. gimn.: «Alexziile, se serbăză din causa dihăniilor.» 
(2) Dat, Rom. din Voloca, distr. Cernăuţului: «In acâstă qi nu lucră Gmenii pentru tâte dihăniile, însă mai ales pentru ca să nu-i musce. 
șerpii»; — a celor din Căndreni, sat în distr, Dornei, com. de Petrea 
Ursul: «Diua de Alezii se serbâză pe la noi, cregendu-se că sunt tâtă vara feriţi de mușcătura șerpilor>; — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Den- 
sușianu,. com, Basaraba, jud. Sucâva: <Aleziile se ţin pentru șerpi.»
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juliile (1), cari învie, adecă câri se desmorţesc şi es în diua 

acâsta din pămînt. (2) 

(1) Dat. Rom. din Măzănăesci, com. de Victor Moldovan: «AZeziile se 

serb6ză din causa gângăniilor şi a găjuliilor>; — a celor din Reuseni, 
com. de V. Pop: «In acâstă di nu lucră Gmenii, “apoi vin la casă şerpi, 
furnici, etc.>; — a celor din Siretii,. com. de Dim. Popovici: «Femeile 

serbâză diua acâsta şi nu lucră lucruri femeiesci, ca să nu se apropie 

de dinsele gângăniile» ; — a celor din Pârtescii-de-sus, com. de Gavr. 
Baranaiii : <Diua Sf. Alezie, Omul lui Dumnedeă, se serbâză pentru 

Jângănii şi mai ales pentru șerpi» ; — a'celor din Gura-Homorului, 

com. de Em. Netea: «St. Alezie îl serbeză bărbaţii și femeile pentru ga- 

juliile cele tărîitre.« 

(2) După spusa Rom. din Pătrăuţ. com. de Sim. Holca : «In acâstă 

gi învie tte gângăniile > ; — tot de acolo, com. de Viet. Morariii: «La 
Alezii es tâte gângăniile din pămînt»; — a celor din Crasna, com. de 
Ioan Iliuţ: «In diua de Aleziizi es tâte gângăniile din pămînt» ; — a 
celor din Costâna, com. de V. Huţan: «Omenii cred că în diua de Alezii 
es tâte gujuliile din pămînt» ; —a celor din Șcheia, com. de Sim. Pop: 
«In giua acâsta invie t6te gângăniile (şerpii, şopârlele, brâscele) şi tâte, 

gujuliile (insectele); — a celor din Frătăuţul vechiii, com. de I. Qo-: 

vașă : <Unii dic că în giua asta ai gajaliile dreptul de a eşi la lumina. 
dilei> ; — a celor din Cosiâna, com. de Nic. Cocârla : «In acâstă di se 

dice că tâte gângăniile învie şi es din pămînt» ; — a celor din Bala- 

cena, dict. de Ioan Grosariă, com de Mih. Rusu: «In diua de Alezii tâte 
Jângăniile desmorţese și umblă pe pămînt»; — a celor din Cupea, 
dict. de Cas. Țuguii, com. de Th. Prelici: «In diua acâsta es gângă- 

niile»j—a celor din Mihoveni, com. de Vesp. Corvin: «In giua de Alezii 
să nu pomenesci gujuliile, căci ele tocmai acuma învie»; -— a celor din 

Lucăcesci, com. de Iac. Paicu: <Tâte gângăniile învie în acâstă di»; — 
a celor din Ciudei com. de E. Braha: «In diua de Alezie es broscele din 
apă>; — a celor din Frătăuţul-noi, com. de Jul. Sidor: «In acâstă 

Qi es tote gângăniile afară»; — a celor din Horodnicul-de-jos, com. de 
Gheorghe Telegă: «In giua de Sf. Alezie reînvie tâte gujuliile»;—a celor 
din Stupea, com. de Onufr. Căilân: «Din acâsta gi cred Gmenii că 

tâte insectele, cari ait petrecut peste ârnă în amorţire, încep a se 

mişcă şi a înviă>; — a celor din Crasna, com de V. Iliuţ: <In Qiua 

de Alezii es tâte gângăniile pe apă în sus>; — a celor din Stroesci, 
com. de P. Străinul: «In diua de Alexii t6te gânpăniile desamorţese şi 
multe păsări călâtâre. se reîntore din ţările calde>; — a celor din Păr- 
tescii-de-sus, com. de Gavr. Baranaii: «In diua acestui sfint es gân- 

găniile din pămînt»; — Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul, cred. Rom.de 

pe valea Someşului : «La Aleziă es şerpii din pămînt şi la Diua Crucii 
intră iară în pămînt, căci care n'ar intră în Diua Crucii trebue să 

€să la drum să-l omâre cine-va. Tot la Alexie es și tâte broscele şi tote
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Iar serbarea se manifestă prin aceea că mai cu sâmă fe-: 
meile nu umblă în acâstă gi cu acul, cu îrfecele, cu pep- 
tenele, cu sapa, cu câsa, cu fusul (1), cu funia, nu lucrâză la 
cânepă (2), mai pe scurt nu pun mâna pe nici un obiect ce 
are formă rotundă şi lungărâţă. (3) 
„Celor ce luerâză în acâstă gi pot multe neajunsuri şi ne- 
plăceri să li se întîmple în decursul anului, căci Sf. Alezie, 
supărându-se pe diînşii pentru că i-aii necinstit qiua prin 
lucrare, le trimite tâte gângăniile pe la case. (4) 

Dacă este cine-va mușcat de vre-un ș6rpe sau de alt cevă, 
atunci se crede că acâsta i s'a întîmplat din causă că a 

„lucrat în giua de Alezii. (5) | 
Mai departe, nu se aduce în acâstă qi lut de la lutărie, 

baligă şi surcele în casă, credându:se că, dimpreună cu aceste 
obiecte, se pot luă şi aduce şi tot felul de Jângănii şi gujulii 
în casă, saii dacă nu se aduc atunci, apoi: de bună s6mă că 

gadinele din pămînt>;— M. Lupescu, Superstiţii, publ. în <Şedetorea», 
an. I, Fălticeni 1892, p. 127: «In diua de Aexii Boji (Omul lui Dum- 
negeii) învie tâte jivinele de pe pămint» ;—Cred. Rom. din Cireş-Opaiţ, 
com. de Const. Dugan: <Gângăniile încep a eşi din pămînt în diua de 
St. Alezie, iar în giua de Înălțarea Si. Cruci iarăși se ascund.» 

(1) Dat. Rom. din Mihoveni, dict de Par. Cimpoeş, com. de Vesp. 
Corvin: «In diua de Alezie nu se umblă cu acu, cu peptenele și cu fu- 
sul, alt-fel însă se lucrâză»; — a celor din Mahala, com. de d-l Ionică al 
lui Iordache Isac: «La Alezii se dice că nu-i bine a pune mâna pe ac, 
fus, fârieci, că dacă punem, apoi preste an vedem nai mulţi şerpi sai 
avem îrică de dînșii; de aceea femeile încă dinainte strîng aceste unelte 
de prin casă, ca nici să nu le vadă în acea di.> 

(2) Dat. Rom. din Ilișesei, com. de V. Botezat: <Aleriile le serbâză fe- 
meile prin aceea că nu luerâză la cânepă, ca să nu se apropie gângă- 
niile de dinsele., , , - 

(3) C. D. Gheorghiu, op. cit. p. 72: «In diua de Alexii nu se cade să 
pui mâna pe ac, pe fus, pe îunie, pe sapă, pe c6să, peptene, ete. (pe 
tot ce are formă rotundă și lungărâţă), căci, contrar, peste an vedi şâpe 
aşă de lung cât funia.» 

(4) Dat. Rom. din Gura-Humoruiui, com, de Emil Netea: «Sf, Alexie 
se serbâză mai mult pentru Jângănii, pentru că el le trimete în diua 
acesta pe tâte pe la casele Smenilor.» 

(5) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc, com. de P. Serip- 
cariii: «Românii nu lucrâză în diua de Alezii, fiind-că în acâstă di se 
trezesc tâte gujuliile şi jigăniile; şi dacă este cine-va muşcat de şârpe 
sai alt cevă, atunci se crede că acâsta i s'a întîmplat pentru Alexie.»
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ele se apropie mai pe urmă de casă și le fac Gmenilor o 
mulţime de neplăceri și daune (1), es pe sub păreți, intră în | 
casă, se viră prin t6te unghiurile și cotlnele, sati, dacă şi 
nu se apropie. de casă, apoi es înaintea omului, ori pe unde 
ar merge acesta prin lume, și nu numai că nu-i daii pace, 
ci f6rte lesne pot să-l și musce şi să strice vitele.: 
Din contră, de cum-va e adus de mai înainte lut în casă, 

atunci se unge gura la cuptor şi prispele, anume ca gân- 
găniile şi gujuliile să nu '6să sail să vie şi să strice 6me- 
nilor. (2) 

» Afară de acesta, cei mai mulţi mătură şi grijesc pe lângă 
casă, iar gunoiul îl aruncă departe de lângă casă, anume ca 
să nu se facă jevenii. (3) 

Mai departe, cred Românii că fie-care gânganie şi gujulie, 

fie aceea ori şi cât de mică, după ce învie, trebue să dea 
măcar odată dintr'o labă sai dintr'o-aripă. Prin urmare 
Gmenilor, cari nu le daii pace în giua acâsta, nici ele nu le 

daii pace peste tot anul. 4 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Udesci, diet. de Zamfira Niculi, com. de 
Darie Cosmiuc: «In acâstă qi nu se aduce lut, baligă și altele în casă, 
ca să nu se apropie grierușii şi Idităuşii (cânele babei) de casă»; — a 

celor din Mitocul-Dragomirnei, diet. de Domnica Romaş, com. de Alex. 

Romaș: «În acestă gi nu se aduce lut de la lutărie, pentru că ei cred. 

că cu lut se vor luă şi ploșniţe acasă»; — a celor din Mihoveni, dict, 
de Paraschiva Cimpoeş și com. de Vesp. Corvin: «In diua acâsta nu se 

aduce lut de la lutărie, căci se crede că cu lut se aduc și ploşniţele; 

— a celor din Frătăuţul-vechiii, com. de Iul. Şidor: «Tot în acâstă gi 
nu se trag surcele în casă, ca să nu se plodâscă gângăniile»; — a ce- 

lor din Bosanci, com. de Trofin Crupă: <In diua acâsta unii Gmeni nu 
lucrâză nimic, mai cu sâmă nu se aduce în diua acâsta lut, humă şi nă- 
sip, și nu se unge.» | 

(2) Dat. şi cred. Rom. din Frătăuţul-vechii, com. de I. Covaşă: «Nu 

se aduce lut în acâstă di pentru gujulii, brâsce, conochifteriţă, viermi, 
găzâbe, şerpi şi alte jigănii, cari es apoi înaintea omului pe unde merge 
acesta prin lume, apoi pe sub păreţi, şi e primejdie să nu musce şisă 
nu strice vitele»; — Dim. Dan, Credinţele pop. bucovinene, publ. în 
«Gazeta Bucovinei», an. V, Cernăuţi 1895, No. 43, p. 1: «Dacă are cine-va 
lut gata frământat de mai nainte, e bine de a unge în casă în diua de 
Alexei omul luă Dumnedeii, şi-apoi e scutită casa de gândaci.» 

(3) Dat. Rom. din Straja, com. de I. Dan. 

(4) Cred. Rom. din Gura-Humorului, com. de Emil Netea,
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; Ba, ce este încă şi mai mult, în -acâstă gi nu e bine nici 
măcar a. gândi la gângănii, jigănii și gujulii (1), a le po- 
meni (2), sai a vorbi despre diînsele şi a le pronunţă nu- 
mele, căci atunci se crede că, dacă le pomenesci, vorbesci 
despre . dinsele şi le rostesciă numele, tot. anul îţi vor eşi 
înainte (3) şi te vor muşcă. (4) . 
:- Iar dacă trebuinţa sait vre-o împrejurare Greşi-care cere 
ca numai decât să vorbesci despre dînsele, atunci, dacă e 
vorba despre jigănii, trebue să le gici celor de partea băr- 
bătâscă Domn, iar celor de partea femeiască Dâmnd sai 
Cucond. (5) Iar dacă e vorba despre :gângănii, bunădră 

  

„ (1)- Cred; Rom. din Straja, com, de I. Dan: <In acâstă gi nu e bine 
dețgânâit la gângănii.» A | 
0) Cred. Rom. din Pătrăuți, com. de Sim. Holca: «Se dice că în diua 
de Alexie nu e bine să se pomenâscă nici un fel de: gânganie, ca să 
hu-ţi facă nici un râi peste an.» Sa e 

(3) Cred. Rom. din Liudi, dict. de Maria Stefanescul, com. de Dim. 
Bondariii: «In giua de Alexii să nu vorbesci nimic despre gujulii, căci 
se crede că, dacă. vorbesci, atunci îţi vor eşi tot anul înainte»; —a ce- 
lor din Mihoveni, dict.' de Par. Cimpoeş, com. de Vesp.. Corvin: «In 
diua de Alexii să nu pomenesci gujuliile, fiind-să, dacă le pomenesci, îţi 
es-în cale ori şi când şi ori şi unde:;—a celor din Căndreni, com. de 
P. Ursul: «In diua de Alexii nu pomenesc nici un nume a jivinelor, 
cregdând că nu vor ved6 mulţi şerpi în vara aceea şi nică alte gujulii 
urite>; — Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Brăesci, jud. 
Iași: «S&rbătOrea cea mai de s6mă la noi e Alexisle. In acâstă di nu 
trebue să pronunţe cuvîntul şârpe, căci șârpele îl mușcă peste an» ; — 
idem, com. Basaraba, jud. Sucâva: «... mai cred că, dacă în diua de 
Alezii nu gic şerchi, nu văd nici unu peste an; dacă gic, apoi văd:;— 
S. Mihăilescu, Superstiţii din judeţul Suc&va, publ. în «Şegetorea», an. | 
II, p. 197: «In giua de Alezi-Boji nu se dice şerpe, că vedi mulţi şerpi, 
ci se dice pesee.» 

(1) Cred. Rom. din Balacâna, dict. de Maria Ureche, com. de Const. 
Ureche : «In acâstă di (Alexii) es tâte gângăniile din borţile lor și tote 
Jujuliile desamorţese, şi de aceea nu-i bine de vorbit în acâstă di de- 
spre dinsele, că vin și te muşcă»; — P. Herescu, Superstiţii, publ. în 
<Șegătârea», an. III, p. 50: «La Alezii, când pomenesce cine-va de şerpe, 
îl mușcă vara » - 

(5) Dat. şi cred. Rom. din Cireș-Opaiţ, com. de C. Dugan: <In diua 

de St. Alezie poporenii din Cireş-Opaiţ nu pomenesc numele gângănii- 

lor (d. e. brâsce) și la cele masculine le die Domni şi la cele femenine 

Domne (euc6ne)» ; — a celor din Reuseni, com. de V. Pop: «In acâstă
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se dice îepe.(1) i P 
„Şi dacă .unul a. uitat sai a greşit şi a rostit cuvîntul 

şerpe în diua de Alezie, atunăă, voind câ-să nu-l musce, tre: 
bue să descânte aşă: ': a 

n Idiţă, a Si Idiţă, . Ea aa ii : 

““Ține-se de pieliță, -. 
Pieliţa de carne, 
Carnea de os, 
Osul dă veninul jos. 

| Descântecul să tie de folos ! 
„Tar dacă e şerpâică: 

despre brâsce, nu se numesc pe nume, adecă ' brâsce, ci li 

e 
.. 

TO, aa 
. Iudiţă, re 

„Prinsă de pieliţă, ete. it 
- Rostind cuvintele acestea, nu se mai apropie de. cel c$ 
le-a .rostit.- a a 
: Și când îl miăşcă şârpele, tot așă să 'descârite şi să se'afunid 
cu -putregaiii de răchită, că apoi îi trece. (2) 

- Fiind-că, după: cum am amintit mai sus, în giua de Alezii 
învie şi es-tâte gujuliile din ascungişurile lor” ae peste 6rnă, 
de aceea Românii, cari se ocupă cu 'albinăritul, cară ai pri. 
saca lor, scot în acâstă :di stupii cu albinele; pentru că, şi 
acestea încă se ţin de gujulii. (3) e 

2 2 [aaa 

  

di trebue să gică, când pomenesci gângăniile, Domn şi. Cuconă, pen- 
tru că dacă nu gici şârpelui Domn, el tot anul' ţi se arată. 
_(1) Dat. şi cred Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de G. Telsgă: «Tot 

acuma (la Alexii) nu se numesc brâscele pe nume, adecă brosce, ci le 
die îepe. Tot aşă şi celor-lalte, precum: şopârlelor, şerpilor, nu li se 
ic pe nume, ci li se gic gângână, că dacă nu dic așă, mușcă șerpii 
vitele»... - ! 

2) Dat. şi cred. Rom. din Reuseni, com. de V. Pop. | 
(3) Dat. Rom. din Căndreni,: com. de P. Ursul; — a celor din Ilișesci, 

dict. de Vas. Ungurânu; — a celor din Mitocul-Dragomirnei, con. de . 
Amiil. Burac, stud. gimn: «In diua de Alezii se scot stupii cu albinele 
afară»; — a celor din Pătrăuţ, com: de Viet. Morariu : «La Alezii se 
scot albinele afară» ; — și a celor din Broscăuţul vechii, dict. de Pala- 
ghia Onciul, com. de G. Palamareiuc.
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Tot în diua de Alezii, după cum cred şi spun o s6mă, se 
sbat şi pescii întâiași dată în apă. De aceea pescarii trebue 

“să postâscă, adecă să nu mănânce nimic în acâstă di, anume 
ca să aibă noroc la pesce. (1) | | 

O sâmă de pescari însă se duc în acâstă di des-diminâţă 
la pîrăi, rîă sau iaz, prind un pescișor şi, măncându-l vii, 
rostesc următorele cuvinte: 

Alexie, Omul lui Dumnedeii, Cum este el din pirăi, 
Ei am venit la pîrăii, 7 Iar tu să te rogi lui Dumnedeit 
Să prind un pesce Tot-deauna pentru mine, 
Să-l mănâne Să pot prinde pesce bine! 

Făcând acâsta, cred că peste tot anul vor put6 prinde 
î6rte lesne şi mult pesce. (2) ! 

Afară de datinele și credinţele înşirate până aici, se mai 
practică încă şi următorele: Si Ă 

Diua de Alezii, după credinţa poporului, e aceea în care 
ar trebui să înc6pă întâiași dată a cântă Vroscele. De încep 
brâscele a cântă mai înainte de acâstă di, atunci se crede 
că primăvara va fi lungă și rea, că vor mai urmă încă gile 
reci și viforâse; iar dacă încep ele din acâstă gi a cântă, 
atunci e semn că vor urmă ile căldurâse, că nu va fi mai 
mult frig, n'are să mai ningă, nici să îngheţe. (3) 
„Dacă nu es gângăniile şi gujuliile de prin „borţile lor 
până în giua de Alezii, apoi le va merge bine; iar. dacă es 
mai de vreme, apoi cu câte dile ai eşit mai înainte, cu 
atâtea în urmă vor trebui să se ascundă iarăşi. (4) . 

  

(1) Dat. şi cred. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Șutu. 
(2) Dat. și cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de G. Telâgă. 
(3) Cred Rom. din Calafindesci, dict. de Catrina Racolţa şi Sofia 

Frâncu; — a celor din Ilişesci, dict. de Vas. Ungurânu;— a celor din 
Igesci, dict. de Ilie al lui Onufr, Frunză; — a celor din Ciudei, com. de E. Braha: «Dacă es brâscele înainte de Alezii, atunci va fi frig; iar 
dacă es în diua de Alezii, atunci nu va fi Îrig>; — a celor din Pârte- 
scii-de-sus, com. de Gavr. Baranaiă: «Când es brâscele mai nainte de 
Alexie, atunci se dice că va mai ţin€ încă €rna>;—a celor din Cândreni, 
com. de G. Ursul: «Pe la noi se crede că în diua de Alexii es tâte ji- 
vinele şi brâscele; şi de cum-va e3 mai timpurii, se crede că va fi 
primăvara rea și lungă.» 

(4) Cred. Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ.
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Dacă es gujuliile mai înainte de Alexii, apoi înghâţă, ca 
să le îngheţe şi lor gura; iar de es în qiua de Alexii sau 
după diua asta, apoi nu mai înghâţă. (1) 
„Unii. 6meni prind în diua de Alezii un cărăbuş, îl stră- 
pung cu un ac şi-l pun întrun par. Dacă nu piere cără- 

„buşul până diminâţă, atunci cred ei că anul nu va fi mă- 
nos; dacă piere, atunci cred că va fi mănos. (2) 
„In fine Românii de pretutindenea: mai îndătin6ză, pe lângă 

cele arătate până aici, de a încunjură casele şi a le afumă 
atât pe acestea cât și pometele, anume ca gângăniile şi .gu- 
juliile, precum şi tote cele-lalte vietăţi cari mai es în acestă 
di, să nu se apropie de dînsele, E , 

Insă despre aceste. două datine şi credinţele împreunate 
cu dînsele voiii vorbi mai pe larg în capitolele ce urmâză, 

IL 

ÎNCUNJURAREA CASELOR. 

O legendă din Bucovina ne spune că dintru început atât 
gângăniile cât şi gujuliile necăjiaii uşă de tare pe Gmeni, 
că acestora nu odată le eră lehamite chiar şi de viâţă din 
pricina lor. | -- 
Vădând de la un timp Dumnegeii că gângăniile ŞI gujau: 

liile îşi fac de cap, că necontenit îi necăjesc pe Gmeni, i s'a 
făcut milă de aceștia şi, voind să-i mântue de aceste vie- 
tăţi nesuferite, s'a pus într'un an pe la Diua Crucii Și, 
prindându-le pe tâte, le-a virit într'o lacră. (3) 

  

(1) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechiiă, com. de 1. Covaşă; — a celor din 
Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor: «Dacă nu es gângăniile şi gujuliile 
până în acâstă di, atunci nu va fi mai mult îvig ; iar dacă es, atunci 
va fi»; — Dim. Dan, Credinţe pop. bucovinene, publ. în « Gazeta Buco- 
vinei», an. V, Cernăuţi 1895, No. 22, p. 1: «Dacă es muscele şi furnicele 
înainte de diua St.: Alexei, este semn că va mai fi frig.» 

-(2) Dat. şi cred. Rom. din Băieşesci, com. de Oct. Seretân. 
(3) In cele mai multe părţi din Bucovina se rostesce cuvîntul acesta
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Nu mult după ce a prins Dumnegei pe tâte gângăniile 
şi gujuliile din lume şi le-a băgat în lacră, iată că trece 
pe acolo din întîmplare un om cu numele Aleză. : 
Dumnegei, -cum îl vede, îl opresce ŞA întrebă: unde 

merge. . 

- —-Spre mare? —. răspunse Aleză. . 

— Dacă ţi-i calea spre mare, — gise mai departe Dum- 
nege, — atunci fă bine şi du Jăerifa acâsta până acolo și 
aşă, cum 0 vegi, aruncă-o în mare.. Caută însă nu cum-va 
să o deschidi şi să te uiţi în lăuntru, “apoi nu e bine!... 
“Şi'cum rosti cuvintele acestea îi dete lăcriţa, în care eraii 

tote gângăniile şi t6te gujuliile de pe lume băgate, | 

 Aleză, nu se puse de pricină, luă lăcriţa - şi se porni mai 

departe încotro eră--îndreptat. Însă când'a ajuns la malul 

mării nu s'a putut răbdă ca să nu deschidă lacra şi să 

vadă ce-i într'însa, de-i așşă de grea, căci uitasem să vă 
spun că lacra eră fârte grea. 

N'a apucat însă bine a deschide lacra, şi numai ce vede 
că o sumedenie de gângănii și gujulii prind a sări dintr'însa 
și anume: unele pe mal, altele în apă, şi a se ascunde care 

unde apucă, unele prin 6rbă, altele prin. nisip; unele pe 
sub petre şi prin borţi, iar altele prin crăpăturile lemnelor 

şi. ale pomilor, şi iarăşi altele în adîneul mării. : 

__ Aleză, când vădi acâsta, se. „băgă î în tâte ră&corile. Iar mai 

după aceea, venindu-și în fire, a început a alergă în dr6pta 

şi în stânga ca să le prindă și să le bage iară în lacră. Dar 

de. g6ba i-a fost tâtă alergătura şi munca, căci nu le-a mai 

putut prinde. 

Şi de atunci, nu numai pămîntul, ci chiar şi apa mării e 

plină de tot felul de jigânii, gângănii şi jugulii. lar pe 
Aleză, pentru că n'a ascultat, ci a deschis lacra, Dumnegei 

la prefăcut în Cocostîre, ca să le strîngă înapoi. 
Şi tot de atunci. de la Diva Crucii şi până.la Alezii tâte 

gângăniite jigăniile Şi gujuliile stau ascunse ca într'o lacră 
prin cele borţi, văgăuni și alte ascundişuri, iar când sosesce 

diua lui Alezie, atunci iarăşi încep a eși din ascundişurile 

  

raclă dim. răclifă. Intr'o variantă din Reuseni, com- de V. Pop, pro- 
vine sac în loc de Zacră saii raclă.
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lor, a umblă în tâte părţile şi a-i .necăji pe Gmeni, dacă nu 
se sciii feri de dinsele, mai tot așă ca şi la început. (1) 
„Deci Românii, cari voesce ca nici una din gângănii, jivini 

Şi gujulii, şi mai ales șerpii, să nu se apropie de case, de 
vite şi de. Gmeni, îndătineză în diminâța Sî. Alezie de a 
afumă grajdurile, vitele și pe sine cu diferite petice şi co- 
trenţe,;. apoi cu busuioc, tămâie “şi alte obiecte, credând că, în urma acestei fapte, nimic nu se pâte apropii de case, 
de: 6meni şi de vitele acestora, nimic nu pâte să:le strice, 
să le musce saii să le facă alte neajunsuri şi neplăceri. (2) 

După ce aii afumat vitele Şi. pe sine, ieati tămâie, s&mînţă 
de cânepă saii, în lipsa acestora, chiar şi numai o petică 
aprinsă, şi încunjură de trei. ori casa 'cu dînsa și, dacă se 
pote, și tâtă livada saii grădina, în credinţă că, făcându-o 
acâsta, nici o gânganie sai jiganie, nici o gujulie stricăcissă 
nu se apropie de casa în acest chip afumată (3), nici una 
nu. se încumetă a trece peste cercul care s'a făcut în chipul 
acesta. (4) i Sa 

  

(0) Din Stroesci, com. de D: Gemeniue. , o , (2) Dat. şi cred. forte lăţită în Bucovina şi în' special a Ron. din 
Frătăuţul-noă, com. de Iul. Sidor: <Tot în acâstă gi se afumă t6te-vi- 

-tele, ca să nu le mănânce găzele peste vară;; — a celor din Frătăuţul- 
vechii, com. de Zenovia Rusul: «In diua de Alexie se afumă vitele cu 
o petică aprinsă, ca să nu se apropie de casă, respective și de vitele 
de acolo, 'gângăniile şi gujuliile, precum: brâscele, rimele; muscele, hel- zile, ete.» ai i îi 
» (8) Dat. şi cred. Rom. din Stupea, com. de Onutr. Căilân: «In giua 
de Alezii fac Gmenii toc prin pomete și încunjură casa cu tămâie aprinsă 
ca să nu se apropie de ea gujuliile cele stricăci6se» ; — tot de acolo, 
diet. de Il6na Cotruţ: <In diua de Alexii se scâlă Gmenii şi femeile des- 
diminâţă şi încunjură casa cu tămâie aprinsă, anume ca să nu se apro- 
pie jigăniile de dinsa, cari din Diua Crucii şi până acuma sunt amor- 
țite, însă acuma tâte se mișcă»; — a celor din Securiceni, com. de G. 
Guşet: «Unii atumă în diua acâsta cu tămâie prin prejurul casei»; — a 
celor din Tereblecea, dict. de Ana Nimigân, com: de G. Nimigân: «De 
Alexii se încunjură casa de trei ori cu tămâie şi sămînță de cânepă 
aprinsă şi cu un lanţ, din care se tot zurăesce,.ca să nu se apropie şi- 
găniile (gângăniile) de casă»; — a celor din Corlata, com. de G. Pier. 
sec: eIeaii un lanţ, o 6lă cu foc și o petică şi o aprind, și apoi încun- 
jură casa de trei ori împrejur, ca să nu se apropie cujulii de acea casă.» 

(4) Dat. și cred. Rom. din Crasna, com, de Em. Iliuţ: «In diua. de
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Petica, cu care se atumă vitele, nu e o petică de rînd, ci 
aceea care s'a pus în diua de Pasci în blidul cu pască şi 
cu care s'aii şters mai pe urmă ouăle cele sfinţite. (1) 

Mai departe, cine voesce ca să-i fie casa curată, adecă cine 
vrea ca să nu șe apropie de dînsa nică un fel de gânganie 
urită, jivină primejdi6să și gujulie -stricăci6să, se scâlă în 
diua de St. Alexie Omul lui Dumnegeă des- -dimin6ţă, până 
a nu răsări s6rele, ieă un clopoțel sait vre-o 3—10 bucăţi 
de fer vechiu, le l6gă pe tâte la un loc, şi apoi, zingănind 
și zurăind necontenit dintr'însele, î încunjură de trei ori casa 
începând de la răsăritul sârelui. (9) 

Unele femei, din contră, se scâlă:când se zăresce abia de 
di, se-desbracă în pielea g6lă, ieaă un lanţ şi, umblând cu 
dînsul de trei ori împrejurul casei zurăind, gic : 
— Cum nu se apropie nimic de fer, aşă să nu se apropie 

nimică de casă, nici o gânganie sai. gujulie ! (3) 
După ce-ai încunjurat casa, string toţi băoţii la un loc în 

casă, aprind o cârfă şi, umblând împrejurul lor de trei ori 
și afumânduii, die: 
— Cum nu se apropie nimic de foc, așă să nu se apropie 

nică o gânganie de voi! (4) 
Altele ieaii o lăcată veche, o bucată de fer ruginită sau 

o păreche de fârfeci şi, bătând într'însele cu o altă bucată 
de fer, anume ca să zingănâscă, încunjură casa de trei ori 
Şi dic: . 
— Până unde ajunge sunetul acestei lăcăți, sati al acestor 

părechi de f6rfeci, până acolo le este ertat gângăniilor a se 
apropiă de casa mea, mai aprâpe nu! 
După ce aii încunjurat casa, aruncă bucata cea de fer, 

dicând: 

  

Alezii aprind Gmenii o petică şi încunjură cu dînsa aprinsă casa şi, 
dacă se pte, t6tă livada, și se dice că peste cercul, care Vaii făcut în 
chipul acesta, nu trece nici o gânganie peste an » 

(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechii, dict. de Zenovia Rusul. 

(2) Dat. și cred. Rom. din Bosanci, com, de Trof. Crupă; — şi a celor 
din Securiceni, com. de G. Guşet. 

(3) Dat. Rom. din Ilişesci, com. de Vas. Botezat; — și a celor din Si- 

" retii, com. de Dim. Popovici. 

(1) Dat. Rom. din Ilişesci, com. de Y. Botezat.
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— Cât de departe a ajuns ferul acesta, atâta loc să nu se apropie gângăniile de casa mea! 
Și făcând acâsta, cred că șerpii și brâscele cele rîi6se nu se apropie mai aprâpe de casă decât până unde a- ajuns ferul aruncat saii sunetul acestuia. (1) 
Şi iarăși altele încunjură casa asemenea în pielea g6lă, şi aşijderea de trei ori, însă nu după olaltă ca cele despre cari am vorbit până aici, ci în r&stimpuri, şi anume: odată diminâţa, a doua Gră la ameqă şi a treia Gră sâra. Acâstă încunjurare însâmnă ca gângăniile şi gujuliile să nu se apropie nici odată de casă. Însă ea are putere numai un singur an, şi de aceea se face în tot anul odată. (2) 
În unele părţi este datină ca o pers6nă din fie-care fami- lie să ieă în diminâţa St. Alexie un clopoțel, o păreche de torfeci şi o c6să. Cu aceste trei obiecte încunjură apoi res- pectivul grădina cu casă cu ţot de trei ori în fuga: mare, cu clopoţelul sunând, cu câsa tot atingându-o de gard, de pomi, precum şi de alte obiecte, anume ca să producă mult vuet, iar cu fârfecele imitând pe bărbier când tunde. Făcând acâsta, cred că gujuliile, adecă insectele și larvele acestora, cari rod frunzele pomilor şi strică rădăcinile, sati cârtiţele cari scot mușurâe prin straturi, audind vuetul ce se face, nu vin în grădina respectivă, ci o încunjură, mergând în alt loc, pentru că se tem ca să nu fie prinse şi omorite. (3) „- In fine, în unele Părţi din Bucovina, curăţese mai întâii în diua de Alexie toți pomii de frunzele în cară se află ouă de fluture şi le pun la un loc în mijlocul grădinii. Ieaii apoi cOjă de brad și, amestecându-o cu frunzele adunate, le dă foc ca să ardă. 

În focul acesta pun şi p6me sfinţite în Diua Crucii dim- proună cu pomii, cari se duc în acâstă di la biserică. 
După ce aii dat toe grămedii celei de îrunze, ieai c6ja şi afumă fie-care pom, apoi încunjură grădina Şi casa de trei 

  

(1) Dat. și cred. Rom. din Cireş-Opaiţ, com. de ci, Dugan; — și a ce- lor. din Horodnicul-de-jos, com. de G. Telâgă. | (2) Dat. și cred. Rom. din Mihoveni, dict. de Paraschiva Cimpoeș şi com. de Vesp. Corvin, 
” | (3) Dat. şi cred. Rom. din Buninţă, com. de YV. Strachină.
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ori, pocnind în acelaşi timp necontenit în ferul plugului, “şi 
mai ales în custură şi în otic, făcând ca să 6să sunet din- 

tw'însele. După acâsta scormolese cu fiarele respective la: ră- 

dăcina fie-cărui pom şi-i ' sgârie puţin, anume ca pomii să 

'rodâscă mai bine și mai mult peste an. (1) * 
Tot în giua de St. Alexie fac mai tâte Româncele din 

Bucovina o amestecătură de făină sai crupe cu apă şi, 
punându-o într'un hârb, o duc cu hârb cu tot peste hotarul 
grădinii, unde, punendu-l jos, rostesc "cam următrele cu- 
vinte: | 

— Acâsta duc pentru tâte gângăniile şi gujuliile ca mân- 
care peste tot anul, ca să nu vie la mine în grădină! (2) 
„. Sati pun într'un hârb pâne şi sare, ori sticlă sfărmată și 
cărbuni şi, ducându-l ca mâncare la un soc de pe hotarul 

grădinii, qic: _ 

— Poftesc boerilor la masă ! 
Făcând acâsta, cred că gânganiile şi gujuliile nu se apro-: 

pie de casa omului respectiv t6tă vara. (3) i 
In Moldova, unde există asemenea credinţa că în diua de 

St. Alexie es şerpii şi tâte jivinele din pămînt la drumuri,” 
este datină că în unele părţi copiii îi omâră, iar în altele: 
se păzesc de a le face vre-un răi, credând că acela care ar: 
omori vre-unul va trage o cumpănă în acel an şi va fi în 
mare primejdie ; pentru aceea 6menii ieaii şumuege de paie, 

de petică, gunie de la grajduri şi, apringându-le, afumă cu 
ele prin casă, ocol, postă, grădini, moşii etc., ca să se înde- 
părteze jigăniile. (4) | 

In alte părţi din 3/oldova spre Alezi Boji (Omul lui Dum- 
nedei), când es jivinile din pămînt (17 Martie), se ieă o că- 
fue (5), se pune în ea jar (6), se. pune peste acesta tămâie, 
se împrejură cu ea casa clănțănind din cleşte, în credinţă 

(1) Dat. și cred. Rom. din Mâzănăesci, com. de Vas. Zapraţan, stud. 

 gimn. 

_(2) Dat. Rom. din Aitocul: Dragormirnei, com. de Amiil. Burac. 

