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PRECUVINTARE.

Cele mai însemnate momente din viaţa omului sunt nascerea7 
nunta şi înmormîntarea.

Multe şi frumose sunt datinele şi credinţele Eomâniloru usi- 
tate în aceste momente.

De multu am dorită a scote la lumină măcar o parte din 
acestu tesauru nepreţuită.

Timpulu de multă aşteptată a sosită şi dorinţa mi sya îm
plinită.

((Nunta)) am puhlicaVo în anulă 1890, «Înmormîntarea)) înainte 
de-o lună., iar astădl presentezu On. publică cetitoră «Nascerea)).

Insă cu aceste trei opuri lanţulă de datine şi credinţe, cari 
înferică vieţa Românului dela nascere pana la morte, nu e 
completă.

Spre completarea Iul ne-ar fi mal rămasă încă de descrisă 
şi 99Jmieţea la Români.^

Cu ajutorulă Iul Dumnedeă şi a dmeniloră buni, cari sciu să 
preţuiască munca celoru ce se ocupă cu astă-felă de lucrări, 
speră că în scurtă timpu voiă scote şi ,^Juneţeau la lumină.

Până atunci primescă toţi acel P. T. Domni, cari mi-au stată 
mână de ajutoră la alcătuirea şi publicarea acestui studiă, mul- 
ţămirile mele cele mal profunde.

Sucăva, în 18130 Novembre, 1892.
AUTORULU.



I.

dorulO româncei.

Unu proverbu străvechiu dice; amulţimea copiilorbucuria 
RomânuUm'» sau a mulţimea copiiloru, averea Românului.» Deci 
una dintre dorinţele cele d’intâi ale noiloru însurăţei, şi cu 
deosebire ale tinerei neveste e şi aceea ca prea bunulu 
şi prea puterniculu Duinnedeu să-î binecuvinteze cu nascere 
de fii şi fiice sau, cum se mai dice, cu gUtă.

Câtu de mare şi ferbinte e însă dorinţa nevestei românce 
de a ave şi ea, dacă nu mai mulţi, măcaru unâ singurii co
pilaşii, credu că nime n’ar pute-o esprima mai bine şi mai 
potriviţii, de cum a cântat’o ilustrulil şi nemuritorulii nostru 
poeţii V. Alecsandri, în poesia întitulată «Dorulâ Româncei», 
care urmeză aici;

De-ar vre bunulu Dumnezeii 
Să-mi asculte dorulâ meu!
De-aşî ave unu copilaşi,
Dragulu mamei îngeraşi!

Câtu e (Jiua, câtă e nopte, 
I-aşi şopti cu blânde şopte, 
Câtu e nopte, câtu e di, 
Totu la sînu-mi l’aşi păzi I

MarianUf Nascerea la Români.



_ 2 __

L’aşî păzi, l’aşî desmerdâT .
Mii de sărutări î-aşî dâ,
Şi î-aşî (Jice ’ncetişoru:
Nani, nani, puişoru !

De-ar fi cerulu cu priinţă 
Să ’mplinesc’ a mea dorinţa.
De mî-ar d.n unu băieţelu,
Dragulii mameî voinicelu!

N’ar fi pruncu maî fericitu 
Şi pe lume maî iubitu!

^ Alţii copilii n’arii fi ca elui 
Mititelu şi frumuşclii î

Obrăjelu-î ca de spume 
N’ar ave semenii pe lume!
N’ar fi ochiî nimeruî 
Dulcî ca ochişorii luî!

Iar eu mândra măiculiţă 
Pe-aî seî ochî, pe-a sa guriţă 
Ne ’ncetatii l’aşî săruta,
Săruta şi î-aşî cânta.

Şi î-aşî face-o descântare 
Să ajung’unii vitezii maro.
Unii vitezii ce-ar străluci,
Cum n’a foştii, nicî n’ar maî fi!

Şi l’aşî pune să se culce 
Pe alii meii sinii, legănii dulce,
Şi î-aşî (Jice ’ncetişorii:
Nani, nani, puişorii!

Acesta e dorinţa româncei!
Şi daca nu se vede curendu în stare hmecuvîntată} dacă 

dorinţa eî nu sc împlinesce în primii anî aî căsătoriei sale^
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atunci, temendu-se ca nu cumva să rSmâe lungu timpii 
sau chiar pentru totu-d’a-una sterpă, şi bărbatulu ei să nu prindă 
mai de grabă aii mai târijiiu a se plânge şi a se căina pe 
dînsa, a se superâ şi-a o mustră, numind-o sterpitură, cau
tă tote chipurile şi mijlocele încuviinţate, cum ar pute mai 
de grabă purcede grea. începe mai întâi şi întâi a se rugâ 
din tetă inima lui Dumnezeii, a umblă pe la mănăstiri şî 
biserici ca să i se cetescă, a faee lumini câtfi statulu el de 
lungi şi a le aprinde, ca să ardă la icona Maicei Domnului, 
apoi atâtu ea câtu şi bărbatulu ei a plăti sărindare, acatiste 
şi liturghii, a încunjură biserica şi a îngenunchia sub daruri (1), 
şi în fine a ţine posturile, cu deosebire însă postulă Vinerii 
mari (2) şi Lunile (3).

(1) «C^ţî-6 scrisii, în frunte ţî-e imsilu poveste publ. în «Ţ(3ra nouă,» Tom. 
III. Bucurescî 1887. p. 444.

«Unu neguţătorCi forte bogatu era însuratu de vr’o cfece anî şi nu avea nici 
unu copilu, totii se ruga luî Dumnedeu să le dea fi loru unii copilă. Ba ce aca
tiste ! ce liturghii! ce sărindare! nu le mal remăsese biserică la care să nu se fi 
dusă; şi în sfirşitu dete Dumiiecjeu de li se împlini pofta . . . Dumnetjeii le 
ascultase rugăciunea şi făcuse să aibă şi eî unii copilu.»

loaiiu Kdvary, Stati-Cotă, poveste, publ. în «Gazeta Transilvaniei »an. LII, 
Braşovu 1889, No. 259: «Stati-Cotii avea de tote cu prisosinţă, dar pentru 
aceea elu numai fericiţii nu era, căci îî lipsia fericirea seraculuî, averea Ro
mânului, — îî lipsiau copiii. Elu n’avea copii, şi acestu lucru îlu punea pe gân
duri. FăciU,a rugăciunîj ţinut,a posturile, dat,a sărindare, cunjurata biserica, 
înghenunchiafa sub daruri . . In zadaru, luî Dumnetjeu nu i se făcu mila 
de elu.»

(2) Sub (.^Postulă Vinerii 7narl,y> se ’nţelege o septemână intrigă, în care ne
vasta, ce s’a prinşii să postescă, nu mănâncă numaî o dată pe c}i de secă şi 
anume după asfinţitulCi soreluî, iar în Dumineca ce urmeză, plătesce o slujbă.

Vinei'ile în genere se ţinu şi pentru furtune, apoî ca să capete fetele no
rocii şi să le ajute S-ta Vineri ca să se potă câtu maî curîndu mărita.

(3) E o credinţă veche şi forte lăţită la Româniî din Bucovina, că celă ce 
se apucă să postescă Lunia, aceluia în multe privinţe îî merge bine. Aşa ne
vestele, carî n’aii copiî şi dorescii să aibă, dacă postcscii doue-spre-4ece Lunî 
după o laltă, credii că voru nasce copiî. Asemenea mulţî şi dintr’aceia, carî 
căpeta durerî crîncene de ochî, că maî nu potii vede nimica, încă se apucă 
a posti maî multe Lunî, uniî chiar şi totă vieţa. Alţiî iarăşî se prindii a
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Dacă rugăciunile şi închinările pe la mănăstiri şi biserici, 
precum şi plătirca de liturghii şi sărindare n’au ajutatu 
nimicii, atunci nevasta îşi iea refugiulu la alte mijloăe, prin 
cari spereză ea că-şi va ajunge scopulu, şi anume la pre
pararea şi beulura unorii sucuri de plante. Cele mai usi- 
tate plante, cari le întrebuinţeză ea spre scopulu acesta, sunt: 
unele dintre orchidee, apoi trandafirii albu, liliacâ^^lbii^jmjă 
etc. Pe tote acestea le pune şi fcrbe în miere saii vină şi 
suculii ce ese dintr’însele îlu bea.

Neajutându-i beutura acesta, iea nouS fire de usturoiu, 
le pune pre tote în jumătate litru de rachiu, în care le lasă 
să stee nouă dile pe hornu,"Tar_dupărăr-noua di începe a 
bea din rachiu de acesta câte atâta câtii cugetă ea că-i va 
ajunge pentru nouă clile ce urmeză.

Afară de acesta mai bea ea încă şi sămînţă de epure şi 
epuroică, iea adecă boşele unui epure şi matca unei epuroice, 
le usucă bine, după ce s’au uscaţii de ajuiisfrle piseză până 
ce se făcu ca pulberea; le pune apoi, fie-care deosebită, în 
câte unu şipuşoru cu rachiu, iar şipuşorele bine astupate 
le pune într’o cahlă, unde nu se face focu, şi acolo le lasă 
nouă dile. După a noua di, luându-le din cahlă, bărbatulu 
bea sămînţa cea de epure, iar nevasta cea de epuroică.

posti Lunia, din causâ ca li se bolnâvescu şi pieru vitele. Maî pe scurtu fie
care pentru ce voesce şi pentru ce-lu dore inima, şi c-â de când s'aii 
apucaţii a posti Lunia, de-atuncî şi-au ajunsu scopulu doritu. E de ’nsemnatu 
şi aceea, ca ceî ce s’au apucatu sâ postdscâ totâ viaţa lorii, postescu chiar 
şi’n Lunia Pasciloru, iară ceîa-lalţî,- cari se prindu a posti numai unu numeru 
anumiţii de Luni, nu mănâncă de felii până în (}iua următore. Şi fiindu 
apucatu^ se ynfruptă în vre-una din aceste cjile, atunci, spunu eî, că că nu 
li se arată, adică le merg*o reu. De aceea fie-care apucatu observă cea maî 
mare stricteţa în postirea’acestoru De-aicî apoi, dela acostă datină stră
veche, s’a născuţii (Jicala apostesce Lunile,şi se aplică maî cu seină acelora, 
ce orî că nu au sermaniî de multe orî nimica ce mânca şi postescu de nevoe, 
orî că nu au de fruptă sau, în limbagiulu Transilvăneniloru, de dulce.
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In fine se scaldă într'o apă, în care au foştii fierte: lie- 
meiă, capusnicii (crepusnicu) şi flore ele româniţ;ă (1).

După ce s’a scăldată îşî cumperă o cordică roşiă de me- 
tasă aşa de lungă ca să se potă încinge cu dînsa, o duce 
la biserică, o dă păliniariuku ca acesta s’o puie sub cămeşa 
mesei celei sfinte din altaru, unde o lasă să stee până ce 
se împlinescu 12 liturghii, şi la fîe-care din aceste 12 litur
ghii plătesce preotului câte o liturghie, adecă câte 10—12 cr., 
după cum se plătesce de obiceiu, anume ca să fie amin
tită totu-deauna în decursulu serviciului dumnedeescu. După 
acesta îşi iea nevasta cordica acasă şi, încigendu-se cu dînsa 
pe sub cămeşă, o portă unu timpu mai îndelungată (2).

Ne ajutându-i nici acestea nimică şi temendu-se ca nu 
cum-va să remâe pentru totă-deauna sterpă, şi din causa 
acesta apoi să fie nu numai certată şi asuprită de bărbatulă 
sSă, ci chiar şi bătută, pentru că nu e în stare să nască 
copii, umblă sate întregi de-a lungulă şi do-a latulă, ca doră 
doră ar da peste vre-ună lecu. Ba cele mai multe dintre 
nevestele sterpe, în desperarea loră că totă viaţa voră ro
mâne astă-felă, nu se mulţămescă numai cu atâta, ci-şi iaă 
în urma urmeloră refugiă la descântători^ şi descântătore, 
vrăjitori şi vrăjite re, cari după credinţa loră, s;iă tote tai
nele până chiar şi cele mah-tr5cunse,' şl ca atari trebue nu
mai decât să le ajute şi loră, ca să facă şi să aibă copii (3), 
cari să le fie urmaşi, să aibă cui încredinţa averea, ca

(1) Corn. de d-lCi Pancraţiu Prelipeenu, ÎQveţetoriCi superiorii în Şcheia, co
mună apropo de Suceva. . _

(2) Corn. de d-lu Vasile Turturenu, preotu în Vicovulu-de-sus, comună în 
districtulu Rădăuţuluî.

(3) Pi Ispirescu, Legende sau basmele Româniloru, Bucurescî 1882; p. 243: 
«A fost odată unu împeratu şî-o împerătesă. Amândoi erau omeni de trebă 
şi frumoşi. Eî se iubiau, nevoe mare. Dar erau totCi mâhniţi şi amărîţî, că 
nu făceau copii. Tote locurile ce luase împerătesă de pe la vraci şi vrăjitâre 
nu-î folosise întru nimieCî.»
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acesta să nu se irosescă şi pustiescă; iar după morte să aibă 
cine-î comânda şi pomeni (1).

Maî pe scurtu se pune luntre şi punte şi nu se lasă până 
ce nu-şi vede dorinţa înplinită! (2).

Multe femei sunt de părere, că ele ar fi avendu unu folu 
de morbu lăuntricii, numiţii matriciU, matrice sau mătrice, 
şi din causa acestuia^n.u^j3oţu_._şă nască copîîr

Deci unulii dintre descânteoole cele maî usitate, cari le în- 
trebuinţeză ele spre ajungerea scopului doriţii e şi celii de 
matriciit sau matrice, care sună precum urmeză:

Stăî matriciii!
Nu hui,
Nu pociii,
Prin ose nu te porni! 
Matriciii prin sete, 
Matriciii prin lome,

Matriciii
Matriciii
Matriciii
Matriciii
Matriciii
Matriciii

prin cleochiii, 
prin ostenelă, 
prin fierbinţelâ 
prin spaimă, 
prin neoclihnă. 
de 99 de leliurî.

(1) N. D. Popescu, Carie de basme. Culegere do l)asme şi legende po])u- 
lare. Voi. I, Ed. II. Bucurescî 1892, p. 73:

«A fost odată unu împSratu şi o împerătesă, cărora le dăruise Dumnc4eu 
trei fete totu una şi una de frumose, care cu cătu cresccau, cu alăt înnebu
nea lumea de frumuseţea loru.

«Părinţii loru nu erau de locu mulţumiţi de astu întreită darii, fiindu că 
eî dorîau din inimă unu coconafîi} care să le moftenâscă tronulu averea. Eî în 
totii-deauna se rugau luî Dumnecjeu să le dăruescă unu băiatii, şi alergau fi 
pe la vrăjitori si descântători, ca să li se împlindscă dorulu.

«Dumne4eu le îmdcplini cererea, le dărui unu coconaşu, dar nu lăsă să trccă 
nepedepsită cârtirea loru împrotiva şartului dumne4eescu, şi maî cu samă 
pentru că alergase la lucruri necurate, ca să siluescă mila sa.»

(2) Femeile, cărora cerulu nu le-a fostă cu priinţă, carî au perdulu Iotă 
speranţa că voru maî ave când-va copiî propriî, voiiidu cu Iote acestea a 
ave în casa loru unu copilă, ca să aibă pe cine desmicrda şi cu cine se mân
gâia, se pună în calc cu bărbaţiîloră şi iau unu copilă de sufleiu, de regulă 
dela lină frate saă dela o soră, care e împovărată cu multă glotă, saă, cum 
maî (Jice Românulă, oare are casă grea. Uniî Roinânî insă, carî nu aă copii,, 
adese-orî iaă de sufletă şi pe ună copilă ţipată, lepklată şi apoî aflată, cre- 
cjendă că e forte bine a ocroti ună ast-felă de copilă găsită şi nevinovată, 
care de altmintrelea ară pute să fie cspusă celeî maî marî miseriî.
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TMatriciu de 99 de soiuri, 
Ieşi de unde eşti:
Din pieptu,
De sub pieptu,
Din inimă,
De sub inimă,
Din şele,
De sub şele,
Din braţe,
Şi din maţe,
Din to.te încheeturele 
Şi din tote ciolanele !
Că tu de nu mi-î eşî.
Cu 99 de cose te-oiu cosi. 
Din trupu şi din tote osele

Din trupu şi din tote încheeturile 
Te-oiii lua
Şi’n Marea-negră te-oiu mână 
Şi acolo te-oiu aşeză,
Acolo-î sta,
Acolo-î bea,
Acolo-î mâncă.
Şi pe N. în pace îî lăsă.
N. să remâe curată 
Şi luminată
Ga Dumnecjeu, când a fâcut’o. 
Ca maică-sa, când a născut’o. 
Ca argintulu strecuratu,
Cum e de Dumnedeu lăsatu, 
Ca sorele pe seninu, '
In vecii veciloru, aminu!Te-oiu porni.

Cu 99 de seceri te-oiu seceră, |
Descânteculîi acesta, după cum mi-a spusu Gafiţa a luî 

Tacobu a Luciii din comuna Mălini, judeţulîi Suceva, plaiulu 
Muntele, în Moldova, care mi Ta dictatu, se descântă numai 
Luni dimineţa, până a nu resărî sorele, în rachiu, vinii sau 
borşu prospeta împlutu, din care nu s’a gustatu de felii, 
rostindu-i-se versurile de trei orî după olaltă. Din rachiulu, 
vinulu sau borşulu astu-felu descântata se dă apoi femeeî 
de trei orî de gustatu şi anume pe nemâncate.

Poporulu românii din ţinutulu Chioruluî, comitatulu Sat- 
marii, în Ungaria^ numesce amatriduy) morbulu numilu alt
cum (nsgârcurîy) sau acărceh').

Dacă vre-o femee e atacată orî pătimesce chiar de mor
bulu acesta, chemă pre atare descântătorii sau descântătore, 

‘Ca să-î cote — descânte — de mătriciU.
Acesta cotare -— descântare — se face aşa, că se iea un

tură râncedă, veche de maî mulţî anî, şi aceea se pune 
întrunii vasii. Apoi cu unii cuţitu de şatră, închegătorii şi
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baremu cu doue tăişuri (custuri), Ia care cuj;itu e de lipsă 
să fie ceva parte făcută din aramă, ţinendu-lu în mâna 
dreptă şi atingendu continuu cu elu untura cea râncedă, dice 
următorulu descântecu :

Me luai,
Me dusei 
Dela casa mea,
Dela masa mea 
Pe cale,
Pe cărarare.
Când fuseî la mijlocu de cale,| 
La mijlocu de cărare,
Mătricele me ’ntîmpinară, 
Mătricele cu frecatulu celu mare, 
Mătricele de 99 de feliuri, 
Mătricele de 99 de nemuri.
Pe gură mi s’o băgaţii,
Prin ose mi sTo 'nşiratu.
Io prinsei a me cânta,
Prinsei a me văeta.
Nime’n lume nu me vede, 
Nime,n lume nu m’aude, 
Numai singurii Maica siîntă 
De-asupra pămîntuluî,
Din naltulu cerului,
Din porta raiuluî.
Maica sfîntă me întrebă:
—Ce te cânţi,
Ce te vaeţî?
—Da cum nu m’oiii cânta. 
Cum nu m’oiu văeta.
Me luai de Ia casa mea,.

Dela masa mea, 
yPe cale, pe cărare.
/ Când fuseî la mijlocu de caler 
I La mijlocii de cărare, 
^"Mătricele me ’ntîmpinară, 

Mătricele cu lucru reii,
Mătricele cu rendulu loru, 
Mătricele cu frecatulii celu marey 
Mătricele de 99 de feliurî, 
Mătricele de 99 de nemuri,
Pe gură mi s’o băgaţii 
Prin ose mi s’o ’nşiratii.
— Oh! fiica mea !
Nu te cânta,
Nu te văeta,
Nu gândi nemică.
Nu ţî-a fi nemică.

[ţitii de şatră 
In mâna dreptă 
Lua-oiii,
In untură râncedă cota-ţî-oiu 

.a Marea-roşie duce-le-oiii. 

.colo să peie,
>ă respeie 
5a spuma de mare,
)a scopitulii sub piciore, 
tu sănetosă să remâî.

Aici atâtii femeea morbosă câtii şi descântătorulu sau des- 
cântătorea scopescîi de trei orî şi scopituM îlu frecă bine cu 
piciorulii.

Cu untura descântată se unge femeea morbosă pe unde
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o dore, iar descântarea numai Marbia şi Sâmbăta sera se 
pote face ca să aibă folosii (1).

Femeea, căreia i s’a descântata descânteculu acesta, crede 
că trebue numai decât să aibă copii.

Femeea, care nu are copii, se elice că nu e bună la Dum- 
nedeii, şi din causa aceea nu pote ave (2); iar aceea, care 
anume face ca să nu aibă e, după părerea poporului, dră- 
coie şi în cea-laltă lume o sugu gândacii, adecă şerpii, de 
ţîţe, iar fetulu ei, ce ar lî avutu să-lu nască viu, e pier
dută (3).

(1) Acestu cle&cântecLi, dict. de economulCi loanu Botu din Vălenii Şomeuteî- 
marî, se află publ. de d-lu Elia Popii în «GutinulCi» an. I. No. 30, Baia-mare 1889.

(2) Cred. Rom. din Mahala, districtulu Cernăuţuluî, corn. de d-lu Ionică alu 
luî lordachi Isacii, agricultorii.

(3) Cred. Rom. din Şomeuta-mare (Chiorii) şi împrejurime, corn. de d-lu Elia 
Popii, înveţătoru.



— 10

II.

IN ALTĂ STARE.

Pe câtu de mare i-a fostă mai nainte tinerei neveste tema 
că nu va binecuvînta-o Dumnei^eu cu glotă, pe atâtu de 
mare îi este ei grija, după ce a purcesu acuma grea (1), ca 
\ă nu pierăă pentru că în genere tote neve.stele, cari
se află în altă stare, fiindu forte gingaşe şi simţitore mai 
pentru totă nimica, sunt mai multă saă mai puţină espuse 
de-a nu pute purta copilulă totă timpulă câtă se cere ca 
să-lă porte. Dreptă aceea fîe-care nevastă caută acum a se 
feri de tote acelea, cari ară pute să-i fie atâtă ei câtă şi 
copilului, ce-lă portă, spre 6re-şi care scădere saă daună, 
şi acăsta ferire, împreunată cu diferite datine şi credinţe

(1) Femeea, care se află îii stare bine-ciivîntată, se nuinesce în limlia 
poporului din Biicovina ffrea} îngreunată, îngrecată, însărcinată, încărcată, în- 
povărată, grdsă, în altă stare, neslohodă, iar în ţinutulu Năseuduluî din Tran
silvania, pe lângă unii din termeniî înşiraţi maî sus, se maî întrebuinţdză 
încă şi aceştia : tărâsă şi în starea darului.

O fată mare însă, care se află în asemenea împrejurări, se c)ice că e hur- 
duhâsăj burduhănâsă, cu pântecele până la gură, cu ciolane în p>dntece, iar, după 
ce-a născuţii, se nuinesce în cele maî multe părţi din Bucovina, cu deosibire 
însă la munte, vHană.
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apucate clin moşi strămoşi, dureză totu timpulu de când a 
simţită că a purcesu grea şi până după nascere, atâtu în de- 
oursulu ocupaţiuniloru sale de tote dilele, câtu şi în timpulu 
mâncării şi a băutului; atâtu în decursulu gătirii, preumblării 
şi petrecerii, câtu şi în celu alu odilmei, mai pe scurtă la 
ori şi care ocasiune.

Aşa din momentulă când a simţită că e în altă stare, 
se încinge necontenită peste totă timpulă îngreunării. De 
TucfaTtu nu-i vorba că se apucă ea singură la lucru, atâtă 
prin casă câtă şi pe-afară, unde şi când cere trebuinţa, dar în 
totă timpulă însărcinării se fercsce de a se osteni din cale 
afară, prea bine sciindu că ostcnela cea mare precum şi 
rădicăturile forte lesne potă să-i strice.

Cele mai usitate datine şi credinţe în timpulă lucrării 
sunt deci următorele:

Ca o femee însărcinată să facă lesne, de câte ori mătură 
şi iea gunoiulă în polă, aruncându-lă, să dică: «cum aruncă 
gunoiulă acesta de iute, aşa să şi facă de lesne!»

Femeea însărcinată, care va culege surcele în polă, copi- 
lulă ce-lă va face va ave pe corpă nisce pete de diferite mă- 

I rimi; iar aceea, care va culege în polă surcele eşite din 
( rindea, va face copilulă cu perulă creţă (1).

; Să nu pună vre-o legătură după capă ca s’o depene, că 
Înapoi are să fie copilulă cu buriculă pe după capă (2); iar 
dacă trece cine-va peste o femee îngreunată şi nu-şi aduce 
de grabă aminte, atunci copilului i se învîrte buriculă pe 
după grumază (3).

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

(1) G. S. IoiU‘iu"i, Mica colecţiuiie de superstiţiile, pop. rom. Buzeu 1888, p. 6.
(2) Corn. de d-lu Ronudu Siniu, înveţătorCi dia Orlatîi in Transilvania.
(8) Dict. de Mariiica Nistorfl, Româncă din comuna Mălinii, jud. Suceva, 

pl. Muntele în Moldova.
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că apoi nu pote nasce până ce acela, pe care l’a descul
ţată s’au desbrăcatu, nu-i va da apă din opincă sau cismă, etc.

Să nu dee nimeruL-iipă în timpulu stării bine-cuvîntate, 
căci apoi tiu pote nasce până ce acela, căruia i-a dată ea 
apă, nu-i va da apă de beută din pumni.

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

Prin rSsboiulă de ’nvelită pânza să nu trecă nici o fe- 
mee, pentru că nasce copii gemeni (2).

Când gată temeea pânza de ţesută trimete pe ună co
pilă ală ei afară călare pe fuşteiî resboiului cu ochii închişi. 
In drumă îi deschide şi ce vede întâi, -bărbatu ori femee, 
de acelă sexă are să fie celă mai de aprope născută ală 
femeii (3),

In timpulu mâncării şi alu h&utului:
O femee grea nu se prea lasă a se duce într’o casă, 

unde se mănâncă, ca nu cum-va să râvnescă şi ea, cu tote 
că o astă-felă de femee, ori-unde sar duce şi ar afla omeni 
mâncândă şi bendă, omenii respectivi nu mănâncă nici nu 
beă nimică până ce n’o îmbie şi pre dînsa, dâiidu î în ace
laşi timpă din fie-care specie de mâncare şi beutură să 
guste şi ea măcară câtă de puţină, ca să nu i se întîmple 
vre ună reă, sciindă fie care prea bine că tote femeile în
greunate fără deosebire, capelă felurite gusturi de mâncare 
şi băutură (4), şi dacă nu li s’ar da de gustată, forte lesne 
ar pută să perclă.

(1) Com. de d-lu R. Simu.
(2) «Luminătoriulu,n an. X. Timişora 1889. No. 27. in «Foişdră.»
(3) Călindarulu poporului pe anula com. 1889. an. IV. Sibiia, p. 73.
(4) - S’a observata adeseori că o semă de femei îngreunate, cari av6nda pe 

de-o parte mare jigu pe de altă parte însă căpetânda felurite gusturi, unele 
mai ciudate decât altele, mâncad, dar mai multa pe ascunsa, cridlt, huctiţl 
de sare, varU, cărbuni, humă, cărămidă, Iută dela gura cuptorului, etc.
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Şi femcea, de ar fi câtu de sfiiciosă şi ruşinosă, nu se 
opune, sciindu ea pi*ea bine că, dacă n’ar gusta, lesne ar 
pute maî pe urmă să-î fie rău (1),

Dacă o femee îngreunată poftesce dela cine-va vre-unu felii 
de mâncare sau băutură şi acela nu-i dă, atuncî spunu 
Românii din Bucovina că e păcatulii celui ce nu i-a daţii, 
şi cu câtu e femeea mai pofticiâsă, cu atâta şi păcatulii res
pectivului e mai mare.

Românii din Moldova credii şi spunu că dacă ţi-a cere 
ceva o femee însărcinată şi nu i-i da, aii să-ţi rodă.şorecii 
lucruri din casă (2).

Dela credinţa cea forte răspândită în tote părţile locuite 
de Români, că adecă e păcatii a nu da îemeii îngreunate 
ceea ce poftesce, vine apoi şi datina că cei mai mulţi, când 
vădu pre vre-o femeie îngreunată şi credii că i-ar fi din ceva 
răii, îndată îi dau de gustare.

Adese-ori însă se ’ntemplă că unele femei îngreunate, fără 
să vadă pre cine-va mâncându sau bendii, capătă poftă ca

(1) Pretutindene în Bucovina, apoi în Transilvania corn. de d-niî R. Siinu 
şi I. Georgescu. — In Moldova dict. de M. Nistoru: «femeea îngreunată sâ nu 
poftdscă nimicu, iar daca poftesce să i se dea orî ce ar fi, că de nu perde.»
— «Şecjetorea», directorii Arturii Goroveî, an. I. Fălticeni 1892. p. 52: «Fe
meea îngreunată trebue să guste din totii ce vede, să-şî aducă aminte că-î 
îngreunată la vederea tuturoru lucruriloru urîte, şi să nu ţie manile în cru
cişii pe pântece.»

In Banatii, corn. de d-lii loanu Popovicî, învăţătorii în Opatiţa: «Sunt unele 
femei greoie, cărora vecjăndu ceva bunii şi gustosu de mâncare, îndată li 
se lasă (poftescu) a mânca. Deci femeile cele sciute şi păţite în d’ale de astea, 
îndată dau din cele ce au femeii celei îngreunate, (}ic^ndu: «na, că sciu ca ţi 
s’a lăsa, şi să nu lepeijî băîatulu.» Iar cele nepractice şi nepăţite nu-î dau 
şi apoi femeea, ce a vecjutu şi n’a căpetatu să guste, fiindu-î gândulti totu 
acolo, şi dacă-î este ruşine şi nu cere, nu multu după aceea lapedă băiatulu.»
— In Ungaria, corn. de d-lCi Elia Popii, învăţătorii în Şomcuta-mare: «Femeea 
îngreunată, dacă intră în cutare-va casă şi vede atare mâncare prin care i 
sar căşuna ceva, trebue să-î daî să mănânce sau celii puţinii să guste.»A

(2) El. Sevastos, Călătorii prin Tera-românescă, Iaşi 1888, p. 48. (^0
,0^
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din seninu te miri de ce lucru. Atunci bărbaţii loru se făcu 
luntre şi punte ca să le aducă lucrulu poftitu (1).

Neputendu însă bărbaţii a le aduce şi a le da la timpu 
cele poftite şi vediendu că începe a li se face rSu, alergă de 
grabă la moşă sau la o babă sciutore, care se pricepe în 
ale lecuriloru, şi o chiamă ca să vie să le facă ceva, doră 
nu pierdu.

Moşa sau baba sosită iea de grabă 8—9 sîmhurl de pepene şi 
vr’o doue rămurele de cimbru bunii, adecă cimbru de gră
dină; piseză bine atâtu sîmburii câtu şi rămurelele şi puin- 
du-le apoi în rachiu sau şi apă, dă femeii bolnave rachiu 
de acesta să bee. După ce a bSutu, pune vr’o câte-va coji 
de cepă întrunii hârbu cu cărbuni şi o afumă cu fumulu 
ce iese din coji. Băutura şi afumatulu acesta se repeţescu 
mai adese-ori.

Făcendu-se acesta se elice că femeii i se face bine, nu pierde, 
şi dacă copilulu e viu, îlu portă mai departe, până ce-i so- 
sesce timpulu ca să nască (2).

Alte femei din contră, vSdendu pre una îngreunată că e 
fără vreme pălită şi că se află în periculu de a perele, o 
afumă cu naşă (nări) de vulpe. Făcenelu acesta, femeea, dacă 
nu i-a fostu sositu timpulu, nu perele, iar dacă e cu vreme, 
nasce cum se cade, fără să i-se intemple ceva din causă 
că a afumat’o.

Cu nări de vulpe se afumă nu numai acele femei, cărora 
li s’a făcutu rău elin causă că aii fostu poftitu ceva şi nu 
li s’a datu la timpii, ci şi cele ce s’aii spăriatii de ceva (3).

In Moldova unele femei, cari sunt în periculu de-a perde,,

(1) Corn. de d-lu loanu Berariu, parochu în Stroescî.
(2) Dict. de Catrina Racolţa din Calanfindescî.
(3) Dict. de Paraschiva Lehaciii-Leuştdnu din Fundulu-Moldoveî, districtulu 

Câmpulungului.
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caută de grabă cruce de nucă (1) şi sSmînţă de pepinî (cras- 
taveţî), Ie râşnescu sau piseză binişoru la unu locO, 
amestecă cu rachiu, vinii, apă, adecă cu ce le vine mai de 
grabă din demână, şi apoi le beii. Altele ardu bumbi de- 
sumanu de ori şi ce colore, punu scrumulu ce se face dintr’în- 
şii în apă, şi apă de aceea beii în trei restimpuri. Şi iarăşi 
altele, avendu codă de păună (2) strînsă, o usucă, o rîşnescui 
bine, şi apoi, amestecându-o cu apă, iarăşi o beii.

Dacă e chemată moşa sau o altă babă sciutore, aceea,, 
pe lângă întrebuinţarea mijloceloru mai sus arătate, mai 
încăldesco încă şi o cărămidă, o aruncă într’o strachină 
cu rachiu, şi apoi cu aburulu ce iese dintr’acesta aburesce 
de jos în sus corpulii femeii, ce e în periculii de a perde. 
Dacă nu-i ajută acesta, spală icona Maicii Domnului şi-i dă 
apă de aceea de beutu; sau iea o cosă, deschide o ferestrâ, 
prinde cosa de măsea, o plecă puţinii cu vîrvulu în jos pe 
terestră afară, tornă apă de trei ori pe pânza cosei, astii-felu 
ca să se scurgă pe lângă varga întrunii vasii şi apoi din 
apă de acesta dă femeii de trei ori de beutu, iar cu restulu 
o spală mai întâi pe capii, apoi pe totii corpulii.

După tote acestea, care trebue să se facă câtu se potş 
de iute, iea tortă de învăţătură, adecă de acela la care s’aii 
înveţatu întâia oră copilele a torce, îlu deşiră, îlii udă pu
ţină, şi apoi o legă cu cUnsulu peste pântece, şi astu-felu 
legată trebue să umble trei dile, adică până ce a trecută 
totă primejdia (3).

O femee îngreunată trebue mai departe să se ferescă forte 
tare de-a mânca fie ce, pentru^iijnjiN(ţ<|iijij ţji_ încă pote forte 
lesne să-i strice.

(1) Sîinbure de nucă, pentru că acesta^*-cu cruce.
(2) Câda de păunii — unu felu de floricică.
(3) Corn. de maî multe românce din Bucovina şi Moldova.
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Aşa nu e bine să mănânce douS porno, caii sunt cres
cute şi lipite una de alta, sau, după cum spunu Bucovinenii 
şi Moldovenii, să nu mănânce nici unu felii de pârtie înge
mănate, căci va face copil gemeni (1).

Nu e bine să mănânce din mără ruptă,, începutii, adecă 
Tietăiatu, că face copilă cu semnă, ca şi când ar fi muşcată 
de-ună câne (2).

Să se ferescă, în timpulu cât e grea, de mâncarea pâme- 
loră crude, dar avendu poftă să i se împlinescă, căci la din 
contră nasce fără timpu, şi neîmplinitorului i se imputeză 
acesta ca unu pecatu din cele mai mari (3).

Asemenea nu e bine să mănânce Duminica fructe păs- 
tdiose, căci copilulu se face holândă şi tîmpu la minte, şi 
Iotă viaţa lui comite numai fapte rele, « Dacă DumneŞeă vrea 
să te bată, îţi iea mintea,i> dice proverbu’u, drepţii aceea se 
cuvine ca prin postii să se depărteze acesta nenorocire dela 
copilă (4).

Să nu mănânce carne netăiată din frigare că face copi
lulu cu limba prinsă (5).

Să nu mănânce borşu umplută în de secă, căci copi- 
lulă va av4 ună felu de bubuşore numite focuri (6).

Să nu mănânce nici când, câtă timpă e îngreunată, aripi 
ele găină, raţă, gâscă, saă şi de altă pasăre, căci copilulă, 
după ce-lă nasce, capătă morbulă numită aripi (7).

(1) In Bucovina şi dict. de M. Nistoru. Ve4î G. S. lonenii, op. cit. p. 6.— 
-«Şe4et6rea»J dir. Arturii Goroveî, an. I, p. 127: «Lucruri îngemenate sa nu 
mănânci, că faci copii gemeni.»

(2) Corn. de d-lu R. Simu.
(3) Aurelii Jana: «Credinţele la nascerî. din părţile Oraviţeî,» publ. în «Fa

milia» an. XXV. Oradia-mare 1880, N-ro 41, p. 483.
. (4) Dr. Heinrich v. Wlislocki, Aus dem I^eben der Siebonburger Rumânen. 

Hamburg 1889, p. 6.
(5) Corn. de d-lu R. Simu.
(6) El. Sevastos, Căletoriî, p. 69.
(7) Dict. de maî multe românce din Bucovina.
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In fine, în totu timpulu îngreunăriî, trebue să se ferescă 
ca să nu fure nimicii de ale mâncării, pentru că fiindu 
prinsă, în ruşinea ei, lesne aru pute să se prindă cu mâ- 
nile de obi’azii, şi prin(Jendu-se, copilulu ce-lu nasce se 
ivesce cu semnulu lucrului furaţii pe trupu (1).

De-aceea în Ţera-Eomânescă se recomadă mameloru, cari 
puftescii la ceva şi cari dorescii mai cu semă pome, pe cari 
nu le potu ave îndată, de a nu pune mâna pe corpulii lorii, 
de temă ca copilulu să nu porte aidoma însemnată în acelu 
locu obiectulu ce ele au voitu să aibă

Credinţa acesta se găsesce şi în Francia, Lotaringia, şi 
la multe alte popore, deşi sciinţa modernă o respinge ca 
ne ’ntemeiată, cu totă autoritatea contrarie a lui Hippocratu, 
Galienu, Aristotu şi Voltaire (2).

In timpulu gătiril:
Sănu-şiînnode pletele, că face copilulu cu limba împiedecată.
Să nu-şi pue flore la brâu, că face copilulu cu semnu (3).
In timpulu preumblării.
Femeea îngreunată, când va fi cu o lună înaintea vremii 

nascerii, să umble multu, şi să bea mintă fiertă cu vinu sau 
limbricariţă albă (4).

Femeii împovărate să nu-î trecă nimeni pe dinainte totu 
timpulu câtu se află în acestă stare, căci acela în ceea-laltă 
lume o portă în spinare. Asemenea să nu svîrle cu vr’o 
flore într’însa, că copilulu se tace cu semnu (5).

Femeea îngreunată, atâtu după credinţa Româniloru din

(1) Corn. de d-lu Victoru Tocariu, înveţatoru în Valea-Punteî.
(2) T. G. Djuvara, Superstiţiunî populare la Români şi la diferite 'popdre, 

publ. în «Ţera nouă» an. II, Bucurrescî 1885, p. 248.
(3) Corn. de d-lu R. Simu.
(4) Lupaşcu, Medicina babelorCi, p. 62.
(5) Corn. de d-lu R. Simu.

Marianii, Nascerea la BomânI. 2
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Bucovina câtii şi a celoru din Transilvania, să nu se uite 
nici când lungii şi cu prea mare pasiune la. lucruri şi omeni 
sluţi, urîţî, ologi, şchiopi, orbi, mai pe scurţii să nu se uite, 
cum se spune, uitându-se la ceva, fie omii, animalii dcfec- 
tuosu, însemnată, ci îndată ciim a vădutu ceva să-şi aducă 
aminte că e în stare bine-cuvîntată şi că, prin urmare, nu 
e bine a se uita multă şi lungă la nimică, că atunci copi- 
lulă se nasce după cum a arătată lucrulă saă omulă ce l a

In părţile Oramţei din contră e datină că, vSdendă femeea 
în restimpulă stării bine-cuvîntate ceva urîtă (omă şchiopă, 
orbă, saă altă lucru), spre a nu fi noă-născendulă asemenea, dice: 
«nu vSdă unulă, ci vedă doi.» Asemenea nu este iertată 
să fure în acestă restimpă ceva şi de se va întîmpla ună 
astă-felă de casă, apoi să nu ducă mâna la faţă, în credinţă 
ca nu cum-va acelă obiectă să se facă la celă noă-născendă, 
şi să dică: «nu ieaă unulă, ci ieaă doi» (1).

In alte părţi ale Banahăuî se dice că muierea greone, sub 
totă decursulă însărcinării, nu e bine să iasă din casă şi 
să mergă în locuri de acelea, unde ar ave prilejă să 
vaqlă lucruri stră-ordinare, prin cari i sar pute apoi atra
ge şi însuşi fătului, ce-lă portă, nisce asemănări şi mişcări 
de ale aceloră lucruri, persone saă animale, ce le-ar vede.

Dacă însă o muere prin vedere şi mirare a atrasă deja 
fătului săă unele însuşiri nefiresci, cari după nascere şi până 
într’o lună de dile se cunoscă forte bine, atunci trebue să 
urmeze astă-felă:

Să iea într’o Duminică tînera (2), pe timpulă acela când

(1) , Aurelii lana, Credinţe la nascerî, piibl. în «Familia» an. XXV. Oradia- 
mare 1889, No. 41, p. 483.

(2) Sub „Duminica ttnerău se ’nţclege duminica dintâi după lună nouă.
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se află omenii în bisercă, şi anume cam pe la mijlocul li- 
turghieî, pe copilulu celu cu semnu în braţe, să se aşeze 
cu dînsulu pe pragulu soheî (a chiliei), unde locuesce şi, 
ţinendu-lu în pole, să-i dee ţîţă, aducendu-şi în acelaşi timpu 
aminte şi gândindu la aceea ce a vedutu şi s’a miralu, să 
se roge în gândulu seu lui Dumnedeu ca acosta să depăr
teze tote însuşirile nefîresci şi neomenesci dela fiu Iu sau 
fiica ei. Cam la vr’o doue minute după acesta să se scole 
de acolo şi să se pună să şedă pe pragulu dela cuină (cu- 
lină) în mijloculu uşei şi iarăşi să-i dea ţîţă. Apoi şi de 
aci să se scole şi, puindu se pe pragulu dela coridoru, să 
şedă, ţinendu piciorele pe pămîntu, chiar unde picură apa 
din ştreşină casei, asemenea să-i dea ţîţă gândindu la celea 
ce le-a vedutu, rugându-se la Dumnecleii şi dicendu:

«Domne, Dumhedeule, a-totu-puternice, care ai lăcutu pe 
omu după chipulu şi asemenarea ta, îndepărteză dela fiulu 
(fiica) meu N.

/ Tote apucăturile 
/ Şi tote ’nsuşirile 

Cele nefiresc!
Şi neomenesc!.
N. să remână.
Curaţii 
Şi luminată 
Ca aurulu strecurată, 
Ca sfânta Maică Mărie, 
Ce l’a lăsată, 

j Ca rouă ’n câmpă,
\ Ca steoa ’n ceră!
\ Amină!

Acestă procedură să se repeţ4scă de trei ori, adecă în 
trei Dumineci tinere, în timpu de trei luni, şi după ce va
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fi făcutu acesta, se crede că tote semnele şi însuşirile cele 
neomenesc! şi nefiresci trebue să dispară de la copilu (1).

In Transilvania, dacă copilulu are semne pe faţă ori pe 
trupu, mama sa se pune şi şede în timpulu acela, câtu stă 
în casă, pe pragulu casei în şese Vineri şi totu-deauna 
scuipesce pe copilu. Iar dacă nu-i trece în restimpulu 
acesta, face şi de altă dată ori şi când pote umbla prin 
casă (2).

In Bucovina şi ’n unele părţi ale Transilvaniei se crede 
că dacă temeea îngreunată va fura ceva, copilulu ce-lu va, 
născe, va fi hoţti (3).

Dacă va vede vre-unu focii mare, vre-una sau mai multe 
case ardendu, să nu pue de felii mâna la faţă, nici să nu 
se mire, căci noulii născutti va ave pete roşii pe obrazii, şi 
mai aleşii acolo, unde a pusii mai întâi mâna (4).

VSdendu unii mortu, spre a nu fi colorea noii-născutului 
palidă, rostesce cuvintele, ce le rostesce când vede pe vre-unii 
omii diformii, adecă: «nu vădii unulii, ci vădii doi (5).»

Mai departe femeea îngreunată să nu dee cu piciorulii 
în vre-unii câne, căci copilulu ce-lii. va face, va fi cânosu 
la inimă (6), sau după cum spunii şi credă Românii din 
Transilvania, copilulu femeii ce va da cu piciorulii în vre
unii câne sau mîţă, va fi flocosii şi păroşii ca animalulii, pre 
care l’a loviţii (7).

Dacă vre-o femee în stare bine-cuvîntată prinde vre-unu 
porcii de păru, sau umblă şi cu peri de porcii în mână,

(1) Corn. de d-lii I Popovicî, înveţătoru
(2) Corn. de d-lCi B. losofu.
(3) Corn. de d-lu R. Siinu.
(4) Pretutindene în Bucovina.
(5) Aurelii lana, op. cit. N. 41, p. 483.
(6) G. S. lonenu, op. cit. p. b.
(7) Corn. de d-lu R. Simu.



— 21 —

atunci copilulu, după ce-lu nasce, capelă morbulu numitu: 
-perulu porcului (1).

l 'omâniî slavisaţi din Moravia spunu că unei femei îngre
unate nu-i este iertată să umble cu capulu golu, nici să 
lovescă vre-unu câne sau mâţă cu piciorulu, pentru că în 
casulu acesta va nasce prea de grabă. Iar despre caii, pe 
cari căiăresce o femee îngreunată, se crede că asudă tare (2).

Femeea însărcinată care va călca cu piciorulu pe vre-unu 
toporu, va tace copilulu cu nisco semne pe pieptu ca cres
tăturile de toporu; iar care va călca cu piciorulu pe focu, 
va' eşi pe copilulu ce-lu va nasce unu feliu de focu numitu 
«focu viun (3).
■" Femeea însărcinată să nu stea jos pe vre-unu pragu, căci 
pote veni în urmă-i vre-unu vrăjmaşă să dea cu toporulă 
în pragulă pe care a stată, şi atunci face copilulă cu o 
buză crăpată ca o tăietură.

Femeea îngreunată să nu trecă peste o funie, că face co
pilulă cu buriculă încurcată pe după gâtă; nici nu ţrebue 
să stea pe vre-ună sacă, că va nasce greă.

Femeea însărcinată, care va şede pe treptelele unei scări 
dela casă, va face copilulă anevoe, iar aceea, care va şede 
pe vr’o alvie, va nasce fată.

Femeea însărcinată, care cunună, îi va muri prunculă; 
iar aceea care se scie că este însărcinată şi nu spune când 
este întrebată, va nasce copilulă mută.
/ Femeea îngreunată, care portă mai greă, va nasce băiată, 
dacă portă mai uşoră, va nasce fată (4).

(1) Cred. Rom. din Ilişescî, comună în district. Suceviî.
(2) I. Nep. Enders, Der Molkencurort Roznau in Miihrcn und seine Umg’e- 

biingen. Wien 1872. p.'39.
(3) G. S. londnu, op cit. p. 6.
(4) Corn. de Ionică alu lordachi Isacu. agricultorii în Mahala, districtulu 

Cernăuţuluî.
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Dreptu aceea tote femeile însărcinate, cari sciu ciş ceva carte, 
să citescă în fie care di Visulu Maicii Domnului, căci atunci 
voru nasce uşorii şi le va trăi prunculu (1).

In fine o cimilitură din Bucovina descrie pre femeea în
greunată ast-felu:

Merge duda pe cărare,
Patru ochi, patru piciore,
Patru-decî de unghişore.

Iar o chiuitură din ţinutulu Sălişteî, în Transilvania, adre
sată unei femei îngreunate, care uită că în scurtu timpu 
are să se restorne carulu, sună precum urmeză (2):

Lasă-ţî, mândră, dragostea 
Şi-ţî caută faşia;
Lasă-ţî, mândră, urîtu 
Şi-ţî caută scutecu;
Peste-o lună, peste doue 
Iţî trebue trocă nouă,
Trocă nouă de lemnu verde,
Că prunculeţulii ţi se vede!

(1) G. S. lonenu, op, cit. p. 5 şi 6.
(2) Corn. de d-lu B. B. losofii,
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III.

sburătoriulO.

De multe ori femeile îngreunate sunt espuse a perde 
copiii, după credinţa poporului, nu numai din causa celoru 
arătate în capitolulu premergătoru, ci şi din causa unoru 
spirete rele.

Unulu dintre acele spirite e şi. ShurdtoriulU.
SburătormlU, după credinţa popofuluî din Ţera- jRomânescă, 

e unii spiritu reu, ca unu SmeU, care întră noptea pe coşii 
sau hornii în casele omenTldru, sub formă de şerpe şi cu 
aparenţă de flacără, şi care chinuesce totă noptea pre fe- 
meea, ce are lipitură^ adecă pre aceea, caro se scolă demi- 
neţa fără. puterr, sdFdbilă de ostenelă şi cu vineţele pe corpii. 
'■ Femeea, care e cuprinsă de acestă fiinţă rea, simte pe 
totu corpulii ei o mare greutate, muşcături, ciupeli şi gâdă- 
lituri, şi din causă acesta apoi, dacă se află în stare bine- 
cuvîntată, nasce copilulii mortu.

Deci fie-care femee îngreunată, care a avuţii nenorocirea 
să fie visitată de 8burători'u) voindu a scăpa câtii mai de 
grabă de lipitură, adecă de boia căusată de acestii spiritu,



— 24 —

chiamă într o Marţi sau Vineri pre moşă saii şi pre o altă 
babă sciutore, ca să-î descânte şi s o vindece.

Moşa sau baba chemată aduce apă ne'ncepută şi o tornă 
într o căldare. lea apoi noue feluri de plante şi, punendu-le 
şi pre acestea pre rîndu în căldare, dice:

/Avrămesă,
/ Cristinesă,

/ Leuştenu,
\ Şi odolenu,

1 Mătrăgună,
\Sânge de nouS fraţi,
Iarba ciuteî,
Şi mama pădurii (1).
Cum se sparge târgulu,
(Cum se sparge oborulu),
Aşa să se spargă faptulu 
Şi lipitura 
Şi sburătoriulu
Cum se răspândescu respântiile,
Aşa să se spargă farmecele 
Şi lipitura 
Şi sburătoriulu.
Cum se respândescu respântiile,
Aşa să se răsipescă vrâjile 
Şi lipitura 
Şi sburătoriulu!

După acăsta pune căldarea la focii ca să fiarbă dimpre
ună cu cele noue feluri de plante.

După ce a fîertu de ajunsu şi anume pe timpulii când 
((S6 sparge târgulU)) (în Bucuresci aohorulây)), bolnava se scal
dă în scăldătorea întracestu chipii preparată.

Gătindu-se de scăldaţii, moşa, saii cine este, iea scăldătura

(1) Aceste plante şi răclecinî sunt adunate de babe sau ţigance în lună luî 
Maiu de prin păduri şi de pe cămpurî.
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şi o aruncă la respâiitiî c’o mare olâ nouă, în trei dile 
pronunţându versurile de mai sus dela 1—13.

Afară de scăldătorea şi descânteculii acesta se maî facă 
contra lipiturei şi a Sburătoriuluî încă şi hapuri cu lucruri 
4ise asfintei), adecă cu tămâe, smirnă, miru mare, târnoselă, 
prafu de foi sfinţite, cari se punu la icone pe timpulu câtu 
femeea e însărcinată, iar când nasce şi până ce «fese la 
moliftă», peste 40 de dile, iea câte doue hapuri de acestea, 
după ce se închină şi face câte 15 mătănii (1).

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

SAMCA SAU AVESTIŢA.

Unu altu spiritu necurată, cu multă mai înfiorătoră şi 
pericolosă decât Sburătoriulu, este Samca, numită altmintrelea 
în Bucovina şi Spurcata, iar în Ţ6ra-Românescă Avestiţa, aripa 
Satanei.

Acestă spirită r6ă, care după credinţa Româniloră şi cu 
deosebire a celoră din Bucovina, e celă mai viclenă şi mai 
pericolosă dintre tote spiritele necurate, şi care după unii 
are 19, iar după alţi până la 24 numiri şi totă pe atâtea 
reutăţi în sine, se arată femeiloră îngreunate mai alesă când 
acestea se află în patulă nascerii şi nu numai că le înspăi- 
mîntă, ci totă-odată le şi frămîntă, le tortureză şi le smintesce, 
aşa că cele mai multe dintre dînsele saă moră îndată, mai îna
inte de ce ar fi apucată a nasce, saă rămână pentru totă- 
deauna schimosite şi neputinciose.

Totă aşa face elă şi cu pruncii noă născuţi, de cum-va 
aceştia nu moră mai nainte de a se nasce, adecă pe când 
aă fostă mamele loră maltratate de dînsulă. Pe aceştia încă
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îi tortureză şi schimosesce în totu chipulu; aşa că partea 
cea mai mare dintre dînşii trebue numai decât să moră, 
iar cei ce mai remânii în viaţă capetă boia numită, pe lângă 
Samcă, încă şi ItSulil sau Răutatea copiiloru şi Spasmă, care 
asemenea îi muncesce şi schimosesce în totu chipulu, şi din 
causa căreia, dacă nu se caută din bună vreme, încă moru.

Samca se arată lemeiloru îngreunate şi pruncilnru atâtu 
diua câtu şi noptea în diferite chipuri, precum; ca muscă, 
cărăbuşu, pasere, mâţă, câne, păingenu,'găină, capră, porcii, 
cioră, broscă, precum şi ca multe alte animale şi insecte, 
numai ca oie, viţelu şi porumbelu nu se pote arăta, fiindu 
că acestea representâ nevinovăţia şi curăţenia, şi din causa 
acesta apoi nu se pote nici când preface în chipulu lorii. 
De casa saii persona aceea însă, la care se află tdte numi
rile sale scrise, nu se pote nici de cum apropia, de 6re-ce 
ea pe când avea să nască prea-curata fecioră Maria pre 
Domnulu nostru Isus Christosii, voindii a merge ca s’o smin- 
tescă şi pre dînsa, fîindii întîmpinată de Arhanghelul^ Mi 
liailu şi aflândii acesta din propria ei mărturisire ce are de 
gându să facă, atâta ce mi-o bătu cu unii biciu de focii, 

ce-i promise că nu se va apropia nici decum de casa 
persona la care se voru afla numirile ei scrise (1). 
’eptii aceea mai fîe-care femee îngreunată şi mai aleşii 

acelea, cari aii tostu, încă pe când erau mici, atacate de acestu 
spiritu reu, temendu-se ca nu cum-va să fie cuprinse şi 
maltratate de dînsulu şi în timpulii nascerii, pună ca să li 
se scrie în formă de cărticică unii felii de rugăciune, numită 
în unele părţi ale Bucovinei ^rugăciunea sf. ArhangelU Mi- 
liailii,» care nu numai că cuprinde în sine tote numirile 
sale, ci e totii-odată şi îndreptată în contra lui, şi pre care

(1) Corn de d-lu G. Tomoiagă, cant. bis. Dar sa se vacjâ şi rugăciunea 
ce o reproducemu maî la vale.
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lemeile o portă apoi ca amuletu la sine, de cum s’au sim
ţită că au purcesu îngreunate şi până după nascere, unele 
chiar şi totă viaţa.

Se caută însă totu-deauna ca să Ii-o scrie unu moşnegu 
bătrână şi neputinciosă, care, cum se dice, «şi-a trăită tra
iul ă şi şi-a mâncată mălaiulă;» nici când însă ună fecioră saă 
o fată mare, ună bărbată saă o nevastă, pentru că Samca 
se legă apoi de celă ce a scris’o, pe când de moşnegi nu 
se legă aşa de uşoră, şi chiar dacă se şi legă, nu le pote ni- 
mică alta strica decât doră numai că-i face să crisce noptea 
prin somnă din dinţi şi din măsele, mai multă nimică.

Celă ce se prinde că va scrie-o, şi care dreptă răsplată 
pentru întreprinderea şi munca sa capătă de multe ori şi 
până la 4 fl. v. a, o scrie totă-deauna pe numele femeii ce 
are Samcă saă se teme. că va căpăta-o, şi care apoi trebue 
să o porte la sine, dacă voesce să nu se lege Samca de 
dînsa.

Scriitorulă, dacă e deprinsă, desemnă mai întâiă chipulă 
Samcei şi ală Arh. Micbailă, bătendu-o cu ună biciă de focă 
saă străpungendu-o cu o sabie, şi apoi îi scrie tote numele 
şi rugăciunea îndreptată contra ei (1).

Mulţi inşi îndătineză de-a serie cele 19—24 numiri ale 
Samcei şi pe unulă dintre păreţii casei saă şi în altă locă 
din casă, credendă că de nimeni apoi din casa, unde-i sunt 
scrise numele şi-i e desemnată chipulă cum o bate Arh. 
Michailă, nu se pote apropia; iar dacă cine-va din casă a 
fostă atăcată de dînsa, îlă părăsesce şi nu se apropie mai 
multă do dînsulă.

■ Iată acuma şi rugăciunea, despre care ne-a fostă mai sus 
vorba:

(1) Dict. de Paraschiva Lehacîu-Leuşteau din FundulCi-Moldoveî, comună 
în clistr. Câmpulungului.
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«In numele Tatătuî, şi alu Fiului şi alu sfîntuluî Duhu, 
Amin. S. S. S. D. S.

«Eu sfîntulu Arhanghelulu Mihailu voevodulu oştiloru 
cerescî, pogorându-me în munţii Eleonului, întîmpinaî pe 
Avizurha, aripa satanei, şi era forte groznică: perulu capu
lui ei era până în călcâi, şi mânile ei eraii de fieru şi un
ghiile la mâni şi la piciore ca la secere; ochii erau ca stelele. 
Şi o întrebară Arhanghelulu Mihailu: «de unde vii tu, duhu 
«necurată, şi în cotro mergi, şi cum îţi este numele teu?» 
Iar ea a disu: «Eu sunt vaşcd-Avizuha, aripa satanei, şi me 
«ducu în Vefleemulu ludeei, cam auditu că vrea să nască pe 
« susu Chr. din Maica fecioră Maria; şi mergu să o smintescu 
«pe ea.» Atunci o luă Arhang. Mihailu de pSrulu capului 
ei, şi o băgarâ în lanţu de fieru şi i-a pusu paloşulu în 
costele ei şi o bătură forte tare, ca să-i spună tote 
meşteşugurile ei. Iar ea a disu: «Eu me făcu ogarii, şi 
«broscă, şi cioră, şi porumbă (1), şi muscă, şi păiajenă, şi să- 
«getă groznică; şi aşa întru în casele omeniloră şi le smin- 
«tescu bărbaţii şi le bolnăvescă femeile şi pruncii, şi omoră 
«în pripă şi dobitocele loră. Şi am 19 nume: 1 mă chiamă 
«Vestita, ală 2-lea Navodaria, ală 3-lea Solnomia, ală 4-lea. 
«Sih'na, ală 5-lea Linicoida, ală 6-lea Avizuha, ală 7-lea 
«Scarmila, ală 8-lea Miha, ală 9-lea Lepiha, ală 10-lea Gripa, 
«ală 11-lea Stana, ală 12-lea Naconta, ală 13-lea Atana, ală 
«14-lea Huhiha, ală 15-lea Huba, ală 16-lea Giona, alu 17-lea 
«Glubina, ală 18-lea Isprava, alu 19-lea lihana; şi unde 
«sunt aceste nume ale mele scrise şi chipulă meu, eă de 
«acea casă nu me potă apropia atâtă câtă de 70 hotare de 
«locă.» Atunci i-aă clisă ei Arhangelulă Mihailă: «Iată îţi 
«spuiu şi-ţi dică ţie şi te legă cu numele Domnului nostru

(1) Pote că aice ar trebui să stee dâră porumbă, căci în porumbu, după 
cum s’a arătatu maî sus, nu se p6te preface.
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«Is. Hris. Dumnedeu, să nai putere a te apropia de casele 
«robiloru Iu Durane(Jeu N. N., şi de fiii lorii N. N., nici de 
«dobitocele lorii, nici de câştigulii lorii daţii. Dumnedeu dice 
«să te duci în munţi pustii, unde omulu nu locuesce şi co- 
«coşulu nu cântă, în pietre seci, acolo să-ţi fie locuinţa ta în 
«veci. Şi iar te jurii cu numele Domnului nostru Is. Hrist. 
«şi cu prea curata lui maică pururea lecioră Maria, şi cu 
«loanu Botezătorulu, şi cu cei 12 prooroci, şi cu cei trei Ierarhi 
«Vasilie celii mare, Grigore bogoslovulu, şi cu loanu Zlataustii, 
«cu Maltei, Luca, Ioană şi Marco, cucei4evanghelişli,cucei 318 
«părinţi de la Nichea, cu sfîntulu m. m. Gheorghe, şi sfîntului 
«Dumitru, şi Ierarhulu Nicolae, Teodoră Stratilatu, şi cu 
«Ioană celă noă dela Suceva, şi cu toţi sfinţii cuvioşi şi cuvio- 
«sele mucenice, şi cu toţi sfinţii acum şi pururea şi în vecii 
«veciloră amină (1).»

O variantă a acestei rugăciuni, scrisă pe-o jumătate de 
colă de hârtie, care mi-a comunicat-o d-lă C. Sorocenă, can
toră la biserica sfîntului Nicolae din Suceva, şi care la rîn- 
dulă sSă a căpStat’o, după cum mi-a spusă, de la ună călugără 
din mănăstirea Dragomirna, sună precum urmeză:

«In numele Tatălui, şi ală fiului şi ală sfîntului Dubă, 
Amină!

«Eă st. Arhangelă Mihailă, pogorîndu-me din muntele 
Elionului, întâlnii pe acestă duhă necurată, cu pielea golă, 
ochi ca sticlele, cu ţîţele pâră la genunchi, cu pSrulă capu
lui pâră la călcâi, unghiile ca secerile; şi l’am întrebată: 
«unde mergi tu duhă necurată?» şi a respunsă: «mergă, 
«că am audită că vrea să nască Maria fecioră pruncă din- 
«tr’însa, şi eă mergă să o smintescă pe ea!»

(1) Acostă rugăciune am reprodus’o dintr’o cărticică mică tipărită în SibiiCi 
la 1862, în care se maî află tipărite încă şi aEinstolie a Dommduî nostru 
Is. Chr., ce a trimis-o D-deit din cerup) apoi (.(Epistolia Maicii Domnuluh) şi 
((Afurisaniile Arch. Micii, asupra satanei de Saca.))
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«Şi acesta audindu Arh. Mihailu, s’a mâniatu forte r6u,
şi l’au luatu de pSrulu capului, şi l’au bătutu cu paloşulu
celu de focu, şi l’au legaţii de grumazu cu lanţu de fieru,
si l’au întrebaţii cum îî este numele. Iar acelu dubii ne- 

1

curaţii a răspunsu, că are 19 nume, precum: Aripa Sa
tanei, Aharoca, Ogarda, Nesuca, Mulia, Aspra, Hluchica, Sarda, 
Viniţa, Zoiţa, llinca, Merana, Feroca, Fumaria, Nazara, Blu- 
bicîi, Nesatora, Genţia, Samca', iar unde sunt numele mele 
scrise, nu mS potii apropia de aceea casă şi de acelu omu 
de 100 mile de locu.

«Şi iar îlii scutură Arh- Mihailu şi-lii întrebă: «cum 
«poţi tu intră în casele creştinilorii de smintesc! pe femei şi 
«pe pruncii lorii?»

«Şi a respunsii Satana cătră Sf. Arh. Mihailu, că se 
preface în felurite chipuri, precum: mâţă, muscă, păingenii, 
pasăre, umbră, şorecii, şi aşa intru în casele omenilorii de 
smintescii pruncii femeilorii!