(3) Dat. și cred. Rom. din Securiceni, com. de Gavr. Guşet. 
(4) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 71—172. 
(5) Căţue = un vas de tinichea cu c6dă, cu care preotul cădesce. 
(6) Jar = jăratie — cărbuni aprinşi.
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că jivinele şi cele rele nu se vor pută atunci apropiă de casă decât numai până unde a ajuns: fumul tămâiei. (1) - In Transilvania este asemenea datină că, la Alexie Omul lui Dumnedeă, gazda casei încunjură des-dimin6ța casa și: t6te alatele cu un lanţ în mână zurgălind ori cu un clopot troscănindu-l, în credinţă că, cât a ocolit el cu lanţul ori cu clopotul, nu se va apropiă șârpe ori altă Jivină hîdă, pre- cum : brâscă, șopârlă, sălămândră, strigă ete. 
In alte părți, tot din Transilvania, precum bunădră pe. valea Someșului, pun jar într'o 6lă, iar pe jarul din ea pun tămâie sfințită şi șncpăân, lat. Pinus Mughus, Scop. şi aşă încunjură apoi casa de trei ori. Iar după ce ai încunjurat casa, ung ferestrele şi useiorii uşilor, ca să nu se apropie Sirigocle şi alte bestii de casă. (2) 

III, 
AFUMAREA POMETELOR. 

"E în faptul dimineţii dilei a 17-a din luna lui Martie. | Sute şi mii de focurele se văq argând prin pometele Ro- mânilor: unele de paie, iar altele de frunze și tot felul de greblături de pe întrega faţă a grădinilor sat livegilor ;. unele în flacări, iar altele răspândind un fum greoi şi înă- dușşitor. 
Incă n'a apucat a trece o oră de la aţiţarea acestor focu- rele și iată că pometele şi casele de-abiă se mai pot vedâ de mulţimea fumului, care s'a întins peste întreg satul ca o negură de cele tomnatice. 
Şi 6re de ce fac Românii aceste focurele ?... Care să fie 6re scopul şi însemnătatea lor 2... 
Iată întrebări, la cari șirele următre ne vor da un răspuns destul de esact. 
2 , 

(1) «Şedetârea», an. 1, p. 192. 
(2) Din mss. a-lui 1. Pop-Reteganul.
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La 17 Martie cad Aleziile, diua în care, după credinţa 

poporului român de pretutindenea, tâte insectele, tote amfi- 

biile şi reptilele se desmorţesc, se mișcă şi es. do prin cul- 

cuşurile și ascungişurile lor de peste ârnă la lumină, la ra- 

dele cele căldurâse ale sârelui de primăvară. 

Românii, credincioşi datinelor și credințelor apucate, cum 

spun ci, de la bătrâni, fac în acâstă qi în fie-care an ase- 

menea focurele, pentru ca să preîntimpine pe tâte gujuliile, 

gângăniile, jivinele sai jigăniile, pe toţi gândacii şi alte 

vietăți mărunţele, stricăci6se atât pometelor şi semănături- 

lor, cât şi vitelor şi Gmenilor (1); să le fugărâscă (2), ca nu 
cum-va să se apropie (3), să se nădâscă şi înmulţâscă pe 
lângă casele, acareturile şi prin pometele omenesci (4), să 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Balacena, com. de G. Jemna: «În diua de 

Alezii es tâte gujuliile din pămînt, pentru că acâstă di le este lor ho- 

tărâtă spre a eși afară. De accea se face foc pe sub pomi, ca să nu pâtă 

ele eşi afară și să nu strice pomilor»;—a celor din Mitocul-Dragomir- 

nei, dict. de Domnica Romaș, com. de Alex. Romaş: «În acâstă di fac 

Gmenii foc prin pomete, ca să-nu fie multe gujulii.» 
(2) Dat. şi cred. Rom. din Ilişesci, com. de Berinţân: <In qiua de 

Alexii se atumă pomii spre fugărirea gângăniilor.» 
(3) Dat. și cred. Rom. din Corlata, com. de G. Piersec: «Mai departe 

se povestesce despre Alexii, că Gmenii se scâlă diminâţă tare și îac joc 

printre pomii din grădini, ca să nu se apropie de acea casă şi de acel 

pomet cujulsi peste an, pentru că în diua de Alexii es tote cujuliile» ; 

— a celor din Pârtescii-de-sus, com. de G. Baranaii : cÎn diua de Sf 

Alezii Omul lui Dumnedei, se afumă pomii şi anume: se face foc din. 

gunsie ca să 6să mult fum, și se dice că până unde va ajunge fumul 

atunci, până acolo nu se vor apropiă gângăniile, precum şerpii, omi- 

dile, viermii ş, a.», — a celor din Tereblecea, dict. de Ana Nimigen, şi 

com. de P. Nimigân : «De Alexii se face foc în pomă&t, ca să nu se apro- 
pie şi să 'se facă gujulii pe pomi»; — a celor din Udescă, diet. de Zami. 
Niculi și com. de Dar. Cosmiuc: cÎn diua de Sf. Alexie se face în zori . 
de di foc prin pomete din rămășițele măturate, ca să nu se apropie gu- 
juliile şi şerpii de pomete și de case.» , 

(4) Dat. și ered. Rom din Băieșesci, com. de Oct. Seretân : «In giua 

de Alexie aprind Gmenii focuri prin pomete să afume pomii, cu scop 

ca să nu se nădâscă şi să nu se facă multe gângăniiși gujulii, pentru 

că pe tâte acestea le trimite Sf. Alezie» ; — a celor din Bosanci, com. 

de Trofin Crupă: «In Qiua de Omal lui Dumnegei fac Gmenii mai 
“multe focuri prin pomete, spre a se lăţi fumul printre pomi, dicend că 
nu se fac viermi (omidi).»
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mai stîrpâscă, dacă nu tocmai pe tâte, apoi măcar o parte 
" dintr'însele.(1) 

Iată scopul acestor focurele din dimin6ţa Si. Alezie sati 
Alezii! o 

Românii cred că, prin fumul acestor focurele, mare parte 
de insecte, amfibii şi reptile își află siirşitul aşă—și la ivi- 
rea lor pe suprafaţa pămîntului. Încă n'aă apucat bine a 
ved6 lumina și iarăşi trebue să dispară în lumea” întune- 
ricului, de unde n'aii să se mai întârcă cât e Prutul şi pă- 
mântul. Iar cele ce nu dispar, adecă cele ce nu pier, acelea 
se arată numai până acolo până unde ajunge fumul pro- 
dus din acele focurele, iar mai departe nu se pot apropiă, (2) 

" Cred mai departe că, făcând aceste focurele, pomii peste 
vară sunt mai roditori, mai mănoși decât atunci când nu 
le-ar face. (3) 

  

(1) Dat. şi cred. Rom. din Securiceni, com. de G. Guşet: «In diua de 
Alezii se face foc prin grădini spre perderea viermilor de pomi»; — a 
celor din Volovâţ, com. de Ilie Buliga: «La noi se dice că în diua de 
Alexii es tote gângăniile din pămînt, şi de aceea fac focuri prin pomete 
și prin grădini, și dic că prin fumul acela se stîrpesc t6te gângăniile - 
şi nu strică atât legumele cât şi pomii.» 

(2) Cred. Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de Gavr. Baranaiii ;— a ce- 
lor din Mitocul-Dragomirnei, com. de Amfil. Burac: «In diua de Alexie 
face fie-care Român des-diminâţă foc în pomătul s&ă din greblăturile 
din pomăt, din frunzele picate, din cracii care scii că-s de cu tâmnă 
uscați, apoi, curăţind pomii de frunzele rămase pe ei, unde și-au pus 
fluturii şi alte insecte ouăle, şi cari le pun asemenea pe foc, credând 
că, mirosind insectele mai pe urmă pomii afumaţi, nu se apropie de 
pomătul respectiv. Gângăniile şi gujuliile, cari se trezesc tot în acâstă 
Ji din amorţirea lor de peste ârnă, părăsesc asemenea grădina respec- 
tivului, din causa mirosului neplăcut produs din fumul, ce se r&spân- 
desce peste t6tă grădina.» . . 

(3) Dat. și cred. Rom. din Balacâna, ict de Maria Ureche, com. de 
C. Ureche : «In giua de Alexii se face foc în pomi, ca să nu vie omide 
pe dînșii şi să facă pâme»; — tot de acolo, diet. de Ioan Grosariii, com. 
de Mich. Rusul: «Tot în diua acâsta se face şi îoc prin pomete, ca să 
nu fie omide și să dea mai bună râdă» ; — a celor din Lucăcesci, com. 
de Iac. Paicu : «Omenii fac foc prin pomete, ca să se facă multe pâme 
în anul următor» ;--a celor din Mitocul-Dragomirnei, com. de Amf. Rurac: 
«Fumul, produs din focul făcut în acâstă gi prin pomete, se dice căar 
ave o înriurinţă asupra rodirii pomilor pentru anul respectiv» ; — a 
celor din Pătrăuţ, com. de Sim. Holea: «In diua acesta fac Gmenii foc
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„O s6mă de Români, pe lângă focurelele, despre cari am 
vorbit până aici, mai îndătinâză de a afumă întrega gră- 
dină, și mai ales pometele, încă şi cu cârțe și cu potlâge 
aprinse, și a o tămâiă cu tămâie, asemenea ca să nu fie 
omigi prin pomete şi să le mănânce frunzele. (1). 

. Unele gospodine merg cu mâna drâptă plină de aluat în 
pom&t şi ung poinii, iar gospodarii, venind în urma lor, îi 
l6gă cu paie, anume ca să nu se urce omigile pe dînșii și 
să le mănânce frunzele. (2) : 

„ In fine Românii din Transilvania adună în diua de Ale-. 
xie Omul lui Dumnegeii, ca și fraţii lor din Bucovina, tâte 
gundiele din grădină la un loc, fac îoc dintr'însele şi pe. 
focul -acesta pun apoi cuibarele omidilor, cari trebue să ardă 
fumegând. (3) - 

  

prin pomete, ca să nu strice viermii pomii și ca aceştia să rodâscâ»;— 
a celor din Costâna, com. de V. Huţan: «Omenii fac în diua de Alexii 
Prin tâte pometele şi pe sub toţi pomii foc, credând că, dacă-i afumă, 

„du le' mănâncă omidile frunzele și rodese mai bine>; — a celor din: 
Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc. şi com. de P. Seripearii: «In giua' 
de Alezie-se face des-diminâţă focuri din gungie prin pomete, ca să ro: 
dâscă pomii şi să nu-i strice :omidile>; — a celor din Stroesci, com. de 
Petru Străinul: «In diua de A/ezii se face foc prin grădini, cu scop de: 
ă se făcc şi rodi pometele»; — a celor din Buninţi, com. de Vesp. Cor-. 
vin: Afară de focul de la Bobotâză se mai face încă în diua de Alerie 
şi Patru-deci-de-Sfinţi, cu scap ca să figă tote râutăţile de pe pâne și 
arborii să rodâscă bine»; —a celor din Liugi, com. de Dim. Bondariii că 
“In diua de Aleziă fac. 6menii foc prin pomâături, ca acestea să rodescă . 
bine i 

“ (1) Dat, Rom. din Şcheia, com. de S$. Pop; — a celor din Gura-Hu-" 
morului, com. de Em "Netea ;—a celor din Crasna, com. de Ioan Iliuţ: 
<Omenii încunjură casa și grădina cu o petică aprinsă și cred că nu! 
se vor apropiă gângăniile de casă>;—a celor din Ilişesci, com, de Vas. 
Botezat: «Omenii fac în diminâţa gilei acesteia foc prin pomete cu! 
îrunze uscate, ca să nu le mănânce viermii peste an»; — a celor din 
Volovăţ, com. de Ion Buliga: «In diua de Sf. Alerie afumă 6menii po-" 
metele, ca să fie ferite peste tot anul de gujulii.a “ 
“(2) Dat: Rom. din Cupea, diet. de Cas. Țuguiu și com. de Them. 

Prelici, 
(3) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul.



MIEDUL PĂRESII. 
- 

Miegdul Păresiă, numit altmintrelea, atât în Bucovina cât și în Moldova şi JMiagă Păresime, dliudă Părese (1), Afiegiă 
Păresii (2), Miedul Păvreţii, Aliedul Păreţilor (3),- Mieg Pă- reţi, Jiegii Păreţii şi Aied-posi (4), iar în Banat Miedul 
Păresimilor (5), şaii Paresemilor şi Mijlocul Postului (6),. 
cade tot-deauna la. mijlocul Postului mare și anume Mier- curea. (7) | 

  

(1) Grigore Ureche, în <Domnii Ţeriă Moldovei» (Cronicele PONI, |... p. 233): «Petru-Vodă îndată după aceea aii strîns 6ste turcâscă şi un- 
gurâscă şi muntenâscă şi aii încungiurat pre Alexandru-Vodă în curte 
în Iaşi şi ai bătut pregiur curtea din Câşlegi pân” la Aiagă-Păresimes; 
— Ibid., p 469: «Din Câșlegi până la Miagă Părese.» 

(2) 1. Crângă, Opere complete, II, Iași 1892, p. 27: «Am dus-o noi: 
aşă până la Miegii Păresii.> 

(3) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 13. 
(£) Dim. Dan, Comuna Straja, p. 36: «Miedul Postului se numesce 

AMied-post, atunci numără femeile dimin€ţă mai întâiă ouăle şi apoi abiă 
se apucă de cusut saii ţesut, însă nu torc.» ! 

(5) Sim. Mangiuca, Calend. pe au. 1882 şi 1883, 
(6) Com. de Ios. Olariu: «AMiedul Păresimilor se dice şi Mijlocul Po- 

stului saii târ nainte, târ napoi.» 
(€) Pretutindenea în Bucovina, Moldova şi Banat. — Vedi şi Gheor- 

ghiu, op. cit. p. 73: <AMiegul Păreţilor (Sfintele Păresimi) cad la jumă- 
tatea Postului mare, adecă trei s&ptămâni şi jumătate de la Lăsatul 
secului şi anume tot-deauna Miercurea: ; — Mangiuca, Calend cit. :. 
«Aiegul Păresimilor cade tot-deauna pre Miercuri în mijlocul Păresimi-
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Postul mare, numit ast-fel pentru că este mai lung decât 
» tote cele-lalte posturi de peste an, apoi și Post de primă- 
vară (1), pentru că cade la începutul primăverei, se com- 
pune în genere din 40 de dile, plus Septemâna mare sai 
Septemâna patimilor. | 

Cele 40 de gile de la începutul postului acestuia se pos- 
tesc întru amintirea celor 40 de dile cari le-a petrecut şi: 
le-a postit Domnul nostru lisus Christos în pustia caran- 
“tană înainte de începerea învățăturii sale, iar restul întru 
amintirea patimilor sale. 

De 6re-ce însă dilele din Septemâna patimilor, deşi sunt 
de post, nu fac parte din numărul celor 40 de qile, cari se 
postesc întru amintirea postului de 40 de gile al lui Iisus 
Christos, de aceea postul înainte de Învierea Domnului sai 
înainte_de Pasci s'a numit dintru început cu un cuvînt lat. 
quadragesima. o 

Din cuvîntul lat. guadragesima Românii ati format cu- | 
vîntul românesc Paresimni, și cu acest cuvînt ai numit ei 
apoi postul înainte de Înviere prin un timp mai îndelun- 
gat şi tot aşă îl mai numesc unii și în timpul de faţă. 

Incepând însă mai târgii a se întrebuinţă în vorba de 
tte dilele cuvintul Postul mare mai mult decât cuvîntul 
Paresimiă, acest din urmă a început pe încetul a se da uitării, 
ast-fel că în timpul de faţă în cele mai multe părţi locuite 
de Români, şi cu deosebire în Bucovina, s'a păstrat numai 
cuvîntul. Părese, care e contras din Paresime. 

Dar și cuvîntul acesta încă a început în timpul din urmă 
a se da uitării și a se înlocui prin cuvîntul Părefi. 

Causa e următârea: - | 
Poporul român de pretutindenea, uitând însemnarea cea 

adevărată a cuvîntului Paresimă şi întrebuințând mai mult 
cuvîntul Postul mare, înţelege sub numirea din urmă nu 
numai cele 40 de dile ale postului dinaintea Pascilor, adecă 
adevăratele Paresimi, ci tâte gilele începând de lâ Lăsatul 

  

lor, socotind 48 de dile între Duminica lăsatului de brânză şi între - 
Pasci.» | 

(1) «Biserica ortodoză română», an. II, Bucuresci 1875, p. 393.
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secului și până la Pasci, Iar mijlocul sai centrul acestui post îl numesc Jiedul Păresii sai Îiedul Păreţii. 
După calculul poporului, întreg Postul mare constă din 48 de dile. Deci, dacă începem a numără de la Lăsatul' se- cului, adecă din Qiua când dăm în acest post, în sus sait " înainte, iar de la Pasci în jos sati înapoi, aflăm atât deo „parte cât şi de alta câte 24 de dile sai două jumătăţi egale. Diua, în care se întrunesc aceste două jumătăţi egale şi care e tot-deauna o Miercure, nu numai că formâză mijlo- cul saii miedul Postului, ci ea este considerată de către popor tot-odată şi ca un fel de părete sai ca păreţi, cari despart Postul mare în două jumătăţi egale, câte din 24 de ile una. De aici apoi şi numirea. dilei acesteia nu numai Miegul Păresii (1), ci şi Miedul Păreţii (2), Mied Păreţi (3), dMicgii Păreţii (4) şi Miedul Păreţilor (5), care e usitată, 

  

(1) După spusa Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de Gavr. Baranaiit;: «Miegul Păresii cade tocmai la mijlocul Postului mare, și din causa acâsta se numesce diua acâsta „Miedul Părcsii»; — a celor din Ilişesci, com. de G. Berinţan: <Micgul Piresii împarte Postul mare în două părţi asemenea de mari, atunci îi jumătate postul»; — a celor din Lu” 
căcesci, com. de Iacob Paicu: <Aiedul Păresii se numesce aşă, pentru că cade tocmai în miedul Postului mare»; — apoi și a altor Români din Bucovina, precum a celor din Securiceni, Balacâna, Măzănăesci şi Siretii, : . 

(2) După spusa Rom. din Gura-Homorului, com. de Em. Netea : «Mie 
dul Păreţii este mijlocul sai culmea Postului mare; din acâstă di Po- 
stul merge cât înainte cât înapoi>; — a celor din Broscăuţul-vechii, dict. de Palag. Onciul: «Miedul Păreţii pică tocmai la mijlocul Postului 
mare»; — apoi și a celor din Mitocul-Dragomirnei, Pătrăuți, Mihoveni 
şi Costâna; — N. Sulică, Etimologisarea poporani, publ. în «Gazeta 
Transilvaniei>, an. LXI, Braşov 1898, No. 111: «Postul Pascelor îl nu- 
mesce poporul nostru Peiresimă (lat. quadragesima). Aiegul Păresii se 
aude și în forma Miegul Păreţiă. Etimologisarea poporală e evidentă 
și Sa format prin alăturarea la grupul cuvîntului părete.» . 

(3) După spusa Rom. din Cireş-Opaiţ, com. de Const. Dugan. 
(4) După spusa Rom. din Volovăţ, com. de Ioan Buliga : «In giua de 

Îliegii Păreţii gie Gmenii că-i mijlocul Postului mare.» 
(9) După spusa Rom. din Sucâva, com. de Dim. Vasilovici: <Jfiegul Păreţilor se numesce de aceea, pentru că atunci e jumătate de post» ; — a celor din Șcheia, com. de C. Lucaciu: «AMiedul Păreţilor e în mij- 

locul Postului mare»; — şi a celor din Rus-Plăvălariu, com. de Nican,
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după cum am amintit şi mai sus, nu numai în Bucovina, 
ci şi în Moldeva. (1) 

Româncele din cele mai multe părţi ale Bucovinei ţin giua 
acâsta ca şi Duminica, şi mai ales pu ung păreţii caselor (2), 
nu torc, nu reșchie, nu perie, nu urzesc, nu ţes, nici nu cos. 

Unele dintre dînsele se abţin de lalucru în acâstă di spre 
păstrarea sănătăţii, şi anume ca să nu le dâră mânurile şi 
picidrele peste an (3); altele ca să le mârgă bine şi tot lu- 
crul ce-l vor începe să le 6să cu spor (4); iar cele mai 
multe ca să nu nebundscă (5), fiind-că giua acâsta, după cre- 

dința şi spusa lor, este o di fârte primejdisă. (6) 
Care femee lucrâză în acsstă di, aceea nu: mai isprăvesce 

nici odată lucrul, ci dă numai dintrun părete în alt părete 
până ce-i trece giua (7), sai umblă peste tot anul fandalăă, 
adecă nu apucă bine a începe un lucru şi se apucă de al- 
tul, încă şi pe acela fără a-l mântui: (8) 

  

“Bumbu: <Miegul Păreţilo» se numesce de aceea ast-fel fiindcă pică 
tocmai în mijlocul Postului mare.» 

(1) C. D. Gheorghiu, op. cit.,p. 13: cAfiedul Păreţilor (Sfintele Păre- 
simi) cad la jumătatea Postului mare, adecă la trei săptămâni și jumă- 
tate de la Lăsatul secului» ; — Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, 
com. Valea-Glodului, jud. Sucâva: «Poporul serbâză în luna lui Martie 
40 de Sfinţi, Alezi-Boji şi Miegi Păreţi.> 

(2) Dat. Rom. din Volovăţ, com. de I. Buliga: «Femeile ati datină de 
a nu unge păreţii caselor în acâstă di, dicând că-i păcat dacă o fae 
acâsta.» 

(3) Dat. Rom. din Rus, com. de Nican. Bumbu: «Femeile nu urzese 
nici nu ţes în acâstă di, ca să nu zacă și să ologiască de mâni şi pi- 
ci6re> ; — apoi şi a celor din Ilișesci, com. de G. Berinţan, și Siretiils 

com. de Dim. Popovici. 

(1) Dat. Rom. din Pătrăuţ, com. de Viet. Morarii. 
(5) Dat. Rom. din Pârtescii-de-sus, com. de Gavr. Baranaiii: cJiegul 

Păresii se serbâză pentru nebundlă, şi mai ales femeile nu lucrâză ni- 
mic în acâstă di în casă»; — a celor din Cupea, dict. de Casandra Țu: 

guiii : cAMiegul Păresii se serbeză ca să nu nebunâscă.» 

(6) Cred. Rom. din Rus, com. de Nican Bumbu; — și a celor din Lu: 

căcesci, com. de Iacob Paicu: «Femeile serbâză diua acâsta (iedul Pă- 

resii) ca și ori-care altă s&rbătâre, din causă că multora, cari ai: lucrat 

în acâstă di, li sai întîmplat felurite primejdii.» 
(7) Cred Rom. din Reuseni, com. de V. Pop. 

_48) Cred. Rom. din Udesci, dict. de Zamf. Niculi.
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Tot cam așă cred despre cei ce lucrâză în: acâstă gi şi Românii din Moldova. (1) i e Și dacă şi lucrâză cevă în acâstă di, nu-i „Dâmne-ajută, căcă pe cât a lucrat Şi a câștigat mai înainte pe-atâta perde acuma (2); sai, după cum .cred și spun- Românii din Banat: nu numai că n'are nici un spor peste tot anul, nu numai că merge /âr înainte, târ înapoi, dar. chiar şi ceea ce lu- crâză se strică. (3) 
e Mai departe, crede poporul că femeile, cari lucrâză. în acestă gi, acelea se bolnăvese de dînsele, adecă începe mai întâi şi întâiu a le dureă mânile şi picirele, apoi 6sele, şi la urmă prinde a li se uscă carnea de pe lângă 6se şi mai ales cea de pe lângă încheieturile degetelor, până ce le înţepenese degetele. (4) 

! 

e 

  

(1) Din Resp. la Cest. d-lui: Nie. Densuşianu, com, Valea-Glodului, jud. Sucâva: «Cei ce îndrăsnescâa lucră în diua de JMiegu Păreții vor îi buimaci tot anul, adecă vor umblă tând în coce, tând în colo» ;— C. D. Gheorghiu, op. cil, p.,13: «In acâstă di nu se reșchir&ă, pentru că se încurcă iţele şi minţile aceleia care nesocotesce pe Sf. Păresimi»; —- EL. Sevastos, Sărbătorile poporului, publ. în «Gazeta Sătenului», an: VIII, R.-Sărat 1891, p. 151: «La trei sâptămâni şi jumătate din post fe- meile gic Miegul Păreților, St. Păresimi, şi le serbâză, că de vor lucră în diua aceea, umblă tot anul nebune de cap, besmetice: «Să nu lucrezi, <cumătro, Dâmne feresce, că de nu, umbli /dnd în dci, tând în cole, tând cîn Miedul Păreții, că una a lucrat odată și a umblat tot anul când în «colo, când în câce, şi nu i se mai alegeă de lucru și nu sciă ce face <şi în cotro se duce.» EI E MN 
„_(2) Cred. Rom. din Pătrăuţ, com. de Sim. Holca: «Femeile serbâză diua acâsta de aceea, pentru că cu cât ai lucrat în post până în acâstă di, cu atâta dait înapoi, adecă perd»; — a celor din Măzănăesci, com. de I. Butnarii: «Femeile ţin giua acesta, pentru că dacă no ţin; câtai | dat înainte, atâta dai înapoi.» | 
(3) Com. de d-l Aurel Iana: <Aliedul Păresimilor cade pe Miercuri a patra s&ptămână din post şi se serbâză din partea poporului cu nelu- crare. Se crede că cine ar cuteză să lucreze în acâstă di, nu numai că mare spor peste întregul an, dar că ce se lucreză se strică, şi se gică târ nainte, târ napoi (= cât nainte atâta și 'napoi). Cu deosebire mu- erile se feresc de lucru și anume: nu peptănă îuiGre, nu se perie pe cap.» (4) Cred. Rom. din Ilișesci, com. de G. Berinţan; — a celor din Si- retii, com. de Dim. Popovici; — şi a celor din Tereblecea, dict. de Axenia Nimigân. E . PR - -



216 

, 
In fine se crede că femeile, cari lucrâză în diua de 

Miedul Păresii, acelea nebunese sai, dacă nu nebunesc ele 

singure, apoi de bună sâmă unul din membrii familiei. (1) 
Şi spre întărirea acestei aserţiuni, mai fie-care femee scie 

să-ţi istorisâscă câte o întîmplare. : 
Aşă istorisesc unele: 

«Odată a tors o femee în diua de JMiegul Păreţii. Şi fiind-că 
nu e bine de tors în diua acâsta, de-aceea femeia ce s'a încu- 

metat a târce a nebunit. Şi cum a nebunit, a și început a se po- 

tioni 

«Când încolo, când înece, 

«Când în Miedul Păreţii.» (2) 

«Altă femee să fi urzit în diua de Jiegul Păreţii şi din pri- 
cina 'acâsta s'a învirtit apoi şi ea, ca şi urzitărea, încolo și 'n-. 

c6ce tot anul, rostind cuvintele: 

«Tând încolo, tând încoa', 

<“Tând în Miedul Păreţii. » (3) - 

«O femee şi-a fost propus să urzescă în diua de Jiegul Pă- 
reţiă pânză. | 

«Dumnedeii, vădând ce are de gând să facă, i s'a arătat cu 

trei dile înainte de acâsta în vis și i-a spus să nu lucreze, căci 
de va luoră, n'are să fie bine de-dînsa. 

«Insă femeia, încăpăţinată şi îndărătnică, n'a ascultat, ci cum 

a sosit Miedul Păreţii, s'a şi apucat de urzit. Dar abiă a înce- 

put a urzi și iată că îndată şi-a eşit din minte și a început a a dă: 

«Tând încolo, tând înece, 

<Tând în-Miedul Păreţii. 

«Și tot așă a dat ea până ce a murit, Şi de-atunci serbâză fe- 
meile Miegul Păreţii.» (4) 

O variantă: 

«A îost odată o femee. Şi femeia aceea a început a lucră, 

adecă a urzi, în diua de Miegul Păresii. 
«Ce socotiți însă: “a putut urzi ? 

(1). Cred Rom. din Tereblecea, dict. de Axenia Nimigân : «Femeile nu 

luer&ză în acâstă di, ea să nu nebunâscă nimene din familie.» 
(2) Din Costâna, com. de Vas. Huţan. 
(3) Din Broscăuţul-vechiii, dict. de Pal. Onciul. 

(4) Din Mihoveni, diet. de Michaiii Cojoe.
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«Nici decum, căci J/iegul Păresă n'a lăsat-o să lucreze, ci când 
mergeă cu tortul pe urzitor tot se *ncâlciă, și încâlcindu-se | 
diceă: . | 

«Tânda "nainte, tânda 'napoi, 
«Tânda ?n Miedul Păresii! 

«Și tot aşă a făcut ea până ce a murit» (1). 

A doua variantă: | 
«O femee a urziț pânză în diua de Miegul Păresii. Na apu- 

cat însă bine a sfirși de urzit și-a şi nebunii, Și cum « nebunit,. 
a început a alergă pe drum şi a strigă cât o luă gura: 

«Tânda ?n sus, tânda 'n jos, 
| <Tânda ?n (2) Miedul Păresii! 

«De-atunci femeile, cari ai vădut sai numai ai audit de pă- 
țenia acestei femei, nu lucrâză în astă di de fel, temându-se ca. 
nu cum-va să nebunâscă și ele.» (3) 

Mai departe se gice că: 

«Intr'un Jfieg al Postului mare a urzit o femee pâuză, şi 
„pentru că a urzit, a nebunit şi a început a umblă nebună prin 
casă şi a strigă: 

: «Tânta 'ncoa, 

<Tânta ?'ncolo, 
«Tânta?n Miedul Păresii ! 

«Și de-atunci se ch6mă. diua acâsta Micul Păresii şi o ţin 
Gmenii, ca să nu păţâscă şi ei așă.» (1) 

  

(1) Din Lucăcesci, com. de Iae. Paicu. 
(2) Cuv. Zânda, după cum se pote f6rte lesne cunsce din cele ce 

S'aii înşirat până aici, e format din idnd, iar acesta,la rindul săi, e si- 
nonim cu când. , _ . 

De la cuv. Tinda cred că vine numele Tanda, îratele de cruce al lui 
Manda, precum şi cuv. tandalăi, tăndălăi și tândălăă, amintit mai 
Sus, care însemnâză un om ce umblă încolo și îneâce, fără nici un 
scop. 

- 
Cuv. tandalai, însă nu este de a se cutundă cu cuv. zantalăi saii 

tăntălăii, tem. tantalaucă saii tăntălaucă, care'insemnâză: prostălan.— 
prostălană—prostălaucă, mutălăit -mutălaucă, hăbăue—hăbăucă, tont-- 
tontălăii și tântâ—tontălaucă, 

Tot de la Tânda cred că derivă şi numirea Zandală sai Tândală, 
fratele de cruce al lui Păcală sai Pepelea. 

(3) Din Balacâna, com. de G. Jemna. | i 
(1) Din Horodnicul-de-jos, com. de G. Telâgă.
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Iarăşi se dice că: 

«O femee a urzit în diua de Jfiegul Păreții, cu tâte că ea prea 

bine sciă că diua acâsta e o di de sărbătâre. Însă n'a apucat 
bine a urzi şi-a și nebunit. Și din minutul acela înainte a în- 
ceput a strigă şi a dice: 

«Mied, mied, mied Păreţi, 
«Buf cu capul de păreţi! 

- «Și cum rostiă ea cuvintele acestea, se isbiă cu capul depăreţi. 

«De-atunci cam mai ba să urzâscă vre-o femee în diua de Mieg 
Păreţi.» (1) 

In fine spun unele că: 

«O femee a fesult în diua de aieg Părefi şi din pricina acâsta 
şi-a eșit din minte şi-a început a strigă necontenit: 

«Tând înainte, tând înapoi. 
«Tând în Miedul Păreţii! 

«Şi tot aşă a strigat ea până ce-a murit.» (2) : 

Din cele ce s'ai înşirat până aici resultă, după credinţa 

şi spusa Românilor şi mai ales a Româncelor de pretutin- 

denea, că nu e de fel consult a lucră: în qiua de Miegul 

Păresii, și cu deosebire nu e bine de uns păreţii, de tors, 
de periat fuidrele, de reșchirat, de urzit, de ţesut şi de cu- 

sut; cu alte cuvinte, nu e bine nimic de lucrat privitor la 

începerea şi terminarea unei pânze. 

Unica ocupaţiune, care e permisă femeilor în acâstă di și 

pe care o și execută ele cu cea mai mare stricteţă, e numă- 

rarea ouălor. 
In acâstă di Româncele din Bucovina adună tste ouăle 

de prin cuibare, şi apoi atât pe acestea cât şi pe cele ce 

le-aă strîns înainte de acâsta în decursul postului, le numără, 

ca să vadă cât aii strîns până în diua acâsta și ori de vor 
mai put strînge pe atâtea până la Pasci, precum şi pentru 

aceea oră de le vor ajunge pentru sărbătorile Pascilor sai 
vor trebui să mai cumpere. (3) 

Tot în acâstă gi îndătinâză ele de a numără şi că/epele 

(1) Din Cireş-Opaiţ, coin. de Const. Dugan, 

(2) Din Liuqi, dict, de Maria Stefănescul și com. de Dim. Bondarii. 

(3) Dat. tuturor Rom. din Bucovina. -



219 

  

de in, de cânepă şi cele de lâneţe, ca să vadă cât ai spo- 
rit, adecă cât ai tors şi reşchiat în jumătatea trecuţă a 
postului. (1) “ Si i 

Datina acâsta dea numără călepele şi mai cu s6mă ouăle 
în giua de Miegul Păresii e usitată nu numai la Român: 
cele din Bucovina, ci şi la cele din Moldova (2), Munte- 
nia (3) şi Banat. (4) | o 

O s6mă de Românce însă, atât din Bucovina cât şi din 
Banat, aă datină de a numără ouăle: în diua de Miegul 
Păresii, nu numai. din causă- ca să vadă câte ati adunat 
până în acâstă di şi de-or av de-ajuns pentru. sărbătorile 
Pascilor saii vor trebui să mai adune ori chiar să cumpere, 
ci încă şi de aceea fiind-că, după credinţa lor, numărând în 
acâstă di ouăle, găinile se ouă. mai multe 0uă, adecă se 
p6rtă cu ouatul. (5) 

Altele iarăşi le numără, după cum spun ele, de aceea, 
pentru că tâte ouele câte le-ai strîns până în giua acâsta 

  

(1) Dat. Rom. din Sucâva, com. de Dim. Vasilovici. 
(2) C. D. Gheorghiu, op. ciţ, p. 13: <Jfiegul Păreților cade tot-deauna 

Miercurea, atunci se face numârăt6rea oudlor, pentru ca să nu se strice»; 
— EL. Sevastos, Sărbătorile pop., publ. diar cit, p. 151: cAfiegul Păre- 
ților cade tot-deauna Miercuri în a patra săptămână din post; atunci 
se num&ră ousle, ca să scie câte ouă ai putut adună în jumătate de post, 
pe atâta are să mai strîngă până la Pasci, şi atunci gospodina îşi face 
socotâlă de-i ajung ouăle, ori de trebue să mai cumpere.» * 

(3) Laurian și Massim, Dic/, 1, p. 303: «La diua din mijlocul Păre- 
similor Pascelor, adecă la Miercurea din a patra s&ptămână a ajunului 
Pascelor: la Parresime, cu acest din urmă înţeles, Româncele ai datină 
de a numără ouâle ce ai strîns în timpul jumătăţii scurse a Parresi- 
miilor»; — G. S. Ionânu, op. cit, p. 49: «La jumătatea Postului celui 
mare se face înumăratârea ouâlor, ca să nu se strice până la Pasci»; 
— E. Baican, op. cit, p. 1G: «La Păresini, în Qiua ursului, adecă drept 
la jumătatea Postului mare, tâte femeile își numără ouăle câte aii putut 
avă de la păstrile de casă.» i 

(4) Sim. Mangiuca, Calend cit, <Miegul Păresimilor» : <Numărarea 
ouălor câte aii ouat găinile până aci»; — Com. de d-l Ios. Olariu: «La 
Miedul Păresimilor se numără ousle în cuiburi şi se mai fac încă și 
unele farmece.» 

(5): Din Rus, com. de Nican. Bumbu,— şi din Maidan în Banat, com. 
de d-l Aur. Iana: «In acâstă di (Aiegul Păresimilor) se numără ouăle. 
de prin cuiburi, şi câte aii ouat găinile până acuma, mai odată așă de 
multe aii să ouă până la Pasci.»
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nu sunt bune de clocit, ci numai acelea ce le strîng din 
diua acâsta începând înainte. Deci tâte cele ce le-ai strîns . 

până în acâstă di le pun deo parte şi le întrebuinţeză pen- 

tru sărbătorile Pascilor, iar cele ce le strîng de acuma îna- 
inte le pun sub closce sai, dacă le mai întrec, le vind. (1) 

In fine trebue să mai amintesc încă şi aceea că, dacă Co- 
dobatura vine înainte de Miegdul Păreților, nu-i semn bun, 
căci atunăă, după credinţa Românilor din Moldova, se vre- 

miuesce a vînt, viscol și chiar a zăpadă; iar dacă Codoba- 
tura vine după acâstă di, atunci va fi vreme bună,-căldu- 
r6să şi frumâsă. (2) | 

(1) Dat. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga. 

(2) C. D. Gheorghiu, op. cit. p. 73.



BUNAVESTIRE. 

Ţ. 

BUNA VESTIRE. 

Bunavestire, numită altmintrelea și IBlagoviștenie, cade 
tot-deauna la 25 Martie. 

Bunavestire, după credinţa celor mai mulţi Români din: 

Bucovina, e o serbătâre tot aşă de mare ca şi Învierea sait 
"Pascile. 

Dacă n'ar fi Bunavestire, n'ar fi nici Pascile. 

Şi cum că întru adevăr Bunavestire e o serbătâre tot aşă 

de mare şi de însemnată ca și Sfintele Pasci, ne putem în- 
credinţă din următârea întîmplare : 

«ice că într'un an aii picat Paseile în diua de Bunavestire. 
«Preoţii, după cum e datina, s'aii sculat fârte de nâpte și, mer- 

gând la biserică, ait început să cetâscă liturghia Pascilor, însă 
despre Bunavestire mai amintit nimic. După ce aii sfirşit rugă- 
iunile Învierii, aşteptaii acuma ca să se facă diuă. În zadar le 
eră însă t6tă așteptarea, căci diuă nu se mai făceă. De lao 
vreme, vădând că nu se mai face diuă, ai început a sta pe gân- 
duri: care să fie Gre causa? Şi cugetând ei, cât vor fi cugetat, 
își aduc în urmă aminte că în diua aceea nu-s numai Pascile, 
ci şi Bunavestire, şi că pentru Pasci s'a făcut slujbă, iar pentru 
Bunavestire nu. S'aii pus deci îndată și ai făcut slujba cuvenită 
şi pentru Bunavestire, şi cum ai făcut rugăciunile şi pentru 
acâsta, îndată s'a ridicat întunericul, s'a îns&ninat şi s'a făcut
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diuă ; dar, spre cea mai mare mirare a lor, vădură că nu e di- 
min6ţă, ci că s6rele a fost ajuns acuma la amiaci. 

«De atunci nu mai pică Pascele de-odată cu Bunavestire, ci tot- 

deauna mai pe urmă.» (1) 

Cât de mare s&rbătâre e Bunavestire şi cât de mare epă- 

catul celui ce lucrâză în dezursul ei se pâte cunâsce încă 
şi din acea împrejurare că, dacă macină cine-va în diua 

acâsta, şi din făina măcinată face mămăligă, şi mămăliga 
aceea o aruncă apoi în apă, pescii nu o mănâncă ; iar dacă 

ică făină de acâsta şi o presură pe vre-un pom, pomul re- 

spectiv nu face pâme în anul acela. Aşă de mare e păcatul 

„de a lucră în giua de Bunavestire. (2) . 
Iar dacă va rîşni în giua acâsta cu mâna îndărăt şi dacă 

va luă ast-fel făină rişnită şi va presură cu ea vre-un pom 

sait copac, atunci pomul, sait ce este, peloc se şi usucă. (3) 

Mai departe, spun Românii din Bucovina că Bunavestire 

e aşă de sfintă, că dacă ese vre-un puii în decursul %n nu-i 

nimic dintr'însul. (4) 
“Ba, ce- este încă şi mai mult, dacă î în acâstă gis se ouă vre-o. 

găină, gâscă saii rață, atunci ouăle acestea. nu sunt bune 

de pus sub closce, pentru că nu es pui cum se cade din- 

t”însele, (5) . 
Drept aceea Româncele din Bucovina nici odată nu îndă-! 

tinâză a pune sub closce ou& ouate de păsările domestice 

în diua de Bunavestire, prea bine sciind că, în loc de.pui, 

ca puii, es nisce monstri. (6) 

(1) După spusa Rom. din Stroesci, com. de P. Străinul; — a celor 

din Mihoveni, diet. de ich. Cioful şi com. de Yesp. Corvin; — a celor. 
din Măzănăesci, com. de I. Butnariii; — și a celor din Cireș-Opaiţ, com. , 
de C. Dugan. | 

(2) Cred. Rom. din Cupca, dict. de Casandra Ţuguii şi com. de Th. 

” Prelici, 
(3) Cred. Rom. din Broscăuţul-vechii, dict. de Maria Nâgul şi com. 

de G. Palamarciuc. 
(3) Cred. Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ. 

(5) Cred. Rom. din Broscăuţul-vechiii, dict. de Maria Nâgul şi com. - 

de G. Palamarciuc, 

(6) Cred. Rom. din Cupea, dict. de Casandra 'Țuguiii, com. de Them. 

Prelici; — a celor din Cireş-Opaiţ, com. de Const. Dugan: «Ouăle ouate



223 

Tot din causa că Bunavestire e:0o qi fârte mare şi sfîntă, 
Românii nu duc în decursul ei vacile sati juneile la buhaită. 
ca să se alunge, pentru că, conform credinţei lor, viţeii ce-i 
vor f&tă acestea. vor fi calici, schimosiţi. (1) 
Asemenea nimeni nu trebue să caute gâlcevă în aecstă 

qi, că e răi. (2) 
Bunavestire se serbeză cu -cea mai mare sfinţenie, mai 

ales de către femei, pentru vestea cea îmbucurătâre, care a 
adus-o archangslul Gavril prea curatei feci6re aria, că va. 
nasce pe Domnul nostru Iisus Christos, Mântuitorul lumii. | 

Mai departe se dice că, precum: va fi timpul în Qiua de: 
Bunavestire, aşă va fi el şi în diua de Pasci. (3) Dacă va fi. 
îrumos în diua de Bunavestire, va fi frumos şi în diua de. 
Pasci; dacă s6rele ese.diminţă, va fi şi timpul de vreme; 
dacă ese pe la amedă, va fi şi timpul la vreme;. iar dacă 
ese -sorele de către sâră, va fi şi timpul târgii. (4) 

Dacă în diua de Bunavestire se arată sârele de dimineţă, 
atunci păpuşoii cei mai dintâiii semănaţi vor fi frumoși; 
dacă se arată cam pe la amedă-gi, atunci cei mijlociii semă-: 
naţi vor îi frumoși ; dacă se arată de către sâră, atunci cei, 

“mai, târdii semănaţi vor fi cei mai frumoși. (5) 
Dacă în diua de Bunavestire se ieă câţa înainte de. ară: 

sări's6rele, cum mai iute de diminâţă, aşă. de timpurii are: 
să fie şi primăvara. (6) 

în acâstă gi nu se pun sub eloșcă,. pentru că es pui cu două capuri: 
dintr însele.» , 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Cireș-Opaiţ, com. de C. Dugan ;—a celor din 
Broscăuţul-vechiii, dict, de Maria Nâgul, com. de G. Palamareiuc. 

(2) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 72. 
(3) Cred. Rom. diă Udesci, com. de Gavr. Rotariii ; -- a celor din 

Bosanci, com. de Sim. Şutu : «Se gice căzcum va fi vremea în giua de 
Bunavestire, așă va fi și în diua de Pasci»; — a celor din Mitocul- 
Dragomirnei, com. de Amiil. Burac: Ce vreme este de Bunavestire, 
aceea trebue să fie şi în giua de St. Pasci»; — Dim. Dan, Credinţe pop. 
buc, publ. în <Gazeta Bucovinei», an. IV, No. 97, p. 2: «Secredecă cum 
e timpul în Qiua de Bunavestire, aşă va fi el şi în diua de Pasci.> 
(4) Cred. Rom. din Udesci, com. de Gavr. Rotariii. 
(6) Cred. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de Amfil. Burac. 
(6) Cred. Rom. din Straja, com. de I. Dan.
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Dacă în giua de Bunavestire boiborosesce 6ia în „6rbă, e 
semn că vara va fi mănâsă. (1) . 

In giua, care pârtă numele dilei în care a căgut Buna- 

vestire în anul curent, 6menii să se ferâscă de a semănă 

păpușşoi, căci, s&mănând, vor fi slabi. (2) 

“In diua de Bunavestire se ieă, înainte de a r&sări s6rele, 

o baligă de vită și se lipesce la coşerul cu păpușoi, anume 
ca în vara ce urmâză să fie păpușoii buni, roditori, precum 

este şi baliga. (3) 
+ Cei mai mulţi Români din Bucovina cred că din qiua de 

Bunavestire începând înainte va fi mai cald şi mai frumos, 
de aceea se suie ciobanii în diua acâstă pe stogui de îîn și 
melință (4) cu toporul asupra ernei, ca să fugă, că 6rbai 
învergită şi ei ai acuma unde pasce turmele lor. (5) 

Drept aceea în giua de Bunavestire e datină dea b6 apă 

cu îrunză de brustur, spre a arătă mărimea căldurei:de primă- 

vară (6), şi a scâtela păscut tâte vitele, boi, cai, porci, etc. (7) 

Şi se dice că de ar fi un pore așă de slab, ca să nu se 

p6tă trage pe picidre, ci să-l tîriesci în tol6că, el tot nu 

piere, ci se îndrâptă. (8) 
Şi tot în acâstă qi se scot şi stupi, cari nu s'ai scos în 

diua de Alezii; iar înainte de a se scâte, trebue să umble 

un copil mic în pielea g6lă cu o lumină din diua de Pască 

“împrejurul lor, ca să le mârgă bine. (9) 

In zorii dilei de Blagoveștenie se încunjură casa cu tă- 

mâie, anume ca să nu se apropie nici o dihanie (şârpe) de 
casă. (10) 

(1) «Telegraful Român», Sibiiii 1872, No. 26, 
(2) Cred. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de Amiil. Burac. 

_-(3) Dat. Rom. din Mitocul- Dragomirnei, dict. de Eufrosina Romașş, 

com. de Alex. Roma. 
(4) Jlelinţă = amerinţă. 

(5) Dat. Rom. din Volovâţ, com. de Ioan Buliga. 
(6) Idem din Horodnicul-de-jos, com. de d-l Prelipeean. 

“(7) Dat. Rom, din Bosanci, com. de Sim. Șutu. 
(8) Cred. Rom. din Crasna, com de Em. Iliuţ. 

(9) Dat. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Șutu ;—a celor din Horod- 

nicul-de-jos, com. de G. Telsgă: <Omenii, cari ai ştiubeie, scot în Qiua 

asta roii (albinele) afară.» 
(10) Din Broscăuţul-vechiă, dict. de Pelagia Onciul, com. de G. Pala-
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Tot în acâstă qi se face prin unele locuri şi focuri prin 

pomete, ca și în diua de Alezii, însă mai rar, anume ca să 

:;rodâscă pomii.(1) Ma 

Românii din unele părți ale Zransilvaniei afumă în qiua 

de Bunavestire, diminţa, până a nu răsări s6rele, pomii cu 

tamâie şi pl6vă de cânepă, căci prin acâsta cred ei că vor 

fi scutiți de insecte peste an. (2) . 

In alte părţi, tot din Transilvania, fie-care familie se pro- 

vede în presâra Bunăvestirii cu nisce clopoţele, apoi cu 

chibrite şi cu tămâie. In zori de qi membrul de familie, care 

se trezesce mai de timpuriii, ieă o 6lă cu jar, pe care pu- 

nând tămâie, ese afară spre a încunjură de trei ori clădi- 

_xile şi a afumă vitele. In timpul acesta lărmuesce cu clo- 

potele legate la picior. După acestea merge 'la pomi şi, fă- 

“când sub ei focuri slabe, cârcă dâră care va da semne de 

rodire. Pe pomul ce i se pare că n'ar rodi îl atinge de trei 

ori cu tăișul securci, qicând : «dacă nu rodesci, te taiil !» Po- 

mul respectiv, înfricoșându-se de consecinţele admoniţiunii, 

se crede că ar rodi cu siguritate. | ă 

Credinţa e că: focul din 6lă atrage căldura verei, tămâia 

alungă şi depărtâză şerpii de pe lângă casă, iar focul de 

sub pomi desmorţesce şi readuce în fire organele nutri- 

tive dejă perdute. (3) | 

Tot atunci când se face foc în grădină şi se afumă po- 

mii, se afumă în unele locuri din Transilvania şi plugul şi 

vitele de jug. (4) | 

Unele femei: din Bucovina fac în dimin6ţa acestei dile foc 

în ogradă înaintea uşei şi pun alăturea pâne şi sare și o 

> 

marciuc ; — tot de acolo, com. de Nistor Costaş: «In acâstă qi se afumă 

cu tămâie împrejurul casei (în zori de di) ca în Joia-mare, spre ace- 

laşi scop. 

(1) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Axenia Nimigen, com. de P. Ni- 

migân ; —:a celor din Ilișesci, com. de Y. Botezat: <Omenii facțfoe de 

diminâţă prin pomete ca să rodâscă.» . d a 

"(2) Credinţe deşerte, augite de la pop. rom. din Boereni şi jur, publ. 

în «Gazeta Transilvaniei», an. LVIII, Braşov 1895, No. 102... 

(3) Vasile “Rebrean, Datine poporale, publ. în «Ungaria», revistă so- 

cială-sciinţitică-literară, Cluj 1892, p. 288. | 

(1) «Gazeta Transilvaniei», an. LI, Braşov. 1888, No. 112. 

arian, Sărbătorile, II. , 15.»
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cotă cu apă ca să se încăldâscă îngerii, să mănânce şi să 
bea apă. Pânea și sarea o daii apoi de pomană. (1) , 
„In unele părţi din Banat e usitată în giua de Bunaves- * 

tire nu numai umblarea şi afumarea împrejurul caselor 
şi moșiilor, spre alungarea şerpilor' și omigilor, ci şi baterea 
fiarelor. (2) - 
“In alte părți, tot din Banat, în presâra şi diminâţa gilei 

de Blagoveștenie, găzdăriţa casei aprinde o 7îză şi afumă cu 
ea casa şi: tâte corlatele (3), ca să nu se încuibeze şerpii 
în'ele. (4) 

Unele femei păstrâză rîza sai dărza, cu care ai spălat 
vasele — uneltele de mâncare — Luni diminâța după za- 

„postitul de Pasci, şi cu acea dărză afumă corlatele. (5) 
„Tot atunci se scot şi vitele afară de prin grajduri şi se 
lasă la s6re, pentru ca să fie sănătâse peste tot anul. | 

In unele case se scot şi tote hainele, straiele, coj6cele prin 
„curte la 'aer, ca să se curețe de miesmele de &rnă şi apoi 
să se pună bine peste vară, ca să nu mucedâscă. (6) 

In giua de Blagoveştenie strîng femeile omăt şi întrebu- 
inţeză apa dintr'însul ca l6c pentru durere de cap şi pentru 
de dânsele. (7) Bolnavul se spală cu acâstă apă şi postesce 
(ține) trei Miercuri, anume: Miercurea întâia din Postul 

mare, când se împrăştie Flele sai când își pun Milostivele 

  

(1) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Varvâra Minti6n şi Irina Bul- 
buc, com. de P. Scripcariă. 

(2) Sim. Mangiuca, Calendarul pe an. 1882 şi 1883. 
(3) Corlate = cele aparţinâtre de casă şi! sălașul cu. marva afară 

la câmp. - 
(4) Com. de d-l Aurel Iana şi Iosif Olariu. 
(5) Com. de d-l Ios. Olariu: <Dărza de la zapostitul mare o mai pă- 

streză Româncele nâstre şi ca să afume copiii mică pentru năprăcit — 
spaimă.» . 

(6) Com. de Aur. Iana şi Ios. Olariu; — Sim. Mangiuca, Calend, ci. : 
«Pe giua de Bunavestire cad următârele datine şi credinţe :7 scâterea 
afară din casă și punerea în curte (avlie, obor) a vestmintelor, pătu- 
rilor, straielor şi a tuturor hainelor, spre a se aeră (pe alocurea la 
Florii).>. ! - 

(7) De dînsele, după spusa Vârvarei Mintiân, le causâză Zlele, cari 
sunt închipuite ca nisce vîntâse şi, dacă. îl ating pe cine-va Elele, atunci 
respectivul se bolnăvesce la încheieturi, şi acâstă bâlă se numesce de 
dinsele.
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tera (1), Miercurea întâia după Pasci şi Miercurea întâia 
după Duminica mare sai Rusalii. (2) 
“In Banat toţi casnicii îşi spală în diua de Blagoveștenii 

corpul cu apă de pe nâuă contra puricilor. (3) - 
„In unele părţi însă, tot din Banat, se stropesc mai îna- 

inte de acâsta casele cu apă din nâuă topită, ori și cu apă 
neîncepută de la rîii și după aceea se începe a mătură şi 
în cât va fi cu putinţă, în pelea g6lă. Iar măturând cu un 
dărab de pele de vită crepată, muerea descântă: 

'— Ha, boi-negri! — înţelegându-se puricii 
Că ei m'am sculat, 
Cu mătura v'am măturat 
Și departe v'am aruncat: i - 
Sub brăduţi mărunți, 
Sub p$le de munţi! 

Şi făcând acâsta, se crede că puricii, ce se află peste 
vară sub bragi, sunt puricii mânaţi de fărmecătâre. (4) 

De la acestă qi începând, muerile din. Banat se duc la 
codru și aduc lemnușele (5), cari s6 păstrâză apoi pentru 
Joi marele (Joi mari). (6) 
„In multe comune din Banat numerâse familii sântuese . 
Bunavestire de patrână a casei. (7) - 

In fine în giua de Bunavestire se deslâgă limba pastri- 
lor şi pescele pentru mâncare. Insă despre acâsta' mai pe 
larg în capitolele ce urmâză. 

  

(1) Cred. Rom. din Frătăuţul-vechii, com. de Em. Isopescu: <A treia 
di după Lăsatul secului de vară să nu se lucreze, căci atunci se îm- 
prăscie Elele, cari pot aduce multe nenurociri celor ce lucrâză în giua 
aceea»; — «Gazeta Transilvaniei», an. LVIII, Braşov 1895, No. 102: 
«In Miercurea întâia din Postul mare (Păresimi) nu lucrâză femeile, 
căci Milostivele îşi pun târă.» A 

(2) Cred. Rom. din Tereblecea, dict..de Varvara Mintisn, com. de P, 
Seripeariii.: ! 

(3) Com. de d-l Aurel Iana. 
(4) Com. de d-l Ios. Olariu. . . 
(5) Bee de alun uscate, frânte şi nu tăiate, aduse pe cap şi nici de 

cum tîrîite după ele. 
(6) Com. de Aurel Iana. 
(7) Sim. Mangiuca, Calend. cit.
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TI 

DESLEGAREA LIMBEI PASERILOR. 

In diua de Bunavestire sai Blagoveştenie, după credinţa 

_ Românilor de pretutindenea, se deslâgă limba tuturor pasă- 

'vilor cântătâre spre a put6 cântă (1), şi cu deosebire a cau- 

culuă (2), care t6tă 6rna a fost ulii, iar la Bunavestire se 

preface iarăşi în cuc. (3) | 

Drept aceea fie-care Român, mie şi mare, tînăr şi bătrân, 

aştâptă cu cea mai mare nerăbdare sosirea acestei dile şi 

dimpreună cu dînsa şi a cucului. (4) | 

Insă ca nu cum-va cucul să-i surprindă nepregătiţi, de 

aceea fie-care pârtă grijă ca să aibă tot-deauna bani la sine 

şi să nu fie flămângi sai supăraţi, căci în casul contrar tot 

anul vor duce nevoie de bani şi vor fi îlămândi şi supăraţi. (5) 

Şi cucul, cum a sosit şi i s'a deslegat limba, îndată în- 

cepe a cântă, și cântă necontenit de la Bunavestire şi până 

la Sângiene (6) sati până la Sân-Petru (7), iar atunci se 

înn6că cu orz şi, ne mai putând mai mult cântă, se preface 

(1) Cred. Rom. din Stupea, com. de Onuir. Căilân : «In giua de Bla- 

goveşte se deslâgă limba la tote pasările spre a cântă.» | 

(2) Cred. Rom. din Gura-Homorului, com. de Em. Netea: «Bunavestire 

se serbâză pentru deschiderea glasului la păsările cele cântătâre şi mai 

ales a cucului»; — a celor din Balacâna, diet. de Ilie Banâui, com. de 

C. Ureche. 
(3) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Const. Seripeariă, com. de 

P. Seripcarii ;—<Zribuna poporului», an. IL, Arad 1898, No. 90, p. 908. 

(4) Cred. Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ: «Blagoviştenia o 

aștâptă toţi Gmenii cu mare bucurie, ca să audă cucul cântând.» 

(5) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Const. Scripearii, com. de P. 

Scripearii. 

(6) C. D. Gheorghiu, op. cît, p. 72: «Din acâstă gi, adecă din diua de 

Blagoveştenie, i se deslâgă limba cucului şi cântă neîntrerupt până la 

Sândiene. La Sângiene iar i se l6gă limba și nu mai pote cântă până 

la altă Blagoveştenie»; — S. FI. Marian, Ornitologia pop. rom, tom. I, 

Cernăuţi 1833, p. 17 și 37—38, | 

(1) «Gazeta Transilvaniei», an. LX, Braşov 1897, No. 67: «Cucul cam 

pe la Bunavestire până la Sân Petru avea multe misiuni de împlinit ; 

el trebuiă să ne spună viitorul saii să ne aducă sciri despre iubiții şi. 

iubitele n6stre. . . .»
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iarăşi în ulii, şi ast-lel petrece el apoi peste 6rnă până la . 

Bunavestirea viitâre. (1) 
Iar când îl aud întâiași dată cântând, atunci toţi fără do- 

osebire îl într6bă, gicând:. 

Cucule, | 

Puiucule! 
Câţi ani îmi vei dărui 
Până ce ei voiii muri ? (2) 

Iar feciorii cei holtei şi fetele cele mari, bune de măritat, 

mai adaog, pe lângă aceste cuvinte, încă. şi următârele : 

“ Cucule, 
Voinicule ! 
Câţi ani îmi vei dă . - 
Pân' moiu însură ? 

Cucule, 

Bucule! 

Câţi ani îmi vei dă 
Pân' mvoiii mărită ? 

Şi apoi, numărând glasurile, fie-care glas e socotit drept un 

an. (3) 
ar când îi vine timpul ca să plece de la noi, atunci, mai 

ales recruţii ce aii să se ducă la miliţie, adresându-se către. 

dînsul, die: 

Cântă cuce | Cucule, în ţeri străine. 

Când te-i duce, | “Tu-ă: merge. pe sus cântând. , 

Cu trei dile mai nainte, Şi ei pe jos lăcrămând | 

Ca să-mi gat şi eit merinde, | Şi la părinţi cugetând ! (4) 

Să mă duc și eii cu tine, 

Dar să lăsăm cucul și să ne întârcem pe un moment şi 

spre cele-lalte pasări călătâre. 
„Precum cucul, așă şi cele mai multe dintre cele- lalte pa- 

sări călătâre, precum rîndunelele, cocostârcii. şi: alele, în-- 

(1) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Const. Seripcarii. 

(2) Pretutindenea în Bucovina. 

(3) Com. de d-l Grigore Sima al lui Ion, din Bucium-Poeni în Tran- 

silvania. — Vegi şi «Gazeta Transilvaniei», an. LX, cit. 
(4) Com. de Gr. Sima al lui Ion.
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cep a veni, după spusa Românilor, asemenea de pe la 

Bunavestire înainte, şi tot din acâstă di celor cântătâre li 

se desl6gă glasul şi prind a cântă de se răsună pometele, 

luncile, dumbrăvile şi codrii de cântecele lor. (1) 

Ce se atinge de cocostirei, se dice că, dacă vin mai mulți 

de-odată, atuncă primăvara va fi furtun6să şi ploi6să. 

Jar despre rîndunele die Românii din Bucovina că, dacă 

vegi întâia 6ră numai o singură rîndunică, atunci peste t6tă 

vara eşti numai singur; dacă vegi mai multe de-odată, atunci 

„peste t6tă vara eşti întovărăşit de cine-va. Şi iarăşi mai dice că 
atunci, când vegi întâiaşi dată rîndunele, e bine să te speli 

iute pe obraz cu apă sai cu lapte, ca să nu -capeţi pe faţă 

"pete, bureţi sati alunele. (2) 
Drept aceea fetele, cari ait alunele pe obraz, când văd 

rîndunele întâia 6ră, aruncă ţărnă în sus saţi se spală pe 
obraz, qicând : 

Ducă-se alunelele mele 
Pe penele tale! (3) 

Românii din unele părţi ale Zransilvaniei însă cred și 
spun că câte rindunele vedi mai întâiii cu atâţia 6meni vei 

fi pe ceea lume la olaltă, se înţelege că în raiii. lar când 
„vedi rîndunele "prima Gră, e bine să stai în loc şi să! sapi 

sub piciorul drept, că vei află un cărbune, cu care te poţi 

apoi scăpă ori şi când de friguri, dacă îl bei cu apă. (4) 
- 

(1) După spusa Rom. din Volovâţ, com. de Ilie Buliga, şi a celor din 
Mihoveni, dict. de Paraschiva Cimpoeş,.com. de Vesp. Corvin. — Vedi 

şi Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1853: <La Bunavestire să sosâscă 
rindunelele» ; — din mss. d-lui I. Pop-Reteganul: «Bunavestire e gi în- 
semnată, că atunci sosese rîndunelele.» 

(2) Cred. Rom. din Volovâţ, com. de Ilie Bulioa; — azcelor din Mi- 

hoveni, dict. de Paraschiva Cimpoeş, com. de Vesp. Corvin: «Când v&d 

numai o rindunică întâia 6ră, dic fetele că ai șă trăiască singure; când 

văd mai multe, atunci aii să trăiască mai mulți la un loc cu dinsele.» 
(3) Dat. Rom. din Mihoveni, dict. de Par, Cimpoeș, com. de Vesp. 

Corvin. | 

(4) «Telegraful român», Sibiiă 187%, No. 26.
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III. 

DESLEGAREA DE PESCE. 

E fie-căruia prea bine cunoscut că poporul român de pre- 
„tutindenea nu mănâncă nici odată în Postul mare bucate de 
„frupt sai de dulce, ci numai de post saă de sec. Ba, afară 
"de Florii şi de Bunavestire, nici chiar pesce nu se încu- 
metă a mâncă în decursul acestui post, şi: acâsta din causă 
că așă stă scris în cărţile bisericescă. : 

In diua de Florii însă, şi mai cu s6mă în giua de Buna- 
vestire, fiind în aceste două dile deslegare de pesce, adecă 
fiind încuviinţat a mâncă şi pesce, fie-care Român, până. 
chiar şi cel mai sărman și mai nevoiaș, caută să aibă și de 
acesta de mâncat (1), şi acesta nu numaipentru ca să se nu- - 
trescă, ci şi ca să fie sănătos ca pescele în decursul anului. (2) 

De aici vine apoi că în aceste două. dile se trece f6rte 
muit pesce. o 

Dar nu numai Românii sunt aceia cari se bat aşă de 
tare, şi mai ales în giua de Bunavestire, după pesce, ci 
chiar şi figanii. Insă de Gre-ce aceștia nu prea ai pe ce 
să-şi cumpere pesce românesc, se mulțămesc şi cu pesce fi- 
gănese, adecă cu brâsce. (3) | 
„De aici vine apoi şi următârea satiră, prin care sunt Ţi- 
ganii luaţi de către Români în rîs și batjocură :" 

  

(1) Datina tuturor Rom. din Bucovina; — în special a celor din Vo- 
lovăţ, com. de Ilie Buliga: «In giua de Biagoviştenie die Omenii că este 
"voie de mâncat pesce, şi cine înghite atunci un pesce vii întreg, acela 
va prinde peste tot anul pesce»; — din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul;— 
Dr. G. Crăinicânu, Igiena "făranauluă român, Bucuresci 1895, p. 224: 
<Pesce se mănâncă numai la Bunavestire şi Florii, în: colo nică măcar 
scrumbiile nu sunt permise, cum sunt în Postul Crăciunului; până şi 
untul-de-lemn este oprit în prima şi ultima s&ptămână a Postului mare.» , 

(2) Din mss,. d-lui I. Pop Reteganul. 
(3) După spusa Românilor din Volovâţ, com. de Ilie Buliga : «Se gice 

că în giua de Blagoveşte se desghâţă pescele Țiganilor — adecă brâ- 
scele — şi începe a cântă» ; -- iar după spusa Rom. din unele părţi ale 
Transilvaniei, vegi «Telegraful român», Sibiii 1872, No. 26: «Brâscele 
de la Bunavestire nu-s mai mult bune de mâncat, pentru că încep a 
cântă.» :



Într'o di de Blagoveşte 
Toţi Românii aveaii peşte, 

Numai dada bătrânul 
N'aveă încă nici unul. 
Dar” aveă, dada, aveă 

Aveă doi-spre-dece cai: - 

Cu ochii boldiţi, 
Cu âinţii rînjiţi, 
Cu ochii 
Ca steelele, 
Cu dinţii 
Ca greblele, 

Cu copitele 
Ca sitele... 

Şi mai aveă, dada,'aveă: 
O lâncă lencată, 
În pod aruncată, 
De elosce lucrată, 

Pe de cătră sâre 

C'o r&suflătore, 
Pe de cătră lună 
C'o gaură bună, 
Pe de cătră stele 
Borţi mai mărunţele, 

Jar” de cătră ţâra ungurâscă 

Numai singur dracul scie 

Să le potrivâscă 
Și să le cârpâscă. 
Și mai aveă încă: 

Ciobote de.săftian, 
Cum îi place la ţigan:. 

Cu căputa 

Fără talpă, 
Cu turâtcă |. 
Nici o l&că. , 

Şi s'a pus dada pe trâbă, 
" Şi şi-a scos lânca de grabă,-* 

Şi cu dînsa s'a 'mbrăcat, 
Și ?n ciobote s'a *ncălţat, 
Și s'a dus apoi la halta 

Balta, 
Ca să prindă pește   
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Să aibă de Blagoveşte. 
Şi la halta 
Balta 
Cum a sosit 

Dada 'ndat'a şi zărit 
Stând pe malul belţilor 
Crancoviţa pescilor. 

Și cum stă 
Și se ?'nholbă 

Dada singur se miră 
De-atâţia pesci ce eră. 
Şi-acasă mi s'a 'nturnat 
Şi pe loc a și luat 
Căruţa cea "nferecată, 
Cu aţă de buci legată, 
Şi la ea caii i-a prins 
Și după pesce s'a dus. 
Și mergeă, dada, mergeă, 
Lumea de se spăriă, 

La d6l tot cu opintele 

Şi la vale cu poprele, - 

Iar pe şes 
Tot pe jos, 
Că-i mai sănătos 

Și nu prea primejdios. 
Și ?ntr'o di de vară, 
Din zori până ?n sară, 

A eşit din ograd' afară, 
Și când a fost diua gata 

A ajuns la halta 
Balta, 
Și la halta 
Balta 
Cum a sosit 

A şi virit 
Căruţa 'n lata 

| Balta, 

Să ieâ pescii cu rădicata. 
"Dară n'a apucat bine . | 

A ?mtră ?n lata 
Balta 
Şi-o ştiuculiţă, n
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În patru brâncuţe, — Teâ-o, dadă, căs'a copt! .. 

De pe schiţă . „Atunci dada a luat-o 

Pe schiţă Şi cu pil'a despicat-o 

Ţup la dada în căruță. Şi-a 'mpărţit-o 'n două 

Dada, cum a zărit-o, Şi ne-a dat şi nouă, 

Spre casă a şi tulit-o, Să mâncăm şi noi pește 

Şi-a adus-o De Blagoveşte. 

Acasă Şi-am început a mâncă. 

Şi-a pus-o Dar care cum gustă 

Pe masă, - Din ochi se *nholbă, 

De pe masă Din dinţi că criîșcă, 

Pe vatră, | Pe loc şi crăpă,: 

Unde n'a fost foc nici odată Dracul mi-l luă. 

De când eră mama fată. Numai dade-i mergeă bine, 

Şi cum a pus-o pe foc, Că-i treceă verde prin vine. (1)   Ştiucuţa şi făcut mniore. 

Afară de acâsta e de însemnat că, dacă vrea să fie cine- 

va în decursil anului pescar bun, să pâtă prinde mult | 

pesce, se. dice că e bine să se ducă în diua de Bunavestire 

la biserică, să ieă de- acolo anaforă şi să mârgă după aceea 

la pesce. Şi care pesce îl va prinde mai întâiă să-i pună o 

fărămătură de anaforă în gură şi apoi să-i gică: 

—- Du-te! şi cu câţi te vei întilni, spune- -le la toţi să vină 

la mine! 

Şi cu acestea să-l lase iar în apă. 

Făcând acâsta, se crede că,peste tot anul, când va merge 

a pescui, va fi forte norocos... tot-deauna va veni cu 

straiţa plină. (2) - | 

In fine în ţinutul Reghinului săsesc din Transilvania cir- 

culă credinţa că cine vrea să fie 'vînător bun să se ducă : 

la biserică în giua Bunăvestirii şi, după ce va luă o fără-“ 

mătură de anaforă, să “mârgă cu dînsa,.să facă într'un 

pom o găurice şi să o pună acolo şi apoi să ţintâscă din , 

depărtare asupra ei. Puşcătura negreşit va nimeri în ana- 

îoră, din: care va curge sânge. In tot anul apoi va fi pușcaş 

(1) Din Iişesci, diot. de Nicolae” Botezat; — vedi şi S. Fl. Marian, 

Satire poporane române, Bucuresci 189%, A 253—283, 

(2) «Telegraful român», Sibiiit 1812, No.
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i6rte bun. Dar asta e păcat mare şi de aceea nu cârcă 
“nimeni. (1) 

IV. 

BLAGOVEȘNICUL, 

„ Sub Blagoveşnic, după -cum cred şi spun cei mai mulţi 
Români: din Bucovina, se înţelege Archangelul Gavril, care 
a fost trimis de Dumnegeii ca să ducă prea curatei fecidre 
Maria vestea cea bună şi îmbucurătâre că va nasce pe 
Domnul nostru Iisus Christos Mântuitorul lumii. (2) 

Blagoveşnicul, numit altmintrelea și Gavril Blagoveșui- 

cul (3), cade tot-deauna a doua qi de Biagoveștenie saii 
Bunavestire. (4) 
Blagoveșnicul se serbâză mai cu sâmă de către femei: (5) 

a) Pentru că a adus buna vestire despre nascerea lui Iisus 
Christos (6) ; 

(0) Idem, loc cil. 

(2) După spusa Rom. din Frătăuţul- vechii, dict, de Eudochia Is0- 
pescul; — a celor din Balacâna, com. de G. Jemna: <A doua gi de Bla- 
goviştenie se află Gavril Blagoveşnicul, care se serbâză mai cu semă 

de către femei, pentru că a adus buna vestire despre nascerea lui Isus 
Christos, și de aceea se châmă Blagoveşnie.» 

(3) Din Crasna, com. de Em. Iliuţ: <Blagoveşnicul se mai châmă şi 
Gavril Blagoveşuicul şi pică a doua gi după Plagoviştenie» ; —a celor 
din Mihoveni, dict. de Mich. Cioful, com. de Vesp. Corvin: <A doua di 
de Blagoviștenie pică Gavril Blagoveşnicul> ; — a celor din Pătrăuţ, 
com. de Sim. Holca:-<Sub Blagoveşnie se înţelege Archangelul Gavril.» 

(4) Din Securiceni, com. de G. Gușet: «Blagoveşnicul este St. Gavril, 

care se serbeză a doua di după Bunavestire» ; — din Horodnicul-de-jos, 
com. de G. Telâgă: <A doua di de Blagoviştenie pică Blagoveşnicul, 

căruia îi mai die Gmenii şi Gavril»; — din Măzănăesci, com, de I. But- 
„narii : <Blagoveşnicul este Gavril. El pică a doua di de Blagoviştenii»; 

— din Tereblecea, dict. de Varvara Mintiân, com. de P. Seripearii: 

«Blagoveşnicul se serbâză a doua di de Blagoviştenie, > 

(5) In Crasna, com. de Em. Iliu. 