«St. Arh. Mihailu l’a blăstematu cu numele Domnului 
nostru Is. Christosii şi a Maicei preacurate fecioră Maria, şi 
cu tote puterile ceresci, cu Heruvime şi Serafime, cu An- 
ghelu, Arhanghelii, cu cetele muceniciloru, proorocilorii, pa- 
triarhilorii, cuvioşilorii, drepţilorii, şi cu marele Vasilie, 
Grigorie cuvîntătorulu de Dumnedeu şi loanii gură de aurii, 
cu Aftanasie şi Chirilu, cu Antonie şi Teodosie, cu Niculaiu 
dela Mira şi Spiridonii făcetorulu de minuni, şi cu toţi sfinţii, 
şi-i dise: «Să nu te apropii de 7 mile de casa robiloră lui 
«Dumnedeu, şi a fiilorii lorii, nici de ograda lorii, nici do 
«tote câte le-aii daţii Dumnedeii lorii, că toiagulii celii de fierii, 
«şi foculii celii nestinsă, şi pedepsa răsplătirii ţi-au rînduitii 
«ţie, diavole, Dumnedeu, ca să te muncesci, tu duhu necu- 
«ratu, şi cu cele-lalte duhuri necurate şi cu toţi slujitorii tăi, 
«cari aţi cădutu din lumina cea de sus din ceru, şi v’aţi fă-
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cutu clin îngeri luminaţi, draci întunecaţi, că însuşi Dumne- 
deu v’a rînduitu ca să muriţi cu toţi slujitorii în fundulfi 
Tartarului, unde vermele nu dorme şi foculu nu se stinge 
nesăverşiţi în veci! Amin.»

Ce se atinge în specială de rugăciunea acesta, care în 
unele esemplare tipărite e însoţită de o iconiţă, ce repre
zintă de-o parte pe 8f. Sisoe cu unu copilă mică în braţe, 
iar de altă parte pe St. Arhangelă Mihailă străpungendă 
cu sabia pe Samca saă Avestiţa, (vedi figura I şi II), şi 
asupra căreia d-lă B. P. Hasdeă a scrisă ună studiă forte 
interesantă şi instructivă, argumentândă că e de origine bo
gomilică, adecă alcătuită de ereticulă Bogomih'i (1), trebue 
să amintimă aice că ea este forte răspândită nu numai la 
Români, ci şi la po-porela slave.

Ba ea se află chiar şi la Evrei într’o formă aprope iden
tică cu cea română, servindu-le şi loră ca amulete pe lângă 
nepote saă leuze, ca şi Românceloră, cu acea deosebire 
numai că în legenda Evreiloră în loculă Arh. Mihailă se 
întâlnesce proorocului Ilie cu Lilithă, spirită, care iea loculă, 
Samcei saă Avestiţeî; în colo fondulă, ba chiar şi vorbele 
sunt maî acelea-şî. Lilith, ca şi Samca, se duce să smintescă 
femeea, ce se află pe patulă nascerii şi să omore prunculă 
noă născută, dar este bătută de Ilie, căruia îi spune apoi 
ună şiră de numiri ce are, şi pe urmă îi promite că se 
va depărta de acea casă, unde-şi va vede numirile scrise (2).

încât pentru numele Samca saă Avestiţa, care i se dă 
mai cu semă acestui spirită necurată şi rSutăciosă, şi în 
contra cărui a fostă dintru începută alcătuită rugăciunea 
acâsta de cătră ereticulă BogomiUi, trebue să amintescă aice 
că elă nu e nimică alta decât numai personificarea frigu-

(1) — Cuvinte din bStrânî. t. II, Bucurescî 1879, p. 263—291 şi 717—720.
(2) Dr. M. Gaster, Literatura 'populară română. Bucurescî 1882, p. 396.
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riloru şi a fierbinţeleî, de cari sunt cuprinse mai alesu fe
meile cele slăbănoge în timpulii nasceriî (1).

In fine, merită a fi amintită aice încă şi aceea, că şi Ro
mânii din unele părţi ale Transilvaniei încă credu că esistă 
unu spiritu necurată şi rSutăciosă, care omoră pre copiii 
cei nebotezaţi şi care se numesce Baba Coja.

Baba Goja, care corespunde fiinţei mitologice germane 
«Frâu Brechta mit dem Klumpfuss» şi care e regina tutu- 
roră spiriteloră celoră necurate şi rele, are, după credinţa Ro- 
mâniloră transilvăneni, unu picioră de fieră, unghii de aramă 
la degetele mâneloră, şi ună naşă lungă de sticlă. Ea omoră pre 
copiii nebotezaţi, iar sufletele loră le închide în tufişe de 
socă, unde petrecă apoi până ce le putredesce corpulă.

Din causa ac6sta apoi Românii nici când nu strică saă 
sapă bucurosă socă (2).

Din cele arătate în şirele de mai sus resultă, după păre
rea nostră, ca Baba Coja nu e alta, ci una şi aceeaşi fi
inţă mitologică, care în Bucovina se numesce Samca şi 
Spurcata, iar în Ţera-Românescă Samca şi Avestiţa.

Rugăciunea, despre care ne-a foştii mai sus vorba, fiindă 
forte răspândită în tote ţările locuite de Români şi forte 
adese-ori întrebuinţată, s’a prefăcută cu timpulă în gura po
porului de rîndă, care nu scie scrie şi ceti, şi mai cu semă 
In gura babeloră descântâtore, într’ună descântec^ de Samcă 
saă de clasU rM,, care se întrebuinţeză spre acelaşi scopă 
ca si dînsa.

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

(1) Ve4î maî pe largu despre chipulu şi faptele Saniceî precum şi despre 
rugăciunile şi mijlocele ce le întrebuinţeză Românii contra eî, pe lângă stu
diile citate maî sus, încă şi «Carnea» (din mitologia daco-română), studiu publ. 
de S. FI. Marianu în «Amiculu familiei» an. IV. Gherla 1880, p. 70 şi 87.

(2) Dr. Heinrich v. Wlislocki, Aus dem Leben der Siebenbiirger Rumănen, 
Jlamburg 1889. p. 8.

Marianaf Nascerea la EomânT. 8
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acesta şi a o da femeii îngreunate so porte ca amuletu la 
sine, atunci spre a evita orî şi ce pericolu, care ar pute sâ 
se întîmple, se chiamă o babă sciutore, aceea U descântă 
de Samcă.

Iată şi unu astu-felu de descântecu din Ţera Bomânescă:

M’o întâlnitu o SamcaAu purcesii N. pe cale,
Pe cărare.
Când la jumetate de cale 

întâlnit-o o Samcă 
patru .piciike,

ICu p^rîLjle^ ursii îmbrăcată. 
Bine o a’ntâlnitu 
f?rupu î-o schimositu,
^ieptu î-o stricată,

(Ochii î-o pâinjenitu 
Sângele î-o beutu,
Sarnea î-o mâncată,
Kte puterile î-o luată. 

Nime n-o vedut’o 
Nime n’o au^it’o 
Numaî Maica Domnuluî 
Din porta ceruluî,
O aucjit'o 
Şî-o vecjut’o,
Şî-o întrebat’o:
—Ce te văicărezî 
Şi te câinezî?
—Cum nu m’oî văicărâ,
Şi cum nu m’oî câinâ,
Că am purcesă pe cale,
Pe cărare,
Grasă
Şi frumosă;
Când la jumătate de cale

Cu patru piciore.
Cu pele de ursă îmbrăcată; 
Trupulă mi l’a schimosită, 
Pieptu mî-a stricată,
Ochiî mî-a păinjenită,
Sângele mî-a băută.
Carnea mî a mâncată,
Puterea mî-a luată.
Şi nime nu m’o aurită,
Şi nime nu m’o vădută !

Şi î-a cjisă Maica Domnuluî: 
— Du-te la cine scie descânta. 
Cu mătura de a mătura,
Dela tine l’a depărta;
Cu aculă l’a împunge 
Şi la străpunge,
Dela tine s’a duce;
Cu biciu l’a biciui,
Dela tine s’a porni.
Peste marea negră l’a aruncă 
Unde popa nu tocă,
Luî Dumnecjieă nu so rogă. 
Acolo să-î fie cina 
Şi odihna.
Şi N. să rămâe luminată 
Ca cristalulă de curată.
Cum Dumne^eă a zidit’o 
Şi mă-sa ce a făcut’o.

Descânteculu acesta se descântă în treî luni, în fie-caro 
lună câte treî dile, şi la fîe-care dată câte de treî orî, cari
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făcu de 9 orî pe di^ cu unu paiu de mătură, cu unu acu 
şi o biciuşcă de găsitu, în rachiu, cu care se spală femeea 
şi din care şi bea (1).

Altu descântecu de Salncă_dill-.,c^co^;ma şi anume din 
Vicovulu-de-sus, districtulu Rădăuţuluî, în care însă numele 
Samcă e schimbaţii în Borză iar Arh. Mihailu e înlocuitu 
prin Cosma şi D^jmm^zziDămianu, sună precum urrneză:

ABorză înborzată,
/ Borză blăstemată,

Cu dinţii rînjiţî,
Cu ochii beliţi,
C’urechî dâbalată,.
Cu gura căscată;

\ Cu mâni crepăciose,
Cu mâni flotocose,
In cotro aî purcesu 
Cu dinţii rînjiţî,
Cu ochii beliţi?
— Am purcesu la N.
Ca s’o ’nspăimîiitezu,
S’o înferbintezu 
Şi s’o înfiorezu.
Să mî-o îngrozescu,
S’o fârmu, s’o sdrobescu. 
Sângele să-î beu 
Viaţa să î-o ieii.
Carnea să-î mănâncă 
Viaţa să î-o stîngu!
—Tu Cosmă Diaminu! 
Borza înborzată,
Borza blăstemată 
Şi cîasulu celu reu 
Din N. N. scoteţi-lu

La mare duceţi-lu. | 
Pe rapusu j:le_s6re, 
La marea cea, mare, 
Că acolo . este 

i O mrenâ galbenă 
Cu coda gemenă. 
Pe-aceea cătaţi-q 
Şi înspăimîntaţi-o 
Şi înferbîntafi-e, 
Fărmaţi-o,
Ingroziţi-o,
Sdrobiţi-o,
Inima scoteţi-î. 
Sângele beţi-i.
Carnea mâncaţi-î 
Viaţa luaţi-î.
Că carnea (Ileniî)
Nu e de mâncată, 
Că-î de câne turbată. 
Mergeţi în luga mare 
La ostrovulă mare. 
Că acolo este 
O mrenâ galbenă.
Cu coda gemenă. 
Pe-aceea cătaţi-o 
Şi înspăimîntaţi-o,

(1) Lupaşcu, Medicina babeloru, p. 8.
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Şi înfierbîntaţi-o, 
Şi înfioraţi-o, 
Fărmaţi-o, 
Ingroziţi-0, 
Sdrobiţi-o,
Inima scoteţi-î, 
Sângele beţi-î, 
Carnea mâncaţi-î 
Viaţa luaţi-î.

Acojo locuiţi,
Acolo să periţî 
Ca rouă de sore,
Ca spuma de mare.
N. să remâe curată 
Şi luminată
Cum e de Dumnedeii lăsată,
Sănetosă
Şi voiosă! . . .

Descântătorea, care descântă descântecuiu acesta, iea unu 
vasu^ bună oră o strachină, pune într’însa aghiasmă, orî 
şi rachiu, — ce se întîmplă, — şi rostindu cuvintele de sus 
asupra vasului dă puţină apă sau rachiu, în chipulu acesta 
descântatu, femeii ca să guste, iar cu restulu o spală (1).

Păcendu-se acesta, credii Româncele din Bucovina, că 
Samca sau Spurcata nu se pote maî multu apropiă de fe- 
meea îngreunată.

(1) Corn. de d-lu V, Turturănu, preotu.
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V.

NASCEREA.

In tote ţerile locuite de Români este datină, ca femeile 
îngreunate, când vedu că se apropie diua ca să nască, să 
se ducă la biserică ca să se mărturisescă şi să se cuminice.

In păi’ţile Orayiţeî din Banatu femeea, care a ajunsu în 
stare bine-cuvîntată, adecă care simţesce că i sa apropiată 
acuma timpulu ca să nască, iea apă într’o olă şi aruncându-o- 
peste streşina casei, o sprijinesce cu unu ciuru, din jos de 
care să fie unu blidu sau altu vasu, şi dice:

— «Cât pestesce apa pe streşină, şi cât pestesce apa în 
ciuru, atâta să pestescă şi băiatulu sau fata;» sau: «cum 
nu stă apa pe streşină, aşa să nu potă sta băiatulu sau 
fata.»

Apoi o bea de trei ori, făcendu-şi înainte cruce şi din 
care îşi udă puţină şi pântecele (1).

(1) Aurelu lana, «Credinţe la nascerî, din părţile Oraviţeî,» in «Familia» an. 
XXV. Oradia-mare 1889 No. 11, p. 483 şi No. 51, p. 603 şi 604;—corn. de d-lfi 
los. Olariu din Donianu.
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lea apoi unu ou, îlu pune în spuza focului şi când pocnesce 
oulu eşindu dintr’însulu albuşulu şi gălbenuşulu, rostesce 
din nou cuvintele de mai sus (1),

Curendu după acesta se duce la o punte peste o apă, 
avendu cu sine o frîmhie (legătură) de brecirî, pe care le slo
bode de pe punte în apă în spre partea ce curge rîulu şi 
dice; — Câtă pestesce apa sub punte, atâta să pestescă prun- 
culu sau prunca!

Venindu apoi a casă, ia plosconiţă de cânepă (2), şi lobo- 
clitură de moră (3), pe cari aprinclendu-le se afumă. După 
acesta merge la o vrăjitore spre a-i descântă de lecu.

Cele mai usitate descântece, cari se descântă la acestă 
ocasiune, sunt: descânteculu de pază, de isdatu şi de întorsu.

Descântarea de pază se face totu d’a-una Marţia în ur- 
mâtorulu chipu: Descântătorea iea o frîmbie do breciri, din 
care mesură trei coţi, şi dice:

Pe cotu am cotitu.
Pază am sprijinită,
Pază dela ameclî,
/Pază de seră.
Pază dela miecjulu nopţii, 
Pază din versatulu zoriloru, 
Pază venită.
Pază năprătită.
Pază întâlnită.
Pază mânată,
Pază cu muma codrului,

(Pază cu moşu codrului, 
pază cu fata pădurii.

(1) Corn. de d-lu los. Olariu.
(2) Fierea de cânepă de vară.
•(3) Prima făină măcinală de petrele none de moră.
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lea apoi un cuţitu cu care face semnu pe breciri ca şi 
cum le-ar tăia şi dice:

Nu taî brecirile,
Ci taî muma codrului,
Moşu codrului,
Cu fata codrului.
Taî tote pezele,
Tote năprătiturile.
Cu cuţitulu le-am tăiatu 
Şi ’napoî le-am înturnatu.

Merge atunci în grădină, avendu cu sine şi cămaşa bol
navei şi puţină făină de grâu şi o bucată de pânză, care 
este aşternută lângă o buriană numită scevă. Face din făină 
noue colaci pe degetulu celu micu dela mâna dreptă, îî pune 
iarăşi pe pânză şi pe fie-care pune câte unu cruceru. In 
jurulii acestora înşiră apoi brecirile şi pe tote le ocolesce 
.cu cărbuni aprinşi pe unu vătralti cu tămâe şi dice:

Pază venită.
Pază năprătită,
Iacă te cinstescu 
Şi te dâruescii 
Cu none colacî de grâu,
Cu o pânză nouă 

' Să te laşî de cea betegă,
■ Să n’o strînescî.
Să nu o pocescî.

11

X a;1

1 5^

Tote acestea le lasă apoi acolo până dimineţă. Dimineţa 
(Miercuri) merge descântătorea şi vede de cum-va s’a ves
tejiţii buruiana şi din colacî ore mâncaţii e? şi daca da, 
atunci femeea, pentru care se descântă, are lecu şi nasce 
în cesu bunii, iar dacă colacii nu sunt mâncaţi, este semnu r6u.

Se crede că în nopte aceea vine o insectă negră, numită
Pază, care mănâncă din colaci şi rdde rădăcina burueneT
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şi prin acesta fâcendu-i-se în destulu; nu maî pocesce 
bolnavă.

Cămaşa se dă spre îmbrăcare femeii celei ce pătimesce^ 
iar cu brecirile se încinge, însă pânza şi cruceriî rSmânu 
descântătoreî de lecu şi pentru ostenelă

După acesta^ venindu maî pe urmă descântătorea la pa- 
tulu bolnavei ca sâ-î descânte de izdatiij îşî face cruce de 
trei orî şi dice:

Crepî izdate 
Necurate 
Odată;
Crepî izdate 
Necurate 
De doue orî; 
Crepî izdate 
Necurate 
De treî orî; 
Crepî izdate 
Necurate 
De patru orî; 
Crepî izdate 
Necurate 
De cincî orî; 
Crepî izdate 
Necurate 
De şese orî; 
Crepî izdate 
Necurate 
De şepte orî; 
Crepî izdate 
Necurate

v/

v>y

De şepte-diecî de orî şi şepte. 
Şi să fugă netrebnicii,
Ogrisîtii,
Urîtu
Izdatii;
Din capu, din mâni,
Din venî,
Din piciore,
Din inimiore,
Din jigîriciore,
Din fiere,
Din putere,
Din crescetu până ’n degeţele. 
Ieşi din tote închieturile 

^ij să apuci pădurile,
; In.-codri muţî 
' Şi surcjî,
: Unde nu'î ieşchie (aşchie) sărită 
S De voinicii tăiată;

’ Nicî glasii de cocoşii,
\ Să se ducă’n petri muşchiate, 

Ne maî umblate!

In fine, temendu-se bărbatulii sau altulti ore-care dintre 
familianţî ca nu cum-va prin vre o vrajă să se vateme fe- 
meea bolnavă, iea cămaşa acesteia şi o duce la descântătore 
spre a-î descânta de întorsU.
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Descântătorea, luându cămaşa, o întorce în continuu şi 
pe fată şi pe dosu până descântă şi elice:

Cine-o fi fâcutu cu una
lo-î întorcu cu doue, 
Cine-o fi făcuţii cu doue 
lo-î întorcu cu trei,
(Până la noue)
Cu noue noî,
Cu noue-decî de boî 
Indereptu înapoi.
Şi maî înfocate 
Şi maî piperate,
Tote făcături,
Tote mânăturî,
Tote unsuri.
De o fi unsîi 
De o fi pusu

Napoî să se’ntorcă.
De-o fi mânatîi de străini 
De vecini
Napoî să se’ntorcă,
De-o fi diiyHal^^
Lecu să slobodă.
De-o fi dela Dumnedeu 
Mila să-şî întorcă.
Să se întorcă 
Şi maî înfocaţii 
Şi maî mâniata 
Beteşugurile,
Visurile rele,
Visurile grele 
Dela N. N. (1)

Vrăjî pe N.
După cele arătate până aici femeea nu se depărteză de 

felii de pe lângă casă. Iar când o cuprindii durerile nasce- 
riî începe a pregăti tote cele trebuinciose pentru copilu, precum 
şi patulu în care are să petrecă totu timpulu câtu va fi 
bolnavă, iar bărbatulu e celu d'întâiu^ care alergă după moşă,

Sosindu moşa, lucrulu eî celu d’întâiu este ca tote cele 
trebuinciose la moşitU să-î fie dindemână (2).

Intre multe altele trebue să fie pe lângă patu şi o ţ6văy 
ca fiindu pericolu de morte, să-î potă inspira aeru pe gru- 
mazu, sau fiindu astupatu, o femee sciutore îî scote ceva 
materie de pe grumazii, prin care sa împedecatu respirarea (3). 
Depărteză apoi pre toţi copiii ceî maî marî, dacă sunt, de 
acasă, trimitendu-î în vecinî sau pe la consângeni, ca să se

(1) Aurelii lana, «Credinţe la nascerî, 'din părţile Oraviţeî,» în «Familia,» 
an. XXV. Oradia-mare 1889, No. 41, p. 483, No. 51, p. 603 şi 604.

(2) Pretutindene în Bucovina.
(3) A. lana. Familia cit. p. 483.
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joce, căci copiilorii mai mărişori nu le este încuviinţaţii a 
petrece în odaia, unde se află muma loru. Cei mai mici de 
regulă se scotu în altă odae sau, după împrejurări, remânu 
şi acolo.

Bărbatului, în totu timpulu nascerii, îi este iertatu a intră' 
în odaia soţiei sale. Despre unele femei se dice chiar că 
nici nu potu nasce, până ce nu vinu bărbaţii lorii şi asistă I 
la actulu nascerii (1). Nu-i este însă iertatu nici lui şi nici| 
moşei a istorisi despre caşuri nenorocite (2). Cei mai mulţi 
bărbaţi însă nu stau în casă, unde se află soţiile loru, parte 
pentru că nu sunt nici de cum suferiţi de soţiile loru, parte ] 
din causă că sunt prea miloşi (3). i

In părţile Qraviţeî nemijlociţii înainte de ce nasce femeea 
se pune lângă patu o fu^ă-de torşii, unii toporii şi o botă 
(măciucă), însemnându că de va nasce pruncă, să tragă la 
furcă, iar de se va nasce pruncii ca să tragă la toporii sau 
botă, dicendu:

De va fi fată 
Să iasă la furcă,
De va fi fecioru 
Să iasă la toporu (4).

Dacă moşa se pricepe bine la moşitu, dacă e %iş6rd lă mână, 
femeea bolnva nu se muncesce multu, ci îndată hâlăduesce.

Când o femee nasce greii se pune în genunchi şi începe 
a se ruga.

Bomaniî credeau că îngenunchiarea grăbesce nascerea(5).
In unele părţi ale Transilvaniei, când o femee nu pote 

să nască, bea apă de pe icona Maicii Domnului, iar bărba

ţi) Iu Bucovina, corn. de d-lCi V. Turturcnu şi alţiî.
A. lana, Familia, an. XXV, p. 483.

(3) In Bucovina, corn. de d-lii Vict. Tocariu şi V. Turturenu.
(4) A. lana, Familia, an. XXV. p. 483.
(5) L. Preller, Romische Mythologie. Dritte Auflagc. II. Bd. Berlin 1883. p. 209*
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^ulu eî dă cu puşca peste casă, şi moşa de trei ori cu pi- 
/ ciorulu în uşă (1).

In alte părţi, totu din Transilvania, când începu durerile 
nascerii, bărbatulu iea doue topore şi le înplântă încrucişu 
în unulu dintre stâlpii acoperemîntului dela casă (2).

Unele nioşe din Bucovina veciendu că temeea nu pote 
iute nasce, punu sub aşternutulu ei unu toporu, unu cu- 

JWxL sau alţii lucru^ de metalu, anume ca să-i alineze durerile 
{( şi să grăbescă nascerea (3).

Alte moşe, nu numai din Bucovina ci şi din Ungaria, sunt 
de părere că, afară de dînsele, altuia nimerui nu-i e iertatu 
să scie că cutare femee se trudesce de nascere, pentru că 
câţi omeni vor sci, atâtea ore nu va pute femeea nasce (4).

In Macedonia, când o femee este aprope să nască, se ieau 
tote precauţiunile de mumă-sa sau de socra ei, ca să nu afle 
cum-va vecinii sau rudele de momentele nascerii. înda,tă ce se 
manifestă primele dureri, o femee bătrână chemă o habă (mo- 
şă), care trebue să vie pe ascunsă, ca să nu o afle nimeni,

Găci este credinţă în poporu, ca şi în Dacia traiană, că femeea 
asce cu mare anevoe, dacă lumea scie despre acestu lucru. 

Simplulu faptu că o femee scie că alta are să nască 
esplică, după credinţa Macedoneniloru, truda la facere, şi 
pentru a uşura pre bolnavă, se chemă femeea presupusă că 
are cunoscinţă, s’o stropescă cu apă din gură, sau s’o afu
me cu o bucăţică din vestmîntulu cu care e îmbrăcată.

/■ In Vlaho-Clisura este obiceiulu numai, că aceea femee 
('să-şi scotă veriga din degetu şi s’o pună la bolnavă (5).

(1) Călindarulu poporului pe aiiulu comunii 1889, an. IV. Sibiiu, p. 73.— 
coin. de d-lu B. losofu.

(2) Dl*, ri. Y. Wlislocki, op. cit. p. 7.
(3) Corn. de d-lu Tocariu, înveţâtoru în Valea-Putneî,
(4) Corn. de d-lu Ionica alu luî lordachi Isaciî, şi d-lu Elia Popii.
(5) T. T. Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru poporului românu din 

Macedonia, în «Convorbiri literare,» an. XXVI. Bucurcscî 1892, p. 39.
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Nesciinclu nime şi cu tote acestea neputendu nasce, atunci 
moşa iea şi îutorce tote lucrurile din casă, câte se potu în- 
torce, şi anume: coveţi, lopeţi, cociorvă, vătraiu, mătură, 
ole, ceaone etc. în credinţă că în urma acesta va nasce mai 
uşorii.

Întîmplându-se ca atunci, când se frudesce femeea de 
nascere, să vie cine va străinii la acea casă, moşa prindendu 
de veste, îi iase de grabă înainte şi-i dice, dacă e bărbaţii: 
<lnu te băga în nuntru că ţi-orii lua cuşma ori pălăria!» 
(ar dacă e femee: «nu întră că ţî-oru lua brâneţele!»

De cura-va însă a întratu pe nesciute şi pe nesimţite în 
.casă, atunci nu-i dau drumulu să mergă de unde a venitu, 

/ ci-lii ţinu în casă până după nasccrea pruncului. Dacă sar 
Măsa să mergă, ar urma o nascere şi mai grea (1).

In Banatfi precum şi ’n alte părţi, din contră, cum a sim- 
ţitu femeea simptonele nascerii, cari se numescu curmături sau 
strînşurl, şi nu pote nasce în restimpii de o oră, iea tămâe ori 
smirnă, şi mai alesu de aceea ce o are din cădelniţa preo
tului dela serbători mari, precum: Crăciunu, Botezu şi Pasci, 
despre care crede ea că-i cu multu mai folositore; o pune 
pe cărbuni aprinşi, îşi face cruce şi, afumându-se cu dînsa, 
se rogă lui Dumnecleu, şi mai cu somă la preacurata fecioră 
Maria, în speranţă că acesta, ca protectorea femeiloru ce 
născu fii, cunoscendu durerile şi greutăţile nascerii, macar 
că ea n’a născută în dureri şi chinuri ca femeile cele pe- 
cătose, se va pune pentru dînsa pe lângă fiulu s6ă, şi 
acesta, ca Dumnecleu a-to tu-puternică, îi va ajuta şi uşura 
greutăţile nascerii (2).

Dacă cu tote acestea femeea bolnavă totuşi nu pote na
sce de grabă, dacă îngdiuesce şi se chinuesce mai multe

(1) Corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi Isacu şi d-lti Elia l’opQ,
(2) Corn. de d-lu los. Olariu şi I. Popovicî.
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ore sau chiar şi dile întregi, atunci este datina în Bucovina
si Moldova că se adună mai multe mueri la unu locu, mai)

Calesu dintre nemuri, şi se consultă între olaltă ce e de în- 
ceputti şi de făcutu? Unele dintre femeile adunate, fîindu 
de părere că pote prunculu are o construcţie puternică, şi 
din causa acesta mă-sa nu-lu pote nasce de grabă, altele ia
răşi că pote bolnava s’a ostenită prea tare pe timpulu pur
tării, sau n’a umblată de ajunsă, ci a stată mai multă pe 
acasă, sau că prunculă e prinsă prin ceva în năuntru, între- 
buinţeză tote mijlocele ce cugetă ele că ar pute folosi şi 
grăbi nascerea. Şi iarăşi altele, credendă că i-a făcuta cine
va pe ursită, adecă vre-o fată betrână — stătută, ce a trasă 
mai nainte nădejdea bărbatului ei, saă vre-o vedană, căreia 
i-a murită bărbatulă, şi acuma, umblândă cu vrăji şi fă- 
ceturî, i-a tăcută să moră anume ca bărbatulă bolnavei mai 
târdiă s’o ien pe dînsa de soţie, sunt de păi’ere ca, de cum-va 
nu i-a desfăcută saă întorsu mai înainte de ce a apucatu a 
se bolnăvi, jă-i desfacă acuma (1).

Credinţa din urmă mai cu semă e forte respândită la po- 
porulu de rîndă. Din causa ac6sta apoi, în credinţa sa cea 
deşartă, poporulă în caşuri de acestea alergă până şi prin ală 
treilea sată, ba une-ori şi mai departe, până ce află şi aduce 

ypre nisce babe saă moşnegi, despre cari aă aiujită că ară 
(pjite desface de ursită, şi care desfacere babele vră,jit6re o 
întrcbuinţeză la tote bălele cele mai grele, precum: lungurea

(1) Corn. de maî multe Românce din Bucovina, precum şi de d-niî G. To- 
moiagâ, cant. bis., şi V. Turturenu, preotu: «Când e o femee spre nascere, 
în cele trei luni din urmă şi o lună după nascere, duşmancele îî potCi face 
pe ursită, şi când are să nască, potii s’o omore. Dacă femeea capetă înainte 
de nascere de repeţi te orî cercări, e unu semnu că i-a făcutu cine-va, deci 
e bine să se caute şi să-fl desfacă de ursită. Asemenea e bine să-şî alegă de 
patronii unu sfîntu, care s’o păzescă şi ferdscă.»

Corn. de M. Nistoru şi alte românce din Mălini în Moldova: «Dacă se întîmplă 
la facere că o pălesce de ursită, şi nu se află nime ca să-î desfacă, atunci more.»
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nebună, felurite friguri, la dureri de dinţi şi de măsele şi la du
rere de capu, însă mai cu semă la nascere.

Deci, presupunendu-se că bolnavei i s'a făcutu pe ursită 
şi temendu-se ca nu cum-va să nioră în cele mai crâncene 
dureri ale nascerii şi ale ursitei şi pe urmă să-i ocupe 
loculu fata betrână sau veduva, care i-a făcutu pe ur
sită, una dintre femeile adunate, care se pricepe în ale 
descăntării, apucă de grabă unu toporU, merge mai întâi 
în unghiulu casei de cătră icone spre rSsăritu; şi, făcendu 
acolo cruce cu toporulu, dice:

Nu-ţî amestecă 
I Blidele 
'Şi lingurile.
Şi strachinele 
Olele,
\Tindeicile 
tei strecurătorile.
jCasa

Ho! vacă roşă,
Poroşă,
(Ho! vacă negrti 
Ponegră) il)
Nu te -asupfi;

/Nu te nărăvi,
Nu te năvăli,
Nu te năpăstî, 

vCopiii nu-mî serăci!
;Nu te-amestecâ,
'Nu te apucă,

/Nu amestecă 
I Copiii tei cu acesteiă!

JNu te apucă,

După ce a sfîrşitu da rostitu cuvintele acestea, împlântă 
toporulu în unghiulu casei. Apoi merge la cele-lalte unghiuri 
şi face asemenea. In urmă se duce la meşter-grindă, de este, 
împlântă într’ac^sta toporulu din tote puterile, şi acolo îlu 
lasă apoi peste totă noptea următore. In chipulu acesta 
crede şi dice descântătorea că legă pre femeea ce-a ursitu, 
şi deslegă pre cea îngreunată, care, născendu, se mântuesce 
de morte şi se însănStoşeză (2).

/Şi masa,
f' Că de te i apucă 

Şi te-i amestecă 
Cu toporulu acesta, 
Gapulu ţî-oiu tăiă!

(1) Adecă după cum e fată sau veduvă, despre care se pi’esupuiie că aru 
fi făcuta femeii bolnave pe ursită.

(2) Corn. de d-lQ G. Tomoiagă.
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Altu descântecu^ totu de ursită^ şi anume clin Satulu-mare, 
districtulu Rădăuţuluî, care asemenea se descântă nu o dată 
femeiloru ce nu potu nasce, şi maî aleşii celorii maî tinerer 
sună precum urmeză :

Ho vacă roşă,
Poroşă!
Ho vacă negă 
PonegTă!

/Ho haită fârmecătorc,
1 Ho haită de fată mare, 
n^chî înapoi să te ’ntorcî 
Dela N. N.
Că de nu te-î înturna, j
Eu îndată voiu lua j
Do-unde-orii fi, de-unde-oiu aflai 
Vr’o câţî-va ţeruşî I
Orî nisce ţepuşî I
Şi ţi le-oiîi bate 
In creştetulii capului,
Şi ţi le oiîi scote în ochi 
Şi ţi le-oiîi bate în ochi.
Şi le-oiîi scote în măsele 
Şi le-oiîi bate în măsele.
Şi le-oiîi scote în andrele 
Şi le-oiîi bate în andrele,
Şi ţi le-oiii scote în pieptu 
Şi ţi le oiîi bate în pieptu.
Şi le-oiu scote în plămâî 
Şi ţi le-oiu bate ’n plămâî.
Şi le-oiu scote ’n inimă 
Şi le-oiîi bate ’n inimă.
Şi le-oiîi scote în rărunchi 
Şi le-oiu bate în rărunchi.
Şi ţi le-oiu scote în splină 
Şi ţi le-oiii bate în splină.
Şi ţi le-oiii scote în şele 
Şi ţi le-oiîi bate în şele,

Şi le-oiu scote în şedutu '
Şi le-oiîi bate ’n şecjutu.
Şi ţi le-oiîi scote în copse 
Şi ţi le oiîi bate în copse.
Şi le-oiîi scote în genunchi 
Şi ţi le-oiîi bate ’n genunchi, 
Şi ţi le-oiu scote în pulpă 
Şi ţi le-oiîi bate in pulpă.
Şi ţi le-oiîi scote în fluerîi 
Şi ţi le-oiîi bate în fluerîi.
Şi ţi le-oiîi scoto în glesnă 
Şi ţi le-oiîi bate în glesnă.
Şi le-oiîi scote în călcâiîi.
Şi ţi le-oiîi bate ’n călcâiîi 
Şi le-oiîi scote în căpută.
Şi ţi le-oiîi bate ’n căpută,
Şi le-oiîi scote ’n degctulîi celîi

mare
Şi le-oiîi arunca în cale.
—Bună calea, juncană negrul 
—Mulţumescu-ţî N. N!
—Hochî înapoi să te ’ntorcî,
Că de nu te-î înturna,
Eu locu că mî-oiu aţîţa, 
Bolohanî voiu ’nfîerbînta 
Şi te-oiu arde şi te-oiu frige 
Până ce mi te veî stînge;
Şi apoî mi te-oiu lua 
Şi ’n moră te-oiu măcinâ,
Şi ’n ventu că te-oiu venturâT 
Să nu remâî de felii 
Nicî câtii unu grăunte de macu 
Jn 44 despicată
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In mare aruncatu.
N. să remâe curată, 
Luminată,
Ca argintulu strecuratu 
Ca aurulii celu curaţii 

*Ca s6rele luminaţii,
Ca mă-sa când a născut’o. 
Iar faptul u 
Si totii datulu

Şi-aruncatulii,
Totă fă'cetura 
Si-aruncătura 
Să peră 
Să resperă.
Cum piere spuma pe mare 
Şi stupitulu în cărare 
Şi bruma de stîntulu sore.

Sfîşindu descântorea de rostitu cuvintele acestea, cari se 
repeţescu de 3—9 orî, stupesce după fie-care descântare 
asupra bolnavei ca să se depărteze totu reulu dela dînsa (1).

Unele descântătore din Transilvania desfăcu sau întorcu 
într’unu casii ca acesta în următorulu modu: ieau apă sfinţită 
dela Boboteză şi turnându-o într’unii vasu nou; daii femeeî 
suferinde să bea de trei orî dintrînsa; apoi spSlându-î totii 
de atâtea orî corpulii, rostescu în gura mare următorulu 
descântecul

Nemernica mea!
Nu tuna în curtea mea.
Nu tuna ?n poiata mea,
Nu mulge vaca mea.
Nu tuna în casa mea.
Nu şedea pe vatra mea!
Nu te culca ’n patulu me^ 1 
Nici cu bărbatulu meu ! j 
Tu veduvă grasă, î
Tu fată remasă ! j
Să eşiţî din femeea acest^. 
Din osulii spinării, |
Din baerele inimeî, :

Din sgârciulu nasului.
Din templele capului,
Din rădăcina măseleloru, 
Din vinele grumajiloru.
Din lumina ochiloru.
Din măduva spinării.
Din născută,
Din şecjutii.
Că VOI, de nu veţi înturna, 
Prin inimă vă voiu săgeta. 
j8ă ve duceţi, undc-su 
(Două mături după uşă ! (2) 
Acolo să locuiţi.

(1) Corn. de d-lii Pane. Prelipcc^nu, înveţătoru în Şcheia.
(2) In casa, unde stau doue mături după uşă, se crede că e multă cdrtă 

şi gâlcevă, şi prin urmare puţinii norocii.
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Să ve îmbetrâniţî! 
N. să remâe curată, 
Luminată,

Cum e de Dumnecleu lăsată ! 
/7De la noî numai isbâncla, 
(^ela Dumnecleu dobânda !

Descântătorea rostesce cuvintele acestea de trei orî după 
olaltă si anume cu usa descliisă. In urmă tămâiază odaia
cu tămâe, anume ca să depărteze spiritulu celu reu alu fa
cerii pe ursită şi din odae, de cum va acesta se maî află 
ore-unde ascunsu întrînsa. Iar vasulu îlu îngropă pe la 
miedulu nopţii întrunii locu pe unde numai rarii se um
blă (2).

In fine, o seamă de românce, credendii că femeea îngreu
nată arii fi de cine-va diockiată, şi din causa acestă nu pote 
să nască, îî descântă şi de dio^h^Xn următorulii chipii:

Descântătorea iea maî întâi noue cărbuni aprinşi şi-î aruncă 
întrunii vasii cu apă ne'ncepută; după aceea iea noue bucă
ţele de fîerii de găsitii sau trei frigări, le legă pre tote la 
unu locii cu o brăţare de cosă, le pune la încălditii şi apoi, 
scoţendu-le din focii şi încependii a descânta cu dînsele apa 
din vasulu, în care s’au aruncaţii maî nainte ceî nouă căr
buni aprinşi, dice:

îub o salce răsădită 
(Şade-o fată despletită 

3u unii ochiii de apă 
M unulu de focii,

^î-o daţii celii de apă 
iveşte celii de focii, 

cum l’o cuprinsă 
Pe locu l’o şi stînsu. 

^^şa să se stingă,
\Si să mi-se ducă

Diochiulu de la N.
Diochiulu de omu negru, 
Ponegru;
Diochiu de femee negră, 
Ponegră;
Diochiu de fată negră, 
Ponegră,
Diochî de câmpu veşteditu, 
Diochiu de ventu reu' cumplită, 
Diochiă de multe

(2) Robert Prexl-Miihlbach, Besprechung’sformeln cler Rumanen in Sieben- 
biirgen, în «Zeitschrift fiir Volkskumle,» II Bel. 2. Ileft. Leipzig 1889. p. 78.

Marianii, Nascerea la Eomânî. 4
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Ş i meruntc:
De strigare,
Res Irigare,
Şi căscare;
De răhnă 
Şi ne-oclihnă...
Pasere albă,
Cu dalbă !
Pici de icî, pici de colea, 
Pici dela nepota mea.
Pici diochiii 
Dintre ochi!
Să nu reinâe reii.
In trupulu seu 
Câtu unu fîru de macu 
In patru despica tu,
In drumu aruncatu.

Să pice.
Să respice 
Ca rouă de sore,
Ca stupitu ’n cărare,
Ca spuma de mare.
N. să saie.
Să resaie 
Curată,
Luminată;
Ca Dumnedeu, când o făcut’or 
Ca maica-sa, când o născut’o 
Ca argintulu străcuratu,
Ca aurulii celu curatu;
Ga sorele pe seninu 
In veci, amin!
Dela mine descânteculu,
Dela Maica Domnului leculu l

După rostirea de trei orî a acestoru cuvinte; descântă- 
torea spală cu o parte de apă descântată pre femeea ce 
se crede a fi diochiată pe faţă şi pe temple, o parte i-o dă 
de beutu, iar restulu dimpreună cu cărbunii îlu aruncă pe 
unu păru (1).

La Romanly loculu descântătorelorii române de astăclî îlu 
ocupau doue deiţe, nuntite- GoCT cari, ca şi descântă-
torele nostre, ajutau femeiloru îngreunate a nasce nu numai 
prin rostirea de descântece şi formule magice, ci în acelaşi 
timpu puindu şi singure mâna; de aceea se şi deosebiaii 
ele între olaltă numindu-se una Progg sau Porrima iar ceea- 
laltă J^ivertaj adecă după cum sosia copilulu pe lume: cu 
capulu sau întorsu (2).

(1) Dict. de Aniţa Pletosu din Rădăşenî şi Gafiţa a luî Niculaî lacobu a. 
Luchi, din Mălini, comune în Moldova, judeţulu Sucdva.

(2) L. Preller, Rom. Myth. II, p. 208 — 209.
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In unele părţi clin Bucovina, precum bună-oră în Poiana- 
Stampii respective Piluganî, cum a hălăduitit femeea şi nou 
născutulu a sositu pe lume; moşa care l’a rădicată, nemij
locitei după ce l’a prinsu în mâni, i-a tăiatu şi legaţii bu- 
riculu, dice, dacă e băiatu:

/

J
/

■N

,/

""Acestu băiatu,
Ce Fam rădicata, 
Să fie norocosu 
Şi mintoşii 
Şi voioşii,
Şi drăgăstosii,
Şi sănetosii 
Şi ’nveţatii 
Şi bogaţii,
Omu de trebă 
Şi luaţii în semăî

Iar dacă e copilă dice:

-p\.cestâ "copilă 
r Să fie frumosă 

Şi mintosă 
Şi voiosă,
Drăgăstosă,
Sănetosă 
Şi ’nveţată 
Şi bogată
Şi femeie de trebă 

v^^Şi luată ’n semă! (1)

In Căndreni, cum se nasce copilulu, moşa dice:

— Cine-î acesta? orî vorniculu?
—-Vornicului—respundc totii moşa.

(1) Dict. de Maria Vasiluţu, moşa din Poinna-Stampiî.



— 52 —

— Cine-î acesta ? ori clascălulu ?
— Dascălulii! respuncle iarăşi moşa 
— Ori îi oniu de omenie,
Ori nu-i omu de omenie?
— Ba îi omu de omenie!
Omu cu minte şi de trebu 
Şi de toţi luaţii în seină;
Oniii Irumosii, voinicii, bogăţiei.
Cu cei seraci îndurată. '
Nu-i beţivii, dar ’ndrăsncţii 
Ca omenii cei isteţi, '
Ca toţi Omenii cei mari, / / /
Cari aii foştii mai de demultu

Din moşi / / '
Din strămoşi /
Şi restrămoşi! 'y

Apoi îlîi lipesce de masă şi dice:
—Acesta să fie la capii de masă, şi cuvîntulu lui luatu i 

în seină de toţi câţi îlii vorii audi! --------
In fine, însemnându-lu cu semnulu s-tei cruci şi'dicendu 

de trei ori după olaltă: «în numele Tatălui, şi alu Fiului 
şi alu sf. Duchu, aminu,» îlu spală cu apă călduţă, de 
regulă însăr_receianume ca-săfîe deşteptu, şi apoi, în- 
v61indu-lu într’o cămeşă de-a tatălui sSu, îlîi pune de-o 
parte (1). '

In Fundulu-Moldovd, moşa, îndată ce a rădicaţii copilulu, 
după ce i-a tăiatu şi legaţii buriculu, îlă pune într’o covă- 
ţică cu apă rece, fie iarnă fie vară, şi aşa îlii spală. Apoi, 
învSlindu-lu într’o cămeşă saii şi în altă haină, care-i pică 
mai de grabă din dămână îlii pune, dacă e iarnă, pe cup- 
tioru, iar dacă e vară, pe laiţă saii pe vatră, adică unde 
crede ea că e mai caldu, ca nu cum-vă să se recescâ (2).

(1) Corn. de Petru Ursulu, fostu cant. bis.
(2) Dict. de P. L. Leuştenu.
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In cele mai multe părjî din Bucovina şi Moldova (1) Insă, 
cum a hălăduitu femeea, rădicându moşa copilul Q şi ţinen- 
du-lu de-asupra unei haleuţe sau covăţele, tornă dc-asupra lui 
apă rece, şi aşa ilu spală anume ca să^iSjnssimtiţoru şi târ- 
diii la friaărr Iar după ce-lu spală şi învSlesce bine^'lntr’o 

{ cărneşă sau altă pândătură, îlu pune pe unu momentu josu,
sX.de regulă^suix-fnasăr |J^'AAA

if când se nasce unu copilu i se pune în gură o 
bucăţica de meru muiatu In vinu ca să fie voinicu si veselu (2).

Greciî col vechi, cum sosia unu copilu pe lume, îndată 
îlu spălau, ca şi Româncele, cu apă (3).

RomanaveâxT unu şirtTtnlregu de deităţi, parte bărbătescî 
parte femeescî, cari scutiau şi grijiaii pre copilulu nou-născutu. 
Augustinu (IV, 11,) numesce întâi pe Ops, adecă Mamapd- 

-/'mînbdu>L1 r,n. (jeiţă îngrijitore de copii. De aceea RdmanTîT' 
T^conformu datinei străvechi, puneau sau aşezau îndată pe 
~ eopiluIu.^Q4-nâscutu pe pămîntu (4).

De aice se vede că vine şioatina Româniloru de a pune 
copiii, după nascere, sub masă.

In aceiaşi timpii, când pune moşa copilulu sub masă, 
toţi cei ce au fostu de faţă la nascere, numai dacă sunt 
în stare, aruncă peste capii o petră dicendu: a Acesta în gur 
ra strigoiului y>. Prin acestă datină se vede că poporulu ro
mână, fără să scie, face alusiune la Saturnii, care-şi înghiţia

(1) Dict. de M. Nistoru.
(2) T. T. Burada, O călătorie în satele românescî din Istria, în «Tribuna» 

an. VIII. Sibiu 1891. No. 161 în Foiţa.
(3) L. Fiirstedler, Die Gbtterwelt der Alten. Kurze Darstellung der My- 

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

(4) Ovid. trist. IV. 3, 46: tactaque nascenti corpus haberet humus.—Sueton, 
Octav. 5: esse se possessorem ac velut aedituum, soli, quod primum D. Augus- 
tus nascens attigisset. — Preller. Rom. Mith. II. p 209.
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copiii şi care mai pe urmă fu înşelaţii prin petre învelite în 
pelinci (1), apoi şi la strigile, despre cari vomu vorbi mai 
la vale.

Nemijlocită după ce a rădicată copilulă, l’a spelată şi l’a 
pusă în unele din locurile arătate mai sus, moşa se ’ntorce 
la nepotă (2), ca să-i dea ajutorulă trebuinciosă, ca nu cum-va 
în urma crânceneloră dureri şi vărsare de sânge să se în- 
temple vre o_ netericire saă cbiar nenorocire.

Intre multe alte mijloce, ce le întrebuinţeză ea la acostă 
ocasiune, e mai cu semă în părţile dela munte şi celă ur- 
mătoră:

O unge cu untă de oi saă de lemnă ori şi ou holercă 
(rachiă) peste totă corpulă, apoi punendu-i o perinuţă la 
matcă (3), o încinge bine şi strînsă cu ună brâă lată saă 
cu o chingă.

După ce a încins’o fierbe holercă cu zahără şi cu secărea 
pisată merunţelă şi-i dă ună pahară saă două, câtă socote 
că nu i va fi spre stricăciune, de băută; dacă e slabă atunci 
nu-i dă nimică de băută, pentru că o sboră la inimă. De 
mâncată însă mai nici o moşă nu îndrăshesce a-i da de 
grabă, temendu-se ca să nu-i strice. Totu-şi după câte-va

(1) W. Schmidt, Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Romă- 
nen Siebenbiirges. Hermannstadt. 1866. p. 26.

(2) In cele maî multe parţî ale Bucovinei, apoi în Dohrogea, în unele părţi 
ale Transilvaniei, Banatului,. Ungariei şi Moldovei, femea ce-a născuţii, din 
nasceriî şi până după 40 de cjile, se numesce nepâtă, iar acesta spune celei ce 
a mofitu, fie orî şi cine va fi aceea, niâfă dem modică. Eu credu că numirile 
acestea sunt usitate a se da astu-felu din timpurile cele maî străvechi, când 
nu erau moşe înveţate, ca în timpulii presentu, ci maî fie-care mâ^d respec
tive bunică rădica co^Wl^nepâtei sale. In unelele părţi din Bucovina, Moldova 
şi Ţera-îîbîTîandscă însă remeea^re-a născuţii se numesce c’unu terminti sla- 

vyonu leJmză, lăuză sau leusă.
"(3) O ^L'hiă^uirOrîn-iDciilu perinuţeî simple, o petică, sau o perinuţă anume 

spre acestu scopu făcută, în care se află Iutii frămîntatu învSlitu.
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ore clela nascere, îî dau şi de mâncaţii, şi anume: zamă, 
lapte dulce şi acru, mai pe scurţii cine are, dar şi de-acestea 
cu mesură (1).

După ce a daţii nepoteî ajutorulu trebuinciosii se întorce 
iarăşi la copilii, şi rădicându-Iii de unde l’a pusă caută şi 
de rîndulu acestuia.

După scăldarea copilului, despre care vomii vorbi mai pe 
largii îm'iinulu din capitolele următore, şi mai cu semă după 
slobozirea casei, unde acesta din urmă este usitată în diua 
nascerii, pote ori şi cine să yisiteze pre femea ce-a născuţii. 
Intre cei ce o visiteză forte lesne se pote întâmpla ca unulîi 
sau altulii să aihă,^Mj;,ă_şirjio dioche. Deci moşa, ca să 
previe unei asemenea întâmplări, mai nainte de ce apucă 
a întră vre-untt străinii sau străină în casă, îi descântă de 
diochî. Moşa îşî face cruce, făcându-şi şi nepota de trei ori, 
apoi suflă peste capulii bolnavei si dice;

Nu suflaî sufletu, (IX jf 
Numai si^lm jleochetu, 
Din creeriî capului,
Din merele obrazului, 
Din sgârcele nasului,
Din ficăţeî.
Din răruncheî,
Din totii sângele oî.
De o fi cleochiată 
De ochi mâţoşî,
De ochi negri,
De ochi verclî.
De ochi de 99 de feluri, 
Napoî să se ’ntorcă 
Tote deocheturi.

^ Fote mirăturî 
Şi tote pocituri.
De-o fi deochiată de nevastă 
Pieptulu să-î plesnescă,
Laptele să-î pornescă;
De-o fi deochiată de unu voinicu, 
Pântecele să-î plesnescă;
De-o fi deochiată de fată mare, 
Părulu să-î pice,
Ochiî să-î împăinjenescă, 
Buzele să-î pişcănescă.
Să nu se mire de N.
Să se mire de eî 
Cum o să facă,
Cum o să petrecă.

(1) Dict. de P. L. Leuşt^nu, din Fundulu-Moldoveî, şi de M. Nistoru din 
Mălini.
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j Sâ se^mirejdej^W/^o^^
/ Cu barbă-î cu tbtu,

Cu unu calu şchiopu,
/ C’o sarcină de drogu,

I C’o sirâcâtâre (1) de caşu roşu. 
\ Şi elu aşa striga:
\ «Haî la caşu roşii (de 3 orî)! 
\Cine-lu aucjiiâ 

Sur^iă,

Cine-lii vede 
Orbiâ,
Cine gustă 
Crepâ.
Să crepe tote deochiturî, 
Tote mirăturî,
Tote năprătiturî,
Tote pocituri.

Apoi, udându-o cu limba pe frunte şi scuipândii jos, dice 
maî departe;

Cum ÎŞI linge oia mielulîi 
Şi vaca viţelulu,
Aşa spelîi eu peN.
De tote deochiturî,
De tote mirăturî.
Cu limba o spelaî
Şi la pămîntii îlu lepedaî.

Calcă apoi scuipatulu cu piciorulu şi iară-şî dice:

/6x
Să se aşeze tote deochiturî, 
!um aşeză pămîntulu 

ISub lume, sub ţeră,
Sub tote cară,
Aşa ca să aşeze 
Tote durerile,
Toţii deochiatulii dela N. 
Să remână curată, 
Luminată,
Maica Maria 
Cum a lăsat’o.

(1) Străcătâre — strecurătore, prin care se strecură laptele închegatu (în 
Bucovina orî şi care lapte).
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Că ea pe mine m’o îndemnată,
De cu sufletu i-am suflată.
Cu limba o am spelată 
De deocheturi,
De mirăturî.

Lângă patu josu în nemijlocită apropiere a scuipatului, ba 
une-orî şi peste scuipaţii, face pe pămîntii cruce şi elice;

/(5ine s’o află
/Să mesore cerulă de naltă 
y Pămîntulă de lată,

Acela- să maî potă deochiâ pe N. (1).

Nemijlociţii după ce i-a descântaţii de deochi sau şi înainte 
de acesta, îi legă unu Arii roş-a. la gâtu, pe care leuza trebue 
să-lu ţină până ce iese la biserică, asemenea ca sd nu se 
deoche (2).

Moşele din Bucovina, cum nasce nepota, făcu unii ca
na fU de lână rosiă şi-lii batii cu unii cuişorii de-asupra 
uşeî. Acestii canafii are aşişderea putere de-a aperâ orî-ce 
diochitură şi fărmecătură (3).

Cele din Moldova, totu pentru acestii scopu, punii de-a
supra uşeî, unde se află copilulu şi mama, o lecă de stră- 
mătură roşie împlântată cu unii acii (4).

Cele din Istria împlântă în pragulu uşeî unu cuţitii, iară 
în legănă pună douS ace, pentru ca, după credinţa loră, 
să nu se apropie spiritele cele rele să iea copilulu (5).

(1) Aurelu lana, «Din credinţele la nascerî», în ^(Familiar) an. XXV, p. 603.
(2) Idnenu, op. cit. p. 13.
(3) Dict. de P. L. LeuştenCi.
(4) Dict. de M. Nistoru din Mălini.
(5) Burada: «O căletorie în satele romănescî din Istria», în «Tribuna», an. 

VIII. Sibiu 1891, No. 161.
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In Macedonia se pune de-asupra uşeî clin odaia, unde se 
află lehuza, unu firu de aţă albă şi altulu roşu resucitu, 
formându numai unulu ca mărţişOTuîu în România, pentru 
ca toţi cei ce întră să vadă pe lehuză, să trecă pe sub 
acestu firu; acesta se face pentru ca copilulu să fie feritu 
de-a se umple de vrc-o bolă lipiciosă dela cei ce au in
trată în casă. Unu asemenea firu se legă şi la lehuză îm
preună cu inelulu de cununie, ca să fie ferită de odă rUl 
(deochiu). Atâtu firulu dela uşă câtu şi celu dela gâtulu le- 
husei se păstreză 40 de dile.

In Vlaho-Clisura se obicinuesce ca să se lege de-asupra 
patului lehusei doue fire de aţă, unulu roşu şi altulu albu, 
în formă de cruce, pentru ca să aibă în totu dauna sem- 
nulu sfintei cruci de-asupra capului ei, fiindu că ea 40 de 
clile nu-şi face cruce, nefiindu-i iertată acăsta (1).

Bomanil aveaă o deiţă, numită Cama saă Cordea, despre 
care credeaă că păzesce odaia, în care se afla femeea ce-a 
născută, stândă la uşă şi la terestră ca să nu între spiritele 
cele rele în năuntru; de-aceea era ea apoi considerată ca o 
deiţă a întrării şi a eşirii, pentru că se pricepea la artele 
miraculose şi iubia ascundişulă. Alributulă acestei deiţe era 
măceşulu saă păducelulu (spinum album), căruia nu numai 
în Italia, ci şi în Asia şi Grecia, i se atribuia o putere mare 
contra influenţeloră demonice, din care causă se anină elă 
apoi la nasceri şi înmormîntărî de-asupra uşei din afară, 
saă se ardea de naintea uşeî, saă se ungeaă atâtă pe sine 
câtă şi casele cu alifie făcută dintr’însulă (2).
_Măceşiilu e apărătoră contra spiriteloră celoră necurate

.şi rele, mai alesă însă contra lelelord, şi după credinţa Ro

ii) Burada, Obiceiurile la nascerea eopiiloru în Macedonia, op. cit., p. 42. 
(2) Preler, Rom. Mj th. II. B. p. 237—239.
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inânilom. Dar, de 6re-ce nu fle-care moşă pote să aibă mă
ceşii din demână, de aceea pune de-asupra uşei unu canafu 
sau şi altă materie roşie, care după credinţa generală, are 
asemenea putere apSrătore şi mai cu semă în contra dio- 
chiuluî.

Totu atunci, când se bate canafulu, sau se împlântă stră- 
mătura, i se pune la picîore si la gâtu. usturoiu. ca să nu 
capete, după credinţa Românceloru din Ţera-Românescă, Bula 
hahiţelqrU (l), iar după credinţa celoru din Bucovina ca să- 
nu se apropie strigoiccle de dînsa.

Dacă o femee, în decursulu timpului câtu a foslu îngreu
nată, a mâncată pome îngemănate atunci, după credinţa ge
nerală a Româniloru, nasce de comună câte doi copii de 
odată.

Despre copiii aceştia cari pretutindeni în Bucovina se 
numescă copii de a gemenea, gemeni, gemendrl şi gemenarl, 
sing. gemenii şi gemSnarii, se crede pe de o parte că potă 
face forte multe lucruri bune, potă ajuta la diferite bole(2), 
pe de altă parte că aă o putere forte mare~d¥_a~farmeca, 
de^goânta şi vindeca (3). '-ImLou'ccu ’

Mai departe totă despre gemeni se crede, că unulă din
tre dînşii trebue mai timpuriă ori mai târdiă numai decât 
să moră Dacă supraveţuescă anulă alu treilea, atunci ambii 
potă să trăiescă ună timpă mai îndelungată (4).

Din contră, despre copiii născuţi afară de cununie şi mai 
alesă de fete mari, numiţi în Bucovina spurî, sing. spiirij, 
fem. spiiroicA, apoi urzicarl, feciori .fi copil din flori, feciori 
de isbelisce, iar în Transilvania ; copil din flori, copil de lele,

(1) lonenu, op cit. p. 9.
(2) Corn. de d-lCi Rom. Simu.
(3) «Familia» an. VI, Pesta 1870. p. 555
(4) Corn. de d-lu V. Turturenu.
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copil de căpetatil, copil dda umbra sau propteua gardulvi^ 
foachî Aq la mag. faty şi dela mag. (1)^ se cre
de în genere că sunt cu multu mai taleiîtâtV^maî deşteptî 
nxaî—isteH; maî întreprindetorî şi mai Irunxoşu.de^^ jmilţî 
dintre copiii născuţi din căsătorie legitimă, dar totii-odată 
şi maî desfrânaţi, căci dice proverbulu : (ape unde a sărită 
capra, mal pe sus va sări iada^y> sau :

Capra sare peste masă,
Iară iadă peste casă.

Ba nu o dată o mărturisescii acesta chiar eî singuri.
lată, spre esemplu, ce spune o fată mare, care s'a năs

cuţii în asemene împrejurări:

M’a fâcutu mama pe ghiaţă 
Duminecă dimineţă 
Să fiu iute şi isteţă.
M’a fâcutu mama pe ventu 
Să fiu iute la cuventu.
M’a fâcutu mama ’ntre văî 
Să fiu dragă la flăcăi! (2)

In privinţa spurilorU, de cari, după credinţa Româniloru 
din Ţera-Românescă, nii_şe^_prinde nici unu farmecu, vrajă 
sau blăstSniu (3) şi cari de regulă portă numele mamei

(1) Corn. (le cI-1li R. Simu.— Totu aşa se nume.scu copiiî aceştia şi ’n distric- 
tulii Bacăului din România. Vecji (.(Columna luî Traianti)), an. IX, Bucrescî 
1882, p. 426: «Atâtu baeţiî câtu şi fetele născute din llorî poporulu îî numesce 
hitongî şi-î secotesce ca nelegiuiţi.» — In judeţulu Suc(3va din Moldova se nu- 
mescu şi orfani.

(2) Din Horodniculu-de jos, districtulu Rădăuţuluî.
(3) Dumitru Teleoru, Scene şi portrete, Bucurescî 1886 p. 279: «Parcă era 

copilu dm flori, sau Jiu de lele, căci nu se lipia de elu nici unu descântecu. 
nicî o vrajă, nici unu blăstemu.»
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loru (1), până la eventuala căsătorie a acelora, cari aii avuţii 
împreună respectivulii spuriu maî sunt încă următorele de 
însemnată :

Pe cei mai mulţi dintre spuri tatălu loru nu voesce a-i 
recunosce de ai sei. Din causa acesta apoi se născu adese
ori procese.

Dacă prin judecătorie se pote constata recunoscerea, fe- 
ciorulu trebue să plătescă fetei ruşinea ce i-a făcut’o şi o 
sumă 6re-şi care de bani pentru crescerea până la alu şep- 
telea anu alu spuriului, în casu când nu voesce a o lua de 
soţie. La avere însă are spuriulu numai atunci dreptulu, când 
adeveratulu părinte l’a recunoscută ca ala seă înaintea mar- 
toriloră. In casulă din urmă portă de regulă şi numele de 
familie ală tatălui sSă şi nu ală mamei sale (2).

In unele părţi din Moldova, precum în districtulă Bacăului, 
copiii din flori, fîindă cunoscuţi părinţii loră atâtă de dînşii 
câtă şi de alţii, aă totă dreptulă la moştenirea averii aceloră 
părinţi numai atunci, când părinţii respectivi n’aă alţi copii 
legitimi saă niscai rude de aprope (3).

Ce se atinge de credinţele şi mai cu semă de datinele usi- 
tate la nasceri, despre cari amu vorbită până aici şi despre 
cari vomă vorbi în capitolele următore, când nasce o fată 
mare, numită în casulă acesta în unele părţi din Bucovina

(1) Datina acesta esistă la Români din timpurile cele maî depărtate. Porecla 
dată bună oră luî loanîi Vodă celu cumplitu de Arminuluy precum îlii numesce 
Vrechiă şi vestitulu diplomaţii şi istoricu francezii contimpuranu Hubert Lan- 
guet, venia dela mama luî, o Armencă, soţia luî Sarpega. Şi fiindii că copii 
naturali, numiţi de ohiceiu după mama lorii, apoî loanîi deveni Armânulu, după 
cum Petru, fiulu naturalii alu luî Ştefanii celu mare, devenise Rarefu, şi Ale- 
xandru (Petru) fiulu naturalii alu luî Bogdanii şi alu uneî Lăpuşnence, căpe- 
tase numele de Lăpufuinu. Veijî A. D. Xenopol, Istoria Romanilor, t. III, 
laşî 1890. p. 94.

(2) Corn. de d-lii Rom. Simu.
(3) Columna luî Traianii, an. IX., p. 42t3 — 427.
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vSăană, nu sunt maî de felii luate în semă. Nimene nu-şi bate 
capulu cu ceea-ce e bine şi ce e rSu de fâcutu. Tottt ce so 
tace, se face câtu se pote pe scurtu şi în taină.

Afară de cele înşirate până aici merită a fi însemnate 
încă şi următorele credinţe, cari există la Români în timpulu 
nascerii, şi anume:

Când se nasce unu copilu şi pică pe mâna dreptă, totă 
vieţa lui va fi cu dreptate, iar daca pică pe mâna: stângă, 
va trăi numai cu stdmbulu (1).

Când se nasce unu hăiatu, atunci de bucurie rîăii şi clic- 
ftorile .de la casă, şi asta din causă că băeţii se potu forte 

I lesne cresce şi căsători, iar când se nasce o tată, plângii, 
\ pentru că fata e petră în casă, şi dacă maî are încă şi minte 
Vea, atunci e vai şi amarii de dînsa (2).

De aici vine apoi că Românii, în genere, se bucură cu 
mulţii mai tare când capetă unii băiatii, decât când capetă 
o fată.

Cum se nasce unu bâiatu sau o copilă, tot-d’a-una se în
scrie în cerii într’o carte, care se numesce cartea cerţii, nu 
numai numele, ci şi totu viitorulii seu cum are să fie: bunfx 
ori reu, de unde vine apoi şi dicala: aaşa mî-a foştii scrisii, 
aşa mî-a fostă scrisă în slovele ursitorcD saii: naşa mî-a fostă 
sortea » Daca s’a născută într’unu ceasă hună, în totă viaţa 
lui are să fie norocosu şi fericită, iar dacă s’a născută în- 
tr’ună ceasă reă, în totă viaţa lui are să fie nefericită (3).