„_(6) In Balacâna, com. de G. Jemna.
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b) Pentru ca să fie curate la faţă (1); 

c) Pentru ca să nu li se calicâscă copiii (2); 

d) Pentru ca să fie scutite vitele de jivine (3); 
6) Pentru căi o gi cu primejdie. (4) 
Serbătârea acâsta este mai mult pentru partea femeiască, 

de aceea de 6re-ce se dice că lucrul femeesc este mai gin- 
gaş decât cel. bărbătesc. De. aici şi vine apoi că femeile. nu 
lucrâză în acâstă di, şi mai ales prin casă, pe când pe afară 
bărbaţii lucreză. (5) 

Pe lângă Gavril Blagoveşnicul se mai serbâză a doua qi: 
de Bunavestire încă şi amintirea unora dintre Sfinţii Apos- 
toli, şi acâsta asemenea pentru primejdii. 

Despre așezarea acestei sărbători se istorisesc următârele : 

«Se dice că, așezându-se sărbătorile, unii dintre Sfinţii Apostoli 
m'aii fost de faţă. Venind ei acasă şi augind despre cele așezate 
şi neaflând puse qile și pentru dinșii, s'au deplâns la cei-lalți 
Apostoli. Aceștia deci le-aii aşezat a doua di de Bunavestire, de 
Sânt-llie ete., cari dile să se ţină întru amintirea lor, şi aii ame- 
ninţat pe cei ce nu le vor ţin cu primejdii.» (6) 

In acâstă di, ca şi în diua de Bunavestire, nu e binea 

(1) In Părtescii-de-sus, com. de G. Baranaiii. 
(2) In Tereblecea, dict. de Axenia Nimigân: <Blagoveşnicul este în- 

tăia di după Blagoviştenie. S&rbătârea acâsta se ţine ca să nu se cali- 
câscă copiii.» 

(3) In Straja, com. de I. Dan: «Blagoveştnicul se serbâză a doua gi 
de Blagoviştenie, ca să să fie scutite vitele de jevenii.» 

(4) In Ilişesci, com. de V. Botezat: «Blagoveşnicul pică a doua gi de 
Blagoviștenie şi-l serbâză femeile, pentru că-i sărbătâre cu primejdie» ; 
— Dim. Dan, Comuna Straja, p. 96: <A doua gi de Bunavestire se ţine 
pentru primejdii.» 

(5) Dat. Rom. din Tereblecea, dict. de Vârvara Minti6n, com. de P. 
Seripeariii; — a celor din Balacâna, ict. de Ilie Bandul, com. de C. 
-Ureche : «Blagoveşnicul pică a doua gi de Blagoviştenii şi el este mai 
mult pentru partea femeiască; femeile nu lucr&ză, ci-l serbâză»; — a 
celor din Lisaura, sat în distr. Sucevei: <Blagoveşnicul îi un sfint, care 
cade u doua gi după Blagoviștenie. Acest sfint se numesce Gavril. Ome- 
nii, şi mai ales femeile, serbâză acâstă di, ba chiar în forte multe părţi 
nu se lucrâză de loc. Ei dice că acâstă di e pe roșu şi de aceea trebue 
s'o serbeze.» 

(6) Dim. Dan, Comana Straja, p. %.
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se lăsă vacile şi juncele să se alunge, pentru că viţeii lor 

vor fi calici. | 

Dacă gâscele şi găinile se ouă în acâstă qi, atunci aceste 

ou& nu sunt bune să se pue la clocit, pentru că nu es pui 

cum se cade dintrînsele, ci es numai nisce caliă. (1) 

In fine mai e de observat încă și aceea, că precum în 

giua de Bunavestire, aşă și în diua de Blagoveșnic, 6menii 

îndătin6ză a mâncă pesce. | 

Deci, precum în diua premergătâre, aşă şi în acestă di, 

îndătinâză Românii dea luă pe Țigani în ris şi batjocură, 

că aceştia, în loc de pesce, aii prins şi ati mâncat brâsce. 

  

(1) Din Broscăuţ, com. de Nistor. Căstaş. 

 



FLORILE. 

ŢI. 

SÂMBĂTA LU LAZĂR. 

Sâmbăta dinaintea Floriilor se numesce Sâmbăta lui La- 

zăr. Şi ea se numesce de. aceea aşă, pentru că în acâstă 

Sâmbătă Românii serb6ză amintirea a trei Lazări, şi anume: 

a) a lui Lazăr cel sărac, despre care e vorba şi în evan- 

ghelia lui Luca XVI, 19—31; 

b) a lui Lazăr din Vitania, fratele Martei şi al Mariei, pe 

care Pa înviat Domnul nostru Is. Chr. înainte de Duminica 

Floriilor, qiua în care a întrat în Terusalim; şi 

c) a unui Lazăr numit altmintrelea şi Lăzărel sai Ld- 

zărică, care a murit de dor de plăcinte. | 

Tot, în acâstă qi Româncele de pretutindenea fac şi coc îe- 

lurite copturi şi mai cu .s6mă plăcinte, cari le împărţese 

apoi sărmanilor de pomană, anume ca să nu păţescă şi ele 

cum a păţit mama lui Lazăr, care a murit de dor de plă- 

cinte, saii ca avutul, care n'a voit să dea lui Lazăr cel să- 

rac nici măcar o singură fărmătură de pâne de pe masa sa 

ca să-și potolâscă î6mea. . 

In giua acâsta e bine de dat de pomană încă şi de aceea, 

că dacă fratele lui Lazăr cel sărac n'a fost bun la inimă și 

îndurat, măcar că eră destul de bogat, atunci cel puţin noi 

să fim mai înduraţi şi să dăm pentru cei s&rmani, căci, fă-
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cându-o acâsta, Lazăr cel sărac cere de la Dumnedei erta- 
rea păcatelor n6stre. (1) 

In Sâmbăta lui Lazăr nu e păcat de lucrat, numai de 
tors nu e bine, pentru ca să nu se îmbăleze morții, să nu 
li se dea bale, căci în acâstă qi toți morţii fără deosebire 
aștâptă la pârta raiului. (2) 

Drept aceea nevestele, afară de tors, fac tâte cele-lalte 
lucruri. Așă, unele dintre dînsele merg în pădure şi aduc 
o buru6nă numită Țîfa vacei, pe care o dati apoi vacilor, 
ca să dea lapte. (3) 

Iar fetele răsădese în acâstă d florile, credând şi gicând 
că le va merge bine, pentru că-i Sămbăta lui Lazăr şi a 
Floriilor. (4) 

Româncele din Banat îndătin6ză de a scâte în acâstă gi 
vestmintele, straiele şi hainele din casă afară spre a se ae- 
risi în curte. (5) 

Mai departe, atât fetele din Banat cât şi cele din Zran- 
silvania îndătin6ză în presâra Floriilor de a scâte și a pune 
căutătorea (oglinda) împreună cu cămașa curută, care e me- 
nită spre îmbrăcare în giua de Flori, sub un păr altoit, 
ca dimin6ţa să r&sară s6rele peste ele. 

Cu oglinda şi cămaşa acâsta se fac apoi fermecătorii pen- 
tru dragoste şi sănătate. (6) | 

Românii din unele părţi ale Munteniei, precum bunădră 

cei din comuna Râjleţu-Vieroşiu, jud. Olt, nu plantâză în 

s&pt&mâna dinaintea Floriilor nici un fel de pom, nică nu 

, 

() Dat. şi Cred. Rom. din Gupea, dict. de Casandra Puguiu, ce com. . de 
Them. Prelici. 

(2) Dat. și Cred. Rom. din Balacâna, dict. de Vas. Rusul și com. de 
Const. Ureche; — și a celor din Cupca, dict. de Cas, Țuguii: «In Sâm- 
băta lui Lazar femeile nu torc de fel.» 

(3) Dat. Rom. din Mitocul Dragomirnei, dict. de Amtilochi Romaş și 

com. de Alex. Romaş. 
(4) Dat. fetelor din Crasna, com. de Em. Iliuţ. 

(6) Sim. Mangiuca : Calend. pe an. 1883. - 
(6) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1883; — din mss. d-lui 1. Pop- 

Reteganul, com. Păucenesci : «In sâra de Florii se pune oglinda şi că- 
mașa curată a aceluia, cui vrem a face de dragoste, sub un păr oltoit, 
ca s6rele să r&sară pe ele. Acelea sunt apoi bune de făcut pe dragoste.»
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pun semănături şi zarzavaturi, credându-se că nu vor face 
fructe, ci numai flori. (1) | 
-In alte părţi, tot din Muntenia, este datină ca Sâmbătă 

înainte de Duminica Floriilor, şi anume dimin6ţă, să se adune 
toţi copiii și copilele de şcâlă la casa şedlei, unde vine şi 
preotul cu cântăreții şi cu icâna Domnului nostru Is, Chr. 
După ce s'aii adunat cu toţii la un loc, cântăreții şi preo- 
tul, care e îmbrăcat bisericesce, adecă în epitrachil şi felon, 
ieau icâna Domnului, încep a cântă: <Arătatu-s'aă ale adin- 
culuii îsvâre» şi dimpreună cu dînşii cântă copiii şi copilele. 

Ast-fel apoi, având fie-care în mână ramure de finic (2), 
se duc în rînd şi cântând până la biserică. Ajungând la bi- 
serică, pun ramurele în pridvorul bisericei Şi, după ce intră toţi 
în biserică, cetesce preotul rugăciunea de ertare (îngenun- 
chiând toţi) şi apoi miruesce pe toţi la iconostas. (3) 

II. 

LAZĂR CEL SĂRAC. 

Despre Lazăr cel sărac există la Românii din Bucovina 
următbrea legendă: a 

«ice că erai odată doi fraţi: unul fârte bogat, iar altul, 
anume. Lazar, frte sărac, | | 

“Şi pe când cel bogat eră sănătos și-i mergeă în t6tă privinţa 
î6rte bine, pe atunci lui Lazar nu numai că-i mergeă fOrte reii, 
nu numai că sărăcise şi ajunsese la sapă de lemn, ci a mai fost 
dat peste dînsul încă şi o bâlă fârte cumplită şi urîtă, adecă 
nisce bube rele, cari i se făcură peste tot trupul și din pricina 
„cărora mai toți Gmenii se feriaii de dinsul. Ba, ce este încă şi 
mai dureros, nici chiar soţia sa, căci Lazar eră însurat, nu-l 

  

(1) Din Rep. la Cest. d-lui Nic. Densușianu. 
“ (2) Ori stilpări, ori mâţișore, ori rămurele de plop îmbobocit, care 
tot acelaşi lucru este, cu numirile aici arătate. 
-(3) E. Baican, Obiceiuri la Română, p. 16—17,
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suferiă ; chiar și acâsta s'a fost lepădat de dinsul şi nu-i mai 

da ajutorul trebuincios, ci, părăsindu-l, se purtă acuma cu gân- 

dul .ca să se mărite după un alt bărbat. 

«Dar nici frate-seui cel bogat nu eră mai bun. Acestuia încă 

“nu-i păsă de dînsul, ca şi când nu i-ar fi fost frate. Din potrivă, 

fiind holteiii,. gândurile lui, ca şi ale cumnatei sale, îi sburaii cu 

totul în alte părţi şi anume: unde și-ar put6 află o mirâsă fru- 

„mâsă şi avută ca şi dinsul. i 

«Şi n'a trecut mult timp la mijloc şi, aflându-și mirâsa dorită, 

făcă nuntă şi poftă 'la dînsa pe toţi Gmenii și boerii cei mai 

avuţi şi mai însemnați. - 

«Lazar, audind că frate-seii se îns6ră şi c'a poitit o mulţime 

de lume la nuntă, şi-a luat inima în dinţi, s'a dus și el la nuntă 

și i-a dis frăţine-seu: 

<— Frate! primesce-mă şi pe mine la masă ! 

«Insă frate-sei, cum îl vădă, a început a strigă pe dinsul și 

a dice: 
«— Ce fel de frate îmi ești tu!... tu nu-mi ești frate, ci un 

calic şi jumătate !... marş afară! 

«Lazar, vădând cât de 'mpetrit și re la inimă e frate-stu, 

Vai umplut lacrimile, a eşit afară şi, puindu-se lângă o grămadă 

de gunoiii a început a plânge cu hohot de ruşinea ce o păţise, 

de durere şi năcăjit ce eră. 

«Cânii bogatului, cari alergă încolo şi încâce prin ogradă, 

apropiându-se de Lazar și vădându-l că-i mai mult mort decât 

viii de durere şi fâme, merseră în casă şi, aflând sfărămături de 

pâne şi ciolane aruncate sub masă, le luară în bot și, scoţându-le 

afară, le duseră lui Lazar. | 

«Lazar, rupt în coşi de î6me, cum eră, începi a mâncă sfăr- 

măturile de pâne și a suge măduva din ciolane, iar cânii ce i 

le adusese sta împrejurul lui şi-i lingeaii bubele. 

«Bogatul, eșind afară și vădând cele ce se întimplă, porunci 

slugilor să prindă cânii și să-i lege. | 

«Slugile... ce eră să facă ?... de voie, de nevoie, se supu- - 

seră, prinseră cânii şi-i legară. De Lazar însă nu se atinseră, 

una că le eră milă de diînsul, și al doilea temându-se să nu se 

umple și ei de bube. o 

«Nu mult după acâsta, sfirșindu-se nunta şi masa, cântările și 

veselia și prindând nuntașii a se depărtă, es și lăutarii afară și, 

vădându-l pe Lazar stând ghemuit lângă grămada cea de gunoii, 

îi dise: - E 

«— Ce faci, Lazare, aice?... ești bolnav ? 

.
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«— Da! — răspunse Lazar, oftând, — sunt bolnav, şi încă, 

după cum vedeţi şi singuri, forte răi! 

„ «— Scii ce, Lazare! — diseră mai departe lăutarii, — noi până 

acuma am cântat fraţine-tăii, iar acuma voim să-ţi cântăm şi 

ţie, d6ră-ţi mai trece din cea durere şi suferinţă! 

«— D'apoi bine, cum să-mi cântaţi, că eii mam cu ce vă 

plăti! 
«— Noi îţi vom cântă: şi aşă de g6ba, pentru că tu, când erai 

sănătos şi bogat, nu odată ne-ai dat de câştigat! 

«Şi cum rostiră cuvintele acestea lăutarii de-auna şi înce- 

pură a-i cântă. | Da 

«Audind bogatul, că lăutarii cântă, a eșit afară să vadă cui 

îi cântă. Şi vădând el că-i cântă lui Lazar, a început a-și bate 

joc de dinșii şi a le dice: 

«— Halal de voi!... sciii că v'aţi aflat omul cui să-i cântaţi!... 

Nu vedeţi că-i sărac lipit pămîntului?... cu ce să vă plă- 

+6scă?... dâră să vă dea nisee bube, că alta p'are ce vă da!... 

«Insă lăutarii nui băgară cuvintele în sâmă, ci cântară mai 

departe! A 

«Lazar, după ce ai gătit de cântat, le mulţămi din t6tă inima 

şi apoi, luând un pumn de coji de pe bubele sale, cari: le ave 

de mai nainte strînse în pla cămeșii, şi dându-le, dise: 

«— Să nu vă fie cu supărare'şi bănat, primiţi drept resplată 

acâstă spuză de pe bubele mele, că alta n'am ce să vă dai! 

«Lăutarii nu sciait ce să se facă de ruşine, dar n'aii dis ni- 

mic, luară cojile şi se porniră apoi mai departe cu gândul că 

îndată ce vor eşi în drum să le arunce jos. Insă când ajunseră 

în drum şi voiră să arunce cojile căpătate văd, spre cea mai 

mare mirare a lor, că acestea sait prefăcut în galbeni. Şi vă- 

dând ei acâsta, pe cât de tare erai mai nainte îngrijaţi ca să 

nu se umple şi ci de pod6ba ce o aveă Lazar, pe atât de tare se 

Ducurară âcuma ; și de bucurie mare s'aii dus să cânte ŞI s0- 

ţiei lui Lazar. 

«Soţia lui Lazar însă, cum îi văd că vin, se răsti cătră dînșii 

şi-i întrebă, qicând: | | E 

«— Cine va trimis și ce căutaţi la mine? 

“«— Am cântat lui Lazar, soţul dumitale, și el ne-ait dat pentru 

acâsta câte-un pumn de galbeni, şi acuma am venit să-ţi cântăm 

şi dumitale! — răspunseră lăutarii. - 

«Şi cum rostiră cuvintele acestea, se puseră şi-i cântară şi ei 

vre-o câte-va cântece, şi apoi, fără să mai aştepte vre-o plată 

sati mulțămită, se duseră în treabă-și. 

Marian, Sărbătorile, II. 
16
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«Soţia lui Lazar, cum ai sfirşit lăutarii de cântat și se du- 
seră de la dinsa, ce-i plesnesce prin minte?... se pune și face 
de mâncare, se îmbracă frumos, ieă mâncarea ce a făcut-o și, du- 
cându-se cu dinsa unde eră Lazar, i-o dete acestuia s'o mânănce, 
dicând: 
«— Na mănâncă și te satură!... tu qici că n'a bani, iar lău- 

tarilor ai de de unde să le dai galbeni ca să-ți cânte, mie însă nu! 
„«— Ei le-am dat bube, iar nu galbeni! — răspunse Lazar. 
«— Bine! —- gise mai departe nevasta mâniâsă — dacă-i așă: 

cum spui, atunci să scii că de acuma nu mai vin mai mult să-ţi 
aduc de mâncare, căci de adi înainte te părăsesc pentru tot- 
deauna şi m& mărit! | 
«—Despre mine! — dise Lazar — mărite-te sănătâsă, că ei nu 

te opresc, dar la una totuşi te fac luătâre de sâmă: când te vei 
porni cu noul tăi mire din ogradă, să-ţi faci cruce în cele patru 
părţi ale pămîntului, adecă la răsărit, apus, amâqă şi mâdă-n6pte 
şi apoi să te pornesci! | | 

«După acâsta se despărţiră. Lazar se duse ca să-și caute de 
nevoile sale, iar soţia sa se întrse acasă și aşteptă cu nerăb- 
dare să-i vie iubitul. - o - - 

«Iată că nu mult după acâsta sosesce și iubitul ei într'o tră- 
sură cu ş6se cai, și cum sosesce dice: 

«— Haide!... sui în trăsură, că de acum eşti a mea! 
«Nevasta, vădând cât e de tinăr şi cât de frumos i se şâde ca 

mire, nu stete mult pe gânduri, ci se sui iute în trăsură, uită 
însă în graba cea mare să-și facă cruce, după cum a fost învă- 
țat-o Lazar. . | | 
«Na apucat însă bine a se urcă şi a se așeză în trăsură, şi 

caii prinseră a fugi așă de repede că nu se vedeaii satele și 
orașele de iuţeala cea mare cu care fugiai. 
<Vădând ea cât de iute fug caii, își aduse abiă acuma aminte: 

de cuvintele lui Lazar și începi a-și face cruce. Și cum își făcii 
ea cruce, se trezi de-odată în nisce ţinuturi străine, unde nu fu- 
sese nici odată în viţa ei, iar căruţa și iubitul se făcură de- 
odată nevăduţi, ca și când ar fi intrat în pămint. 

«Se vede că tînărul cu care se iubise și voiă s'oieă de soţie, nu 
eră om ca toţi Gmenii, ci însuși Dracul în chip de om. De aceea, 
cât a mers ea în cincă sait șâse minute, i-aii trebuit trei ani de 
dile ca să se întârcă înapoi. 

«In r&stimpul acesta însă, până când s'a întors ea, Lazar a 
murit, şi nu Pa mai aflat. 

«Jar înainte de morte, dise Lazar către frate-săii :
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<— Frate! Fie- -ți milă de mine!... . teme- te de Dumnedei și 
de morte şi nu mă& lăsă să mor! - 

«Iar bogatul dise: 
« — Eu nu mă tem de Dumnegeii Şi de Morte nici atâta, pen- 

tru că eii am gratii de fer la ferești și ușa încă mi-i tare, n'are 
pe unde intră și veni Mârtea la mine !... Şi-apoi chiar și dacă 
ar şi veni, -eii am puşcă și-o împușe!... 

«— Bine! bine!—dise Lazar—fie şi așă cum credi și spui tu! 
«Şi rostind cuvintele acestea, slăbi şi-şi dete sufletul. 
«Și cum a r&posat Lazar, îndată s'a făcut doi stilpi de lu- 

mînări din cer şi până în pămînt, şi venind îngerii, i-a Iuat su- 
îletul și i Pa dus în Rai. . 

«Nu mult timp după acâsta muri și bogatul și, venind Draci, 

îi arseră mai întâii tâtă averea, de nu se alese numai scrum şi 
cenuşă dintr'însa. Iar după acâsta un drac, înfigând o furcă în 
cOstele bogatului, îl luă pe sus ca pe un snop și ast-fel îl duse 
în Jad, şi când ait ajuns și Va isbit în fundul iadului, tot iadul 
s'a cutremurat, 

«Insă bogatul, fiind gras, trăit forte bine pe pămînt, când a fost 

isbit, a sărit ca o minge în sus și a eşit de-asupra celorlalte 
suflete, cari se afla de mai nainte în iad. Şi stând el de-asupra 
și uitându-se în tâte părţile, - vede. pe frate-săii în rai, și cum îl 
vede îi dice: 

«— Lazare! Lazare! fii bun : și râgă-te lui Dummnegei ca să mă 
erte şi să mă scâtă din văpaia în care mă aflu, căci de acuma 
n'oiii mai face mai mult ceea ce am făcut. Şi dacă nu voesci tu 
să-l rogi, di-i Morfii ca acâsta să se pue pentru mine pe lângă 
Dumnedeii ca să se îndure de mine şi să nu mă lase aici ca să 
mă chinuese'! 

«—.- Tu singur ai dis că nu-i Dumnedei, iar de Alârte că nici 
nu-ți pasă, deci co mă mai rogi acuma pe mine ca să mă pun 
eu pe lângă cine nu-i și pe lângă aceea de care nici nu-ţi pasă! 

«— Lazare! — dise mai departe bogatul — dacă nu vrei să 
te rogi pentru mine, apoi udă-ţi degetul în apă și picură-mă 

măcar odată, că tare ard! 
«— Dar tu mie ce bine mi-ai făcut pe pămînt, ca să-ţi fac și că 

binele ce mi-l ceri acuma!... Cum ţi-a fost fapta, aşă ţi-l 
acuma şi răsplata! ... 

«Şi cum rosti Lazar cuvintele acestea, bog ratul se cufundă în- 

apoi în iad şi mai mult nu mai eşi de-asupra.» (1) 

N 

(1) Din Bosanci, com. „de Trufin ' Crupă şi Partenie Damian, stud. 

gimn. -



LAZAR DIN VITANIA. 

Despre Lazăr din Vilania, fratele Martei şi al Mariei cel 
de patru gile mort, care a fost înviat de Domnul nostru 
Iisus Christos, n'am aflat până acuma nimie alta, fără nu- 
mai următorul cântec de stea, care Pam audit îi anul 1874, 
pe când eram încă teolog, de la o Româncă din Poiana- 
Stampii sai Pilugani, sat în munţii Bucovinei, ţinutul Dornei: 

Viitanie, frumos nume, 

Poţi să te laudi în lume, 
C'a dobândit omul bine 
Cu trei rade dintru tine, 
Trei rade de resmarac, 
Le-a primit Domnul cu drag. 
Smira-chira numele 

“ Arde ca luminele, 
Diua, n6ptea, ne'ncetat 
Vii lumea o luminat. 

Ce lumină să 'ngrăese 
Numele lor să-l găsesc ? 
Sunt trei fraţi din doi părinţi 
Cu bun nume 'mpodobiţi: 
Lazar, Marfta și Jaria 
Din satul din Viftania. | 

Domnul făcând. o minune 
Luă pe Lazar la sine, 
Şi-l duseră la mormînt, 
Și-l puseră în pămînt, 
Iară după patru dile, 

Domnul făcător de bine 
Călători cale bună 
„Ci-apostolii dimpreună 
"Pân' la Marita și Maria, 
Până 'n satul Viftania. 
Da ele, când Pai v&dut, 
La pici6re i-ai cădut   

Şi, plângând plânsâre mare, 
Uda sfintele pici6re 
Şi cu lacrimi se rugă, 
Lui Isus aşă diceă: 
— Dâmne! prea dulcele nostru, 
A murit fratele nostru! 
— Nu-i mort Lazar, numai 

[dârme, 
Și iarăşi vrea să se scâle! 
— Scim, Dâmne, că s'a sculă 
Când toţi morţi-or înviă! 

Da Isus a întrebat: | 

— Unde-i Lazar îngropat ? 
La mormiînt s'aii adunat, 

Isus tare s'a rugat, 
Pe Lazar de Va sculat: 
— Lazare! mai eși afară, 
Și mai eși la lume iară! 

Lazar, cât Va audit, 
El îndată ca eșit 
Toi cu giulgiuri învălit. 
Trei-deci de ani a trăit, 
Dar în lume n'a mai ris, 

Aducându-şi el aminte 
De-a iadului munci cumplite. 

Slava Domnului să fie 
Pe la toţi cu bucurie 
Și nouă de veselie! 

După cât îmi este mie însă cunoscut, chiar și cântecul 
acesta nu este un product al poporului, ci el e un product



de origine cărturărâscă, care abiă mai pe urmă a intrat în 

sînul poporului. 

„ Tată şi originalul acestui cântec, după care, cred ei, că s'a 

răspândit în popor: 

Viitania, frumos nume, 
Se pâte lăudă ?n lume, 
C'ai dobândit omu bine 
Cu trei rade dintru tine: 
Trei rade de rozmaragd 

- Ai primit Domnul cu drag. 
Rozmarad e numele 

Și alţi ca luminile. 
Diua, n6ptea, ne'ncetat 

Luminză ne'ncetat. | 
Sunt trei fraţi din doi părinți 
Cu bun nume 'mpodobiţi: 
Lazar, Martha, Maria 

Din satul Viftania. 
Din cetate tot doriă 
În t6tă vremea pururea 
Cum să se învrednicâscă 
Şi lui Christos să-i slujâscă. 
Făcu Domnul o minune, 
Luă pe Lazar din lume, 
Şi-l duseră la mormiînt, 
Şi-l îngropară în mormînt; 
Iară după patru dile, 
Domnul făcător de bine, 

Căl&torind cale bună 
Cu ucenici dimpreună 
Până la Viftania 
La Martha și la Maria; 

"Iar ele dacă-l vădură 
Chiar la picidre câădură, 
Plânseră mare plânsâre,   

Udând sfintele picidre, 
Și atunci plângând iale 
Au grăit cu mângăiare: 
— Dacă: ai îi fost de faţă, 
Lazar ar îi în viţă! 

Atunci Domnul a 'ntrebat: 
— Unde-i Lazar îngropat! 

Iar dacă Vai arătat 
Cătră mormînt sai plecat, 
Jidovii s'aii adunat 
Să vadă lucru minunat. 
Pe cel ce Vaii îngropat. 
Cun cuvint Vaii înviat. 
— Vină prietine afară, 
Și mai eși la lume-afară! 

Atunci Lazar s'a sculat, 

Pe surori le-ai mângăiat. 
Fiind patru dile în iad 
Tare s'aii fost. spăriat; 
Ce au vădut întru sine 
N'ai putut spune la nime, 
Făr' cu lacrimi încurcat 
Puţintel aii cuvîntat 
Până iarăși s'a mutat 
In raiul cel desfătat. 
In cetatea cea frumâsă, 

O câtă-i de luminsă! 
O milostive Dâmne sfinte, 

Adu-ţi și de noi aminte; 
In raiii ne învrednicesce, 

Cu Lazar ne sălășluesce! (1) 

(1) Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, an. I, vol II, Bu- 

curesci 1883, p. 326 — 327.
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O variantă: 

"Viftania, frumos nume, 

Pote-se lăudă ?n lume, 

C'ait gândit omului bine . 
Tot trei rade dintru sine 

Trei rade de Agmărag, 
„_ Le-ai primit omul cu drag. 

Marac le-ai gis numele, 
Că ard ca luminile. 

Sunt trei fraţi din doi părinți, 
Cu bun nume "'mpodobiţi, 

_ Lazar, Marta, Maria 
Din satul Viftania, 

Care ne 'ncetat doriă 
„In tâtă vremea pururea 

Cum ei să se 'nvrednicâscă . 
Ca Domnului să slujâscă. 

Făcă Domnul o minune, : 

Chemă pe Lazar la sine, 

Şi-l duseră la mormînt 
Şi-l îngropară ?n pămînt. 

Iar după patru dile, 

"Domnul făcător de bine 
Călători cale bună | 

Cu ucenicii *mpreună 
Până la Viitania .. . 

La Marita şi Maria. 
Ele, dacă îl vedură, 

La picidre îi cădură, 
Plânseră mare plânsâre, 

Udând sfintele picidre, 
. Şi aşă grăiră ele, 

Fiind cuprinse de jele: 
Oh! Christâse, Domnul nostru 

(1) Cărzile sătenului român, an 

  

Ai murit fratele nostru, 
"Iar tu de-ai fi fost de faţă. 

Lazar ar fi cu viţă. 
Şi Isus a întrebat: 

Unde-i Lazar. îngropat? 
Și cu mare siîrguinţă 

I-ai mers până la gropiţă. 
Când la mormint ai ajuns 

Ochii-ai rădicat în sus: 
Părintele mei ceresc 

Ei ţie îți mulțămesc, 
In t6tă vremea har ţi-am dat, 

Pururea maj ascultat!! 
După ce au cuvîntat 

Cu glas mare ai strigat: 
Vino Lazare afară . 

Și mai eși la lume iară! 
Atunci Lazar s'a sculat, 

Pe surori le-ai mângăiat, 

Și ce-aii vădut întru sine 
N'ai putut spune la nime 

Până la Viftania 
La Marfta şi Maria. 

Și a mai trăit cu ele 
Spre mai mare mângăere 

O viţă "'ndelungată, 
Dar m'a ris nici-odată. 

Pururea de raiii gândiă 

Cu mare grijă trăiă 
Cum el să se 'nvrednicâscă 

Ca iarăși să-l dobândâscă? 
Și de-acum până ?n vecie 

Oh, Christâse, slavă ţie! (1) * 

„XI, Cartea IV, Blaşiu 1886, p. 59.
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IV. 

LĂZĂRELUL. 

In unele localităţi din J/aantenta, şi cu deosebire prin sub- 

urbiile Bucurescilor, este datină ca în Sâmbăta lui Lazăr 

sai a Floriilor să umble câte 3—5 copile din casă în casă - 

şi să cânte pe o arie monotonă un fel de cântec, care de- 

scrie mârtea nefericită şi înmormintarea unui june anume 

Lazăr, 
Acâstă datină se numesce Lăzăr el sai Lăzărică, iar ac- 

iunea ci a umblă cu Lăzăriță sai cu miresa. 

Una dintre copilele, cari s'ai decis a umblă cu Lăzăriţa, _ 

„şi anume cea mai tînără şi mai frumușşică, cum s'a făcut 

diuă, se îmbracă în costum de mir6să, adecă în alb, cu be- 

tâlă pe cap şi cu fire de lămâiţă în păr, peste care aruncă 

apoi un gaz de mătasă albă, sau, dacă-e mai s&rmană, un 

bariş, mai pe scurt cu tot alaiul pitoresc al unei mirese fe- 

cidre; iar cole-lalte, 2—5 la număr, se îmbracă simplu ca şi 

în tâte gilele. - - 

După ce s'aii îmbrăcat în chipul cum s'a arătat, se por- 
nesc pe la case. Şi cum aii ajuns la o casă și sunt primite, 

so postâză dinaintea ferestrelor într'un cerc şi fetița îmbră- 

cată ca miresă, care se numesce Ldzăriță, prinde a se pre- 

umblă printre cele-lalte câte doi trei pași înainte şi câte doi 
trei pași îndărăt, fără a rosti vre-un cuvînt, iar tovarășele 

sale, numite cântătore (1), încep a cântă următorul cântec, 

care descrie mârtea nefericită a lui Lazăr, adecă cum a ce- 
rut acesta mamei sale să-i facă azimă şi ea n'a voit, cum 

a plecat apoi cu oile la pădure, cum s'a suit pe ocracă de 

copac ca să scuture frunze oilor, şi apoi cum, bătând vin- 

tul, craca s'a rupt, a cădut jos şi, podidindu-l sângele pe 

nas și pe gură, a murit, iar surorile sale, treila număr, vă- 

dând că nu mai vine cu oile, s'aii dus să-l caute şi, aflân- 

du-l mort, Paii adus acasă, Pait sciildat în lapte dulce şi 

apoi Pau înmormîntat : 

(1) G. Dem. 'Teădorescu, Poesii pop, p. 202; — com. de d-l P. Dulfu, 
profesor în Bucuresci.
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Lazăr mă-sa Va făcut, 
Lazăre, Lazăre !(1) 
La o mare 

Sărbătâre, 

„Lazăre, Lazăre! 

— Scâlă, maică măicușdră, 
De-mi fă albă turtişără! 

Măsa de grab” s'a sculat, 

Pe ochi negri s'a spălat 
Şi lui Lazăr ce i-a dat? 

" Mâna mă-si-a sărutat. _ 
Oiţele ai pornit, 

Oiţele-ai flămândit. 
La pădure mi-a plecat, 
Mugur verde-a scuturat 

Mieilor 
Şi oilor. 

Vînt de vară mi-a bătut, - 
Copaciul s'a clătinat;: 
Din copacii că mi-a cădut, 
Sângele la pododit 

„Şi pe nas și pe guriţă.... 
Lazăr aveă trei surori, 

> 
Trei surori pe trei cărări:   

+ 

A mai mare 

Mai domâlă, 

A mai mică 

Mai voinică. 
Pai cătat pân' Pau găsit, 
Pe mâni dalbe Vaii adus 
'N lapte dulce Vai scăldat, 
'N lapte dulce cu juniță. (1) 
Sus pe masă mi Vau pus 
Şi frumos mi Vai gătit 
Cu-anteriii de cununie 
Şi cu briii de salomie. (2) 
Şi lăturile-au vărsat 
Sub umbrar” ulucilor 
In calea voinicilor, 

Unde-i dragu fetelor, 
In mărul bâ&trânilor, 

In ardeiul Grecilor,- 

In piperul Sârbilor (3), 
In vinul boerilor, 

In jimbla cucânelor. 
La anul 

Și la mulţi ani! (4) 

O variantă a acestui cântec sună precum urmâză: 

Fecior mă-sa că-și aveă, 
Lazăre, 

Şi cu drag mi-l îngrijiă, 
Lazăre, 

Până mare că-l făceă, 
Lazăre. 

Sâmbătă de diminţă, 
Când e anul cu dulcâţă, 
Pe ochi negri s'a spălat,   In pădure mi-a plecat 

Şi'n copaciii că s'a urcat, 
Ramura s'a cletinat, 

Feciorelul mi-a picat: 
Sânge roșiu că i-a dat 
Şi pe nas şi pe guriţă, 
Şi i-a curs pe chiculiţă. 

Are Lazăr trei surori: 
Trei surori pe trei cărări, 

„(1) Retrenul Lazăre se repetă după fie-care vers. 
(1) Pâte că e a se înţelege jintiță. 
(2) In alte variante se gice colilie. 
(3) Inversiune poporală, căci ardeiul aparţine, ca o cultură proprie 

și ca plantă de predilecţiune, mai mult Sârbilor, iar piperul Grecilor. 

(4) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. p. 204. 
7
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Diminâţa până'n zori, 
Cată-l câte de trei ori.. 
Mort pe Lazăr de-l găsiaii, 

Tot pe braţe-l ridicai, 
Acasă că-l aduceai, - 

Cu lăcrimi calde-l stropiai, 

Cu flori mi-l. împodobiaii 
Şi pe masă îl așezai, | 

După ce?n lapte-l scăldait, 

In foi de nuc linfășiai, 
Şi laptele că-mi vărsai 

Pot sub umbra nucilor, 

In calea voinicilor, 

In pofida fetelor, 
In ciuda nevestelor, 

In tămâia babelor, 

In ardeiul Serbilor, 

In piperul Grecilor. 

La biserica de din vale 

Se aude-o mare jale, 

Că mi-l plâng surorile 

Cu tâte plânsorile, 
De'nâcă inimile.. 
Dar mai mult cine mi-l plânge 

Vărsând lacrime cu sânge ? 

Fată mare logodită, 

Cu tâtă zestrea gătită, 

Cu perniţe prinse ?n ace 

Şi mai mari şi mai boboce; 

Cu perdele prinse 'n cuie 

Şi ?n ferestre cu gutuie. 

La anul şi la mulţi ani, 

Cu bine, cu sănătate! (1)   
A doua variantă, care ne spune că Lazăr, suindu se pe 

o cracă supţire şi tăindu-o singur cu securea, anume ca să 

cadă cu el şi să mâră, sună aşă: 

Lazăr mă-sa La făcut, 

Lazăre, Lazăre; 

Cum Va făcut, la perdut 
Lazăre, Lazăre ; 

Lazăr mi s'a mânicat, 
Dimin6ţă s'a sculat, 

Pe ochi negri s'a spălat, 

TYoporaşșul mi-a luat, 
În pădure mi-a plecat, 
Ca să taie muguraș 

Qilor 
Şi mieilor. 

Copaciul s'a cletinat, 
Lazăr de sus mi-a picat; 
Sângele Va podidit 

Şi pe nas şi pe guriţă. 

Lazăr are trei surori, 

  

  

Trei surori pe trei cărări: 

A mai mare | 
Mai domâlă, 
A mai mică 
Mai voinică. . 

'N lapte dulce Va scăldat, 

Sus pe masă aşezat, 
"N îoi de nuc Va înfășat, 
Lăturile le-a vărsat 
“În calea voinicilor, 
În piperul Grecilor, 
În ardeiul Sârbilor, 

În jimbla cucânelor, 
În franzela dâmnelor, 
În vinul boerilor. . 

La anul și la mulţi ani! (2)   
(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii Pop B. 205 —206. 

(2) Ibidem, p. 201—208.
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A. treia variantă: 

Sâmbătă de diminâţă 
Lazăre, ” 

Lazărel mi s'a sculat 
Lazăre, 

Pe ochi negri s'a spălat, 
O secure și-a luat, 
La pădure mi-a pornit 
ȘI ?n copaciă mi s'a suit. 
Ramura nici ca tăiat, 

Trunchiul mi s'a cletinat, 
Lazăr jos că mi-a picat. 
Sângele l'a podidit 
Și pe gură şi pe nas: 
Mort pe 6rbă c'a rămas. 

Are Lazăr trei surori: 
Trei surori pe trei cărări, 
Dai cătat pân Vau păsit 
Și cu lacrămi Pai jelit. 
Pe mâini dalbe că Vaii dus! 
Şi pe masă mi Vaii pus; 
"N lapte dulce Paii scăldat, 
'N foi de nuc Vai înfășat, 

A patra şi cea din urmă v 

Sâmbătă de diminâţă 
Lazăre, 

Lazăr din pat s'a sculat 
Lazăre, 

Pe ochi negri s'a spălat, 
La icâne s'a *nchinat, 
Toporașul a luat, 
La pădure mi-a plecat, 
În copacii! mi s'a urcat, 
Copaciul s'a clătinat 
Iar Lazăr jos a picat, 
Sângele Va podidit 

- Și pe nas și pe guriţă, 
Avea Lazăr trei surori, 

In haine noi Vaii îmbrăcat. 
“ Iar lăturile-aii vărsat 

Pe sub umbra nucilor, 
In calea voinicilor, 
În panglica fetelor, 
În ardeiul: Sârbilor 
În piperul Grecilor, 
În tămâia babelor. 

De la Belul (1) mai la vale 
Se aude-o larmă mare 
De boeri şi de cucâne 
C'a murit o fată mare: 
Fată mare, logodită, 

Şi cu zestrea pregătită, 

Pentru Lazăr podobită, 

Cu perdele prinse ?n cuie, 
La ferestre cu gutuie; 
Cu perdele prinse 'n ace, 

La ferestre cu bobâce, 
La anul 

Și la mulţi ani! (2)   
ariantă sună precum urmâză: 

Trei surori pe trei cărări, 
'aă cătat pân' Vai găsit, 
'N lapte dulce Vai scăldat 
'N foi de nuc Vaii înfăşat, 
Lăturile le-ai vărsat 

Subt umbraru nucului 
În calea voinicului, 
În ardeiul Sârbilor, 
În piperul Grecilor,   În. panglica fetelor .. . 

De la Belu mai la vale 
S'audit un sgomot mare 
De boeri și de cucâne 
Ca murit o fată mare,   

  

(1) Numele unui cimitir din Bucuresci, 
(2) G. Dem. Teodorescu, Poesii p 0p., p. 205.
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Fată mare, logodită, | Cu perdele prinse 'n cuie 

Cu t6tă zestrea gătită, Pa c'ar îi nisce gutuie. - 

Cu perdele prinse 'n ace „La anul și la mulţi ani! (1) 

Par” car fi nisce bobâce, 

Acesta e cântecul lui Lazăr şi variantele sale câte-mi sunt 

mie până acuma cunoscute. 

Femeile de prin mahalaua Biscricei sărace din Bucuresci 

însă istorisese cu totul alt-fel povestea lui Lazăr de cum 

reese din cântecele reproduse. 

Dice-se adecă că Lazăr eră mititel.. 

Intro qi scânciă, cerând mamei sale să-i facă plăcintă. 

Mamă-sa toreeă la gura sobă. 

Lazăr se duceă la dînsa, o întindeă de mână ca să se 

seâle să-i facă plăcintă, iar dînsa îl respingeă şi cu mâna 

şi cu vorbe bune, împăciuitâre. | 

Lazăr se îndârjă mai răi: plângeă, se trântiă de pămînt, 

până ce se trânti în fusul pe care mama sa îl scăpuse din 

mână. 

De aci în colo povestea e la fel, cu surorile, cu scălda- 

tul, etc. (2) | 

Copilele sai fetiţele cari umblă cu Lazărița sunt de obi- 

ceiii de o virstă mai mică, și anume de la 6—12 ani. Și ele 

umblă adesea ori în grupe numerâse, ca şi colindătorii la 

Crăciun. Iar după ce şi-aii isprăvit cântecul, primesc de la 

cei de casă drept răsplată că le-aii cântat vre-o câte-va ouă 

sait vre-o câţi-va gologani. (3) o 

Datina descrisă până aci e usitată şi la românii din Pe-" 

ninsula Balcanică, cari o numesc Lazar şi la cari se face, 

ca şi în Jluntenia, în ajunul Duminicei Floriilor liră vaiu. 

In acâstă qi fetele aromânce până la etate de 12 sau 15 

ani, după ce se îmbracă în haină de s&rbătâre, ieau câte un 

coşuleţ în mână şi pornesc de cu diminâţă, colindând din 

casă în casă şi cântând următorul cântec: . 

(1) Coin. de P. Dulfu şi culâsă în suburbia Foişoru din Bucuresci în 

26 Martie 1896. ” 

(2) G. Dem. Teodorescu, op. cit. p. 202—203. - 

(3) Com. de d-l P. Dulfu.



Lazare, 
Pazare, o 

Când va z-viină Paştile ? 
— Mâne, 
Poimâne, | 
Alantă Duminică. 
Făatile s-cuminică, 
Afendul da tăacă, 

Priftăasa s-ineliină. 
Cu pescul tu fârină, 
Astară văardă hiarte, 
Poimâne dauă aroși. 

Sau: 

Lazare, 

Pazare, 

Când va z-viină Paştile ? 
— Mâne, 
Pâimâne, 

Duminică alantă. 
Fetile va z-giăacă 

Mași aţăa ma niică 
Laăa va z-diniică, 

Sau: 

Lazare, 

Pazare, 

Când va z-viină Paştile? 
— Mâne - 
P6imâne 

Ea-le, &a-le, dupu uşe 
Cu nielu di guşe, 
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| 

Lazare, | 

Nefericitule, 

Când vor veni Paștile ? 
— Mâne, 

Poimâne, 

Ceea-laltă Duminică 

Fetele se cuminică 

Preotul tâcă, 

Preotâsa se ?nchină 

Cu pescele ?n fărină, 

De sâră cu vergi fierte, 

Poimâne 6uă roși. 

Lazare, 

" Pazare, 

Când vor sosi Paștile ? 
— Mâne, 
Poimăne, 

Duminica ceea-laltă, 

Fetele vor jucă 

Numai cea mică | 

Bâta se va dumică. (1) 

Lazare, 

Nefericitule, 

Când vor veni Paştile? 
— Mâne, 
Poimâne, 

Iată-le, iată-le, după uşă 
Cu mielul de gât. - 

Coşuleţul, ce-l duc în mână, este îmbrăcat în flori naturale, 
pe cari fetele le adună în ajun de prin văi şi livegi, mer- 
gând mai multe împreună și cântând diferite cântece pe tot 
timpul culesului. Aceste flori sunt păstrate în apă cu îngri- 
jire până în giua următâre. 

Se cere tot odată ca fetele înseși să-şi împodobâscă co- 
șuleţul. 

  

(1) Adecă: se va rupe de plânset.
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La Fărşergle, fetele, după ce se adună mai multe la un 

loc, ieaii un maliă, lemn cu care se bat hainele de lână la 

spălat, şi-l îmbracă în haine de voinic, sai de băiat. Ele 

caută să-l facă cât se pâte de frumos. Apoi una dintre ele 

îl pârtă în braţe şi cu el merg din casă în casă, cântând pe 

Lazare-pazare şi povestind în glumă, — altă dată pâte în 

serios, — cum frumosul Lazar.a fost omorît, împușcat sai 

străpuns de vre-o f6ră sălbatică, pe când păsceă turma în 

pădure, sai învocând diferite alte motive. 

Fata, care îl pârtă în braţe, când intră în casa cui-va, face 

pe întristata, dacă este vre-una mai glumâţă şi care nu se 

ruşin6ză, fiind-că cei cari primesc pe Lazarine — aşă se 

numesc fetele cari umblă cu Lazar—o tachinză, gicându-i 

că «frumos mire şi-a ales, făcând alusiune la malilu din 

braţe-i. Apoi îi mai spun: fra malilu ș-nîinti cu un gioni 

aleptu, acuma cu maliul şi la anul cu un ft frumos, şi al- 

tele de acestea. 

Pentru acâsta fetele aleg o fată mai mică, care mar. ave 

vîrstă de măritat, ca să pârte malilu, şi pe care prin ur- 

mare să nu o atingă aşă direct urările, ca și împunsăturile 

glumeţilor. 

Aromânii din Zesalia obicănuesc a face o păpuşă, care 

represintă un băiat și pe care-o pârtă de mână două fete - 

sati doi băeţi, fiind-că aci umblă şi băeţiă cei mică cu Lazarul. 

" Fiecare Lazarină sai Lazarin pârtă câte un coşuleţ cu 

flori naturale. | 

La Vlaho-Clisura umblă singură fie-care fată. . 

Iar celor ce umblă de a Lazăr li se daii ouă, fructe şi 

une-ori bani. 

Obiceiul acesta este practicat în Peninsula balcanică, în 

tâtă splendârea sa, mai cu sâmă- de către țigancele tur- 

c6ice. 
„Acestea se îmbracă cu flori la cap, pe corp, şi apoi câte 

3—4 umblă din casă în casă. Una dintre ele, cea mai bă- 

trână, cântă cu daiereaua şi din gură, pe când cele-lalte două 

saii trei dansâză, având pe piept şi pe cingătâre diferite 

obiecte sunătâre, asemenea celor atârnate de Călușari dea- 

lungul piciorului.
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Cele din Bitolia cântă, în limba țigănâscă, românâscă, 
turcâscă şi mai des în cea bulgărâscă, pe la creştini. 

» De sigur că 'Țiganii ati împrumutat obiceiul acesta de la 
-popdrele creştine din Peninsula balcanică. 

Ele se numesc Lazarehii, Lazareti şi Lazarini. 
Li se dă bani sati pâne şi ori-ce poftesce fie-care. 
Tot așă de răspândit este obiceiul acesta şi printre Bul- 

garii şi Grecii din Macedonia şi 'Vesalia. 
In unele orăşele aromânesci însă acest obiceiii nu se 

practică de loc. (1) 
Tema recitativului, după cum observă d-l G. Dem. 'Teo- 

dorescu, este mortea nefericită, chiar din pregiua nunţii, a 
tînărului Lazăr, a cărui “mir6să e represintată printr'o co- 
pilă, spre a înduioşă mai mult pe spectatori. (2) 

Din descrierea de mai sus a acestui obiceiii la Românii 
din JMauntenia şi din colindele referitâre la Lâzărel, se vede 
o mare asemănare cu Lazărul aromânese aşă cum se prac- 
tică la Fărşeroţi, căcă în colindele românesci despre Lazăr 
se povestesce, că Lazăr, cerând mamei sale să-i facă azimă 
şi acâsta nevoind, el a plecat la pădure cu oile, s'a suit pe 
o cracă, ca să scuture frunde oilor, dar bătând vântul tare, 

„craca's'a rupt, sai, că sar fi străpuns cu fusul, pe care 
mama sa îl scăpase din mână. (3) 

V. 

MOȘII DE FLORII. 

So dice că în vremea de demult o femee aveă un băiat, 
şi băiatul acela se numiă Lazar, şi eră slab şi doriă să mă- 
nânce plăcinte. 

Insă mama lui navă când să facă şi să-i deă plăcinte 

(1) P. Papahagi, op. cit, p. 733—136. 

(2) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop., p. 203. 
(8) P. Papahagi, op. cit. p, 736 şi G. Dem. Teodorescu loc cit.
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de mâncat, şi Lazar muri de dorul plăcintelor. Şi dgiua, în 

care a murit el, eră o di de Sâmbătă. 
;: Mama lui, vădând acâsta, se întristă şi începi a plânge 

şi a dice: 
— Să nu fie ertată de Dumnegeii fomeea aceea, care nu 

va face în Sâmbăta lui Lazar plăcinte! 

Şi de atunci fac femeile totdeauna în Sâmbăta lui Lazar 
plăcinte. (1) 

Insă plăcintele, ce le fac ele, nu le fac numai pentru sine 

şi pentru familianţii lor, ci cole mai multe dintre dînsele le 

fac pentru cei sărmani, cari nu sunt în stare a-şi face sin- 

guri plăcinte, şi acelora le trimit apoi ca J/oşi de sufletul 
morţilor, cari aştâptă în giua acâsta la porta raiului. (2) 

Şi Aloşii aceştia se numesc ]loși de Florii, una pentru că 
cad nemijlocit înainte de Florii, şi al doilea pentru că ei se 

trimit celor sărmani şi cu deosebire unde sunt copii mici 
„nu numai în Sâmbăta lui Lazar, ci și în giua de Florii. 

In multe comune din Bucovina însă nu se trimit în aceste 

două qile numai plăcinte ca J/oși, ci şi alto obiecte. 

Așă, bună-6ră în satele Buninţi şi Frătăuţul-noi este da- 

tină de a se trimite pe la case câte-o ulcică plină cu miere, 

de-asupra gurei cu un colac saii franzolă, iar la târtă cu o 
lumină lipită. (3) 

Româncele cele mai cu stare din unele părţi ale Transil. 

vaniei, precum bună-6ră cele din comuna Retâg, fac în 

ac6stă di nisce pânișâre de griîii împletite în forma spirale- 
lor de la orologiii. Pâniş6rele acestea, cari ati mărimea cam 

de două ou&(4) de prescură lipite la olaltă, sait ca două 
jemble (5) câte de doi bani, se numesc Florii sing. Florie. 
Floriile acestea le dai apoi băeţilor săraci din vecini de 
sufletul morților. 

(1) Din Tereblecea, diet. de Maria Luncan și com. de P. Scripcariu ; 
— şi din Liugi, dict. de Maria Stefănescul şi com. de Dim. Bondariu. 

(2) Dat. Rom. din Balacâna, dict, de Vas. Rusul și com. de Const, 
Ureche. 

(3) Com. de Vesp. Corvin și Vesp. Reuţ. 
(4) Ouă = bobiţe. 

(5) Jemble = jemne — franzole — bulci
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De regulă châmă câte-un băiat din casa, unde vor să 
trimită Florii, şi-l întrâbă: 
„— Câţi fraţi sau câţi copii sunteţi? 
Băiatul întrebat spune 2-3-4-5, adecă câţi sunt, iar muerea, 

cars Va chemat, îi dă apoi atâtea Florii câţi copii sunt ei 
la părinţi, ba une-ori câte două pe de-asupra pentru mama 

sa şi tată-său, iar dacă sunt în acea casă și moşnegi, tri- 

mite şi pentru aceia câte-o Florie. (1) 

In Banat este datină ca în tâte casele să se câcă atâtea 

pâni de grîu, câţi membri are familia, dar pânile nu sunt 

de una şi aceeaşi mărime, ci vari6ză conform etăţii mem- 

brilor de familie. Aceste pâni se împletesc din aluat de 
grîă cu multă grijă și pe de-asupra se înfrumuseţăză cu 

cununi, cruci, ori alte figuri tot din aluatul acela. (2) 

In fine atât în Transilvania cât şi în Banat este datină 

de a se pune în acâstă di apă şi salcă verde sait alte ra- 
muri verdi la crucile şi pe mormintele morţilor. (3) 

In Dobrogea este obiceiul de a se adună în Sâmbăta lui 

Lazar” trei fete mici ca de 12 ani, dintre cari una se împo- 

dobesce pe cap cu fel (betâlă) făcându-se că este mir6să, a 
doua se l6gă la cap cu un tulpan şi a treia ţine un paner 

cu ou8 în mână; ast-fel merg apoi pe la case şi dai ouele 
„de pomană. (4) 

VI. 

" FLORIILE. 

Sub cuvîntul Florii şi Duminica foriilor, după cum se 
spune pretutindene în Bucovina, saii Duminica florilor şi 
Staurile Morii, după cum se spune în unele părţi din Tran- 

(1) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul. 
(2) Mangiuca, Calend. pe an. 1883. 

(3) Din mss. d-lui 1. Pap-Reteganul ; — Mangiuca, Calend. cit. 

(4) Burada, O căleforie în Dobrogea, p. 25.
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silvania, precum, bunădră în comuna Retâg (1), ori Staulele 
florilor, după cum se spune în comuna Văleni din Mol- 

dova (2), se înţelege Dumineca cea de pe urmă din Păre- 
simi sai Postul mare. 

Ea se numesce, după unii, Florii şi Duminica floriilor 

sai şi Dumineca vlăstărilor de aceea pentru că poporul. a 

întîmpinat pe Domnul nostru Iisus Christos, când a intrat 
ultima 6ră în acâstă Duminecă în Ierusalim cu ramure de 

finie precum și cu alte flori. (3) | | 

După alţii se numesce Dumineca floriilor de aceea pen- 

tru că în acâstă di se scot pretutindenea la t6te bisericile 

sălcii de se sfinţesc (4), precum și pentru aceea fiind-că, din 

diua acâsta începând înainte, încep toţi pomii şi tote florile 

a înmuguri şi a înflori. (5) | | 
Şi iarăşi după alţii pentru că în acâstă gi se umple ciu-. 

băraşul cu florile, adecă cu fiertura scârței de: pădureţ, a 

sovirvului și a frunzelor de pădureţ, cari servesc spre în- 

florirea ouălor pentru Pasci. (6) 

Afară de sfinţirea şi împărţirea mdâfișorelor, despre cari 

vom vorbi mai pe larg în capitolul ce urmâză, se mai ob-. 

(1) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 

(2) Sim. Mangiuca, Calend. cit. | 
(3) După spusa Rom. din Stroesci, com, de D. Gemeniuc ; — şi a ce. 

lor din Frătăuţul-vechii, dict. de Eudochia Isopescu: «Floriile se nu- 

mese aşă, pentru că locuitorii din Ierusalim Vaii întîmpinat pe Domnul | 

nostru Is. Chr. când a intrat în acest oraş cu crenguţe înflorite.» 

(4) După spusa Rom. din Frătăuţul-vechiii, com. de I. Covaşă; — şi 

a celor din Lucăcesci, com. de Iacob Paicu: « Omenii duc în giua de 

Florii la biserică mâfişăre, pe cari preotul le sfinţesce și apoi le îm- 

părţesce iar Gmenilor, aducându-se prin acâsta aminte de intrarea Dom- 

nului nostru Is, Chr. în orașul Ierusalim, când i-a eşit tot poporul cu 

ramure de finic în mână, bucurându-se de sosirea lui. Și de aceea se 

numesce acâstă sfintă gi Floră» 
-(5) Com. de d-l Orest. Dlujanschi : «Poporul crede că diua acâsta se 

numesce Floră, pentru că fie-care pom muguresce»; — din Mitocul- 

Dragomirnei, com. de Alex. Romaș: «Florii se numesce pentru că acuma 

întloresce bărbănocul şi alte plante.» ; | 

(6) Dim. Dan, Comuna Straja şi locuitorii ei, Cernăuţi 1897, p. 96: 

«In giua Floriilor se umple ciubăraşul cu fiertura scOrței de pădureţ, 

ceea ce stă aşă până joi înaintea Pascilor, când se fac cu ea ouăle cele 

Marian, Sărbătorile, II. o . 13*
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servă în: diua de Florii încă şi alte datine şi credinţe, şi 

anume: | 
Pe la 12 ore de n6pte spre Florii fierb apă cu busuioc și 

cu fire de la canafurile ce se află la prapuri şi pe cari le 

„fură la vre-o înmormîntare a unei fete mari. 
După aceea în giua de Florii ieaii ele şi se spală cu acâstă 

apă pe cap, ca să aibă păr frumos şi să strălucâscă ca fi- 

rele de la prapuri şi să fie plăcute ca și cum se bat flă- 

căii după busuioc. 
După ce aii făcut acâsta, târnă apa ce a rămas la rădă- 

cinile unui păr, rostind următârele. cuvinte : 

— Cum îi păru când îi înflorit de frumos, aşă să fii şi 

eii de frumâsă; cum se uită 6menii la un păr înflorit, aşă 

să se uite și la mine! | 

Mai cred că cel ce se cuminecă în giua de Florii, înainte 

de a se apropiă de „preot ca să se cuminece, oră-ce va 

gândi în acel moment, Dumnegei îi va împlini dorința. (1) 

In qiua de Florii e bine să se culâgă tot felul de îlori de 

primăvară şi să se ducă la biserică, pentru că acesta e giua 

florilor. 
Cum va fi în diua de Florii, aşă va fi şi în giua de 

Pasci. (2) 
In unele părți din Muntenia nici un om nu se spală pe 

cap în diua de Florii, nici nu se rade, de frică că în/6re 

(albesce) ca pomii. (3) | 
Românii din Pana, din contră, dice că nu e ertat a se 

spălă pe cap în Septemâna floriilor, ca să nu încărunțâscă.(4) 
In diua de Florii însă își spală capul cu apă descântată, 
anume ca să: le crâscă şi să li se conserve părul. Iar după 

ce s'au spălat, târnă apa la rădăcina, unui păr altoit. (5) 

In JMauntenia în Duminica floriilor se începe şi scrânciobul 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Putna, dict. de Irina Creţan, com. de Nic. 

Goraş. 
(2) Dim. Dan, Comuna Straja, p. 97; — <Şegelorea», an. I, Fălticeni 

1892, p. 192. 
'(3) Din Re&sp. la Cest. d-lui Nic. „Densuşianu, com. Andreesci, pl. Gi- 

lort, jud. Gorj. 

(4) Com. de d-l Aurel Iana din Maidan. 

(5) Sim. Mangiuca, Calend. cit.
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sati dulapul pe la locuri cu verdâţă şi ţine în fie-care du- 

minecă cu cele trei dile ale St. Pasci până la Îndlțare 

(Ispas), şi se face horă mare, mese întinse şi cu ciocnire de 

ouă roşii. (1) . 

In fine merită a fi amintit și aceea că în qiua de Florii 

e pretutindenea, în tte ţările locuite de Români, datină ca 

să se mănânce pesce. (2) 

VII. 

MÂȚIŞORELE. 

Sub cuvîntul Mâfișor pl. Mâţișori, IMâţişoră pl. Mâţişore 

şi Motănaș pl. Motănași înţeleg Românii din Bucovina 

fl6rea sălciei. 

Evanghelistul Luca (21, 1—11) ne spune că Domnul nostru 

Lisus Christos, când a intrat, după învierea lui Lazăr, în 

Ierusalim, a fost de către partea cea mai mare a locuitori- 

lor acestui oraș întîmpinat cu ramure vergi de arbori şi 

mai ales de finic. 

Amintirea acestei intrări s&rbătorescă a Domnului nostru 

Tisus Christos în Ierusalim, biserica. n6stră ortodox-orien- 

tală o serbâză cu o deosebită solemnitate în fie-care an în 

diua de Florii. 

De 6re-ce însă în părţile nâstre nu crese finici, de aceea 

Românii întrebuinţâză, în loc de ramure de finic, rămurele 

vergi de Sateie, lat. Salix alba L,, care înfloresce tocmai pe 

timpul acesta şi ale cărei flori se numesc Mâţişre. (3) 

  

(1). E. Baican, Obiceiuri la Română, Bucuresci 1881, p. 17. 

(2) Dr. G. Crăiniceanu, Igiena ţăranului român, Bucuresci 1895, p. 

224; — P. Papahagi, op. cit. p.731: «Se obicinuesce în Dumineca Fio- 

piilor să se servâscă la masă pesce, la prând, iar sâra din ajunul Du- 

minicei Floriilor, la cină, verdeţuri gătite cu unt-de-lemn.» 

(3) După spusa Rom. din' Stupea, com. de Onufr. Căilân: «In Du 

mâneca Floriilor merg 6menii şi femeile la biserică, unde capătă fie-care 

câte o crenguţă de mâţişâre. Acea crenguţă de mâţişâre însemnâză ra-
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" Causa de ce întrebuinţâză la acâstă ocasiune numai ra- 
mure de salcie, adecă J/âţișore, şi nu şi de alţi arbori, se 
vede din următ6rea legendă din Muntenia, com. Raşi, jud. 
Ialomiţa : : 

«Pe când eră Isus Christos răstignit pe cruce, Maica Domnu- 
luă a augit şi a încălţat opinci de fer, a luat în mână toiag de 
oţel şi a plecat plângând ca să găsâscă pe Isus. | 

«In cale plângând a întilnit o brâscă, care a întrebat-o de ce 
plânge. 

«Iar Maica Domnului i-a spus că a avut un băiat şi i Pai 
răstignit Jidovii. 

«Brâsca i-a spus că şi ea a avut nouă pui mititei şi frumuşei, 
cu ochii bășicăfei, și i-a omorît un car pe toți și tot nu se mai 
bocesce aşă. 

«Maica Domnului, audind acesta, i-a dis că, murind, să nu se 
mai împută, Ii | 

«Apoi mergând mai departe a dat peste o apă, la marginea 
căreia se află o salcie, și i-a dis să se facă punte peste apă. 
«Salcia a ascultat, s'a prefăcut în punte, şi Maica Domnului, 

trecând peste dînsa, a binecuvîntat-o ca să nu se pOtă face căr- 
buni din ea și să se ducă în toţi anii în diua de Florii la bi- 
serică. 

«Și de atunci se duc în diua de Florii rămurele înflorite de 
salcie la biserică.» (1) 

In ajunul Floriilor pălimarul, dimpreună cu vre-o câţi-va 
băetani sai şi alți Gmeni, se duce şi, aducând mai multe 
braţuri de J/âţișore, le pune în biserică, unde le lasă apoi 
până a doua gi diminâţă. 

A doua qi diminâţă preotul ce liturghisesce, nemijlocit după 
ce a cetit sf. evanghelie la utrine, sfințesce mâţiș6rele aduse 
şi le predă apoi iarăşi pălimarului, ca să le împărțâscă po- 
porului. | 

Pălimarul, luând mâţişorele sfinţite, pune o parte dintre 
dînsele lângă tetrapod, ca fie-care . creștin care vine la bi- 

mul de îinic, care Va ţinut fie-care în mână când Vai întimpinat pe 
Chr. intrând călare pe asină în Ierusalim» ; — a celor din Volovăţ, com. 

"de Ilie Buliga : «Sub Mâfişore înţeleg Gmenii la noi acele ramure de 
copaci, cu cari Vai întîmpinat pe Is. Chr. când a intrat în Ierusalim.» 

(1) Din Resp. la Cest, d-lui Nic, Densuşianu,
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serică şi sărută icâna intrării lui Isus în Ierusalim, să-şi 

pâtă luă câte-un rămurel de acestea, iar restul îl păstreză 

în altar până după sfîrşitul liturghiei, anume ca să aibă ce 

împărți şi celor-lalţi credincioși, cari nu şi-aii putut luă sin- 

guri saii cari ai venit cevă mai târdii la biserică. 
Fie-care creştin, cum intră în biserică şi sărută icâna de 

pe tetrapod, iea una, cel mult două saii trei rămurele de 

acestea, şi le ţine cu cea mai mare evlavie în mână până 

după liturghie. 
După liturghie, fie-care se duce cu dinsele drept acasă. Tar 

după ce aii ajuns acasă, cei mai mulţi inși ai datină de a 

se duce mai întâi la ocolul sai în grajdul vitelor şi a 

păli cu dînsele pe tâte vitele, anume ca să crâscă (1), iar 

vacile şi juncele să se alunge mai de grabă (2), să înflorescă 

cum înfloresc mâţişârele. (3) 

După ce aii atins vitele, intră în casă şi ating cu dînsele 

pe copiii cei mici, anume ca şi aceştia să crâscă şi să în- 

florâscă ca şi mâţiş6rele. (4) 

Iar după ce aii atins şi copiii cu diînsele, le pun după 

icâne sati în alt loc din casă. Cei mai mulţi inşi însă nu le 

(1) Dat. Rom. din Frătăuţul-noi, com de Iul. Sidor: «Când se aduc 

mâăţişărele de la si. biserică, se pălesc cu dînsele, tote vitele și din fa- 

milie pe cei mai mici, ca să crâscă».. 

(2) Dat. Rom. din Frătăuţul-vechiii, com. de I. Covaşă : «In giua de 

Florii se aduc motănaşi sfinţiţi de la biserică, cu cari se bat vacile, 

credându-se că se vor alungă mai de grabă, —a celor din Tere- 

blecea, dict. de Maranda Nimigân, com. de Pant. Nimigân: «In Du- 

mâneca Floriilor saă a Vlăstărilor aduc mâțişorii din biserică şi se 

duc mai întâiii în grajd la vite, se pălesc vacile cu ele, ca să se 

alunge mai de grabă, și abiă după aceea se duc în casă.» 

(3) Dat. Rom. din Straja, com. de I. Dan: «Tot atunci se ating vitele 

cu o crenguţă de mâţişore, ca vitele peste an să fie înflorite cum în- 

floresc mâţişârele.» 

“(4) Dat. Rom. din Mitocul Dragomirnei, com. de Ami. Burac: «Tata 

sati mama, când vin de la biserică în giua de Florii, aducând tot odată 

şi mâfişăre, pălesc cu dinsele copiii peste cap, rostind la acestă ocasiune . 

următârele cuvinte : «Nu te pălesc eii, ci mâţişorele, ca să nu uiţi că 

«de agi într'o stptemână e Pascele>; — a celor din Şcheia, com. de C. 

Lucaciit : «Când vin Gmenii în giua de Florii de la biserică, lovesc pe 

toți băeţii cu măţișore.»
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vîră în casă, ci le acaţă de-asupra uşei sub strâşină (1), sai 

în alt loc unde-va, ca să nu umble nimeni cu dînsele (2), și 

acâsta din causă că, dacă le-ar viîri în casă, atunci ar trebui 

să mâră cine-va din acea casă (3), sait pentru că nu le merge 
bine la vite. (4) 

Unii ieaii vre-o câte-va mâţișâre de pe rămurelele aduse 
şi le pun pe stupi, în credinţă că, făcând acâsta, stupii se 

sfinţesc, le merge mai bine şi string mai multă miere peste 

an. (5) Iar alţii pun vre-o câte-va mâţişore pe straturi, anume 

ca să nu mănânce viermii legumele. (6) 

(1) Dat. Rom. din Ilișesci, com. de V. Botezat: <Fie-care creștin ieâ 
câte o mâţiş6ră şi o duce acasă. Acasă duse, nu le viră în casă, ci le 
acaţă de-asupra ușci sub streșină»; — a celor din Stupea, com. de Onufr. 

Căilân: «Intoreându-se Gmenii de la biserică cu mâţișorele, nu le bagă 
în casă, ci le bagă unde-va sub streşină la casă»; — a celor din Tere- 

blecea, com. de P. Seripeariii : <Mâfișdrele sfinţite se păstrâză în casă 

la grindă, saii după căprior la streşina casei afară. Unii însă gic că nu-i 

bine de adus mâţişârele în casă, ci le pun sub streşina casei, sub un 

"căprior>; — a celor din Mitocul-Dragomirnei, dict. de Domnica Hostiuc, 
şi com. de Alex. Romaș: <Mâţiş6rele nu se bagă în casă.» 

(2) Dat. Rom. din Crasna, com. de Em. Iliuţ: <Omenii aduc mâţiş6- 
rele acasă, însă nu le bagă în casă, cile pun într'un loc unde-va casă 

nu umble nimeni cu ele»; — din Horodnicul-de-jos, com. de d-l P. Pre: 
lipeân: «La Flori, când aduci stâlpările (mâţiș6rele) cele sfinţite de 

la biserică, sâ nu le bagi în casă, ci să le laşi afară sub streșina casei 

sai în alt loc unde-va.» , . 
(3) Dat. şi cred. Rom. din Udesci, dict. de Zanfira Niculi şi com. de 

Darie Cosmiuc: «JM/âțişdrele, cari se sfinţese în giua de Florii, cred 

Gmenii că, dacă le aduc și le pun în casă, atunci more cine-va din casa 
aceea, de aceea le pun afară, dinaintea casei.» . 

(4) Dat. Rom. din Buninţi, com. de Vesp. Corvin: cJ/âțişdrele, cum le 

aduci, să nu le bagi în casă, pentru că nu le merge bine vitelor, ci să 
le pui sub streşina casei»; — Dim. Dan, Credinţje poporale bucovinene, 

publ. în «Gazeta Bucovinei», an. V, Cernăuţi 1895, No. 12: <Mâfișorele 

Floriilor nu e bine a le aduce în casă, ci a le pune sub streșina graj- 

dului, și numai când tună şi fulgeră, a afumă în.casă cu ele, și apoi 

iulgerul nu va atinge acea casă.» - 
(5) Dat. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga: «După ce ies Gmenii 

de la biserică, este datină la noi ca Gmenii să pue mâţișore pe stupi, 
spunând că stupii se sfinţesc, le merge mai bine şi string mai multă 

miere. peste an.» 

(6) Dat. Rom. din Bosanci, com. „de Sim. Şutu: <Mâțişorii să fie puși 

pe straturi, căci viermii nu mănâncă legumele»; — a celor din Secu-
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Mâţişârele se păstrâză în locul unde s'aii pus peste tot 

anul şi se întrebuinţâză ca l6c contra mai multor bâle, pre- 

„cum : contra gâlcilor, frigurilor, durerii de grumaz şi a. 

- jiguluă la 6meni, precum şi în contra Ariciului.la vite. 

Cei ce capătă bâlele sus amintite înghit câte una până la 

trei mâţişâre şi lo trece (1), iar vitelor le daii în tăriţe şi 

se afumă cu dînsele. (2) 

Mulţi inşi însă cred că, dacă înghit trei mâţişore sfinţite 

în giua de Florii, nu se prinde nici un fel de b6lă de gru- 

maz în decursul anului de dinşii, iar dacă unul sai altul 

a întârdiat de a o face acâsta, apoi trebue să înghiţă o mâ- 

țişeră, însă numai spre trecerea gâlcilor. (3) 

Drept aceoa, mai cu s6mă tinerii şi tinerele, cari voesc să 

nu-i d6ră gâtul peste an, cum ies în Dumineca Floriilor din 

biserică, sait nemijlocit după ce aii ajuns acasă, înghit câte 

un mâţişor întreg. (4) 

riceni, com. de Gavril Gușet: «Alţii le pun pe straturi, cu scopul că 

atunci nu ar râde viermii legumele, fiind-că ele înfloresc întâii și nu 

le mănâncă nimic.» 