Pe lângă acesta se maî crede că fie-care copilă capetă la 
nascerea sa o stea, şi câtă timpă steua căpetată lucesce pe 
bolta cerului, până atunci trăesce şi individulă, căruia i s’a

(1) Corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi IsacCi.
(2) Dict. de maî mulţi Români din Bucovina, de M. Nistoru din Mălini în Mol

dova şi de d-lu El. Popu din Şomeuţa-mare în Ungaria.
(3) Despre acesta să se vadă maî pe largu în cap. despre Ursitâre,
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clatu, iar când îî cade steua din ceru, atunci i se curmă şi 
lui clilele, atunci trebue numai decât să moră.

Acâstă credinţă, forte respândită în tote ţerile locuite de 
Români, se vede că l’a inspirată şi pe poetulu care cântă:

Po cerulu, unde stau prcsuratc,
Cu ochi de auru, nenumerate 
Stele, ce vecînicu parcă privescu,
Toţii omulu are steua-î amică.
Fie luceferu, fio stea mică,
Care-lu păzesoe cu doru cerescu !

Când florea vieţii se ofilesce,
SUua pe bolta-l şi eapălesce.
Apoi apune în infinită.
Când în natură cadu triste şopte,
Lunecă stele în negra nopte,
Noi plângemu fiinţe ce ne-au iubită!

De-aici vine apoi şi altă credinţă totu atâtu de respân
dită, anume că de câte ori se vede picândă câte unu mtteorU, 
care de cătră poporulu de rîndu e considerată ca stea, de 
atâtea ori more câte ună omă.

Şi dacă pe vr’ună omă îlă ameninţă vre-o cursă saă ne
norocire mare, atunci se dice că i s’a întunecată steua (l)r 
iar dacă-i merge forte reă, dacă e forte necăjită, asuprită 
şi nefericită, atunci, în desperarea sa, dice că n’are stea în 
cerU, cu alte cuvinte, că n’are nimică ce mai aşteptă aici 
pe pămîntă, că i s’a curmată totă binele şi fericirea.

Afară de acesta nu odată audimu pre omenii cei necă
jiţi saă cei ce se află în vre-ună pericolă mare esclămândă: 
val de steua mea! — val de steua nostră! = vai de viaţa 
nostră!

V. Alecsandri, Poesiî pop. ale Rom. Bucurescî 1866. p. 4.
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Din contră, dacă unui omu îi merge bine, dacă e deplinii 
sănStosu şi fericiţii, atunci, după cum arată şi următorea 
chiuitură din Transilvania^ steua lui nu se urnesce de felii 
de pe bolta cerului, ci ea câtii e nopticica de mare stă lo
cului şi lucesce:

Câte stele sunt pe cerii
Până ’n diuă tote pierii, ,
Numai steua mândrului /
Şacle ’n vîrfulti muntelui, /
Nici nu sue, nici cobora, /
Gândesci că-i petră de moră,{li.

Asemenea se crede că dacă unu copilii s’a născuţii într o 
Duminică saii într’unu piasnicu mare, bună-oră în (iiua de 
Grăciună saii Pasă, e forte norocoşii şi va ajunge la tim- 

^rulii sSu unii omii însemnaţii (2). Din contră dacă se nasce 
Sâmbăta se crede că nu va trăi lungu timpii.

(1) I. Popu Reteganulu, Chiuituri, Gherla 1891, p. 29.
(2) Cred. Rom. din Bucovina. — Ve4î şi W. Schmidt, Das. Jahr. pag. 

25 — 26: «Deosebitu de norocitu e considerată copilulu acela, care zâresce 
lumina lumii într’o Duminică. Pe acela îlu iubesce Dumnezeu maî mulţii.»

Dr. Emilian Voinţchi, Despre superstiţiunî, discursu ţinută în 4 Oct. 1892 
ou prilegiulă inaugurării sale festive ca rectoră la universitatea din Cernă- 
uţă, publ. în «Gazeta Bucovinei» an. II, No. 79: «La Români sunt în fie-care 
lună doue (}lle rele sad nenorocose. In aceste (Jhe nici o întreprindere nu 
pote se succedă, şi femeia care nasce într’una din aceste 411^, trebue chiar 
să moră. In privinţa 4heloră de peste septemână există în generală regula 
că nenorocose sunt: Luniai care e favorabilă numaî pentru totă ceea ce are 
să crescă; Martin, care e bună numaî pentru afaceri judecătoresc! şi de con
tracte; Joia, în care 41 acolo unde locuescă elemente slave nu e permisă să 
se serbeze nici o cununie, căci altă-felă va fi vijelie în vieţa conjugală, şi 
Vinerea care e cea maî nenorocosă dintre tote 4ilGle din septemână. La 41" 
lele cele noroc6se se numeră Sâmbăta şi în specială Dmninecaf care se are 

• în vedere maî alesă la nascerî şi acţiunî bisericesc!. Cojjiî născuţi Dumineca 
sunt copiii norocului fi potu să vadă fi să cunâscă multe ce altora nu le e daţii 
să vadă fi să cunâscă fi, dacă voru fi botezaţi întrfo Duminecă^ el potu să vadă 
^i spiritele fi să câră multe lucruri dela ele.))

Aurelă lana, «Din credinţele poporuluî rom. din Maidană, de lângă Oraviţa,»
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Care copilu în ce zodie se nasce, aşa are să-î fie noroculu 
şi firea. Dacă zodia-î bună va fi norocitu, dacă-i rea, va fi 
nenorocitu. De aice vine apoi şi dicala: «.aşa i-a fosta zodia.y>

Norocoşi se credu a fi şi aceia, cari se născu uşoru. Mai 
norocoşi însă sunt cei ce se născu după miedulu nopţii 
până în cliuă.

Mai departe se elice, atâtu în Bucovina câtu şi ’n Moldova^ 
că dacă unu copilu se nasce în cămeşă, adecă învelită într’unu 
felu de peliţă, va fi lorte norocosu, iar dacă se nasce fără 
cămeşă, va fi mai puţină norocosă.

In Ţera-JRomânescâ asemenea se crede că copilulă, care 
se va nasce cu căiţă pe capă, va fi norocosă. Acea căiţă 
însă să se usuce şi să se lege de gâtulă copilului din când 
în când, fiindă bună de deochi (1).

In alte părţi, totă înŢera-Românescă, din contră se crede 
că copilulă, care se nasce cu căiţă pe capă, după morte seva 
face strigoiă (2).

In Macedonia, de se întîmplă ca noulă născută să se 
nască în cămeşă, ceea ce se întîmplă forte rară, toţi se bu
cură în casă, căci are să fie cu norocă totă viaţa sa, iar 
de este băiată, acea cămeşă se pune la o parte pentru mo- 
mentă, căci se crede că este ună talismană de mare preţă, 
ce are putere de a apera viaţa celoră ce s’ară afla în pri
mejdii, şi a veni în ajutorulă celui ce se servesce de ea 
pentru ca să i se împlinescă totă ceea ce doresce. Pentru 
ca acestă talismană să capete acea putere, trebue mai întâi 
să stea patru-deci de dile în altarulă bisercii sub s-ta masă, 
apoi să lie purtată prin trei oraşe mari, capitale a trei ţSrî,

în aFamiliay> an. XXVI. Oradia-Mare 1890, p. 7: «Cine se nasce în (Jiua de 
Paset, sub restimpulu tragerii clopoteloru la biserică, este omu norocosu în 
intriga vi^ţă.»

(1) loneniî, op. cit. p. 11.
(2) lonenu, op. cit. p. 41.

Mairanu, Nascerea la Eomanî. 5
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pe urmă să se potrivescă, ca să lîe pusă sub unu podii/ 
pe când are a trece peste elii vre-unu împăraţii sau vre-unii 
paşă, vre-unii mitropolitu sau vre-unii arcliiereii, acesta însă 
în trei rînduri diferite; după aceea acelii talismanu îşi ca
pătă putere, şi celii ce are nevoe se pote servi de elu; aşar 
d, e. avendă cine-va o judecată, pentru ca judecătorulii să-i 
tacă dreptate, şi să nu-lii strîmbăţescă, să iea acea cămeşă 
pe care o cose mai întâi într’o bucăţică de postavu şi o 
anină de gâtii cu unii găitanu negru de mătasă, puind’o 
subsuara dreptă sub strae ca să nu se vadă. Când vine 
înaintea judecătorului şi acesta nu vorbesce în favorea lui, 
atunci apasă mâna de corpii ca să strîngă legătura în care 
se află cămeşa, acesta o face pentru ca vorba judecătorului 
să nu aibă putere să mergă mai departe şi să rămâe numai 
acolo, în judecătorie, fără efectii; iar dacă voesce ca vorba 
lui să fie ascultată de judecătorii, atunci ridică mâna ce 
apasă cămeşa, pentru ca să-i mergă vorba mai departe şi 
să fle ascultaţii, dicendii atunci în gândulu seu: cum are 
trecere vorba Împăratului, a Mitropolitului saă a Paşel, aşa 
să aibă trecere şi vorba mea.

Mai departe credu şi spunu Românii macedoneni ca în- 
tîmplându-se să se nască copilulii pe timpii răii şi furtunosii, 
atunci are să aibă multe valuri în viaţa lui de întimpinatu, 
iar dacă timpulii e frumoşii, atunci are să fie cu norocu.

Când se nasce vre-unii monstru, se crede, ca şi în ţă
rile române de dincoce de Dunăre, că femeea s’a uitatii la 
vre-o dihanie, sau că părinţii aii păcătuită forte; şi de aceea 
trebue să se pocăescă totă viaţa loru prin rugăciuni şi po
meni, pentru ca să le fie bine pe lumea cea-laltă.

De se nasce copilulu însemnată cu vre-o pată pe corpă.
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atunci se crede că femeea însărcinată a mâncaţii vre-unu 
fructă pe care l’a furată (1).

Când ună copilă se nasce şi are testicule cam mari saă, 
cum spună Bucovinenii, capă mare, dică Românii din Ţera- 
Românescă că are apă în ele (2).

In casulă acesta, ca să peră acea apă, se duce mă-sa la 
ună pută de unde se bea apă, şi tornă apa dintr’o doniţă, 
clicendă: «nu tornă apă din doniţă, ci pe cea din testicu
lele copilului meă (3).»

Dacă ună copilă are o venă albastră pe frunte, credă 
Românii din Transilvania, că va fî espusă periculeloră de 
apă; dacă însă are o dunguţă roşă pe grumază, atunci va 
muri de focă. Deci, spre a delătura pericolele acestea, e bine 
ca tatălă şi mama lui să se taie la degetulă celă mică dela 
mâna stângă şi să lase ca să cadă trei picuri de sânge sub 
legănulă copilului, clicendă în acelaşi timpă: «.iea §i ne 
a-perd pe noî pe toţi de focă şi de apă, de fierU şi de petră, 
de lâlă şi de nepricepere (bolăndie.y>) Aceste cuvinte sunt 
îndreptate cptră schima cnse^,, o fiinţă cobaltică, pe care ori 
si care familie o yenereză. forte multă (4).

R(maniî ăveaă o deiţă scutitore de legănă, numită Cunina, 
care, după credinţa loră, păzia copilulă în legănă de ori şi 
ce stricăciune şi vrăjitorie (5).

Românii aă înlocuită pre cleiţa acesta cu scMma casei.
Dacă o mamă a avută şese fete după olaltă şi tote tră- 

escă, şi a şepte oră a căpătată iară-şi o fată, crede popo- 
rulă română din Bucovina, că cea de pe urmă trebue numai

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiilorii in Macedonia, în op. cit. p. 
39. 40 şi 41.

(2) lonenu, op. cit. p. 11.
(3) lonenu, op. cit. p. 18.
(4) Wlislocki, op. cit. p. 8.
(o) Preller, Rom. Myth. II. p. 210.
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decât să fie strigoică. Dreptu aceea strigoicele acuma din diua 
nascerii sale începu a o cerceta şi a o învăţa tote meşteşu
gurile lorii, şi nu o părăsescu nici odată, fie botezată ori nu (1).

Dar nu numai strigoicele sunt acelea, cari vinii după 
nascere ca să smomescă pre copilele, despre cari ne-a fostu 
vorba, ci şi Samca sau Baba C6jdy despre care amu vorbiţii 
în cap. IV, apoi Ielele. Tricolicil, Staliiilc, Moroii, Mama- 
pădurii, Uscâciimea, Pocihirile, şi multe altele.

Tote spiritele acestea se crede că vinii de regulă înainte 
de miedulu nopţii şi nu numai că chinuescii şi schimosescu 
în totii chipulii pre copiii hebotezaţi, ci pre mulţi chiar îi şi 
fură, înlocuindu-i cu alţii urîţi şi schilodi de-ai lorii.

Deci, ca să nu aibă spiritele cele necurate şi rele putere 
de-a .se apropia de casă şi copilulii noii născuţii, e, după 
credinţa poporului din Bucovina, de neapărată trebuinţă, ca 
din diua nascerii încependu şi până după botezulii copilului 
să ardă în fîe-care nopte ne’ntrei’uptii o lumină de ceră cu-/ 
rată în casa unde dorme elfx (2). /

Românii din unele părţi ale Transilvaniei din contră credu 
şi spunii că o temee, pre care au lovit'o durerile nascerii, 
ca să potă lesne nasce; şi mulţimea spiriteloru rele, precum 
Strîgele, cari aii chipu omenescu şi codă lungă ca de câne, 
însă mai cu semă Baba Cdjă, regina tuturoru spiriteloru rele, 
să nu potă strica nemică copilului noii născutu, e bine să 
se încingă cu unu săcuşoru umpluţii cu ţernă din ţinterimu 
amestecată cu busuiocii, şi aprindendu-se lumini sfinţite de 
preotulii să se pue la gura hornului ca să ardă, pentru că 
fiinţele cele rele vinu de regulă prin hornulu casei. Ase
menea se aprinde şi o candelă, care se află mai în fie-care

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă, şi alţî Rom. din Bucovina.
(2) Com. de d-lă G. Tomoiagu, cant. bis. precum şi de alţî Români din 

Bucovina.
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casă românescă, de ’naintea iconeî familiare, în genere a 
sf. loanu Botezătorulu, a sf. Petru sau sf. Nicolae, şi atâtu 
odaia câlu şi patulu se stropescu cu apă sfinţită. Iar după 
ce s’a născută acuma copilulu e bine ca până la boteză să 
ardă o lumină lângă legănulă seă, şi să se păzescă noptea (!).■

In alte părţi din Transilvania, precum bună oră în Or- 
lată, câtă timpă e nebotezată copilulă, se aprinde în totă 
sera în casă o sdranţă de lână negră, şi atâtă copilulă câtă 
şi muma se afumă cu dînsa în totă timpulă acesta, ca să 
nu se apropie lucra slahâ:_.â& dînşiî (2).

In Macedonio', se vede că spre acela-şî scopă, îndată după 
nascere se aprinde în odaia lehusei candela care arde ne
contenită 40 de clile (3).

In acela-şî timpă nu e bine, după spusa Româniloră din 
Transilvania, ca nepota să iasă fără lumină aprinsă sera 

TrîcT~macFfu' pâM~ tn tindă, iar în alte locuri fără mătură (4).
De asemenea~‘se'T)ăgă~de ~semă ca să nu se pue noptea 

luminarea prea aprope de ochii copilului, căci nebăgândă 
după aceea moşa de semă, copilulă crudă şi slăbănogă 
fiindă încă la vedere, forte lesne ar căpetâ aprindere de 
ochi, şi uşoru şi-ar pute apoi perde vederile (5).

Ce se atinge de spiritele cele rele şi mai cu semă de 
Strige (6) amintimă aice că şi Romanii înoă^ credeaă că ară 
fi periculose copiiloră, atâta numai că ei aveaă cu totulă

(1) Wlislocki, op. cit. p. 6—8.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(3) Biirada, Obiceiurile la iiascerea copiilorCi iu Macedonia, op. cit. p. iO.
(4) Corn. de d-lCi Rom. Simu.
(o) Aiujitu dela maî multe Românce din Bucovina.
(6) Aceste fiinţe mitologice, se numescu în Bucovina maî mulţii strig6itey 

sing. strigoică, mase. strigoiii) în unele părţi din Transilvania şi Banatuînsă 
maî multu strige sing. strigă.
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altă închipuire despre forma corpului loru de cum aii astădi 
Românii.

Strigele, după închipuirea Romaniloru, erau nisce fiinţe 
înaripate torte urîciose, cu capu mare, cu ochi boldiţi, cu 
ciocu ca de pasSre răpitore, cu pene cenuşii şi cu ghiare 
mari ascuţite, cari, dacă doica nu lua bine sama, se furişau 
noptea în casă, luau copilulu din legănu şi-i sugeau sângele.

Ele se numescu strige dela stridere, atptCstv, pentru că 
şoşăescu noptea într’unâ chipu înfiorătorii; însă cum s’aii 
născuţii nu se scie, ori de sunt unii soiii anumiţii de pa
seri sau pote nisce femei betrâne, cari după mortea lorii s’aii 
prefăcuţii în asemenea paseri prin influenţa unorii vrăji.

Strigele întrară şi ’n odaia lui Proca, fiulu regelui latinti, 
care, fiindii abia de cinci dile, era câtii pe-aci devină 
prada lorii. Ele îi .subseră sângele din inimă, şi copilulu în 
zădarii ţipa după ajutoriu. Doica, audindti, alergă la dînsulu 
şi vede urma ghiarelorii pe obrazulu lui celii fragedii; co- 
pilulii avea deja o colore ca frunda cea veştedă de pomii. 
Doica, vedendu acesta, îşi iea refugiulii la cleiţa Cama, care 
pe locii se apropie de legănulii micului principe, mângâe pre 
părinţi şi le ajută la nevoe. Ea atinge mai întâi uşorii şi 
pragulii uşei de trei ori cu frundă de frăgaru (Erdbeerbaum), 
apoi stropesce întrarea cu apă şi iea meruntaele unui pur- 
celu în mâna sa. După acesta rostesce formula: „cruţaţi, 
voi paseri nocturne, meruntaele copilului, gingaşa vită să fie 
pentru gingaşulu hălată, inimă pentru inimă, meruntae pentru 
meruntae, sufletă pentru sufletiC. După acesta doica pune 
bucăţelele de purcelii afară şi nimenui nu-î este iertatu a 
.se uita îndereptu după dînsele. In fine pune varga cea de 
peducelti a lui lanus în ferestră şi apoi nici o strigă nu pote 
întră mai multu în casă, şi copilulu capătă iarăşi colorea sa.

Strigele, după credinţa vechiloră Greci şi Italieni, mănâncă
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inima şi meruntaele copiiloru morţi, puind în loculu aces
tora paie, sorbii meduva celoru vii şi şoşăescu în aeru ca 
strigele sau strigâicele nostre (1).

Din cele înşirate până aici resultâ că Românii au mai 
totu acea credinţă despre Strige şi întrebuinţeză mai totu 
acelea-şi mijloce în contra loru ca şi Romanii, cu acea de
osebire simplă numai că, pe când Romanii credeau că ele 
mănâncă inima şi mSruntaele copiiloru morţi şi punu în 
loculu lorii paie, pe atunci Românii spunu că pre cei mai 
mulţi îi fură şi-i înlocuescu cu de ai lorii; mai departe, pe 
când Romanii puneau o vargă de măceşii sau peducelii în 
ferestră, Românii de pretutindene punu usturoiu, credendu 
că acesta e mijloculu celii mai bunii de aperare în contra 
strigeloru. In fine, pe când cleiţa Gama le punea spre mân
care mSruntae de purcelii, Românii, după cum ne vomii 
încredinţa mai la vale, le aruncă meiii şi grâu.

Ce se atinge de datina Româniloru de-a aprinde după 
nascere o lumină şi a o lăsa apoi în fie-care nopte până 
după botezii ca să ardă în casa unde petrece copil ulii nou- 
născutii, trebue să amintimu aice că ea, de şi în allii înţe
leşii, se afla şi la Romani. Aşa una dintre deiţele romane, 
cari ajutau la nascere, era şi Canc?eZt/era_..pentru că la nas
cere se aprindea o lumină, probabilii ca simbolu alu luminei, 
la care ajungea copilulu prin nascere; şi anume trebuia să 
fie numai o lumină, nici de cum însă o candelă, pentru că 
mirosulu unei candele, care se stînge, se considera de forte 
periculoşii (2).

Grecii cel vechi adorau asemenea o deiţă de nascere, nu
mită Eileiihya, pre care monedele din Aegion ne-o înfăţişeză

(1) Preller, Rom. Myth. II. p. 238 şi 239.
(2) Plin. II. N. VII. 43: Miseret atque etiam pudet destimantem quani sit 

frivola animantium superbissimi origo, cum plerumque abortus causa odor 
a lucernarum fiat extinotu. — Preller, Rom. Myth. II, p. 208.



— 72 —

dela capu şi până la piciore învelită într’o ţe,satură, c’o mână 
spre ajutoru, iar în ceealaltâ ţinendu o fădie, simholulă nas- 
ceriî la lumina lumii (1).

In fine se caută ca femeea, ce a născuţii, să nu dormă 
de felii nemijlociţii după nascere, şi anume dacă a născuta 
noptea, totă noptea aceea, iar dacă a născută diua, totu 
restulii dilei pentru că se crede că la femeea care dorme; 
se arată spiritele cele necurate şi o chinuescu până ce more. 
Drepţii aceea fie-care moşă înţeleptă nu o lasă de felii ca 

,.să dormă, ci o deşteptă anume ca să nu-î înceteze circu- 
•larea sângelui, ceea ce forte lesne ar pute să-î aducă morte;

(1) L. Preller, Griechische Mythologie. I. Banei. III. AiiOagc, Berlin 1872. p. 422.
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VI.

P E R D E R E A.

Dacă o feraee, câtu timpu e îngreunată, nu caută ca să se 
lerescă de tote acelea, carî puteau să-i fie spre stricăciune, 
adecă dacă muncesce şi se obosesce prea tare, dacă alergă 
sau rădică ceva prea greu, dacă se încordă şi se întinde 
prea sus, dacă nu se feresce de recelă; maî departe dacă 
se spărie sau cade de undeva forte rău, dacă-î vine doru 
de ce-va să mănânce sau să bea şi nu capătă îndată, ori 
dacă capătă poftă când vede pre alţi omeni mâncându sau 
bendu şi nu se încumetă a cere ca să-i dee şi ei de gus
tare ; în fine dacă viseză prin somnă că vede ceva bunu de 
mâncatu sau de băutu şi când se trezesce nu află ceea ce 
a visatu ca să guste; atunci nasce fără vreme, şi copilulu 
născutu e mai totdeauna mortu.

Multe femei însă născu copii morţi încă şi din causa, Spur
catei adecă a Samcet, care avend-o de copile mici, adese 

~bri le trântesce şi le maltrateză, precum şi din causa mor
bului numiţii matrice (1).

(1) Dict. de Măriucă Nistoru, Româncri din comuna Mălini, jud. Succva, 
în Moldova : a Matricea sparge localii copilului, de aceea perde feineea. Şi 
ca să nu perdă i se descântă de Mătrice.y>
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Despre o atare femee, care nasce copii morţi, se dice 
pretutindene în Bucovina şi Moldova că a perdutH, mai rarii 
că a avuiUb păcate sau a născuta, fără vreme, iar în Tran- 
silvania, Ungaria şi Banatu că a lepădată, a s tir pitii, i s’a 

'^căşunată sau i s’a lovită rău (1).
Femeea, care a perdutu sau a lepădaţii, crcdii Românii 

din unele părţii ale Transilvaniei că trebue să fie de cine
va legată. Deci, ca să nu i se mai repeţescă lepădarea, tre
bue numai decât să fie deslegată şi anume de cătră preo- 
tulu (2). Mai departe atâtu în Transilvania câtu şi ’n Bu
covina se crede şi se dice că o atare femee a perdutu co- 
pilulu pentru păcatele sale sau ale părinţilor săi, şi e mare 
întristare în familie când se ’ntîmplă aşa ceva (3).

Când o femee îngreunată a foştii maltratată şi bătută de 
bărbatulu său saii de altulii cine-va şi din causa acesta a 

\ perdutu, atunci totă vina şi păcatulii cade asupra aceluia, 
^ iar ea nimică nare să respundă înaintea lui Dumnedeu pen

tru perderea pruncului. Când însă prin nebăgare de semă 
şi nepăsare a pierdută adecă a născulu copilulu mortu, atunci 
se dice că a mâncaţii sau a perdutu unti sufletu, pre care 

^mu-lii pote mai multu nicăeri aflâ. Prin urmare are unu 
l păcatii forte mare, pentru care va trebui să-şi dea sema 
^înaintea lui Dumnedeu în cea-laltă lume (4).

Z'o temee, care a perdutu cu intenţiune, adecă care a fă
cută nisce boscone saă a băută lecuri veninose anume ca

(1) Corn. de d-niî Rom. Simu, I. Georgescu şi Elia Popii ; vecjî şi «Şecje- 
torea» an. II. Buda-Pesta 1876. p. 29 şi 47. — Verbulu a lepHa sau lapMa, 
de unde subst. lepMare saii lăpădare, în inţelesu de a perde (abortiren), e 
cunoscuţii şi’n Bucovina, însâ elu se ’ntrebuinţdză numai cu privire la ani
male, nici când însâ la femei. Iar sub verbulu a stîrpi se ’nţelcge când a în- 
cetatu de a maî da lapte.

(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(3) Corn. de d-lu I. Berariu, parochu în Stroescî şi I. Georgcscu.
(4) Corn. de d-lu V. Turturenii şi El. Popu.
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să-lu omore şi să-lu perdă ca să scape de grijă şi să r6- 
mâe tot-deauna frumdsă, după cum crede ea, nu numai că 
e forte reu vSdută şi vorbită de omeni, nu numai că după 

v_credinţa generală are forte mare pecatu pentru acesta, ci 
î-t.Qtu-odată se crede că ’n cea-laltă lume va servi ca talyă ia- 

, didul şi va fi acăţată de limbă, iar copiii ce i-a lepedatu, 
se voru preface în şergi veninoşi, cari voru suge-o (1).

Ce se atinge de copiii perduţi, respective morţi născuţi, 
precum şi de aceia, cari moru nebotezaţi şi cari de re
gulă se înmormînteză întrunii locu separaţii, într’o margine 
sau ungherii alu ţinterimului, crede poporulu românii din 
Bucovina că se prefăcu întrunii felii de spirite necurate şi 
reutăciose numite Moroi, cari iesii noptea din mormîntii, 
făcu omenilorii şi cu deosebire mamelorti loru diferite ne
plăceri şi daune şi până la alu şeptelea anu strigă în fîe-care 
nopte botezii.

In Moldova atâtu copiii perduţi, câtu şi cei ce sau năs
cuţii vii dar aii muritii nebotezaţî, se numescu, ca şi în 
Bucovina Moroi, şi făcendu-li-se unu secriaşti îi îngropă 
tatălii lorii sau moşa mai la o parte în ţinterimii. Ei, după 
credinţa Românilorii din unele părţi ale acestei ţeri, iesii 
la şepte ani, după ce s au îngropaţii, şi se arată în vedeniix 
mai alesu când e lună, şi atunci intră pe terestră în casele 
ornenesci şi sugii rărunchii copiiloru celorii mici. De aceea,

' omulii la casa căruia se arată, trebue neîncetaţii să stee cu 
ferestrile astupate. Dară ei se arată omenilorii şi-î superă 
atâtu pre aceştia câtu şi pre vitele lorii, nu numai atunci când 
sunt îngropaţi lângă casă, ci şi când îi supără şi pre dînşii 
cine-va. Dacă sunt îngropaţi în ţinterimii se dice că atunci 
nu se arată nici la o casă (2).

(1) Corn. de d-lu Rom. Simu, I. Georgcscu şi EL Popu.
(2) Cred. Rom. din Mălini, judeţulu Suceva, dicl. do Mariuca Nisloru. 

Vec}î şi Sevastos, Căletoriî, p. 98.



76

Ia Ţera-Bomânescă, comuna Grebânu, copiii ce moru ne- 
botezaţî sunt socotiţi ca mortăciuni', nu merge să-i îngrope 
nici popa, nici clascălulu; se ducii fără cosciugu, fără pomeni 
şi fără rugăciuni şi se îngropa în grădină sub perji, în pă-
tulu, saiî după casă (1). _

Românii din unele părţi ale Banatului credu că copiii per- 
daţi, fiindu nebotezaţi, mergu în cea-laltă lume la unu locu 
refl, şi nici de cum la unu locu bunii împreună cu cei bo
tezaţi. Acolo se prefăcu apoi în tâlhari şi trăescu numai 
din cea ce fură de pe la copiii cei botezaţi, scărora ma
mele lorii le dau felurite lucruri de pomană. Ţot-odată se 
mai spune că fie-care copilii perdutu are în cea-laltă lume 

rcâte o traistă, o olă şi urni băţii, cari obiecte le ceru şi le 
capătă dela mamele lorii de pomană. In traistă punu atâtu 
celea ce li se dau şi lorii din când în când de pomană 
în lumea acesta, cât şi celea ce le fură şi le răpescu de pe 
la alţi copii; 61a o, umplu cu apă, care asemenea li s’a datu 
în lumea acesta de pomană, iar cu băţulfi se aperă şi fugii 
de alţi copii, cari voescu să le iee cu de-asila celea ce le 
au în traistă şi în olă, şi care, uitându mamele loru cu to
talii de dinşii şi nedându-le nimică de pomană, nu au alta 
ce mânca şi ce bea decât numai ceea ce fură.

De copilulu, care nu are traistă, olă şi băţii, e vai şi 
amaru; acela nu are nimicii în cea-laltă lume, căci totu ce 
arCi pute să aibă vinu ceialalţi copii şi sau i-o fură sau 
neavendii cu ce se apăra, i-o ieau cu de-a sila (2).

Românii din împrejurimea Şomcutei mari, Comita'ulu 
Satmarii în Ungaria, credu şi spunu că copiii perduţi se

(1) Sevastos, Caletoriî, p. 98 : «Aici în Grebănu nici morţiloru celorCi-lalţî 
nu li se făcu pomene ca pe la noî (adecă ca în Moldova) de 3 cjile, de 6 cjile, 
de 9 clile, totu câte noue colaci frumoşi şi de fie-care colacu câte o luminare.))

(2) Corn. de d-lu loanu Popovicî, înv. în Opatiţa.
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prefăcu în diuvoU sau draci, şi ca' atari di şi nopte plângu, 
ţipotescu şi se vaetă prin întunericu, clicendu:

«Vai de noi şi de cine ne-a făcuţii pre noi.»
Apoi începu a cere botezulu, şi dacă-i aude cine-va şi-i 

boteză, e bine, iar de nu, începu a-şi blăsteniâ părinţii de 
■ce nu i-au făcuţii cu vreme şi de ce nu i-aii botezată.

Astu-felu plângu şi se vaetă ei prin întunericu unu anu în- 
tregu. Iar la diua Sfîntului Adreiu li se lumineză şi loru 
şi dacă părinţii le dau atunci ceva de pomană, au şi ei în 
cea-laltă lume, dar din întunericu totu nu scapă (1).

Românii din Transilvania totu despre aceşti copii credu că, 
ncfîindu curăţiţi prin taina sântului boteză de pecatulă stră- 
moşescă, mergă în iadă.

Şi dacă i se face lui Dumnedeu milă de dînşii, atunci îi 
scote din iadă, îi preface în Vercolacî, şi astă-felă apoi um
blă ei prin aeră până ce ajungu la lună de o mănâncă (2).

Dar nu numai Dumnedeă singură, ci şi mamele loră, ba 
chiar şi alţi omeni, dacă voescă, potă să mântuescă pre aceşti 
copii nefericiţi de munca cea eternă a iadului şi să-i pre
facă din Moroi, din spirite necurate şi rSutăciose, în copii 
ca toţi copiii cei morţi, cari nu iesă nici odată din mormin
tele loră, ca să facă cui-va vre-ună reă.

Aşa în unele părţi ale Bucovinei este datină ca înainte 
de ce se îngropă asemenea copii, să se spele cu aghiasmă 
şi să se însemneze cu semnulă s-tei cruci, iar în morraînfă

(1) Corn. de d-lu Elia Popu, înv. în Şomcuţa-mare.
(2) Corn. de d-niî Rom. Simu şi I. Georgescu. — W. Schmidt, Das Jahr,

p. 26: «Copiii nebotezaţî, daca morii, nu au nici o speranţă ca sa mergă în
oeru, ci eî se ducu în lună pe care o mănâncă. Dacă scade sau se ’ntunecă
luna, e unu semnu de durere şi întristare, simţindu-se prinsă ca într’unu 
<îlesce de aceşti VercolacU. — Corn. de Aurelu Chintoanu, stud. gimn. «Des
pre Vârcolaci se crede că sunt copiii ccî perduţî şi nebotezaţî şi aceştia sunt 
causatoriî întunericimiî de sore şi de lună. Poporulu (}ice. când se întunecă, 
luna, că o mănâncă Vârcolacii hi
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să se pue fiperă, tdmâe şi usturolu, şi apesta anume că să 
nu se potă preface în Moroi (1).

In ţinutulu Câmpulungului este clatină ca nănaşulu sau 
nănaşa să care prin 40 de dile aghiasmă la mormîntulu 
copilului mortu-născutfl şi să o torne în mormîntu printr’unu 
canalii anume spre acestu scopu lăsaţii la înmormîntare din 
fundulii mormîntuluî până sus. Făcendii acesta credu Ro
mânii că prunculii se boteză şi nu este mai mulţii Moroiu (2).

In ţinutulu Bornei din contră ducii şi tornă pe mormin
tele copiilorii perduţi sau cari aii muritii înainte de-a fi 
botezaţi aghiasmă dela şepte Bdboţezî spre acelaşi scopu ca 
şi cei din ţinutulfl Câmpulungului.

Insă celii mai potriviţii şi mai uşorii chipii de a-i mân
tui este, după credinţa generală a poporului, ca acela care 
vede pre vre-unu Moroiu, sau îlu aude strigându botezti, 
să iea o băsmăluţă albă, sau, dacă nu are la sine basmâ, 
să rupă o bucăţică din haina cu care e îmbrăcată şi arun
când-o asupra lui să clică; «Botem-se robulii Iul Dimrmjeil 
N. în numele Talului, ahl Fiului şi alU sfîntului Duhu, 
aminti!» şi atunci Moroiulu, botezându-se, nu ese mai multu 
din mormîntulu seu afară, nici nu face nimerui nici unu reu (3).

Românii din districtulu Cernăuţului, şi cu deosebire cei 
din Boianu, credu că sufletulu fie-cărui Moroiu e perdutu. 
Cu tote acestea însă elu totuşi se pote mântui clacă prin 
şepte ani de clile se tornă aghiasmă în loculu acela unde 
s’a înmormîntatu. Ba elu se pote mântui chiar şi mai de 
grabă, clacă la Boteză, adecă Ia lordanîi, se aduce apă sfin
ţită (aghiasmă) dela şepte biserici şi i se tornă pe mormîntu.

(1) Corn. de d-lu Victorii Tocariu, înveţătoru.
(2) Corn. de d-lu I. Beraru, exarchu şi parocu îii Stroescî.
(3) Vecjî maî pe largii „Moroii11, studiu de S. FI. Marianu, publ. în «Albina 

Carpaţiloru,» an. III. Sibiu 1878—1879, p. 86.
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Făcenclu-se acesta, se crede că Moroiulu s’a botezatu si 
că maî multu nu e de felu periculoşii.

Neturnându-i-se aghiasmă pe mormîntu după şepte anî 
de dile Moroiulu învie, se preface întrunii spiritii rău şi 
luândii diferite forme, mai aleşii însă de copilii micii, umblă 
prin lume sbuciumându-se, văetându-se şi cerendii sera pe 
la amurgii şi noptea botezii.

Inlîmplându-se să-lii audă cine-va, când cere botezii, să 
se îndure de dînsulii şi să-lu boteze, rostindu-î formula bo
tezului şi aruncându-i în acelaşi timpii o bucăţică de pânză, 
•o batistă sau ce are mai din demână, în semnii de crijmă, 
sufletulu seu se întorce şi se duce voioşii la sufletele cele 
curate.

Neaflându-se nimene cine să-lii boteze, Moroiulu, după 
cum am spusii, devine spiritii reu şi forte periculosu pen- 

/tru toţi cei ce trecu pe loculii unde e elii înmormîntatu, 
/ precum şi pentru toţi cei ce clădescii vre-o casă saii alţii 

ceva pe loculu acela. Aşa bună-oră, dacă se pune vre-o ca
să pe loculu acela, supără şi primejduesce pre omeni; dacă 
se pune unu grajdu saii ocolii, nenoi'ocesce vitele, din care 
causă de multe ori proprietarulii acaretelorii respective, 
dacă voesce să aibă pace, trebue să strămute casa, grajdulii, 
sau ce este, saii să le părăsescă cu totulu. Altmintrelea nu 
pote eşi în capătu (1).

In Moldova cine voesce să boteze şi să scape pre Moroi 
dela osânda cea vecinică, le tornă în diua de Bohotezd aghias
mă dela lordanii pe mormîntu (2), iar preotulu, când iese 
cu învierea, le face şi lorii moliftă. Acesta se repeţesce 
şepte anî după olaltă, iar după alii şăptelea anu copiii ne
botezaţi scapă din rîndulu MoroilorU (3).

(1) Corn. de d-lii V. Turturenu, preotu.
(2) Dict. de M. Nistoru din Mălini.
(3) Sevastos, Căletoriî, p. 98.
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Mai de multu era clatină în Moldova că mamele copiiloi’ii 
perduţi sau nebotezaţi strângeau în diua de Boboteză aghias- 
mă dela şepte biserici sau mai bine disu dela şepte lor- 
danvri, şi a doua di de Boboteză, turnându-le desdimineţă 
aghiasmă de acesta pe mormîntu, îi boteză punendu-le la 
băieţi numele Ioană, iar la copile Ioana (1).

In multe locuri, totu din Moldova, părinţii copilului ne- 
botezatu, adecă a celui opritu ca să-şi mântuescă sufletulu, 
făcu în diua do Moşii Diiminiafi mart unu prasnicu, la care 
învită 40 de băieţi şi copile de aceeaşi mesurâ, adecă dela 
2—3 ani, şi le dau de sufletulu copilului perdutu sau- 
mortu nebotezatu 40 de ulcele cu apă curată şi 40 de co
vrigi câte cu o lumină aprinsă. Prasniculu acesta se face de 
regulă afară pe iarbă verde. Copilulu nebotezatu, se crede 
că în urma acestui prasnicu, se mântuesce (2).

In Transilvania se făcu pentru mântuirea sufleteloru co- 
piiloru perduţi 40 de cocoloşe copte din aluatu de făină de 
grâu. Trei (^eci şi cinci din acelea se dau la 35 de copii, 
iar 5 cocolâşe se aruncă pe apă, pentru ca, precum isvoresce 
apa din isvoru, aşa să apară şi sufletele celoru morţi-năs- 
cuţi în raiu. Apoi se mai făcu şi trei parastase şi trei pres
curi mai mari, cari se ducu la biserică ca unu felu de 
jertfă pentru cei morţi-născuţi, cari cu vreme se ducu şi 
ei în raiu (3).

(1) Dict. de M. Nistoru şi A. Pletosu clin Rădăşeiiî.
(2) Dict. de M. Nistoru şi alte Românce din Mălini.
(3) Corn. de d-lu Rom. Simu, înv. în Oria tu.
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VII.

scăldătOrea.

Nu rnultu după nascere, atâtu în Bucovina câtu şi în cele
lalte ţeri locuite de Români, urmeză scăldătorea nou-năs- 
<iutului.

Unele moşe prepară scăldătorea acesta îndată după nas
cere, altele însă nici nu mai aşteptă până ce se va nasce 
copilulîi, ci cum vedu ca s’a apropiată timpulu şi nu mai 
este multu până ce va hălădui femeea bolnavă, caută o olă 
şi umplend’o cu apă curată o punu la focu ca să se în- 
căldescă.

Ola^ care se folosesce de astă dată la încăldirea apei, 
trebue să fie nâud şi anume de aceea ca, precum sună 61a 
cea nouă, aşa şi copilulu nou născută să aibă o voce cu
rată, petrundetore şi plăcută (1).

Afa trebue să fie numai ciş-ceva călduţă, nici decum 
însă fierbinte, cu atâta mai puţină clocotită', şi acesta parte 
de aceea ca copilulă noă-născută să nu devie desfrânată (2),

(1) Corn. de d-lu Victoru Tocariu, înveţătoru.
(2) Coin. de d-lu Rom. Simu. Ve4î şi Luminătorului an. X. Temişora 1889, 

No. 65 în «Foişoră:» Scăldarea nou-născLituluî prima oră să nu se facă cu apă 
■clocotită, pentru ca să nu fie curvaru.»

Marianii, Nascerca la Eomânî. 6 •
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şi parte de aceea ca viaţa luî să nu fie neliniştită ca apa 
când fierbe şi clocotesce, adecă ca să n’aibă necontenită 
neastempSru, certe şi supărări.

In genere se caută ca scăldătorea cea dintâiu, numită 
altminterea în Bucovina încă şi scald1!, scălduşă şi scdlduşcd, 
în Ţera-Românescă haie, iar în unele părţi ale Transilvaniei 
şi Ungariei după (1), în care se scaldă nou-născutulu pentru 
prima oră, să fie mai multă rece decât caldă, şi acesta pentru 
ca copilulă scăldată într’însa să nu bage semă de recelă, 
nici să nu se sparie, pentru că elu de regulă, când se vîră 
pentru prima oră în apă, se sparie (2).

Unele moşc iarăşi, înainte de-a scălda pre nou-născutulft 
copilă în scăldătore şi anume cum îlă prindă în mână, aă 
datină de a-lu spăla mai întâiu cu o Ucă de apărece, anu
me ca să fie vioiu, sprintenă voinică, deşteptă, isteţă (3).

După ce a rădicată acuma copilulă, după ce i-a legată 
buriculă şi după ce a dată femeii ajutorulă trebuinciosă ca 
să nu i se întâmple nici ună răă, iea moşa o vănuţă, saă 
o covăţică numită altmintrelea şi albie (4), mai pe scurtă 
vasulă, care mai înainte de acesta a fostă în stare să-lă pre- 
gătescă părinţii copilului, aşeză vasulă unde-va pe-o laiţă sau 
pe ună scaună şi tornă într’însulă apă din ăla cea nouă. Iea 
apoi o rdmuricd de busuiocii, dela iDkia Cruc.il, unulă saă 
mai mulţi bani de argintă, o jiâre de bujoră, lernnulu Dom
nului, o bucăţică de fagură de miere, una de pâne şi alta de

(1) Dr. I. U. Jarnîk şi And. Bârsenu, Doine şi strigături din Ardelu. Bucu^
rescî 1885. p. 18. şi 331; — Corn. de d-lu Elia Popu, înveţătoru în Şomcuta- 
mare; — M. Pompiliu, «Graiulu românescu din Biharia,» în «Convorbiri lit.)x 
an. XX. Bucurescî 1887 p. 1007: = apă călduţă în care se scaldă-
copiii, când sunt în legănu.»

(2) Datina Rom. din maî multe părţi ale Bucovinei.
(3) Dict. de Maria Vasiluţudin Poiana-Ştampiî.
(4) «Şecjetorea» an. I. Fălticeni, 1882. p. 19 Albie e covăţică în care se- 

legănă copiii ţeraniloru şi în care se scaldă.»
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zahăr ÎL, unu ou, puţinu lapte duhe precum şi o lecă de aghias- 
mă sau apă sfinţită, şi pre tote obiectele acestea Ie pune în 
scăldătore.

BusuiocuM însemneză ca nou-născululu, şi maî ales dacă 
e copilă, să fie curată, iubită şi atrăgetore ca busuioculu.

Banii de argintii, ca să fie scumpii şi nepătată ca argin- 
tulu, 'Şî"precum iubesce fie-care orau argintulu, aşa să iu- 
bescă şi pre copilulu nou-născutu. Mai departe, precum s’a 
scăldată întâia oră în scăldătore cu bani, aşa să nu-i lipse- 
scă banii în totă viaţa (1).

Bvjorula, dacă e băiată, să fie rumenă şi voinică ca 
bujorulă.

Mierea să fie dulce la vorbă ca mierea, şi precum fie-care 
iubesce mierea, aşa să iubescă şi pre prunculă noă-născută.

Pânea, să aibă totă viaţa sa îndestulare şi să fie bună 
ca pânea de tote dilele.

ZahăruliX, să-i fie viaţa dulce ca zahărulă.
Oulil, să fie sănetosă şi întregă ca oulă.
Laptele duloe, să fie curată şi albă la piele ca laptele; 

mai departe să fie bogată. — In fine
Aghmsma saă apă sfinţită, ca să nu se potă apropia spi

ritele cele necurate de pruncă (2).
Mai pe scurtă ca să fie:

pcunipu ca argintulu,
/Dulce ca mierea,
[Bună ca pânea,

(1) T. Frâncu şi G. Candrea, Românii din Munţii apuseni (Moţii). Bucurescî 
1888, p. 147. «In cea d’întâiu scaldă a copilului se punu bani de argintu ca 
viaţa luî să remâie nepătată ca argintulu.»

(2) Pretutindene în Bucovina. — In unele părţi ale Transilvaniei, după cum 
ne spune Wlislocki (op. cit. p. 7), apa pentru prima scăldătore a copilului nou- 
născutu o aduce moşa dintr’unu părîu, şi dacă e cu putinţă din sus de moră; 
iar după ce se sfînţesce de preotu, caută ea ca totu-deauna în fie-care scaldă să 
torne numai câte atâta din acostă apă sfinţită, ca să-î ajungă în decursulu 
a şf^se septemânî.
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Sănetosu ca oulu 
RumSnu ca bujorulu 
Atrăgetoru ca busuioculu 
Şi albii ca laptele.

In Banatti şi Ungaria, unde asemenea este datina a se 
scălda copilulu nou-născutu în apă numai de abia călduţă, 
care se aduce în genere dela unu isvoru şi se încăldcsce 
cu vrescurî culese de pe drumuri (1), se pune în prima 
scăldătore a acestuia moliftă, adecă aghiasmă saii apă sfin
ţită adusă cu puţinii mai nainte de acesta dela preotulu; 
apoi puţinii lapte dulce ca să-i fie pielea albă ca laptele, 
unii oă ca să fie sănătoşii ca oulu, felurite flori ca să fie 
drăgălaşii ca florile, una saii două nuci ca să nu se vateme, 
o 'pietricică ca să fie răbduriu ca petra, adecă ca să potă re- 
siste frigului precum şi altoru neajunsuri, şi unu hanii de 
argintii (unii decern saîi taleru), ca să fie curaţii şi ca 
să nu se prindă de 'dînsulu farmecele, vrăjile şi aruncă
turile, adecă bubele rele, cum nu se prinde rugina de ar
gintii (2).

In unele părţi din Moldova, precum bună oră în judeţulii 
Suceva, se pune în prima scăldătură lemnie (3) ca copilulu 
să umble de grabă în piciore, apoi sdreveţă (4), popchişoră (5) 
şi că tu.ţuică, ca să fie verto,felii, cânepă ca să crescă ca câ-

(1) Corn. de d-lu los. Olariu, înveţătorii îiiDomanu: «Ia apa pentru
prima scaldă o aduce moşa dela isvoru şi când vine cu dînsa acasă adună 
şi nisce vrescurî de lemne, pe carî, sosindu acasă, le pune îndată pe focii, 
ca nepoţelulu să-î fie sîrguitoru şi adunătoru.»

(2) Corn. de d-lu los. Olariu, I. Popovicî, înveţătoru în Opatiţa, şi Elia Popu 
inveţătoru în Somcuţa-mare.

(3) Lemnie e unu felu de plantă lemnosă, care cresce pe prunduri şi are 
frunze asemenea pelinului.

(4) Sdreveţu e o plantă, care cresce prin lunci şi din care făcu omenii gră- 
dinuţe.

(5) Popcliiforulu e o burienă mică cu flore galbenă.
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nepa, unii ou ca să fie săn6tosu ca oulu, şi .untură de 
poTcu că să se îngraşe ca unu purcelu (1).

In Ţera-Românescă este iarăşi clatină ca în apa, în care 
se scaldă unu copilu mică pentru întâia oră, să se pună 

K^orffă, porumbă şi flori, şi acesta anume ca copilulu să aibă 
«^vp'irte de 'câreale’^şi "să fie plăcută ca florile.

< X "ToTu'Tn Ţera-Eomânescă se maî pune în întâia scăldătore 
încă şi sare, care după unii însemneză ca copilulă să nu se 
opărescă, iar după alţii ca simbolă ală prieteniei; apoi puţină 
untu de lemnu şi o monedă, cari representă belşugulă; în urmă 
se sparge ună oă în ea, ca să crescă şi să se împlinescă 

(4opilulă ca oulă (2).
Unele moşe îndătineză a pune în scăldătorea primă nu- 

HQai oue de raţă. Ue aice vine apoi, după credinţa Româ- 
niloră din Ţera-Bomânescă, că le place copiiloră a se juca 

*în apă, când se scaldă (3).
O semă de moşe, când pună obiectele înşirate mai susă 

în scăldătore, rostescă, ca şi nemijlocită după ce aă rădi
cată copilulă, următorele cuvinte, şi anume, dacă e băiată:

' Să fie sănetosu
Şi norocoşii ‘ . ,
Şi mintosu |
Şi voiosu bu'VAywiţ. „ p 

A Şi frumosu 
Şi clrăgăstosu 
Şi ’nveţatu 
Şi bogată,
Omu (le trebă
Si luată la semă!

OCn^r tAVt1 
LA-^f

chr^

(.;v_ r\

^ J , , x J rA-
(1) Dict. de Măriucă. Nistoru din Mălini. v ^
(2) lonenu, op. cit. p. 13. şi 14. —T. G. Djuvara, în «Ţera nouă» p. 248 — 

249: «îndată ce se nasce copilulu, se pune în baia, în care va fi scăldată, 
puţinii untii-de-lemnu, o monedă şi sare. Untu-de-lemnulu şi moneda representă 
belşugulii, iar sarea e simbolulu prieteniei.»

(3) lonenu, op. cit. p. 25.: «Copiiloru le place să se j6ce în apă, căci când 
se născu, moşele în scăldătore punu oue de raţă.»
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Iar dacă e copilă:
Să fie sănetosă- 
Şi norocosă , r 
Şi mintosă-

(
.i—>■ ir

Şi voiosă,
Şi frumosă 
Şi drăgăstosă 
Şi ’nveţată
Şi bogată r
Femee de trebă ■y'-' ' v 
Şi luată la semă! (1)

După ce a aruncată tote obiectele, cari se înţelege de sine 
că trebuescu să fie de mai nainte preparate, în năuntru, nioşa 
începe a-lu scălda, adecă a-lu spela peste totu corpulu până 
chiar şi în gură.

Dacă sunt gemeni se scaldă de regulă în una şi aceiaşi 
scăldătore.

In Macedonia, îndată ee noulu născută a v6dută lumina 
clilei şi s’a dată mumei primele îngrijiri, moşa îlă scaldă 
cu apă caldă într’ună lighiană mare de aramă, păzindă ca 
să nu-lă ajungă apa pe capă, căci atât în Magaroza câtă 
şi în alte părţi, este obiceiulă ca copilulă, după ce a împli
nită ună ană, atunci numai să se spele pe capu.^^--^'''’^

In Vlaho-Clisura, îndată ce se nasce copilulă, moşa îlă 
presură cu sare multă peste totă corpulu, şi-lă lasă aşa 
tirapă de doue-spredece ore şi mai multă (2); şi după aceea 
numai îlă scaldă cu apă caldă, în care tornă şi vină, spe- 
lându-lă şi pe capă. Acesta se face pentru ca copilulă să 
fie sănetosă (3). ţ

i(l) Dict. de M. Vadiluţu din Poiana-Stampiî.
(2) Presurarea copiiloru noii născuţi cu sare e usilată şi la Armenii ori- 

>entalî din Bucovina. Româncele din Dacia-traiană şi cu deosebire cele din 
TBucovina, după câtii sciţi eu până acum, n’o făcu acesta nici când, din causă 
că, după cum spunii ele, numai viţeii şi mieii de curendu fătaţi se presară 
cu sare.

(8) Burada: Obiceiurile la nascerea copiiloru, publ. în op. cit. p. 41.
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Moşele din unele părţi ale Transiloaniel, nemijlociţii îna 
inte de-a vîrî pre copiii nou-născuţi în prima scăldătore, 
îndătineză a-i cumpeni, niesurâ, credendu că copilulu, care 
înainte de acesta se cumpenesce, nici când nu se deoche (1), 
măcaru că, după credinţa unora, copilulu nebotezatu nu se 
deoche nici odată, căci nu este creştinată (2).

Totu aşa lacu şi moşele din unele părţi ale Ţ&rel Bomâ- 
nescî. Iată ce ne spune în privinţa acesta d-lu lonenu; «în
dată ce unu copilă se nasce, şă' se-eântăresc^ ca să nu^ se 
lipescă farmecele de elu nici odată.y>

«Dacă ună copilă la nascere este cântărită, săi-'se ţină 
minte câtă greutate a avută, ca descântându-i se vre-odată 
de lecă, să^ se descânte în atâta apă câtă a cântărită 
la nascere, căci numâT'aşa^Va ave lecă (3).»

In alte părţi, totă AixTŢ'ârâ'Tlomânescă, copilulă, până nu lă 
boteză, îlă trecă prin spiţele roteloră de cară anume ca să 
nu turbeze (4).

In VlaTio-Clisura este asemenea obiceiulă, ca îndată ce se 
nasce copilulă să se cântărescă, punendu-se de o parte a 
cumpenei copilulă, iar pe cea-laltă parte o petră de aceeaşi 
greutate ca copilulă, ca să nu bată cumpăna mai multă de-o 
parte saă de alta ; apoi îlă ducă la biserică şi-lă pună pe 
pragulă bisericei ca să-lă găsescă cine-va şi să-lă boteze, 
făcendu-se apoi obiceiulă, care se face în casulă când nu 
trăescă copiii în familie (5).

Dacă din întâmplare se află şi alte femei de faţă pe când 
scaldă moşa copilulă, atunci femeile respective în cele mai 
multe locuri îndătineză nu numai de a arunca în scăldătore

(1) Corn, de d-lu Rom Simu.
(2) lonenu, op. cit. p. 17.
(3) lonenu, op, cit. p. 7.
(4) Revista pentru ist. şi arch. an. II. voi. III, p. 388.
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, publ. în op. cit. p. 50.
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diferite flori şi bani de argintii, ci totu o dată de a pune 
pe unu momentu la capulu copilului şi diferite unelte, mai 
alesu de acelea, cu cari nou-născutulu ar ave să se ocupe 
în viaţă sa, anume ca, după ce va cresce mare, să fie har
nicii şi pricepătorii la tote. In multe locuri băeţilorii li se 
punii în mână cărţi şi condeie spre a ave talentii la carte 
şi scrisii, iar alţii şi mai aleşii meseriaşii acu, sulă, ferestreu,. 
sflederii, bardă, gialăii, mai pe scurţii la ceea ce dorescii 

\ei ca copilulii lorii să aibă mai mare aplecare şi talentii (1).
Mo^il asemenea punu la capulu copilului tote instrumentele 

meseriilorii pre cari le profeseză ei, ca semnii privitorii la 
sorta ce îlu aşteptă (2).

Moşele din unele părţi ale Ungariei, pe lângă acesta, îi 
ihai dau încă şi puţină apă de beutu dintr’unii clopoţelii 
sleiţii, anume ca să fie cântăreţii mare (3).

După ce l’a gătitii de spelatii, îlii trage puţinii de nasu, 
ca acesta să nu fie turtită sau horcănosti, apoi îlii măsură 
în crucişii, adecă îi aduce genunchiulii piciorului drepţii până 
aprope de cotulii mânei stânge şi genunchiulu piciorului stângii 
până la cotulii mânei drepte. Măsurarea acesta se face pentru 
aceea ca, fîindu cum-va-copilulft sclîntitii sau şolditii, să se 
îndrepte. ^

Sfîrşindu-lii'^i de măsurâtii îlii scote de capii afară, anume 
ca să nu fie scurţii ci lungii în grumazii, şi acesta cu scopu 
ca, după ce va cresce mare, să nu fie espusu la o mulţime 
de bole de gâtii, precum: gâhi^ .^opârlaifd, etc.

Cum l’a scosii afară suffă asupra scăldătorei în crucişii 
şi apoi stupesce într’însa. Acestă suflare şi stupire însem- 
neză ca să se depărte^ tote spiritele cele rele, însă mai cu

(1) Com. de d-lu G. Tomoiagă, cant. biser.
(2) Franca şi Cândrea, op. cit. p. 147.
(H) Com. de d-lu Aurelii Chintoanu.
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semă strigoicele, să nu se potă apropia de copilă, căci pe 
la cei nou-născuţi, după cum am amintită, adese-orî um
blă strigoicele ca să-i fure. Apoi urmeză îpfăşarea.

Obiectele, cari servescu de comunu unei femei mai avute 
dela ţeră spre infăşarea unui copilu, sunt următorele:

0 faşă, unu hrăneau, sau frânghie, mai multe pelinci, nu
mite altmintrelea şi cârpe, apoi vr’o câte-va scutece, unu 
ogheloşă, unu tulpănaşu şi o căiţă.

Faşa e unu felu de brâuşoru lătăreţu, făcutu din lână 
sau din bumbacu.

Româncele din unele părţi ale Transilvaniei îndătineză 
a lega, respective a cose, într’unu capetu alu acestei faşe trei 
fire de usturoiu, trei de piperu, trei fire de grâu de primă
vară şi trei de tomnă, trei de tămâe, trei de sare, trei sfâ- 
râmături de pâne şi trei bucăţele din casa copilului, de tobe 
nouă feluri anume ca copilulu să nii se deoclie (1),

In Banală, unde este datină ca faşa să se facă în genere 
din lână de oie împletită în trei viţe şi cam de 2 metri de 
lungă, moşa legă în unulu din capetele acesteia unu peticii 
de pânză nouă, în care se află unu banu de argintă, tămâe, 
puţină praă (pravă), sare şi aiă (usturoiă). Totă la capetulă 
acesta mai legă încă şi trei toporele de metală cam de 2 
cm. de mari. Tote obiectele acestea se crede a fi apărătore 
pruncului de Mama-păduril şi de Mo.şulu Codrul^

De multe orî'lnsărTnoşeîe din acestă ţeră, când înfaşă 
prima oră pre copii, îi încingă cu ună lanţă ca să fie tari ca 
iierulu (2).

Brâneţulu pl. bvâneţe, e unu brâuşoră asemenea celoră 
ce le întrebuinţeză femeile la încinsulă catrinţeloră.

Frânghia, care e asemenea faşei, o împletesce de regulă

(1) Corn. de d-lCi Rom. Simu.
(2) Corn. de d-lCi los. Olariu.
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românca singura din lână colorată, mm alesu însă tricoloră: 
albastră, galbenă şi roşie,

Pelincele, sing. pelincă, sunt nisce bucăţele mici de pânză; 
de regulă se întrebuinţeză spre scopulu acesta cămăşi vechi

Scutecele, sing. scutecu, sunt nisce mindiraşe sau salteluţe 
pătrate şi făcute din pânză cu multu mai grosă decât cea 
din care se făcu pelincele:

Unele Românce, mai alesti pe la oraşe, întrebuinţeză în 
locu de scutece chilotuţe sau ehiloţele, făcute ca nisce perinuţe.

Oyhelaşulii e unu oghialu în miniatură. In fine:
Căiţa e o eepsuicd mică sau bonetă, oare se pune co- 

piiloru pe capii, anume ca să le fie mai caldu şi să arete 
mai frumoşi.

Atâtu în Bucovina câtu şi în cele-lalte părţi locuite de Ro
mâni e datină ca să se puie în partea de dinainte a căiţei, 
care vine pe frunte, unu semnu specială, precum o corde
luţă roşie sau unu bănuţă, şi acesta anume ca vedendu-lu 
omenii şi în specială femeile cele rele de ochi să-şi aducă 
aminte pre cine aă dinaintea loră şi să nu-lu diâclie (1).

Totă în contra diocTiiulul îndătineză Românii din cele mai 
multe părţi a lega copiiloră mici încă şi o cordeluţă, dar 
mai alesu lână roşie la mâna dreptă, iar la grumază a le 
pune ghiocei (2).

liomaniî, voindă a apăra pre copiii loră de ori şi ce făr- 
mecătorie şi vrăjitorie (fascinatio), le puneaă la grumază în 
diua lustrării (dies lustncus) diferite mărunţişuri înzestră-

(1) In Bucov. şi Trans. com. de d-lQ I. Geoi'gescu. — Djuvara în «Ţera-nouă» 
p. 261:. «Se obicinuesce a se îmbrăca copiii cu roşu sau a le atârna do kcii- 
fiţe funde de panglică roşie.»

(2) Pre ghioceii aceştia îndătineză Româncele din Bucovina a-î pune mal în
tâi la unu locu cu pasca pe care o sfinţesce preotulu în (}iua de Pascî, anume 
ca să-î sfinţescă şi pre dînşiî, şi abia după aceea a-î lega la grumazulQ. co- 
piiloru.
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tore {crepundia) precum şi huila, adecă unu medailionu sau 
în forma inimei, care conţinea în sine diferite materii de 
apărare în contra diochiuluî şi a invidiei numite 'praebia (l) 
şi care se purta regulată de cătră băeţi până la primirea 
togei virile {toga virilis), iar de cătră copile până ce se 

‘măritau. Bulele acestea, cari se purtau de cătră toţi pueri 
ingenui, erau de două feluri, şi anume unele de auru iar 
altele de piele; pre cele de auru le purtau numai copiii cei 
nobili (2), iar pre cele de piele cei sermani (3).
; Tote obiectele arătate mai sus şi le prepară fîe-care femee 
singură cu vre-o câte-va dile sau chiar sSptemâni înainte de 
inascere. Unele dintre dînsele le capetă după botezulu copi
lului dela cumătră cea mare, nânaşa copilului.

In Ţera-Bomânescă, dacă părinţii voescu ca unu copilă 
să ţină mai multă la tatălă seă, îlă înfdşâră, când se nasce, 
întro cămaşă de-a tatălui seă, iar de voescă să ţină mai 
multă la mamă-sa, îlă înfăşoră înlr’o cămaşă de a ei (4).

(1) Varro de 1. L. 7. 108: praebia a praebendo, cfuod sint remedia in eollo 
pueris.

(2) Statius silv. 53, 116, (Jice despre tatălu seu:
Non tibi deformes obscuri sanguinis ortus,
Nec sine luce genus etenim te divite ritu ^ '
Ponere purpureos infantia adegit ainictus 
Stirpis honore datos et nobile pectoris auruin.

Juven. 5. 164: antiquitus nobilium pueri bullas aurcas habebant, pauperiim 
de loris, signum libertatis.

Unu exemplu despre unu bâiatu, care, fiindu câ a deveniţii cu totulii ser- 
manu, nici bulla de aurii nu o poseda maî mulţii, ni-lu arată Cic. ac. in \'eri-. 
1, 58, 152.

(3) Juven. 5, 164:
quis enim tamnudus, est illurn
Bis ferat, Etruscum puero si contigit aiirum
Vel nodus tantum et signum de paupere loro.

Copiii ceî sermanî aşa dar purtau amuletulu într’o punguţă de piele, sau 
îlu înnodau într’o cureluşă, pe care o purtau în prejurulu grumazului.

Ve4î despre tote acestea maî pre largii: Preller: Rom. Myth. II. p. 210, şi 
I. Marquardt: Das Privatleben der Romer. I. Th. Leipzig. 1879. p. 81 — 84.

(4) lonenu, op. cit. p. 15.
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Totu aşa făcu şi Româncele clin unele părţi ale Banatului 
şi Bucovinei, precum bună oră cele clin ţinutulu Dorneî (1).