(1) Dim. Dan, Credinfe poporale bucovinene, publ. în «Gazeta Buco- 

vinei», an. V, Cernăuţi 1895, No. 2,'p. 2: «Se crede că este bine a înghiţi 

în Dumineca Floriilor mâţişâre sfinţite, şi apoi acela va fi scutit de gâlei»; 

—Dat. Rom. din Crasna, com, de Vas. Iliuţ: «Se dice că, dacăare cine-va 

durere de gât şi 'va înghiţi o mâţiş6ră, se vindecă»; — a celor din Pă- 

trăuţ, com. de Vict. Morariu : «Cine are îriguri să înghită trei mâţişore, 

şi-i trece»; — a celor din Șcheia, com. de C. Lucacii: <âfţişdrele le 

strîng peste an, căci se crede că acei, cari pătimesc de friguri, se vin- 

decă, dacă înghit mâţișâre.»> | | ME 

(2) Dat. Rom. din Crasna, com. de Vas. Iliu: «Omenii spun că mâţi- 

ș6rele sfinţite ce le aduc de la biserică sunt bune de 16c, afumă vitele 

cu dinsele>; — tot din Crasna, com. de Em. “Iliuţ: «Jlâțişorele se în- 

trebuinţâză pentru bâle de :vite, punându-se în tăriţe» ; —a celor din 

Bosanci, com. de Sim. Şutu: <Jfățişorii trebue apoi de l6c pentru vite» ; 

— a celor din Mitocul Dragomirnei, dict. de Domnica Hostiuc şi com. 

de Alex. Romaș: <Jidțişdrele se întrebuințâză la vite şi anume la o 

b6lă care se numesce Ariciii» ; — a celor din Tereblecea, dict, de Ma- 

randa Nimigân : <Vlăstările de salcie sai mâţişorii îs buni de afumat 

vitele când se bolnăvesc.» i 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de Gheorghe Tel6gă. 

(4) Dat. Rom. din Tereblecea, com. de P. Scripearii ; — a celor din 

Straja, com. de I. Dan: «In diua.de Florii se înghit mâţișore, ca să fie 

scutiţi de durere de grumaz.» !



264 

Tot aşă fac și cei ce voese să n'aibă gâlci (1) şi să nui 
taie jigul. (2) | 

Mulţi inși îndătinâză a înghiţi câte o mâţiș6ră în diua de 
Florii, nu- numai ca să fie scutiţi contra bâlelor sus amin- 
tite, ci tot odată ca să fie uşori şi sănătoși ca florile peste 
an. (3) | 

Mâţiș6rele sfinţite se consideră de către popor şi ca un 
mijloc de apărare în contra grindinei, precum și în contra 
furtunilor. 

Drept aceea unii, vara, la vreme de Sl6tă, tunete, fulgere, 
trăsnete și grindină, pun măţişre pe foc, credând că fumul 
ieşit dintr'însele împrăștie sl6ta, îulgerul, tunetul şi grin- 
dina. (4) 

Alţii, când este vre-o cumpână f6rte mare, ieaii mâţiş6- 

  

(1) Dat. Rom. din Pătrăuţ, com. de Viet. Morariă : «Cine înghite în 
giua de Florii un mâţișor sfinţit, fără să-l atingă, acela va fi ferit de 
"gâlci tot anul»; — a celor diri Volovăţ, com. de Ioan Buliga: «In giua 
de Florii cred 6menii că, dacă vor înghiți un mâţișor de pe beţișorul 
adus de la biserică, n'ar avâ tot anul gâlci»; — a celor din Tereblecea, 
dict. de Maranda Nimigân: «Cine voesce înghite mâţişori, ca să nu facă 
gâlci, și anume doi, pentru că gâlcile se fac pe amîndouă' părţile»; 
— a celor din Horodnicul-de-jos, com. de P. Prelipeân: «Pe la Florii e 
bine să înghiţi trei mâţișore, însă să le iei cu mâna dreptă după cap 
şi așă să le îmbuci, căci atunci eşti scutit peste tot anul de gâlci.> 

(2) Dat. Rom. din Stroesci, com.de D. Gemeniuc: <La Floriiai Gmenii 
datină că, venind de la biserică, ieai mâţișore sfinţite, pe cari le înghit 
pe inima g6lă, gicând că nu-i taie jigul tâtă vară şi-s mai uşori.» 

(3) Dat. şi cred, Rom. din Stroesci, com. de D. Gemeniuc ; — a celor 
din Crasna, com. de Em. Iliuţ: <Omenil în giua de Florii se duc la 
biserică şi-şi ieai mâţișore și, înghițind o mâţiş6ră, gic că vor fi peste 
an sănătoși ca florile.» ! | . 

(4) Dat. Rom. din Straja, com. de I. Dan;—a celor din Ilişesci, com. 
de V. Botezat: <Mâţiş6rele se întrebuințâză în contra furtunilor de pâtră. 
Când vine vre-o furtună, când fulgeră şi trăsnesce, le aprind în casă 
şi afumă cu ele» ;—a celor din Liugii-Homorului, com. de Emil. Tâutul: 
«In giua de Florii se aduc mâţişore la biserică şi se sfinţesc, iar după 
ce s'au sfinţit se aduc acasă şi se pâstrâză peste t6tă vara, iar întimp 
de pericol, d. e. când este plâie cu ghâţă, se pun în foc şi se ard ca 
jertfă lui Dumnedeii şi se râgă ca să înceteze pl6ea»; — a celor din 
Siret : «Cu mâțişdrele atumă o sâmă de Românce când tună>; — și a 
celor din Gura-Humorului, com. de Emilian Netea: «Mățişdrele de la 
Florii sunt bune de aprins pentru grindini mari,»
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rele de sub strâşină le afumă cu tămâie sfinţită în qiua de 

Pasci, şi apoi. încunjură de mai multe ori casa cu dînsele. (1) 

„ Şi iarăşi alţii, când văd că se apropie vre-o grindină 

mare de sat, oraș, saii ce este, spun că e bine să iei mâţi- 

şâre sfinţite, să ieşi cu dinsele înaintea grindinei până ce 

nu apucă acâsta a trece pe hotarul satului saii al orașului 

şi să rostescă cuvintele întrebuințate la ajunuri, când postesc, 

ca să se pâtă opri grindina, şi cum ai făcut acâsta, grindina 

îndată apucă în alte părţi. (2) 
Dacă nu e cu putinţă de a ieşi înaintea grindinei afară 

de sat, atunci se qice că e de ajuns şi numai atâta dacăo 

fomee castă se desbracă şi dă în dosul casei mâna cu mâ- 

țiş6rele, atunci norii şi petra (grindina) imediat după acâsta 

se duc peste hotare.(3) ; 

Românii din unele părţi ale Transilvaniei cred asemenea 

şi spun că J/âţişorii cei aduşi de la biserică în Duminica 

Floriilor sunt buni să-i apringi şi să afumi casa cu ei când 

e tempestate(4), vreme grea.(5) | | 
In Banat, Sâmbătă înainte de Florii, preotul cu copiii şi 

poporul scot la vecernie litia şi aduc ramure de salcă, cari, 

sfinţite în giua de Florii, se împart tuturora cari vin la bi- 

serică, a E 

Din aceste săleufe daii frunze tuturor vitelor, iar unele 

le păstreză în casă pentru sănătate şi, când se întîmplă de 

ar bate pâtra, aruncate afară, se opresce grindina. (6) 

Iar Românii din unele părţi ale Munteniei merg cu toţii 

în qiua de Florii la biserică, cu scop ca să ieă câte o nuia, 

dicând că ai noroc să crâscă cânepa. Iar. după ce o aduc 

acasă, o pun colac la ieâne în casă şi, în timpul grindineă 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Mihoveni, dict de Paraschiva Cojoc, com. 

de Vesp. Corvin. - 

(2) Dat-şi cred. Rom. din distr. Râdăuţului, com. de d-l P. Prelipeân. 

“ (3) Din Siret, com. de d-l Or. Dlujanschi. 
(4) Com. de d-l B. Iosol. 

(5) Din mss. d-lui I. Pop-Reteganul: «La Florii aduc Gmenii dela bi- 

serică mâțişdre slujite, cari se păstrâză pe la icâne peste tot anul şi se 

aprind când e vreme grea.> 

(6) Com. de d-l Aurel Iana, preot în Maidan.
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(petrei), o aprind şi afumă cu dinsa, sai o pun pe acope- 
rişul casei, ca să înceteze grindina. (1) 

Mai departe, mâfţișârele sunt bune de pus în lăutâre. Şi 
dacă este uns în casă, se aduc în casă, iar de nu, se lasă 
afară, fiind-că, dacă le-ar aduce în casă neîngrijită, casa 
aceea ar rămân6 neîngrijită peste tot anul. (2) 

Tar dacă în diua de Florii umbli încins cu salcie dusă 
la biserică, atunci se crede că nu te mai dâre mijlocul. (3) 

In fine, mâţiș6rele se mai întrebuinţâză încă şi la negoţ. 
Aşă bunădră, dacă duce cine-va la tîrg un porc, un cal, o 
vacă, o păreche de boi saii vre-o câte-va oi de vindut, și 
atinge cu mâţişorele vitele ce voesce să le vîndă, atunci ne- 
guţitorii se îngrămădese la dînsele, tocmai după cum se în- 
grămădesc Gmenii în qiua de Florii ca să ieâ mâţișâre. (4) 

(1) Din Resp. Za Cest. d-lui Nic. Densușianu, comi.. Andreesci, pl. Gi- 
lort, jud. Gorj ; — I. N. Constantinescu, Superstiţii din Ciulniţa (Ia- 
lomiţa), publ. în «<Segătorea», an. III, Fălticeni 1895, p. 122: «Salcie de 
la Florii făcută cercuri şi pusă la icâne e bună să se aprindă când 
îulgeră și trăsnesce și este cine-va singur în casă.» 

(2) Dat. și cred. Rom. din Securiceni, com. de Gavr. Guşet. 
(3) C. Gheorghinescu, Superstiţii, publ. în «Ședătorea», an. III, Făl- 

ticeni 1895, p. 120. | , 
(4) Dat. și cred. Rom. din Securiceni, com. de Gavr. Guşet: «Despre 

mâțişăre se mai crede că, dacă are cine-va o vită de vîngare şi o bate 
cu mâţiș6re, atunci se string şi se bat atâţia neguţitori după dînsa, 
cum se bat Gmenii după 7âfişori.» 

A



JOLA-MARE. 

Ţ. 

JOIA-MARE. 

Sub cuvîntul Joia-mare (1),. numită altmintrelea şi Joi- 

marele, Joi-mari (2), Joia-patimelor (3), Joia-ntgră (4) şi 

mai rare-ori Joimărică (5), se înţelege Joia cea de pe urmă 

din Păresimi sai Postul mare, adecă Joia cea din Scpte- 

mâna patimelor sai dinaintea Pascilor. 

Joia acâsta, după credinţa şi spusa Românilor. din Mun- 

lenia, este terminul cel de pe urmă până când aă femeile 

şi cu deosebire fetele să-și t6rcă lâneţele şi mai ales cânepa. 

Femeile şi fetele cele leneşe, cari nu şi-aii tors până în 

acâstă qi tâte lâneţele. şi cânepa, precum şi acelea ce nu 

“ cos cămăşi nouă de Pască, o păţese f6rte răi, căci Joimă- 

rifa sai Joimărica, care are datină de a umblă în ajunul 

  

(1) Pretutindenea în Bucovina. 

(2) Din Răsp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Madeia, jud. Suceva, 

în Moldova; — com. Buresci, jud. Olt și com. Ialomiţa, pl. Cerna, jud. 

Mehedinţi, în Muntenia; — In Banat, com. Maidan, com. de d: Aurel 

Iana; -- Vedi şi Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883. 

- (8) Pretutindenea în Bucovina. 

(3) Din Răsp. la Cesi. d-lui Nic. Densuşianu, com. Saran, jud. Con- 

stanţa, în Dobrogea. | | 

(5) Idem, com. Ghergani, jud. Dîmboviţa și Usa-de-jos, jud. Argeş, 

în Muntenia. ” :
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* 

acestei dile pe la tâte casele, pe care femee sait fată o află 
că nu și-a tors tâte cele ce a avut să le târcă în decursul 
Păresimilor sai n'a cusut cămăşi nouă de Pască, nu nu- 
mai că o batjocoresce şi o mustră fârte aspru pentru acâsta, 
ci-i aprinde şi arde încă şi tâtă cânepa rămasă netârsă. Ba 
nu odată şi nu pe o femee sai fată o bate peste degete 
sai o arde, iar pe fetele cele mai leneşe le răpesce şi, du- 
cându-le cu sine acasă, le frige și le mănâncă. (1) 
După credinţa şi spusa Românilor din Bucovina şi a ce- lor din Moldova însă, Joia-mare este începutul Joilor ce 

urmâză: până la /spas sai Înălțarea Domnului, în cari Ro- 
mâncele nu lucrâză mai nimic, şi mai ales nu: torc, nu cos 
şi nu fierb cămăși, anume ca să nu le bată petra (2) pome- 
tele şi semănăturile, apoi pentru ca să nu se întârcă ploile 
şi să se facă secetă (3), precum şi pentru rodirea' pomilor 
și a semănăturilor. (4) 
Româncele. din Banat serbâză asemenea Joi-marele, după 

cum o numesc ele, însă şi acestea mai mult numai cu. ng- 
lucrare în casă (5), ca și cele din Moldova şi Bucovina. - 

Cele mai multe Românce din Bucovina însă aii datină în 
Joia-mare de a umpl6 borş, cregând şi dicând că borşul 
umplut în acâstă gi nu se strică toţ anul. (6) . 
“Tot în acâstă qi o s6mă de Românce dai husce la boboci 

de mâncat, ca să nu pâră de hârcă. (7) 

  

(1) Din Rp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu. 
(2) Pâtră = ghâţă, grindină. 
(3) «Şegătorea», an. III, Fălticeni 1894, p. 48: «Din Joi-mari (Joia dina- intea Pascelui)) şi până la Ispas (Inălţarea Domnului) nu se târce, câse, fierbe cămăși, ete. Joile, că bate pâtra, ori se întorn ploile şi se face . secetă.» 

(4) Dat. Rom. din Mitocul-Dragomirnei, com. de Alex, Romaş: «Din Joia- mare nu se lucră nouă Joiuri după olaltă pentru rodirea pometelor şi a semănăturilor.» 
(5) Com. de:d-l Ios. Olariu. 
(1) Cred. Rom. din Horodnicul-de-jos, com. de G. Telâgă; — Dim. Dan, Credinţe poporale bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. „V, Cernăuţi 1895, No. 44, p. 2: «In Joia-mare este bine a umpl& borş, apoi borşul se ţine bun tot anul.» 
(2) Idem, com. de G, Telâgă. — Sub cuv. hârcă se înţelege o bâlă care o capătă bobocii, când bâii must de pe lângă gunoii,
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- Tar dacă va fi cine-va bătut în Joia mare, atunci spun 

Bucovineniă că are să aibă tot anul bubie pe trup. (1) 

“ Pasca, — serie W. Schmidt cu privire la Românii din 

Transiwania, — se c6ce Miercuri în săptmâna -mare, iar 

în Joia verde, adecă în Joia-mare, se sfinţesce. Deci Româ- 

nul, care şi de altă dată nu împrăștie, nici nu aruncă îna- 

, dins nică o fărmătură de pâne, t6tă fărmăturica de pască o 

consideră ca sfîntă şi, adunându-o cu o îndoită îngrijire, o 

dă vitelor în nutreţ spre mâncare, anume ca binecuvîntarea 

lui Dumnedeii să fie cu dînsele.(2) 

Tot în Transilvania există credinţa că, dacă se pune în 

Joia-mare o eloșcă, seste mai numai cocoșei. (3) 

Mai departe, atât în Transilvania cât şi în Banat există 

credinţa că în giua de Joia-mare nimă&rui nu-i este ertat să 

A6rmă, căci cine d6rme în qiua acâsta, acela rămâne putu- 

ros, leneş şi netrebnic un an întreg până la anul următor (4), 

şi cu deosebire dacă dârme vre-o femee în acestă di, atunci, 

după credinţa Românilor din Moldova, venind Joimărifa 

sai Joimărica şi aflându-o dormind, o face leneșă şi inca-. 

pabilă de lucru peste tot anul. (5) | 

In Banat, comuna Maidan, se ieă în dimin6ţa Joii mari 

o cămaşă şi o oglindă din casă și se pun la un pom verde 

şi tînăr, şi maicu s6mă la un păr (că e mai bine), să r&sară 

s6rele peste ele, anume ca să facă cu dînsele peste an îar- 

mece şi descântece. (6) | 

Tot în Banat, în presâra Floriilor, a Joimarelor şi a 

Pascilor, fetele cele mari şi nevestele cele tinere, cari voesce 

să fie căutate şi jucate de feciori în sărbătorile Pascilor, 

due câte-o sgardă din banii de la grumaz la un isvor oră 

la o fântână, de unde se bea multă apă peste an.și, ascun- 

qându-o bine, o lasă peste n6pte ca să stea acolo. lar în 

“ (1) Cred. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Șutu. 

(2) Das Jahr und seine Tage, p. 1. 

- (3) Com, de d-l B. Iosof. Pe 

(4) W. Schmidt, op. cît. p. 7; — Sim. Mangiuca, Calend, pe an. 1882 

i 1883. . | : 

? (6) Dim. Cantemir, Descriptio Moldaviae, Bucuresci 1872, p. 142; — 

C; D. Gheorghiu, op. cîţ, p. 14. Aa 

(6) Com. de d-l Aurel Iana.
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sărbătorile Pascilor, mergând şi luându-o de unde ai ascuns-o, 
o pun iarăși la grumaz. 

Făcând acâsta, cred că vor fi căutate și jucate de ajuns. (1) 
In fine, atât în Banat cât şi în Zransilvania este datină 

de a se face cununi pentru fie-care persână din familie. şi 
a se aruncă apoi pe acoperemîntul casei, spre a se ved, 
după veștedirea şi căderea lor, cine are să mâră în de- 
cursul anului. (2) 

Afară de cele înşirate până aci, mai cad în Jota-mare 
încă şi următârele datine şi credințe: Focurile morților, 
Moşii de Joi-mari, Pomenirea morţilor, Roșirea ouclor, 
Nunta urzicilor şi Privigherea. 

Însă despre acestea mai pe larg în capitolele ce urmâză. 

II. 

FOCURILE MORȚILOR. 

" Joia-mare e considerată de către Români ca o di bine- 
făcătore și apărătâre a morţilor. (3) De aceea, după credinţa 
şi spusa Românilor din cele mai multe părţi ale Munteniei, 
morţii vin în fie-care an în acâstă gi pe la: vechile lor 1o- 
cuinţe, unde adastă (4) până la JMoși sati Sârbătorea ]lo- 
şilor, adecă până Sâmbătă înainte de Rusalii sati Dumi- 
neca mare, când se fac apoi împărţeli de plecarea suflete- 
lor, adecă. când se daii colaci și 6le de pomană, şi morţii 
plcă cu colacul şi cu 6la 'ce ati căpătat-o. (5) 

(1) Com. de d-l Ios. Olariu, 
(2) Sim. Mangiuca, Calend. cit.; — W. Schmidt, op. cil. p. 7. 
(3) Din R&sp. la Cest, d-lui Nic. Densuşianu, “com. Deduilescii, jud. 

Rîmnicu-Sărat. ” 
(4) Adastă = aștâptă. | 
(5) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densușianu, com. Netoţii-de-jos, jud.: 

Teleorman; — com. Roșia, pl. Călnie, jud. Gorj; — I. St. Negoescu, 
Credinţe pop, publ. în «Lumina pentru toţi», an. III, Bucurescă 1888, p.
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In acest răstimp unii morţi, sai mail bine dis unele su- 

flete se aş6ză pe strâşina casei, iar alţii în alte locuri, unde 

stai apoi până la întârcere. (1) 

De Gre-ce însă în Joia-mare, când sosesc morţii, nu e 

până întru atâta de cald ca aceștia să pâtă petrece în ori 

şi ce loc fără ca să le îie frig, de aceea e pretutindenea 

datină în Muntenia de a se face în diminâţa şi sera acestei 

dile în curtea casei sait în bătătură focuri anume pentru 

morți, ca să aibă la co se încăldi şi sta la lumină. (2) 

Tar focurile acestea. unii le fac din surcele (3), alţii din 

boji sai bozi, sing. boz, lat. Sambucus Ebulus L., uscați şi 

cât se pâte de mari (4), şi iarăși alţii din lemne,.de regulă 

de alun, aduse din pădure anume spre acest scop în qiua 

premergătâre. E de observat încă şi aceea, că lemnele acestea 

nu se taie cu securea sait cu barda, ci numai se rup cu 

mâna, şi aducătorul lor nu le pune de loc jos până acasă, 

iar după ce a sosit acasă le pune pe un gard sau pe un 

alt obiect, unde le lasă apoi să stea până a doua qi dimi- 

n6ţa, când se face apoi foc dintr'însele. (5) 

Unii, după ce ati făcut focul, pun lângă dînsul unul sail 

şi mai multe scaune, pe cari aştern pături (6), iar alţii le 

tămâiază şi târnă apă pe lângă diînsele pentru morţi. (7) 

Făcând acâsta, toţi Românii fără deosebire și mai ales 

Româncele sunt de părere că, venind morţii, se aș6ză îm- 

  

475 ; — Idem de eadem, publ. în «Gazeta poporului», an. 1V, No. 17, 

p. 5 : «Sufletele morţilor vin în fie-care an de se aşâză pe strâşina ca- 

sei, și acâsta o fac în qiua de Joi înari, de aceea atunci se fac împăr- 

țeli de plecarea sufletelor (pomană).» 

(1) 1. St. Negoescu, loc. cit. | 

(2) Din Resp. la Cost. d-lui Nic. Densușianu, com. Bărăseii-de-Vede, 

jud. Olt; — com. Roşia, pl. Călnic, jud. Gorj: «Sufletele răposaţilor vin 

în acâstă diminâţă pe la vechile lor locuinţe şi trebue să se încălgâscă 

la foc, credând că le e frig.» 

(3) Idem, com. Telesci, jud. Gorj. , 

(4) Idem, com. Petra, jud. Teleorman $ — com. Cernătescă, jud. Gorj ; 

— com. Crovu, jud. Dîmboviţa: | 

(5) Idem, com. Roşia, pl. Călnie, jud. Gorj. 

(6) Idem, com. Roşia și Telescă, ambele din jud. Gorj. — Pături = 

un fel de velinţe. | . 

(7) 1dem, com. Crovu, jud. Dîmboviţa.
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prejurul focului aprins, și-anume unii pe scaune, iar alţii 
pe jos, căci în unele locuri se aștern pături nu numai pe 
scaune, ci chiar şi pe jos (1), şi se încălgese şi b6i apă. (2) 
După ce s'a făcut şi s'a aprins focul, unele Românce în- 

dătinâză de a face o turtă de făină, crestată pe margini, 
care se numesce pânea uitaţilor (3), iar altele un colac în 
forma unei lopeţi, care se châmă uitată şi care se dă de 
regulă celui ce se scâlă- în acâstă gi mai diminâţă şi face 
focul (4), sai unui băiat, ca să-l mănânce. (5) | 

O sâmă de femei însă nu fac numai un singur colac, ci 
ele spun că Joimarele este diua în care trebue să facă și 
să dea colaci de pomană pentru toţi morţii familiei. (6) 

In îine, după credinţa unora, tot din Muntenia, în Joia- 
mare fie-care femee sait fată trebue să care cu două cofe 
trei cobilife (7) de apă şi să stropâscă 6rba, parte pentru 
morţi şi parte ca să fie anul mănos. (8) . 

O s6mă de sătence însă se scâlă în qiua de Joi-mari des- 
dimință, se duc și varsă vre-o câte-va vedre ori ciuturi de 
apă jos lângă fântână ; ieati apoi un vas cu apă și meru de 
îl varsă pe mormintele morţilor, căci, die ele, cu apa acâsta 
se spală şi bâi din ea şi ei în giua de Pasci. (9) 

In J/oldova este asemenea datină de a se face focuri de 
gundie şi de vrâscuri pe lângă case, însă nu numai în qiua 
de «Joia-mare de diminâţă, ci şi sâra în ajunul acestei dile, 
iar pe scaunele de lângă focuri se pun câte-o cofă cu apă 
și o litră, pentru ca sufletele morţilor să se încăldâscă şi 
să bea apă. (10) ” 
    

(1) Din Răsp. 2a Cest. d-lui N. Densuşianu, com. Crovu, jud. Dimboviţa. 
(2) Idem, com. Telesci, jud. Gorj; — com. Cernătesci, jud. Gorj; — 

şi com. Crovu, jud: Dimboviţa. 
(3) Idem, com. Crovu, jua. Dîmboviţa. 
(4) Idem, com. Bărăscii-de-Vede, jud. Olt. 
(5) Idem, com. Crovu, jud. Dimboviţa. 
(6) Idem, com. Cernătescă, jud. Gorj. 
(7) Cobiliţă = coromîslă. . 
(8) Din R&sp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Săraţii, jud. Buzăă. 
(9) T. Bălășel, Legende populare, publ. în <Şegătorea», an. INI, Fălti- 

ceni 1895, p. 105. ! 
(10) Din Resp. la Cest. d-lui Nie. Densușianu, com. Bahna, jud. Roman: 

- «Joi-mari diminâţă aprind Gmenii pe la casele lor focuri de gundie sai -
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In Transilvania se face în Joia-mare toc la tăietori, şi 
după acâsta se scâte afară o pâne întregi, apoi un cuţit şi 
o: “cofă cu apă. 

: Acâsta însemnâză : nutrirea şi încălgirea suilotelor celor 

r&posaţi. (1) - | 

“In unele părţi din Banat, cum se face diuă, îndată încep 

a “umblă copiii cu t6ca prin sat şi a vesti Joiniarele, tocând 
și cântănd : 

„Tâca tocănelele, 

Joi Joimărelele, 

Pasce popa vacile 

Pe tâte ogaşele (2), 

Pe tâte socacile (3), 

Duminică- -s Pascile! 

Iar muerile, fiind încă întuneric, fac maj întâia acasă lu 

mânişche saii luminiciche, adecă atâtea focuri. câți morţi 

aii (4), cu lemnușe aduse anume „spre acest scop mai înainte, 

începând de la Blagoveștenie, şi stând între ele > (uminișche), 
le menesc, dicând: 
„— Asta să fie lui N, asta lui p. ete. „i 
După ce s'aii stins luminişchele sai focurile. acestea, se. 

duc la morminţi, şi acolo fac iarăşi la crucea fie-cărui mort 
câte-o lumină. Iar pânăce ard luminișehele acestea, împart. 
între copiii veniţi cu tâcele, precum şi între cei săraci,.co- 
laci făcuţi din făină de grîi, pe cari îi ieai și-i aduc anume. 
spre acest scop de-acasă, dându-i peste gr6pa fie-cărui mort 
deosebit de pomană. | 
„Prin facerea luminișchelor acasă se crede că morții, tre- 

vrâscuri, La acest foc, die țăranii că vin sufletele morţilor de se o încăl- | 
gese»; — Zanne, Prov. Rom, I, p. 42: «In spre Joi-mari se dă foc la, 
gundie şi se pune pe un scaun o cofă cu apă şio litră, pentru ca su- 
fletele morţilor să se încăldâscă şi să bea apă»; — com. . Găinesci, jud. 
Sucâva. 

(1) Vasile Rebrean, Datine poporale, pub în  <Dngaria an. ], Cluj 
1893, p. 288. 

(2) Oyaş = pîrăi. 
(3) Drumuri laterale din sat. 
(1) Pentru cei mai bătrâni se face numai câte o singură luminişcă, 

adecă numai câte un singur foc peniru toţi. 

Marian, Sărbătorile, 11. - : 18 *
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zindu-se și având'lumină, vin acasă, iar prin cele făcute la 
morminţi se: reîntore pentru odihnă. 

Drept aceea se consideră de un mare păcat pentru i ur- 

mătorii aceia cari la Joimari nu fac luminişehe şi nu dai 

de pomană pentru cei morţi. | 

„ Intoreându-se de la morminţi acasă, ieai un vas și, mer- 

gând cu.dînsul la o. fântână, îl umplu cu apă şi apoi, cu el 

plin de apă, cum este, se duc la un loc cu 6rbă verde, fac 

un cerc de petre pe 6rbă și slobod apa morţilor, adecă 

trnă apa din vas adusă de la fântână în mijlocul cercului, 

îri semn ca isvorul să le fie slobogit. Apoi, luând o glie de 

&rbă din locul unde s'a slobodit apa, o aduc acasă şi o 

pun după ușă lângă prag. De pe glia acâsta ieaii apoi toţi 
- casnicii pascele în qiua de Pasci pentru sănătatea familiară. 

Ce se atinge de cenușa de la luminișchele de acasă, când 

s'aii dus la morminți, se mătură cu îngrijire şi se aruncă 
pe o apă curgătore, ori se păstrâză în casă şi se pune în 

grădină pe legumi în contra insectelor. (1) “ | 

“In alte părţi, tot din Banat, în n6ptea spre Joi-mari, în 

revărsatul zorilor, purced muerile, mai vîrtos însă matro- 

nele familiilor, alţii acasă în avlie (curte) aprind morţilor 
focuri "numite focurele, luminiciche sai lumănuţe, făcând 

pentru tot mortul din familie câte-o luminicăcă, sai anumind 

şi menind mai mulţi morţi la o lumină. - | 

“Cu acâstă ocasiune se sacrifică, adecă se dă de pomană 

colaci, numiţi sâmbecidre, de la Jiua' Sâmbăta, copiilor : să- 

raci, cari vin spre a se încăldi la luminiciche. 

Cu colacul se dă şi o lumină împreună cu o olcuţă de. 
apă (alţii dai -și vin), menind colacul moșului cutare (spu-: 

nând numele celui mort din familie), adese-ori însă punând 
oră anumind la un colac și mai mulţi moşi, unde sunt mulţi 

: răposaţi în familie. 

_Loonânicichele se fac numai cu surcele de alun saii de 

boz uscate, cari se frâng, nu se taie, şi cari, după ce sunt 

culese, se aduc în case şi nică decum nu se aș6ză la pă- 

mâînt, ci se păstreză pe masă ori în alt loc, fără coatingere 

cu pămîntul. (2) 

(1) Com. de d-l Aurel Iana şi Ios. Olariu, amindoi din Maidan. 
(2) Țigancele locuitâre într'un pătrar al Ciclovei montane pârtă mile
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In locurile acelea, unde: în apropiere nu se află surcele 

de alun, se fac focurele cu boz uscat,cules de pe câmp. 

„ Matrâna familiei, care tămâiază morţii, îşi face luminici- 

chele la mormînt, şi se cântă: după morţi acolo, iar când 

pl6că acasă, strigă sufletele morţilor. pe nume, gicând: 

Sculaţi, sculaţi, 
Şi-acas!' aidaţi! 

în acea credință cum că sufletele morţilor plâcă de la mor- 

mînt cu dînsa acasă, şi acasă, așezându-se în chilie după 

uşă, aci petrec până la Rusitori, a ş6ptea, pe alocurea a 

noua qi după Rusale, când în vărsatul zorilor până în r&- 

săritul sârelui. se duc de acasă iar în mormiînt. 

“La Rusitori, în vărsatul gilei, iar se dă pomană morţilor, 

căci dacă nu li se dă des-dimin6ţă pomană, atunci sufletele, 

luând cenușă ori năsip în gură, se îndepartă mâni6se din: 

casa familiei. a 
Dacă pentru lucrul câmpului muicrea din casă de la Joi 

mări până la Rusitori nu pote în tâtă diua mătură chilia, 

atunci mătură numai locul după ușă, aşternând o pânză 

albă, un mesăel acolo, spre a se aşeză sufletele pe cl. 

In fine se crede că de la Joi-inari până la Rusitori este! 

cerul, raiul şi iadul deschis, pentru aceea pot veni sufletele: 

acasă spre a petrece la familie. (1) a n 

Românii din Bucovina fac asemenea focuri în Joia-mare 

spre acelaşi scop ca și fraţii lor din ţările amintite mai 

sus, adecă spre încăldirea morţilor, şi anume câte 1—3, pe 

cari le fac aşă şi îndată după miedqul nopţii (2), iar alţii 

s6ra înainte de a plecă la denie (3), şi anume din diferite 

gundie şi buruene uscate, și nu în curtea saii ograda casei, 

ci de regulă prin. grădini. (4) ” a 

“ot în Bucovina există datina şi credinţa de a nu se 

  

îndepărtate în spate şi pe măgari, înainte de Joi-mari, surcele de alun 

spre vîndare.' | 

(1) Sim. Mangiuca, Calend. pe an.. 1882, p. 137—138. 

(2) Dat. Rom. din com. Voloca, distr. Cernăuţului. | 

(3) Dat. Rom. din Broscăuţul-vechiii, dict. de Palagia Onciul; — și a 

celor din Brâza, com. de Nic. Prelici. - 

(4) Dat. Rom.. din Br&za şi Voloca.
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vărui de' fel în Joia-mare, pentru că femeia care văruesce 

în acestă di, aceea spun ei că stropesce morţii cu var. (1). 

“Tar în Muntenia, jud. Buzăiă, nu se spală în giua acâsta 

cămășile, căci la morţi, în loc să se ducă pomana ce li se 

dă, se duc zoile din spălătură. (2) 

III. | 
. MOŞII DE JOL-MARI. * 

In Bucovina, şi anume în orășelul Boian și în satul Ma- 
hala, precum și în alte sate de peste Prut, se trimit în Jora- 
mare pe la case, şi mai ales pe la cei săraci, ca Moşi, sticle 
saii ulcele pline cu apă prâspătă, cu câte un colac saii bulcă 

“şi o lumină de-asupra gurei; une-ori însă dăruesc şi câte 
una. saii mai. multe garnife şi gărnicidre, adecă cofe şi co- 
fiţe.. E E 

Tot așă. fac şi Românii din mănăstirea Homorului, distr, 
Gura-Homorului, cu acea deosebire numai că aceştia pun 
în ulcele nu numai apă, ci şi vin, iar. de-asupra gurei, pe 
lângă colac și lumină, încă şi câte-o năframă., . 

In Fundul-Moldovei, distr. Câmpulungului, - Jfoșii, cari 
constaii din -ulcele, olcuţe și sticluțe pline cu apă, iar pe 
gură: câte cun colac. şi-o lumină, nu. se trimit pe la case... 
ca. în alte sate din Bucovina, ci băeţii vin singuri de-i ieai. 
“In oraşul Câmpulung se duc în acâstă gi cofiţe şi cane 

mai mari la biserică, și acolo se daii apoi, după liturghie, 
umplute cu apă şi legate pe la gură cu strămătură, iar de- 
asupra cu un colac și o lumină de câră, mai cu s6mă co- 
piilor, de sufletul morţilor. (3) o 

  

(1) Dat. Rom. din Balacâna, com. de Vas. Jemna. 
(2) G. S. Ion&nu, op. ciţ, p. 50: «Joi, în săptămâna patimelor, să nu 

se spele rufe, căci la morţi, în loc să se ducă pomana ce li se dă, se 
duc lături din spălătură>; — C.D. Gheorghiu, op. cît. p. 74: <In acâ- 
stă: gi să nu -se spele rutele (cămășile), căci la morţi, în loc să se ducă 
pomana ce li se dă, se duc zoile (lăturile) din spălătură.» - 

(5) 5. FL. Marian, Zemormântarea la Români, p. 383.
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In Transilvania, cum se zăresce de giuă, se împart 

între n6muri şi între săraci fierturi, precum : p6me, curechiă, 

mazăre, fasole, baraboiă, pe cari le pun în ulcele nous, 

 frumâse şi împodobite cu un fel de floricele numite brebeni. (1) 

In Banat, şi anume în Oraviţa montană, se daii de po- 

mană olcuţe nouă cu apă ori şi cu vin, şi la mănuşa 6lei 

se lâgă flori, precum: brebenei (lat. Corydalis bulbosa, germ. 
hohlwurzeliger Lerchensporn). (2) 

Iar în alte părţi, tot din Banat, se dai oleuţe nouă cu 
apă tămâiată şi câte cu un colac pe dînsele, apoi cu flori, 
şi anume cu priboii (lat. Geranium macrorhizum, germ. 
grosswurzeliger Storechsehnabel) legat la mănuşă şi câte cu 
o lumină de câră lipită de ele. (3) 

In unele părţi. din Muntenia -există credinţa că în Joia- 

mare se satură morţii, fiind-că în acâstă gi se împart colaci 

şi se varsă multă apă pentru ei. (4) 
In alte părți, tot din JMauntenia, se obicinuesce î în Joi-mari 

a se da de sufletul morţilor nu numai de ale mâncării, ci 

şi de ale îmbrăcămintei, câte-un costum de haine, precum: 

şubă, iminei, căciulă, saii o cămașă, ismene, bete şi altele, 

cari se împart adesea săracilor, mai adesea însă familiei, 
după ce tâte acestea ai fost-mai întâiii sfinţite de preot. (5) 
„In fine Româncele din unele părţi ale Bucovinei îndăti- 

nâză în Joia-mare de a duce, în loc de J/oşi, după cum s'a 

arătat în şirele de mai sus, pe la case, şi mai ales pe la 

vecini, câte-o cofă plină de apă prâspătă, asemenea pentru 

sufletele celor r&posaţi. (6) 

(1) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 
(2) Sim. Mangiuca, Calend cil. p. 137. 

(3) Idem de eadem, la giua Joi mari. 
(4) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. „Petra, id. Te- 

leorman. 
(5) D. Stănescu, Obiceiuri religidse, Dubl. în «Biserica ortodză rom. >, 

an. IX, Bucuresci 1885, p. 329. 
(6) Dat. Rom. din Balacâna, com. de Vas. Jemna.
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IV. | 

POMENIREA MORȚILOR. 

Tâte slujbele și pomenele, t6te sorocoustele şi parastasele, 
cari s'aii început în. Sâmbăta cea dintâii a Postului mare 
a se purtă pentru sufletele celor r&posaţi, durâză numai 

până în Joia-mare, iar în diua acâsta ies, adecă se sfirşese 

şi mai mult nu se pârtă. 

Drept aceea, Româncele din cele mai multe părți ale Bu- 

covinei duc în Joia mare la biserică pentru sufletele celor 

r&posaţi pomene şi un pom sai pomișor încărcat cu tot 
felul de mere, pâme, colăcei şi turte dulci. Tot la acâstă 
ocasiune şi spre același scop plătesc ele şi liturghii. (1) 

Preotul pomenesce pe cei morţi atât în decursul liturghiei 

care. se ţine în acâstă di, cât şi mai pe urmă, după ce se 

sfîrşesce liturghia, la care ocasiune se face parastas pentru 
toți cei r&ăposaţi. Iar după pomenirea morţilor se împarte 

între funcţionarii bisericesci atât jertfa ce s'a adus în Joia- 

mare, cât şi sorocoustele cari s'aii adus în Sâmbăta « cea 

dintâiu la biserică. 

In unele comune, tot din Bucovina, este datină în Joia- 
mare, nu numai de a se duce pomene şi pomi la biserică, 

ci tot odată de a se face aci şi prasnice pentru- cei r&po- 
saţi, adecă de a se împărţi celor ce aii luat parte la ser- 
viciul dumnegeese mâncări şi băuturi. (2). 
"După părerea unor Românce e tare bine, dacă de astă 

dată, po lângă mâncările şi băuturile usitate la asemenea 

ocasiuni, se daii de pomană şi ouc roșii. (3) 

(1) Dat. Rom. din Stupea, com. de Onufr, Căilen; — a celor din Bo- . 
sanci, com. de Sim. Şutu; — a celor din Măzănăesci, com. de I. But- 

nariit: «De la Sân-I6der duc Gmenii la biserică lumini şi colaci și pârtă 
parastase pentru morţi»; -- a celor din Gura-Humorului, com. de Em. 

Netea : «In giua acâsta se face slujbă în fie-care biserică şi se sfirşesc şi 
parastasele; » — a celor din Frătăuţul-vechii, com. de I. Covaşă: «In 

Joia-mare ies tâte slujbele și pomenele pentru cei morţi, cari s'au în- - 
ceput a se purtă în giua de Sân-Zoder sau Sâmbăta cea dintâii a po- 

stului mare.» “ 
(2) Dat. Rom. din Tereblecea, com. de Scripcarii. 
(3) Dat. Rom. din Cupea, dict. de Casandra Țuguii.
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In Transilvania; districtul Năs&uduluj, e asemenea da- 

țină de a se face în Joia-mare un ospăț formal în curtea 

sait ţinterimul bisericei, unde se fac. felurite mâncări Și | 

băuturi. (1) 
In unele părţi din Moldova şi Muntenia înisă e datină 

de a se duce la biserică în Joia-mare pentru pomenirea 

morţilor colaci şi colivă. (2) 

In scurt gis, Joia-mare este diua cea de pe urmă din Pă- 

resimi, în „care se pomenesc morţii, din care causă se şi nu- 

mesce ea în unele părţi ale Bucovinei şi Diua morţilor. (5) 

Y, 

ROȘIREA OUELOR. 

Întrebuinţarea de ou& roși în sărbătorile Pascelor e o 

datină prea bine cunoscută şi. pretutindenea usitată, prin 

urmare şi în Bucovina. 

Deci Româncele din cele mai multe părţi ale acestei ţări 

îndătinâză de a împetri ouăle trebuinci6se pentru Pasci, 

adecă de a le da coldre galbenă, apoi de a le împestri şi 

a le roși şi pe urmă de a le fierbe, mai pe scurt dea le 

pregăti ast-fel după cum aii apucat din moşi- strămoși tot- 

deauna în Joia-mare. 

Şi acâsta.o fac ele de regulă în Joia-mard de aceea . 

pentru că, după credinţa şi spusa lor, ouăle împetrite, ro- 

şite şi fierte în acâstă di nu se strică de fel în tot decur- 

sul anului ce urmâză ; ba, după cum spun unele, nu numai 

(1) S. FI. Marian, op. ciț., p. 386. . 

(2) Din Resp. la Cest. d-lui Nic. Densuşianu, com. Mânzălesci, jud. 

Buzii, și Băsescii-de-Vede, jud. Olt; — Vegi și I. St. Negoescu: Cre- 

dințe pop. din Măţăi, jud. Muscel, publ. în «Lumina pentru: toți», an, 

III, p. 475; ” 
6) Dat. Rom. din Stupea, « com. de Dim. Botuşan.



"280 

  

vinte nici când. (1) | 
: In Muntenia, din contră, este.pe alocurea datină, precum 

" bunădră în jud. Vlașca, de a se duce în Joia-mare la bi- 
serică ou& roșii, cari ail fost făcute în, giua premergătâre, 
adecă Miercuri. Aceste ouă se lasă apoi în biserică până 
în giua de Pasci. | 
Făcându-se acesta, se crede că aceste ouă nu se strică 

nică odată. | „ 
- Mai departe, tot în jud. Vlaşea. din Juntenia, există cre- 
dinţa că, dacă se îngr6pă din aceste ouă la hotarele unei 
moșii, n'o să bată pâtra pe acea moşie. (2) 

La Românii din Macedonia din contră este datină ca în 
timp de furtună să se pue sub strâşina casei — sum streahă 

_— o pirostie pe dos, iar de-asupra acesteia un o roșu din 
Joi-mari, din Joia patimelor, în credinţă că, făcându-se 
ac6sta, furtuna încetâză. (3) 

în. decursel anului, ci chiar şi în anii următori, cu alte cu- 

VI. 

NUNTA URZICILOR. 

Sub Nunta sati Jăritărea urzicilor se înţelege înflorirea acestora şi încetarea lor de a mai fi apoi bune de mâncat. (4) PN AI 

* (1) Dat. şi cred. Rom. din Șcheia, com. de Const, Lucaciii; -— a celor din Balacâna, .com. de G. Jemna; — a celor din Frătăuţul-vechiă, com. de I. Covaşă;— a celor din Crasna, com. de 1. Iliuţ; — a celor din Cireş-Opaiţ, com. de Const. Dugan ; — şi a celor din Horodnicul-de- jos, com. de Gheorghe Tel6gă: «Se gice că ouăle cari se împestresc în Joia-mare nu se strică tot: anul». — Vegi şi Dim. Dan, Comuna Straja, p. 96—9%. a - | ” A (2) «Foia pentru toți », an. 1, Bucuresci, 1897, p, 130, „ (3) P. Papahagi, op. cit, p. 339. ” (4) Com. de d- En. Hodoş: <La Joța-mare înfloresc urzicile şi nu " mai sunt bune de mâncat. -
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„Nunta urzicilor cade, după. spusa unora, în giua de 
Florii, iar după a altora în giua de Binavestire. (1) 

Cei mai mulţi însă. susțin că ea cade în Joia-mare. (2) 

Urzica, şi cu deosebire cea .mică sai crefă, numită alt- | 
mintrelea și Urzică-crdescă, Urzică-iule, Urzicea şi Oieșea, 
lat. Urtica urens L. (3), se consideră de către poporul ro- 
mân de pretutindenea, nu numai ca o bucată bună de mân- 

cat, ci tot odată şi fârte sănătâsă. 
De aceea primăvara, când încep urzicile a cresce, fie-care 

Român, cu deosebire însă sărăcimea, căreia i s'au sfirșit 
mai tâte bucatele de sec (4) şi nu scie ce să mai încâpă şi 

să facă ca să pâtă ieşi t6fără din Postul mare, care e cel. 

mai lung şi mai grei post (5), se simte î6rte fericită când 
află şi pâte mâncă urzici. 

Urzica se dă în gura fâmei, dice un proverb poporal, 
adecă sărăcimea își stâmpără cu ea î6mea, duşmanul ei cel. 

mai mare, mai cumplit şi mai neîmpăcat. (6) 
„Din Joia-mare însă începând înainte biata sărăcime nică 

de acâstă plantă nu. mai are parte, căcă în acâstă di, după 

spusa Românilor din Banat, e Nunta sai Măritarea urzi- 

cilor, adecă din acâstă gi urzicile încep a înflori și a nu 
fi apoi mai mult bune de mâncat. (7) 

(1) Sim. Wangiuca, Calend. cit, : «La 21 Mărţişor, Nunta urzicilor 

(pe alocurea la Bunavestire, Joi marele)>; — Idem de eadem: «25 Măr- 
țişor: Nanta urzicilor (pe alocurea la Florii).» : 

(2) Idem de cadem: «La 25 Mărţişor, AM/ăritarea urzicilor (pe alocurea 
la Florii și Bunavestire)»; — com. de d-l En. Hodoș: «Nunta urzici- 

lor e usitată la Joia-mare.» 
(3) Dr. D. Brândză, Prodromul florei române, Bucuresci 1879—1883, 

p. 110. — Dr..D. Grecescu, Conspeetul florei României, Bucuresci 1898, 

p. 517. 

(4) Dr. G. Crăiniceanu, Igiena păranului român, Bucuresci 189%, p. 

223 : «Pe Postul mare al Pascelor,din care se gice că e rupt şi al Sântă- 
Măriei, legumele păstrate peste ârnă se cam isprăvesc; varză acră, de 

ar fi, se mâie şi se strică în primăvară.» 
(5) Idem de eadem, p. 223: «Acesta — adecă Postul mare — este cel. 

mai grei post, şi e resonabil sărutatul de la . Lăsatul secului, ce se 
“ obicinuesce pe la ţâră, sub cuvînt că cine scie care va mai ajunge 

Pascele.» 

(6) Com. de d-l Aurel Iana. 
(7) Com. de d-l En. Hodoș
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Şi de 6re-ce ne e, vorba despre nunta şi mâncarea - urzi- 
cilor, cred că nu va:strică, dacă la acâstă ocasiune voii 

„aminti măcar ciş-cevă şi despre modul culegerii şi prepa- 
rării acestora de către Româncele de la ţâră înainte de mă- 
ritarea lor. O | 

Mai fie-care Româncă, atât din Bucovina cât şi din Banat, 
când se duce să cul6gă primăvara urzici, ieă o sită sai un 
ciur și o pereche de i6rfeci cu sine: și apoi, începând a le 
tăiă cu f6rtecele sai a le rupe cu unghiile degetului mare 
şi ale celui arătător, a le scutură şi a le pune în obiectul 
luat cu sine (1), ice: i 

Urzică, 

Burzică, 

Nu mă mușcă, 
Că-i mam! a fătă, 

TOtă te-a mâncă! 

“După ce, în chipul arătat, le-aii cules şi le-aii adus acasă, 
Româncele din Banat le spală mai întâi întrun șofeiii cu 
apă curată, apoi târnă pe dînsele apă fiâriă şi după aceea 

- le fierb. . i 
__ După ce ai fiert de ajuns, le fr6că cu mătca (2) şi apoi le 
scrobesc. Se pune adecă într'un blid apă curată, se cerne 
făină de cucuruz (3) prin sită şi, bătându-o într'un făier (4) 
cu apă, se t6rnă, după ce s'a spart toți cocoloșii (5) de 

„făină, într'o 6lă ca să dea undă, iar după ce s'a făcut și 
acâsta, se ieă înapoi şi, răgându-se hirâu (6) nesărat şi ne- 
acrit, se pune în blid şi se mănâncă. (7) 

Tot cam în chipul acesta se prepară - urzicile şi în Bu- 
covina. | - 

In acâstă ţ6ră asemenea se spală în apă, ca să fie curate, 
şi apoi, opărindu-se cu uncrop, se pun într'o 6lă cu apă, ca 

  

(1) Pretutindenea în Bucovina şi Banat, com, de d-l Aurel Iana. 
(2) Mătcă = un lemn al cărui vîrt e crengurat, 
(3) Cucuruz == porumb, păpușoii. - 
(4) Zăier = talger, farfurie. 
(5) Cocoloş = boţişor., 
(6) In Bucovina se rostesce rea. 
(7) Com. de d-l Aurel Iana.
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să fiârbă. După ce aii fiert de ajuns, scurgându-se apa din 

6lă, se mestecă şi se fr6că sai făcăluese cu o lingură d6 

lemn până ce se fac chisăliță. Iar după ce le-aii făcăluit le 

deşartă într'o strachină, pun puţină făină de griîii şi muș- 

deici sai oloiii ori unt-de-lemn într'însele şi apoi, sărându-le 

şi mestecându-le din noii, le mănâncă cu mămăligă sati cu 

mălaii. (1) | | . 

“ Tar când mănâncă prima 6ră dintr'însele, luând şi ducând 

prima îmbucătură la gură, gic : «bucate nou€ în gură veche». 

O s6mă de Românce din Bucovina, pe lângă urzicile pre- 

parate în chipul cum s'a arătat, mai, fac încă şi un fel de 

borş de urzică cu crupe, în care pun une-ori, dacă ai, şi 

hribă (2) uscați. | 

FE de observat însă că şi urzicile, din cari se face borşul. 

de urzici, încă se spală şi se opăresc înainte de a se pune 

în borş la fiert, căci neopărindu-se nu se mâie de fel, ci r&- 

mân tară ca şi când n'ar fi fost de loc fierte, atât numai că 

nu urzică. | N - 

“In Muntenia, uvzica, care este fârte căutată de săteni, căci, 

ca plantă tînără şi în cât-va gustâsă, în timpul rig6rei  Po- 

stului mare, fiind un adevărat delicii, se mănâncă ca ciorbă 

cu câte-va fire de orez şi ca urzici sleitz cu hrân ras pe 

răgătore. (3) 

In fine, causa de ce culeg Româncele urzicile în ciur şi 

mai cu s6mă în sită, ne-o arată următârea legendă din Bu- 

covina, comuna Udesci:: a 

«Dice că în timpurile vechi Gmenii nu mâncai urzici ca în 

diua de astăqi, spuind că sunt afurisite de Dracul, nu numai ca să . 

urzice, când le va prinde cine-va în mână, ci tot odată și umplute 

de dinsul cu fel de fel de bâle, și cine le măncă, acela îndată 

se umpleă de bâlă. | 

«Mai pe urmă însă, înmulțindu-se omenimea şi lipsindu-i nu 

odată pe la începutul primăverei cele trebuinci6se de rindul gu- 

rei, a început de la un timp, vrând-nevrând, a culege și a mâncă 

şi urzici. Se a 

(1) Un fel de pâne din făină de păpușşoiii, porumb. 

(2) Hrib pl. hribi, lat. Boletus edulis. 

(3) Dr. N. Manolescu, Igiena făranului, Bucuresci 1895, p. 286,
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12 evanghelii, se determină o persână -care să anunţe sfîr- 
şirea fie-cărei evanghelii, lovind cu un instrument pe un taler 
de aramă saii argint, dacă se găsesce. o 
„Sfîrșindu-se cu . tâte evangheliile, persâna însărcinată cu 

acâsta aruncă talerul de-a dura în biserică, și femeile mai 
cu s6mă se năpustesc să vagă cum are să cadă. Dacă ta- 
lerul cade cu fundul în jos, o mare bucurie. se produce în 
inimile “tuturor, fiind-că cred că au.să se întârcă în curînd 
cei duși în străinătate. Dacă se întîmplă însă ca el să cagă 
cu fundul în sus, o întristare adîncă le cuprinde, fiind-că 
ac6sta se explică prin neîntârcerea . celor înstrăinați de că- 
minul părintesc, și nu arare-ori se întîmplă să vegi femei 
ştergându-şi lacrimele în acest cas. (1) aa 

In sfîrşit, fiind-că ni-i vorba despre serviciul divin, trebue 
să mai amintesc la locul acesta încă şi aceea, că din Joia- 
mare începând înainte şi până în giua de Pasci, nu se mai 
trag. clopotele la biserică, ci. numai. se tâcă cu t6ca. (2) 

e 
——————— 

VIII. 

STRIGAREA PESTE SAT. 

Sub Sfrigarea peste sat se înţelege o datină, care e usi- 
tată, după cât scii ei până acuma, numai la Românii din 
Muntenia şi la cei din Transilvania, şi anume la cei dintâi 
îndată după trecerea Lăsatului de sec, când intrăm în Păre- 
simi (3), iar la cei din urmă în sâra spre Joi-mari (4) şi în: 
s6ra Sâmbetei Pascilor. (5) 

  

(1) P. Papahagi, op. cit., p. 309—310. 
(2) Pretutindenea în Bucovina şi Transilvania, vedi mss. d-lui 1. Pop- 

Reteganul şi W Schmidt, Das Jahr und seine Tage, p. 7.: 
(3) Al. Pelimon, Imprestună de călătorie în România, Bucuresci 1869, 

p. 58—59. | 
(4) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul; — «Revista ilustrată», an. 1, 

Bistriţa 1898, p. 70 " 
(5) «Gazeta Transilvaniei, an. L, Brașov 1887, No. 75.
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Al, Pelimon descrie datina acâsta în următorul mod : . 

„_«Noi avem un obiceiii bătrânesc şi care, după părerea mea, e 

prea bun, — pentru că, să scii, părinţii noștri. ai venit odată cu 

Negru Vodă aică şi ţinură nisce datine din vechime. Indată ce 

trece Lăsatul secului, când intrăm în Păresimi, se urcă dintre 

Gmenii şi flăcăi de-asupra unei rîpe 'și încep a strigă în. gura 

mare, numind pe fie-care din fete, cari sunt harnice şi cari sunt 

nevoiașe, fie-care cum se pOrtă şi ce omenie are, — fie-cine ce 

face şi ce săvirşesce, care fată a rămas nemăritată şi care a îm- 

bătrânit așă.» (1) 

Tot aşă se întîmplă Sirigarea peste sat, cum a descris-o 

Pelimon, şi în unele părţi ale Transilvaniei, precum bună- 

Gră în comuna Sâncel din jurul Blajului şi în Păucenescă. (2) 

Tar în valea Hațegului se întîmplă în modul următor: 

Miercuri sera, adecă în sâra spre Joia Pascelor, se adună 

feciorii şi copilandrii din sat pe dâlul din apropierea satu- 

lui. Xar copiii mai mici, cum sunt cei de şcâlă, se sue prin 

arbori în grădinile părinţilor. - E 

Cei de pe dâl fac motoșină de. paie, le pun în bâte şi le 

aprind şi fac diferite jocuri de foc. Cei mai mari îmbracă 

câte o râtă stricată cu paie, o aprind şi-i dai drumul de pe 

61 la vale. In timpul acesta strigă: din răsputeri câte unul 

ori toţi la-olaltă vorbele acestea : - o 

-— Aure — maure; e e! : pa 

Iar câta de feciori, ce-i postată .pe alt d6l, îi răspunde: 

- — Ce ţi-e maure, ce ţi-e?! n. 

— Ma îndires! (3) 
— Cine te-o îndires ? | | 

_—— Ma îndires Pătru Plopenilor săi.fac un pod de aur. 

pân” la Firuţa Păunescilor. 

Asta-i o strigare măgulitâre, semn că Pătru cu Firuţa își 

sunt dragi şi s'or luă după Pasci. Dar vin altele batjocuri- - 

t6re la adresa celor ce aii făcut cevă răi. Aci se strigă pu- 

plice tâte. defectele ori şi cui sătân, bunădră ca: - 

  

(1) Al. Pelimon, op. cit. 

(2) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul. 

(3) Indires = îndemnat, mi-a poruncit.
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— Aure—maure, e e! 
„—. Ce-ţi. e maure, ce-ţi.e ? . 
—. M'a îndires! 
«—. Cine te-a îndires ? i E — M'a îndires Istode a] Totescilor se abat apele pe la. Măriuca lui, să se' spele de cenuşă, 
Adi daii în Măriuca că umblă cu Jolele (1) nespălate, ori că ea tot cânită, (2) 

- Oi: | | | 
— Aure-maure, e e! 
:— Ce-ţi e maure,. ce-ţi e? 
-— M'a îndires! i 
„—: Cine te-a îndires?.:. | Rae o e —'M'a_ îndires Sofica Silvăşenilor să duc de prâng la Todica ei, că ea nu scie undei. e — Tu scii unde-i? 
-—:Ba! a a — Du-te la iupânul Iţie şi: întrâbă, că de nu-i acolo, atunci de bună s6mă-i la jupânul Ştrol|. .. E - Aci bate în: Todică, că-i beţiv. 
Ori: i 
-— Cine te-a îndires? N 
— M'a îndires popa, mă, să merg la Nastasia Ursuţului, . să-i gat cusuturile, că suba mare mâneci, cămaşa n'are. spate, opregul nu-i de loc! 
Aci bate în fata leneșă. 
Ori: 

| i — M'a îndires popa. mă, să merg la Ionul primarului, să-i: spun să. stee cu /urceriul de-a -îndămână, că vine Ru- salina ai strigdie şi-i duce laptele de la vaci şi de la oi! Atunci strigdiele, la cari li se strigă numele, nu mai pot de năcaz. pe feciori şi. al6rgă după ei, dar atunci nu aă Pu-: tere. Nică o strigdie nu rămâne cruţată atunci, Nenumărate sunt batjocurile ce se strigă la acestă oca- siune peste sătenii cunoscuţi ca cuprinși de cevă patimă : . beţie, lene, lux, fudulie, neghiobie, căniătărie, avariţie etc. 

    

(1) 7ole = haine, vestminte. 
(2) Cănită = nespălată,
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“Dar junii pentru acâsta nu sunt traşi la nică o răspundere, 

nu sunt pedepsiţi ca calomniatori. - 

Tâte strigăturile se încep cu Aure-maure. 

- In timpul din urmă însă a început a se cam părăsi 

acâstă datină, parte din causă că trecuse în abus, de strigau 

vorbe prâste fără cumpăt peste pers6ne nevinovate, parte 

că s'aii amestecat oficialii administrativi şi i-au înţercat pe 

feciori de.la aceste datine. Dar pe ascuns, colo n6ptea târ- 

giiu, tot mai practică acâstă datină, ci mai cu băgare de 

sâmă şi mai cu reservă ca de altă dată. (1) 

În Ormenişul de Câmpie din comitatul Clujului se prac- 

tică acâstă datină- mai înainte de acâsta cu vre-o câţi-va ani 

ast-fel : 

Fie-care fecior şi fie-care fată avea dreptul de a denunţă 

- Yoevodei Țiganilor din sat ori-ce scădere observată la co- 

legii ori colegele lor în decursul Postului mare. 

Voevoda îşi încrestă pe r&vaş t6te cele audite, pentru ca 

în sâra Sâmbelei de Pasci să le descopere în public prin 

procederea așă disă Strigarea peste sat. Iar Strigarea peste 

sat se făceă cu anumite formalităţi. 

“finerii, după ce înseră bine, se adunaii înaintea biseri- 

cei, unde în sunetul clopotelor şi baterea tâcei aşteptail so- 

sirea Voevodei Țiganilor. - 

Voevoda, după ce veniă, se suiă întrun păr pădureţ mare 

şi târte bătrân, ce eră tocmai dinaintea bisericei şi din al 

căruia -vîrf se vedea peste tot satul, fiina-că locul eră mai 

ridicat. - Si 

Cânq Voevoda ajungeă în viriul părului, clopotele înce- 

tati a se mai trage, t6ca nu se mai păteă şi toţi Gmenii 

din sat ascultati cu curiositate să audă denunţările. Voevo- 

dei, care cu glasul sii puternic începeă să strige mai în- 

tâiti cu cuvintele obicinuite : 

— Vai de mine, măi! 

Tinerii întrebaii de jos: 
— Ce-i e ţie, mii? 

— Da mă dâre capul! 

—' Pentru ce te d6re? 

  

(1) «Revista ilustrată», p. 10. . 

Marian, Sărbătorile I. 
19 *
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- Voevoda începeă, de exemplu, aşa: 
— Pentru că Constantinu Nuţului s'a îmbătat la făgădăii 

(cârciumă) şi-a perdut vre-o 'haină în drum, a umblat la 
peţite în post; sai că: nu scie ară; nu scie semănă, pă- 
mâîntul i-a rămas nearat, vitele la timp nu și le-a adăpat; 
sait că d. e. Feronica lui Tănasă din Suseni (partea din sus 
a satului) nu scie urzi, adârme la furcă, a jucat ori a mân- 
cat de dulce în post; sati că: a rămas cu cânepa netârsă, 
umblă cu hainele destrăbălate, cu cămașa nespălată, cu casa 
nemăturată, Pascile ai ajuns-o cu. grădina nelucrată, cu 
poemolul (prispa) nespoit, cu casa novăruită şi altele multe 
de asemenea, pe cari Voevoda le sciă înşiră de-a rostul şi 
încă de multe ori se siliă a le spune chiar în poesie. Finea 
o făceă cu cuvintele: «mi-a dis 'ca s'o trezesc», sait: «mi-a 
dis ca s'o îmbrace», sai: «mi-a dis ca s'o ajut», dar: 

Ajuta-i-vă dracul, 
| | Că mă dâre capul! 

Un rîs general cu hohot se augiă după acâsta din tâte 
părţile satului, unde fetele tremurând ascultaii tupilate prin 
grădini .. .: | | 
„Se băteă apoi iarăşi tâca şi se trăgeau clopotele, după 
care Voevoda iarăşi începeă cu altă persână, şi aşă luă 
feciorii şi fetele de-a rîndul, în cât de Strigarea peste. sat 
nu rămânea cruţată nici o fată şi nici un fecior din sat, 
dacă nu cum-va purtarea lor a fost atât de exemplară în 
cât nici într'o privinţă să nu dea pretext la critică. 

Eră mare ondre pentru un. fecior, ori mai. vîrtos pentru 
o fată, care în Sâmbăta Pascilor a r&mas nestrigată peste. 
sat. Dar cu atât mai mare eră ruşinea pentru acela, care 
în mai mulţi ani de-a rîndul, ori, din causa prea multelor 
scăderi, a fost în aceeași sâră de două ori, sail în casul 
extrem chiar și de trei ori strigat peste sat. 

O fată, care în aceeași Sâmbătă. de Pasci a fost de tref 
oră strigată peste sat, nu puteă curînd speră la măritiș. 

Cu Strigarea peste sat, ce-i drept, de multe-ori se făceaii 
şi unele abusuri. Erâ un tribunal prea aspru şi pe prea mulţi 
feciori şi fete îi făceă să n'aibă tienă de sfintele serbători; 
dar nu se pâte negă că în multe privinţe obiceiul acesta
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aveă o înrîurire binefăcătore asupra tinerimii, care 'cel pu- 

ţin. în decursul celor şâpte săptămâni ale Postului mare se 

'năzuiă din r&sputeri să emuleze printr'o purtare exemplară. 

Altmintrelea obiceiul acesta, ca ori-care alt obiceiii stră- 

moşesc, este, cu puţină deosebire, f6rte generalisat între 

Români, mai vîrtos în comunele cari sunt curat românesc. 

Pe Valea Mureșului d. e., precum şi mai peste totă partea 

sudică a Transilvaniei, se află multe comune, în cari şi” 

astăgi se practică obiceiul acesta, numai cât nu în Sâmbăta 

Pascilor, ci mai vîrtos în ultima di a Carnevalului. 

Pentru încunjurarea abusurilor eventuale, în unele locuri 

se practică aceste bune obiceiuri numai sub control şi după 

o anumită programă. La compunerea programei ieă parte 

"de regulă t6tă inteligenţa satului: preotul, învățătorul, no- 

tarul, judele ete., se înţelege în taină: La timpul săi aceștia 

însărcin6ză apoi cu executarea programei pe unii încreduţi 

a lor. : | | 

Este şi bine așă, pentru că în conservarea tuturor obi- 

„ceielor vechi, cari nu ating doctrina religiuniă şi nică nu 

stati în contragicere cu cultura şi educaţiunea poporului 

peste tot, nu se pâte negă că e de lipsă un control, care 

în tâte acţiunile tinerii generaţiuni mai ca s6mă să păzâscă 

a nu perde din vedere echivalentul moral. (1) 

Afară de Strigarea peste sat, care s'a deseris până aci 

şi care, după cum am vădqut, se referă la fete şi feciori, 

mai există în Transilvania încă şi o altă Strigare, care se 

referă la unele animale domestice. 

Aşă Românii de pe lângă Mureş ail datină ca, dacă li se 

fură vre-o 'vită, bunădră vre-o vacă, sait dacă numai li s'a 

perdut şi nu mai daii de ea, ori şi unde și ori şi cât o 

caută, recurg la ajutorul vrăjitorilor. Iar vrăjitorul, care a 

fost chemat întru ajutor, merge la 'casa celui cu paguba şi, 

după ce mormâe nisce cuvinte numai de el înţelese, se urcă 

pe hornul casei şi strigă pe nume vita, care a dispărut, în 

modul următor: 

  

(1) «Gazeta Transilvaniei», an. L, Braşov 188, No. 75 şi 176.
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Nea, nea, nea, Aărtuță (1), Pe aripa vintului, Din nouă hotare Prin fundul pădurii Vin' acasă iară, Pe coda securii. Din fundul pămîntului „Nea, nea, nea, Jlărtuţă! 
Acâstă strigare se repetă de patru ori în cele patru părți ale lumii, stând cu faţa spre resărit, spre mâgă-gi, spre apus și spre m6qă-n6pte. (2) 5 

  

„ (1) Numele vacei fătate în luna lui Martie. 
(2) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul.



> 

VINEREA-SECĂ. 

IL. 

VINEREA PASCILOR. 

Vinerea cea de po urmă din Păresimi sati Postul mare 

se numesce atât în Bucovina cât şi în cele-lalte ţări locuite 

de Români Vinerea Pascilor, Vinerea patimelor, Vinerea. . 

mare şi Vinerea sâcă. 
Fa se numesce Vinerea Pascilor de aceea pentru că e 

cea din urmă Vineri din Păresimi, adecă pentru că cade 

nemijlocit înainte de Pasci. | 
Vinerea patimelor, pentru că în acâstă di, în acâstă Vi- 

neri, a pătimit şi s'a r&stienit Domnul nostru lisus Christos 

pe cruce pentru răscumpărarea n6mului omenese de sub 

jugul păcatului strămoşese. (1) 

Vinerea mare, pentru.că cade în Septemâna mare, pre- 

cum şi pentru aceea fiind-că are însemnătate de două-spre- 

qece Vineri. (2) 

Iar Vinerea sâcă se numesce de aceea pentru că în 

“acâstă Vineri cei mai mulți Români, atât din Bucovina cât 

şi din Transilvania, aii datină de a ajună, a posti aşă nu- 

  

(1) Pretutindenea în Bucovina. 

(2) Dat. şi cred. Rom. din Lucăcesci, distr. Gura- Humorului, com. de 

Iacob Paicu ; — Sim. Mangiuca, Calend.pe an. 1883: «In Vinerea Pa- 

scilor şi a Rusaliilor se cuprind 12 Vineri.»
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mitul. Post negru, adecă de a nu mâncă nică a b6 absolut 
nimic tâtă giua. (1) 
inerea Postului negru sai abţinerea de la ori-şi-ce mân- 

care și băutură în decursul acestei dile urmâză de aceea . pentru ca prea bunul Dumnedeii să-l ferâscă pe cel ce aju: n6ză în acâstă di de tâte bâlele (2), să-i dăruâscă mulţi ani 
cu sănătate, să-i mârgă bine peste tot anul şi să-l spriji-. 

en6scă şi ajutoreze în nevoi şi necazuri. (3) 
Mai departe, se gice că e fârte bine de postit în acâstă 

  

(1) Dat. Rom. din Sucâva, com. de Alex. Romaş: <Ea se numesce de aceea Vinerea sccă, pentru că unii Gmeni postesce tâtă diua, nici nu mănâncă, nici nu bâă nimie> ;— a celor din Şcheia, com. de Const. Lu- caciii: «In Vinerea mare sai sâcă se ajună>; —a celor.din Stupea, cor. de Onufr. Căilân: cIn Vinerea sced nu mănâncă Gmenii nimic, ci se 
rețin de la ori-ce mâncare până s6ra, din care causă se numesce acâstă qi Vinerea ste»; — a celor din “Lucăcesci, com. de Iae. Paicu: «In Pi 
nerea secă ati Gmenii datină de a posti cu Post negru, adecă a nu 
"mâncă nimic (6tă diua>; — a celor din Frătăuţul-vechiă, dict. de Axe- 
nia Safroni şi com. de 1. Covașă: «Vinerea patimelor se numesce de 
către popor şi Vinerea secă, pentru că de regulă mulți postese în acâstă qi Post negru»; — a celor din Siret, com. de Dim. Popovici: « Vinerea 
Pascelor se numesce şi Vinerea secă mai cu s6mă de aceea, pentru că 
în Qiua acesta nu mănâncă Omenii nimic»; — a celor din Broscăuţul- 
vechii, dict. de Palaghia Onciul, com. de G. Palamareiuc: «Vinerea acâ- 
sta se numesce inerea sec de aceea pentru că postese fârte mulţi, 
fără ca să bea măcar apă. Sunt mulţi cari nu mănâncă de Joi sâră și 
până Duminecă după Inviere» 3 — Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul : 
« Vinerea Pascilor se petrece în nelucrare, rugăciune și ajun. Unii nu mănâncă de Joi sâră până în diua de Pasci, ca diua învierii să-i afle deplin curaţi. Chiar în Retâg şi jur sunt ast-fel de Gmeni evlavioşi.» 

(2) Dat. Rom. din Cupea, dict. de Casanara Țuguiii, com. de Them. Prelici: «In diua de Vinerea sâeă este tare bine de postit, că dacă vei posti, Dumnegeii te va feri de bâle» 3 — a celor din Gura-Humo- rului, com. de Emilian Netea: «Ea se “numesce, Vinerea secă, fiind-că ajunăză Gmenii pentru multe folosuri»> ; — Gheorghiu, op. cit, p. 75: « Vinerea din săptămâna patimelor se mai numesce și Vinerea sccă ; în acâstă gi e bine să nu se mănânce nimic: pentru bâle.» 
(3) Dat. şi cred. Rom. din Volov&ţ, com. de Ilie Buliga: «La noi se numesce Vinerea sâcă de aceea pentru că de regulă cei mai mulţi 

Gmeni postese aşă numitul Post negru, adecă nu mănâncă nimic totă 
diua. Și acâsta o fac ei, ca bunul Dumnedeii să le dăruiască mulţi ani 
cu sănătate, să le mârgă bine tot anul și să-i sprijinâscă în nevoi şi 
necazuri.» ”
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gi încă şi de aceea pentru că cel ce postesce nu-l dore. nici 

odată capul şi scie cu trei ile înainte când are să moră. (1) | 

Românii şi cu deosebire Româncele respectâză tot-deauna 

Vinerile, şi pe cele mai. multe dintre dinsele le şi serbâză 

. ca şi o qi de stărbătâre. 