O semă de moşe, după ce l’au în/dşatu în obiectele maî 
sus arătate, astu-felii ca taşa să formeze o cruce la pieptă 
şi una la spate, anume ca să nu se potă apropia spiritele cele 
necurate de dînsulu (2) şi după ce l’au îmbrobodită ceva 
cam strînsu c’unu tulpănaşu ca să nu capete capu mare, bo- 
Jocănosu, ci micu, rotundei şi frumosu, îi făcu cruce cu de
getele pe faţă (3), şi apoi îlu ducu la terestră, ca să vadă 
lumea, să acolo îlu închină Ursitelor^. Iar clupăT' ce l’aii 
clusu la terestră, m6şa dice: .

— Uită-te la lume: ciclji-L^cicia! (frumosă, plăcută) (4). l)
Apoi îlu ducu şi-lu dau ^nameî sale, care, mai ale^^i dacă

nou-născutulu e copilă, sărutându-o pe frunte, îi ureză:
— Draga mamei! cum te iubescu eu, aşa să te iubescă 

lumea! ... Să fii norocosă şi frumosă, şi ori-ce lucru vei 
prinde în mână să-ţi fie„jdra_gu je-M_găti!

în acelaşi timpii îi pune degetiilu dreptu pe barbă, cre- 
dendu că făcendu acesta, s’ar face în mijloculu-barbei o 
aşecj,dturd (bortiţă, gropiţă), care, când cresce copilulu mare, 
mai alesu dacă e totiţă, îi stă forte bine. Apoi îi pune de
getele cele mari dela amendoue mânile la amendouS feţele 
obrazului spre acela-şi scopu, adică asemenea ca să capete 
^gropiţe şi în obrazu. După acesta, luându-o în braţe, o să
rută din Iotă inima pe obrazu dicendu:

— «Draga mamei! dragă să iii la omeni şi la totă lumea!» 
sau «Draga mea! dragă şi cinstită să fii la totă lumea! (5)»

(1) Corn. (le I. Popovicî şi de Petru Ursulu, fostu cant. bis. în Căndrenî.
(2) In Bucovina şi Transilvania, vecjî Wlisloki, op. cit. p. 9: «auch wird das 

Bând mit welchem die Bindeln befestiget sind, so umgeschniert, dnss efi 
eim Kreuz bildet.»

(3) Datina forte respândită în Bucovina.
(4) Corn. de d-lu I. Berariu, preoţii.
(5) Corn. de d-lu G. Tomoiagă şi P. L. Leuştenu.
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Luându-lu în braţe, fle băiatu sau fetiţă, nu e bine sâ-lu 
pue la pioiore, căci punendu-se la piciore se crede că totă 
viaţa luî va remâne totu la piciorele altuia (1).

Asemenea nu e bine ca maică-sa până a treia c^i, adecă 
jpână ce nu se scaldă, să-lu culce cu dînsa alăturea în patu, 
pentru că în casulu acesta, şi mai cu semă, când, ostenită 
şi somnorosă fiindu, ar uita şi sar întorce cu spatele la 
•dînsulu, capătă rojii, iar când acuma e mare şi eşitu în lu
me, totă lumea se întorce cu dosulu cătră dînsulu. Ba, ce 
este şi mai reu, în casulu acesta, chiar şi atunci când ar 
fi luminare în casă, spiritele cele necurate potu să vie la 
dînsulu ca să-lu schimosescă, să-lu omore, sau chiar să-lu 
fure şi să-lu înlocuescă cu altulu (2).

Totu aşa credu şi Românii din Munţii apuseni ai Transilva
niei. Ei dicu că după nascerea copilului mama trebue să 
privigheze şi să nu dormă cu spatele spre elfi, fiind-că Sme- 
vicele s’aru folosi de o asemenea ocasiune ca să schimbe 
copilulu cu unu altulu, care de regulă e fontii, hăbăucii, surdă, 
muta, lunatica, etc. Răpirea sau schimbarea copilului se pote 
Întâmpla numai înainte de a-i fi croitu Ursitorele ursita (3).

Şi pe când mama desmerdă copilulu şi-i rostesce cuvin
tele citate mai sus, precum şi multe altele, pe atunci moşa 
se apucă de trebi, cari ţintescu la sortea viitdre a copilului 
nou-născutu, precum: mătură casa, prinde aculu în mână,! 
apucă furca şi fusulu de torsu; iar dacă e băiatu, se apuc| 
de lucruri bărbătesci (4).

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
(2) Corn. de Paraşchiva L. Leuştenu şi G. Tomoiagă. — Acesta credinţă 

deşartă se pare că vine de acolo, că midte femei, dormindu forte greu şi 
’ntorcendu-se noptea prin somnu, fără să scie, să simţescă şi să voiască îşî 
inaduşă copiii.

(3) Frâncu, op. cit. p. 148.
(4) Corn. de d-lu Tomoiagă.
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Cele maî multe moşe din Bucovina însă, după ce au scăl
dată copilulu şi l’au înfăşată în chipulă maî sus arătată, îlă 
pună pe vatră, dar mai cu semă sub masă saă sub laiţă (1).

Totă atunci pună lângă dînsulîi şi o cdciulie de usturoiil, anume 
ca sd-lU ferescd de diocJiiă (2), saă îi facă, spre acelaşi 
scopă, ună hengMU în frunte, adecă rădică piciorulă dreptă 
cu călcâiulă întorsă înderăptă în sus, iaă cu degetele pu
ţină tină de pe călcâiă, o frământă cu stupită, şi cu fră- 
mentătură de acesta îi facă apoi ună punctă rotundă câtă 
tine buriculă degetului arătatoră în Irunte.

Datina acesta de-a face copiiloră henghiu, numită în Ţera- 
Eomâneseă sbenghiu (3), iar în Moldova nu numai hengluA 
ci şi benchiU plur. bencM (4), există nu numai la poporulă 
română, ci ea este usitată şi la alte popdre. Aşa în Pelopo 
neză de abia ce se nasce copilulă şi moşa îi acopere capulă 
6u ună vSlă şi-î pune pe frunte puţinii noroiUt, luată dintr’ună 
vasă, unde apa a stată multă timpă (5).
'"' Forte respândită trebue să fi fostă datina acesta şi la 
creştinii de pe timpulă Sf-tulul loanii Gură-de-auru şi cu deo
sebire la Greci, căci iată ce ne spune acestă s-tă părinte 
despre dînsa:

«Muerile pună Iută în scăldătore, apoi nutritorele şi ser- 
vitorele, luândă cu degetulă din acelă Iută, însemnă fruntea

(1) Dict. de M. VasiluţCi, P. L. Leuştenu, G. Tomoiagă şi alţi Români din 
Bucovina.

(2) Corn. de d-lu Vict. Tocariu, înveţăloru în Valea-Piitiieî.
(3) Djuvara, în «Ţera noua» an II. p. 251: nshenghiulu, pe care şi la noî 

îl LI întrebuinţează mumele pentru a feri copiii de diochî.»
(4) «ŞecJStdrea» ed. Arturu Goroveî, an. I. Fălticeni 1892, p. 15: <s^Btnghiu 

e o pată negră, făcută în fruntea copiiloru mici cu cernelă orî funingine, 
ca să nu fie dîochiaţî de ceî ce i-aru vede.» — Dict. de Aniţa Pletosu din Rădă- 
şenî şi M. NistorCi: «Ca să nu se dioche, se iea lutu de pe călcaiu sau funin- 
gene din gura cuptorului şi se unge pe frunte, făcendu-se unu semnu, care 
se numesce Bengliiu. Omulu se uită la semnulu acesta şi nu-lu didehe.»

(5) Migne, Excyl. theolog. t. II. p. 879. apud Djuvara, op. cit. pag. 251.
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pruncului. Şi de-aî întreba că ce însemnă acestu lutu, acestă 
imală? voru răspunde că prin acea ungere să se alunge 
diocMulu tochiulu celu reu, invidia şi pisma).»

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

«De se întâmplă aşa ceva la Greci nu e de mirată, dar 
cum că aceea se întâmplă la aceia cari adoreză crucea şi 
sunt părtaşi misteriiloru, şi atâta filosofeză, acesta cu ade
vărată e demnă de multe lacrime.

«Dumnedeu te a onorată cu ungerea spirituală, şi tu de- 
turpezi pre fiulu (tău) cu Iută? Dumnedeu te-a întrumuse- 
ţatu şi tu te spurci? Şi când ar fi trebuită a impune în 
frunte crucea, ce are putere insuperabilă, tu lăsândă ace
sta, cădi în nebunie satanică?... Celă ce unge pre acelă 
(pruncă), cu Iută, cum să nu-lă facă despectată ? întrebă, cum 
îlă va aduce sub mânele preotului? cum te vei ruga ca cu 
mâna preotului (presbyteri) să i se pună în frunte' signa- 
cululă unde l'a unsă cu Iută? (1).»

Din cele arătate până aici precum şi din spusa Româ- 
niloră, resultă că bengliiulti saă shenghiulH, se face numai 
în contra diochiulul.

Dacă vomă lua însă bine sâmă că cuvîntulă henghiu are mare 
asemănare cu numele unei fiinţe mitologice, care e forte res- 
pândită şi cunoscută Româniloră şi care se numesce Benga (2) 
precum şi cu adj. benguţă, care e usitată mai afesă în Tran
silvania şi care însemneză ciudata, răij, alu Dracului (3),

(1) «Preotulu Româiiu» an. XV, Gherla 1889, p. 248.
(2) A. T. Laurianu şi I. O. Ma.ssimu: Glossariu, Bucurescî 1871. p. 66 : 

((Bengal) s. f. după următorele eseniple pare de-o însemnătate cu epilepsiar 
dracii etc. : pare că a intrată Benga în elă; hagu pre Benga în tine, liia-te-ară 
Benga

(3) Ve4î «Gazeta Transilvaniei» an. LV. Braşovu.1892, No. 99, p. 4.
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îipoi ori şi cine pote să concedă că Românii. făcu henglihi- 
rile din cestiune nu numai în contra diochiuluî, ci şi în 
contra acestei fiinţe (1).

Ce se atinge de stupită (scuipitu, scuipalu), despre care amu 
disu mai sus că se întrebuinţeză la frământarea lutului din 
care se face benghiulu, trebue să amintimu că şi elu ase
menea e consideratu în tote ţerile locuite de Români ca unu 
mijlocu aperătoru în contra diochiului. De aici vine apoi şi 
datina că Româncele, voindu a feri pre copiii loru de di- 
ochi tot-d’auna de câte ori îi scaldă, după ce-î scoţii, stu- 
pescu în scăldătore, iar când cine-va se uită prea lungii 
la dînşii, îlu rogă să nu se mire şi să stupescă (scuipe) de 
trei ori spre copii (2), ceea ce ori şi cine o face, chiar şi în 
casulu acela, când m,uma copilului nu l’ar fi făcuţii luătoru 
de semă, rostindii în acelaşi timpu cuvintele: asd nu-ţl -fie 
de diocliî /» sau «.să nu vS fie de diodă /»

La Romani, dice Persiii, II, 31—34, când copilulii era 
de-o săptămână şi trebuia să i se dea unii nume, după ce 
era îmbăiată, doica îi ungea buzele şi fruntea cu scuipată, 
pentru ca să-lă păzescă de ochii cei reî (3).

In Transilvania moşa, după ce a scăldată şi înfăşată co- 
pilulă, îlă închină la Maica Domnului, apoi baga crucea în- 
trună blidă'cu apă şi stropindă cu apă de aceea pre noulă 
născută (;lice:

— InChină-se robulă saă roba lui Dumnedeă (Ioană sau 
Maria) în numele Tatălui, ală Fiului şi ală s-lui Duchă!

Apoi, atingendu-lă do vatră şi de uşă, urmeză:

(1) In Bucovina provine numele acestei fiinţe în urinătorele rostiri, cari se 
adreseză mal alesă copiiloră celoru neastâmpgraţî: du-te la Benga; lua-te-aru 
Benga să te iee; la Benga cu tine!

(2) Ve(jî şi Djuvara în «Ţera nouă» an. II. p. 251.
(3) Djuvara, în «Ţera nouă» an. II, p. 251.
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--Să fii bunu să taci ca cuptorulu, ca vatra, ca uşa!...
După acesta îlii aşeză puţinu, aşa înfăşatu cum este, sub 

-masă (1).
Cum a făcută şi acesta, moşa, luându banii cei de ar

gintă, cari s’aă pusă mai nainte în scăldătore şi cari sunt 
<le regulă meniţi pentru dînsa, îi strînge, iar scăldătorea 
o scote şi o aruncă afară.

Aci e de observată că atâtă scăldătorea acesta, în care 
s’a scăldată pentru prima oră copilulă, câtă şi tote scăldă- 
torile următore nu se aruncă în fie ce locă, ci totă-deauna 
Intr’ună locă retrasă, curată, unde nu umblă nimene, şi 
acesta din causă că, după cum amă amintită mai sus, se 
pune într’însa apă sfinţita, şi fiindă acestă sfinţită, e pecată 
să se arunce în fie-ce locă (2).

Mai departe nu e nici o dată bine ca scălduşele, în cari 
şe scaldă copilulă, să se arunce asupra saă pre sfîntulu 
s^re, pentru-că sorele dă lumii lumină şi ne încălqlesce, ci 
.,t-0tă-deauna în altă parte, de comună spre miedulu nopţii.

Moşa saă mama, cari aruncă scăldătorea spre sore, are 
mare pecată, iar copilulă mamei respective, îndată cum îlă 
scaldă, face--b-ube pe trupă.

Asemenea nu e bine a se arunca pe/osă, căci ună cân- 
tecă poporană din Transilvania (lice:

/Măicuţă, alu meu norocu 
I L’aî ţipată cu ciupa ’n tocă.

Măicuţă, a mea ticnelă
0-aî ţipată cu ciupa ’n pară ! (3)

/Întâia scăldătore a copiiloră e bine să se arunce mai 
»u semă pe flori, anume ca copiii să fie frumoşi şi atrăgetori

(1) Com. (le d-lu Rom. Simu.
(2) In Bucovina, Transilvania şi Banală, com. de d-lu I. Georgescu şi I. 

Popovicî.
(3) Com. de d-lu T. OUenu,

Marianii, Nascerea la Romani. 7 •
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ca florile (1), ori la trupina unui nucu, mSru^ saii perii, 
anume ca precum crescu şi rodescu pomii aceştia aşa să, 
crescă şi să rodescă şi copiii, cari sau scăldatu într’îiisa (2).

După ce a aruncatu acum scăldătorea afară şi după ce 
a căutatu iarăşi de nevastă, ca să nu i se ’ntemple nimicii 
rSu, dacă noii născutulii e băiatii, moşa aşteptă plină de 
bucurie până ce întră tatălii seu în casă; iar dacă a întratu, 
îlii poftesce să ocupe locii pe unii scaunii sau pe laiţă, căci 
ea are să-i aducă o veste bună, o veste forte îmbucurătore.

Tatălii copilului se aşeză pe scaunulii arătaţii şi aşteptă 
cu cea mai mare nerăbdare vestea îmbucurătore.

Insă moşă nu-i spune de o cam dată nimicii, ci se duce 
mai întâi la unu dulapii sau în alţii locii, scote unii şipii 
de rachiu cu miere, tornă întrunii paharu şi după ce în
chină la dînsulii şi cinstesce ea mai întâiu un paharu, umple 
din noii paharulu şi apoi întin(|endu-i-lii dice:

Tinde mâna,
„Că ţi-î vina!

Bărbatulii primesce paharulu şi-lu cinstesce şi elii de bine.
Moşa îi apucă„ acuni cuşma şi o pune întrunii cuiii de

asupra nepotei, unii semnii acesta că noii născutulii este 
băiatii şi cum că are să se Îngrij4scă de dînsulii ca să-i 
cumpere vestminte bărbătesci, şi până ce nu şi-a rescum- 
pera-o cu bani "sau cu vr’unii alţii darii, moşa nu vrea să 
i-o reîntorcă.

Tfi alte locuri e datină că moşa, după ce întră tatălii 
noului născuţii în casă, după ce-lii poftesce să şedă şi-)ii 
ein.stesce, să-lu descingă de brâu şi pre acesta să nu i-lu 
dee îndSrSptu, până-ce nu-lii rescumpără.

Tatălii băiatului scote cu cea mai mare bucurie si dă

(1) Dat. Rom. clin cele maî multe părţi ale Bucovinei.
(2) Corn. de cl-lu G. Tomoiagă.
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moşeî ’darulu pretinşii, şi acesta cu atâta mai de grabă, 
de 6re-ce atâtu în Bucovina, câtu şi ’n cele-l-alte locuri lo
cuite de Români, tatălu totu-deauna se bucură mai multu de 
nascerea unui băiatu, a unui feciorii decât a unei copile, 
pentru-că printr’însulu parte şi-a câştigată unu nou suc- 
cesoru, dela care spereză mai mare ajutoră şi hrană de
cât de la o lată, parte şi din acea causă că lemeea e con
siderată cu multă mai pe jos decât bărbatulă, şi totă- 
odată avendă o posiţie mai grea în viaţă (1). Pe când dacă 
noă nâscutulă e o fetiţă saă, după cum spună Transilvănenii, 
hăiată, se bucură mai multă mama sa (2).

Scurtă (jisă^-mîâi lie-care Română e cu multă mai bu- 
curosă dacă are mai mulţi băeţi decât fete, căci prin 
băeţi numele de familie se perpetueză, pe când dacă are 
numai fete, acela se perde, şi numai atunci nu, când băr
batulă adopteză numele de familie ală soţiei, ceea ce însă 
forte rară se ’ntemplă.

Dacă noă născutulă e fetiţă, lasă moşa pre tatălă seă în 
pace. Când întră însă vr’o lemee în casă, o desbrobodesce 
pre aceea de ştergară saă îi descinge brâneţele anume ca 
să fie pentru noă născuta, că ei de acestea îi trebuescă, şi 
până ce nu-i dă şi lemeea vr’ună dară 6re-şi care nu-i întorce 
lucrurile luate.

Totă aşa tacă şi moşele din Moldova.
«Când întră tatălă în casă — dice repausatulă Lambrior 

—baba moşă, pe a cărei sbârcită faţă, deprinsă cu poso
morită, se vede o rază de senină, îi sare înainte sprintenă 
ca o copilă şi-i spune voiosa veste că are ună băeţelă saă

(1) Corn. de^d-lu Rom. Simu.
(2) In Bucovina şi Transilvania, corn. de d-lu V. Turturenu: «Părinţii se 

bucură de regulă maî multu de băieţi decât de copile, pentru că băieţii 
portă numele tatălui. Mamele se bucură de copile, pentru că prin copile maî 
câştigă unu fiii, adecă pre ginere.»
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o fetiţă. Dacă noulu născută e băiatu, atunci baba se re
pede şi-î smulge căciula din capă, vestindu-i prin acesta, 
înainte de a-î spune vre-o vorbă, că are ună fecioră, că
ruia îi trebue astă-felă de lucruri. Totă asemenea face şy 
cu alţi bărbaţi, ce se ivescă în casă (1).» //

In Macedonia, când femeea nasce băiatu, acesta se' con
sideră ca ună eveniraentă fericită şi atunci în casă este 
mare veselie. Moşa vine în grabă de anunţă acesta tatălui, 
luându-i ea însăşi mai întâi fesulă de pe capă, când tatălă 
atunci plină de bucurie, o mulţămesce pentru vestea ce i-a 
adusă, dându-i bani; din contră când se nasce fată, veselia în 
familie este restrînsă, şi moşa anunţă acesta tatălui cu 6re- 
care vorbe de mângâere, care se mâhneşce şi simte în su- 
fletulă seă împreună cîPnepota ună regretă, despre cea ce 
i s’a întâmplată.

După ce s’a anunţată tata, se trimite ună băiată ca de 
vr’o doi-spre-dece ani, să dea de scire despre acesta pe la 
tote neniurile şi cunoscinţele mai de aprope. Acei încunosci- 
inţaţi, daă dreptă mulţămire băiatului cinci saă dece parale 
alţii mai cu dare de mână şi mai multă (2).

După ce i-a luată căciula saă l’a descinsă şi după ce a 
primită banii de rescumpSrare, moşa îi arată copilulă ce 
se află sub masă saă sub laiţă, adecă unde I’a fostă pusă 
cu puţină mai înainte de acesta.

Tatălă se scolă acum de pe scaună, se duce până lângă 
masă, unde se află copilulă, se plecă, îlă rădică şi sărutându-lă 
îlă duce şi-lă dă maicei sale.

Acestă datină de a rădica tatălă pre copiii noă născuţi dela 
pămîntă şi a-i da maicei loră se vede că e de origine ro-

(Ij Lainbrior, Obiceiuri şi credinţe la Români, în «Convorb. litcr.» an. IX, 
Iaşi 1875— 76, p. 2.

(2) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, publ. în op. cit. p. 40.
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mană, pentru că Romanii, când le recunosceau paternitatea, 
încă aveau datină de a-î rădica clei a pămîntu.

Iată ce ne spune d-lii Dr. At. M. Marienescu în privinţa acesta:
«In diua de nascere, după datina veche, se punea prun- 

culu pe pămîntu, ca să se probeze dacă e de vieţă şi dreptu 
iar nu strâmbii? Tata avea dreptu să-lu rădice sau ba, şi 
dacă îlu rădica, recunoscia că e alu sSu, are vieţă şi tre- 
Bue să-lu crescă, şi atunci se invoca luno Levana (rădică- 
torea); dacă nu-lu rădică,^xituncî sau nu-lu recunoscea de 
alu său, sail prunculu era unu monstru, şi în casulu din 
urmă avea dreptu să-Jil,x»m6re de locu cum cinci vecini au 
constatată că prunculu n’are''vreţSTTâr dacă era dubiu, 
atunci în alu treilea anu avea dreptu să-lu omore, de re
gulă să-lu îhnece7 şi dacă abusa tata de acestu dreptu îşi 
perdea jumătate din avere (2).»

Datina de-a lua bărbaţiloru cuşma din capu şi a-i des
cinge de brâu sau curea, iar pre femei a le desbrobodi sau 
a le descinge de brâneţe se repeţesce. din diua nascerii şi 
până după botezulu pruncului.

Aşa când întră vre-unu bărbatu după nascere în casa 
unde se află femeea bolnavă de nascere, luându i cuşma elice: 
(dţî iau cuşma, cd-l fmioru'. n iar când vine o femee:« î\l 
iaîb tulpanidu, că-l fattlly)

Şi nime nu se pune de pricină, ci fîe-care, bărbatu au 
muere, fecioru au tată, îi dă de noroculu copilului câte unu 
micu presentu sau plătescu câţi-va crucerî moşei ca să-i 
întorcă lucrurile luate.

De aice apoi, dela acestă datină vine şi dicala: anu te 
duce la cutare casă, ca ţi-orii lua cuşma soii tidpanuli'l» adecă;

(2) CultulCi păgânii şi creştinu. T. I, Serbătorile şi (latinele romane vecin 
Biicurescî 1884, p. 307 — 308.
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nu te duce ucolo fără de nemicu în mână, pentru că acolo 
s’a născuţii unii băiatu sau o copilă! (1)

In Munţii apuseni ai Transilvaniei, ori-ce străinii care 
întră în casa, în care s’a născuţii de curendu unu copilii, 
trebue asemenea să-i dea unii darii câtii de micii, de re
gulă în bani, altu-telii ar însemna că despreţuesce familia 
şi în specială pre mama copilului (2).

In unele părţi din Ţera-Iiomânescă din contră trei dile 
dela nascerea unui copilu, nu se spune adevărată de este 
hăiatu saă fată^ şi acesta pentru ca noă-născutulă să nu se 
deoche şi să trăiescă (3).

Totă în Ţera-Româneseă, îndată după ce a născută o fe- 
mee, se face cruce de tărîţe de grâă, una în rnijloculă ca
sei şi alta la uşă şi cine întră dice:

Aci de casa de tărîţe să te apuci.
Iar de copilu să nu te atingi!

Acesta se face anume ca copiiulă să nu plângă câtă va 
fi mică (4).

Când părinţii n’aă parte de copii, când le moră, ajjincl 
moşa din Transilvania, cum a rădicată pre celă noă născută, 
cum l’a scăldată şi l’a presentată părintelui seă, spuindu-i 
de ce felă de sexă e, îlă scote afară şi-lă pune la uliţă, şi 
care omă trece mai întâi şi află copiiulă, acela e obligată 
ca să-lă boteze. Făcendă acesta, atâtă moşa câtă şi părinţii 
credă că copiiulă, care a fostă astă-felă pusă, nu ya.jmu^(5).

In părţile Oraviţei din Banală, murindă în o familie în 
continuă copiii, apoi la proxima nascere se prinde ună co-

(1) Dat. Rom. din cole mai multe părţi ale Biicovincî.
(2) Frâncii şi Caridrea, op. cit., p. 147.
(3) Jonenu, op. cit. p. 13.
(4) lonenu, op. cit. p. 13.
(5) Cred. Rom. din Traiis. corn. de d-lu I. Georft’escn.
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coşu, de este pruncii, iar de este pruncă o găină, şi se îm
bracă în îmbrăcămîntulu cu care a venită celu nou-născutu 
pe lume şi se elice:

Dau capu 
Pentru capii,
Ochi
Pentru ochi,
Nasu
Pentru naşii.
Gură pentru gură,

înşirându tote ce se află la omu. Se face apoi o gropă în 
chilia, unde a cădutu copilulu când s’a născută, şi cosendu-se 
cioculă animalului cu aţă tare se îngropă acolo, puindu-se 
în gropă o bucăţică de marmoră, o bucăţică de tămâe 
albă şi alta negră.

Se tace de multe ori totă pentru acestu casă, ca şi’n 
Traîisilvania, că nou născutulu se scote în drumu afară, şi 
primulu care va trece pe lângă elu, acela se iea de naşă, 
credendu-se că primulă naşă este pScătosă şi pentru păcatele 
sale pătimescă fiii sufletesc! (1).

In alte părţi, totă din Banatii, când unoră părinţi le moră 
necontenită pruncii, moşa pune pre prunculă de curendă năs
cută într’ună legănă, în care mai pune încă şi ună lanţă 
de tieră; apoi îlă scote pe terestră afară şi-lă duce în drumulă 
mare, unde păzindu-lă îlă lasă să stee până ce vine ună 
omă, o muere saă ună copilă, de-lă află. Omulă ce l’a 
aflată se privesce apoi de naşă ală copilului aflată.

Prunculă se scote pe ferestră, iar nu pe uşă, pentru că 
pe uşă aă fostă scoşi fraţii sSi cari aă murită (2).

In unele părţi din Bomâm'a, precum bună-oră în judeţulă

(1) Aurclu lana, «Credinţe Ia nascerî,» în «Familia», an. XXV, p. 483.
(2) Corn. de d-lCl los. Olarîu.
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Ilfovu, când moru cuî-va copiii, aruncă pre celu nou-născutu 
în drumu, şi cine-Iu găsesce, acela să-lu boteze (1) în altele; 
este datină ca moşa, voindu să trăescă copilulu pre care 
l’a rădicaţii, cum se nasce, se duce cu elu la biserică, şi 
pre cine-va întâlni întaL la biserică, aceluia i-lâ dă să-lu 
b oteze.

Toţii aşa îndătineză de a face şi moşele din unele părţî 
ale Macedonia.

Iată ce ne spune în privinţa acesta d-lu T. T. Burada:
«Când într’o familie nu trăescă copiii, ci morii de mici, 

este obiceiulă, pentru a se evita acesta, ca moşa să iea co- 
pilulu îndată ce sa născută, fără însă ca să scie mama, să-lă 
ducă la biserică şi să-lă lase la pragulă uşeî, pentru ca 
să-lă găsescă ce! ce voră eşi din biserică. Atunci cine are 
plăcere iea copilulă găsită şi-lă bol&â. Moşa care era acolo/ 
şi nu o scia nimeni că pândesce cine-va, boteza copilulă, 
vine la naşă şi-î spune ală cu! este copilulă, şi acesta îlă 
duce a casă la mama lui, şi atunci acesta îlă înfieză ca şi 
cum ară fi ună copilă străinu (2).»

In unele părţi din Bomănia mai este încă şi aceea datină, 
ca nu multă după ce se nasce copilulă, să se trecă prin 
torţile unei căldări de aramă, apoi cu acea căldare nu se 
mai îmbla până ce copilulă nu se face mare ca s’o pată 
rădica singură de jos. Acesta se face asemenea ca copi
lulu să trăescă ani mulţi şi să fie tare ca metalulă din care 
se face căldarea (3).

Scăldătorea primă a copilului precum şi celea de până 
la dacă botejunea nu se întârzie prea lungă timpă.

(1) GcDmvuM, an. L Fâîdiismî 154: «Căimd îţi moini
pe ceM lăeui'iiăâ'âcultii anmeârld Sul drauDiiUi, şi eiee Fo .gă'si sâ'M( 

p)) Obamuurile Ha wa'seefea eepilleină, in np. mt p, 50. 
p)) ©p. A p. lâ şi 13.
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le face de comunu moşa, sau şi altă femee. Dela botejune 
încependu înainte, le face de regulă mama copilului.

Şi dacă mai nainte moşa n’a .trecutu nici una dintre da- 
tinele şi credinţele înşirate mai susu cu atâtu mai precaută 
şi mai rigurosă e mama copilului în privinţa împlinirii loru.

Aşa caută mama cu mare scrupulositate nu numai cum, 
ci totu odată când şi de unde se aduce apa pentru scăl- 
dătorea copilului, căci nu e totu una dacă se aduce ori şi 
când şi ori de unde.

Atâtii pentra scăldătorea primă, dacă e cu putinţa, însă 
mai cu semă pentru tote scăldâtorile următore apa trebue 
să se aducă totu-deauna după resăritulu şi înainte de apusulu 
sorelui (1).

Asemenea se caută ca scăldătorea să se facă ori şi când 
cu apă din unulu şi acelaşi locu, căci altu-felu, când se 
amestecă apa din douS fântâni sau se schimbă, luându-se 
o dată dintr’o fântână iar altă dată din altă fântână, atunci 
copilulu, care s’a scăldatu într’o asemenea scăldătore, nu 
mai dorme cum a dormită până la schimbarea apei; şi 
atunci e vai şi amaru de capulu mamei; nu mai are nici di 
nici nopte odihnă de plânsetele şi răcnetele copilului (2).

Dacă apa de scăldătore se iea dintr’ună lazii, atunci co
pilulu, care se scaldă într’însa, după credinţa poporului, când 
va ajunge mare, va fi numai de năcazu. Iată ce ne spune 
despre acesta o doină din Bucovina:

Mama mea, când m’a fâcutu,
Bine ei nu î-a părutu,
De subsuori m'a luatu 
Şi ’n apă că m’a scăldatu,

(1) Corn. de d-niî Rom. Simu .şi I. Gooiircscu.
(2) Corn. de d-lCi G. Tomoiagă.
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In apă de cea de iazu^
Ca să petrecu cu năcazu...
Şi covăţică de-arinu 
Ca să petrecu totîc străinu.
Apuşora n’a foştii bună,
Apuşor’a fostu de iazu 
Ca să petrecu cu necazu.
Ml-a pusă la grumazu mărgele
Să*2^etrecu dilele mele
Totu cu năcazu şi cu jele! (1).

Altă doină din Moldova şi anume din comuna Delenî; ne 
spune în privinţa acesta următorele:

Decât maică me lăceî 
Maî gliini me prăpădeî,
Ficioraşu nu mS avei.
Myat scăldatu cu-apâ di iazu 
Să sciu numa di năcazu (2).

Insă nu numai apa cea de iazu; ci chiar şi cea de părîii,
maî alesu când acesta e cam tulbure, încă nu e ibună. Do-
vada despre acesta avemu următorea doină totu din Moldova: / '

Măicuţă, măicuţă,
Tu când m’aî lăcutu 
Bine ţî a părutu;
Gând m’aî legănată 
Reu m’aî blăstematu.
Cu blâstemu de focu 
Ca să n’am norocu.
Iar când m7al scăldatu 
Vai că m7ai scăldatu 

\ Cu apă din iazu 
v Să fiu de năcazu^

(1) Din Stroescî, satu în districlulu Succviî, corn. de Gr. Poleacu, .slud. 
gimn.

(2) M. Canianu, Poesiî populare, Doino. laşî 1888, p. 96.
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Măicuţa, măicuţă,
Tu când m’aî făcutu 
Bine ţî-a părutu;
Când m’aî legânatu 
Reu m’aî blăstematu 
Cu blăstemu de focu 
Ca să n’am norocii ;
Iar când m'al scăldatu 
Val reîc m7al scaldatu 
Cii-apă din pâreu 
Să fiu cu toţi reu (1).

Cum că apa din unele rîurî sau părae are, după credinţa 
poporului, o influenţă fatală asupra viitorului copiiloru scăl
daţi cu ea, se pote cunosce şi din urmălorele versuri, ce 
le scotemu dintro baladă din Ţera Bomânescă:

f
Tacî, că te-am scăldaţii 
Cu apă de Prutu,
Să fiî totu urîtu ;

\Cu apă de luncă,
Să fiî totîi de ducă . . . (2).

Credinţa în privinţa mărgelelor ii amintită în poesia de 
maî sus din Bucovina, esistă şi în Ţera Românescă:

f(La băeţî — ne spune d-lu lonenu — să nu se pună măr
gele la gâtu, căci făcendu-se mari, şi îmbetându-se vre
odată plângu până se trezescu (3).))

Dacă apa se iea dintr unu vadu sau dintr unu locu, unde 
se află mulţi spini, asemenea nu e bine. Dovadă despre 
acestă credinţă avemu următorele versuri dintr’o doină din 
Moldova:

fFrundulenă lemnu uscaţii,
ICând mamuca m’a scăldată

(1) Sevastos Cântece Mold., Iaşi 1888, p.
(2) Teodorescu, Poesiî pop., p. 438.
(3) lonenu, op. cit. b- 21.

15.
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Of! că reii m’a maî scâlciata 
Cu apuşoră clin vădii 
Să umblu din satii în satu,
Cu apuşoră din iazu 
Să fiii lumii de necazii,
Cu apşoră trestioră 
Să umblii din ţeră’n ţeră 
Cu traista subsuoră;
Cu apuşâra din spini 
Să umblu totu prin străini (1).

Altă doină, totii din Moldova, şi anume din Hârlău, în 
care se amintesce apa de spinî^ sună aşa:

Maică duiosă,
Remâî sănetosă,
Tu când m’aî făcuţii 
Chine, maică, ţî-o părutu;
Da când m'al scăldaţii]
Rcu m’aî blăstematii,
Cu blăstemu ce alu de focii 
Di nu maî am în lumi norocu.
Si m;aî scăldată cu apă de schinij 
Di sunt în lume totu străină.
Şi m>al scăldată cu apă din iaz 
Şi sunt în lumi di năcazu (2).

Maî pe scurţii ori ce apă stătută saii stătătore. Unu curg^- 
ture şi în acela-şî timpii tulbure sau amestecată cu felurite 
ingrediente nu e nici de cum bună de scaldă pentru copi- 
lula nou-născutu; căci o astii-felu de apă e simbolulii nenoro
cirii. Dovadă despre acesta maî roproducemu încă şi ur- 
mătorea doină din Fundulii-Moldoveî în Bucovina :

Fruncjiişoră meru meruntu,
Mămuţa când m’o făcuţii

(1) Sevastos, Cântece, p. 21.
(2) Canian, op. cit., p. 183.
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Tare bine i-o părutu,
Iară când m’o legănaţii 
Tare reu m’o blăstematii 
Cu blăstSmu amaru de plânsu,
Tare de mine s’o prinsu.
C’unii piciorii m’o legănata 
Şi din ochi o lăcrămată 
Din gură o blăstematii ....
Dimineţa m’o scăldaţii 
M;o scăldată cu apă lină 
Ca să fiă^ mamă^ străină^
Uamiadă cu-apă din lăiocu (l)v/
Ca să nu mai am norocu^
Sera cu apă din iazu 
Ca să fiu iotă de năccazu (2).

Dacă apa se iea dintrimii părîu curatu şi repede curge- 
torii sau dintro fântână, care după credinţa poporului e 
■cea maî potrivită, atunci băiatulu, ce se scaldă întrînsa, vafîsă- 
netosii şi bine crescutu; iar dacă va fî luată de sub vre-o 
punte^ atunci va fi viteză de munte. Iată ce ne spune o 
doină poporală şi în acestă privinţă:

Spune-mî maic’ adeveratu 
Cu ce apă m’aî scăldată!
Ori cu apă de păriă 
Să portă pistâle la hrâă ?
Ori cu apă de fântână 
Să poi'lă sabia 7ntryo mână?
Ori cu apă de sub punte 
Să fiă viUzulă de munte ! (3)

Pe lângă plantele înşirate maî sus, cari sunt îndătinate 
a se pune în prima scăldătore a copilului, mama acestuia,

(1) In Moldova cuviintulu acesta se rostesce lăptocu.
(2) Dict. de Paraschiva L. Leuş tenii.
(8) P. N. Oltenescul «Cântece pop.» în «Amiculu poporului,» an. I. Pesta 

1867, p. 295.
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după ce se însănetoşeză şi se rădică din patu, maî pune 
după împrejurări şi trebuinţă încă şi multe altele, parte pen
tru ca copilulu să nu se dioche (1), parte pentru ca să se 
întărescă, să fie frumosu, sănetosii şi voinicii. Cele pentru 
'trrtăfîre sunt maî cu semă româniţa) mintă creţă şi negră. 

După botezulu copilului maî pune încă şi câte~va fire de 
grâUy carî însemneză că precum e grâulu maî aleşii şi maî 
'calitatii dintre tote pânile, aşa să fie şi prunculii noii-năs- 
cutii. Şi'gF^ulu de-aceea se pune abia după botezii în scăl- 
dătore, pentru că'eliî, după credinţa poporului, e sfinţii ca 
Şl mirula (2), de ore ce, după cum arată şi următorea le
gendă din MaramureşH, e făcuţii din carnea Domnuluî nostru 
Is. Chr. când a foştii restignitii: -

Dumnezeu când a umblată 
Ţoţî sfinţii l’au întrebată:
— «Grâulă celă curată, 
Vinulă strecurată,
Şi mirulu celă stîntă 
Din ce-să pe pămîntă ?
Din ce sunt făcute,
De-su aşa plăcute ?
— «Voî prea bine sciţi. 
Deci ce maî voiţi.
Bine, forte bine,

/ Căci aţî fostă cu mine,
' Când noî am eşită 
: La câmpă părăsită 
j Sus la Rusalimă, 
j Ca să maî privimă 

’iGrâne fără spică 
■ îŞi vil fără vinuri 

Şi florî fără miruri.

îndată în cale 
La fântână ’n vale. 
Rece ventă uşoră, 
Pal tină gălbinoră. 
Sub frunde mărunte, 

\La umbră rotundă 
|Boî, vaci adăpămă 
Şi noî însetâmă- 
Voî aţî şî-adormită, 

/Eă am strejuită 
/ Tiranii, Evreiî, 

Mânioşî ca leiî,
Aă şi audită.
La noî aă venită,
Voî toţî aţî scăpată. 
Dar eă m^am lăsată 

\ Să paţă pentru voî 
\Şi turma de oî.
Şi eî mc legară

(1) Corn. de d-lu Rom. Simu. v ^
(2) Dict. de Maria Vasiluţu din Poiana-Stâmpii.
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/ Şi prinsu me purtarâ 
: Până la Pilatu,
\ La casa de sfatu.

1 Legea îmî punea 
/ Din care eşia 

Să fiu restignitu 
Şi batjocoriţii 
Pe cruce de bradu 
Precum vrea Pilatu. 
Apoi m’au întinsu 

\ Şi tare m’aii strînsu,
1 Carnea josu cădea^
\ Pe unde pică 

K Crâţc hunu se făcea.

/

Cue de oţelu
Dândii cu maîu de fîerii, / 
In mâni, în piciore,
Cuele bătoa,
Sângele-ml curgea.^
Pe-iinde picură,
Vinii bunii se făcea.
Şi spini aduna 
Şi me ’ncununâ,
Tare me ’mpungea, 
Sudârea-mi curg ea 
Pe unde pică 
Miruri îndorea (1).»

/
\

Româncele clin Transilvaniape lângă unele clin plantele 
arătate maî sus, maî punu încă şi o nucă mică ca aluna, 
pentru ca copilulu ce se scaldă întrînsa să nu se vateme, 
iar dacă hăşele i sunt ceva mari, să scadă; la copile să nu 
le crescă prea mari ţîţele (2).

Româncele clin Ţera~Românescă, scăldându copiii în diua 
de Sân-T6derH punu în scăldătore pietricele şi fiori de fenu^ 
ca să fie săn&toşl ca petra şi drăgăstoşî ca florile (3).

Pe lânsră acesta mamele maî întrebuinteză încă si o mul- 
ţinie de descântece, farmece şi vrăji în timpulu scăldării, şi 
anume: descântecele ca stingerea cărbuniloru în scăldătore, 
pentru ca să nu se dioche, apoi şi pentru ca să fie feritu 
de tote răutăţile, bălele şi spiritele cele necurate; iar farme
cele şi vrăjile, mai alesu dacă e fetiţă, pentru ca acesta 
să fie Irumosă, atrăgetore, încântătore şi farmecătore.

Iată ce ne spune, cu privire la acestă datină forte răs-

(1) Familia, an. VIII, Pesta 1872. p. 198.
(2) Corn de d-lfi Rom. Simu. — O fată, care are ţîţe marî, nu e frumosă, 

ci cu câtu e maî trasă cu atâta c maî frumosă.
(3) loru^nii, op. cit., p. 21
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pândită printre Români şi V. Alecsandri în a Legenda Bân- 
dunicăî:»

O (Jînă coborîtă din zodia cerescă 
Veni să o descânte, s’o legene, s’o crescă,
Să-î dee farmecii dulce, podobe., scumpe daruri,
S’o apere ’n vieţă de-a dileloru amaruri.
Ea-î puse-o scăldătore cu apă ne’ncepută,
De ploie neatinsă, de sore nevedută,
Şi ’n apa încăldită cu lemnu mirositorii 
O trestie, unu faguru şî-o flore de bujorii,
Menindii prin şopte blânde copila să devie 
Năltuţă, mlădiosă ca trestia vercjie.
La graiii ca mierea dulce, la chipii fărmecâtore,
Şi ca bujorulu mândru de ochi atrăgătore (1).

Datina de-a pune diferite plante, şi maî alesu flori miro- 
sitore, în scăldătore copiiloru, e usitată nu numai la Românii 
din Bucovina, ci şi la ceî din alte teri. Dovadă desprea ace
sta- avemu nu numai esperinţa de tote dilele, ci şi o mul
ţime de doine. Iată una din Transilvania'.

In cea verde dumbrăviţă 
Şede-o dalbă copiliţă 
Teneră ca şî-o mlădiţă.
Câţi voinici că o vedea 
Toţi din gură îî (Jicea:
— Copiliţă, draga mea,
Ian trageţi tu cununa 
De pe coda ochiului 
Maî pe vîrvulu capului,
Că tu ’n lume de-î trăi 
Mulţî voinicî îî nebuni.
— Nu-î de vină cununa,
Că-î de vină maica mea,
De ce m’a făcutu aşa.

(1) Opere complete. Poesiî. Voi. III, Bucurescî 1875. Legende, p. 80.
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Fmnclă verde lemnii de bradu, 
Că pe mine m’a scăldaţii 
Tatu In rosmarinjl şi flori 
Să fiii dragă la feciori,
Jii rosmarinu de celu verde 
Să fiu dragă cui me vede (1).

■V"

Ba, mamele trebue să iee forte bine soma nu numai la 
ceea ce punţi în scăldâtore, ci chiar şi la vdnuţa sau covă- 
ţica, în care se scaldă copilulu, din ce felu de lemnu e fă
cută acesta, precum şi la aceea, pe ce timpu se cuvine a se 
scălda copilulti.

Dacă e vănuţă, trebue să fie făcută din lemnii, de hradti, 
iar dacă e covăţică mai cu semă de teiU. Din arinii însă 
nu e bine să se facă nici una nici alta, căci în caşului ace
sta nou-născutulu copilu, când va fi mare, va petrece mal 
multa prin străini.

Copilului trebue scăldatul totu-deauina înainte de apusulu 
sorelui. Dacă se scaldă când apune sorele sau mai târcUfl, 
atunci cap6fă joMnsdrî~şi nu pofe-ele feTu^m’mL(,2).

In Ţera-Românesed credunKdmancelc că e bine, şi de-aceea 
şi ’ndătineză, de a scăldâ copilului numai dimineţa după re- 
sărituilu sorelui şi sera mai nainte de-a apune, ca să nu-i 
pieră vederile când se va face în verstă (3).

In timpului scăldării, dacă copiluilu e spurcata, e bine, 
după credinţa Româncelorui din Transilvania, să se bage în 
scaldă viorele alde şi cojd de salcă, după ce mai întâi par
tea de-asupra, adecă cea verde, i s’a rasu (4).

Totu pentru spurcatul se mai observă încă şi următorea 
procedură: i se face în trei Vineri scaldă de lapte rnulsfi

----------------------------------
(1) I. PopCi RetegaiiulCi Trandafiri, şi viorele, p. 89. ^ ^
(2) Pretutindene în Bucovina. w- *'
(3) lonenii, op. cit. p. 15. ^
(4) Corn. de d-lu Rom. Simu.

Marianii, Nasccrea la Romîlin!. 8 •
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clela trei vaci în trei Vineri de treî muerî iertate, adecă bS- 
trâne. Iar nemijlociţii după scaldă se unge cu untură râncedă 
de căpătată. Untura acesta se pune de-asupra la unu cornu, 
unde adecă se întâlnescu două garduri saft ziduri, iar lap
tele se varsă peste untură (1).

Româncele din Bucovina spală nu numai corpulu copilului, 
ci şi guriţa acestuia, anume ca să nu capete flesne.

După scăldare mai fîe-care româncă îndătineză a unge pre 
copilulu scăldată cu untă saă şi cu altă-telă de unsore, anu
me ca să i se moie ciolanele, şi; dacă cum-va e sclintită, 
şoldită, saă are ună altă defectă oreşi-care corporală, să-lă 
potă din cu bună vreme afla şi îndrepta.

Datina acesta se vede şi din următorea poesie pop. din 
Bârgăă în Transilvania:

Pân’ ce-su negru, nu-su ţigană,
Că-su copilă de moldo vană,
Că m’o unsă mama cu untă 
Să fiă tuturoră plăcută.
Că m’o unsă mama cu zară 
Să fiă plăcută la o ţeră (2).

Mai departe adese-ori îndătineză mamele după scăldare, 
nu numai a înfăşa pre copiii loră, fie băeţî saă copile, în 
obiectele necesare spre acestă scopă, ci totă-odată a-î şi îm
podobi cu diferite flori.

O doină poporană, care ne amintesce datina acesta, sună 
precum urmeză:

Mândră mămuc’ am avută,
Frumosă copilă m’a făcută,
M’a ’nfăşată cu flori de munte,

_/ Toţi gura să mi-o asculte,
T Mândrele să ml-o sărute (3).

(1) Corn de d-la Rom. Simu.
(2) I. Popa Rcteganuia, Chiuituri, dc cari strigă feciorii in joca. Gherla 

1891, p. 99.
(3) Pocsii pop. in «Amicula pop.» an. I. Pesta 1867. p 264.



— 115 —

Precum după scăldare, aşa şi după ce l’au înfăşatu şi 
pusu în legănă ca să adormă, fie-care mamă atâtu din Da- 
cia-traiană câtu şi din Macedonia, iea cu degetele stupită 
din gură şi-lă unge la ochi, îi face cruce de trei ori, dacă 
e botezată, şi-lă trage de naşă până la 40 de dile, parte, 
după cura am spusă şi mai susă, ca să nu se potă apro
pia spiritele cele necurate de dînsulă, şi parte ca să fie 
vioiă şi nasulu sSu să capete o formă frumosă (1).

Când aruncă scăldătorea afară nu e de ajunsă în cotro şi 
unde o aruncă, ci totă-odată şi când o aruncă. Aşa, după 
credinţa Românceloră din Transilvania şi Moldova, nici odată 
nu e bine de a se arunca scăldătorea afară după ce înse- 
reză saă chiar în decursulă nopţii, ci totă-deauna înainte de 
acesta. De aceea se şi dice apoi că copilulă nu e bine să 
se scalde înainte de apunerea sorelui (2).

Totă aşa credu şi Româncele din unele părţi ale Româ
niei. Iată ce ne spune în privinţa acesta d-lă lonenu:

«Lăturile, în cari se scaldă ună copilă, să nu se mai 
arunce afară, dacă a scăpătată sorele, căci capătă copilulă 
plânsâ, suspină şi murdărie în capă (3).»

Asemenea nu îndătineză de-a arunca scăldătorea pe vre- 
ună gardă, căci dice o doină poporană din Transilvania:

Spune-mi maic’ adevărată 
Scalda unde mî-aî ţipată?

(1) Datina şi Credinţa Româniloru din Bucovina. —'Burada: Obiceiurile 
la nascerea copiiloril, în op. cit., p. 45: «După. ce copilulti s’a înfâşatCL şi s’a 
pusa în sănnăniţit (legănu) ca să adormă, muma iea cu degetele scuipata din 
gură şi-la unge la ochi, îî face cruce de trei orî, de e botezata, şi-la trage de 
naşa până la 40 de 4de, pentru ca să fie vioia.»

(2) Corn. de d-la Rom. Simu; — «Şeejetorea», edit. Artura Goroveî, an. I. 
Fălticeni, 1892, p. 62: «Scăldătărea copiilora nu e bine s’o daî noptea afară.»

(.3) loneiia, op. cit., p. 17.
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Dor rn vtrviilu g ar ciulul 
Să fiu sluga satului 

1 Cătana rwptratulm ? (1)

Altă doină] tolii din Tronsilvama^ care asemenea ne amin- 
tesce despre credinţa acesta, sună :

Spune, maic’, adcveratu 
In ce scalda m’aî scăldalu: 
in scaldă de Joî seră 
Ca să ’nconjuru maic’ o ţeră ? 
vSpune, maic’, adcveratu 
Unde scalda mî*aî ţipatu:

I Peste unu gardu cu spini 
I Ca să fiu totu în străini?

7 Spune, maic’ adcveratu:
/ Unde scaldă mi-aî ţipatu:
I Peste unu gardu cu pirlazu 
i Ca să fiu totu de năcazu 

Şi cu lacrimi pe obrazu ? (2)

Dacă voeâcii ca copilului să-i mergă bine, să se îngraşe, 
atunci Româncele din unele părţi ale Transilvaniei înclăti- 
neză de-a arunca scalda în apropierea unei cocine sau coteţft, 
însă şi în casulu acesta se iea tare bine sema ca loculu, unde 
se aruncă să fie curatu (3).

In alte părţi, totu din Transilvania, au datină de-a vărsa 
apa, în care şi-au scăldată copiii si cu deosebire copilele, 
nu numai întrunu locu curatu, ci totu-odată şi la tulpina 
unui nucU (4), şi acesta din urmă cu scopu ca Iotă făptura

(1) loanu Slapa Poesiî pop. clin Serpreuşiu, comitatulCi Aradului, în «Ga
zeta poporului,» an. IV. Timişora 1888, No. 19.

(2) _ Eufrosina Sânclianu, «Doine şf hore clin poporu» în «Şeijetorea» ed. de 
los. Vulcanii, an. VIII, Oradia mare, 1882, p. 88.

(3) Corn. de cl-lu Rom. Simu.
(4) Jarnîk şi Bârseiiu, op. cit. p. 332: «Asemenea făcu şi felele cu apa, în 

care s’au spelatu. Totu-odată perulu, ce le remâne la pîeptanatu, îlu vîră fe
tele într’o scorbură de nucu, căcî astu-felCi credu ele, că voru ave totu-deauna 
code lungî şi frumose.»
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şi statura corpului loru sa fie frumosă şi atrăgetore. Dovadă 
despre acesta avemu, între altele, şi următorele versuri dintro 
doină poporană:

—Eu, lele, (le clorulu teii,
Nu potu sluji domnu-meii,
Nici s’ascultu po tata-teu!
—Bade, nu te superâ,
Că (leu nu e vina mea 
Ci-î vina măicuţa mea.
Ea frumosa m’a făcutu 
Şi eu ţie ţi-am plăcutu 
Ca piperulu Greciloru,
Ca tămâia popilorCi.
Când măicuţa m’a scăldata 
Ea ciupa că mî-a ţipata 
Totu în umbra nuciloru 
Spre chinuia voiniciloru (1).

Totu spre scopulu acesta, adecă ca copilele, când voru 
ajunge fete mari, să placă juniloru, îndătineză şi Româncele 
din Banatu a arunca scăldătorea, în care-şî scaldă copilele 
când sunt mici, în resvorulH viniloru (2). Iată o doină şi 
din acestă ţera, care ne arată nu numai unde se aruncă 
scăldătorea, ci totii-odată şi aceea în ce o încăWescu, adecă 
într’o olă nouă, ca şi Româncele din Bucovina, şi mai de
parte ca şi ele îndătineză a-şî scălda copiii în lapte dulce:

Pe câmpulu cu seminicu 
Ară badea şî-unu voinicii,
—Bunii lucru, bade, la plugu,
Bine tragu boii în jugiî.
—Mulţamu, mândră drăgăstosă,
Ce sciî da vorbă frumosă î

(1) Jariiik şi Bârsenu, op. cit. p. 17.
(2) In rcsvorulii viilorii.
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—Nu-su de vină eu, bădiţă,
Ci-î de vin-a mea măicuţă:
Că mama mea m>a scăldafu 
Şi scălduş' a lej)Matu 
In resvorulîc viniloru 
Să fiu dragă jimîloru.
Nu-sii de vin’ eu, bădiţă,
Ci-î de vin-a mea măicuţă:
Mfa scăldată din 6lă nouă 
Ca să fiu dragă şi voue.
Nu-su de vină eiî, bădiţă,
Ci-î de vin-a mea măicuţă:
Ma scăldată din olă verde 
Să fiă dragă cui me vede.
Nu-su de vină eu, bădiţă,
Ci-î de vin-a mea măicuţă:
3fa scăldată în lapte dulce 
Să fiă mândră ca şî-o cruce,
Şi scălduş'a lepMată^
De câte ort m'a scăldată.^
In resvorulă viniloră 
Să fiă dragă juniloru (1).

Precum scăldătorea nu e bine de-a se arunca în fîe-ce 
locu^ totii aşa nu e bine de-a se pune şi vănuţa sau co- 
văţica, în care sa scăldaţii copilulu, orî şi unde.

Dacă trdca (covăţica) de scaldă se pune cu gura în josii 
orî cătră părete, atunci credu Româncele din Transilvania 
că copilulu more (2).

In fine vro câte-va cuvinte şi asupra pelinceloru, şi apoî 
închiemu capitolulii acesta.

Pelincele unui copilu se spală de regulă în scăldătorea 
în care sa scăldaţii acela. Nu este însă bine ca ele să se

(1) G. Trăilă, în Familia, an. 1866. Pesta p. 393.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
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spele pe dosu, până ce copilulu nu va împlini trei anî, 
căci i se va întorce şi Im anusulu rpe dosii (1).

Pelincele sau cârpele unui copilu să nu se usuce la sore 
nici la ventil, până nu este botezatu, căci se 'pârleşte când 
va umhla prin sore.

Când se punu cârpele unui copilu afară să se usuce, să 
nu le apuce sfinţitulu soreluî, că copilulu capotă plânsă 
multu; dacă însă le apucă afară, să le scuture pe focii, apoi 
să le aducă în casă (2). Iar dacă le-a adusu şi voesce să în- 
feşe copilulu, să le afume mai întâi cu secărică) căci numai 
dacă le afumă nu capetă copilulu plânsorî (3).

Dacă pelincele copilului remânu peste nopte afară, se 
crede că spiritele necurate, despre cari amu amintiţii deja 
mai sus, le pocescii. Iar dacă aii rămaşii şi, aducendu-se 
după aceea, se întrebuinţeză, atunci lesne rse pote întâmpla 
copilului ceea ce i se întâmplă în casulii când rămâne sin
gurii (4).

In Banată se crede asemenea că scutecele nu este bine 
a se întinde să se usce (svântezej pe gardu, pe prăjini saii 
pe sfori, oi ele să se pună la svântatii pe o rotă de carii 
saii de trăsură, adusă anume spre scopulii acesta şi pusă 
în chilie lângă cuptoru sau sobă. Când se punii la uscaţii 
mama saii moşa trebue să dică :

«Cum e rota de iute şi de ageră, aşa să fie şi nepoţe- 
lulfx sau nepota mea N. de iute, ageră şi îndămânatică!»

Făcându-se acesta se crede că copiii, pentru cari s’aii 
uscatu în chipulu acesta scutecele, voru ave o deosebită 
agerime şi isteţime ! (5).

(1) lonenu, op. cit. p. 18.
(2) lonenu, op. cit. p. 17.
(3) Dat. şi cred. Rom. din Bucovina.
(4) Corn. de d-lQ. G. Tomoiagă. — «Şe^etorea» edit. Arturii Goroveî, an. I. 

Fălticeni 1892. p. 62: «Scutecile copiilorfl nu trebue lăsate noptea afară.»
(5) Corn. de d-lu I. Popovicî.
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Copilulu micu să nu,se ştergă la gură cu cârpe dela 
şeclututu luî, căci când se va face mare îî va mirosi gura (1).

Asemenea nu e bine, din diua în care a începulu copilulu 
a se înfăşa şi până după botezu, ca pelincele menite pen
tru dînsulu să se întrebuinţeze de cei de casă ca obiele 
(sing. obială), fiind că se crede şi se dice că acelu copilu 
nici când nu pole fi omit, însemnata, cu vaŞd în lume, iar 
când ajunge în etate de 2—3 ani începe a-i puţi din gură,, 
şi aşa-i pute apoi până ce more (2).

In fine mama română din Bucovina şi Transilvania, după 
ce a scăldată copilulu, după-ce l’a înfăşată şi i-a spălată 
pelincele, trebue numai decât să se spele şi ea în altă apă 
curată şi abia după aceea să-i dee ţîţă, căci alt-felU îl curgîi 
urechile (3).

In Ţera-Româniscd în scăldătorea unui copilă nebotezată 
moşa îşi spală piciorele, ca copilulu să umble curendU în 
piciore fi să fie iute la mersă (4).

După ce s’a botezată copilulă, nu e mai multă nimeriu 
iertată să-şi spele piciorele în scăldătore, căci e pecată (5).

(1) lonenu, op. cit. p. 19.
(2) Corn. de d-lii G. Tomoiagă.
(3) Corn. de d-lu Rom. Siinu.
(4) lonenu, op. cit. p. 17.
(5) Credinţa Româniloru din Bucovina.
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VIII.

SLOBOţ)IREA CASEI.

în cele maî multe părţi locuite de Români este datină ca 
în aceiaşi di, în care s^a născutu prunculu, să se facă şi 
slobozirea casei.

Acesta se face ast-felu:
Preotulu, însciinţatd fiindii de cătră unu familiantu alu 

femeii bolnave, se duce la locuinţa acesteia, şi ajungendu 
la starea locului face mai întâi sfinţirea cea mică a apel 
după rînduiala bisericescâ. Apoi, aprinclendu o lumină şi 
cădindu totă casa cu tămâe, începe: Bine cuvlntată este 
Dummdeulu nostru; ... Sfinte Dumnedeule;... Tatălu nostru;... 
Cd a ta este împărăţia şi tropariulii cjilel sau alu sfintulul 
de rlndii. După acesta, puindu (pitrachiluld pe capulu ne- 
potei, cetesce rugăciunile prescrise din rugăciunariu (niolit- 
venicu) pentru grabnica ei însănăto.şare şi rădicare din pa- 
tulu dureriloru precum şi pentru curdţireâ de tâtd spurcă
ciunea şi întinăciunea trupescd; apoi pentru păşirea ei de totd 
tirania diavolului şi de t6tâ năvălirea duliuriloru celoru ne- 
vădute; de neputinţă, slăbiciune, rîvnă, invidie şi deochi;
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iar pruncului nou-născutu ca să fie păzită fi ferită de t6tă 
fermecătwra fi riutatea, de iotă viforulă protivniculuî fi de 
duhurile viclene din Şi fi ede din ndpte, şi ca să se potă 
Învrednici a se Închină bisericeî pămîntescî, care este de 
Dumnezeu pregătită spre preamărirea numelui său celui sfintu 
Intr’tnsa.

Nemijlociţii după ce s au cetitu rugăciunile acestea nepoteî, 
luându moşa, care a rădicată prunculu, pre acesta în braţe 
şi Ingenunchindă cu dînsulu, preotulu fi cetesce şi eî rugă
ciunea de atrăţire.

Dacă, afară de moşă, au mai stătu şi alte femei Intru aju
toră nepoţel la nascere, atunci preotulu le cetesce şi acelora 
rugăciunea de curăţire.

Sfîrşindă preotulu de cetitu tote rugăciunile usitate la acesta 
ucasiune şi lacendă încheierea, dă nepoteî din apa sfinţită 
de trei ori de băută, stropesce apoi în crucişă atâtu casa câtu 
şi pre nepotă precum şi pre toţi cei ce se mai află în casă, 
dându în acelaşi timpu fie-căruia s-ta cruce de sărutată.

Cu acesta apoi se încheie întrega rînduială usitată la Sio- 
iidiŞirm «net mse(l).

în Mamimm asemenea se chemă preotulu, nu multă după 
nascere, ca să' facă aghiasmă, cu care se stropesce apoi co- 
piOlulâ., lehusa şS tăitâ casa; apoi moşa, lehusa şi fote fe
meile, carî au fostă în casă înainte de sosirea preotului, se 
^pală pe mâni cu acea aghiasmă (2).

în multe locud însă nu e datină ca preotuMsă fecă<Sfe- 
huŞmrm ms^ în aceeaşi «Jî, în care s’a născută pnmcnltă.

((t)) lă EmeaTmia Şii wf» fedo&iMfc p. S. Im IfeuaalftŞi Umsantia, cffiDm..
«Ite «IhM I. PepivM ^ SIL «<Slldl!wăiiraai missâ m feiseaşsi:: .iie sifliiii!i|pis)Be
«asai lem aşâ. i$tiimp%, Şi apiS «s iisiMtili ii«tS Şî «wuî a. telira tmtir’teii.» .

IP) Bmiaia. 0&iic®iiwtite ta masasRMi cfflffflteiii®. iim StenEnateaia,, «ţpi. ^
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ci cu vr’o câte-va dile sau chiar şi septemânî maî târdiu, 
şi anume atunci, când nepdta sa rădicaţii din patu şi pote 
umbla prin casă.

In acele locuri deci, unde se află datina din urmă, în
dată ce o femee a născuţii, se duce moşa la preotulu localii 
cu un văscioru, o steclă de apă curată, cu unii struţu de 
busuiocu pusu în gura steclei, ca preotulu să facă rugăciu
nile apei (1).

Preotulu face sfinţirea mică a apei, ca şi ’n casa nepotei, 
apoi cetindu moşei rugăciunea curăţeniei, îi dă apă sfinţită 
ca s’o iee cu sine.

Moşa, luându apa sfinţită şi îritorcendu-se la casa nepotei, 
îi dă ccsteia dintr’însa de trei ori de beutii şi totii de atâtea 
ori o stropesce, apoi o spală pe mâni şi pe faţă anume ca 
să fie curată şi abia după aceea mănâncă şi bea, căci altU- 
felu lehuza este spurcată (2).

Stropesce după aceea şi ea totă casa, ca şi preotulu, cu 
o parte din apa sfinţită adusă; cea-laltă parte însă o păs- 
treză, ca să aibă ce pune şi ’n scăldătorea pruncului, şi 
anume .cam atâta, câtu i-ar pute ajunge pentru trei, cinci 
sau noue scăldători. De i’egulă se păstfeză cam atâta, câtu 
i-ar ajunge de pusu în trei scăldători măcai'u câte unu micu 
păhărelu. Iar apa acăsta se păstreză şi se pune în scăldă
torea copilului de aceea, ca acesta să fie feritu de bole, de 
diochiu, de fermecătorii, precum şi de multe alte reutăţi.