„Ele nu umplu borş în giua de, Vineri, pentru că Necura- 

“tul vine şi se scaldă într'însul. (2) Nu cos, pentru că or- 

besc (3): nu ţes, nu torc, nu fac lăut6re, nu se lau, nu fac 

leşie, nu albesc cămăși, fiind-că St. Vineri le-ar căşună 

mare daună. 

O poveste fârte răspândită în Bucovina, care ne: arată 

ce aveă să păţâscă o nevastă care a făcut leşie şi voiă să 

zolâscă cămăşile într'o Vineri, sună precum urmâză: 

«0 nevastă a îndrăsnit întrio Vineri să facă leşie spre a fierbe 

cămeşile. Iată însă că pe când turnă ea leşia în 'ciubărul cu că- 

meșşile, a sosit la dinsa o babă, care nu- i spuse nimic, ci sta ca 

un stan de pâtră lângă ea și se uită cum t6rnă leșie pe cămeși. 

«Nevasta, vădendu- 0, s'a speriat şi, fără să rostâscă vre-un cu- 

vînt, a eşit din casă afară, s'a dus la o vecină „şii-a istorisit din 

fir în păr t6te cum sai întîmplat. 

„ «Vecina, cum a audit ceea ce i-a spus, îi qise: 

«— Vai, draga mea, aceea nu e babă, cum spui și credi dumm- 

nia-ta, ci aceea e de bună s6mă Si. Vineri/... a venit să te 

pedepsâscă pentru că ai îndrăsnit să faci leşie și să fierbi căme- 

şile în diua ei! ... Dar, maveă frică, fă ce te-oiii învăţă eil, şi 

vei scăpă de dînsa! 

«Şi-i spuse vecina tot ce aveă să facă. Iar la urmă dise: 

«— Şi acuma întârce-te de grabă îndărăt şi, cum te vel apro- 

piă de casă, începe a strigă în gura mare: 

«Sus pe virful d6lului, 
«Dâlul Galileului, 

«Arde straşnie un foc mare 
«Cu para până la s6re, 
«De se vede "n lumea largă 
«Și se miră lumea 'ntr6gă !» 

  

(1) Dat. şi cred. Rom. din Broscăuţul-vechii, dict. de Palaghia On- 

ciul şi com. de G. Palamarciue, | 
(2) Credinţă î6rte lăţită în Bucovina. | 

(3) Calendarul poporului pe anul comun 1889, Sibiiă, p. 2: «Fe- 

meile nu cos Vinerea, căci altcum ait să orbâscă,»
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'«Nevasta făcă așă, cum a învățat-o vecina sa; se întârse tot . într'o fugă până acasă Și, cum a intrat în ogradă, a început a strigă: ' 

„«Sus pe vîrful d6lului, 
«Dâlul Galileului, 
«Arde stranie un foe mare 
«Cu para până la sâre, 
«De se vede 'n lumea largă 
«Și se miră lumea ?ntrâgă !» 

«Baba venită, adecă S7, Vineri, cum a audit cuvintele acestea a Și ieșit din casă afară, dicând: «Para aceea arde copiii mei», şi fără a mai sta mult pe gânduri, a început a alergă ca să vadă ce-i... | | 
«Nevasta, la rîndul ei, cum a vădut că.s'a depărtat baba, s'a vîrit în casă, și, după învăţătura vecinei sale, a încuiat ușa cu retezul, a astupat fereştile și apoi a răsturnat tâte vasele, câte le aveă în casă, cu gura în jos. 
«Na apucat însă bine a fi gata, și iată că St. Vineri se și în- torce îndărăt cu o falcă în cer și cu alta în pămînt, și v&dâna că ușa' e încuiată și nu pâte intră înăuntru, a început a strigă să-i deschidă, că de nu, e vai şi amar de capul ei. 
«Insă nevasta se făcă că n'o aude și nu voi să-i deschidă. «Atunci Sf. Vineri a început a chemă vasele pe nume ca acestea să-i deschidă. 
«Dar vasele, întârse fiind cu gura în jos: încă nu-i deschise, până ce în urmă opaițul, care nu eră cu gura în jos, a sărit de pe prichiciii unde sta și a voit să-i deschidă, însă ajungând lângă prag şi împedicându-se de acesta, cădi jos Și se sparse. Și aşă nici el nu-i pută deschide. | 
«Nemijlocit după ce s'a spart opaițul, nevasta a zărit o mul- țime de cruci în pragul ușei și un glas nevădut se audi vor- bind: 

Ma 
«— Cuminte a fost cel ce te-a învăţat să. faci așă după cum ai făcut, că de.nu făceai ast-fel, răă ai mai fi păţit! «Şi după acâsta nu se mai vădă nici nu se mai audi nimic.» (1) 
Deci ca să nu li se întimple vre-o daună, neplăcere sait chiar nefericire din partea Sf. Vineri, Româncele serbâză cele mai multe Vineri, şi mai ales Vinerea mare dinaintea 

  

(0 Din Tereblecea, com. de P, Scripeariit. — O variantă a acestei po- veşti vedi-o la St. Stefureac, Scrieri, Suctva 1896, p. 212—215,
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Pascilor. Ba unele dintre dinsele în Vinerea acâsta nui se! 
încumetă nici măcar a face foc ca să fiârbă sai să cocă 

“cevă. (1) 

Dacă cine-va sar încumetă să e6că pâne în Vinerea mare, 
atunci se. dice că, de-ar svârli pânea aceea în mare, nici 
pescii n'ar mâncă-o. (2) - 

T6tă ocupaţiunea femeilor din acâstă d se mărginesce 

mai cu s6mă la facerea de ou roșii şi pregătirea pascei 
pentru giua de Pasci. (3) 

- ar bărbaţii serbeză giua acâsta mai cu s6mă prin aceea 

că nu sâmănă nimic în decursul ei. Şi acâsta din causă că 

tot ce ar semănă s'ar uscă şi n'ar cresce nimic, și dacă ar 

și cresce cevă, n'ar fi cum se cade. (4) 

Iar de ţinut, atât bărbaţii cât şi femeile o ţin de aceea 
pentru ca să se usuce şi să se trâcă bubele. (5) 

Mulţi, atât dintre bărbaţi cât și dintre femei, ţin Pinerea 
mare încă şi pentru dihănii, credend şi spuind că cum 

lucr6ză cine-va în acâstă di, îndâtă i se întîmplă din partea 
î6relor o daună. (6) 

(1) Dat. și cred. Rom. din Tereblecea, dict, de Irina Bulbuc şi com. 
de P. Scripcariii: «In Vinerea mare e păcat mare de a câce pâne, co- 
laci, ete.»; — și a celor din Broscăuţul-vechiii, dict. de Pal. Onciul şi 
com. de G. Palamareiuc: «In acâstă gi unii nu lucră, ba chiar nici foe 
nu fac.» | | 

(2) Cred. Rom. din Tereblecea, dict. de Irina Bulbuc, com. de P. 

Scripcarit. 

(3) Dat. Rom. din Stupea, com. de Onutr. Căilân; — a celordin Lu- 
căcesci, com. de Iacob Paicu : «In acâstă gi fac femeile oză roși saii în 
alte colori> ; — a celor din Frătăuţul-noii, com. de Iul. Sidor: «In acâstă 
di se fierb ouăle, ca să nu se strice» ; — şi a celor din Şcheia, com. de 
Const. Lucaciii: <In Vinerea sâcă se aleg ouăle.> 

(4) Dat. şi cred. Rom. din Măzănăesci, com. de Victor Moldovan ; — 
a celor din Ilișesci, com. de I. Paşcan și V. Botezat: «Vinerea sâcă o 
serbâză femeile, iar bărbaţii nu sâmănă, că se face pânea sâcă; — a 
celor din Siret, com. de Dim. Popovici : «In giua acâsta Gmenii nu s6- 
mănă nimic, căci gic că se face pânea sâcă>; — şi a celor din Stroesci, 
com. de Petru Străinul: « Vinerea Pascilor se numesce şi Vinerea stcă, 
de aceea Gmenii nu sâmănă nimic.» 

(5) Dat. şi cred Rom. din Tereblecea, dict. de Toma Nimigân, com. 
de P. Nimigen: «Vinerea patimelor, Pascilor, sai Vinerea secă se châmă 
sâcă de aceea pentru că se ţine ca să se usuce şi să se trâcă bubele.» 

(6) In mai multe părţi din Bucovina,
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Tot din causa dihâniilor, precum şi a gângăniilor, există 
în.cele mai multe părţi din Bucovina datină de a se în- 
cunjură de trei ori în zorile acestei dile casa, ba până şi 
pometele, și tot de atâtea ori a se afumă cu tămâie sait, în 
lipsa . acesteia, măcar cu o petică aprinsă, în credinţă că, 
„dacă se face acâsta, nici o dihanie sai gânganie nu se apro- 
pie de casă, respective de pomi. (1) . îi 

Încunjurarea de trei ori a casei e usitată şi în J/oldova. 
Iată ce ne spune în privinţa acâsta d-l Const. D. Gheorghiu: 
«In sâra de Vinerea Pascilor, după ce ies de la biserică, e bine 

să se ducă fie-care cu lumînarea aprinsă până acasă; unde, dacă 
va îi ajuns, fără să se stingă lumînarea vre-odată, se încunjură 
casa de trei ori, făcând cruce cu luminarea pe păreţi, în cele 
patru părţi ale casei, pentru ca să fie ferită acea locuinţă de 
îoc, de trăsnet, de bâle ete.» (9) 

Atât bărbaţii şi femeile, cât şi băeţii şi copilele din unele 
părţi ale Bucovinei, cărora le cresce gușă saii vre-o bolfă, 
merg. în acestă gi înainte de răsăritul s6relui pe imaș sait 
în grădină şi caută ciolane. Și cum află vre-un ciolan, îl 
ieaii încet de jos, îl duc cu mâna la gușă saii bolfă Şi, în- 
cunjurând cu el gușa, o pălesc odată, dicând: 

Vinerea sâcă, 

Gușa sâcă! 

Sau : 

Vinerea sâcă, 

Bolfa sâcă! 

După acâsta pun ciolanul înapoi de unde Pai luat și 
cum a fost când Vaii luat și caută alte două ciolane, cu 
cari fac tot aşă ca și cu cel dintâiiă, | 

  

(1) Dat Rom. din Broscăuţul-vechiii, dict. de P. Onciul, com. de G. Pala- 
marciuc : «In acâstă di, până în diuă, în zori de gi, se încunjură casa 
cu tămâie, ca să nu se apropie nici o dihanie de casă. Ba chiar şi po- 
metele se încunjură, ca şi de acestea să nu se apropie șerpii> ;—a celor 
-din Reuseni, com. de Vas. Pop : «In nâptea din Vinerea s6că se îcă că- 
mașa în dinţi, într'o mână fârfecele, iar. în alta o petică aprinsă şi se 
încunjură de trei ori casa.» 

(2) Op. cit., p. 75.
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In urma acestei proceduri se dice că gușa saii bolia s6că 

şi mai mult nu cresce. (1) | 

Românii din Moldova, cari ai gușă, îndătin6ză de a luă 
apă neîncepută în Vinerea sâcă, înainte de a răsări s6rele, 

şi a se spălă pe gușă, în credinţă că, făcând acesta, scapă . 
de dinsa. (2) 

Tot în Vinerea sâcă se sparge și. Cordiugul (br6sca) de 
pe limba vitelor, cregându-se asemenea că va secă. (3) 

Afară de datinele şi credinţele înşirate până aci, mai există. 
în Vinerea Pascilor încă şi următârele: 

Când te scoli, să ai o bucăţică de fer pe ce să calci, că 
apoi nu te pălescă tot anul. 

Dacă plouă în Vinerea sâcă, anul va fi mănos; iar de nu 
plouă, va fi neroditor.(4) 

Și — în fine — Scăldalul în contra diferiteler bâle şi 
bube, precum şi Scdterea aerului. Dar despre aceste două 
mai pe larg în capitolele următâre. 

II. 

SCĂLDATUL. 

O bună parte de Români îndătin6ză a se mărturisi şi a 
se împărtăşi de mai multe-ori peste an. O parte însă, şi 

mai ales tineretul, numai o singură dată, şi anume în Pă- 

  

(1) Dat. Rom. din Buninţi, com. de Vas. Strachină. 
(2) M. Lupescu, Medicina poporului, publ. în «<Șegătârea», an. IL, 

Fălticeni, p. 72. 
(8) Dat. Rom. din Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor. : 

(4) Dat. şi cred. Rom. din Bosanci, com. de Sim. Şutu.
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resimi. Insă acesta, şi de astă dată, rar când se mărturi- 
sesce la începutul Păresimilor, ci de regulă către sfirşitul 
acestora. Ba unii dintre feciori şi fete, lăsând pe cei mai 
înaintați în vîrstă, ca aceștia să se mărturis6scă şi - cură- 
ț6scă mai întâiă 'de păcate, se lasă chiar până în diua ul- 
timă. Iar aceea e Vinerea Pascilor. 
“Dovadă despre acâsta avem, între altele, şi următ6rea 
doină de pe Tirnava în 7ransilvania : 

La fântână mol și tină, 
Supţirica spală lână 
Cu doi pui de cuc în braţe. 
Vine badea, prinde-un puii.” 
— Lasă-l, bade, că te spui, 
C'o veni Vinerea mare 
Și de puii va fi 'ntrebare! 

adecă în Vinerea Pascilor, la mărturisire voii fi necesitată 
să spun că nu mi-ai dat pace, că m'ai ciupit de sîn. 

Insă Românii, şi mai cu s6mă iarăși tineretul, tot în acâstă 
Vineri, are datină nu numai să se mărturisscă şi curăţâscă 
de t6te păcatele, și tot odată să se şi scalde în atare apă 
curgătâre, ca sfinta. Inviere să-i afle deplin curaţi atât în 
privinţa sufletâscă cât și în cea trupâscă. - 

Afară de acâsta cei mai mulţi Români din Bucovina cred 
că cel ce se cufundă de trei ori în vre-o apă rece în Vi- 
nerea s6că şi pote răbdă ca să se scalde măcar cât de pu- 
țin într'însa, acela va fi tot-deauna sănătos (1), iar dacă din întîmplare are vre-o b6lă 6re-și-care saii atari bube pe 
trup, atunci bubele secă, şi în chipul acesta nu numai că 

  

(1) Dat. și crea. Rom. din Cupea, com. de Them. Prelici ;—a celor din 
Cireș-Opaiţ, com. de Const. Popescul, stud. gimn.: «In Vinerea Pasei- 
lor se scaldă Gmenii până nu r&sare s6rele, dicând că peste an li-i mai 
ușor trupul»; — a celor din _Br&za, com. de N. Prelici: «In Vinerea secă, înainte de seâterea aerului, fie-care om se scaldă. Ei dic că, dacă 
se scaldă în Vinerea sâcă, atunci tot anul vor fi sănătoşi» ;—Dim. Dan, 
Credinţe pop. bucovinene, publ. în < Gazeta Bucovinei», an. V, Cernăuţi 
1895, No. 40, p. 1: «Se gice că cel ce se scaldă în Vinerea mare sai 
Pasci este sănătos peste tot anul.» ”
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sar vindecă şi mântui de dînsele (1), ci şi de ori-și-care 
„altă b6lă ar fi cuprins. (2) | | 
"Cei mai mulţi inşi însă se scaldă în acâstă di nu atâta 
pentru ca să se curățâscă de bâlele și bubele ce-ar avs, ci 
mai cu sâmă pentru ca să nu se prindă în decursul anului 
nici un fel de bubă, friguri, saă altă bâlă rea de dînşii. (3) 

O s&mă, spre același scop, care s'a arătat în şirele pre- 
merg&târe, nu se scaldă exclusiv numai în Vinerea Pascilor, 

  

(1) Dat. şi cred. Rom. din Ilişesci, com. de 1. Paşcan: <Omenii se 
scaldă în Vinerea secă, ca să sece bubele de pe trup peste an și trupul 
să fie tot-deauna curat»; — a celor din Bosanci, com. de Partenie Da- 
mian : «Vinerea cea de pe urmă din Postul mare se numesce Vinerea 
sccă, pentru că sâcă tâte bălele şi bubele la acela ce se scaldă în acâstă 
di»; — tot din Bosanci, com. de Sim. Şutu: «Dacă te scalgi în acestă 
di înainte de răsăritul s6relui, nu ai bube tot anul:; —a celor din 
Pârtescii-de-jos, com. de Const, Andronic: <In Vinerea stcă merg 6me- 
nii, mai ales femeile, des-diminâţă, până a nu râsări s6rele, şi se scaldă, 
cregând și gicând că, dacă are unul sati altul vre-o bubă, apoi se cu- 
răţesce, de aceea se și numesce Vinerea see.» Pi 

(2) Dat. şi cred. Rom, din Șcheia, com. de Const. Lucaciu: <In diua 
de Joia-mare spre Vinerea sâcă sâra se due fetele și flăcăii de se scaldă 
la isvor. Ei cred că, dacă se scaldă în sâra acâsta, se curăţese de tâte 
bâlele, şi mai cu sâmă de bâlele cele umplăci6se»; — a celor din Se- 
curiceni, com. de G. Guşet: <Dacă se scaldă cine-va, care are vre-o 
bolă, în Vinerea secă, atunci se mântuesce. în curind>; — a celor din 
Bosanci, com. de P. Damian: «Omenii și femeile spun că în Vinerea 
mare este tare bine de scăldat întrun iaz, rii ete. Ei spun că, dacă se 
scaldă în acâstă gi, se curăţesc de tâte b6lele ce le aii şi sunt apoi cu- - 
Traţi peste tot anul» ;—a celor din Frătăuţul-vechiii, com. de LI. Covașă: 
«Se crede că e bine să se sealde bolnavii în diua asta (Vinerea sâcă), 
că apoi se curăţesc de bâle» | | 

(3) Dat. şi cred. Rom. din Udesci, com. de Darie Cosmiuc: «Cine se 
scaldă în diua de Vinerea mare înainte de râsăritul s6relui, se crede : 
că acela nu va av€ peste an bube, nici nu-l vor scutură frigurile»; — 
a celor din Calafindescă: «In Vinerea sâeă din săptămâna de pe urmă 
a postului mare se scaldă fetele des-diminâţă, ca să nu fie bolnave peste 
an»; — a celor din Reuseni, com. de Vas. Pop : «In n6ptea de Vinerea 
secă se duc &menii şi se scaldă, ca să nu se umple de bube»; — dem. : 
«In Vinerea sâcă înainte de Pasci cred Gmenii că, dacă s'ar. scăldă n6p- 
tea prin întuneric, ca să nu-i vadă nimene,-apoi nu se prinde de ei ni- 
mic, nici bubă, nici îriguri, nici altă Db6lă rea»; — a celor din Siret, 
com. de Dim. Popovici: «Omenii se scaldă în giua acâsta, căci dice ei “că vor scăpă peste an de bube»
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ci mai în tâte qilele de pe urmă ale s&ptămânei mari, în- 

cepend de Miercuri înainte. (1) Ba unii chiar şi în diua de 

Pască. (2) ” | 

In fine trebue să mai amintim încă şi aceea că datina 

de a se scăldă în Vinerea s6că e usitată nu numai la Ro- 

mânii din Bucovina, ci şi la cei din Moldova (3), 'Transil- 

vania (4) şi Bana. (5) lar Românii din Muntenia, cari pă- - 

timese de scurgeri de sânge din nas, aii datină de a se 

rade în acâstă gi, credând că le va trece ; iar acei, cari ai 

i 

(1) Dat. şi cred. Rom. din Udesci, com..de Gavr. Rotariu: «Miercuri, 

Joia-mare şi în Vinerea sâcă ai Gmenii obiceii de a merge la scăldat 

şia se scăldă în fie-care di câte odată până a nu răsări s6rele. - Și ei 

cred că, dacă se spală, nu se vor umpl6 de nici un fel de bube şi vor 

fi curaţi tot anul»; — a celor din Calafindesci, dict. de M. Molocii : 

«In Miercurea secă, Joia-mare şi Vinerea sec se scaldă femeile des- 

diminâţă şi spun că se curăţesc de tâte bâlele»; — vedi și Dim. Dan. 

Credinţe poporale bucovinene, publ. în «Gazeta Bucovinei», an. IV, 

"Cernăuţi 1894, No. 99, p. 2: «Se crede că dacă se scaldă cine-va în Joia 

patimelor, va fi scutit de riîie; iar dacă are, apoi se va curăţi>; — C. 

D. Gheorghiu, op. cit. P. 13—14 : «In s&pt&mâna mare dinaintea Pasci- 

lor Gmenii se duc la pîrăi, ori ia fântână diminâţa până în qiuă, până 

a nu r&sări s6rele, şi-şi târnă fie-care câte-va cofe de apă în cap, pen- 

tru ca să ție. curaţi şi sănătoși>;—eFoia pentru toți», an. I, Bucuresci 

1897, p. 131: In Vinerea mare e bine de a se scăldă în rîu înainte de 

r&săritul s6relui, căci aşă te speli de ori-ce bâlă, mai ales de riie, bube 

şi de tot telul de răni, r&mâind curat — ca apa — peste tot anul. — : 

în Joia-mare şi Sâmbăta-mare.» 

Rom. din Frătăuţul-noi, com. de Iul. Sidor: <Ome- 

boli, se scaldă în Joia-mare şi Vinerea sâcă, cre- 

lele. Ba unii se scaldă și Duminecă în giua de 

Unii se scaldă şi 

(2) Dat. şi cred. 

nii, cară ab Gre-şi-cari 

gând că vor secă tote bâ 

Pasco 

(3) M. Lupescu, Superstiţii, publ. în <Şegetorea», an. I, Fălticeni, p- 

126 : «Cine se scaldă în Vinerea s6că (Vinerea dinaintea Pascelor), îna- 

inte de a răsări sârele, acela nu mai are bâle în 6se» 

(4) Din mss. d-lui 1. Pop-Reteganul, de pe Jiul ardelean: «Cine sufere 

de cevă bâle urite, să se scalde în Vinerea de Pasci înainte de apune- 

rea sârelui într'o apă ce curge spre r&sărit, că se va vindecă şi va r&- 

mânâ sănătos peste toi anul.» 
a 

(5) Sim. Mangiuca, Calend. pe an. 1882 şi 1883: «Tot în acâstă Vi- 

nere (Vinerea Pascelor) se : scaldă Gmenii bolnavi şi lâncedi, dar se 

scaldă şi cei sănătoși, spre a dobândi sănătate peste tot anul.»
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dureri de cap, să se spele pe el, cregând că li se va potoli 
„durerea. (1) 

III, 

AERUL. 

Sub cuvîntul cer, despre care ne e vorba în capitolul 
acesta, se înţelege o pânză pe care se află zugrăvită în- 
mormiîntarea Domnului nostru Iisus Christos. 

Ic6na acâsta de regulă est întinsă pe cadre de „lemn şi 
stă în decursul anului, în cele mai multe biserică, “aninată 
pe păretele de lângă proscomedier, în sf. altar, 

In Vinerea patimelor însă preoţii ieaă st. acr de pe locul 
“unde a stat până în acestă qi şi, încunjurând sfinta masă 
cu dinsul, îl scot din altar afară, îl pun pe un postament 
saii piedestal în despărţitura bărbătâscă, respective în mij- 
locul bisericei, şi acolo îl lasă apoi până în qiua de Înviere, 

_adecă până în diua de Pasci. 
In giua de Inviere des-diminâţă preoţii îl ridică din acest 

loc și, virindu-l prin ușile împărătesei iarăşi în altar, îl 
aș6ză pe sfinta masă, unde rămâne apoi până Miercuri î îna- 

„inte de Inalfarea Domnului la cer. 
In intervalul acela, cât stă cerul în mijlocul bisericei, 

partea cea mai mare de creştini merge la biserică anume 
ca să-l sărute și ca să se petrâcă pe sub dînsul, credând 
că toţi cei ce se petrec de trei ori după olaltă pe sub dîn- 
sul, nu-i dâre capul (2) şi mijlocul saii. șelele în decursul 

  

00 Const D. Gheorghiu, op. ciţ., p. 175; — G. 8. Ionânu op. cit, p. 

: «Vineri, săptămâna patimelor, cei cari aii scurgere de sânge din nas, 

să se ragă, că le va trece, iar cei cari ai durere de cap, să se spele pe 
el, căci îi va scăd6 durerea. 2 o 

(2) Dat. și cred. Roni. din cele mai multe părţi ale Bucovinei; — C. 
D. Gheorghiu, op. ciț, p. 78: «In Vinerea Pascilor fie-care creştin e 
dator să se ducă la biserică şi să trâcă pe sub aer.»
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anului (1); iar dacă își șterge ochii cu marginile sale, cred 

că vor fi scutiţi şi de durere de ochi. (2) 

In unele părţi din Bucovina, la scâterea şi nemijlocit după 

scâterea aerului, adecă Vineri după amâgă, se duc şi se 

petrec pe sub dinsul mai cu s6mă copiii, iar Gmenii cei mai 

înaintați în vîrstă se duc mai cu sâmă Vineri s6ra şi Sâmbătă 

diminâţa când se înmormînteză, adecă când se scâte din 

biserică afară şi, încunjurându-se biserica cu dînsul, se bagă 

iarăşi înăuntru şi se aș6ză în mijlocul acesteia. 

La acâstă ocasiune atât bărbaţii cât şi femeile se petrec 

pe sub dînsul câte de trei ori cu lumînările aprinse, şi mai 
ales atunci când preoţii ajung cu dînsul lângă ușa bise- 
ricei. (3) | 

In acelaşi timp când se petrec, fie-care caută ca să trâcă 

după uri om deplin sănătos, nici când după unul bolnav; 
căci crede poporul că numai atunci, când trece după un . 
ast-fel de om, va fi sănătos; iar din contră, dacă trece după: 

unul bolnav, atunci capătă bâla aceluia şi acela se însănă- . 
toșeză. (1) 
„După ce s'au petrecut, atât Românii din Bucovina cât şi 

cei din Moldova cârcă a merge de la aer până acasă cu 

lumînarea aprinsă, credând că, dacă nu se stinge, e semn 
bun. (5) Mi 

  

(1) «Zoia pentru toți», an. 1, p. 131: «După ce s'a pus în mijlocul 
pisericei icâna «punerii lui Chr, în mormînt> — aerul, — trec creştinii 
pe sub ea, prin care, după credinţa lor, se amână «durerea de mijloc» 
(durerea de şale) de peste tot anul.» , NE 

(2) «Foia pentru toți», an. |, p. 131: «La sf. aer, în Sâmbăta mare, 
trec credincioşii sub acesta, la ușa bisericei, după ce aii încunjurat bi- 
serica, şi aşă depărtâză «durerea de cap», și sărută şi şterg ochii cu 

marginea aerului, pentru a fi scutiți de <bâle de ochi.» 
(3) Dat. şi cred. Rom. din Stupea, com. de Onufr. Căilen; — Vedi 

şi «Foia pentru toți», an. I, p. 131. 

(4) Dat. şi cred. Rom. din Volovăţ, com. de Ilie Buliga: «Despre aer 

se dice la noi că este mormîntul lui Is. Chr., şi cine se petrece pe sub 
dînsul, gic că se însănătoşăză, dacă a trecut după un om sănătos; iar 
dacă a trecut după un om bolnav, atunci capătă bâla aceluia şi acela se 
însănătoşeză.» 

(5) «Foia pentru toţi», an. IL, p. 130 şi 131; — C. D. Gheorghiu, op. 
cit, p. 75: «In sâra de Vinerea Pascilor, după ce ies de la biserică, e! 

bine să se ducă fie-care cu lumînarea aprinsă până acasă.»
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lar dacă ai ajuns acasă, fără ca luminarea să se fi stins 
vre-odată, încunjură de trei ori casa cu dînsa,. fac apoi 

- cruce cu dînsa pe păreţi, precum şi în cele patru .părţi ale. 

casei, pentru ca să fie locuinţa respectivă ferită de foc, do 
trăsnet şi de bâle. (1) 

“ Lumînarea de la aer, care a fost aprinsă la Inviere, e 

fârte bine ca să se stingă şi s'o aprindă când e plâie gro- 

zavă cu p6tră, fulgere și trăsnete,. pentru că ea: are darul 
de a alungă po Dracul. (2) 

In unele părţi din Muntenia Românii, şi mai cu sâmă 

Româncele îndătinâză de a duce în Vinerea Pascilor la bi- 
serică tot felul de floră primăvăratice, însă mai ales ghiocei, 

cu cari împodobese apoi epitaful: adecă aerul. După ce aii 

trecut pe sub Domnul Christos, adecă pe sub aer, fie-care 
Româncă ieă din aceşti ghiocei, cari sai sfințit prin şedeo- 
rea lor în biserică şi, ducându-i acasă, îi pune de.se usucă, 
iar la vreme de trebuinţă afumă cu dînşii pe copiii cari se 
Dolnăvesc. (3). 

In alte părţi, tot din Muntenia, Vineri de cu di, când « se 
scâte epitaful în mijlocul bisericei, se duc . flori şi se pun 
pe epitaf. S6ra, florile, după isprăvirea prohodului, când 

„epitaful e luat spre a se ocoli cu el biserica, sunt împrăşti- 
ate de preot. 

Intre aceste flori sunt unelo aduse cu rădăcini; ele sunt 
puse în ghiveciuri şi sunt bune de multe l6curi. 
Asemenea se află busuioc, a căruia sămînţă, dacă se s6- 

mănă, busuiocul ieşit este bun de friguri. 
Vineri sera, când se ocolesce biserica cu epitaful, femeile 

lipesc de cruci la morminte luminări de câră curată și apoi 
încep a se boci. 

(1) 0. D. Gheorghiu, OP. it, p. 15; — «dia pentru toți», an. 1, p. 
130: «Mai estă, “oractule linii, după ce ajung acasă de la biserică Vineri 
n6ptea, cuilumingrea: ce ait av ut-o în biserică, aprinsă, fac cruce cu ea. 
pe pereţii odăilonşi: casarâceca este ferită de rele în tot anul acela» ; 
— G. S. Ionânu, op. cit., p. 50: «In sâra de Vinerea Pascelui, lumea, 
care vine de la biserică, vine cu luminările aprinse ; sosiți, ocolese casa 
de trei ori şi fae cruce cu lumînarea pe pereţi în cele patru părţi, ca 

să fie ferită de foc bole şi trăsnet. 

(2) C. D. Gheorghiu, op. cit, p. 75—176, 
(3) Com. de mult regretatul mei coleg academician Dr. D. Brândză 

Aarian, Sărbătorile, 11. | 20
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Lumînările acele se lasă acolo până se trec de tot. 
Femeile tinere ori fetele mari obicinuese să fure aseme- 

menea lumînări. _ 
Sunt două credinţe: una că cu câra acelor lumînări își 

pot face de dragoste: să se lipscă de ele acela pe care îl 
iubesc cum se lipesce câra; iar altă credinţă este că, dacă 
so pune asemeneu câră în uleele cu albine, se face câră. 
multă în anul acela. 

Pe alocurea este obiceiul ca Vineri n6ptea să rămână 
dintre Gmonii bătrâni să vegheze în biserică. Ei închipuese 
prin acâsta pe ostaşii cari ai străjuit mormîntul lui 
Christos. (1) - a | 

In fine, mai e de observat şi aceea că în Vinerea şi Sâm- 
băta Pascilor, şi anume nemijlocit după ce s'a scos aerul, 
nu se trag.mai mult clopotele până Duminică diminâţa : în 
giua de Înviere, ci so bate numai tâca. | 

Ac6sta, după credinţa şi spusa Românilor, se întîmplă 
de aceea că, după cum după înmormîntarea unui mort nu 
so trag mai mult clopotele, aşă nu se trag elo nici după 
înmormântarea Domnului Iisus Christos. (2) 

E'xcepţiune de la. acestă rogulă generală fac numai o 
s6mă de fete, cari, voind să aibă multă cânepă, se suie 
anume în Vinerea Pascilor în clopotniţă şi trag clopotele. (3) 

  

(1) «Fota pentru toți», an. 1, p. 180. - 
(2) Cred.: Rom. din cele mai multe părţi ale Bucovinci. 
(3) S. Michăilescu, Superstiții din jud. Suceva, publ. în «Şegităreae, 

an. II, Fălticeni, p. 195: «In Vinerea Pascilor se suie fetele în clopoi- niţa bisericci şi sună clopotul, ca să crâscăteânepa » 

p stii 

Ti, 
   

  

   
  59? 

AVERIEIGAT 
——— | "2007: 

  

     



ERORI DE TIPAR 
  

  

Pag. şirul în loc de cetesce 

18 1 Hararampie Haralampie 
39 7 înervarea înerbarea 
39 9 Symphysum . Symphytum 
55 3 . . . . căprusonie, „., căprusnic 
69  iși1Onota3 mânjiă a mânqii 
32... cartea d-ilor . ., cartea d-lor sale 
95 9 dejos. răptesce . răpştesce 
9% 6 brobozi . probozi 

116 1 stufișuri tufişuri 
139 4 .., . . aibeţele, albeţele 
177 4 din notă. multe omete . multe pomete „190 5 dejos. . Însă nici nici Insă nici 
20) 3 nota3,. Ciudei. Ciudeiii



CUPRINSUL, 

  

Prefaţa”, „Il 

Lunia curată : 

I. Lunia curată 1 
II. Spolocania e. 3 

III. Înăcrirea borgului , i. 5 
IV. Jujeul 9 
V. Lunia păstorilor . , ......., 13 

VI. Dilele nebunilor . . n Mi 
VII. Marţia Vaselor. . o 5 

Sfinții Haralampie şi Vlasie. . 
I. St. Haralampie . . 18 

H. St. Vlasie., 29 

Dragobetele. 

Dragobetele . , 31 

Sân-Toder. , 

| Sân-Toder , e 33 
II, Caii lui Sân-Toder , e 40 

III. Spălarea capului . i. .. 82 
IV. Tunderea vitelor. . 69 
V. Coliva lui Sân-Toder . , e. TI 

VI. Încurarea cailor . i 
VII. Înfărtăţirea şi însurățirea . e. 8 

VIII. Vrăji şi farmece. . e. 88 
IX. Bulciul Sân-Tâderului, a. OL 

Baba Dochie, i 
I. Baba Dochie . ce 94



  

  

[VERIFICAT 
2017 __810___ ,   
  

IL. Vilele Babei. n LA81 
III. Mărţişor aa e 187 
IV. Dragobetele. . . . o 143 

Patru-geci de Sfinţi. | 

I. Patru-deci de Sfinţi. a MĂ 
II. Moşii .. e 156 

III. Sfinţișorii, e a 2 161 
IV. Focul Sfinţilor. .. e + 168 
V. Pornirea plugului n VU 

Aleziile, 
. 

I. Alexie, Omul lui Dumnegqei .. . . , . 0... 180 
II. Încunjurarea caselor . 201 

III. Afumarea pometelor . . , cc... , . 207 

Miedul Păresiă 

Miegul Păresii. op 90 

Bunavestire. 

I. Bunavestire. .., a. 
"TI Deslegarea limbei pasărilor eee aaa eat a e 228 
III. Deslegarea de posce . ........ PD -3 i 
IV. Blagoveșnicul . . a e 934 

Floriile. . | , 
I. Sâmbăta lui Lazăr, ci 997 

_H. Lazăr cel sărac ... . a + 939 
III. Lazăr din Vitania e e 944 
IV. Lăzărelul a 947 
V. Moşii-de-Florii. . e 25% 

VI. Floriile, a 936 
VIL Mâţişorele . a 259 

- Joia-mare 

I. Joia-mare. e 907 
II. Focurile morţilor . eee e 970 

III. Moşii de Joi-mari . 276) 
IV. Pomenirea morților . . a 978 
V. Roşirea ouâlor. „e a 979 

VI. Nunta urzicilor , ea 980 
VII. Privigherea. . e 284, 

VIII. Strigarea peste. sat. . . . cc a e 286) 

„921 

Vinerea secă: 

I. Vinerea Pascilor . . 993 
II. Scăldatul. ee 2 290 

ora ” „ 303 

„307 . . . 

a CEE A  