(1) In Bucovina, România, Banalii şi Ungaria, corn. dc d-niî I. Popovicî şi 
El. Popu.

(2) In Bucovina şi la lonenu, op. cit. p. 8—9, şi dict. dcMariuca Nistoru, ro
mâncă din comuna Mălini în Moldova : nSlobodirea casei se face după nas- 
oere ; se face aghiasmă, cu care se spală nevasta şi moşa, cea dintâiu, ca să 
potă eşi până afară, cea din urmă ca să pdtă merge şi în altu locu. La ace- 
stă ocasiunc dă nevasta moşeî, pentru că acesta i-a turnatii aghiasmă pemânî 
ca să se spele, o păreche de mâneci de moşă.
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Atâtu femeea, care a născută, câtă şi moşa, care a rădicaUt 
sau a apucaţii prunculă, sunt, după cum am amintită şi 
maî sus, considerate de poporă ca necurate, întinate, spurcate. 
De aceea atâtu uneia câtă şi alteia i se cetesce rugăciunea 
de curăţire şi se stropescu cu apă sfinţită.

Despre moşă, care se ’ncumetă a eşi din casa nepoţel 
şi a întră în altă casă străină, înainte de ce i s’a cetită ru
găciunea de curăţire, se crede şi se spune că spurcă totU 
sătulă. Dreptu aceea nici o moşă creştină, respective română, 
nu se încumetă de felă a merge în altă locă, înainte de ce 
i s’a cetită rugăciunea acesta, doră numai la preotulă, însă 
şi aice anume numai ca să i se cetescă rugăciunea acesta.

După ce i s’a cetită rugăciunea de curăţire, moşa pote 
ori şi unde sa mergă. Pe câtă timpă însă se ocupă cu pre
gătirea mâncării la nepotă, şi voescc să se ducă acasă, nici 
odată nu e bine a se lăsa să mergă cu mâna golă, ci ori 
de câte ori s’ar duce e bine ca să i se dee, de nu alta, 
măcar o bucăţică de pâne sau ună blidă de făină şi acesta 
din causă ca copilulu să nu fie sărăcdciosă, ci să aibă totă- 
deauna de unde da, să fie avută si îndestulată în viata sa, 
precum s’a îndestulată şi moşa (1).

Nepotei însă până la 40 de dile nu-i este de felu iertată 
să iasă sau să însereze peste hotarulu gospodărei sale. 
Iar dacă iese după apusulă sorelui din casă, atunci celu 
puţină să se îmbrobode; nefăcendu acesta, se crede de obi- 
ceiă, că spiritele cele rele potu să o pocescă, şi ori o ame- 
ţescă, ori o nebunescă, ori o schimosescă; ba se crede, că 
o potă lua chiar şi pe sus şi apoi nu se pote mai multă 
nicăiri afla (2).

Nepota, care cuteză a umbla fără de rugăciunea de 40

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă şi alţi Români din Bucovina.
(2) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
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do dile prin salu sau numai prin vecini, e privită de cătră 
cele-lalte femei ca o călcâtore de lege, necreclinciosă şi mare 
pecătosă. Drepţii aceea rarii cine îşi face de lucru sau vor- 
besce cu dînsa (1).

După credinţa Româniloru slavisaţi din Mor a via, nepotei 
asemenea nu-i este nici când încuviinţatu să iasă din odaie 
şi din casă în timpulii celorii şese septemâni. Dacă nepota 
s’ar încumeta să iasă sub ceriulii liberii, atunci s’ar face 
vinovată viitoreî batere de ghiaţă (Hagelscblag) (2).

In Ungaria, femeii care a născută, nu-i este de felu iertată 
până la 40 de dile să între în ţarină (hotaru) din aceeaşi 
causă, din care nu-i este iertată nici celei din Moravia

Asemenea nu-i este iertată să morgă la fântână şi la vale, 
pentru că, dacă merge, îi remâne acolo ţîţa. Care vrea să 
mergă la fântână şi totă-odată să aibă şi ţîţă, după ce a 
ajunsă să mănânce o bucată de pâne şeclendă pe lodbele 
(disdelele) fântânei (3).

In Macedonia lehusa până la patru deci de dile nu iese 
din casă după ce a asfinţită sorele. Când se duce pentru 
prima dată prin ogradă, îşi acopere pieptulă cu perulă ca 
să nu-i fugă laptele; în Vlaho-Clisura şi în alte locuri îşi 
pune codile în gură (4).

Şi precum moşei şi nepotei, până ce nu li se cetescă rugă
ciunile de curăţenie, nu le este încuviinţată a călca peste 
pragulă altei case, aşa şi ori-cărei femei care are rîndurile, 
considerată fundă de poporă asemenea de necurată, nu-i 
este iertată, o septemână încependă din clina nascerii, chiar 
şi’n casulă acela, când s’ar fi botezată copilulă în reslim-

(1) Corn. de d-lu I Berariu, parohii şi exarlui.
(2) Eiiders. op. cit. p. 39
(3) Corn. de d-lii El. Popu.
{4) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, op. cit p. 48.
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pulu acesta (1), ba după uniî chiar şi până. Ia şese sep- 
temâni (2), a se duce în casa, unde se află vre-o nepotă, 
ca copilulu nou-născutu să nu capete boia numită roşaţă sau 
rofil precum şi alte bube rele. Şi dacă cu tote aceste, din 
nesciinţă sau din altă causă 6re-şî care, o astu-felu de femee 
întră într’Q casă, unde e unu copilu nou-născutu, e îndătorită 
să spue mamei copilului posiţia sa. Şi atunci copilulu nu 
capătă roşaţjă. Dar dacă tăinuesce adeyerulu, atunci copilulu 
de bună semă mai de vreme sau mai târdiu capătă roşaţă. 
Şi de se întâmplă una ca acesta, atunci mama copilului se 
supără grozavii de tare asupra femeii, care i-a tăinuită sta
rea sa.

Spre a se evită însă o astu-felu de neplăcere, ca să nu 
capete copilulu roşaţă, moşa sau, dacă acesta nu e în casă, 
apoi mama copilului sau şi altă femee întrebă pre femeea 
ce a venită ori de este curată.

Dacă femeea este curată spune, iar de nu atunci se duce 
la copilă şi prinijendu-lă de picioruţe dice: să fii mai curată 
şi mai frumosă de cum sunt eu acum (3).

Totă pentru ca să nu capete copilulă roşaţă unele moşe 
anină ună semnă roşă de-asupra uşei în casă, d. e. o bu
cată de strămătură roşă, o cordea roşă, ună peră roşă, etc. 
Făcendă acesta se crede că copilulă e ferită de ori şi ce 
reă (4\

In unele părţi din Transilvania se face Slohocjirea casez

(1) Dict. de P. L. Leuştenu.
(2) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
(3) Dict. de P. L. Leuştenu.—In Transilvania, scrie d-lu B. losofCi, dacă 

vre-o femee care tocmai atunci este cu rândurile femeesci cerceteză pe ceea 
ce a născutu de curendu şi intrându în casă nu (}ice, uitendu-se şi admirându 
pe copilu: «eu sunt maî urîtă decât tine,» atunci copilulu se umple de bube.— 
Totu aşa e usitatu şi la Românii din Ungaria, corn. de d-lii Elia Popu.

(4) Corn. de d-niî I. Berariu şi V. Tocariu.
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abia după şese septemânî, în altele însă, ca şi’n Bucovina, 
mai nainte şi mai alesu când e lucrulu câmpului. Prin ur
mare în totCi timpulu acesta nu-i este permisii să iasă şi 
să mergă mai departe, decât curtea (ograda) casei, nici 
să cosă, sau să arunce ochii spre sore, căci e pecatu. Ba 
în unele locuri femeea oprită septemâna întâia trebue să 
stee în patu, în care timpii nu se cuvine nici măcar să 
atingă pămîntulu cu piciorulu (1).

Dacă femeea se duce unde-va afară din curte, până nu e 
slobodită din casă, îşi pierde ţîţa. Iar dacă o slobode preotulu 
din casă, când merge întâia oră la fântână, după ce a slo- 
bodit’o din casă, trebue să verse mai întâi apă pe piciore, 
şi apoi să se întorcă cu vasulu acasă (2).

Mai departe, când iese nepola din casă până afară în 
tiropulîi ccloru şese săptămâni trebue să pună peste pruncă 
sau lângă dînsulu în legănă ceva fleru precum; unu cuţitu, 
unu forfece, etc.; dacă nu e fleru, măcar o mătură; iar Ia 
capă să i se pună VisulU Maicii Domnului^ că de nu face 
acesta, vină Puternicele şi i-lă schimbă. Asemenea şi mama, 
trebue să iee la sine vre-o bucăţică câtă de mică de fleră 
anume ca să nu se apropie lucru slabii şi de dînsa (3).

«Copilulă, pe câtă timpă nu e botezată, — scrie W. Schmidt, 
— se păzesce cu cea mai mare grijă ca să nu fie depărtată 
din casă nici să se pue la pieptulă altei femei decât nu
mai la ală mamei sale, pentru că amendoue acestea aducă 
nenorocire.

«Aşişderea copiii nebotezaţi nu se lasă nici când singuri 
fără ca să li se pue sub perinuţă ca scută o bucăţică de 
fleră saă o mătură contra spiriteloră rele saă contra strigeloriu

(1) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(2) Corn. de d-lu B. losofu.
(3) Corn. de d-nii Rom. Simu, B. losofu şi I. Georgescu.
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Pentru acesta se ’mpieclică maî cu semâ ca la întorcere spre 
casă să nu fie întrunii chipu neplăcutu suprinsă de cătră 
unu copilu uriciosLi, adecă de cătră unu monstru. Dacă însă 
se află unulu ca atare atunci să se bată fără cruţare, până 
ce spiritulu celu reu sau striga nu aduce gepilulii furatu 
iarăşi înderSptu (1).»

Câtu de lăţită e credinţa acesta la Românii din Transil
vania se pote vede şi din următorulu pasagiu, pre care-lu 
roproducemu dintr’o poveste întitulată «A7w. minţi»:

«Nu multu după botezulu copilului, când era crăiasa sin
gură acasă şi-şi legăna copilulu, întră zina llina la ea şi 
o întrebă:

— «Spune-mi dreptu: întrat’ai în casa de cătră răsări tu?
«Ea facil cu capulu că nu.
— «Nu ai întratu?
— «Nu!
«Atunci dîna iea copilulu din legănii şi se face nevedută.
«Cu câtu fu bucuria de mare la nascerea pruncului, cu 

atâtu Iu acum supărarea mai mare. Vremea însă le schimbă 
tote. Peste unu anii are crăiasa altii copilu, mai frumoşii 
decât celu d’întâiu.

«Acum bucuria le era nespusu de mare; ospeţe peste os
peţe, veselii peste veselii, dar odată, când era iarăşi numai 
crăiasa singură acasă şi-şi scălda copilulu, se ivesce ztna 
llina, pe unde şi cum scia ea, şi dice crăesei:

— «Postai în casa de cătră răsăriţii a paluteî mele?
«Crăiasa iar face din capu, că nu a fostu.
«Atunci dîna iar se face nevădută, ducendu cu sine şi pe 

accstu copilu.
«Supărarea acuma nu avea mărgini. Nu se puteau din des- 

lulii mira cum şi cine le fură copiii, unulu din legănii şi

(1) Op. cit. p, 26.
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altuia, din ciwpă (scaldă)! Unii curteni îşi dau cu socotelă, 
că crăiasă e în legătură cu necuratulu şi acela-i fură copiii; 
alţii cliceau, şi cu deosebire muierile, că mamonulil a neno- 
rocit’o de s’a făcuţii crăiasă şi că ea îi e dătore să-i dea 
lui rodulu pântecelui ; alţii diceaii, că e strigâie şi-şî omoră 
ea copiii, ori îi mănâncă (1).»

In unele părţi dm Banata din diua nascerii încependu îna
inte şi până la botezulu unui pruncii, dacă mama acestuia 
e singură acasă şi avendu trebi pe afară, e silită a lăsa 
copilulu nebotezatu singurii în casă, pune la căpetâiulu seu 
o bucăţică de ori şi ce felii de fîeru, credendu, că în ab
senţa ei sau a altei persone ce l’ar păzi, acea bucăţică de 
fierfl îlii păzesce şi foresce, spre a nu se apropia duhulii 
celu reii şi necurată de dînsulu. Dela timpulu botezării îna
inte însă pote rămâne şi singurii, căci duhulu celu reu nu 
se apropie mai multu de dînsulu, fiindu copilulu acum datu 
în scirea Tatălui cerescu şi avendu pe îngerulu seu păzi
torii, care-lu păzesce şi feresce nu numai de tote relele, ci 
şi de tote spiritele cele necurate (2).

Totu aşa credu şi Româncele din părţile Oravifeî. Ace
stea încă dicu că, câtu timpu e copilulu nebotezatu, nu este 
bine, ca să se lase singură în odae, ca nu cum-va necu- 
ratulă să-lă fure; dar dacă s’ar întâmpla să remâe singură, 
este bine să se pună lângă dînsulă ună obiectă de metală, 
de comună ună cuţită (3)

In Ungaria femeea, după ce a născută, trebue tare bine 
să câte de copilă, ca nu cum-va să vie Pădurena şi să-lă 
schimbe cu ală ei, căci mai alesă când dorme copilulă atunci 
îlă pote. Domne feri, mai iute fura, şi când se scolă află

(1) I. Popu-Reteg'anulCi, Poveşti ardelenesc!. Partea V. BraşovQ 1888, p. 20.
(2) Corn. de d-lu I. Popovicî.
(3) Aur. lana, în Familia, an. XXV, p, 483

Marianu, Nascerea la Români.
9
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pe alu Pădureniî, care e hîdu, peri tu, uscatu şi păroşii până chiar 
şi pe obrazu. Iar dacă femeea are de mersu până Ia o ve
cină după ceva saii numai până afară după vre o trebă 6re-şi 
care, atunci trebue să pue pe pieptulu pruncului, care se 
află în legănu, mătura dela uşă şi forfecele, căci apoi Pâ- 
durma nu-lu pote nici cum schimba (1),

In Moldova se crede că copilulii micu nu e bine a-lu lăsa 
singuru în casă, din causă că întră Necuratulu în elu; iar 
dacă se lasă singuru, b'ebue să se pună lângă albia lui o 
mătură ori unu cuţitu (2).

Românii din Bucovina asemenea credii şi spunu că îna
inte de botezu, ba chiar şi după acesta până la şese sep- 
tămâni, nu o bine ca să se lese copilulii singurii în casă 
fără a i se pune, când e culcaţii în covăţică saii în legănu, 
clescele cele de luaţii foculu saii vătrariulii, ori mătura sau 
alte lucruri de fîerii ori de lemnii din casă încrucişu pe le- 
gănii, anume ca să nu se potă apropia spiritele cele necurate 
de dînsulii.

întrebuinţarea fierului ca mijlocii de apărare contra spirite- 
lorii necurate este de origine forte veche. Ea era usitată 
şi Ia Romani. Iată ce ne spune în privinţa acesta natura- 
listulii Pliniu (XXXIV, 44):

«Pierulii servesce încă şi spi’e alte mijloce vindecătore... 
aşa folosesce elii contra vrăjitoriiloru stricăciose atâtu la cei 
înaintaţi în vîrstă câtii şi la copii, dacă se descrie cu dîn
sulii împrejurulii lorii unu cercii saii dacă se portă o armă 
(sabie) în prejurulii lorii, mai departe contra spiritelorii noc
turne, dacă cuie scose de pe mausolee se batii în pragulu 
usei...»

(1) Corn. de d-lu El. Popu.
(2) «Şecletorea», an. I. Fălticeni 1892, p. 52. — Idem. p. 19: «Când eşî din 

casă şi leşî copilulii în albie singuru, să puî lângă elii mătura orî unu cuţitu,. 
ca să nu între Necuratulu în elu.»
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Lăsându-se prunculu singurii până la şese sSptemânî în 
casă şi nepuindu maica sa, chiar şi când iese numai până 
afară sau se repede după ceva la o vecină, nisce clesce, 
mătură, Goleşeriu (melesteu), sau măcaru unu simplu beţu în 
crucişii peste legănulu sau covata, în care e aşezaţii, atunci 
vinii spiritele cele necura,te la dînsulu, şi ce felii de spiritii 
reii vine mai întâi la dînsulii, aşa lucreză şi cu prunculu 
de răii, adecă umilii e în starea să-lii muţescd, altulii să-lii 
calicescă, alii treilea să lii schimosescd, alu patrulea să-lii 
strîmbe, alii cincilea sa-lu chiorescă, alii şeselea să-lu usuce, 
alu şeptelea să-lti nebunescă, şi multe bole şi neputinţe potii 
să-î causeze.

Mai departe spunii şi credii Românii din Bucovina că 
până la şese septemâni şi mai aleşii până după botezu nu 
e nici de cum bine de-a scote copilulii afară după apusulu 
soreluî, căci şi în casulii acesta încă pote să i se întâmple 
vre-o nenorocire (1).

Toţii din acestă causă, până nu iese femeea din casă la 
şese septemâni, nu e bine să usce cârpele copilului afară (2).

Aceeaşi datină şi credinţă se află şi la Româncele din 
Macedonia.

Iată ce ne spune în privinţa acestă d-lii Burada:
«Nici odată prunculu nu se lasă singurii în odae; de se 

întâmplă ca muma să mergă măcar până în odaia de alături, 
atunci ea pune lângă elu o mătură, care ţine locu de o 
personă, căci altmintrelea se crede că vine strigoiultt îndată 
şi-lii schimbă, vedându-lu singurii, saii îlii face vampirii (li- 
liacii).

«Asemenea şi hainele copilului nu se lasă în ogradă 
după ce a sfinţitu sorele, decât numai după ce a împlinită

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
(2) Corn. de d-lu Rom. Sima.
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unu anii. Se crede că Zînele, cari sunt forte iubitore de 
copii mici, aducii bolă în hainele lorii ca să-i iee apoi cu 
ele (1).»

La Slobozirea femeii din casă moşele din Transilvania 
îndătineză de-a pune copilului aiu şi grâu la faşă pentru 
deocliiu; iar când ese femeea din casă afară, se crede că nu 
e bine să se ducă nicăirî de acasă, ca să nu se facă copilulu 
uliţarnicii (2).

In Moldova esistă credinţa, că pe unde umblă o nepotă fără 
molifta de 40 de dile, pe acolo arde pâmmtulu. De aceea, 
de cum a născută şi până după 40 de dile, nu e bine să 
mergă la fântână nici la vite, că e mare pScatu. Iar trei 
dile, după ce începe a eşi afară, trebue să iea cociorva în 
mână, pentru diocliiH, ciasu rS,u şi alte rele, ca să nu se 
lipescă de dînsa (3).

In Ţera-Românescd se crede din contră că, dacă o femee 
leuzd se uită pe vre-o câmpie cu erbă verde, se va usca 
acea erbă. Mai departe se dice, ca, şi ’n Moldova, că nu 
e bine ca o femee leuză să se ducă la vre-unu puţu sau 
fântână să iea apă, căci luându va seca acelu putu sau fân
tână (4).

Totu în Ţera-Românescă esistă credinţa, că nu e bine ca 
o leuză să se vadă cu alta 40 de clile, căci dacă se v6du 
Ie voru muri pruncii.

Când din întâmplare se vSdu două leuze mai nainte de 
a se împlini 40 de dile, făcu schimbu între dînsele cu ace, 
şi anume: ceea ce are băiatu dă acu cu gămălie, iar ceea ce 
are fată, unulu cu urechi, şi portă acestu schimbu până ce

(1) Obiceiurile la nascerea copiiloru in Macedonia, în op. cit. p. 44, 46.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(3) Dict. de Măriuca Nistoru Midinî.
(4) lonenu, op. cit. p. 9.
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se împlinescu 40 ele dile. Acesta se face ca să nu le moră 
pruncii (1).

In Macedonia asemenea nu este iertatu ca o lehusă să 
vedă pre altă lehusă înainte de 40 de dile dela nascere. 
Dacă se întâmplă una ca acestă, lehusele schimbă între ele 
câte o pane, pe care după 40 de dile şi le dau iarăşi în- 
dereptu (2).

O femee, câtu timpii este leuză, de câte ori iese atară, 
dacă nu i s’au cetitu rugăciunile de curăţenie, e bine ca 
să iea cu dînsa o mătură şi unu cuţitu, ca să se apere contra 
duhuriloru rele, căci îngerulu nu se pdte apropia de dînsa 
s’o apere, jiindu spu7,catd(3).

Femeea, de care nu se atinge bărbatu în cele şese săptă
mâni de leuzie, când iese la biserică se elice că «se duce 
6ia eu mielulă în gură, y) iar dacă este atinsă «se duce edijeua 
cu căţeluJa în gură)) (4).

Ca şi la Românii din Dacia-traiană, totu aşa şi la cei 
din Macedonia, muma rămâne 40 de dile în casă până la 
bine-cuvîntarea bisericei sub cuvîntu că este necurată. Focii 
nu se împrumută la vecini din casa, unde este lăuză, în 
aceste 40 de dile; în acea casă nu se cântă, nu se jocă 
în timpulii lăuziei; şi unu străină ce aru intra noptea în 
casă, este îndătoratu să păşescă peste unu tăciune de tocu 
ce se aduce înadinsu în tipsie (5).

Dacă o femeie a perdutu copilulu, atunci preotulu nu se 
duce de felu la dînsa acasă ca să facă slobozirea casei, nu 
sfinţesce apă, nici nu cetesce rugăciunile, ce se cetescu unei 
temei care a născută pruncă viă; ci femeea respectivă merge

(1) lonenu, op. cit. p. 10.
(2) Burada, Obiceiurile la nascera copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 46.
(3) lonenii, op. cit. p. 14.
(4) lonenu, op. cit. p. 15.
(5) Bolintinenii, Câletoriî la Românii din Macedonia, Bucurescî 1863, p. 8^.
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singură Ia dînsulii de-î cetesce, şi anume numai o singură 
rugăciune pentru iertarea picatei orii, pentru însăn^toşare, 
pentru ferirea de totîi meşteşngulu diavolului şi pentru cu
răţirea de tâtă spurcăciunea.

In fine, aici o loculu de-a aminti încă şi aceea, că moşa 
trebue să caute ca femeea, care a născuţii, până a treia di 
dela nascere, să nască numai decât şi locuia saii casa, în 
care s’a aflaţii copilulii, căci numai de Ia nascerea acestuia 
atârnă sănătatea bolnavei.

Când femeea bolnavă nu pote până a treia di să nască 
loculu, atunci, ca să nu i se întâmple vre-unii reu, moşa 
o aburesce cu ovăsu, cu coji de cepă, şi o legă cu ovesu 
fierţii la mijlocii (1).

(1) Dict. de Mariuca Ursaca din Doriia.
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IX.

RODINII.

După slobozirea casei şi însemnarea pruncului sau, unde 
este acesta îndătinatu de-a se face nemijlocitu după nascere, 
apoi nu multu după ce a adusu moşa apă sfinţită dela pre- 
otulu şi a stropită cu dînsa pre nepotă şi casa, lăţindu-se 
scirea prin satu, că cutare femee a născută, începă a veni 
una câte una vecinele şi prietenele, dar mai cu semă feme
ile, ce sunt mai de aprope înrudite, precum: surorile, cum
natele, cuscrele, nănaşele, cumetrele, finele, precum şi alte 
femei cunoscute, la casa nepotei, ca s’o vadă, să-i ureze şi 
să-i aducă fie-care, după voinţă şi putere, câte unulă saă 
şi mai multe daruri, numai să nu vie cu mâna golă.

Darurile, cari se aducă la acestă ocasiune şi cari în Bu
covina se numescă rodini sing. rodinU^ în Moldova rodine (1), 
în Transilvania podonii (2) şi ploconă (3), iar în Banată cin-

(1) A. Lambrior, «Coiiv. lit.» an. IX, p. 2,— Corn. do maî multe Românce 
din comuna Mălini.

(2) Corn. de d-lu I. Georgescu.
(3) Corn. de d-lii Rom. Simu.
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stă şi crăvaiă (1), constau în prima linie clip diferite bucate 
gustose, precum: zamd de găină, găini fripte, plăcinte, vSr- 
zărî, scoverze (lipii, clătite), chiroşte sau colţunaşi, gălusce, 
plachil, dumicată cu vină, chisăliţă din vină, gr>'âu cu miere; 
din fruptu: brânză eu smântână sau samachişă, untă, ouă, 
lapte, carne, pul de găină, găinl\ clin pane: pâne, hulei 
sau jemne, turte dulci, făină de grâă saă de păpuşoiă; din 
fructe: smochine, strafide, mere, pere, pome, povirlă, pomă 
de vie, nuci, faguri de miere sau zahără etc. şi în line: pânză, 
ştergare de îmbrobodită, scutece, precum şi multe alte lu
cruri trebuincose mai alesu pentru copilulu nou-născutu.

Totu la acesta ocasiune unele mai aducă încă şi câte unu 
şipu de rachiu fiertu cu miere sau cu zahăru şi o bucăţiică 
de sare. Yinu însă nu aduce nici una, pentru că acesta, tur- 
burânclu liniştea din năuntru a omului, lesne ar pute să 
strice nepotei (2), şi acesta pentru ori ce în lume nu ar 
voi să i se întâmple.

Rodinii sau mai bine clisă aducerea rodiniloră, care se 
esprimă prin a se duce şi a merge în rodini saă în rodine, 
clureză în cele mai multe părţi clin diua în care s’a năs
cută copilulă şi până după botezulă acestuia. După ce se 
boteză, hime nu mai merge în rodini.

In totă restirapulă clela nascere şi până la boteză nu e 
mai nici o singură di, în care să nu vie una saă mai multe 
femei în rodini.

Totă odată e de însemnată încă şi aceea, că Româncele 
Indătineză a merge în rodini nu numai la acelea, cu cari 
sunt înnemurite, ci şi la cele străine, şi avutele nu numai 
la celea de sema loră, ci şi la celea mai sermano, numai 
Românce să fie.

(1) Corn. de d-lu I. Popovicî.
(2) In Bucovina şi Transilvania, com. de Rom. Simu.
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Tn casulu clin urmă, într’unu satu cu omeni buni şi dar
nici, adese-ori copiii unui omu nevoiaşei au de tote; astu-felCi 
că cu ocasiunea căpetării unui nou frăţiorii sau soriore tră- 
escu, cum dice Românulu, ca şi în sînulu lui Dumnedeu, 
ne mai sciindu prin vr’o 3 — 7 dile ce e fomea.

După ce aii sositu la starea locului, pune fie-care femee 
rodinulu adusu lângă nepotă şi anume sau lângă capulu aces
teia, sau la piciorele patului, şi atingendu-o cu mâna dice:

—- Dumnezeii să te rădice! . . . Dumnedeu să te’ntă- 
rescă! . . . Dumnedeu să-ţi dee braţe pline! . . .

Sau aşa;
r

^ Bine v’amii găsitu!
Inlr’unu cîasu bunu cu norocii1 

i Şi totii bine să ve fie 
"itA jDe-aeiim şi până ’n vecie.

/Dar cu ce ve lăudaţi:
Cu fele ori cu feciori?
Să ve trăiască odrasla 
Intru mulţi ani fericiţi.

VS'ajungeţi s’o botezaţi 
^i s’o cununaţi! (1)

Apoi, întorcendu-se spre copilu şi dorindu-i şi acestuia 
crescere uşoră, viaţă îndelungată, sănetate, minte şi norocii, 
stupesce asupra lui dicendu; «.să nu-i fie de diochiu »

Moşa sau şi altă femee, care stă deobşte lângă nepotă, 
primesce darurile aduse şi, după ce le pune într’unu locu 
anumitu, scote dintr’unii dulapii sau de pe unu blidariii unu 
şipii cu rachiu şi cinstesce pre fie-care femee care a veniţii 
în rodini câte c’unii paharu sau două de rachiu, dându-i în 
acelaşi timpii şi ceva de gustare.

Dacă nepotă e sărmană şi nu e ’n stare să primescă pre

(1) Corn. de d-lu V. Tiirturenu, preotu.
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lemeea ce i-a adusu daruri cu' ceva dela sine, atunci moşa 
o primesce şi cinstesce cu cele ce i-a adusii ea.

Femeea, primindu paharulu în mână, trebue numai decât 
să-lu cinstescă de bine, căci numai aşa pote fi copilulu curata, 
pe când din contră copilulu devine mucosH pentru totă viaţa 
sa. Unu stropu însă totuşi trebue lă-lu lese pe fundu, ca să 
aibă ce arunca jos, căci aşa e bine! (1)

Cele mai multe femei, după unu paharu doue de cinste 
şi mai cu semă dacă vinu una câte una pe rendu, luându-şi 
remasu bunii, se ducii pe acasă.

Dacă din întâmplare s’aii adunaţii mai multe femei de
odată, atunci, mai aleşii în Moldova, după ce a uraţii fie-care 
la vremea sosireî sale sănătate nepotei şi veacii lungii cu 
norocii copilului, se punii la cinste şi totu îndesându paha
rele de rachiu îndulcitu cu miere îşi deşchidii din vorbă 
în vorbă totă inima. leaii mai întâi prilej ii de vorbă dela 
nisce stative (resboiu) ce zăcu în casă, sau. dela nisce ghe
me, ce stau pe cordă, ori dela o furcă ce stă zăhăită pe 
hoi’nii de când gazda este bolnavă, şi apoi grăesce fie-care 
de pânzele şi gospodăria sa, în vreme ce paharele se totii 
umplu şi se deşertă, şi sănetăţile mergii după obiceiii. Cârma 
totă a acestei mici ceremonii o are viitorea nănaşă, cumătră 
lehuzei, care de obiceiii este nuna cea mare. Câte prietenii 
nu se legă şi se înlărescii cu asemenea prilejuri!

Dar vremea întârdie şi bărbaţii aii să vină dela moră, 
dela pădure, din târgii saii dela câmpii; una mai grijiliele 
vestesce acesta şi atunci se deschide vorba despice apriga 
purtare şi chiar năsălnicia bărbaţiloru. Fie care elice câte 
ceva despre alu sSu: pe când unele îşi spunu năcazurile şi 
viaţa chinuită, altele se plângu, că de când s’aii măritaţii, 
bărbatulu nici măcarii le-a pomeniţii că-i sunt negri ochii;

(1) Datina Româniloru din Crasna şi Calafindcscî.
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iar altele mai ascunse la inimă, cu totă puterea rachiului, 
respunclu oftândii: «bărbaţii ca bărbaţii, şi mai bine şi mai 
r6u, aşa-i la gospodărie!»

Negurile serei începu a se versa şi femeile se rădică şi, 
luându-şi diua bună dela lehuză, dau somnii copilului şi iesu 
mai întrebându odată: pe cândU hotezulu f (1)

In Transilvania, cum a născuţii nevasta în pace, nemurite 
şi vecinele mergu de o felicită, dar, ca şi cele din Bucovina 
şi Moldova, nu mergii cu mâna golă, nu făcu visită ca dom- 
nele, pe V4 de oră, ci o caută totu mereu, adesea se în- 
tâlnescu câte 2—4 de-odată în casa nonei mame. Una îi 
aduce unu puiuţii fripţii, alta nisce plăcintuţe numai cu lapte 
şi cu oue frămîntate, alta o lecă de băutură bună îndulcită 
cu miere de stupii ori cu zăharii, alta tăiţei de găină şi 
aşa mai departe, dar nimeni nu vine la ea cu mâna golă.

Care cum vine îşi descopere cu vorbe prietenesci bucu
ria, că a scăpaţii Dumnedeii în pace pre noua mamă de 
durerile nascerii.

Şi aceste visite ţinii în Transilvania şese septemânî, în 
care timpu adecă mama română nu-i iertatu să iasă din 
casă (2).

In BanatU din contră este datină că baba, adecă moşa, 
după ce a rădicaţii copilulii şi a căutatu cu cea mai mare 
luare de semă de nepotă ca aceşteia să nu i se întemple 
nimicii, şi după ce i-a adusii molifta, adecă apă sfinţită 
dela preotulii, se duce la dînsa acasă ca să-i âducă şi ceva 
de mâncare şi de beutu, precum : pogace albă, supă bună, 
friptură, şi aluaturi gătite cu bunii gustu, apoi pome, mere 
pere, struguri şi o sticlă de rachiu de prune.

Aducerea acestorii mâncări şi beuturî, numite cinste sau

(1) A. Lambrior, în op. cit. p. 2—3.
(2) ((Gazeta Transilvaniei» an. LIV. Braşovu 1891. No. 32 în «Foiletonu».
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crăvaiU, se face în Banatu de clouS ori pe di în cele trei 
dile după nascere (1).

In fine, totu cam astu-felu de daruri ducu nepotei după 
nascere şi Româncele din Ungaria (2), precum şi cele din 
Macedonia.

«A doua di după nascere, — scrie d-lu T. T. Burada, cu 
privire la Românii din Macedonia, — rudele începu a vi- 
sită pre leuză; nimeni nu întră să o vadă, cu mâna golă, 
i se duce ca daru simitd sau gogoşe cu untu-de-lemnu nu
mite ţigăni, pilafu, vinii roşiu într’o sticlă acoperită cu unii 
testimelu coloraţii, şi altele de ale mâncării, pentru ca le- 
husa să aibă multu lapte, căci nu se află ca o mamă să-şi 
dea copilulu la doică să-lu alăpteze; simita se pune pe per
na lehusei dicendu-i: «.aistu puţină lucru ti laptele a mc- 
lui)) (3) = acestu puţinii lucru pentru laptele micuţului. Dacă 
noulu-născutu e băiatu, i se mai elice : (ns’bandză, s’gione 
mare, nunta ş’liu macam, curuna ş’liu băşămy> — să tră- 
escă, să fie mare, voinicii, să mâncămii la nuntă, să-i să- 
rutămii cununia ; iar de este fată se dice: asbănezd părinţii, 
s'hănezd şi nuna cu tiliie, şi la jecioru sK(inimy> (4) = .să 
trăiască părinţii, să trăiască şi naşa cu norocii, şi la băiatu 
să venimii! (5)

In scurtu disii Hodinii sunt pretutindene usitaţî.
Afară de cele înşirate până aici trebue să mai amintimii 

încă şi aceea că femeile bătrâne din Macedonia, când intră 
în casa lehusei, îndătineză ca să-i spună încetişoru: «.maşa-

(1) Coin de d-lu I. Popovicî.
(2) Corn. de d-lu Aurelu ChintoanCi.
(3) n = gn italienesce.
(4) Punemu ţ grecescu pentru a reproduce cu fidelitate .sunetulii particularii 

macedonenii, care nu pote fi reprodusCi cu o literă română.
(5) Obiceiurile la na.scerea copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 42—43.
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la'», apoi tare: a ghin e că cUte Dumnezeu că Jdeeşi cu uşu- 
reţă» — bine că dete Dumnedeu că făcuşi cu uşurinţă!

Când cei ce au veniţii ca să vadă pre lehusă se retragu 
pe la casele lorii, lehusa nu le dă mâna nici le dice după 
obiceiii: închinăciuni a casă sati ursea cu sănătate (poftimu 
cu sănătate), ci tace, acesta ca să nu se ducă laptele cu 
cei ce au veniţii s’o vadă (1).

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 40—41.
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X.

L Â P T A R E A.

Româncele de pretutindene, după câtu sciu eu până acu
ma, nu îndătineză a da copiiloru nou-născviţî îndată după 
nascere de suptu, ci abia a treia sau a patra di, adecă până 
după irecevQSk UrsitorilorU^ când le-a venitu laptele, căci ade
se orî se întâmplă că celorti mai multe mame nu le vine 
laptele până după a treia di şi anume după ce le-a scăl
daţii moşa. Până atunci copiii se nutrescu cu lapte de 
vacă răritu cu puţină apă şi îndulcită cu zahăru.

Unele moşe din Bucovina dau pruncului nou-născutu în
tâia oră să sugă printr’o petecuţă curată laj)te acru, anume 
ca să fie iute, sprintenă, să nu fie desmierdată şi gingaşă 
la mâncare, să-i priescă ori şi ce telă de bucate, şi abia 
după aceea prindă a-i da lapte dulce. Totă aşa facă mai pe 
urmă şi mamele, cari aă puţină lapte. Acelea ieaă zahără saă 
franzolă muiată în lapte dulce şi, puind’o într’o petecuţă 
curată, o daă copilului de suptă.

A treia di, când copilulă pote să fie aplecata, se cade 
că mă-sa să-i dee mai întâi ţîţa de suptă, iar nu altă fe-
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mee, ca în viaţa Juî să nu atârne de la hucdtura altuia (1). 
Atunci, înfăşinclu moşa copilulii câtu se pote de curatu 
şi aşezându-i-lu la pieptu, mama scurge mai întâi laptele 
celu rSu din ţîţe, se spală apoi cu aghiasmă, şi abia după 
aceea îi dă să sugă (2).

In acelaşi timpii însă trebue tare bine să iee sema ca 
de astă dată dându-i de supţii să nu-lii ţie pe mâna stângă, 
nici să nu-lii lăpteze din ţîţa stângă, căci totă viaţa lui va 
fi apoi stângăcia; ci să-lii ţie pe mâna dreptă şi să-i dea 
de suptă din ţîţa dreptă, căci în casulu acesta îi va fî îndă- 
mână a lucra tote lucrurile cu mâna dreptă, iar nu cu stânga, 
ceea ce causeză o mare neplăcere şi disgustu personelorii, 
cari vinu în atingere cu unu omu stângaciu, cai’e tote tre- 
bile le înplinesce totu numai cu mâna stângă (3).

Dacă însă nici până a treia (ii nu i-a sosită mamei lap
tele, si fiindu temere ca nu cum-va să se bolnăvescă co- 
pilulă, atunci moşa chemă pre o femee cu copilă mică din 
apropiere şi mai cu semă pre una, care e înrudită cu ma
ma saă tatălă copilului, ca aceea să-i dee de suptă. Fe- 
meea respectivă însă trebue să fie mai nainte de tote cu
rată, apoi harnică şi cu minte (4), şi când iea copilulă în 
braţe spre a-i da să sugă să-lă pue pe mâna dreptă şi să-i 
dee de suptă din ţîţa dreptă din aceeaşi causă, care s’a 
amintită mai sus (5).

Aducendu-se o temee ca să lăpteze copilulă mică, tatălă 
acestuia, moşa, saă cine e.ste, caută s’o hrănescă şi s’o cin-

(1) loiienu, op. cit. p. 9, şi corn. do d-lii I. Popovicî.
(2) In Bucovina şi Moldova, eoni. de inaî multe Românce din comuna Mălini. 
(8) Corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi Isacu, proprictarCi în Mahala, şi I.

Popovicî, înveţătoru în Opatiţa.
(4) Corn. de d-lCî G. Tomoiagă.
(o) Corn. de d-niî Ionică alCi luî lordachi Lsacii şi I. Popovicî.
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stescă cum se cuvine, ca copilulu să se sature de grabă şi 
să nu umble după mâncare (1).

Feme^ile, cari alăpteză copiii şi li se umflă vre o ţîţă, din 
care causă simtu durere, e bine să se ducă la latrină şi să 
le storcă în ea dicendu: «La ce aî poftită, aici găsesct,» 
căci îi va trece; sau să caute prin sare pisată noue peri şi 
să-i pună în apă şi să-i bea (2).

Se întemlpă nu o dată că la unele femei le vine cu multu 
mai de grabă laptele decât la altele. In casulu acesta, ne- 
putendu copilulu suge totîi laptele câtu se strînge, fiind îi 
prea slabii spre acesta, nu numai că li se hololiănescă ţîţele, 
ci ele multe ori capetă şi friguri de lapte. Deci moşa, sciinclu 
prea bine că frigurile de lapte sunt forte periculose, nu aş
teptă până ce voru învechi, ci caută din bună vreme ca să 
le depărteze.

Intre multe alte mijloce, ce le întrebuinţeză moşa spre 
depărtarea friguriloru acestora, e şi următoriulu descântecii:

lea unii ou, îlii sparge la capulii celu mai grosu, în caro 
scuipă bolnava, şi tăindu din fie-care unghie atâtu dela mâni 
câtii şi dela degetele pecioreloru, pune câte unu dărăbelu 
în elii.

lea apoi unii ifă părăsită mesuratu după mărimea bolnavei, 
îlu face motchiţd (3) şi-lu pune peste spărtura de ou.

Apoi luându unu firii de mătură cu care mestecându în 
ou dice:

«Cum se mătură gunoiulu din casă, aşa să se măture 
florile, tremurile, frigurile dela N.»

După tote acestea, luându oulu, îlu duce la o proptă de 
gardu şi îngropându Iu dice:

(1) Sevastos, Căletoriî, p. 46.
(2) loiienu, op. cit. p. 23.
(3) L’adună pe degete.
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Când din âstu ou puiu va maî învia,
După cloţă o pleca.
Şi cloţa oru pleca.
Şi demâncare le-o dâ 
Şi puii oru mânca.
Cu piciore oru umblâ,
Cu ochii oru vede,
Cu aripi oru sburâ,
Atunci să maî vină frigurile,
Fiorile;
Tremmdle 
Dela (cutare).

Iţulu îlu duce şi-lii pune unde se despartu drumurile, şi 
dice:

Cum se despartu drumurile.
Aşa să se despartă de N. florile,
Tremurile
Şi tote frigurile! (1)

Maî departe e de amintitu încă şi aceea că, după cre
dinţa poporului, e bine ca în cea dintâiu Duminecă dela 
nascerea unui copilu, să-î dea mă-sa ţîţă pe pragulu uşeî, ca 
:să nu capete arţagu la plânsu (2).

Iar în cele şese septemânî dintâiu nu e bine să şedă cine
ma, maî alesu bărbatu, pe patulti în care e copilulu şi pe 
aşternutulîi mameî sale, căcî dacă şede, femeiî i se umflă ţîţele 
şi i se iea laptele (3).

Din contră, când vine o femee ce are încă copilu micu în 
■casă, trebue numaî decât să mulgă ţîţă pe copilulu de casă

(1) Aurelii lana. «Din credinţele la nascerî», în «Familia» an. XXV. Oradia- 
mare 1889, No. 51, p. 604.

(2) lonenu, op. cit. p. 16.
(3) Corn. de d-niî Rom. Simu, şi B. losofu.

10
Marianu} Nascerea la KomUnî.
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sau pe aşternutulu nep6tei, ceea ce în semheză că-i lasă 
lapte (1).

In timpulu câtu unu copilu suge, femeea ce-Iu alăpteză, să 
. nu bea apă, căci iea copilulu ventu în nasu (2).

Iar dacă-i dă ţiţă cu mânile pline de aluatu, capetă frasu (3).
Când unei femei, care alăpteză vre-unu copilu, îi vine ţî- 

ţă şi curge singură, se crede că copilulu ce alăpteză doresce 
ţîţa şi trebue să-i dea (4).

Dacă unei femei până la trei clile nu-i vine ţîţă, este semnă 
că nu-î va trăi prunculu (5).

Dacă unei femei, din nebăgare de semă cu apa ce-a beut’o, 
i s’a întâmplată să bea şi vre-unu peru, atunci capătă 
morbulu numită astuparea ţîţeî (6).

J[n Macedonia pi*ima alăptare se face după ce aă trecută. 
24: de ore, şi se potrivesce ca.să-fie-odată c.a,resărituj.ă s6-- 

'/ reinî^ punendiuse-atănci pe capulă leluisei o sită şi înăuntru 
o pâne, pentru ca să aibă multă lapte; câte odată se trece 
gurguiulă printr’o verigă, lăsândă astă-felă să sugă prunculă, 
apoi se rupe o bucăţică din pânea ce a fostă pe capulă le- 
husei şi muind’o în vină, i-o dă să o mănânce.

Din odaia lehusei,'după asflnţitulă soreluî, nu se scote nici 
lumînare aprinsă, nici cărbuni aprinşi şi nici vr'ună altă 
obiectă, căci se crede că dacă sar face astă-felă, acesta or 
atrage după sine perderea laptelui lehusei (7).

(1) Corn. do d-niî Rom. Simu, şi B. losofu: Dacă pe cea ce a nâscutu o cer- 
ceteză în timpulu acela câtu stă în casă (40 qfile) altă muiere, ce încă lăpteză 
unu pruncii, şi dacă acosta nu mulge lapte pe aşternutulu născutei de curCmdu,. 
îî duce ţî(a la acdsta, ce a cercetat’o.

(2) londnu, op. cit. p. 15.
(3) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(4) lonenu, op. cit. p. 24
(5) lononu, op. cit. p. 8.
(6) Corn. de d-lu Elia Popu.
(7) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 43-
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In Bucovina din contră există credinţa, că până ce nu 
se boteză copilulu nou-născutu, nu e bine de a se da nicî 
unu lucru din casă; de aceea, ca nou-născutulu, trăindu, să 
se ţie de casă. Dacă se dă ceva din casă, atunci copilulu 
respectivii totă vieţa lui e numai ospe acasă, numai pe dru
muri şi prin satu trăesce (1).

Mai departe este datină la Românii din Macedonia să se 
păzescă ca nu cum-va perdelele de la fereşti să fie rădicate, 
pentru ca lehuza să nu vadă lumină la vr’o altă casă, căci 
atunci îi fuge laptele.

Asemenea nu se lasă lehuza singură în casă până ce nu 
se boteză copilulu, nici nu pote niniene întră la dînsa după 
ce s’a culcată. Iar înainte de culcare se acoperă oglindile 
cu prosope, apoi se afumă cu tămâe şi se închidă uşile; 
acesta se face până la 40 de dile dela nascerea pruncului.

Lehusa nici odată nu dă cu mâna sa vr’ună obiectă saă 
parale, căci se crede că-şi dă laptele (2).

In Ţera-lhmânescd femeile, ce nu aă lapte, ieaă păsată cu 
sămînţă de mărară şi ferbendu-le, beaă zama ce iese din- 
tr’însele; saă ieaă mazere cu rădăcini de pătrunjelă şi ros- 
marină si flore de micşoră, facă ciorbă dintr’înselo, si în 
totă vremea o mănâncă nelipsită, pe lângă altele ce mai 
aă gustă (3).

In fine, credă Românii din unele părţi ale Bucovinei că 
dacă Lină copilă more îndată după nascere, fără de a gusta 
ţiţa raâne-sa (mă-sii), acela numai dacă i s’a rostită formula 
botezului se face îngeră (4).

De se întâmplă să fugă laptete dela lehuză, atunci se toc-

(1) Corn. de d-lCi Ionica alii luî lordachi Isacu.
(2) Burada, Obiceiurile la nascere, op. cit. p. 43.
(3) Lupaşcu, op. cit. p. 62.
(4) Corn. de d-lu Ionică alu hiî lordachi Isacu.
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mesce unu omu, ca să iea turta ce a foştii tăcută pentru caş- 
mete (ursite), s’o înmoie în apă curgetore saii într’o fântână, 
şi după aceea s’o dea lehusei s’o mănânce, pentru ca să-î 
vie laptele (1).

Româncele din Transilvania din contră, dacă îşî perdu 
laptele, făcu o gaură în loculîi acela unde a născută, varsă 
puţină apă într’însa, şi apoi bendu cu o ţevă apă din gaura 
aceea, credu că capetă iarăşi laptele îndereptu.

Mai departe, dacă o femee îşi perde laptele, este datină
totu în Transilvania, că iea o fălie de pâne se duce şi se
pune din jos de roţile morii, ţine pânea acolo unde stro-
pesce rota învertindu-se şi apoi, mâncându acea falie de 
pâne, crede că capătă iarăşi laptele la locu (2).

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 46.
(2) Corn. de d-lii B. losofu.
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XI.

URSITORELE.

Ursitdrele^ numite altmintrelea şi Ursite, iar la Românii 
clin Macedonia, mire, albe, hdrăsite şi caşmete, sunt trei fete 
sau mai bine disu trei dine (1), cari, după credinţa unora, 
vinii, ca să croescă ursita copilului nou-născutu (2), totu- 
deauna în săptămâna în care s’a născuţii unu copilu, în 
nopţile fără de soţii, adecă: a treia (3), a cincea şi a şeptea

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 44:
«Aceste trei mire, numite şi albele sau hărăsitele sau şi casmetele (ursitele), 
se crede câ sunt trei fete mari sau neveste îmbrăcate în albii, cari stau 
prin grădină sau pe sub strdşina casei, iar noptea se primbă şi prin ogradă; 
de aceea este obiceiulu că, dacă cine-va iese noptea din casă, să se ducă prin 
ogradă, trebue numai decât să tuşescă şi să-şî facă cruce, vre-o ru
găciune, Tatălu nostru sau Sfinte Dumnedeule, acesta pentru ca să audă cele 
trei mire şi să se ferescă, ca nu cum-va să fie călcate în piciore, ceea ce ar 
fî mare pecatu.»

(2) Wlislocki, op. cit. p. 9: «In aceste şese săptemânî a opta nâpte după nas- 
cere e de mare însemnătate pentru totă familia, pentru că în acestă nopte 
vinu cele trei Ursite în casă şi hotărescu sortea nou-născutuluî.»

(3) Frâncu, op. cit. p. 148. — londnu, op. cit. p. 15. — LaurianCî şi Masimu, 
Dict. limb. rom. II, 543. — I. Slavici, Die Romănen in Ungarn, Siebenburgen
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nopte (1); după a altora însă în cele trei nopţi dintâi după 
nascere (2), şi cu deosebire în cea dintâiîi (3);‘şi iarăşi după 
a altora abia într’a opta nopte.

Mai nainte însă de a porni, a veni şi a croi sortea se 
sfătuescu asupra urseleî copilului. Cea mai bStrână întrebă 
pre cele-lalte: ce sorte să-i croescă? Cele doiie mai tinere 
respundu să-i croescă bine. Ea însă ursesce după cum a 
fostu mulţămită sau nu, adecă bine sau reu, dicendu: asă 

traiulu meii, din (cutare) dyi şi somnulu meii din (cutare) 
nd'Me.» Cele-lalte două, sciindu prea bine că în aceea di şi 
•rr^te ea n’a fostu mulţămită, o rogă să fie milosă (4).

După ce sau înţelesu în privinţa Urseleî, se pornescu tus
trele la casa unde se află copilulu nou-născutu ca să-i 
ursescă.

In timpurile vecbi, pe când omenii erau mai buni, mai 
drepţi şi mai priincioşî, şi nu aşa de rei, invidioşi şi pe- 
cătoşi ca în diua de astădi, se dice că mulţi le vedeau când 
vinu şi le audiaţi cum ursescu, cu deosebire însă moşele, 
cari priveghiau pre copiii nou-născuţi precum şi pre mamele 
acestora (5).

In timpurile de faţă însă nu se mai arată nici nu mai 
spunu ni mărul nimicu, pentru că moşele precum şi alte per-

und der Bukoviiia, Viena 1881. p. 167. — «Ţera noua», an. III. p. 445: «Dar 
veni dina Ursitorilorii, adecă la trei (}ile dupănascere, la niieijulii nopţii ve
niră să dea hotărîre de ceea ce arc săpăţescă copilulu, când o să ajungă omu.»

(1) Frâncu op. cit., p. 148.
(2) «Ţera nouă», an. II. Bucurescî 1886. p. 250. — Bolintinenu, Căletoriî 

în Macedonia, p. 89: «Ca şi ţeraniî noştri din Principate, Românii Mace- 
donî au Ursitorile. Trei (}ile dela nascere, credu că trei femei spirite vinu in 
casa uijde s’a născutu prunculu şi ţinu sfatu la căpetâiulu legănuluî despre a 
lui ursită.»

(3) Şe46torea, redact. de los. Vulcanii, an, II. p. 26.
t(4) Frâncu, op. cit. p. 148.
(5) Corn. de d-lu I. Georgescu. — «Ţera nouă», an. III. p. 444: «Pe când 

lumea bună era şi ursitdrele le au4ia.»
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sone din timpurile trecute cari Ie vec^urâ şi le audiră, au 
destăinuită tote secretele loru, şi de aceea acum se ferescu 
de urechile lumii şi cu atâtu mai multă de ochii sSi. Afară 
de acăsta nici nu e bine ca omulă să-şi scie înainte ursita 
sa, căci atunci, după cum spune ună cântecă din Bucovina:

De-ar sci omulu ce-aru păţi,
Do ’nainte s’ar feri,

saă:
De-ar sci omulu ce-ar păţi,
Nici din casă n’ar eşi.

Şi de-6rece în timpulă de faţă nime nu scie nici nu vede, 
când sosescă ursitârele, pentru că ele vină de regulă pe la 
miedulă nopţii, când toţi cei din casă dormă, şi anume 
câtă se pote de încetişoră şi vorbescă şoptindă (1); de- 
aceea, după credinţa Româniloră din unele părţi ale Ţ&'el- 
JRomânescî, e bine, când ună copilă se nasce şi când se 
presupune că apară ursitorele Ia ferestră să se ţină uşile 
şi terestrele deschise, şi să fie cea mai mare linişte în tim
pulă facerii (2).

Asemenea e bine ca optă dile dela nascerea unui copilă 
părinţii lui să fie tolă veseli, iar nu trişti, căci dacă sunt 
trişti, se’ntristâză şi ursitorile, şi cum voră fi ele în acele 
optă (^ile, aşa va fi apoi şi copilulă în vieţă (3).

Mai departe fiindă ursitorele adese ori forte tonatice şi 
SLiperăciose, Româncele caută din cu bună vreme tote chi
purile şi mijlocele cum le-ară pute mai bine întră în voe.

(1) Corn. de d-lu G. Toinoiagă.
(2) lonenu, op. cit. p. 8.
(3) lonenu, op. cit. p. 11. — Negoescu, Credinţe pop. publ. în «Lumina 

pentru toţi», an. III. Bucurescî 1888. p. 473: «Nu este bine ca părinţii copi
lului, în cele dintâi optu (}ile să fie trişti, pentru că scârbescu Uristorele şi, 
cum vorii fi ele atunci, aşa va fi şi noulii-născutu.»
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ca să ursescă noft-născutuluî copilu o vieţă îndelungată, bună, 
senină, liniştită şi fericită.

Aşa în unele părţi ale Transilvaniei nemijlociţii după ce 
a începută femeea a se trudi de nascere, moşa pune pe masă 
unu cotu de pânză nouă, fină şi curată, iar pe pânză unu 
blidu plinu cu fărină cernută de grâu; apoi, sare, pâne, unu 
caeru de lână şi unu cleceriu. Tote obiectele acestea trebue 
să reniâe trei dile şi trei nopţi pe masă. Când se’mplinescu 
trei dile dela nascere se vede pe fărină urma ursitoreloru. 
Dacă în restimpulu acestoru trei dile, câtu umblă ursitorele, 
nu află acestu daru, se superă şi ursescu ca nou-născutulu 
copilu să n’aibă nimicu în vieţa sa (1).

In alte părţi totu din Transilvania se punţi asemenea pe 
masă, care e frumosu şi curată aşternută, trei talgere cu 
grâă fiertă, trei [pahare cu apă şi trei cu untă-de-lemnă, 
iar într’o scăfiţă o sumă anumită de bani, anume ca prin 
acesta să le despue bine. Apa, după credinţa poporului, în- 
semneză vieţă, iar untulă de lemnă, avuţie. Şi acum, pe 
când membrii familiei, stândă într’o anumită depărtare de 
masă, murmură unele rugăciuni, pe atunci moşa, cum se 
apropie miedulă nopţii, prinde a lauda bunătatea şi puterea 
ursitoreloră printr’ună cântecă, care se numesce « CântecuUt 
ursiteloră (2).»

In Banatil în sera a treia după nascere, când, după cre
dinţa Româniloră din acestă ţeră, vină ursitorile ca să ur
sescă sortea pruncului noă-născută, pune moşa la capulă co
pilului o yogace făcută din făină de grâă curată, iar deasupra 
pe pogace trei cruceri (3), apoi o oglindă, ună pieptene şi

(1) Corn (le d-lu Rom. Simu.
(2) Slavici, op. cit. p. 167.— Wlislocki, op. cit. p. 9—10.
(3) Dacă pune numai unu singura cruceriu, atunci ursitorile începu a se 

sfădi, alii cărei din ele să fie cruceriulu, şi aşa sfădindu-se ursescu copilului 
vidţă rea. Insă dacă sunt 3 cr. atunci fie-care ursitdre îşî iea cruceriulu seu 
şi îndestulându-se cu aedsta ursescu copilului bine.
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o lingură cu untură; anume ca, viinclu ursitorile, să aibă 
fîe-care câte unu cruceriu ele cheltuielă, apoi ce mânca, în ce 
se căuta şi cu ce se pieptăna. Tolu atunci mai pune ea de
asupra pogacei încă şi o păreche de brăcirî noue.

Adoua di de dimineţă moşa încinge cu brăcirile pre nepotă, 
iar pogacea, untura şi crucerii îi duce şi-i dă porcarului satului 
sau altui păstorii sătescu ce trece pe stradă şi mână vitele 
la păşune, şi anume: pogacea ca s’o mănânce, cu untura să 
se ungă pe capii, iarpre cei trei cruceri să-şi cumpere ceva (1).

In alte părţi totii din BanatU moşa pregătesce în spre sera 
a treia după nascere o cină, numită cina sau cinişora ursitori- 
lorîi, în următorulii ciupii:

lea cam pe timpulii când e sorele la chindie, o sînie (2), 
şi o acopere cu o bucată de pânză curată şi ne mai purtată. 
Imprejurulu sîniei pune nisce brăcirî noi, iar la mijloculu ei unii 
hlidaşel'ă curatu, în care tornă de 3 ori câte 3 mâni de 
făină de grâu cernută prin o sită desă; de-asupra făinei 
pune o lingură nouă cu sare şi alta cu untu şi unu paharu 
nou şi curatu cu apă do isvoru neîncepută, adecă din care 
n’a beutii nime. Prinde apoi 3 lumini de ceră de tortele 
blidaşelului, iar împrejurulii lui pune totii felulii de cereale 
precum: grâii, cucuruzu, pasule, etc.

După ce a pregătiţii tote acestea, mesură statulu pruncu
lui noLi-născutii cu trei fire de mătasă roşie pre cari le în
făşură apoi împrejurulii paharului cu apă de pe sînie.

Fiindii astii-telu sînia — masa — preparată o puiie la capulu 
nepotei şi a noii-născutului sau nepoţelu, aprinde cele trei 
lumini de ceră de pe tortele blidaşelului, face de trei ori 
cruce şi apoi se rogă mai de multe ori cătră Dumnedeu

(1) Corn. de d-lii loanu Popovicî, înveţătoru.
(2) Sînie se niimesee o masa rotundă delemnu cam de unii metru în dia

metru de mare şi făcută de strugaru.
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şi cătră precurata fecioră Maria ca să trimită ursitorile, 
dicenclu:

Domne, Dumnezeule !
Trimite ursitorile,
Să vină tote voiose,
Voiose şi bucurose.
La sînie să gustescă
Lui N. bine se ’mpărţescă (1)
N. puţinelu să muncescă 
Şi multu bine să trăescă! etc.

După rostirea cuvinteloru acestora lasă sînia să stee peste 
nopte acolo, unde a pus’o dimpreună cu tote cele ce le-au 
aşezată pe dînsa, iar părinţii nou-născutuluî dimpreună cu 
moşa grijescu ca să vadă ce voru visa.

Mâne di, după reversatulu zoriloru, vine moşa cu trei 
fetiţe de vîrstă până la şepte ani, cărora le împărţesce tote 
lucrurile de pe sînie, ori numai unele mâncări copilăresci, 
precum: mere, pere, nuci, etc.; iar cele-lalte, luându-le şi 
ducendu-le la sine acasă, le mănâncă ea cu casnicii sei (2).

In unele părţi din Moldova şi Ţera-Românescă trei dile 
după nascerea unui copilă se întinde asemenea în camera, 
unde se află acesta, o masă mare încărcată cu mâncare, 
spre a îndupleca ur.sit6rele, cari vină atunci noptea şi cari, 
după credinţa poporului, aă nevoe să mănânce, ca să-i ur- 
seze bine (3).

In alte părţi, şi mai alesă din Ţera-Eomân4scd, a treia 
di după nascerea unui copilă, sera, se pune în casa, unde 
elă dorme, pâne, sare, vină şi bani, căci în acea seră vină

(1) In unele părţi din Banatu se întrcbiiinţeză verb. a îmxyăvţl în loca do 
a ursi.

(2) Corn. de d-lu los. Olariu, înveţătoru.
(3) Bolintinenu, op. cit. p. 89. — «Ţera Nouă,» an. II. p. 250.
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ursitorele copilului să-lu urseze şi să găsescă ele de beutu, 
de mâncatu şi bani de cheltuială (1).

La Românii din Munţii a'pusenî ai Transilvaniei, adecă 
Ia Moţl^ lucrulu celu dintâiu este, după nascerea unui co- 
pilu, să-i dea o linguriţă cu unsore de ursu ca să potă re- 
sista influenţei- ursitorelorft (2).

In Macedonia este datină ca a treia di după nascere să 
se facă masă mare, şi se procedeză la unii faptu, care se 
crede că are mare înrîurire asupra viitorului noului născuţii: 
se pune adecă unii băiatii sau o fată ca de 12 ani, ai că
rui părinţi trăescii, ca să frămînte o turtă micuţă, făcută 
din aluatu nedospitii, care se coce în vatra casei în cenuşă. 
Acea turtă se pune apoi sub perna pruncului şi se păstreză 
40 de clile. Dacă este băiatii,se mai pune o pungă cu bani, 
o armă, o carte, călimări, hârtie şi o pană, şi alte obiecte 
după profesiunea ce părinţii dorescii să îmbrăţişeze; dacă 
este fată i se pune acu, degetarii, forfeci şi altele.

In noptea ce urmeză se culcă toţi mai de vreme şi se 
închidu uşile, cari nu se deschidu cu nici unu preţu ori 
cui ar veni din afară, căci se crede că în cea ndpte au să 
vină cele trei mire să scrie norocuUi fi sortea pruncului.

De aici este credinţa la poporulu românii din Macedonia, 
că omulu nu trebue să se scârbescă despre ori ce nenoro
cire i s’ar întâmpla, căci ori-ce ar fi făcuţii ca să se evite 
cea ce i s’a întâmplaţii, ar fi foştii cu neputinţă, căci aşa 
i-a fostă scrisă să păţesca.

De se ’ntâraplă ca la casa omului să fie câni, atunci în

(1) lonenu, op. cit. p. 15. — Laurianu şi Massimu, Dict. II, 543. «Ursi ta
rile vinii în acea (}i noptea, şi de aceea pentru acea nopte, se pune la ca- 
pulîi pruncului o masă cu cele maî simple mâncărî: pâne, sare, vinfl, ele. 
din cari să mance ursitorile şi să fie bine dispuse pentru pruncii.»

(2) Frâncu, op. cit. p. 147.
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iu')])tea acea, se trimitu pe la nemuri sau prieteni ca nu cum
va lătrându, să se sparie caşmetele şi să fugă (1).

In fine, Bomâniî din Bucovina credu şi spunu că vo- 
nindu ursite rele şi neaflându lumină în casa, unde se află 
copilulu nou-născutu, atunci se mânie, şi-I ursescu o sorte 
rea. Din contră, aflându lumina, îi ursescu o sorte bună. 
Dreptu aceea, fie-care moşă precaută, cum prinde a se îngână 
diua cu noptea, aprinde o lumină şi o pune pe masă ca să 
ardă totă noptea (2).

Sosindu acuma ursitorele, spunu o semă de Români, că 
intră forte încetu pe ferestră sau pe uşa casei în care se 
află copilulu nou-născutu, se ducu până la legănulu aceluia, 
se punu la capetâiulu Iui şi acolo apoi stândii îi ţesu vii- 
torulu (3). Dela acestă credinţă se vede că vine apoi şi da
tina Româniloră din unele părţi ale Ţârez-Eomânesă de a 
ţine, când se nasce unu copilu, uşile şi ferestrele casei de.s- 
chise, ca să aibă pe unde întră ursitorele (4).

Cei mai mulţi inşi însă credîi şi spunu că ele. după ce 
au sositu, se post4ză la ferestră casei, unde se află copi
lulu (5), şi stându acolo începu mai întâi şi întâi a-i torce 
firulu vieţei, şi anume cea mai mare, adecă Ursitdrea ţinendu 
o furcă în mână pune firulu şi învîrte fusulu; cea mijlocie, 
adică Sdrtea, îlu torce din caerulu prinşii la furca ce o ţine 
Ursitorea în brâu, şi-lu învîrtesce pe fusii; iar cea mai mică.

(1) Buracla, Obiceiurile la na.scerea copiilorCi în Macedonia, în op. cit. p. 
43—44.

(2) Corn. de d-lu G. Tomoîagă.
(3) Frâncu, op. cit. p. 147. — Bolintinenu, op. cit. p. 89.
(4) lonenu, op. cit. p. 8: «Când unu copilu se nasce, aparCi ursitorile la fe

restră, de-aceea se ţinu uşile şi ferestrele deschise şi cea maî mare linişte în 
tiinpulu facerii.»

(5) «Şe4et6rea», ed. de los. Vulcanii, an. II. p. 26. — I. St. Negoescii: «Cre
dinţe», în «Lumina pentru toţi,» an. III. Bucurescî 1888, p. 473.— «Familia», 
an. XIX, p. 302.
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adecă Marţea, ţinendu în mână unu forfece pintre tăişurile 
căruia trebue să trecă firulu, când voesce, atunci shinge 
forfecele Ia olaltă şi taie firulu (1).

După ce i-au torsu firulu vieţei, dacă copilulu s’a născu tu 
într’unu nasU hunii, prindu a cântâ cu unu versu forte fru- 
mosu, voiosu şi plăcută şi a-î sorţi de bine; iar dacă s’a 
născută într’ună ciasU r&îi, nu numai că prindă a dauli şi a 
cântă cu ună viersă forte duiosă şi tristă, ci totă-odată a-i 
şi sorţi de reă (2); apoi începă pe rîndă: una a-i da minte 
şi norocă, alta frumuseţe saă uriciune, a treia bogăţie saă 
sărăcie, glorie saă robie, mai pe scurtă a sorţi sortea noului- 
născută, spunendă din firă în peră tote celea ce aă să 
i se întâmple, şi când va muri, de ce felă de morte are să 
moră.

De aici apoi, dela acestă credinţă, se vede că vine şi 
datina moşeloră din unele părţi ale Transilvaniei de a nu 
privi la ferestră, când se nasce vre-ună copilă, temendu-se 
ca nu cum-va să vie ursitârele şi prin acesta, fiindă-că nu 
le este iertată să le vadă, să le supere (3).

Ce se atinge în specială de ursita loră, trebue să no- 
tămă aici că ea, fie ’n bine fie ’n reă, fie ori şi cum va fi 
aceea, după-ce aă rostit-o odată şi aă scris’o într’o carte, 
numită «Cart’ a Sorţii)) (4), nu numai că trebue să se îm- 
plinescă, ci ea rămâne vecinică, neschimbată, nimene în lu
me, afară de uniculă Dumnedeă, care e mai mare şi mai 
puternică decât dînsele, de s’ar pune luntre şi punte şi de 
ar întrebuinţa ori şi ce ar voi, nu e în stare să prefacă 
ceea ce aă ursită ele odată; ori să-lă scape din pericolulă

(1) «Familia», an. XIX, p. 312.
(2) «Familia», an. XIX, p. 302. 313, an. XX, p. 586.
(3) «Familia», an. XIX, p. 302.
(4) I. Popu Reteganulu, Poveşti, Partea IV, p. 50. — Credinţa RomânilorCi 

din Bucovina.
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sau mortea care i-au predestinat’o (1). Unu s'inguru mijlocii 
prin care s’ar schimba ursita unuî omu, e numai acela: dacă 
audindu-le ce au ursiţii, s’ar ruga nemijlociţii după acesta 
şi anume până ce n’au apucată a i-o scrie în Cartea Sorţii, 
să-i croescă altă ursită mai bună. Dacă însă au apucată 
acuma a o scrie, atunci e în zadară (2).

Ună copilă, la căpetâiulă căruia ursitorele nu s’aă putută 
înţelege, va ave o viaţă sbuciumată în bine şi în reă (3).

Credinţa în ursitdre, în nemărginita loră putere de a croi 
după voinţă sortea fîe-cărui omă şi nestrămutabila loră hotă- 
rîre, nu numai că e forte răspândită şi adâncă înrădăcinată 
în sînulă poporului română, ci ea este totă-odată şi forte 
veche, de 6re-ce, după cum ne vomă încredinţa din şirele 
următore. Românii aă moştenit’o dela străbunii loră, dela 
vechii Romani.

Romanii aveaă, ca şi Românii de acli, trei dîne de nascere 
pre cari le numeaă în genere Parcae, dela verb. pario-partus 
a nasce, iar în specie pre una Parca, dela actulă nascerii, 
pre a doua Nona şi pre a treia Decuma, dela lunile a noua 
şi a decea, în cari se nască omenii. Mai pe urmă însă, 
voindă a le asimila Moereloră (Motpa) grecesci (4), elimi
nară pre Parca şi adaoseră lângă Nona şi Decuma pe Morta 
ca dină a morţii, pentru că în nascere se cuprinde şi Mortea.

Apari ţiunea şi lucrativitatea acestoră trei surori torcUdre 
saă ursitdre se citeză de cătră poeţii şi sculptura romană

(1) Corn. de d-lu Rom. Siinu. — «Şecjetorea», ed. de I. Vulcanii, an. II, p. 27.
(2) Corn. de d-Iu Antonu Georgiii, din Transilvania.
(3) Frâncu, op. cit. p. 148.
(4) Gh'ecil cel vechi credeau că într’o peşteră întunecosă nu departe de tri

bunal ulu suteranu se aflau trei dine de sârte, pre cari le numiaii eî cu unu 
nume colectivii Moîpa, iar în deosebi pre cea dintciiuKXa>9*ui (klotho = torcet6re)r 
pre a doua Aa'/^EOK; (Lachesis = hotărîtore de sorte) şi pe a treia yATpo-o; (Atro- 
pos = neîndepărtore dela hotărîrea sa.)
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cu puţine abateri întocmai după modelulu mitologiei gre_ 
cesci. Precum Moerde grecesci, aşa şi Parcele, ca dînc de 
sorte, vinu la celu născuţii şi-i anunţă sortea, întâia şi a 
doua hotărîndu-i bine, iar a treia de regulă o morte cu- 
rendă, spunendu-î tot-odată din ce are să fie aceea (1).

Pe lângă Parcae Romanii mai aveau încă şi o altă spe
cie de dîne de nascere anume Fata Scribunda, cari dela 
îraperalulu Augustu încoce s’au recunoscută a fi identice 
cu Parcele şi cari se invocau în diua din urmă a septe- 
mânei ca să hotărască sortea pruncului (2).

Fata Serihunda veniau cântându şi scriau sortea nou-năs- 
cutului într’o carte sau pe o tablă, unde sunt scrise sorţile 
tuturoru omeniloru, şi ce a fostu odată scrisă a fostă fatum, 
disă divină (3).

Astu-felu credeau Grecii şi Romanii!
Deci din cele reproduse până aici resultă că ursitor ele 

române, atâtă în privinţa numărului câtă şi apariţiunii şi 
ursirii loră, corespundă întru tote cu Moerile grecesci şi 
cu Parcele şi Fata Serihunda ale Romaniloiu.

Se nasce acum întrebarea: de ce le numescă Românii 
ursitâre sau ursite, şi nu Moere saă Parce, cum le nu miau 
Grecii si Romanii ?

j

Atâtă Grecii câtă şi Romanii credeau că Moerele saă Par
cele nu numai că torcu firulH vieţeî omenescî, din care cau- 
să s’au numită ele apoi atâtă de unii câtă şi de alţii tor- 
cUâre, surori torcătâre (4), ci totu-odată că ele îlu şi urdiau (5).

(1) Preller, Romische Myth, II. Bd. Berlin 1883, p. 193. — Marienescu, Cul
tul u păgânii şi creştină. I. Biicurescî 1884, p. 309.

(2) La Greci Moerele veniau a şeptea 4i sa hotărască sortea. După Tertulianu 
(de an. c. 39) în (}iua din urmă a septemâneî, ceea ce corespunde cu a şep
tea (Jii i^ră Preller (Rom. Myth. II, 210) le invocă a noua (}i-

(3) Marienescu, Cultulu păgână, p. 310.
(4) Preler, Gr. Myth, I, 434. —Idem, Rom. Myth. II, 193.
(5) Senec. Apocol. At Lachesis plena orditur mânu et Neroni multos annos 

de suo donat.
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A urcVi însă vine clela verb. lat. ordtor, orsus (orditus) sum.
Deci dela verb. ordior s’aii formatu pe de o parte în lim

ba română cuvintele; a urcp,, urdire, urŞitii-d, urdâie sau 
urdoiu şi mxjitorii, urditore şi urŞeld; iar pe de altă parte 
şi anume dela sup. orsus verb. a ursi şi 'preursi — a pre
destina, ursitdre şi ursite — dinele ce predestineză, ce soi- 
ţescu, ursită dim. ursiţelă fem. ursită — personele predes
tinate a se însoţi între olaltă, şi ursitori şi ursitdre — per
sonele, respective vrăjitorii şi vrăjitorele, carî facă pe ursită (1).

Prin urmare credinţa în Ursitdre şi în ursirea sau predesti
narea loru nu pote fi de altă origine, fără numai romană.

Afară de acesta ne mai potă servi ca dovadă despre 
originea lorii romană, — pe lângă dicerile aşa mi-a fostă ur
sita^ aşa mi-a fostă sdrtea, aşa mi-î sdftea^ aşa mi-a cântată 
Ursita când m’o.m născută, — încă şi acestea: aşa mi-a fostă 
partea, aşa mi-a fostă împărţită, ceea ce însemneză atâta 
câtu: aşa mi-a foştii ursita sau sorta, aşa mi-a foştii ursitu 
sau sorţitu; apoi: asta mi-a fostă partea, adecă: asta mi-a 
fostu ur.sita, asta mi-a foştii menită de Ursitdre ca să-mi fie 
soţie, ceea ce ne aduce aminte de Parcele romane, căci 
din aceeaşi rădăcina, din care se trage cuv. Parca, se trage 
şi cuv. pars — parte rr; sorte.

In fine, ca dovadă despre originea romană a Ursitdreloră, 
ne mai potii servi încă şi cuvintele forte întrebuinţate de 
poporulii românii, precum: asta mi-l scrisa, aşa mi-î scrisa, 
aşa mi-a fostă scrisă, aşa stă scrisă în slovele ursitdre, apoi: 
aşa mi-î data, aşa mi-a fostă dată să fie, ce să facă ducă 
nu mî-a fostă dată altmintrelea^ etc. ne aducii aminte de 
Fata Scribunda şi de fatum alii Romaniloru.

(1) De aici vine apoi că unii, bună oră ca Cihac, Dict. I, au scrisu şi 
pre (Jînele din cestiune cu z şi nu cu s, urcjitore = ((}înă) în locu de ursiiâre 
(asemenea (Jbiă), ceea ce însă nu e corectu.
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XII.

BOTEZUL 0.

Dacă prunculu nou-născutu e de o constituţie sănetosă, 
părinţii sSî în genere nu-lu boteză de grabă, ci-lu lasă până 
a opta di, unii chiar şi mai târziu, adecă până ce se în- 
sănetoşeză şi rădică nepota; iar dacă e de o constituţie slabă, 
bolnăviciosă, atunci caută ca să-lu boteze câtu mai de grabă, 
ca nu cum-va să moră nebotezatu.

In genere însă caută, ca fîe-care pruncu să se boteze 
câtu se pote mai de grabă, ca să nu crescă ca păgânii (1).

Românii slavisaţi din Moravia credu şi spunu că copi- 
lulu, care nu se boteză timpu mai îndelungată, va ave ochi 
mari, şi ăsta de dorulu botezului (2).

(1) Românii din unele părţi ale Transilvaniei, după cum ne scriu d-niî R. 
Simu şi B. losofu, credu că copiii nebotezaţî, ca păgâni, crescu cu mulţii maî 
repede decât ceî încreştinaţî. în comitatulu Solnocu-Doboca, după cum mi-a 
scrisii Aurelu Chintoanii, stud. gimn., daca’copilulu nu e slabu îlu ţinu 2—3 
(Jile, iar alţii îlu ţinti până într’o (Ji de serbătore şi apoi îlu boteză cu solem
nitate.— In Macedonia, copilulti se boteză de ordinarii la a şeptea (}i. potri- 
vindu-se ca să fie în 4i de Duminecă, când pe la ceî maî cu dare de mână 
se face atuncî şi masă mare. VecJÎ .Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, 
în op. cit., p. 46.

(2) Enders, op. cit., p. 39.
3Iarianu, Nascerea la Eomânl. 11
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Mai înainte însă de ce vomu trata despre .clatinele şi cre
dinţele române usitate la Boteză, vomu vorbi puţinii despre 
na,fî sau nănaşî, adecă despre personele cari ţinu pruncii la 
botezu şi fără de cari nici unu pruncii sănătoşii nu pote să 
SC ’ncreştineze.

Obiceiulii de a cere dela aceia, cari se boteză câte unu 
naşă sau nănaşă, care să garanteze pentru buna credinţă 
şi vieţă a lorii, este forte vechiii şi ajunge până la timpu
rile apostolice. Unii vedii în persona apostolului Andreiu 
pre întâiulii naşii, basându-se pe cuvintele s-tului evange- 
listii loanii, I, 40—42 :

«Unulu din cei doi, cari audiseră de loanii şi-i urmaseră, 
era Andreii!, fratele lui Simonii Petru. Acesta a aflaţii în
tâi pe Simonii, fratele seu, şi a disu: «noi amix aflaţii pe 
«Mesia, adecă pe. Christosii. Şi Va adusă la husă.'»

Incotenstabilii însă este, că instituţiunea naşiloră este celu 
puţinii totii aşa de veche ca şi botezulu copiilorii mici. Este 
evidentă că copiii mici nu puteau să vie singuri şi să ceră 
botezarea loru, prin urmare sau trebuia să remâe nebotezaţi, 
sau trebuia să fie cine-va, care să-i aducă la botezu şi să 
ceră pentru ei harulu sacramentală (1), care să-i ţie în bra
ţele sale în timpulă botezului (2), şi care, după cufundarea, 
loră în apă, să-i rădice şi să-i primescă (3).

Afară de acfeta, celă ce se boteză, trebuia să depună măr
turisirea credinţei sale şi să renunţe la diavolulă şi la operele- 
lui şi la cultulă lui şi la totă pompa lui. Acdstă mărturisire 
şi renunţare era imposibilă să o facă copiii; era deci necesară 
ca să fie cine-va, care să mărturisescă şi să răspundă în numele

(1) Offerc ad baptismuin, aci pcrcipieiidam spiritualem gratiain.
(2) Gestare^ manibus, tenere in baptismo, super fontem in ulnis tenere.
(3) Susciperc a fonte, a^sacramento baptismale; ex sacro fonte; de baptismo,. 

de sacro fonte filios spiritualiter suscipere; elevare de sacro fonte.
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copilului şi să făgăcluescă în loculu lui, căci altu-lelti ar fî fostă 
trebuinţă să schimbe orenduiala botezului păzită la botezarea 
copiiloru. Dar biserica, admiţendu ca la boteză să respundă na- 
şulă în loculă copilului, n’a avută în vedere numai ca să păs
treze tipulu saă formele obicinuite ale celebrării acestui sa- 
cramenlu, ci a căutată dela începută a satisface şi o altă 
trebuinţă superioră şi mai profundă. Biserica consideră ca o 
dătorie a ei a boteză numai pre acei copii, despre cari se 
putea crede că, remânendă în viaţă şi crescândă, vorvi ave 
o educaţiune creştină şi voră împlini promisiunile date la 
boteză; de aceea ea dar considera representaţiunea copilului 
la boteză prin naşă ca ună felu de garanţie din partea aces
tuia ; ea privia pre aceia, cari daă re.spunsurile în numele 
copilului (responsores) ca responsabili şi garanţi (sponsores, 
fidejussores).

Cine aducea ună copilă la boteză, cine cerea botezulă 
pentru unu copilă şi-lu representa la celebrarea sacramentului 
cu mărturisirea şi cu răspunsurile, lua prin acesta asupra-şi 
o grea răspundere şi îndătorire înaintea lui Dumnedleă, a 
bisericei şi a copilului. Elă garanta pentru viitorea instruc
ţiune a copilului în învăţăturile ci’eştine şi jpentru educa- 
ţiunea sa jcreştină. Ceea ce elă a mărturisită şi făgăduită 
în numele copilului conţinea o promisiune din partea sa 
proprie, adecă făgăduinţa că elu va îngriji întru câtă stă în 
puterile omenesci ca renunţarea la diavolu şi mărturisirea 
credinţei să devie în viitoră o adevărată faptă a copilului.

Din cele dise urmeză dar, că instituţiunea naşiloră era o 
necesitate din momentulă ce admitea şi trebuia să admită 
botezulă copiilorft.

Dar noi găsimă naşi nu numai la copii, ci şi la adulţi 
saă omeni crescuţi. Trebue dar mai înainte de tote să facemă 
deosebire între naşi de copii şi naşi de omeni mari.
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Na^l de copii. La începutfx figurau ca naşi aî copiiloru 
de obiceiu părinţii lorii, trupeşă, şi întradeveru eî puteau 
să împlinescă maî uşoru datoriile ce incumbă naşului. Căci 
cine ar pute îngriji sau stărui maî multu pentru educaţiunea 
creştină a copilului decât părintele seu?

Cu tote acestea încă de timpuriu s’a născută şi în fine a 
predominată opiniunea că nu este permisă părinţiloră tru
peşei a fi totă-odată şi părinţi duhovnicesci, adecă naşi. Mo
tivele acestei escluderi pară a fi fostă următorele:

1) Că părinţii trupeşei n’aă totă-deauna cultura cerută, 
ca să potă da copiiloră instrucţiunea şi educaţiunea creştină, 
după cum doria biserica.

2) Că, în casulă încetării din vieţă a părinţiloră, copilulă 
să nu rămână fără nici ună protectoră, care să îngrijescă 
pentru educaţiunea lui.

3) Din momentulă ce părinţii creştini deja ca părinţi 
trupeşei sunt dătorî a îngriji pentru educaţiunea copiiloră 
loră, aşa că din năşie nu se nasce pentru ei o nouă în- 
dătorire, din contră însă se pote întâmplă ca eî să negli
jeze împlinirea dătorieî loră, era forte prudentă a separă pe 
părintele trupescă de părintele sufletescă (naşulă) şi prin 
acesta a dobândi o garanţie mai întinsă pentru crescerea 
creştină a copilului. Totu-odată prin acestă separaţiune se 
arată şi mai clară deosebirea între educaţiunea trupescă şi 
educaţiunea spirituală, precum şi valorea mai mare a acesteia 
din urmă.

4) In fine, se pote că, fiindă-că naşii eraă consideraţi şi 
ca marturî pentru botezarea copilului, s’a credută necesară 
a nu admite pre părintele trupescă ca naşă, spre a nu fi 
bănuită mărturia sa.

Naşii aveaă îndatorirea, după cum s’a clisă mai sus, a 
anunţă şi a aduce pre copii la boteză, a dâ în numele loră



— 165 —

cuvenitele respunsurî la celebrarea sacramentului, şi ca nisce 
garanţi ce sunt să îngrijescă pentru viitorea vieţă spirituală 
a finiloru lorii, sprijinindu-î cu sfaturi bune ca să împlinescă 
făgăduinţele date lui Dumnezeu la botezu.

Augustinu pune naşiloru îndătorirea a se gândi că, înche- 
indu pentru finii lorii legătura cu Dumnedeii, s’aii sacrificaţii 
şi pre sine însuşi lui Dumnecleu, şi de aceea sunt dători, nu 
numai a îndemnă pre finii loru cu vorbe, ci să le fie chiar 
prin propria lorii viaţă esemplu de o vieţă sântă şi plăcută lui 
Dumnedeu. Dela fericitulu Augustinu avemii şi unu lungii dis- 
CLirsii adresaţii cătră naşi. -— «Ve sfătuescu — le dice elu între 
altele — ca de câte ori vine solemnitatea Pasciloru, toţi băr
baţii şi tote femeile, cari aţi rădicată copii din botezu, să 
cunoscă că ei s’au pusu pe sine garanţi pentru ei la Dum
nedeu şi că de-aceea trebue să aibă pentru ei solicitudine 
de o adevărată dragoste şi să-i sfătuescă a păzi castitatea, 
a conservă virginitatea până la căsătorie, a reţine limba 
loru de ori-ce blăstemu şi perjuru, a nu scote din buza loru 
cântece rusinose si necurate, a nu fi mândri nici ambiţioşi, 
a nu ave în inima loru mânie sau ură, a nu se ocupa cu 
predicerî, a nu atârna nici odată nici şie-şi nici altora ta- 
lismane şi alte lucruri diabolice, a tugi de fărmecători şi ser
vitorii diavolului, a păstra credinţa catolică, a visită mai 
desu biserica, a ascultă cu urechea atentă lecţiunile divine 
fără a vorbi, a primi bine, după cum li s’a dlsu la botezu, 
pre străini, a fi pacinici înşişi, şi pre cei în discordie să-i 
îndemne la concordie, şi să arate cătră preoţi şi părinţi res
pectiv şi o adevărată dragoste.» (Ierm. 163.)

Naşii din boteză lă omenii mari. Când celu ce se boteza 
nu mai era copilu, ci omu deja crescută, regula generală 
era ca să aibă de naşă pre acela care l’a instruită în învă
ţătura creştină şi l’a presentată episcopului pentru primirea
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botezului. Şi fîind-că cu catechizarea tineriloru, erau însărci
naţi diaconii (respective diaconiţele), de aceea găsimu de obi- 
ceiu ca naşii, la tineri de sexulu bărbătescu pre diaconi, iar 
la cei de sexulu femeescu pre diaconiţe, regulă pre care 
o vedemu recomandată şi de constitutivinile apostolice (lib. 
III. c. 16.)

Cu tote acestea însă nu era opriţii ca să figureze ca naşu 
şi alte persone, cari stau în relaţiuni amicale cu celii ce se 
boteza.

Se înţelege dela sine, că naşii de categoria acesta n’aveau 
aceleaşi dătorii ca cei-lalţi; ei n’aveau a răspunde în nu
mele celorii ce se botezau, căci aceştia erau înşişi în stare 
a da răspunsurile necesare, afară numai dacă ei eraii muţi, 
sau aflându-se într’o bolă gravă au perdutu visulu limbei. 
In privinţa acestui din virmă casă Cirilu din Alexandria 
scrie virmătorele :

«Pentrvi aceia, cari se află într’o bolă periculosă şi tre- 
bviescu botezaţi, se lepădă (de diavolu) şi se unescvi (cu 
Christosu) persone, cari din dragoste împrumută limba loru 
celorvi ce sunt împedicaţi de bolă.»

Misiunea principală a acestoru naşi consistă întru acesta: 
de a garanta pentru viaţa viitore a fîniloru lorvi, pentru con
stanţa credinţei loru, pentrvi cvirăţenia moravuriloru loru şi 
a-i îndemna spre bine.

Din datoriile naşiloru resviltă dela sine condiţiunile ce pvi- 
nea biserica spre a admite pre cine-va ca naşi. Naşii tre- 
bviiau să fie membri credincioşi ai bisericei şi în stare de 
a da cvivenita instrucţiune, bucurându-se totu-odată şi de o 
purtare piosă şi nepătată. De-aceea nu se primiau ca naşi 
necredincioşii, ereticii, catehimeniî, cei aflaţi în penitenţă şi 
cei posedaţi sau lip.siţi de mintea sănătosă, precum în fine 
nici omenii neculţi. Iar pentru ca să fie sigviră despre ca-
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pacitatea loru, biserica regulase ca numele loru să se în
scrie în registre şi să se publice înainte de a se severşi 
botezulu.

Câtu privesce în fino numSrulu naşiloru nu era fixatu, se 
pote însă admite ca regulă generală, că la fie-care botezu 
era unu singurii naşii.

Biserica desaprobă obiceiulu unora de o lua maî mulţi 
naşi, căci, afară de alte inconveniente ce avea acestii obiceiu, 
apoi mai era şi interesulii de a nu se întinde prea multu 
rudenia duhovnicescă, care constituia unii impedimentii de 
căsătorie (1).

Tote aşezămintele bisericesci, câte .s’au înşiratii până aici 
în privinţa naşiloru, precum şi tote dătorinţele faţă de fiii 
loru sufletesci, cari sunt numiţi de cătră dînşii pretutindene, 
în tote ţerile locuite de Români, finî sau cinî sing. finii, dim. 
finişorH, finucu, finufă, fem. fină, finişâră, finucă, finuţă, ros
tiţii şi cină, şină, cinişorâ, şinişârâ, cinucă, şinucă şi cinuţă, 
şinuţă, mrom. cliilinil fem. chilină, sunt usitate, cu puţine 
modificări şi abateri, după cum ne vomu încredinţa din şi
rele următore, până adi la poporulu românii.

Mai pretutindeni, nu numai în Bucovina, ci şi în celelalte 
teri locuite de Români, este datină ca nepota a doua sau 
a treia (Ji, după ce s’a sculatu din patti, să se pue la cale 
cu bărbatulu seu cam pe când să fie hotezulU noîi-născutului 
copilii şi pre cine anume să pue de cumătru sau cumătră (2)

(1) «Biserica ortodoxa, româna,» jurnalii periodicu-eclesiasticu, an. VI. Bu
cur osci 1882, pag. 300—304.

(2) Cihac, voindu, precum se vede, numai decât sâ argumenteze câ Ro
mânii aii foştii încreştinaţl de cătră Slovenii din Panonia (Dict. d’etjni. daco- 
rom. t. II. p. VIII.), derivă cuv. rom. cumătru^ cumetră şi cumătrie (cuv. dim. 
cumătriţă, ciimătrea, verb. ase încumătrl Tiă’]. încumătritii-ă n\x-\ sunt cunos
cute) dela vsl. cumotru (compater) şi ciimotra (commater).

D-lu Dr. D. Onciulu însă e de părere că cuv. rom. cumătru vine dela lat.
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respective de naşii (1). De regulă cei mai mulţi însurăţei în 
dătineză a lua ca cumătri respective ca naşi la primii loru 
copii pre naşii, cari i-au cununatu pre dînşii. De aici se 
vede că vine apoi şi numirea de nânaşî sau nânaşî, care e 
după părerea mea, compusă din nunii şi naşU^ şi care se 
dă, mai alesu în Bucovina şi Transilvania, tuturoru perso-

con-matriiis («Convorbiri lit.» an. XIX. Bucurescî 1886. p. 183.). De aceeaşi 
părere e şi d-lu A. D. Xenopol (Istoria Romăniloru, voi. I. Iaşi 1888, nota 
dela p. 153.)

Care dintre aceşti domni are dreptate, alegă filologii. Eu numai atâta voiu 
să (Jicu că Românii, când au începută aşî boteza copiii, a întrebuinţa cuv. 
boteza, butejune, botezătoriii, botezaiu-ă şi a boteză, cari cuvinte, după cum re- 
cunosce şi Cihac însu-şî (op. cit. p. XIII.) vină de la lat. baptizo, aă trebuită 
să numescă şi pe personele, cari le^aii ţinuta copiii la boteză, asemenea c’ună 
cuv. de origine latină.

(1) Cihac, din aceleaşi motive, carî s’aă arătată în nota precedentă, voindă 
cu orî ce preţă să arăte că şi cuv. rom. nănaşă, naşă, nănaşă, naşă şi nă- 
şică (form. nănaşă, nănaşă, nănăşucă, nănăşucă şi nănăşică nu le cunosce),. cu 
carî întituleză copiii români de pretutindene pe personele ce i-aă ţinută la 
boteză, sunt de origine slavonă, le amestecă la ună locă cu cuv. rom. nană, 
tiendcă, nene, nea, neică, şi neiculiţă, ca cu atâta maî lesne să potă ajunge la 
resultatulă dorită. Uită însă, saă nu voesce să scie naşii faţă de loră 
sunt numiţi şi părinţi sufletescl ăQOsobivQ părinţii corporali aî acestora. 
Maî departe saă nu scie saă nu voesce să scie, că personele, carî sunt nu
mite de cătră fmiî daco-rom. naşi saă nănaşl, şi nănaşi, finiî mrom. le nu
mescă nuni. Nună se nuînesce în Macedonia omulă care botdză^\m\\ copilă, 
iar nu se (Jice naşă. Când copilulă e botezată de o muere, acesta se numesce 
nună, iar nu naşă (Vang. Petrescu Cruşovenu, Mostre de dialectulă macedo- 
rom. Basme şi poesiî pop. Bucurescî 1881, pag. 155.)

Prin boteză, după cum ne învaţă s-ta Scriptură, copiii se nască de a dona 
6ră, iar născetoriî loră de astă-dată sunt ceî ce-î ţină la boteză, adecă naşii.

Primiî născetorî sufletescî aî copiiloră ce se boteză aă fostă, după cum am 
văzută şi maî sus, însişî părinţiî loră corporalî, iar maî pe urmă nunii, 
adecă personele, carî aă cununată pre părinţiî loră.

Na^il însă sunt nu numaî părinţii sufletescî, ci totă-odată şi noimi saă non- 
nae~le finiloră, adecă crescetoril loră, căcî cuv. lat. nonnus-i şi nonna-ae (Freund, 
Worterbuch der lateinischen Sprache; III Bd. Leipzig 1845 p. 436—437), dela 
care credă că se derivă cuv. rom. nună şi nună = naşă şi naşă, însemiieză 
nu numaî călugără şi călugeriţă, ci totă-odată şi crescetoră (Erzieher); prin 
urmare personele ce ţină pre copiî la boteză sunt în acelaşî timpă şi nuni 
şi naşi prescurtată nună—naşă = nănaşă—nănaşă.
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neloru, ce ţinu Ia botezu nu numai pre primii născuţi, ci şi 
pre ceî-lalţî copii.

Mai pe urmă, clacă au mai mulţi copii, ceea ce se în- 
templă celoru mai mulţi însuraţi, atunci iau ca naşi sau 
nânaşî pre. cine voescu şi cine le mai e dragii, în genere însă 
dintre consângeni, iar în lipsa acestora şi pre alţii (1).

Dintr’unu satu străinii numai rare-ori se îndătineză a luă 
cumătri, şi dacă se şi iau atunci respectivii trebue să fie 
rudenii. De altă lege, mai aleşii la poporulii de jos, se 
iau numai rare-ori.

După ce s’au pusu acum la cale cine să le fie cumdtru 
şi nou-născutului copilu naşu, iea bărbatulu unu şipii sau o 
ploscă cu rachiu sail cu vinii, se duce la respectivulii, pe 
care doresce să-lii aibă de cumătru şi spuindu-i scopulu 
pentru care a veniţii, îi închină cinstea adusă.

In Macedonia, când are nănaşulii să vie ca să boteze, i se 
ducu cu trei dile mai înainte mai multe daruri pe unu tdftă 
(tablă): cofeturi, ţigani, rachiu, distimele (prosope), pdrpozl 
(colţuni), căftane (batiste de metasă), şi altele; tote acestea 
acoperite cu una cevre (batistă) brodată cu petelă, dicen- 
du i: «Sursiţi la biserică a pategiuney> — poftiţi la biserică 
la botezu!

Celu ce a adusu aceste daruri primesce unu piat cu uriz 
(o farfurie cu orezii) sau paradzi (parale) (2).

Bărbatulu sau femeea poftită ca .naşă nu se pune nici 
când de pricină, ci, după ce primesce pre viitorulu seu cii-

(1) Gom. de d-lu Vasile TurturenCi, preotCi: «de nofi se iau în prima li
nie ceî ce au cununată pre părinţii copilului, apoi şi alte nemuri şi amici.» 
—R. Simu, învSţătoru în Orlatu, precum şi alţi Români. —Burada, Obiceiurile 
la nascerea copiiloră în Macedonia, în op. cit. p. 47: «Este obiceiulu că acela 
ce a cununată să şi boteze, şi numai în casă când îl este cu neputinţă, atunci 
părinţii copilului caută ună altă nănaşă.»

(2) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră în Macedonia, în op. cit. p. 47.
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mătru într’unu chipu câtu se pete de aniicaju, îî promite 
că, numai dacă nu va fi cum-va împedecalfl, îî va împlini 
cu cea mai mare bucurie şi dragoste dorinţa, şi acesta cu 
atâta mai de grabă cu câtu că, după credinţa generală a 
Româniloru, fie-care creştină adeveratu este dătoru a se 
prinde cumătru, de aru fi celu ce-lu-^îmbie unu omu orî şi 
câtu de sărmană şi nebăgată în semă ; de 6re-ce pentru 
fie-care copilă botezată i se iartă câte ună pecată şi se face 
mai plăcută luî Dumnedeă ; apoi şi de aceea pentru că şi 
Domnulă nostru Is. Chr., când a umblată cu Sân-Petru pe 
pămîntă, încă nu sa pusă nici odată de pricină, ci nu 
odată a botezată până chiar şi celoră mai sărmani omeni, 
cari I’aă poftită ca cumătru.

Celă ce refuză primirea oficiului de naşii are, după cre
dinţa poporului română, forte mare păcată, iar celă ce pri- 
raesce şi boteză de bună voe, aceluia nu numai că pentru 
fie-care copilă botezată i se iartă câte^ună păcată, nu numai 
că are pomană, ci totă-odată îi aduce fie-care încreştinare 
mare norocă şi multă bine.

Domnulă nostru Is. Chr., când umbla pe pămîntă, boteză 
nu numai celoră ce-lă rugaă, ci elă adese-ori se îmbiâ şi 
singură. Deci ore n’ar fi ună păcată strigătoră la ceră, 
credă şi dică Românii, daca ei ar face maî altmintrelea 
de cum a făcută Mântuitorulă lumii? Dreptă aceea mulţi 
inşi nici nu mai aştăptă a fi îmbiaţi şi rugaţi, ci singuri 
se îmbie cu dile, ba chiar şi cu săptămâni înainte, ca să 
fie primiţi ca cumătri.

Maî alesă cei mai avuţi şi fără de copii se apucă de-a 
rîndulă ca cumătri, şi care a botezată pre ună copilă, boteză 
de regulă şi pre ceî-lalţi.

Datina şi credinţa acesta nu numai că e forte răspândită 
printre Românii de pretutindene, ci ea se află exprimată
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chiar şi ’ntr’o semă de cântece poporane. Aşa balada «Eo- 
mânu Grue Grozavanulu-» ne spune în privinţa acesta ur- 
mătorele:

Apoi Grue se pornesce 
Şi ’n Moldova se ivesce 
Ca unii sore, ce ’ncălcjesce,

Incălclescc 
Şi rodesce.

Că multa bine ’n lume face 
Sufletulu să şi-la împace:

Creştineză 
Şi hotiză;
Dă de fina 
Câte-una tretina.
Şi de fijiă 
O frefiiiă. . . .

Iar Alecsaiidri, culegetorulu baladei din cestiune, dice cu 
privire la versurile acestea:

«Românii sunt forte bucuroşi de cumătrie, judecându 
după marele numeru de cumatre ce se găsescu în fie care 
satu (1).»

Dacă more cumătrulu sau cumătră, dacă sunt împedecaţi 
sau bolnavi, atunci copiii loru ţinu la botezu. Şi numai atunci 
se schimbă cumătrulu celu dintâiu, când nu mai remâne nime, 
mai aprope din seminţia lui.

Când se boteză unu Jidovii sau altu necredinciosu, atunci 
de regulă se prindu mai mulţi fruntaşi ca naşi. Ii tăcu chiar 
şi vestminte românesci, îi dăruescu bani şi pămîntu ca să 
devie şi elu gospodarii în rîndu cu dînşii; iar dacă e hol- 
teiu caută de-lîi şi însoră, ca să nu umble lela şi mai pe urmă 
să devie apostată.

Ce se atinge de numeru, se iea în genere pentru unu co

li) Poesiî pop. ale Românilor, Bucurcscî 1866, p. 81 şi 84.
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pilu numai câte unu singurii naşii, rarii câte cloî, şi de totu 
rarii maî mulţi decât doî.

Escepţiune dela acestâ regulă generală se face numai în 
casulu acela, când unei femei nu-i trăescii copiii, cu tote 
că nasce mai în totii anulii câte unulu, credendu că dacă 
va luă mai mulţi cumătri, atunci îi va trăi copilulu (1).

Asta se face, ca şi în vechime, maî mulţii din causă ca 
să nu se lăţescă şi înmulţescăprea tare rudenia sufletescd, căci 
la Români înrudirea prin botezu însemneză mai mulţii chiar 
şi decât unii frate.

Dovadă despre acesta avemii următoreaîmprejurare, că bote- 
zândii unii frate saii soră la unii altu frate sau soră, ei nu 
se numescii mai mulţii fraţi saii bădică şi lelică^ ca mai 
înainte, ci cumdtru şi eumdtrd.

Maî toţi membrii dintr’o comună sunt cumătri mai depărtaţi 
saii mai apropiaţi.

Acestă înrudire spirituală îi ţine apoi pre toţi la olaltă, 
acesta îi însgbebă si întăresce.

Totu din acestă cauşă unu cumătru are forte mare tre
cere la alţii cumătru. De-aice vine apoi că cumătri ceî ser- 
mani sunt forte mulţii ajutoraţi de cătră cumetrii lorii cei 
mai avuţi.9

Şi dacă cumdtril între olaltă se ţinu aşa de aprope înru
diţi, cu atâta maî niultu e considerată înrudirea dintre naşi 
sau ndnaşl şi dintre finii botezaţi de dînşiî.

Din causa acesta apoi nici când nu se pote încheia o că
sătorie între unu finii şi naşa sa, şi vice-versa. Acesta ar fî 
pScatulu celu mai mare. Drepţii aceea nime nici nu se încume
tă a gândi la aşa ceva. Ba nici chiar fiii cumătriloru, după

(1) Corn. de d-lu Ionică a luî lordaohi Isacu: «Daca unei femeî nu-î trăescu 
copiii, cu tote că nasce în totu amilii câte unulu, trebue să-şî iea 12 cumetri 
la botezu, şi atunci îî va trăi copilulu.»
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credinţa poporului românii, nu potu să se căsător6scă între 
daltă, căci ei sunt consideraţi ca şi fraţi.

«In tote părţile — scrie d-ş6ra Elena Sevastos, — unde am 
întrebaţii, mi-au spusu, că rudenia în Christosii e multu mai 
puternică decât cea de sânge; că bună oră mai curendu 
ai pute lua în căsătoria sora decât cumătră, că naşulti e 
mai mulţii decât părintele, de vreme ce unulu ţi-a daţii nu-1 
mai vieţa, pe când celalaltii te-a creştinatu; şi acestii pecatii 
numai atunci ţi sar ierta, când, după ce ţi-ai unsii tru- 
pulii cu ceră şi i-ai daţii focii, ai putâ scăpa tefării (1).»

Dovadă despre acesta credinţă şi datină forte lăţită aveniu 
pe lângă experinţa de tote dilele, încă şi o mulţime de po- 
esiî poporane din tote ţerile locuite de Români.

Iată ce spune unu finii naşei sale, caro voia ca finulu 
seu s’o iee de nevastă: 1 Vv-"'"

Să me ierţi naşă, pe mine,
Nu me potii iubi cu tine,
Nici să fiii bărbatulii teii,
C’asta nu vrea Dumnedeu 
Unii finii şî-o na fi a se iubi,
N’a fostu, şi nici n’a mai fi! (2).

Şi acum, după ce amu vedutii când, cum şi pre cine 
alegii Românii de cumdtri respective naşî şi ce credu ei 
despre dînşii, să trecemii la credinţele şi datinele dela boteză.

Cumăfri, după ce aii fostu invitaţi şi aii primiţii asupra 
lorii îndătorirea ca să fie naşî, prepară următorele obiecte, 
cari sunt de neapărată trebuinţă, parte în decursulii botezu
lui, parte mai pe urmă, şi anume:

(1) Nunta la Români. Studii! istorioo-etnograficu comparativă. Ediţiunea 
Academiei române. Bucurescî 1889, p. 26—27.

(2) Avramu Corcea, «RozanCi» baladă pop., în «Tribuna», an. VI. Sibiifi 1889. 
N-ro 267.
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Luminile de boteza. Acestea moî de multu le preparau 
naşii singuri din ceră curată galbenă sau şi albă. In tim- 
pulu de ţaţă însă, pe când maî totu comerciulu e în mâna stră- 
iniloru, le ieau nu odată şi de prin dughenî. Luminile le 
împodobescu cu diferite flori naturale, mai alesu cu bu- 
suiocu, apoi cu strămătură, cu bumbăcelu, cordele de mă- 
tasă, precum şi cu alte obiecte colorate. Pe lângă acesta 
mai legă de dînsele încă şi vre-o câţi-va coţi da citii saii de 
lână, ori unu şăluţu, sau unu şalu dar maî cu semă o bu
cată de pânză albă ca la doi coţi de lungă, ori unu şter- 
gariu saii tulpanii.

Afară de acesta mai ducii la botezu încă şi o altă bucată 
de pânză albă sau unii ştergaru frumoşii, care se numesce 
crijmd, în unele părţi însă faşă, şi în care de cumunii se 
pune şi se învelesce copilulu, după ce-lii scote preotulu din 
apa în care l’a cufundaţii şi botezaţii.

Atâtii din crijma acesta câtfi şi din pânza cea albă, ce se 
legă la lumină, se face mai pe urmă cămeşă pentru copi- 
lulii botezaţii (1). Cu cămeşa acestarse îmbracă copilulu, când 
e de 3—4 luni.

După rânduiala bisericeî însă crijma ar trebui să se păs
treze până la morte, când se pune pe făta repausatului; do 
regulă însă i se face în cele maî multe părţi dintr’însa unu 
vestmîntu albii, simbolulii vieţii nepătate.

Din coţii cei do lână îşi face mama copilului o fotă, o 
fustă şi unu şarafanu (2).

In fine, mai prepară şi ducii naşii încă şi scutece, căiţă 
în capii, unii oghelaşH, unu brâneţH forte frumoşii ţesuţii.

(1) Corn. de d-lu Ionică a luî lordachi Isacu, agricultorCi în Mahala, distric- 
Uliu Cernăuţuluî. «Din .crijma^ cu care s’a ţinutu copilulu la botezu,, se face 
cămeşuică, totă pânza se pune în acea cămeşă, nimica nu se lepedă».

(2) Or. Dlujanski, în «Albina Carpaţiloru,» an. IV, p. ,75.
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numitu în genere apoi mâneci precum, şi alte vest
minte mai mici menite pentru copilulu ce are să se bo
teze, acestea clin urmă însă, afară de brâneţu, nu le ieau cu 
sine la botezu, ci le lasă acasă la nepotă.

In unele locuri este clatină ca preotulii cu hrăuM sau 
brâneţulâ (faşa) acesta să stropescă pre copilu după ce l’a 
botezată, în locu de a-lu stropi cu buretele.

In Transilvania naşa prepară asemenea scutece, cârpe, ia- 
.pd, în cari îlu duce pre copilu la botezu. Pânza, care o 
aduce naşa, trebue să fie atâta de lungă, câtu să se potă 
încinge cu dînsa, adecă să o cuprindă pre naşă (1).

In Bomânia esistă credinţa că dacă faşa, ce se dă unui 
copilu de naşu, se brodesce prea lungă, se va însura copilulu 
bătrânii, iar de va fi scurtă se va însura tînărU (2).

Totu în Bomânia se crede că cu betele dela botozulu 
unui copilu nu e bine să se încingă mă-sa, pentru că îmbe- 
trănesce curendu şi va fi mai multu bolnăviciosă decât 
sănetosă (3).

In Ungaria, comitatulu Satmaru, înainte de botezulu unui 
pruncă, nânaşa duce finului s5ă ca dară o bucată de giolgiă, 
numită cruşmă. Dacă se întâmplă să-i moră finulă îndată 
după boteză, ori şi mai târdiu până la ună ană, atunci 
nănaşa sa numai decât îi cosă o cămeşă clin cru,^ma acesta 
şi-lă îmbracă cu dînsa, credendă că la judeţulă de pe urmă 
se va scula cu cămeşa acesta. Dacă nănaşa nu i-ar da cruş- 
ma acesta, atunci finulă seu ar trebui la judeţă să se scole 
cu pielea golă (4).

(1) Corn. de d-lCi Rom. Siniii.
(2) lonenu, op. cit. p. 27. — «Şecjetoreca» an. 1. FriUiceni 1892 p. 125: «Când 

botezi copil să le daî faşă lungă.»
(3) lonenu op. cit. p. 26. —«Lumina pentru toţî,» an. III, p. 473.
(4) Corn. de d-lu El. PopCi, înveţătoru în Şomcuta-mare.
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In Macedonia lucrurile ce le primesce prunculti la botezu 
ca claru sunt: juştănice (rochiţă), farpozU (colţuni), fesa 
(scufiţă) de zofe sau de sultânie (stofe de mătasâ şi lână) 
cu dantele, avendu aninatu în mijloculu eî o flurie (mone
dă de auru), fesa se mai face şi din mantinâ, curazei şi 
giamfezd (stofe de mătasă); tote aceste lucruri se numescu 
în Magarova armata a mclui, iar în Vlahoclisura şi alte 
.locuri se numescu tacîmea a hiclui {1).

Sosindu diua, în care are să se boteze copilulu, atâtu 
moşă câtu şi cumătri, cari ieau cu sine tote cele pregătite 
pentru botezu, se adună mai întâi la casa nepotei şi de aici 
apoi, luându moşa copilulu, se ducii cu dînsulii sau la bise
rică sau la preotulu acasă, adecă unde are să fie botezulu, 
căci mai alesu în Bucovina unii preoţi îndătineză a boteza 
la dînşii, alţii însă, şi cu deosebire cei din Macedonia, nu
mai la biserică (2).

înainte de plecare, dăcă nou-născutulu e băiatu, moşa 
îlu scaldă frumoşii şi-lii înfaşă într’o cămeşă albă de a 
tătâne-seu, dacă-i copilă întruna de a mâne-sa (3).

In unele părţi totu atunci moşa îndătineză de a-i pune 
între scutece sau în faşă şi anume pe pieptu o franzelă sau 
o bucăţică de pâne şi una de sare, une ori chiar şi bani, 
cu scopu ca totă viaţa sa să aibă pâne şi sare, să fie, după 
cum spune româniilii, nu numai norociţii, ci totu-odată şi 
bunii ca pânea cea de grâu (4).

(1) Burada, Obiceiurile la nasoerea copiilorii ia Macedonia, în op. cit. 
p. 47—48.

(2) Burada, Obiceiurile, p. 47: «Botezulu se face totu-deauna la biserică şi 
In nefiinţa părinţiloru; de obiceiil nu vine nimeni străinfl. decât ceî învitaţî 
maî din nainte cu nohotu fi strafide.n

(3) Dict. M. Ursaca.
(4) Corn. de d-lu V. TurturenCi, preotu, precum şi alţî Româin din Bucoi iiia.
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In Suceava precum şi în unele sate din prejurulu acesteia, 
când are să se boteze prunculu, îlu îmbracă nănaşa sau 
cumătră cea mare în straele de botezu, iar maică-sa îî pune 
la pieptă nisce bani de argintii ca să fie cu norocu (1).

In Transilvania^ când plecă la botezu, moşa vîră la faşa 
copilului sare şi pâne, pentru ca să se facă avutu şi noro
coşii. Iar când îlii iea în braţe, ca să se ducă cu dînsulu 
la biserică, moşa dice: (.(.ducii, una pâgânu ca să aducu una 
creştina.'» La ’ntorcere dice; eam dusa una păgâna şi am 
adusa una creştina» (2).

In alte părţi, totu din Transilvania, înainte de-a plecă la 
botezu sau în decursulu botezului, nânaşulu capetă unu să- 
cuşoru de pâne pe care-lu păstreză, ca suvenire despre 
datoria sa; şi în casu de trebuinţă spre a griji pentru sus
ţinerea trupescă şi sufletescă a nou-născutuluî (3).

In părţile Oraviţeî din Banatu, înainte de a plecă moşa cu 
celu nou-născutu Ia biserică, îlu atinge cu crescetulu de pra- 
gulu uşei de jos în semnu ca să nu se prindă deochiulu 
de elii, (^icendu:

—Cum se aşeză pragulu sub lemnu, sub lume, sub ţ6ră, 
<işa să se aşeze şi deochiulu la celii nou-născutu.

La eşirea din casă îlu dă pe terestră, dicendu.
—Cum se ţine ferestra de casă, aşa să se ţină şi nou- 

născutulu de mama sa! (4).
In alte părţi, totu din Banata, când iese moşa cu prun

culu din casă ca să mergă cu densulu la biserică să-lu bo
teze, unulu dintre casnici o întrebă:

—Ce ai, moşă, în legănu?

(1) Dlujanschi, în op. cit. p. 75.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(3) W. Schmidt, op. cit. p. 26,
(4) Aurelu lana. «Credinţe la Nascerî» în «Familia.» an. XXV. Oradia mare, 

1889 p. 483.
Marianfif Nascerea la Bom&nT. 12 •
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Moşa, claca prunculu ce are să se boteze ,e băiatu, răs
punde: aunu moşUr), iar clacă e copilă: «o moşd».

—Moşă—moşă—să dea Dumnecleu să ajungă!—^ice la 
acesta casniculu.

Eşindu şi mergenclu cu prunculu la biserică caută moşa 
cu cea mai mare precauţiune ce felă de omeni va întâlni 
pe clrumu, căci cum e înfăţişarea şi purtarea omeniloril ce-i 
întâlnesce aşa crede ea că va fi şi prunculu când va cresco 
mare.

La biserică pune totu moşa mâna dreptă a nepoţelului 
seu pe cartea preotului, i’ugânclu pre Dumneqleu ca şi ne- 
poţelulu său să ajungă cărturariu şi omu mare (1).

In împrejurimea Şomcutei-mari comitatulu Satmaru, clin 
Ungaria, când are să se boteze unu pruncu, i se pune la 
capii o carte, anume ca să fie cărturariu, ori o secure, ca 
să fie meşteră, ori alte obiecte cari le plăcu mai bine pă- 
i’inţiloru (2).

In Ţera-Bomânescd, când se duce naşulu de iea pre copila 
clela mama sa ca să-lu boteze, trebue să lase jos ceva argintă 
spre noi’oculu copilului; în realitate însă argintulu acesta o 
pentru moşă (3).

La Românii clin Istria, când se scote copilulu clin casă 
spre a-lu duce la biserică să se boteze, se umple unu paneru 
cu de ale mâncării şi se duce cu copilulu, ca vieţă pruncului 
să fie înbelşugată (4).

In cele mai multe părţi ale Bucovinei e clatină ca naşii, 
când mergu la boteză, să ducă preotului şi ună felă de

(1) Corn. de d-lu losifu Olariu, îiiveţâtorii in Domanu.
(2) Corn. de d-lii Elia Popu, înveţatoru îii Şoinciita-mare.
(3) «Lumina pentru toţîă, an. III, pag. 473.
(4) Burada, «O căletorie în satele românescî din Istria», in «Tribuna», aiu 

VIII. Sibiu 1891. No. 161.



— 179 —

cinste adecă o găină, o huscă de sare şi unu şipu de rachiiX, 
clacă botezulu se severşesce la dînsulu acasă, iar dacă se s§- 
verşesce la biserică, cinstea acesta o duce moşa mai nainte, 
şi anume atunci când i se anunţă că au să vie cu copilulu 
la botezu.

Deci preotulu, dacă botezulu se severşesce la dînsulu acasă, 
cum a primiţii cinstea ce i s’a adusu, îndată însemneză prun- 
culu, adecă li dă sau îi pune unii nume, care-i remâne apoi 
pentru totă vieţa.

In Macedonia numele, pe care are sâ-lu dea copilului naşa, 
nu-luscienimene mai nainte clecât ea. De aceea în momentulu 
când preotulu boteză copilulu se strîngu împrejurulu lui o 
mulţime de băieţi, ca să audă numele ce se'dă copilului; după 
aceea ei se repedu ca să ajungă care de care mai de gra
bă acasă la mama copilului, ca să-i spue ce nume i s’a datu. 
Băiatulu ce a adusu mai întâi acestă scire la părinţi, pri- 
mesce o mulţămire în bani (1).

Nemijlociţii după însemnarea pruncului şi cetirea rugăciuni- 
lorii usitate la însemnare, începe a ceti jurămintele, adecă 
rugăciunile de lepădare de Satana şi împreunare cu Is. Chr. 
După cari urmeză apoi severşirea s-tei taine a botezului.

Ce se atinge în specială de severşirea tainei acesteia, trebuo 
să notămii aice că ea se severşesce în tocmai după cum pre
scrie s-ta nostră biserică şi după cum arată «.renduiala s-tulul 
hotezu» cuprinsă în Euhologionu sau Molitvenicii; cu acea de
osebire numai că unii preoţi cufundă pre copiii ce-i boteză 
într’unu vasu de lemnu anume spre acestu scopu făcută şi 
numită în unele locuri cristelniţă, iar alţii, mai alesă când 
copiii sunt ceva cam slabi, îi udă numai peste totă corpulă 
cu apă sfinţită.

(1) Buimla, Obiceiurile la nascerea cop. iu Macedonia, in op. cit. p. 47.
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Afară de cele stricta religiose se mai observă în decur- 
sulu botezului încă şi următorele datine şi credinţe:

Cine a avuta ocasiune să asiste mai de multe ori la bo
teză şi mai alesu cine a fostu mai de multe ori cumătru 
mare, respective naşii, trebue să fi observată că mai fie-care 
copilă, nemijlocită după ce a începută preotulă să-i cetescă 
jurămintele saă exhorcismele, adecă rugăciunile de lepădare, 
începe a plânge. Unii copii plângă mai încetă, alţii însă aşa 
de tare, că nu eşti în stare să-î molcomesci.

Românii din unele părţi ale Bucovinei credă că plânse- 
tulu acesta nu e naturală, ci că diavolulă, care este pro
vocată ca să iesă dintr’însulă şi să-lă părăsescă, l’ar face 
să plângă şi să strige aşa de tare anume că doră i-ar 
stârnî vre-o bolă; însă de ar plânge copilulă ori şi cât de 
multă şi ori şi cât de tare, nimică reă nu pote să i se ’ntemple.

Dacă copilulă în restimpulă acesta tace, dacă nu se ur- 
nesce nici nu plânge de feliă, atunci, după credinţa Româ- 
niloră din Transilvania, e ună semnă reă (1).

In poporală română din Ţera-Românescă însă este ideea 
că, când copilulă plânge neîncetată înainte de boteză, cere 
ca numai decât să fie botezată (2).

Acesta este aprope de ideea emisă de cătră sinodală con
vocată la an. 252 de S. Cipriană.

Dreptu aceea toţi Românii din Ţera-Românescă credă că 
naşulă, care ţine copilulă în braţe, totă timpulă cât îlă ţine 
să nu-lă şişie (şişiescă) dacă plânge înaintea popii, căci îi 
şişie {şişue) noroculă, ci să-lă lase să plângă (3).

Mai departe e de observată că dacă la botezarea unui

(1) Wlislooki, op. cit. p. 10.
(2) «Biserica ort. rom.» an. VI. Bucure.seî 1882, p. 199. Nota I.—lonenu, 

op. cit., p. 18: «Copiii cari nu sunt botezaţi şi plângu multu, prin acelu plânsu 
ceru botezu.»

(3) loneuu, op. cit. p. 26. — «Lumina pentru toţi», an. III, p. 173.
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copilu sunt cloî naşi, atunci amendoî îlti ţinu pe rîndu şi 
anume celu dinlâiu, celu mai cu vadă, în totu decursulu ce- 
tirei rugâ^ciunilorit dela însemnare şi până după cufundarea 
şi scoterea sa din apă, sau mai bine disu până după ros
tirea formulei dela botezu; iar alu doilea dela scoterea sa 
din apă şi până la tine, adecă totu limpulii cât dureză ru
găciunile dela taina s-tulul miră, care urmeză nemijlociţii 
după botezu.

Dacă boteză unii bărbaţii şi o temee, atunci îlu ţine mai 
întâi bărbatulii şi apoi ferneea şi anume totu-deauna după 
ce-lu scote din apă.

In unele locuri, dacă sunt mai mulţi copii de-odată de 
botezată, este datină ca toţi să se cufunde în una şi aceeaşi 
apă, dar nu lise dă unuia, şi acelaşi nume, ci fie-care ca
pătă unu nume deosebită. In cele mai multe părţi însă fie
care copilă se cufundă deosebită în apă anume pentru dînsulă 
sfinţită.

Dacă se boteză în una şi aceeaşi apă, atunci copiii res
pectivi se consideră de cătră poporulă română din Bucovina 
şi Moldova ca fraţi, fraţi din boteza, şi din causa acesta, 
fundă de deosebite sexuri, adecă unu băiată şi o copilă, când 
sunt mari, nu se potă căsători, căci dacă s’ar căsători, nu 
numai că ar fi ună mare pScată, ci totă o dată copiii ce 
s’ar nasce dintr’înşiî ar fi nisce arătări, monştri (1).

a Fraţii în boteza, — scrie d-ş6ra El. Sevastos, — pScată 
de morte să se iea. Dela S-tu Nichiforă se scie, că de se 
întâmplă să ai una fina în Constantinopole şi o fină în Ve
neţia şi de se ’ntemplă, că dai’averi de negoţă şi felă de

(1) Com. (le cl-lCi.V. Turlurenu, preoţii: «Copiii se boteză iu ape deosebite. 
Dacă se botiiză într’o apă se înfrăţesctt (se iaemurescii) şi acesta iiiemurire 
e o pedică de căsătorie. Dacă s’ar căsători astu-fclu de copii între olaltă, apoi 
s’aru nasce din ei nisce aretărî (monştri).»
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fclu de îiitîmplărî ce viiiu pe capulu omului, să-i întâlnescă 
şi întâlnindu-se să se placă şi plăcendu-se să se căsă- 
torescă, atunci pecatu va fi sau ba, şi-a disu S-tu Nichiforii, 
că de voru sci, că-su fraţî din hotezU şi se vom lua e pe
catu de morte; iar’ de nu voru sci, atunci cum n’oru 
sci nimicii, aşa nu te va fi nimicii. Poporalii ţine rudenia 
de sânge până Ia alu treilea nemu, iar cea din Christosu 
până la alu şeptelea (1).»

In Transilvania, când sunt de-a se boteză mai mulţi bă
ieţi de-odatâ, se crede că e bine să se boteze într’o apă 
şi de regulă se şi boteză.

Din contră se crede, tocmai ca şi ’n Bucovina şi Mol
dova, că nu e bine a se boteză unu băiatu şi o fată în 
una şi aceeaşi apă, pentru că se pote întâmpla ca aceştia 
să se căsătorescă mai pe urmă şi ar fi unu pecatu dacă 
s’ar lua doi fraţi (2).

In Ţera-Iiomânescă există credinţa că nu numai cei ce 
se boteză în una şi aceeaşi apă sunt fraţi sufietesci, ci chiar 
şi aceia, cari au tostu ţinuţi de una şi aceea-şi personă la 
bolezu. Prin urmare, precum celoru dintâi, aşa şi celorii din 
urmă nu le este încuviinţaţii a se căsători într’olaltă(3).

(1) Nunta la Români, p. 27.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simii.
(3) «Voinţa biscriceî române», an. I, No. 21, Bucurescî 1891: «In comuna 

Olânescî, pl. Cozia, judeţulu Vâlcea, se urmezâ trataţiunî de căsătorie între 
locuiLorulu Gh. Filipu Olăncscu şi Elisaveta Costică Olăncscu, juni, cari pe 
lângă că sunt veri alu doilea, maî sunt şi fraţi sufietescly botezaţi de acelaşi 7iaşu.r>

Şi maî la vale:
«Negreşitii acestu faptu a fostu revoltătorii moralei publice, ceea ce a fâ- 

cutu pe părintele Pârvulescu, parochulu acelei comune, a se opune cu totu 
dinadinsulu efectuării aceste! căsătorii.

(.(Aceste doue caşuri de rudenie, fiindu de natură a opri căsătoria religiosă 
'acestora, a făcutu pe Păr. Protoereii a-şî exprima părerea pentru oprire, căci 
de sar efectua o asemenea căsătorie, ar fi unu scandalu faţă cu dogmele 
bi sericei.»



- 183 —

Gemenii se boteză de regulă de cătră doî sau şi maî 
mulţi naşi, după cum sunt la numeru, dar se scaldă totu 
într’o trâcd (vănuţă) şi se culcă totu într’unu legănu (1).

Mai de multu, după câtu am înţelesu, era datină în THu- 
covina, ca şi ’n unele părţi ale Rusiei, de-a se boteza copiii 
în apa Iordanului (Bobotezei) la rîu în produhu. Acestă da- 
datină bigotă însă astădi a eşitu cu totulu din usu.

In Macedonia la botezulu unui pruncii femeile bătrâne 
plângu, avendu în vedere nefericirile ce aşteptă în vieţă 
pe unu pruncii, după ce se face omii. Iar, pe când la Greci 
preotulu şi naşulii suflă, ca să gonescă pre diavolulii, la Ro
mâni, toţi câţi sunt de faţă trebue să sufle şi să scuipe. 
Mama nu pote să stea faţă la botezu. Copiii ce se află acolo
se trimitii să dea de scire numai că botezulu sa seversitii si> >
li se dau bani sau cofeturi (1).

După ce l’aii botezatu şi anume după ce l’aii scosii din 
apă, preotulu pune pe copilulii botezatu în cvijmă şi ’n acesta 
se ţine apoi până ce ajungii cu dînsulii acasă.

Ce se atinge de apa în care s’a botezatu, e de observată 
că se aruncă tot-deauna într’unu locu curată şi mai cu semă 
lângă ună pomă saă pe straturile cu flori.

In Transilvania, unde, fie ernă fie vară, se cufundă în 
cristelniţă şi anume în biserică, aruncă moşa apa dela bo
teză într’o bortă anume spre acestă scopă menită, care se 
află într’ună ungheriă de biserică, rostindă în acelaşi timpă 
unele formule şi dicale niisteriose (2).

Fie-care copilă nemijlocită după lepădarea de Satana şi 
împreunarea cu Christosă, sau mai bine disă nemijlocită după 
ce s’a botezată şi ’ncreştinată, capătă, după credinţa popo-

(1) In Bucovina şi Trasilvania, corn. de I Gcorgcscii.
(2) Bolintinenu, Căletoriî în Macedonia, p. 88.
(3) Wlislocki, op. cit. p. 10—11
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ruluî românii^ câte unu ingerâ 'păzitoriU^ care prin întregu 
decursulu vieţii sale îlu scutesce şi aperă de tote relele. 
De-aceea fle-care copilu se cuvine să se roge în totă sera 
îngerului s6u păzitoriu, recitându următorea rugăciune:

Ingeru, îngeraşulu meu!
R6gă-te luî Dumne^leu 
Pentru sufleţelulu meu 
Peste c]ii şi peste nopte 
Pan’ la ciasulu celii de morte!

O variantă a rugăciunii acesteia sună astu-felu:
îngeru, îngeraşulu meu!
Sluguţa luî Dumne(jleu,
Păzh-mi (1) sufleţelulu meu 
Celu de c]ii şi celii de nopte 
Pân’n ceasulii celii de morte, 
îngerii bunii păzesce-me,
Cruce dulce-adorme-me (2).

Altă variantă; audită dela o Româncă din comuna Bă- 
lăcena, districtulii Suceviî:

îngeru, îngeraşulu meii 
R6gă-te luî Dumnecleii 

4 Pentru sufleţelulu meii 
Şi din di şi din nopte 
Pan’ la ciasulu celu de morte.
Sfîntă cruce-adorme-me, 
îngeru bunu aşteptă-me,
Domne sfinte iartă-me!

A treia variantă din Moldova^ judoţulu Suceva, plaiulu 
Muntele, comuna Mălini, dict. de Mariuca Nistoru, sună aşa:

îngeru, îngeraşulu meii,
R6gă-te luî Dumnezeii 
Pentru sufleţelulu meii

(1) Păze~mî = păzcsce-mî.
(2) Dict. de unu Românu din Vicovulii-de-sus.
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Şi din di şi din nopte 
Pân’ la ciasulu celii de morte.
Sfîntă cruce aperă-me, 
îngeru bunii deşteptă-me,
Domne miluesce-me,
Cu crucea păzesce-me,

A patra şi cea din urmă variantă, audită de la Mariora 
Corjanu, româncă din oraşulu Suceva, sună precum urmeză:

îngeru, îngeraşulu meu,
Sluguţa luî Dumnezeu,
Feresce-mî sufletulu meu 
Peste di şi peste nopte 
Pân’ la ciasulu celu de morte.

Cruce’n casă,
Cruce’n masă,

Cruce’n tuspatru cornurî de casă,
Cruce’n ceriii, cruce’n pămîntu;
Cruce’n loculu un’ me culcu!

O altă rugăciune, care asemenea e îndătinaţii de-a o înveţa 
şi a o rosti copiii ceî mici înainte de cină şi de culcare, e 
acesta:

Cruce ’n casă.
Cruce ’n masă,

Cruce ’n patru cornurî de casă.
Dumneclcu cu noî la masă.
Maica sfânta la terestră, 
îngeraşulu me păzesce.
Sfânta cruce me ’ntăresce; 
îngeraşulu mi-î lumină.
Sfânta cruce mi-î hodină (1).

O variantă a acestei rugăciuni sună astii-felu:
Cruce ’n casă.
Cruce ’n masă.

(1) Din Mi toculu-Dragomirneî, corn. de d-lu Dr. St. Saghinu.
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Cruce ’n tuspatru cornurî de casă.
Şede sfîntulu Nechita în casă 

La mijlocii de masă 
Cu sabia scosă 
Cu straele scurte,
Scurte, mohorîte,
Şede şi cetesce 
Ne ’ncetatii din zori 
Până ’n cântătorî 
Şi din cântătorî

Pân’ la resăritulu soreluî . . . •
Sorele a resăritu,
Me uitai spre resăritii 
Veduî Unghiţa(?) venindu 
Trei picuşurî o picurat ii,
Ceriulu totii s’o luminaţii 
Dumnedeu s’o bucuratii (1).

O altă variantă a acestei rugăciuni din districtulu Năseu- 
duluî, în Transilvania^ sună aşa:

Cruce ;n casă.
Cruce ’n masă.
Că nu-î casă,
Că-î cetate 

Cu uşile ’nferecate.
Cu lerestrile ’nziuate. 

Şede Mninii 
Cu Vertolomninii 
De me străjuesce 
Din medă-nopte 
Până ’n cântătorî.
Din cântătorî 

Până ’n resărita soreluî. 
Din resărita soreluî 
Se facii doue luminele:

Una se ruga luî Dumnedeu 
Pentru sufleţelulii meii.
Şi de (Jiuă şi de nopte 
Până ’n ceasulii celii de morte. 
Cruce sfînt’ adormi-me, 
îngerii bunii deşteptă-me.
Sus în naltulii ceruluî 
E o biserică albă. 
în biserică cine şede?
Luca vangelescu (2)
Ţine mâna dreptă 
Ţine-o carte albă,
Ţine mâna stângă 
Ţine-o carte sfîntă.

Cum cetiâ.

(1) Dict. de Florea Curcanu, agricultoru în Bosaneî, districtulu vSuceviî.
(2) Luca vangelescu = evapgelistulu Luca.
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Aşa grăia:
«Aucliţî 
((Voî sfinţi,

«Precum aţî auclitu 
«De Domnulii Christosu: 

«Restignitu-fo,
«Trei cuie de feru bătutu-î-o, 
«Trei picuri de sânge picuratu-î-o, 
«In paharii sprijinitu-î-o,

«In obrazii isbitu-î-o .. . »
Şede slîntulu Nechita 

Cu cămaşă scurtă,
Cu sabia smultă (1).
Când în carte cânta 
Lacrimele-şî versâ,

Mere de auru se făceau, 
îngerii Ie strîngeau,
La Dumnedeu în ceru Ie suiau (2j.

In fine, a treia rugăciune cu muitu maî lungă decât 
•cele precedente^ dar care, după cum prea lesne ne vomu în
credinţa din cuprinsulu eî, e o compilaţiune din trei alte ru
găciuni, cari aşişderea trebue să fie respândite în poporu 
şi care se rostesce maî muUu de cătră copiii ce au fostu 
atacaţi de Samcâ sau maî bine disu cari au avutu Eeulu 
copiilorii} sună precum urmeză:

îngeru, îngeraşulu meu!
Rogă-te lui Dumnedeu
Pentru sufleţelulu meu. .
R6gă-te din di de nopte
Pân’ la ciasulu celu de morte! 
Iar când mortea nemilosă 
A veni cu crunta-î cosă 
Sufleţelulu să mi-lu iee, 
Atuncea să mi se dee 
Luminiţă mândră ’n mână 
Şi precistanie ’n gură, 
Tămâiţă învelită 
Cu ceră acoperită 
La sfânta bisercă dusă 
Şi pe sfînta cruce pusă . . . 
Mama mea, când m’a născută, 
Pe cruce că m’a făcută^

Pe cruce m’a botezată,
Sfânta cruce m’aperată 
De duhulă celă necurată 
Şepte dile şi maî bine. 
Dumnedeă e totă cu mine 
In tote sfintele dile ..... 
Trei surori de-ale lui Lazără 
Una Mălină,
Una Mâdălina,
Una dalba Rusalina,
Dimineţă s’aă sculată 
Şi pe câmpă că s’aă luată 
Pe câmpulă Salimuluî 
Şî-a Ierusalimuluî,
Şi după ce s’aă luată 
Acolo c’aă căutată 

Noue floricele.

(1) Smultă = scosă.
(2) «Gazeta Transilvanieî» an. LI. Braşovu 1888, No. 112.



— 188 —

Dară ele 
Floricele 
N’au găsitu,
Ci-au găsitu 
O mic’ albiniţă,
Şi din albiniţă 
S’a făcutu ceruţă 
Şi din ceruţă

S’a făcutu o luminiţă.
Luminiţa s’a aprinsu 

Raiulu s’a deschisu 
Dumnedeu a ’nvisu, 
Pe noî ne-a cuprinşii

O variantă a acestei 
urmă, care se numesce 
Vineri)), sună ast-felu:

Şi din gur’a cjiisu:
«Cine-a sci şi-a spune 
«Astă rugăciune 
«Toţii la lună,
«La săptămână,

«Sufleţelulii şi l’a scote 
«Din câte rele din tote 

«Din negură,
«Din păcură,

«Din brosce câtu vacile, 
«Păingenî câtii casele,
«Din năpârci câtii fagii 
«Şi din şerpi câtii bradiî!» (1).

rugăciuni, şi anume a părţii clin 
de cătră poporu (.(Rugăciunea sfintei

Sfânta Vineri, Vinerea,
C’eştî la faţă tinerea.
Inima ţî încărunţiâ,
Nime nu se pricepea,
Numai trei fete feciore 
A luî Lazării soriore:
Una Maria Mălină,
Una blânda Mădălina,
Şî-una dalba Rusalina.
Ele, cum mi te-au văcjutii, 
îndată s’au pricepuţii 
Şi în câmpii că mi s’aii duşii 
Dela Rusalimii spre-apusu 
Pe la revărsată de zori 
Să găsescă nouă flori.
Nouă flori bune de lecu.
Ele flori bune de lecu 

Orî şi câtu

S’au trudită 
N’aă găsită;
Cî-aă găsită 
Pe la ’nserate 

Nouă luminări curate. 
Luminele s’aă aprinsă 

Raiulă s’a deschisă, 
Christosă a învinsă, 
Măica-sa a rîsă 
Şi din gur’a cjisă : 
«Cine a sci şî-a spune 
«Astă rugăciune 
«A prea sfintei Vineri 
«Tot-deauna Joî sera 
«Câte de trei orî 

«Şi Vineri demineţa 
«Câte patru orî 

«Scosă îî va fi sufletulă

(1) Din Vama, corn. do G. Lucaiiu, stud. gimii.
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«Din negură 
«Din pecură 

«Din văpaia focului 
«De supt talpa iadului,

«Din viţă 
«In viţă

«Până într’a şeptca viţă» (1).

Afară de rugăciunile până aici înşirate maî este încă una, 
numită nEugădunea s^pt&mâmh'>^ care sună precum urmeză:

Sântă Luni!
Cu rugă rugată,
Cu inimă plecată.
De Dumnecleu lăsată,
Mo închinu ţie 
Ajută-mî mie!
Sântă Marţi!
Cu rugă rugată,
Cu inimă plecată,
De Dumnedeu lăsată,
Me închinu ţie 
Ajută-mî mie!

Şi totu aşa pentru fie-care di ce urmeză până Duminică. 
Iar când ajunge la acesta, elice:

Sântă Duminică!
Cu rugă rugată.
Cu inimă plecată,
De Dumnedeu lăsată.
Mo închinu ţie 
Ajută-mî mie !
Precum aî ascultată 
Şi aî ajutată 
La 40 de mucenicî 
Şi la 40 şi cincî 
De monăstirî.
Şi mă închină ţie 
Ajută-mî şi mie!

(1) Dict. de Florea Curcanu, agricultoru în Bosancî districtulu Suceviî.
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Şi me închinu 
Şi Ia Maica Domnului 
Să-ml ajute-a cjice 
Aceste cuvinte,
Cu luare aminte
Sera culcându-me
Şi demineţa sculându-me! (1)

Am spusă maî sus că fie-care copilă capStă la boteză 
unu îngerii •pă7Ât°riă. De aceea, când cine-va în decursulu 
viepi sale se lasă înduplecată şi condusă mai multă de alţii 
decât de mintea sa, saă când se teme de totă nemica, când 
e din cale afară fricosă, se dice că e slahH de îngerii. Din 
contră, când e din cale afară prea curăjosă, îndrăsneţă saă 
chiar rSutăciosă, când se restesce cu cuţitulă asupra cui-va, 
voindă a-lă străpunge, atunci se crede că îngerulă fuge de 
dînsulă (2).

Românii din unele părţi ale Transilvania însă credă şi 
spună că fie-cărui omă i se dă la nascerea sa nu numai 
ună îngeră ca conducetoră şi aperătoră în acestă vale a 
plângerii, ci totă odată şi unii spiritU r&ă, ună diavolii, caro 
stă cu îngerulă păzitoră în necontenită luptă; şi faptele omu
lui atârnă apoi dela împrejurări, după cum adecă unulă 
capStă putere asupra altuia (3).

Spună Româncele din unele părţi ale Bucovinei că nu e 
bine ca luminile de botezU să se dea cui-va, ci să ardă 
numai în casa, unde se află copilulă de curendă botezată.

De aceea cumătri cel mari, adecă naşii, nici când nu lasă

(1) Dict. de Măridra Coijanu, Româncă, din oraşulCi Siiceva.
(2) «Şecjetorc» an. I. Fălticeni 1892 p. 125: «Sătenii au credinţă că lic-care 

siitletu are pe lângă elii unu îngeru, care îlu aperă de rele; când sătenii 
făcu reutăţî şi maî alesu când se restescu (adecă voescu a da, ridicându mâna) 
cu cuţitulCi, îngerulu se depărţeză de omu.»

(3) Schmidt, Das Jahr, p. 25.
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luminile de botezu preotului, ci le ducu cu sine la casa 
părinţ;iloru copilului botezatu (1).

Din contră, în Ţera-Bomânescd este datină ca din lumina
rea dela botezulu unui copilu să se oprcscă o bucată, ca 
să o arate copilului când se va îmbolnăvi, căci i se va face 
bine, iar restulu să se lase la biserică (2).

Cele trei luminări însă de pe marginea putinei (cristel
niţei), adecă a vasului în care se boteză copilulu, se păs- 
treză, că dacă se deoche, să-lu afume din ele (3).

După ce sa întorsu acasă luminile de botezu în unele 
părţi din Bucovina^ şi mai alesu în acelea unde nu este datină 
să se întorcă cu dînsele aprinse, se punu pe masă ca să 
ardă. Şi dacă celu botezatu e fată, trebue luminile să ardă 
în trei seri după olaltă, ca să se mărite. Daca nu ardu, nu 
se mărită. La băieţi nu e numai decât de trebuinţă ca să 
ardă (4). In alte părţi, totu din Bucovina, cum s’au întorsu 
dela botezu, cumătri le aprindă şi le dau nepotei. Acesta, luân 
dule. Ie stînge.

In comuna Calanfidescl, districtulu Siretiului, după ce s au 
întorsu de la botezu, moşa, cum întră cu copilulu în casă, 
se pune cu dînsulu pe laiţă în capulu mesei pe o perină; 
pune apoi copilulu pe o pâne şi o bucată de sare, ce se 
află pe masă. După-ce l’a pusu, vine tatălu copilului cu unu 
paharu de băutură şi cinste.sce cu dînsulu pre moşă.

Moşa dice;
— Să te vedu sănetosă, nepotă. Dumnedeu să te rădice 

cu sănătate şi cu braţele pline. Cum amu ajunsă la botezu, 
aşa să ajungemu şi la cununie!—Cinstesce. —

(1) In Ilişescî şi alte sate.
(2) lonenu, op. cit. p, 27.
(3) lonenu, op. cit. p. 26.
(4) Din Dorna, clict. de V. DiacCi.
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Nepota, luânclu paharulu cliresu, şi cinstin.du la cumătru 
respective la cumătra-mare^ dice:

— Să te vedii sănStosu (sănetosă)! Diimnedeii să-ţî dea 
sănătate şi multu bine, că ne-aţî stătu întru ajutoru!

Acum moşa strigă pre tatălu copilului şi dându-i-lu pe 
acesta, dice să-lu crescă cu uşurinţă şi cu bucurie.

Cumătru dacă sunt doi cumătri, cinstesce la cela-laltu cu
mătru, cumătrulu la bucătăriţă, adecă la femeea care a stătu 
nepoteî de ajutoru şi a făcutu bucatele trebuincose pentru 
cumătrie. După acesta cinstescu pe rîndu la toţi ceî ce se află 
în casă (1).

In comuna Crasna, întorcendu-se moşa dela botezu cu 
copilulu în braţe înaintea cumătriloru, cum a ajunsu şi a în- 
tratu în casă, se duce cu copilulu dreptu la masă, la mij- 
loculu căreia se află de mai nainte pusă o pâne întregă, 
netăiată; şi se aşeză în capulu acesteia, chiar şi în casulu 
acela când copilulu ar plânge ori şi câtu de tare. Cumătrii, 
aşezându-se aşişderea împrejurulu mesei, punu luminile stinse 
de-a curmezişulii acesteia. Vine apoi o femee şi aprindendu 
o lumină o dă cumătrului mare. Cei-alalţi cumătri aprindu 
luminile dela acesta. Vine după acesta nenele copilului şi iea 
şipulu cu paharulu, cari asemenea se află de mai nainte puse 
pe masă, şi cinstesce pre moşă, hea unit paharti de bine; moşa 
cinstesce pre cumătrulu celu mai bătrânii, acesta pre cei-alalţi 
cumătri şi aşa pe rîndu până ce a umblatu paharulu pe la 
toţi şi fie-care trebue să bea de bine. După ce s’au pă- 
rîndatu toţi, moşa se scolă dela masă şi, luându pânea de 
pe masă precum şi copilulu, se duce la patulii nepotei şi 
închinându-î copilulu elice:

—Poftimu cu norocii şi sănătate, cu voe bună; . .. cres- 
cere uşoră să-ţî trimită Dumnedeii!

(1) Dict. de Catrina Racolţa.
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După acesta îi dă copilulu şi pânea.
Totu aşa făcu şi cumStri dându-î luminele.
Mama primindu copilulu pânea şi luminele, sărută mâna 

moseî si multămesce atâtu acesteia câtu si cumătriloru di-
j 1 > > f

cendu:
—Mulţămescu, moşică dragă, şi d-v6stră cumătriloru şi 

nânaşiloru! Cum aţi ajunsu de laţi botezatu, aşa să ajungeţi 
să-lu şi cununaţi!

Cinstesce apoi şi ea atâtu pre moşă câtîi şi pre cumătri.
După acesta, dacă cumătria nu se face în aceea di, îşi 

ieau remasu bunu şi se ducu cu toţi pe acasă (1).
In Frătăuţulu-vechiu districtulu Rădăuţului, cum se întorcu 

dela botezu, unulu de casă, ori şi care, pune o perină pe 
masă, moşa pune copilulu pe perină iar la capulu lui pâne 
şi sare. După acesta nenele copilului cinstesce pre moşă, 
iar moşa pe cumătri cei mari. Fie-care trebue sa cinstescă 
câte unu paharu de bine în sănetatea copilului. După ce a 
cinstitu fie-care, aprindu luminele, şi dacă sunt mai multe 
cumătre sau cumătri ieau copilulu dimpreună cu luminele, 
pânea şi sarea, se ducu apoi la nepotă, şi închinându-i-le dicu:

Pottimu cumătră prunculu acesta 
Pe care l’amu botezatu 
Şi încreştinatti 
Şi’n lege l’amu băgatu.
Ţi-lii dăruimu dumi-tale 
Cu pâne şi cu sare,
Cu darulu sfinţiei sale,
Cresce-lu uşoru 
Şi sănetosîi I (2)

După acestă presentare şi închinare urmeză masa sau

(1) Dict. dc Aniţa Ursachi.
(2) Diot. de Zamfira Ignăloieî.

Marianii, Nascerea la Români. 13
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maî bine clisii cumătria, despre care vomu vorbi în capi- 
tolulu XVI.

In alte părţi ale Bucovinei moşa, cum întră în casă, în- 
mânu6ză copilulu nou-botezatu mamei sale, dicendu:

—Bine v’amu aflatul bine şi norocii să dea Dumnedeu 
pruncului noii-născutu! şi crescere uşoră; şi de-asemenea şi 
D-tale, nepoţică dragă, sculare uşoră şi 'nsănetoşare!

Să-ţî fie braţele pline, 
f Casa cu norocii şi bine!

Acesta bine să nu crescă 
Dumnecleii altulu să ve clăruescă!
Precum aţî ajunsii pre acesta 
De l’aţî botezaţii 
Şi încreştinatii,
Aşa să ajungeţi 
Ca să-lu şi cresceţî,
Şi să ve învredniciţi 
Ca să-iii şi căsătoriţi!

La care respundu părinţii:
—Dă Domne, moşică dragă! .... Dumnedeu să teaudâL. 

să.-ţî fie cuvîntulu deplină, şi să ajungi şi d-ta cu noî la 
tote cele ce ne-aî uratu noue şi pruncului! (1).

In comuna Vama*, districtulu Câmpulungului, sosindu nă- 
naşulu cu finulu seu a casă, îlu închină maî întâi pe la 
icone dicendu:

Să fiî, finule, cinstită.
De toţi omenii iubită 
Ca şi sfintele icone!
Toţi să se uite la tine,
Şi aşa să ţi se ’nchine 
Cum se ’nchină la icone!

Apoi, întorcendu-se cătră părinţi, le ureză dicendu:

(1) Corn de d-lu G. Tomoiagă.
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Să trăiţi, cumătriloru!
S’aj ungeţi 
Să vedeţi

Pe acestu finii căsătorită 
Şi deplină gospodărită.
Şi s’ajungeţi să vedeţi 
Şi fiii fiiloră sei 
Adecă pe nepoţel!

După acesta, desbrăcându-se de cojocu şi puindu-lu pe 
masă cu perulu întorsu în sus, aşeză pre finulu seu de-a- 
supra cojocului, şi iară-şî ureză:

f Firmlc, să străescî,
I Şi să crescî 

^ Şi să te ’nmulţesci,
S’ai atâtea oi cu miei 
Şi vaci cu viţei 

I Şi norocă
'MDâţî peri în acestă cojocă (1).

In Transilvania^ după ce s’au întorsu dela boteză, pune 
moşa pre copilă de-a dreptulă pe masă şi chemă pre pă
rinţi ca să-lă iea de acolo şi anume dacă e fecioră pre tatălă 
sSă, iar daca e iată pre mama sa (2).

In alte părţi, totă din Transilvania^ după ce aă sosită 
casă, copilulă se predă prin o cuvîntare serbătorescă din 
partea cumătriloră, mamei sale, iar acesta, primindu-lă îlă 
pune pe masă, care e forte frumosă acoperită, primindă în 
acela-şi timpă darurile din partea coloră de faţă. O masă 
animată încheie apoi acestă di însemnată, la care se înţelege 
de sine că nu lipsescă datinele şi părerile superstiţiose. 
Aşa de es., dacă-i pică cui-va în timpulu ospeţului cuţitulă 
saă furculiţa jos şi se împlântă în pămîntă, e ună semnă

(1) Corn. de d-lu Nicolaiu Lucanu, cant. bis. din Vama.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
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reu, căci se crede, că copilulu va muri de o. morte nenatu
rală. Dar în diua acesta nici vitele domestice nu sunt trecute 
cu vederea, din contră gospodariulu de casă le dă de astă 
dată nutreţu mai bunu, dicendu în acela-şi timpii: «.mâncaţi 
si vS. rugaţi pentru copilulâ meuly> In unele locuri înainte 
de masa dela botejune cumătrulu mare aruncă paseriloru 
meiu sau grâu, care a stătu trei clile şi trei nopţi în le- 
gănulu copilului, dicendu: «să cânte tatălui cerescu laudă fi 
onore .fi să-la roge ca să-î dee copilului sănătate! (1).»

Datina din urmă ne revocă în memorie datina liomanilora 
de-a da meruntae de purcelu Striqelora, pe cari le credeau 
ei că sunt unu felu de paseri urîciose de nopte (2).

In Ţera-Românescă, după ce unii copilu este botezată, 
adusu acasă dela biserică, se pune pe o baligă de vacă din 
oboru, apoi se duce mă-sa şi-lu iea de-acolo. Acesta se face 
ca să aibă copilula parte de vite (3).

Totu în Ţera-Eomânescă, unu copilu, după ce s’a botezată, 
în diua acesta se pune lângă elă unde dorme ună fîeră, o 
mătură, şi se presară tărîţe şi spuză din focă, ca să nu vie 
Mama-pădurel să-lă omore saă să-lă pocescă (4).

După tote acestea urmeză cumătria saă, cum se spune 
în Transilvania, osp&tareoj despre care vomă vorbi mai la 
vale.

In Macedonia, îndată după boteză în bisercă chiar, se 
îmbracă copilulă cu fustănice, punendu-i şi fesa pe capă, 
şi apoi naşa îlă iea pe braţe, precum şi doue luminări aprinse 
împodobite cu dantele roşii şi verdi, pe cari le ţine una 
într’o mână şi alta în cea-laltă; şi aşa merge până la casa

(1) Wlislocki, op. cit. p. 11.
(2) Preller, Rom. Myth. t. II p. 238.
(3) loniânu, op. cit. p. 27.
(4) loncnu, op. cit. p. 28.
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lehusei. Când întră în odaia lehuzei, face mai întâi cu o lu
minare aprinsă semnulu crucii pe pragulu uşei, dicendu:

« Tihi bună s ăncherdisască ‘părinţii, s’hănează să-l măcâm 
numta (norociibună, sase bucure părinţii, să trăesca, să-imân- 
cămu nunta, adecă să mâncămu la nuntă); iar de va fi 
fată: şi la feciorii să dea Dumnedeu!

După rostirea acestoru cuvinte pune luminările api’inse 
într’o pâne anume, ca inima copilului să fie curată şi să 
fie belşugu la casa lui.

Dacă se întâmplă de se stingu luminările pe drumu, atunci 
credu Românii macedoneni, că copilulu nare să fie cu no
rocii, iar dacă nu se stingu şi e timpii frumoşii în acea 
di, atunci copilulu va fi cu norocii.

Dimpreună cu moşa şi naşii sau nunii mergu şi toţi, cei 
ce aii foştii Invitaţi la botezu, acasă la lehusă şi o felici- 
teză; apoi li se servesce cafea, rachiu, lucumi, nohotii, stra- 
fide, ţigăni şi vinii, apoi se punu la masă (1).

In fine, trebue să mai amintimu încă şi aceea că, dacă 
copilulu nou-născutu arată simptone de morte, moşa sau şi 
altă personă pote să-lu boteze şi fără de preoţii; şi asta din 
causă ca copilulu să nu mergă neîncreştinatii în cea-laltă 
lume, unde, prefăcendu-se în Moroiu, l’aru aştepta cele mai 
crâncene torturi.

In casulu acesta e de ajunsă ca moşa, sau cine este, să-lu 
stropescă cu apă sfinţită şi să-i rostescă corectă formula 
botezului.

Atâtă în Bucovina câtă şi în Transilvania şi Ungaria, după 
câtă îmi este mie cunoscută, în astă-felă de caşuri băeţi- 
oră li se dă numele loanu şi copileloră Mar ia, şi deci for
mula botezului acestuia sună asa:

(1) Buracla, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 48.
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«Boteză-se robulii luî Dumnedeu loanH (Maria) în numele 
Tatălui şi alu Fiului şi alu S-tului Duhu, aminu!(l).»

Şi clacă unu copilu astu-felii botezată more, se ’ngropă 
de cătră preotu ca şi ori care altu creştină, iar dacă nu 
i se rostesce formula, dacă more ne ’ncreştinată, îlă îngropă 
de regulă moşa şi anume într’ună ungheriă ală ţinterimului.

In părţile Oraviţeî, fîindă copilulă slabă şi nefiindă spe
ranţă de vieţâ, i se dă ună nume, închinându-lă la o iconă 
din chilie, ca nu cum-va murindă să fie perdută pe cea-laltă 
lume (2).

In Macedonia, de se ’ntemplă ca copilulă să fie gravă bol
navă şi în pericolă de morte, de nu pote să vie în grabă 
preotulă să-lă boteze, femeile ce s’ară fi aflândă acolo îlă bo
teză, turnândă apă peste elă, făcendu-se una naşă şi dicendă:

(.cLuflu să-l măcă, vru să ni ti-l iea ne patizat, tata, mama, 
creştini ani fură, şi cu creştin ani mi fac (Lupulă să-lă mă
nânce (draculă) vru să mi te iea nebotezată, tata, mama, creştini 
îmi fură, eă creştină me facă.)

Apoi spună mai multe rugăciuni, Tatălu nostru, Sfinte 
DumneŞeule, şi altele.

Dacă copilulă more nebotezată, se îngropă de moşă şi 
tată în afară de cimitirulă bisericei, fără sicriă şi pusă nu
mai pe o scăndurică negeluită (3).

(1) Corn. de maî mulţi Români din Bucovina, şi Aurclu Chintoanu, stud 
gimn. din Chicediu, comitatulu Solnocu-Doboca: «De cum-va prunculu năs- 
cutu este slabu, moşa face forma botezului, turnându apă pe mână în semnu 
de cruce, şi apoi stropindu-lu pe capii şi punendu-î numele. Acesta se (}ice 
în poporu a închina /prunculii nou-născutu.»

(2) A. lana, «Credinţe la nascerî,» în «Familia» an. XXV p. 483.
(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, în op. cit. p. 46—47-
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XIII

NUMELE DE BOTEZO.

In cele mai multe părţi locuite de Români este datină ca 
părinţii să nomincze singuri pre nou-născuţii lorii copii, în 
altele îi nomineză nănaşii, şi iarăşi în altele, mai alesu când 
copiii se nascii în vre-o di însemnată, li se dă de regulă 
numele sfîntului sau a sfintei respective, care se serbeză 
în diua aceea, în credinţă că dacă nu li s’ar da numele 
acestora, stîntulu sau sfînta respectivă s’ar supera şi atunci 
ar fi reti de nou-născuţii copii.

Unii părinţi, mai alesu când li-au muritu copiii cei din
tâi, le dau celoru ce s’aă născuţii în urmă numele ce-lu 
portă ei alţii alu moşiloru şi strămoşiloru, şi iar alţii alu 
unui dintre nemuri, care are_mai mare norocii de copii de- 
cât dînşii.

Cei mai mulţi inşi însă, atâtu dintre părinţi câtii şi din
tre nânaşi, nu se uită nici la diua, în care s’a nâscutu cu
tare copilii, nici la împrejurarea că cei mai de nainte le-au 
muritu, ci caută unii nume care le convine şi le place lorii 
mai tare şi pre acela îlu dau apoi fiilorii respective finilorii
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seî ce aii să se încreştineze. Dar, după cum ne vomă încre
dinţa din şirele următore, şi aceştia alegu mai totdeauna 
numele unui sfîntu mai însemnată, anume ca copilulu, când 
va fl mare, să scie când are să-şi serbeze diua onomastică.

Preoţii, cari boteză pre asemenea copii, trebue apoi la s_^ 
verşirea tainei sf. boteză să se acomodeze dorinţei esprimate 
de părinţi şi nănaşi,

Aă fostă însă totdeauna şi mai sunt încă şi în diua de 
adi forte mulţi preoţi, cari nu voră nici de cum să iea 
în considerare dorinţa espiimată de părinţi şi nănaşi, de 
ar fi aceea ori şi câtă de îndreptăţită, ci ei fîe-cărui co
pilă noă-născută îi daă numele sfîntului de rândă, în care 
di s’a născută saă în care se boteză copilulă respectivă. 
Ba unii preoţi mergă şi mai departe, ei adecă, dacă aă oreşi 
care antipatie saă mânie asupra părinţiloră, ori dacă copi
lulă, ce are să se boteze, e născută de fată mare, alegă nu
mele cele mai întortocate şi mai urîte şi apoi cu numele 
acelea îi boteză.

De-i frumosă şi totă-odată consultă din punctulă de vedere 
pastor^ să o facă acesta, nu e treba nostră s’o discutămă 
aice. Una însă totuşi trebue s’o amintimă. Sunt adecă mulţi 
părinţi, cari, blândi şi răbdători fîindă din firea loră, de
şi nu aă căpătată copilulă loră numele dorită de dînşii, nu 
mai spună nimerui nemică, ci se mulţămescă numai cu atâta 
că inmediatu după încreştinare îi schimbă numele ce l’a 
primită la boteză cu altulă, cu care îlă numescă apoi câtă 
trăesce saă, în casulă celă mai favorabilă, îi întortocă nu
mele astă-felă că nime nu-lă mai pote cunosce de unde se 
trage, bună oră ca NieanorU în Canoniru, DămiavM în Di- 
aminîi, VeniaminU în Vehaminu. Sunt iarăşi mulţi părinţi, 
cari nu se mulţămescă numai cu atâta, ci ei, vădendă că 
copilulă loră a primită ună nume, ce nu le convine de felu,
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nu numai că rezoneză asupra preotului, ci încă, când li se 
nasce altu copilă fie acela bolnăviciosu ori sănetosu şi tare 
ca tunulu, înduplecă pre moşă ca să-i i’ostescă mai întâi 
formula botezului şi abia după aceea îlu ducu la preotulu 
ca să-i cetescă rugăciunile usitate la botezu.

Nu e bine să fie omulu totdeauna prea îngăduitoriu. Dar 
şi când e din cale afară încăpăţînaţii încă nu e bine, căci, 
după cum am vedutu din cele espuse mai sus, prin încă- 
păţînare de multe ori ajunge la unu resultatu cu totulu 
cQntraria voinţei sale.

Dacă preoţimea, din capulu locului, cum au începută a 
se încreştina Românii, i-ar fi lăsată pre aceştia în pace să-şi 
alega ei înşi-şi numele, după cum le-aă apucată din moşi 
strămoşi, dacă o parte de preoţi nu sară fi ţinută strictă 
de cărţile bisericesci, iar altă parte şi mai alesă cei de na
ţionalitate străină, nară fi dată copiiloră acestora nume de 
acelea cari le-aă convenită şi plăcută loră mai multă, atunci 
de bună semă că astădi amă întimpina la Români cu multă 
mai puţine nume de boteză de origene străină şi cu multă 
mai multe de origene romană de cum provină în realitate. 
Aşa însă numele de boteză usitate în timpulă de faţă la Ro
mâni le putemă împărţi în patru părţi principale, după epo- 
cele în cari aă fostă ele prima oră adoptate şi întrebuinţate 
de Români, şi anume după

I. E'poca romană,
II. Epoca slavonă,

III, Epoca fanariotlcă,
IV. Epoca română.

In şirele următore noi vomă reproduce vr’o câte-va nume 
de boteză, cari sunt mai usitate la Români şi cu deosebire 
la cei din Bucovina.
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Dicemu numai vr’o câte-va, căci dacă amu sta să Ie repro- 
ducemu pre tote, atunci n’ar încăpea în cadrele unui ca- 
pitolu ca celu de faţă, ci ne-aru trebui spre scopulu acesta 
unu spaţiu cu multu mai mare şi totu-odată unu timpii şi 
studiu mai îndelungaţii.

Vomu începe deci mai întâi cu cele din:

I. Epoca romană.

Saghină — Sabinus.
Corjină z= Corvinus (1).
Logină = Longinus 
Marină lem. Marina — Marius 
Sorină — Solinus.
Macsină ~ Maximus dim. Maximinus.
Casiană — Cassius.

Costantină — Constantinus, Costandină, dim. Costandina^ă, 
prese. Tantină, Tintină, Tică dim. Ticuţă1 Dinu, Dinuţă, 
Ginu; nume de familie; Costantineseu, Dinu, Dinuîescu.

O doină din Transilvania şi anume din Ţâra Oltului, în 
care provine numele Dinu, sună precum urmeză:

Mei bădiţă IHnule,
Pe tine Dinulu te chemă,

—Eu-ţî ducii dorulu fără semă.
De nu te-ar chema Dinulu 
Nu ţî-aşî mai duce dorulu.
Dine, cu a ta mândrie 
M’aî adusu la serăcie.
Intru’n casă focu-î stînsii, 
lesii afară lemne nu-su.
Şi mergendii şi pe la şură 

Y* Nu vedii picii de-adunătură

\

(1) Aceste clone în timpulu. de faţa provinu maî multu ca nume de familie-
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Ca să iea pasărea ’n gură;
Şi mergendii şi pe la şopu r~ f
N’am aflat fenu nici unu stropii . \ y'c j
Câtu să iea pasărea ’n ciocu (1). ' '

Costanic -- Constans, se rostesce şi Costânu, dim. Cos- 
tâna-fit, Costdnelu, Costdniţă, Gostdnuţd ; prese. Stană, Stand, 
Stănild, fem. Stancd, dim. Stdnied, Stdncutd; nume de fa
milie: Stdncescu, Stdnescu, Stanciulu ; sate: Castana, Stănesă. 
Costea prese, din Constantem, dim. Gosteiă, Cost ied, Cos- 
tiţd; nume de familie: Oostaşă, Gostescu; sate: Costescî.

Aei trebue să notămu eâ în timpulii presentu rarii eare 
preotu mai dă eopiiloru numele Constans. Poporulu însă nu 
l’a uitatu niei acuma si de-aceea îlu dă elu adeseori co-

î

piiloru, cari au primiţii Ia botezii numele Constantină.
Crdciună; nume de familie: Crăciună, Grdeiuna^ă şi Crd- 

ciuneseu.
lacobă — lacobus, dim. lacohuţă, lacobuţă; ca nume de 

batjocură Coblea; nume de familie: lacohană; sate: lacobenî, 
lacobesd.

Ştefană — Stefanus, dim. Ştefdnaşă, Ştefdnelă, Fdnelă, 
Stefdnicd, Fdnicd, Stefănucd, Fdnncd, Stefdnitd, Fdnitd, Ste- 
fdnuţd, Fdmiţd, prese. Fand, în Banatu şi Cend: nume de 
familie: Stefaneseu, sate: Stefănescî.

Nicdrd ~ Nicolaus, se ’ntrebuinţeză în timpulu de faţă mai 
mulţii ca nume de familie: Nicorescu, rutenisatii: Nicorovicî; 
sate: Nicorescî.

Andrea ~ Andreas, dim. Andreaşă, Andreieşu, Andreiucd 
Andreiuţd, Andreuţă, altmintrelea şi Andreiă, Udrea.

Luca Lucas, nume de familie: Lucaciă, Lucană.
Ioană = loannes, lonă, Gnu, Ona, O nea, Oncea, Oneu, dim.

(1) Doine, strigăturî şi chiuituri, culese de maî mulţi înveţătorî zeloşî, Bra- 
şovu 1891. p. 172.



204 —

lonaşH^ lonaşeii, loneM, Ionică^ Nică, Ntcu, Nicuţă, Nicuţu, 
' Guţd, loniţâ, Niţâ, Niţu, Ntţucă, lonuţu, ISIuţu, lonete; fem. 
\ Ioana, clim. Ionica, lorniţa, lânca; nume de familie: O nea, 
Oncea, Oncescu, OnciuUi, Oneu, Onişoru, Onigă, lonaşcu, 

\lonescu, Nuţii; numele sfîntuluî; Sănt-Ionii.
I Lazării = Lasarus, clim. Ldzărelă, Ldzăricd; nume de 
\familie: LâzărenU, Lclzărescu şi Ldzdroiu. ;

Petni — Petrus, provine adese-orî PS.tru şi Petrea, dim. 
PăraşU, PS.traşcu, Petricd, Petrucă, Pietrued, Tracă, Truca, 
Pietruţă, Truţă, Pietrişoru, Pietriucd, Pietrucu, Pietruşcă, 
Truşcd', aceste patru din urmă se întrebuinţeză mai multu 
pintre rezeşii din Bucovina, districtulu Storojineţuluî, cari 
vinu adese ori în atingere cu Rutenii din acestu districtu; 
serbăt6rea4^6’ccra-Pee^n< şi 8ân-G1iietru-, nume de familie: 
Păraşu, P^traşcu, Pietrişoru.

Florea — Florianus, se ’ntrebuinţeză şi ca nume de fa- 
milie; dim. Florină,', fem. Florea dim. Floricâ; nume de 
familie: Florenă.

Dumitru—Demetrius, Dunitru, Mitru, Dumitraşu, Dunitraşu, 
Fitraşu, Dumitricd, Mitricd, Trică, Dumitriţd, Mitriţd, Du- 
mitrelU, Mitrelă, Miticd, Dumitruţă, Dunitruţîi, Truţu, Mitu, 
Mita, Tuţd, Tuţu, Trucd, Tia, Dumitruţd, Mitruţă, Nitruţă, 
NitruţU, Truţă', fem. Dumitra', în vechime trebue să fi fostu 
şi Meâru, căci dacă n’ar fi fostu aşa, poporulu n’ar numi 
serbătorea acestui sfîntu Sâ-Medrw, nume de familie Du- 
mitraşcu, Dumitrescu.

Toaderu = Theodorus, Todoră, ludoră, Tudorinu, 1 udurîi, 
dim. Toderaţă, Toderelfi, Todîrelu, Tadorelu, ladurelu ; 
Todericd, Todorică, Toderiţă; fem. Tudora; Todoriţd, nume 
de familie: Toderânu, d odor ană, doderescu ; sate: Toderescî; 
serbătorea: Sân-Toaderă.

Georqiă = Georgius, Giurgiu, Giurgia, Giurge, Glieorghe,
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dim. G]ieorghieşU) Gheorghiţâ; nume de familie: Giurgiuvenu; 
oraşe Giurgiu, Sân- Giurgiu; sate: Giurgescî; serbătorea: 
Sân-Georgiu.

O doină poporană din giurulu Bărcăuluî, în Biliaria, în 
care provine maî de multe orî numele Giurge, se începe 
astu-felu :

Strigă Giurge din Giurgescî _
De la porcii ceî domnescî:
Nime ’n lume nu-lu d’aude, ^
De şi graiulu luî pătrunde 
Până chiar la maică-sa 
In pragu vecină-sa.
Mă-sa din graiu i grăia :
— Ce ţi-î ţie Giurge meu,
Tragu-me ’n noroculu teu ?
Opincile ţi s’au ruptu;
^ merindea ţî^ trecuţu ? / -

Giurge d^graiu i grăia: - 
— O măicuţă, maica mea,
Merindea nu mî-a trecută,
Opincile nu s’au ruptu.
Ci me tqpeşce unu doru, —
Unu doru că vreu să me ’nsoru ... (1)

Iar o baladă de pe valea Crişuluî negru; în care provine 
numele Giurgiu,^ se începe aşa:

Frunclă verde de urzică,
Strigă, Domne, cine strigă.
Strigă Giurgiu dintre lunci, ;;
Dela boî şi dela junei.
Nime ’n lume nu aude 
Strigătele sale crude,
Numai sacă maică-sa

(1) Antoniu Papp, Doine poporale, în «Familia» an. XXV. Oradea-Mare 
1889, p. 439.
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— Din grădina soro-sa.
Ea tare se îngrozia,
Pân’ la dînsulu se ducea 

f Şi din graiu aşa grăia:
— Ce ţi-î ţie Giurgiu meu,

— Ce-a ajunsu pe capulii teu ? . . . (1)
Marca — Marcus, dim. MărcuţU^ Mdrculeţu, Mdrcu,foră ; 

nume de familie: Marca MdrcuţU,
! Domnica — Dominica-ae, dim. Domnicuta.

Maria — Maria-ae, dim. Marica^ Mdriâra^ Mdriorica^ Md- 
ricica^ Mdriuca, Măriucuţa^ Mdriuţa, Mdriţa^ Mdnţica, Md- 
riţuca^ Bia; serbătorea: Sântd-Mdria-micd şi Sântd-Măria- 
mare.

Numele acestea precum şi derivatele sale le întelnimu forte 
adese-orî nu numai în vorba de tote dilele, ci şi în poesia 
poporană.

Iată câte-va exemple:
O doină din Bucovina se 'ncepe astii-felu:

Mărioră dela ţeră,
Nu lăsa omulu să moră 

— Pentr’unu picii de gurişoră!
Altă doină din Transilvania şi anume din Ţera Oltului 

sună precum urmeză:
MâyHuţo bărbaţii n’aî,
Tu guriţa cuî o daî?
Dă-mî-o mie, lele Marie^
Pân s’o coce poma ’n vie,
Atunci ţî-o daii şi eu ţie.

A treia doină totii de acolo:
—' Măriuţo şurţim multe, 

ţ)i mă-tiî să te mărite,

(1) Pompiliu, Balade populare române. Iaşi 1870. p. 41.
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Că şi eu încă me ’nsord,
Să-mî îacîi casă cu pridvoru,
Grădină cu foişoru.
Şi ’n grădină-mî iacii fântână 
Să spele Măriuţa lână.
Ea mî-o spală, ea mi-o ’ndrugă ~ t 
Să facă luî Ghiiă glugă (1).

A patra doină clin România, jucleţulu Vlaşca, comuna 
Ungureni, se începe aşa:

— Şî-am cŢiisii verde sălcioră,
Mariţico, Martoră,
Căci n’aî tindă şi cămară 
Să me găzduesci diseră.
— Şi am emisii verde costreiu,
Ba am tindă şi bordeiii 
Să găsduescii doi şi trei (2).

Titiana — Tatiana, mase. Tatinîc = Tatius. — Probabilii ) 
că în legătură cu numele acesta stă şi planta numită de 
poporu Iarba luî Tatinâ sau simplu Tatind lat. Symphytum 
consolidum.

Domniţa — Domitia.)
Grapcina = Agripina, Gracina şi Grachina, )
Matrona :z= Matrona. 'i '1 • (ti'
Viora, dem. Viorica.
Margareta — Margarinta.
Irina, lat. Trena, dim. Irinuca, Irinuţa.
Păuna, mase. Păunii, dim. Păunaşâ, PăunelH, acestu din ^ 

urmă şi ca nume de familie.
AmendouS numele acestea provinu forte adeseori şi în 

litura poporană, cu deosebire în cântece, unu seninii că sunt 
forte respândite şi întrebuinţate.

(1) Doine, strigături şi chiuituri, culese de maî mulţi înveţătorî zeloşi, Bra^ 
şovu 1891, p. 173 şi 174.

(2) «Şe^etorea» an. I. Fălticeni 1892, p. 113.
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O horă din Bucovina, în care provine numele Păuna 
sună aşa:

Frunclă verde şi una,
Se mărită Păuna 
Şi remâne grădina,
Grădina cu florile,
Stratuliî cu garofele (1).

O doină din Transilvania şi anume din oomitatulu Al- 
hei de jos, în care provine numele PdunaşU, sună precum 
urmeză:

— —Păunaşu^ penă rotatu,
(Unde mergi aşa gătatu ?

— La mândruţa într’altîi satu.
—’ — Ţipă pena, păşi mai tare.

Că 'mândruţa'"T'ă’^’m aî more:
Frate-so-î ţine lumină 
Soru-sa plânge ’n grădină,
Mumă-sa pânză-î croia,
Tatalu-seu casă-î lăceâ 
«Lasă, tată, sălaşulu,
Că mî-a veniţii drăguţulu,
Draguliî mamei, dragii frumoşii,

_Şi dela morte mî-o-aî scosu (2).
! ^72a=:Anna-ae dim. Anica, Anicuţa, Aniţa, Aniţuca, Anuţa 

Anca, Ancuţn, Bar iţa, Bariţuca.
f Pulclieria = Pulcheria-ae, Por chir a, Procliira, dim. Pulche- 
riţa, acesta e de proveninţă maî nouă; Fira, Firuca, Fi- 
ruţa; nume de familie PorcliireniX,

Ca^nwa=:Catbarina-ae; prese. Trina, dim. Catrinuţa, Ca- 
tinca. Ţinea, Catincuţa, lincuţa, Cuţa, Catiţa, Tiţa; o fată 
sau femee naltă şi bolocănosă: CatrinoiiX.

(1) Marianu, Poesiî poporale 'române, doine şi hore. Cernăuţi 1875, p. 215.
(2) Doine, strigaturi şi chiuituri, culese de maî mulţî înveţătorî zeloşi, Bra- 

şovu 1891, p. 14.
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77. Ei)oca slavonă.

Fa5î7ez=:Bac-ilius, dim. Vasilică., Silică, Lică, Vasilicuţă, 
Licuţă, Vasilcu, acesta totu-odată şi ca nume de familie, 
Viliciu, Vilică. (Vedî despre acestea doue şi «Familia» an. 
VIII, p. 280), ŢiXică, Ţilea.

7acoy*=Iacobus, nume de familie lacoviţă. Poporulu de 
îîndu nu-lu întrebuinţeză mai de felu, ci numai unii dintre 
rezeşi, la cari provine şi numele de familie citatu.

Niculaîu, dim. Niculăesu, Niculică, Culică, Niculuţă, Cu- 
liţă, Nicoluţd, Niculcea; nume de familie: Niculcea, Niculiţă.

Grigore, Gligore, dim. Grigoraşă, Grigoriţă, Grigoruţă, 
Grigoruţu, Gogu, Goguţît, Goruţic; nume de familie: Grigo- 
■raşU, Gora.^u, Grigorenă, Grigorescu, Grigorcea, Gorcea.

llie, Ilea, dim. lliaşH, Ilieşu, Ilivcă, Ilinţă, IliuţU, Iluţă, 
llnţu, Lvţă; nume de familie: lliuţii, Luţă; satu: Sânt-Ilie.

Gavrilm, Gavrilă, dim. Gavrilaşîl, Gavriluţă, Gavriluţă, 
Vriluţă; nume de familie: Gavrilescu.

Favelă, Pavelă, PăvSlasii, PăvSlucă, Păvălucă, Pavelică; 
nume de familie: Favelea.

Alexandru, Lisandru, dim. Alexandruţă, Drufă, Sandu, 
Sanduţu, Dîiţu, fem. Sanda, Alecu, Alecuţu.

Mihailă vsl. rus. Mihail, Mihailo, Mihali, Mihaiă, Mnihaiu, 
Nihaiă, Mniliăeşă, Mihăilă, Mfiihăilă, Nihăilă, Mihăiţă, Mm- 
liăiţă, Nihăiţă, Miliăicuţă, Mikalaciucă, acestea două usitate 
mai alesu în Transilvania, Mihaluţă, Mmhăluţă, Nikăluţâ, 
Mihălucă, Nihălucă, Mihailaşă, Mihdlaşă, Mnihalaşă, Miliălăă, 
Miliu, Miu; nume de familie: Mihăilă, Mihăescu, Miliălescu, 
Mihâlenă, Mihitţă; sate: Mihatcea, Mihăilenî.

J/e«a=Helena, dim. Ilenuţa, Nuţa, Ilenuca, Urnea, Ilin- 
•cuţă, llencuşa, llionca. Lina, Lena, Nena.

Odockia, Dochia, Odoca, Odochiţa, Dochiţa, Cliiţa.
Metrianu, Nascerea la Bomftnl. 14
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Paraschiva, Chiva, Părasca, Pdrclscuţa, Parascliiţa, Para- 
schiţuca, Pachiţa, Chita, PacMţuca.

Mardalina—Magdalena, MădăUna, Măddlinuţa, Nina. 
Vârvara, Vărvărica, Vârvăruca, Vârvdruţa.
Samuilu, Samoilu, Samuild, Samoilă, Şamolea, SamolaşU, 

Molică:

111. Epoca fanariotă.

Costandachi—Constantinii, Costachi, Costăclielu, Costdcliiţd.
Durăitrachi— Dumitru, Dumitrache, Mitralache, Tracke, 

Tachi, Tăchiţă.
Petrache — Petru; Petrachi, Pdtrachi, PătrdchelU, Trachi.
JfanoZe=Emanuil, Manoild, Mânuită, Manolachi, Laclii.. 

ManolaşU.
Mihalache — Mihaiu, Mihalachi, Lachi.
Aice trebue să notămu, că tote numele cari se sfîrşescu! 

pe achi sau ache provinu numai la Românii de prin oraşe 
şi la rczeşi, la ţărani însă numai raru.

Marghiâla — Maria, Ghiâla, Marghiolica, Ghiolica, MargoU- 
ţa, Liţa:

Qheorghe — GiorgiU, GhiorgluaşU, OhiorglmşU, Ghiorghicdr 
Ghiorghiţd, Gkiţd, Ghiorqhiţucd, Ghiţucă, Ghiorghiliţă, Ghior- 
ghiuţă, Ghiuţă, Iuţă Ghiorea, Gogu, Goguţă, Guţă; nume de 
familie: Ghica, Ghiorghiu, Gheorghescu, GhiorghianU, Ghiţescu, 
Ghiuţă, satu: Gheorghitenî.

SpiridonU = SiteiptStcov, Schiridomi, Ssriedonu, Scridonu. 
Scridonaşu, Scridonelu, Scriăonucă, Scridonuţd.

Niehiforu — NwYjcfopoc, Chiforu, GhifurU, GhiforaşH,, Ghi- 
forelu.

Nechitd — NwYjOac, Eichita, Nichituţă, nume de familie' 
NichituşU, Nicliitenîi.
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Garofa, Garofina, Garofiţa.
Pinteleiii, = IlavQeXetov, Pântea. Pintea-, acestu clin urmă 

şi ca nume de familie.
Frosina — Eufrusina, Frosinca, Frosincu^a^ Frosinuţa, Frd- 

sina, Sinvţa.
Lisaveta — Elisabeta, Saveta, Savetca, Savetcuţa, Vet a, Ve- 

tuca, Vetuţa, Savetuţa^ Sa/fa, Sdjtica, Sdftiţă, Să/ tuţa,
Smaranda, Smarandiţa, Mandiţa, Maranda, M.arandiţaj 

Maranduţa, Maranduca.
Zamfira, Zamfiriaa, Zamfiruca, Zamfiruţa, ZancTiira, Fira, 

Firona; mase. Zamfiră, Firii, Firied; nume de familie: Zam- 
firescu.

Rucsanda, Rucsanduţa, Gasandra', Căsăndruca, Căsăndruţa.

IV. Epoca romană.

în acestă epocă o parte bunicică de părinţi şi nânaşi, 
până chiar şi din mijloculu poporului de rîndu, au începutu 
a da fiiloru, respective fîniloru, nume de origine romană.

Totu aşa făcu şi unii preoţi în comunele păstorite de 
clînşiî.

Partea cea maî mare însă nici acum nu se pote des 
băra cu totulu de numele şi diminutivele străine, cugetându 
pe semne în mintea lorii cea corcită, că dacă se voru îm- 
popoţa în pene străine voru arăta cu mulţii mai frumoşi şi 
nobili de cum sunt în realitate (1).

(1) Vecjî despre materia acesta şi studiulu «iVwme/e românea în «Gazeta (A 
Transilvaniei» an. LV. Braşovii 1892 No. 118: «... Unu poporu, ce nu-şî ' 
scie istoria străbuniloru seî pote sâ cada în orba erore, de a iiibl maî mulţii 
ce e străinii, cugetându ca e maî bunii decât ce e alu seu.* Şi aci în mare 
parte aparţine poporulu rusticii, care neavendu Luminătorî în sînulu seu, cari 
să-lu deştepte, nu scie sermanulu ca se numeră şi elu între alte popore. Ba^ 
de es., când bietulCi ţerantl aude pre preotulu seu, pre înveţătorulu seu sau



— 212 —

Să sperămu însă că în curîndu fie-care Românu ade
vărată va veni la cunoscinţă că haina străină, nu numai că 
nu-lu încăldesce, ci încă îlu şi diforineză!

pre altu inteligenta din satu, strigându-şî băeţiî cu numele de lanof! Şandor î 
Marişca! cugetaţi ca nu cade în osânda de a crede, că alu luî nume de/oîjw 
Grigore, Toaderuy sunt prostesc! şi neînsemnate, că vetjî Domne, de ax fî de 
ceva, domnulCi ista încă şi-ar pune la copii nume de lonu, Grigore, etc.

«Numai unu poporu care îşî cunosce istoria şi şî-o iubesce cu pasiune, 
ÎŞI va iubi cu pasiune numele, portulu, datinele şi cântecele sale.

«Credeţi că în timpurile vechi ale nostre, când erau forte puţini, ba de locu 
inteliginţî în poporu, poporulu era maî curatu în criteriile sale de naţionali
tate. Maî de multu erau preoţi cari erauRomânî întru tote, — adecă nu se deo- 
sebiau întru nemicu de poporulu de rându, şi astu-felu fiindu, au susţinuta 
criteriile de naţionalitate în Românu. Basaţî pe acestiî adeveru, susţinemu 
aci, că de es. înainte cu 100, 200 de anî maî târcjiu erau maî multe nume 
romane în poporulu nostru. Atuncî în timpurile întunecate, Românulu trăia 
ca rusticii, şi în rusticitatea sa îşî apăra numele şi moşia.

Ah! ce timpu era atuncî.
Când Româniî ca păstori,
Ţ^ra loru şî-o aperau 
Ca şi bravii luptători.

«Vedeţî că îndată ce unele familiî române, trectindu la altă confesiune, sati 
nobilitându-se, orî făc(^nclu-se grafi şi baronî, lăsându-şî naţiunea, îşî lăsară şi 
numele.»
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XIV.

MĂRTURIILE.

In Ţera-Românescă este clatină că în clecursulu botezării 
unul copilu şi anume când cântă preotulu cicâţî în CliristosU 
s’ait botezata în GhristosU saO, .şi îmbrăcata, aleluia,y> naşulu, 
carele a ţinutu copilulu în braţe şi, în numele finului, de trei 
ori <is’a lepS,data de Satana,y> să bage mâna în pungă, ca, 
după ce a plătitu preoţiloru şi dascăliloru, să mai împartă 
bani şi celoru ce au stătută de faţă la împlinirea tainei bo
tezului, şi anume tuturoru personeloru ce se află în biserică, 
fără deosebire de bogată sau seracu.

Firesculă înţelesă, ce se atribue împărţirii acestoră bani, 
e că cei ce i-aă primită sunt (nmartorî,y> cari potă atesta, 
la ori-ce împrejurare, că întru adeveră noulă născută a îm
brăţişată religiunea creştină, cu tote dogmele şi după tote 
riturile bisericei. De aici apoi şi numirea de amărturil'» dată 
monedeloră dăruite. Câte s’aă împărţită, atâtea amărturil'» 
va ave copilulă despre autenticitatea botezării sale. Dacă, 
prin vre-o necurată ispită, mai târdiă s’ar îndoi de acostă 
faptă, apoi toţi câţi aă primită (imărturily> la a lui creştinare
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şi cari s’au legatu pe tăcute s’o constate la vreme de ne- 
voe, se consideră ca fiindu gata să <imărturisescăn că în 
adeverii copilulii cutare în anulu, luna, diua şi biserica cu
tare, s’a împărtăşitu cu marea taină a botezului.

La ţară s’a obicinuiţii să se dea în totu-deauna numai 
monede de aramă. Dacă naşulu e omu cu dare de mână, 
apoi împarte de argintii, şi trebue să fie bogaţii de totu ca 
să împartă de aurii. Acestti din urmă casii se întâmplă forte 
rarii, şi numai în cerculu restrînsii alu avutelorii famliii, 
când botezarea se face acasă.

In epoca FanarioţilorU şi în totii timpulii câtii a circulaţii 
în România moneda turcescă, cei bogaţi da mahmudele, ico- 
sari şi nisfiele de aurii. De multe ori, între mărturiile date 
personalii micului finii, se vedeau constantinaţi şi vechi 
monede de o adevărată valore pentru numismatică. Adesea 
naşulu hărăzea copilului bani de aurii bătuţi de Greci şi de 
Romani, ca lucruri lără nici unii preţii pentru elii neprice- 
putulii. «Ce mai trebă, îşi dicea dînsulii, de-alii de aceste 
aii şi Ţiganii!»

Câtii despre sărăcime, la care datinele se păstreză totu- 
deauna mai cu tărie, sărăcimea da lăscăi de argintii şi de 
aramă. Când se întrebuinţa moneta nemţescă, mărturiile, 
consta, în oraşe ca şi pe la ţară, din afirfiricht de 13, 22 
şi 23 de parale; cei bogaţi se suiail chiar până la jumă
tăţi de disfanţu'i) sau ((SorocoveţU.y)

Particularitatea de căpetenie a mărturiilorii era de a fi 
străpunse şi legate de o mică cordea ori bandlică roşie sau 
albastră, înodată cu fundă. Astii-felii se fixa cu unu acu pe 
pieptulu asistenţilorii dela botezii şi erau purtate totă clina, 
mai cu semă de rudele şi musafirii casei, cari prăsnuiau 
noua cumătrie.

Adi în sfîrşitii sătenii mai săraci împartu bani românesci



215 —

de câte 10; ceî mai bogaţi daii monede de 50 în argintii. 
Câtu pentru bogaţi, obiceiulu a luatu o altă ţaţă; căci pentru 
fie-ce botezu anume se făcu medalii de argintă sau de aură, 
pe cari se tnscriă data nasceriî, anulă şi numele noului 
născută, d*ua botezării, une-ori chiar şi numele naşului.

înţelege ori-cine marea deosebire dintre mărturiile monedă 
şi mărturiile medalii. Cele dintâi aă fostă, sunt şi voră fi 
în tolă-deauna cheltuite, astă-felă încât, de ne-amă ţine la 
stricta-le însemnare, putemă dice că copilulă botezată re- 
mâne fără v.mărturih')^ în casă de a ave nevoe do aceste 
documente autentice pentru a şi constata creştinarea. Scopulă 
dar nu e câtuşi de puţină ajunsă, căci menirea loră e de 
a fi păstrate ca probe pipăite despre îndeplinirea ritiiriloră 
religiose, pe când în practică se transformă în nisce bani 
daţi de pomană, cari, îndată după eşirea din biserică, potă 
trece din mână în mână şi călători, ca ori ce bană, din 
pungă în pungă.

Şi în adeveră, din causa acestui din urmă resultată, unită 
cu o interpretare despre care va veni vorba mai la vale, 
multă şi de mulţi s’a totă credulă că «.mărturiile de botezuy> 
n’aă fostă născocite pentru altO-ceva decât ca să fie o po 
mană, nu se scie pentru sufletulu cărui răposată. Chiar 
preoţii nu le sciă da alta înseninare; căci dintre câţi' am 
avută ocasiune să cerceteză în acăstă privinţă, toţi mi-aă 
explicată lucrulă în acestă înţelesu, că sunt nisce bani daţi 
de pomană, ceea ce, precum vom vede, e cu totulă departe 
de adeveră.

Nu e însă totă astă-felă şi cu mărturiile-medalii. Prin- 
tr’însele, scopulă datinei se îndeplinesce de minune; căci 
neputendă fi cheltuite, remână în păstrarea celui ce le-a do
bândită ca, la vreme de trebuinţă, să probeze faptulă spre 
pomenirea căruia aă fostă anume pregătite. împărţirea loră
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clar nu mai are caracterulu unei pomeni în 'bani, ci o va- 
lore genealogică, ca însemnătatea unui soiu de registru nu
mismaticii, forte apropiaţii de intenţiunea cu care s’a sta
tornicită acestu vechiu obiceiu.

In urma acestorti expuneri, e loculu să ne întrebămu: 
unde şi de când s’a începută datina, în ce chipă şi pentru 
ce serviciă?

Ca multe din vechile instituiri, ea îşi are originea în cre
dinţele religiose, în mitologia greco-romană. A ei închipuire 
pare-mi destulă de istâţă, ca să merite a ne atrage băgarea 
de semă. De aceea voiă şi stărui asupră i pe câtă se cuvine 
acestoră repedî cercetări.

Nu pote fi îndoială că nascerea omului a fostă totă-deauna 
considerată ca ună faptă de mare însemnătate, la cei vechi, 
ca şi la moderni, la păgâni ca şi la creştini, la sălbatici ca 
şi la civilisaţi. Analele feluriteloră popore înregistreză cele 
mai ciudate obiceiuri păzite înainte ca şi după nascerea co
pilului. Aici tatălu trebue să ajuneze şi să postescă cu lu
nile, pentru ca prunculu să fie ferită de o morte prematură, 
de viţiuri şi de infirmităţi corporale; colo e nevoită să iea 
loculu lehusei şi să rabde dela rude şi prieteni mulţime 
de neajunsuri; dincoce noulă-născută e primită cu sgomo- 
tose petreceri, aiurea cu doiose lacrimi.

Spiritulă greco-latină se sciu depărta chiar dela începută 
de eresuri atâtă de complicate şi se mulţămi numai să puie 
nascerea omului sub bine-voitorea ocrotire a dumnedeirii-

Când dar noi dămu aşii copilului numele sfântului, a cărui 
cli e sărbătorită, în timpulu când s’a născută, nu facemu 
decât să urmămu, pe nesciute, acestui spirită religiosu şi 
bisericescă, credendă negreşită, că punemă prunculă sub 
imediata protecţiune a sfântului în (Jiua căruia s’a născută 
şi ală cărui nume l’amă adoptată pentru miculă din faşă.
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BStrâniî Greci nu mergeau atâtii de departe, şi nici Ro
manii, deşi o puteau face prea bine ca politoişti ce ei’aii. 
Ei far’ a da nume de 4eî Şi semi-dei, puseră nascerea co- 
piiloru sub auspiciile Junoneîy acestă suverană a dîneloru, 
cum o numesce Pindaru. Junona însă, deşi suverană, şi 
tocmai pentru că era suverană, nu asista la tote nascerile. 
Cu acestă misiune era însărcinata fiica sa ILitia, sora Ebieî, 
a Tinereţii. Copilulu dar nu se născea fără religiune. Din 
contră: eşia în lume profesândii religiunea politeistă, căci 
nu-şl dătora vieţa, după credinţele de atunci, decât divini- 
tăţilorii Olimpului. Dacă dar la noi creştinarea vine după 
trei dile şi chiar mai târdiu, la dînşii autoritatea rcligiunii 
se areta şi so exercita chiar din primulu minutu.

Pe aceeaşi Junonă, totu-deauna suverană. Romanii o nu- 
miau Lucina, pentru motivulii că asista la nascerea copiiloru. 
Lehusele se adresau la ea dicendu-i: «Juno Lucina, fer opcm, 
serva me, obsecro.» Te conjuru, Juno Lucină, dă-mi aju- 
toru şi-mi slujesce!

Iată credinţa religiosă, veche ca şi însă-şi rasa greco-latină. 
Dela dînsa până la datină nu era decât vmu pasu, şi preoţii 
politeismului nu întârdiară să-lu facă.

Ne-aperatu că Junona cea atotu puternică şi atotu sciu- 
tore ţinea prea bine minte câte nasceri se întemplaă pe di şi 
nopte, do 6re-ce lua actu de dînsele prin mijlocirea Tlitiei. 
Cu tote acestea, registrele dumnedeesci nu erau la disposi- 
ţiunea nimSrui pe pămîntu, şi omenii trebuiau să scie şi 
dînşii ceea ce scia Junona. Preoţii dar — căci mulţime de 
instituţiuni, cărora spiritulu celu practicii alu Romaniloru le-a 
datu unu caracteru civilii, la începutu nu erau decât privi- 
legiulu esclusivu alu preoţiloru — preoţii se vedură siliţi să 
ţină şi dînşii o statistică ore-care despre numerulu celoru 
născuţi, ca şi de alu celoru răposaţi.
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Dar regulata păstrare a «acteloru stărei civile» nu e lucru 
uşoru chiar în filele nostre. Ş’apoi religiunea, care pretu
tindeni s’a silitu să aibă în manile sale orî-ce instituţiuni 
sociale, nu se îndui’a să dea unu caracteru profanu acestei 
statistice atâtu de importante.

Atunci printr’o dibăcie forte desu întrebuinţată, ridicară 
unu templu 41nel°ru Junona-Ilitia, meniţii să serve dreptu 
cancelarie de înregistrare nasceriloru pe cari divinităţile le 
aveau sub a loru ocrotire. Acestu depositfi, acestă ai chivă 
sfinţită nu avea însă registre de conţinută şi de păstrată, ci 
monede de aramă, de cele întrebuinţate în primele timpuri 
ale vechei Rome. Căci, la nascerea fle-cărui copilă, ca şi la 
mortea fîe-cărei persone, — părintele de familie depunea în 
templu o monedă de acestea, ca să serve dreptă documentă 
constatatoră de actele nascerii făcute cu ajutorulă Junonei 
Lucine. Câte monede se aflaă depuse într’o lună, saă într’ună 
ană, atâţia copii se născură în Roma: statistică primitivă, 
ce e dreptă, dar uşoră şi plină de câştigă! Iar fiindă-că, 
în chipulă acesta se da Junonei o nouă atribuţiune, apoi i 
se dete şi ună noă titlu, ca protectore a nasceriloră se nu
mea Lucina; ba ca protectore a statisticei prin monede se numi 
şi Moneda. Cei' ce voră să consulte texturile, potă găsi în 
acestă privinţă mulţime de amănunte în Cicerone, Ovidiu, Titu 
Liviu, Plutarchu, Valeriu Maximă, Macrobiu şi Solină; eă 
unulă le trecă, celă puţină aici, spre a nu obosi pro celitoră.

Iată dar în resumată originea monedeloră date în memoria 
nascerii copilului. Datina dar avu dela începută ună ca- 
racteră religiosă, însă ună scopă profană în realitate, căci 
sub formă făţişă ţinea loculă «registreloră de stare civilă» 
şi înlesnia posibilitatea unei statistice mai multă saă mai 
puţină regulate, care constata mişcarea poporaţiunii şi nu- 
merulă locuitoriloră.
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Când instituţiunea trecu din mâna preoţilorfi într’a cen- 
soriloru, darea monedeloru remase ca obiceiu, ca deprindere 
şi cu atâtu mai multu cu câtu nici o lege scrisă nu veni s’o 
desfiinţeze, de 6re-ce nu prin legi scrise fusese înfiinţată. Şi 
astu-felu se păstră până la ivirea creştinismului, când noua 
dogmă, neputend’o şterge cu desevîrşire, se mulţămi s’o 
supuie — ca pre tote riturile şi datinele păgâne — unei pre
faceri de formă, unoru schimbări numai superficiale.

In periodulu martiriloru şi persecuţiuniloril, adepţii nonei 
religiuni urgisite erau nevoiţi să se strîngă pe furişii, în 
adânca nopţii tăcere, prin case retrase, prin pivniţe boltite, 
prin scorburi depărtate. Aici îşi făceau rugăciunile, aici în
deplineau sfintele taine, aici botezau pre noii-născuţi sau pre 
noii-convertiţi.

Era dar lucru firescii ca datina împărţirii monedeloru de 
botezu să fie păstrată. Căci pe de o partea servia a constata 
numgrulu celoru ce îmbrăţişau creştinismulu prin primirea 
botezului, adecă progresele nouei dogme ; pe de alta, da 
acestui actu înfăţişarea unei piose ceremonii, la care a mar- 
turiîy> noului botezată dobândeau unu daru în valorea cu
rentă, cu care puteau trăi de adi până mâne, ei cari erau 
isgoniţi din afaceri, răstigniţi pe cruce, aruncaţi în mijloculu 
fiareloru sălbatice sau arşi de vii pe pieţele publice.

In alu doilea periodu sorta îşi schimbă pasulu. Sub îm- 
peratulu Constantinii celu mare, creştinismulu, din prigonită 
cum era, deveni prigonitoră. Gona în contra pâgânătăţii fu 
totă atâtu de amarnică din parte-i, căci pe lângă pofta de 
resbunarea atâtoră suferinţe mai era şi năzuinţa de a sterpi 
unu inamică pe jumătate surpată, care nu mai trăia decât 
prin obiceiuri şi prin credinţe domestice.

Acestu tristă şi sângerosu capitolu e de domeniulă istoriei 
religiose. Faptulă neîndoiosă e că creştinismulă ar fi ştersă
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cu desevîrşire orî-ce amintiri, orî ce superstiţiunî, ori-ce 
instituţiuni păgâne. O îndoită pedecă îi stete însă în potrivă : 
întâî că tote deveniseră o a doua fire a lumii romane, şi 
apoi că nu se găsiau altele mai potrivite care să le înlocu
iască. In acestă situaţiune, creştinismulu nu putu decât să 
le prenoescă, să le schimbe forma şi une-ori înţielesulu.

Câtu despre preoţi, erau şi ei ca preoţii tuturoru reli- 
giuniloru. Dacă printre dînşii s’au găsitu bărbaţi cu talentu, 
oratori, filosofi şi scriitori de valore, apoi marea-le majo
ritate nu erau nici mai sfinţi, nici mai desinteresaţi decât 
pontificii, sacrificatorii şi auguriî politeismului. Astu-felu, în 
ducerea monedeloru la biserică găsiau şi ei o nimerită oca- 
siune de a face averi. Obiceiulu dar fu manţinutu. A-lu fi 
combătută era fără nici unu folosu. Şi, ca să nu samene întoc
mai cu celu păgânescu, avură priceperea de a-lu despărţi 
în doue.

1. La boteză, mărturiile remaseră numai pentru asistenţi 
şi li se dete greşita însemnare de pomană. Cele destinate 
preoţiloră saă comunităţii religiose, adecă detronatei Junone 
Monede, fură înlocuite cu o plată în numerară, ceva mai 
mare decât o simplă monedă de aramă şi dată personală 
servitoriloră altarului.

2. Câtă despre înmormîntări, biserica găsi că cea mai 
bună statistică e tragerea clopotului, care era în stare să 
vestească tuturoră încetarea din viaţă a omeniloră. Astă-felă, 
afară de aortulu popeh) se mai adause şi <-<.ortulu clopotuiul,» 
ală cărui glasă de aramă se însărcina să ţie loculă rc- 
gistreloră scrise negru pe albă.

Resumândă dar faptele, leputemă înşirui în modulă acesta:
La începută, mărturiile de botezu, fură simple monede de 

aramă, duse la templu în chipulă unei declaraţiuni de nas- 
cere; sub creştinismă serviră ca mijlocă de controlu pentru
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numerulu noiloru creştinaţi, iar în urmă ca daruri de po
mană. pe când aiji începu a-şî reluă adeverata-le însemnare, 
acea de a fi nisce documente genealogice în sînulu tami- 
liiloru, ceea ce e unu progresă raţională şi moralisatoră.

Aceste diferite transformări aă fostă fîresci şi neapărate. 
Ună lucru însă a rămasă stătornică în totă timpulă; nu
mele; căci, în totă timpulă existenţei loră, mărturiile aă 
avută înţelesulă de «.dovadă'» capabilă de-a constată fie nas- 
cerea fie botezarea individului.

în stîrşită, o altă particularitate demnă de observată e 
tăria,- cu care li s’a. păstrată caracterulă religiosă cbiar 
atunci, când, ca adi bună-oră, legile civile le facă priso- 
sitore şi fără de folosă (1).

(1) G. Dem. Teodorescu, «Archeologia literară» în «Convorbiri literare» 
an. XI. Iaşi 1877. p. 305—310.
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XV.

SCHIMBAREA NUMELUI.

Dacă unii copilă e atacată şi maltratată de vre-unu spi- 
rită necurată sau e cuprinsă de vre-o bolă grea şi nu se 
pote de grabă mântui de dînsa, româncele din Bucovina 
îndătineză a-i schimba numele de boteză şi a-î da altă nume, 
credendă că prin acesta atâtă spiritulă celă rSu câtă şi boia 
se depărteză dela dînsulă şi se însănStoşeză.

Procedura acestei schimbări de nume e următorea:
Unulă dintre căsaşî iea pre copilulă bolnăviciosă şi-lă dă 

unei vecine saă altei femei din sată.
Femeea, luându copilulă, se duce cu dînsulă până la unu 

locă, ti schimbă numele de boteză, se întorce apoi îndereptă 
sil-u dă mamei sale dicendu i că i-lă dăruesce, tot-odată îi 
spune şi cum se chemă, adecă numele ce i l’a dată ea.

Mama copilului dintru începută se face că nu voesce a-lu 
primi, dicendă că ei nu-i trebuescă astă-felă de copii, saă că 
are prea mulţi; mai pe urmă însă totuşi îlă primesce, şi 
din minutulu acela apoi nici ea nici cei-lalţi căsenî nu-lă 
numescă mai multă după numele sSă de boteză, ci după 
numele care i l’a dată femeea cea străină.
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In alte părţi, totu din Bocoviua, clacă unele femeî n’au no
rocii de copil, dacă le totii moru, atunci ca nu cum-va şi 
celii nou-născutu să le moră, îndătineză de a-i vinde.

Vîndarea acesta se face astu-felu :
Femeea respectivă, dacă bună oră nu are norocii de fete, 

caută pre o femee care a avuţii mai multe fete şi pre tote 
le-a crescuţii mari.

Femeea aceea vine la ferestă şi întrebă:
—N’aveţI cum-va vre o copilă?

Ba avemii!— rSspuncle cea de casă,— dar nu avemii 
norocii să trăescă!

—Vindeţi-mi-o dară mie că eu, mulţămită Domnului, am 
norocii destulii!

—Bine! . .. ţi-o vîndubucurosă . . . câtii mi-i da pe dînsa?
— Câtii ceri?
—Dă ... ce să-ţi spunii! . .. cam multu, căci doră-i bu

jorii de copilă, nu alta! . . .
— Atâta potii să-ţi dau pe dînsa, mai multu nu! . ,
—Adă banii încoce !
Femeea cea străină întinde acuma prin ferestră unii pu

işorii sau vr’o câţi-va cruceri.
Mama copilei iea banii prin ferestă şi totii prin acesta îi 

dă copila.
Străina, luându copila în braţe, încunjură cu dînsa casa şt 

apoi întră prin uşă în năuntru. Intrandii în casă (jlice:
—Nu mi-ţi primi de masu, căci sunt străină şi de de

parte, şi nu sciii în cotro să maî apucii .... şi apoi mai 
am şi copila acesta cu mine şi nu sunt în stare ca să mergii 
mai departe cu dînsa . . .

—Ba te-omu primi, de ce nu!— respunde mama copilei 
. . . poltimii treci mai aprope.
Fcmneea pune copila pe patu seu jos, dacă e mai mă-
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i’işoră; iar ea se aşeză pe o laiţă sau pe unu scaunu ca 
să şeclă, simulându că ar fi forte ostenita de drumu.

—Da. cum se numesce mititica?—întrebă acum mama 
copilei.

Femeea îî spune numele ce i la datu.
Cu acesta seauântuesce apoi totă procedura vîndării şi schim

bării numelui, şi atâtu străina câlu şi mama copilei credu că 
copila astu-felu vîndută trebue să Irăescâ.

In oraşulu Câmpulungu numele copilului celui bolnavii se 
schimbă astu-felu;

Mama sau şi unu nemu de aprope alu copilului stă cu 
acesta în casă lângă una din fereşti, iar celu ce voesce 
să-lu cumpere stă afară totu la ferestra aceea.

Celu din casă elice, pronunţându numele schimbaţii alu 
copilului:

—Iacă aici ai pe N. ţi-lu vîndu cu atâţia şi atâţia cruceri!
Celu de-afară, dându-i crucerii ceruţi, iea copilulu pe te

restră în braţe, şi-lu duce pe uşă îndereptii în casă.
Astu-felu se repeţesce procedura acesta de trei ori după 

olaltă (1).
Totu aşa se schimbă numele copiilorii şi în Vicovulu de 

sus precum şi în alte comune din districtulu Rădăuţului, 
cu acea deosebire numai că Românii din comunele ultime 
sunt de părere că copilulu vîndutu remâne după drepţii 
celui ce l’a cumperatii, şi dacă părinţii sei voescii mai târdiii 
ca copilulu vîndutu să fie iarăşi alu lorii, trebue să-lu rescum- 
pere .asemenea prin terestră, căci la din contră, dacă nu-lu 
rescumperă, pe cea-laltă lume n'aii parte de dînsulii (2).

Datina schimbării numelui de botezu nu numai căesistă 
şi în Moldova, ci ea trebue să fie totii-dată şi forte veche

(1) Corn. de V. Burduhosu, stud. gimii.
(2) Corn. de d-lii V. Turturenu, preotu.
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la Românii clin acestă ţerâ, ca şi în Bucovina, căci iată ce 
ne spune Pr. S. S. episcopulu Melchisedec în privinţa ei:

«Despre acestu fiu alu Marelui Stofanu, Bogdanii, alU doilea, 
‘Observămu că elu mai avea şi supranumele de Yladii. De 
îiceea în o mulţime de urice ale Marelui Stefanu elu se 
aminlesce cu amendoue aceste numiri. . . .

«Obiceiulu de a avă doue numiri unulu din botezu, altulu 
adaosu pe urmă din motive superstiţiose, esistă şi astădi în 
poporulâ românu. Când unu copilu zace de o bolă grea şi 
îndelungată, mai alesu însoţită de spasmuri, mamele schimbă 
numele bolnavului, credându că prin acesta aru ascunde ore 
cum copilulu de spiritulu celu reu, carele, după credinţa loru, 
produce boia. Cu modulii acesta copilulu remâne în totă viaţa 
cu doue nume, unulu celu din botezu, altulu celu superstiţioşii.

«In ca sul u de faţă pote că numele de VLadu să se fi 
adaosu lui Bogdanii cela mica spre a-lu deosebi de Bogdana 
cela mare, şi a continuată une-ori a se numi astft-felu şi după 
mortea fratelui mai mare Bogdană (1) :

«De nu-i trăesce copiii, — scrie domnişora El. Sevastos, 
•cu privire totă la Românii din Moldova,— pe copilulă ce 
i-a mai rămasă îlă vinde pe ferestră unui norocosă la copii, 
saă strînge petice dela nouă oase neprimenite de face rochiţă 
•copilului ca să trăescă (2).

Cu privire la Românii din Ţera-Bomânescă d-lă G. I. 
lonănu scrie următorele:

«Ca unu copilă să trăescă, îlă cumpără vre-o familie dela 
părinţi (3).»

(1) «Biserica ortodoxa» an VI. Bucurescî 1882. p. 690—691.
(2) Căl6toriî, p. 45.— Vecjî şi loanu Cren^ră, Scrieri, Poveşti. Iaşi 1890, p. 149: 

•«Totu Stanu me chemă; dar dela o bolă ce am avutu când eramu micu mi- 
:am schimbata wnumele din Stanu în Ipate, şi de atunci am remasu cu doue 
luime.»

(3) lonenu, op. cit. p. 12.
Marianii, Nascorea la BomftnT. 15
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In Transilvania şi Ungaria, şi anume în comitatulu Sol- 
nocu-Doboca şi alft Satmarului, numele de botezu alu unui 
copilix se schimbă maî cu semă atunci, când copilulu res
pectivii capetâ ameţelă, îmbâtăciune sati strogşală dela celCi 
Necurată adecă dela Draculu.

Schimbându-i numele de botezu cu unu altă nume nou, 
se crede că Draculă îlă perde din vederi şi nu scie în veci 
mat multă merge la dînsulă (1).

De multe ori însă îndătineză Românii a schimba numele 
de boteză ală copiiloră set nu numai din causa vre unei 
bole grele, ci, după cum am arătată în capitolulă XII, şi din 
causa că nu le convine numele, care Ta dată preotulă, sau 
pentru că nu sunt în stare să-lă rostescă cum se cade (2)..

In casLilă acesta, credă ei, că copiii, cărora li s’a schim
bată numele, voră cresce mai uşoră şi nu se voră bolnăvi aşa 
de lesne

In Macedonia, când într’o familie nu trăescă copiii, ci moru 
de mici, este asemenea datină, ca şi în cele mai multe părţi 
din Dacia Traiană, să se iea copiii şi să se arunce pe ferestră 
în braţele cui-va, şi apoi mamele loră se facă că-i cumperă 
cu 5 saă 10 parale,'aducendu-i în casă, nu pe ferestră, pe- 
unde s’aă scosă, ci prin o alta saă pe uşă (3).

(1) Corn. de d-lu Elia Popu, înveţatoru în Şomciita-mare şi Aurelu Chiii- 
toanu, stud. giniii. «Se îiiteinpla ca numele cela d’întâiu se schimba la copiii 
cari au ameţela saCi şi alte bole, crecj6ndu-se câ după acesta îlu lasă boia.»

(2) Pretutindene usitatu. D-lu loanu Popovicî, înveţ. în Opatiţa în Banatu, 
ne scrie: «Pe la noî încă se schimbă numele de botezu alu copiiloru şi alu fe- 
teloru din causa următoreloru: Unii părinţi, când li se boteză copiii, spunu 
moşeî ca să spună naşului cum să pună numele la prunculu ce se boteză. 
Dacă naşulu şi preotulu adopteză propunerea, bine, părinţii sunt bucuroşi; 
iar dacă naşulu e capriciosu şi preotulu unu bigoţii sau încăpăţînaţii, punu 
nume nepotrivite cu dorinţa părinţiloru şi cu equitatea timpului. Şi ce ur- 
ineză de aice? Superarea părinţiloru se duce până într’acolo, că eî schimbă cu 
totulu. numele de botezu alu copiiloru şi-î strigă după cum le vine lorii maî. 
bine la socotelă.»

(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 50.
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Din acesta clatină se vede că şi la Românii din Macedo
nia trebue să esiste schimbarea numelui cu scopu ca sale 
trăescă copiii noti-născuţi.
^ Numele cele mai usitate, cu deosebire la Românii din Bu
covina, cari se dau copiiloru din causă de bolă, sunt mai 
aleşii de acelea cari nu se află prin cărţile bisericesci şi în 
specialii nume da fiere selbatice, precum pentru băeţi: Lwpu 
dim. Lupu^oru, Ursu dim. Ursuliaâ,^ Ursache; iar pentru copile; 
Lupă şTUrsă (I) .
_^um că întru adeverii numele acestea sunt cele mai usi
tate se pote forte lesne cunosce încă şi din următorele nume 
de familie, cari s’au formaţii de la cuv. Lupii, lupă, şi ursă, 
ursă şi cari asemenea sunt forte respândite în Bucovina: 
Lupii, Lupanii, Lupeiă, Lupuleseî dela Lupulesa soţia lui 
Lupu, de es. Nicu Lupulesei, Lupanca, Lupaşcu prese. Fafcit, 
dela care Paşcanii dim, Pdşcănelu, oraşulu clin Moldova Paş
cani şi Poşcăit; LupascenU, LupuscenH, Lupescu; Lupa, Lu
pii de. es, ToaderU a Lupii. Ursu, Ursaca, Ursachi, Ursenu,
UrsulecU, UrsuUcă si UrsuUnU.

A ’ T . .Românii din munţii apuseni ai Transilvaniei, adică Moţii,
credu despre Ursu, ca şi Românii din Bucovina, că călcândii 

re cine-va pre şele e scutitu de bole şi că pre celu cu un
ele de Ursu nu l’aru pute găsi mortea. De aceea la Moţi 

i la Crişeni numele de Ursu, Grozava, Lupu, Gura-Lu- 
hulul, Poravu etc. înlocuescu numele de botezu Petru, loanu 
Niculae etc. (2)

(1) Corn. de maî mulţi Români şi Românce din Bucovina şi Moldova. D-lu 
V. Turturenu, preoţii, ne scrie între altele şi acestea: «Părinţii schimbă numele, 
dacă copilulu e bolnăvicioşii şi ca să nu mora îî dau alţii nume. Ca să nu 
moră copiii se vîndCi pe câţî-va bani unuia, căruia îî trăescu copiii, care are 
parte de dînşiî, prin ferâstra casei, la care ocasiune se dau cu deosibire nu
mele: Lupu, Lupa, Ursu, Ursa etc. etc.

(2) T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit. p. 147.
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Numelo înşirate mai sus le dau Românii şi de aceea, de 
ore-ce ei credu că, precum nu se atinge nici o bolă sau alte 
rele de fiarele selbatice, aşa să nu se apropie şi atingă ne
mică şi de celu cu numele schimbatu, şi precum se Infi- 
oră animalele nerăpitore [la vederea celorii răpitore, aşa să 
se înfioreze şi să se înfricoşeze tote spiritele necurate pre
cum şi tote bolele de celu cu numele schimbatu; în fino, pre
cum nu urmăresce unu animalu domesticii sau nerăpitorii 
pre unulu răpitorii şi nu-i dă în cale, totu aşa şi spiritulu 
necuraţii sau boia să nu urmărescă pre celu cu numele 
schimbatu, şi să nu-i vie în cale, nici să dee în urma lui sau a 
numelui seu, nici să-i strice, nici să-lu afle în vre-unu telu 
6re-şi care; ci să-lu perdă din vedere şi să nu-lu mai afle nici 
când, fie chiar şi după morte.

Numele ce le capetă în 'chipulu sus arătaţii le remânu 
apoi pentru totă viaţa, aşa că mulţi inşi, şi mai alesu femeile, 
numai la dina onomastică ţinu numele primiţii la botczu, alţii 
din contră nici atunci, ci abia la morte li se scie numele 
celu adeveratu, şi ei o facii acesta mai miiltu numai de Irica 
spiriteloru colorii necurate, ca nu cum-va acestea să le strice.
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XVI.

C U M Ă T R I A.

In cele maî multe părţi locuite de Români este clatină că 
în diua, în care!se boteză copilulii nou-născutu, părinţii acestuia, 
de bucurie că au căpetatu unu noii fetii, să dea unii prându, 
o masă. Şi de 6re-ce masa acesta se dă mai mulţii în ono- 
rea cumătriloru mari, de-aceea se numesce ea mai pretutin- 
dene în Bucovina şi Moldova cumătrie.

Cumătria se face în unele părţi din Bucovina cliua şi anume 
nemijlociţii după botezu, sau mai bine clisii după ce s’aii în
torşii cumătri cu copilulii dela botezu, în care casu se nu
mesce ea şi hotejune\ în altele în aceeaşi qli sera, şi iarăşi 
în altele, precum bună-oră în ţinutulii Bornei, dacă copilulu 
se botAză Vineri, cumătria se face Sâmbătă sera, iar dacă se 
boteză Sâmbăta, atunci se face Duminecă sera ; mai pe scurtu 
când le vine părinţilorii copilului mai bine la socotelă.

In timpulii acela, când moşa cu copilulii şi cu cumătri plecă 
la botezu, tatălu copilului sau şi al tulii bre-şi cine din casă, 
se duce prin satii şi poftesce pre cei mai de aprope înnemu- 
riţi precum şi pre vecini la cumătrie.
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Totu în timpulu acela nepola, dacă este deplinii restaurată, 
iar de nu, o altă femee, care ţine loculu de bucătăriţă, pre
pară bucatele trebuinciose pentru cumătrie.

După ce sau întorsu cumătrii cu copilulu şi cu moşa dela 
botezu şi au cinstiţii fîe-care pe rîndu câte unii paharu de 
băutură, după cum s’a arătată mai sus în capitolulu XII, şi 
după ce sau adunată acum şi toţi cei poftiţi, bucătăriţă, saă 
cine este, începe a aduce bucatele şi a le pune pe masă, iar 
gospodariulă şi gospodina de casă a pofti pre ospeţi ca să se 
aşeze la masă.

Bucatele cele mai usitate la acestă ocasiune sunt, în dile 
de fruptă: zemă, sarmale, friptură şi plăcinte, în dile de. postă: 
borşu de pesce, gdlusce,: pesce şi vărsare.

Cum s’a pusă sorbitura, toţi cei adunaţi, afară de cei de 
casă şi de raoşă, se aşeză la masă, şi anume în cele mai multe 
părţi bărbaţii de-o parte, iar femeile de cea-laltă parte a mesei.

După ce s’aă aşezată cu toţii şi mai cu semă cumătri şi 
nemurile acestora, tatălă copilului, luândă ună paharu, în
chină la cumătru sau cumătră mare; iar dacă sunt mai mulţi 
cumătri, apoi la celă mai vârstnică dintre dînşii, dicendă :

— Nănaşule saă cumătre! bine aţi venită la noi cu sănătate !
— Bine v^amă aflată cu sănătate! — răspunde cumătru, — 

bine şi norocă să dea Dumnedeă peste totă loculă, şi mai 
alesă noului nostru finuţă!

— Să trăiţi!... Precum aţi ajunsă de l’aţi creştinată, aşa 
să ajungeţi să-lă şi cununaţi!

— Dă Domne!
Apoi, închinândă şi cinstindă toţi, câţi se află la masă, unulă 

după altulă câte ună pahară de băutură şi dându-lă fie-care 
de bine, anume ca copilulă botezată să fie curată, începă a ■ 
ospăta din bucatele puse şi a se petrece câtă se poto de bine.

Când se pună însă sarmalele saă găluscele pe masă, atunci



231

îii^a aprinde lumina de botezu; dacă sunt doue; le aprinde 
pe amendoue, le pune alăturea într’o cofiţă şi dimpreună cu 
acesta le pune pe masă. Iar când le pune pe masă dice :

Bună vremea la Dumnia-vostră 
Cinstiţi meseni şi gospodari,
Dcir mai alesu la cumătri işti mari! 
Iată oă v’aducu lumini frumose, 
Strălucite, luminosc, 
înaintea Dumnilor-vostre,

Să şedă.
Să ardă,

Să ve vedeţi de voioşi,
De bucuroşi 
Şi de frumoşi;
Să le priviţi.
Să cinstiţi
Şi să ve veseliţi;

. La ele să cătaţi,
\ Să ospetaţî

Şi să ve bucuraţi!

După acesta iea moşa copilulu dela nepotă şi înfăşindu-lu 
şi împodobindu-lu, dacă e vara^ frumosu cu flori, se duce cu 
dînsulu iarăşi de naintea cumătriloru mari şi închinându-lu 
acestora dice:

Bună vremea la Dumnia-vostră,
Cinstiţi meseni şi gospodari.
Dar maî cu de-alesu 
La Dumnia-vostră; cumătri mari!
Bine v’am găsitu sănetoşî 

Şi voioşi!
Iată v’aducu unu finii alii Dumniavostră, 
Dela nânaşî pocinocu^
Dela Dumnecleu norocii!
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Poftimu, cumătră mare,
Dăruesce finului Dumi-tale 
Ce te trage inima,
Ce-î voi, ce ţî-a j)lăcea!

Cumătră mare răspunde:

Mulţămimu, moşică dragă!
Mulţămimu că l’aî adusă 
Şi ’naintea mea l’ai pusă;
Ian să lă vodă câtă îî de mare.
De isteţă şi de frumosă.
De voinică şi sănetosă!

După acesta cumătră mare iea peste masă copilulu din braţele 
moşeî, îlu sărută pe frunte, şi-Iu dă apoi altei cumătre, şi 
totu aşa una dela alta, iar cea de pe urmă cumătruluî mare, 
acesta la alit doilea cumătru; şi totu aşa până ce se părendeză 
toţi ospeţii, câţi se află la masă; şi fie-care cumătru şi cu
mătră, respective ospe. încependu dela cumătră mare, care 
l’a luată întâia-şi dată în braţe, dă copilului câte unu dară 
bănescă după putinţă dela 50 cr. până la 1 saă 2 fl. Iar când 
îi daă darulă dică:

Poftimă, moşică dragă,
Dela noi cam puţintelă,
Dela Dumneileă mat multă!

După ce s’aă părendată în chipulă arătată, îlă daă iarăşi 
moşei îndSrSptă.

In unele locuri este datină ca darurile pentru copilă să 
se adune abia după ce cumătrii mari dimpreună cu cei-alalţî 
ospeţi • aă mâncată şi beută de ajunsă. Atunci moşa pune co- 
pilulă noă-botezată saă pe masă de ’naintea ospeţiloră saă pe 
braţele cumătriloră, iar aceştia, ţinendu-lă pe braţe, îi pună 
pe pieptă 1 fl. până la 2 fl. adică câtă potă. Cei-alalţi ospeţi,



233

câţî se află la masă, asemenea îi clăt’uescu câte ce-va, fîe-care 
după putere, şi după cum îlu trage inima clicendu:

Dela noi pocinocii,
De la Dumnezeii norocii!

Sau;
Dela noi puţintelu
Dela Dumnecjeă mai multă!

După ce a datu acuma fie-care, câtu a avuţii să dee, moşa 
iea şi legă banii adunaţi în tulpanulu, cu care a foştii copi- 
lulu înveliţii; apoi, luândii şi pre copilu de pe masă sau din 
braţele cumătriloru, unde a stătu totii timpulu câtu a durata 
adunarea baniloru, şi clicendu cătră cumătri mari:

Cum aţi ajunsu cle-aţî botezată,
Aşa să ajungeţi să cununaţi 
Şi iarăşi să botezaţi!

îlu duce şi-lii dă dimpreună cu banii mamei sale.
Mama copilului numeră, cum pote, toţi banii câţi sau strînsu, 

şi apoi spuindii câţi sunt de toţi, mulţămesce cumătriloru şi 
moşei precum şi celoru-lalţi ospeţi pentru ajutorulu primitu.

După ce s’au strînsu darurile’ pentru copilu şi sau datu 
mamei acestuia, moşa iea unu talgcru pe care se află o plă
cintă şi-lu pune pe masă.

Acesta însemneză ca ospeţii să mai dee câte unu daru bă- 
nescu.

Ospeţii nu se punu de pricină. Ei aruncă şi pe talgerulu 
acesta câte vr’o câţi-va cruceri.

Banii aceştia sunt meniţi pentru moşă, care îi şi strînge, 
cum a datu fie-care câtă a avutu să dee (1).

In Frătduţulă-vechiă, districtulu Rădăuţului, când vinu plă-

(1) Dict. (le Catrina Racolţa, Româncă din Calafindescî, satu în districtulu 
Siretiuluî.
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ciutele, atunci se aprindă luminele de boteză, cari le-aă fostă 
slrînsă mai nainte de acesta nepota, şi aşezându-se într’o 
■cofiţă se pună pe masă. Totu atunci cumătrulă saă cumătră 
mare, dacă noă-botezatulă e băiată, strigă:

— «Ne trebue ciobană la oi!» iar dacă e copilă; «ne tre- 
bue o gânscăriţă!»

La aucjulă acestoră cuvinte, moşa, dacă noă-botezatulă e 
băiată, îlă învelesce într’ună cojocă cu perii întor.şi, îi pune 
ună tuîpană pe capă, şi aşa îlă dă apoi cumătrului, care, 
luându-lă şi puindu-i în tulpană 1—3 fl., îlă dă bărbatului saă 
femeii de lângă dînsulă, acâsta altei femei, şi totă aşa merge 
■copilulă din mână în mână, până ce ajunge iarăşi la cumă
trulă mare, şi fîe-care îi dăruesce câte -10 saă mai mulţi cru 
■ceri, adecă care câtă pote şi voesce.

După ce a dăruită fie-care, câtă a avută să dăruescă, daă 
copilulă dimpreună cu darurile moşei.

Moşa, mulţăinindă cuniătriloră mari precum şi celoră-lalţi 
meseni pentru darurile primite, iea atâtă copilulă câtă şi banii 
dimpreună cu luminele aprinse şi le dă nepotei.

Nepota, mulţămindă aşişderea tuturora, pune copilulă lân
gă sine, strînge banii, carii sunt legaţi în tulpană, iar lu- 
minolo le întorce moşă, care din noă le pune pe masă ca să 
ardă.

După acesta pune moşa o tranzolă pe ună talgeru şi o dă 
cumătrului.

Cumătrulă, luându talgerulă, împlântă vr’o câţi-va cruceri 
în franzolă. Totă aşa facă şi cei-lalţi ospeţi pe rendă.

Dândă toţi, câtă aă avută să dee, iea cumătrulă iarăşi tal- 
gorulă, pune pe dînsulă doue pahare pline de băutură şi 
le închină apoi moşei.

Moşa, luândă talgerulă cu banii şi cu paharele, mulţămesce 
tuturora pentru dară, dă apoi ună pahară bucătăriţei, în-
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chină ea Ia unu cumătru, iar bucătăriţa la altu cumătru, şi apoi 
cinstescft amendoue de bine băutura din paharu.

Banii adunaţi în franzelă sunt meniţi pentru moşâ, care-i 
.şi strînge.

Stârşindu-se şi acesta, cumătrnlu mare taie plăcintele puse 
maî înainte de acesta pe masă, şi puindu-le pe scihane le 
împărţesce pe la ospeţi.

Sfârşindu de mâncată şi plăcintele, stîngu luminele de boteză) 
se scolă dela masă şi, luându-şî fie care rămasă bună, se 
ducă cu toţii pe acasă, căci cu acesta se încheie cumătria (1).

In Bosaneî^ districtulă Sucevei, după ce aă stată ospeţii 
2—3 ore la masă, cumătrulă sau cumătră mare, luândă ună 
talgeră, dăruesce noă-născutului pruncă, pe care i l’a dată 
moşa în braţe, 1—3 fl. cari îi aruncă în talgeră, apoi toţi 
cei lalţi îlă imiteză, dăruindă şi ei câte 20—30 cr., pe cari 
asemenea îi aruncă în talgeră.

Slârşindă de dată fic-carele ce l’a trasti inima ca să dee, 
pune cumătrulă mare talgerulă cu banii strîn.şi 'pe peptulă 
copilului şi astă-felă îlu predă mamei sale, dicendu:

—Poftimu cumătră, grijiţi şi păstraţi, să aibă finuţa nostră 
de salbă şi cercei. Dela noi puţină, dela Dumnedeă mai multă, 
însutită şi înmiită!

—Mulţămimă, cumătre, mulţămimă! — respundă cei de 
casă.

De undo v’aţî cheltuită,
Dumnecleu să ve’mplinescă 

însutită 
Şi ’nmiită!
Să trăiţi,
Să sporiţi 
Totă din fină 
In fină!

(1) Dict. clc Zamfira I,i.riiut(')ioL
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Cum aţî ajunsii să-î botezaţi,
S’ajungeţî să-î cununaţi!

— Aminii!.... Dee Dumiiedeu! — respunclu cumătri.
Apoi aclucenclu moşa o pupăzăy adecă unu colacu lungă-, 

reţu anume spre acestu scopu fâcutu, dice cătră cumătră mare :

Poltimu, gospodari cinstiţî,
Cum staţi aici şi cinstiţi,
Totu aşa bine-voiţî 
/Şi’n pungă mâna băgaţi,

I Părale albe cătaţi;
I Şi de merunte n’aflaţî,

I Chiar şi întregi să luaţi, 
j In pupăză le’nplântaţî 

/ Şi moşicheî i le daţi 
A S’aibă şi ea în istu anii 

\ Macarii do unu peştimanu 
I Şi moşoiulii de-unu caftanu,
I Că aşteptă maî de-unu anu.
; Fiţi buni, fiţi buni şi’nplântaţî,
; Nici decum să n’aştcptaţî,

Ca să fiţi prea multu rugaţi,
Că şi moşa, de trăesce,

> Fie-căruî trebuesce;
\ x\dî la unulu mâni Ia altulu,
\^Şi totu aşa la’ntregu satulu !

Acesta şi multe altele înşirându-le moşa, fie-carele înplântă 
câte vro câţi-va crucerî în pupăză. Iar după ce s’au pă- 
rendatu cu toţii şi moşa şi-a strînsu banii, se dau mâncă
rile cele din urmă, şi iarăşi începu a ospetâ, a cinsti şi a 
se veseli, ca şi la începutu, până ce sosesce timpulu ca să 
se scole dela masă şi să se ducă fie-care pe acasă (1).

In satulu Balacma^ districtulu Suceviî, cum sau îutorsu 
cumătri şi cu moşa dela botezu şi sau adunatu toţi cei ce

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
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au fostu poftiţi la cumătrie, nioşa pune pe masă întâi • mai 
multe şipuri de rachiu. După acesta aşeză mâncările şi anume, 
întâi; recifuri, dacă e di de fruptu, iar dacă e de postii, 
apoi totu câte unu blidu de recifuri, dar de pesce, şi unulă 
de rasolu. Slîrşindu toţi ospeţii de mâncatu din acestea, strînge 
moşa blidele de pe masă şi pune altele cu zemă de găină, 
iar în postii horşH, at pesce şi rasolu cu sfecle. In fine vinii 
plăcintele sau verdările şi dimpreună cu dînsele friptura sau 
pesce prăjiLti.

Când pune moşa plăcintele, atunci nânaşulii cere dela dînsa 
ca să-i aducă copilulii nou-botezatii.

Moşa iea copilulii, îlu învelescc într’o londiţă (pieptăraşu); 
şi viindii cu dînsulu de ’naintea nănaşului elice, în casti când 
copilulii începe a plânge, că strigă să-i dea oi, ca să aibă 
din ce-şi face altă bondiţă mai frumosă şi mai căldurosă.

Nânaşulii promite finului sau o oie sau o mieluţă. După 
acesta pune pe pieplulu copilului 1 fl. sau, care are putere, 
şi mai mulţii. Afară de acesta îi mai promite încă şi o vi- 
ţică sau o vacă cu lapte, pe care i-o şi dă mai pe urmă.

După acesta iea moşa copilulii dela nânaşii şi-lii pune pe 
masă de ’naintea celoru-lalţi ospeţi, Pune pe pieptulu lui una 
tălgerelu de ceră făcutu în formă de cruce, iar ceî ce se află 
la masă punu în acestu tălgerelu câte 20-40 cr., cţicendu unulu 
că-i dă de cioreci sau iţari, altulu de pălărie, dacă e băiatu, 
de catrinţă, tulpanu etc. dacă e fetiţă.

Iea apoi cumătrulu mare o plăcintă şi o bucată de găină 
de pe masă, înfige în plăcintă unii puişorii (10 cr.) sau şi 
mai multa şi o dă apoi moşei.

Moşa, luânda plăcinta şi jucându cu dînsa în mână, se duce 
pe la cei-lalţi ospeţi şi fie-care îi dăruesce, după împrejurări 
şi putere, câte mai mulţi cruceri.

Sfîrşindu-se şi acesta iea moşa copilulu şi-lu dă mamei sale



— 238 —

dimpreună cu banii adunaţi ; apoi începe a cinsti pre ospeţî 
de buna crescerea şi norocirea pruncului (1).

In Fundulu-Moldovel) districtulu Câmpulungului, unde se 
face cumătria sau botejunea abia la o septemână sau douS 
după botezu, adecă abia după ce s’a însănetoşatu şi rădicaţii 
nepota din patu, sosindu diua hotărîtă, tatălu copilului se duce 
pe la cei ce voescii să iea parte Ia cumătrie, şi fără a-i cinsti 
cu vre-o beutură 6re-şi care, îi poftesce dicendu:

Poftimu să faceţi unu bine 
Să veniţi până la mine,
Că făcu astăiji botejunc !

Cei poftiţi, dar mai cu semă femeile, gătindu-se, ieafi cu 
sine ouS, câte unu blîdu de brânciă sau făină de grâu, ierna 
câte vr’o câte-va fuiore de cânepă, iar vara câte-o legătură de 
lână, şi apoi se ducu la botejune. Ajungendu la starea lo
cului, dau cele aduse femeii de casă, clicendu:

— Poftimu de sânetatea sau de sufletulu lui N. N.!
, Nepota, luându darurile aduse şi strîngendu-le, mulţămesco 

fie-căreia îndeosebi pentru dînsele.
După ce s’au adunaţii acuma, se piinu cu toţi la masă şi 

anume nânaşulii, adecă cumătrulu celii mare, pe-o ladă sau 
pe unu scaunu înaitu, iar cei-lalţi dspeţi în doue rînduri în 
prejurulu mesei.

Sfîrşindu-se unu rîndu sau douS de bucate, mama sau 
tata iea pre copilulu nou-botezatu şi se duce cu dînsulu de 
biaintea nânaşului, anume ca să-i dee unu darii 6re-şi care.

Nânaşulii precum şi toţi cei-lalţi, cari se află la masă, 
începu acum a da câte unu darii copilului şi anume în mâna 
celui ce-lii tine în braţe, dicendu:

— Poftimu de curea, pălărie, cuşmă etc. dacă e băiatîi, 
de tulpanu, mărgele etc. dacă e copilă.

(1) Corn. de Mich. Jemna, .stud. gimn.
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Aici trebue să observămu că Românii clin Fundulu-Mol- 
dovei au datină de-a aduna daruri în timpulu cumătriei nu
mai pentru copiii omeniloru celoru sermani, nici când însă 
şi pentru a celoru avuţi, ca în alte părţi ale Bucovinei.

După ce sau adunatu banii pentru copilu şi după ce i-aii 
înmânuatu părinţiloru, iea nânaşulu unti mălaiu şi înplântă. 
într’însulu vr’o câţi-va cruceri. După dînsulu înplântă şi cei
lalţi ospeţi pe rîndu câte unulu sau mai mulţi cruceri de 
juru împrejurulu mălaiului, pe care îlu dau apoi dimpreună, 
cu banii moşei, pentru care s’au strînsu.

După adunarea baniloru maî stau, mai ospeteză şi mai 
cinstescu puţinu, istorisindu în acelaşi timpu diferite istori- 
6re şi cânlându diterite cântece de bucurie sau de jale, după 
cum e Oe-care dispusă, şi apoi luându-şi remasu bunu se 
duce fie-care pe acasă (1).

In ţinutulu Dorneî este clatină ca darurile menite pentru 
copilu să se dee înainte de masă.

Moşa din acestu ţinută, când vede că bucatele sunt gata, 
înfaşă copilulă, după ce l’a înfăşată îlu stârnesce ca să plângă, 
şi apoi îlu pune pe masă d’inaintea cumătrului, respective 
â cumătrei mari, dicendă că i trebue bani de ciobote, opinci 
etc. şi de aceea plânge.

Fie-care dintre cei de faţă, încependă dela cumătrulă mare, 
pună banii lângă dînsulă, dicendă unii, că îi daă pentru pâne; 
şi pentru sare, iar alţii:

Eu dau pentru sănătate,
Că-î maî bună dintre tote!

Nânaşulă trebue numai decât să dee ceva, căci d 
moşa îlă înfrică, că-i duce băiatulă, adică finulă acasă,,.

Banii îi strînge mama copilului.

(1) Dict. (le Faraschiva Lehaciu-Leuştenu.
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După'aceea, puinclu-se bucalele pe masă, .începu a se os- 
peta şi a se veseli, a grătulâ, a cinsti şi a bea atâtu în să
nătatea copilului nou-născutu şi a părinţiloru sei câtu şi în 
sănătatea cumătriloru mari, a moşei, .precum şi a celoru-lalţi 
bşpeţi câţi se mai află la masă (1).

Gratularea cea mai îndătinată, care se rostesce de astă dată 
cumătriloru mari, şi mai cu semă din partea ospcţiloru adu
naţi, e cea următore:

Cumătre (sau cumătră) mare!
Precum ai ajunsu să botezi.
Aşa să ajungi să şi cununi,
Să ai totu finu de finu 
Să-ţi fie voia deplină!

In cele mai multe părţi ale Bucovinei este datină de a se 
Închina şi a bea cu paharulu, deci cumătră măre, când îi 
vine de astă dată rîndulu, vdindu a da petrecerii unu aeru 
câtu se pote de veselii, luându paharulu elice:

JL
Dragu-mi-î paharulu plinii 
Şi badea nu prea betrânu.
Dragu-mi-î paharulu rasu 
Şi bădiţa nu prea grasu!

Bărbatulu, căruia i sau adresată aceste cuvinte, voindu 
constrînge pre cumătră mare ca să bea întregu paharulu, dice:

In fundulu paharului ^

Sănetatea omului, S
Deci cine nu bea de duşcă, y
Acela more de puşcă!

Şi cumătră cea mare maî bine bea întregu paharulu decât 
6ă morâ de o morte aşa de rea.

In ţinutulu Sălişte din Iransilvania aii o seină de inşi

(1) Corn. de d-lu Va.sile Diacu.
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clatină de-a rosti, precum la mesele cele mari clela nunţi, aşa 
şi la acostă ocasiune, următorele versuri:

Ce Irumosă adunare,
/Totu de ceî ce scurgu pahare.
Deci celu ce bea să trăiască,
Celii ce nu bea să plesnescă.

/ Celu ce bea e unu^omu bunu,
\ Celii ce nu bea e nebunii.

\ Celu~15eTDeare omu_voinicu,
Celu ce nu bea e calicu.
Celu ce bea e omu voioşii, .
Celu ce nu. bea-î ticrdosU.
Celii ce vinulii nu va bea,
Nici în raiii nu va intra,
Că şi sântulii Petru elice :
Beţi vin.ulii să nu se strice! (1)

In părţile dela munte, unde adese-orî se întrebuinţeză 'plosce 
în locu de şipuri, ne avendu destule pahare Ia îndemână, beau 
şi din ploscă. Deci celu ce a primiţii plosca elice:

i Cuî i voia să nu moră,
I Pue plosca subsuoră.
\ Cuî i voia să trăescă,

^ Plosca să n’o părăsescă!

Mulţii, puţinii, e pretutindene cunoscutei că Ptomânulu, până 
'Ce nu-î închina şi cinsti tu maî întâi, până atunci nu voesce 
să bea, căci elice elu: trebue să scie omulu elin ce mână a beutu, 
elin bună sau rea. Drepţii aceea, dacă aî închinaţii la dînsulii 
şi n aî gustatii măcarii câtii ele puţinii, nu primesce paharulu, 
ci elice:

Nu mi-î vina,
Nu ’ntindii mâna;
Când mi-î vina 
Totii-deauna î

ili l’uni. do (l-lQ 13. losolTi.
Marianii, Nascerca la Eoinant.'
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O semă de Români, cari sunt maî avuţi, făcu adese-ori 
cumâtrie cu lăutari, de cum-va aceea nu pică în vre-unu 
postii, şi cu deosebire în sSptemâna mare. Iar dacă din îi> 
templare nu potu căpăta lăutari, se multămescu şi numai 
câte c’unu cimpoeşu sau flueraru, să aibă numai cine le cânta.

0 astu-felu de cumătrie cu lăutari, la care de regulă iea 
parte şi preotulu dimpreună cu dascălulu, dintre cari celu 
dîntâiii stă în fruntea, iar celu de-alu doilea în cornulu mesei, 
se numesce cumătrie grasă sau cumătrie in genunchi, va să 
dică până la genunchi de plină.

Cumătriile în genunchi, cari se făcu de regulă după ce s a 
însănătoşatu cum se cade nepota, dureză cu multu mai lungii 
decât cele de rîndu şi voia cea bună e cu multu mai ani
mată (1). In timpulu mesei cântă nu numai lăutarii ci adese-ori 
şi ospeţii diferite cântece, iar după ce sau sculată dela masă 
prindă a şi juca.

Unulă dintre cântecele usitate la acestă ocasiune, şi mai 
alesă în timpulă mesei, e şi celă următoră:

Lelea albă ca ometulu 
Se iubesce cu cumătrulu.
Da cumătră să nu scie.
Vorbă ’n casă să nu fie.
Lelea albă cum e caşulu 
Se iubesce cu nânaşulu,
Da nânaşa să nu scie 
Lungă vorbă să nu fie.
Brădănaşu cu vîrfulu verde,
Cumătră sprîncene negre,
Cine-o vede mintea-şl pierde (2).

(1) «Dacii în decursulu unei cumătriî, — ne scrie d-lu Ionică ala luî lordachi 
Isaca din Mahala, — se’ntemplă prea mare chefu, dacă ospeţiî sunt de-o po
trivă peste fire bine dispuşi, e unu semna că copilul 0, pentru care se face 
cumătria, nu va trăi lunga timpa.»

(2) Din Crasna, dict. de Maridra Bărbuţă.
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Altu cântecu; care asemenea se cântă în clecursulu mesei 
clela cumătrie, sună astu-felu:

Frundă verde de-alămâe,
Dragă mi-î cumătră mie.
Da cumătru şi maî tare, 

j Că i numele maî mare,
Da cumătră să nu scie 

v Lungă vor1'»ă să nu fie (1).

In fine alii treilea cântecu sună aşa:

Dragu-mi-î câmpulu cu flori 
;Şi cumătrulu une-ol*î.
Dragu-mi-î câmpulu cu erbă 
Şi cumătră câte-odată.

\ Când ningea şi viscolia 
Cumătru la noî venia.
Acuma-î caldu şi frumoşii,

I Cumătru la noî n’a fostu.
1 Şî-amu .multu e caldu şi bine,
I Cumătru la noî nu vine.

Frunclâ verde pipigioiu,
Poftimu cumătre la noî.
Că noî suntemiî bucuroşî
De cumătriî ceî trumoşî.

Ba, la cumetriile cele grase; când veselia şi voia cea bună 
a ajunsu la culme, nu o dată audî şi pre tatălu copilului 
adresându-se atâtu cătră nevasta sa câtii şi cătră cumătriî 
ceî mari şi dicendu:

Să trăescu şi eu şi tu.
Şi cumătru selecu.
Şi viţelulii de sub vacă 
Şi cumătră, că mi-î dragă!

II) Diii Crasna, clict. de M. Bărbuţă.
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Sau aşa:
Isvoraşu cu apă rece,
De-ar da Dumnecleti să sece 
Să remâie numai tină 
Să dau mâna 
Cu vecina.
Cu vecina
Nu-mî dă mână
Cu cumătră totu-da-una!

La cumătrie, după cum amu amintitu şi maî sus, ieau 
parte numai bărbaţi şi neveste, adecă numai ceî căsătoriţi. 
Deci, dacă anume sau numai din întâmplare întră şi vre unu 
tecioril în casă, unde se ţine cumătria, atunci moşa, cum 
dă cu ochii de dînsulu, îî iea şi ascunde cuşma, anume ca 
să potă dormi copilulu şi să ajungă, ca să porte şi elu 
cuşmă sau pelărie.

Precum maî nainte, în decursulu mesei şi maî după aceea 
în decursulu joculuî, îndătineză de-a cânta diferite cântece, 
totiî aşa îndătineză şi după ce sa sfîrşitu cumătria şi anume 
când cumătriî îşî ieau remasu bunii şi voescu să se pornescă 
spre casă.

Aşa cumătră mare, când îşî iea remasu bunii dela ceî de 
casă, cântă:

Frundă verde lemnu de nucă,
Mî-a venitu vremea de ducă ;
Mi-a fostu vremea maî de multu.
Dar’ eu nu m’am pricepuţii!

Sail;
Cântă cuculu pe butucu.
Vine vremea să me ducii.
Sara bună, eu me ducu 
Nu ve facil nicî unu buclucu! 
Sara bună eu ve lasu,
Nu ve Iacii nicî unu năcazii !
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Sau:

Sara bună nu de tătu} (1)
Că mai am gânclu să ve vedu!

Vreme-mi-î de mersu acasă, 
/Holercuţa nu me lasă.

< Sara bună nu de tătu 
^C’am de gându să ve maî vedu!

Sau:
.Sara bună mî-aşî lua,

■Nu me’ndurti de Dumnia-ta,
I Cumătriţă, draga mea!

/ Sara bună eu me ducu.
Mulţămimu, gură de cucu.
Sara bună, nu de tatu,

•Că am gându să te maî vedu!
Mama copilului, care voesce ca cumătriî, respective cu

mătră, să maî stea ca să maî petrecă împreună şi să se maî 
veselescă, dice:

Cumătră, cireş’amară 
Fă-mî cu ochiii pân’afară.
Cumătră, cireşă dulce,
Fă-mî cu ochiu când te-î duce! (2)

Cumătră, nu numai că-î face cu ochiulu, dar luându-şî din 
nou sera bună, dă numai decât să se pornescă.

\^ama copiluluî urmeză:
Dragu-mi-î, boerî, de voî,

( C’aţî venitu până la noî,
I Si mi-î dragu de Dumnia-vostră,
'C’aţî venitu la casa nostră,

)a de-acum maî dragî mi-ţî fi 
2ă şi maî deşii mi-tî veni !

(1) Tăhc = totu, SC aude forte adeseori în Bucovina atâtu in vorba de tote 
(Jilele, cătii şi în poesia poporană.

(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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In sfîrşitu, vedcndu mama copilului că cumătrii nu glu- 
mescu, ci voru numai decât sâ plece spre casă, iea unu şipu 
de rachiu şi petrecendu-î până la portă, cântă:

Cumătriţa mea cea dragă,
Mi-a trecută acum de şagă.
Cumătră, cumătră hei,
Când audu de sara bună 
Mi se uscă limba ’n gură!

Dacă între cei ce-şi ieau remasu bunu se află şi vre-o ne
vastă străină, fără părinţi, fraţi şi surori, atunci numai ce-o 
vedi şi pre aceea rădicându-şi vocea şi cântându:

Voi nu ve prea fuduliţi 
Şi la min’ încă veniţi,
Că voi prea bine me sciţi 
Că eu îsu fără părinţi;
Şi veniţi în serliători.
Că eu îsu fâr’ de surori;
Şi voi totu nu me uitaţi.
Că eu îsu cea făr’ de fraţi (1).

Ajunşi la portă mai beau încă câte unu rîndu sati doue 
de pahare şi apoi se despărţesou, întorcendu-se căsaşii în 
casă, iar cei-alalţi ducendu-se fie-carele pe la locuinţele loru.

In unele părţi ale Moldovei câte-va dile după botezu, unu 
prietenii alu casei umblă cu o garafă cu rachiu, întră în fie
care casă, elice câte-va vorbe de cinste pentru gazdă, apoi 
umplendii paharulu îlu închină fîe-căruia dintre gospodari şi-i 
poftesce pe sară la cumătrie. De obicinuiţii vorbele ce se 
clicii la asemene împrejurări, sunt de felulu următorii:

— Jupânulu nânaşii şi jupânesa nânaşă, împreună cu ai 
loru cumătri, se închină la cinstita faţa Domnia-vostră ca la 
unii mândru codru verde şi ve poftesce să osteniţi de sară

(1) Din Gălinescî, districtulu Rădăuţuluî.
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până la gazda dumiloru-sale. că li sa născută pruncă tînSru 
şi frumosu şi de mare veselie s’a umplută casa loră. Tare 
se voră supăra cinstiţii nânaşi şi întrega cinstita adunare dacă 
veţi da greşă la acesta.

Gazda răspunde prin câte-va vorbe, arătându că nu va 
lipsi dela adunare şi înapoindă paharulă ca să-lă îndulcăscă, 
trimisulă îlă iea iarăşi şi, dicendă: (anuljămim'ăy>îlu dă de 
duşcă, iar poftitorulă adauge: «să vS fie de hine.»

Odată cu amurgulă serii începă a se aduna unulă câte 
unulă cei poftiţi la cumătrie, bărbaţii cu femeile loră, căci 
şi în Moldova numai gospodarii se poftescă la asemene pe
treceri.

Sosindă la casa de cumătrie, bărbaţii se strîngă grămadă 
de-o parte şi femeile de altă parte, fie-care cetă vorbindă 
«de ale sale.

In vremile de demultă bărbaţii vorbiaă de cumpenele res- 
boieloră, de vitejiile Domniloră şi ale boeriloră; fîe-care îşi 
spunea povestea întemplăriloră sale în bătăliile cu Turcii, 
cu Tătarii, cu Ungurii saă cu Litfa. Astăqli grăescu despre 
nevoile loră, despre jidovulă crîşmaru, despre ciocoi, iar cei 
din părţile muntose mai multă despre întemplările cu dihania 
de ursă.

— Umblamă — dice unulă — după o găină sălbatică ce de 
multă vreme o audisemu codcodocindă prin smidă (1), când 
la capătulă plaiului, colo, scii, dreptă bradulă celă pîrlită .... 
heîhe! răspunde altulu ce stă cu ochii ţintă la povestitoră. . . . 
numai iacă o dihanie câtu-mi-ţi-i mamila stătea în cărare 
par că-mi aţinea calea; aprindă într’însa, că Domne îndămâ- 
nă-mi mai venia, şi chitescu dreptă în frunte încât nici n’a 
mai mişcată. Era ună ursă bîrză ţintată în frunte; pare-mi

(1) Smicla e o pădure de bracjî arşi, în care au crescutu tufe noue.
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se că tocmai acela, care mai astă primăvară rtfii-a luaţii unit 
cârlană de m’a durută în sufletă,— scii cârlanulă celă ţertinit. 

— Dar dumi-tale ţi-a mersă bine — repunde ună altulă
— că în locă de o zemă de găină, te-ai alesă cu o piele de 
ursă, dar mie mi s’a sfetită mai reă: era despre seră şi me 
dusesemă să-mi aducă boii; scoboră pe sghiabi (1),- când la 
capetulă tarniţel{2) iacă dihania de ursă; după ce-mi supsesc 
boulă, îlă movilise, şi acum şedea nepesătoră de-asupra pe 
partamurl (3); aşa m’am aprinsă de mânie, vedendu-mi boulă 
perdută, încât mi-am disă în mine: de acum totă una mi-e, 
ori eă, ori elă; pună mâna pe o tişitură şi strigândă înfri
coşată, ca să-i ieaă apa dela moră, am şi repeclită într’însulă. 
N’a stată dihania de pricină, ci a rupt’o de fugă. — Eşti şi 
omă fiorosă — adaugă rîdendă ună altulă. — Ba nu, brer
— răspunde iarăşi altulă — da era ursă de cei furnicoşi,
care fuge de-şi scote ochii când vede omă.

La aceste vorbe daă cu toţii ună hohotă de rîsă, şi altora 
li se taie pofta să mai povestescă vitejii cu urşii.

In vremea acesta între femei, ca dela gâgăitulă gâsceloru
nu se mai înţelege nimică, vorbescă tote de odată, chicotescă
si rîdă cu hohotă.>

Aşa merge renduială, până când gazda saă nânaşa poftesce 
la masă, în capulă căreia se aşeză nânaşulă şi nânaşa şi 
apoi totă părechi, bărbată şi femee, după cum sunt de fruntaşi, 
până se încheie masa. Mânâncă, beaă şi se veselescă mai 
multe ceasuri, glumindă şi rîdendă asupra jidanului din sată 
saă despre vre-ună prostatică ce s’a pribegită la masă.

(1) Sghiabidu este o cărare prin valea dintre doî munţi.
(2) Tarniţa este unu drumii bătutu de oî sau de vite prin unu locu ^reCi 

do umblaţii.
(3) Partamurl se numcscu bucăţile dintr’o vită rupta de ursii, pe care acesta 

le face grămadă şi apoî se sue de-asupra lorii, faptă ce se numesce aa movi'h.
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Pe la stîrşitulu mesei se clregu paharele cele dulci, întâi 
drege nânaşulu şi pune ceva mai multu în paharu mai făgă- 
duindu copilului acolo în faţa tuturoru o viţică; apoi începu 
ceilalţi a pune bani în pahare după puterile loru.

Cu aceşti bani îşi scote gazda cheltuelele mesei şi une-ori 
mai prisosesce ceva.

După ce se slîrşescîi paharele dulci ospeţii începu a se 
rădica dela masă.

In totă vremea câtu ţine masa, doi balauri negri ca do- 
sulu ceaunului cântă unulu din scripcă şi altulu din cobză 
felurite cântece deţeră cum şi altele vechi împământenite, pre
cum serbesca, corăbiasca şi rusesca. Din când în când câte 
unu ospe chefăluitu întinde unu paharu de vinu scripcaru- 
lui ori cobzarului, dicendu-i:

—Bea, balaure. co ţi-Iu tornu în capu!
Ţiganulu se scolă, închină şi elu, dar’ cine bagă în semă 

închinăciunea ţigănesca?
După rădicarea mesei stă totu temeiulu cânteceloru şi a 

jocuriloru. Flăcăii ameţiţi saltă legănaţii, cântă din gură, 
glumescu, prujescu şi chiue, bătendu cu picioi'ele de resună 
pămîntulu. Acum îşi deschidă dragostele totu mersulu loru; 
prin inimile femeiloru trecu când segeţile iubirei, când ale 
temutului. Unele cântă în pilda altora:

Nu sciu ţese, nu sciu cosă,
Dar nu-mi pasă, că-su irumosă.

(Jântecu mestecată cu laudă şi batjocură, pe care nici o 
femee de ţâră nu-lu prime.sce cu mulţămire, celu puţină în 
ochii lumii.

Este în sufletulu Românului ună fondu însemnată de în
tristare, care se revarsă prin versulă duiosă şi tristă ală 
cântecului seă şi prin vorbele ce dice la cântare. Acestă su-
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flctu a presuratu note triste chiar şi în cântecele-menite pentru 
veselie. Iar Doina este culmea tuturoru; ea închide într’însa 
inima întregă, are ceva a sufletului singuraticii şi jâlnicu, 
pe care nu-lu pote zugrăvi nici unu cuvîntu în limba grăită, 
afară pote de dorulu, care se apropie întru câtu-va prin mul
ţimea întrebuinţăriloru lui. Până la acestu cântecu toţi sunt 
veseli, sorbindu unulu din bucuria altuia, dar de îndată ce 
se audu sunetele străbătătore ale doinei, se lasă de mână 
şi de după gâtu şi fîe-care se ascunde în adâncurile jalnice 
ale sufletului sSu. Ţiganii lăutari aii ghiciţii aceste însuşiri 
ale Piomânului, de aceea pentru a scăpa de batjocurile şi 
şăgile dupăcite ce pornescu din veselia sburdalnică, ei începu 
unu cântecu de inimă albastră, care pune pe gânduri până 
şi pe cel mai zurbagii; iar unii, cei mai cu focii, începu să 
strige lăutarilorii că aii nemerit’o, acăcî par’că le iea cu că- 
vşulu dela. inimă.»

Sltrşindu-se astii-felu de cântece şi îndesându cocoşulu 
cântările sale, ospeţiî începu a se împrăştia, în vreme ce 
unii mai slabi dormii duşi unde i-a apucaţii vremea (1).

In judeţulu Sucevii precum şi în alte judeţe din partea de 
sus a Moldovei, cumătria se tace sau nemijlociţii după.bo- 
tezulii nou-născutului copilii sau la vr’o câte-va dile după 
aceea, când atâtu părinţii copilului câtti şi nânaşii sei învită 
pre rudeniile lorii cele mai de aprope ca să iee parte la dînsa.

După ce s’au adunaţii toţi cei invitaţi şi după ce s’aii 
aşeclatu la masă, moşa, înfăşindu copilulu în scutecele cele 
mai frumose ce le are, se duce cu dînsulu la cumătrii cei 
mari, adecă la nânaşii sei, Carî stau în capulii mesei; şi pre- 
sentându-lu lorii, dice:

(1) A. Lambrior, «Obiceiuri şi credinţe la Români.» în «Convorbiri lit.» 
un. IX, laşî 1.875, p. 2—5.
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Din găoză din rogozu 
O ieşiţii i«tu fetii frumoşii,
Şi cere scufa şi salbă 
Să se ducă ’n lumea albă, 
Cere călii de călărie 
Şi o stea la pălărie 
Ca să trecă de pustie;
Şi maî cere unii cală breză, 
Că-Î fecioră de omă viteză. 
Dă-î măicuţ’ ună oborocă.
Ca să-şî cate de norocă.
Şi maî dăî măicuţ’o sită 
Ca să-şi cate de ursită;
Şi maî fă maic’ o plăcintă 
S’o mâncămă până la nuntă. 
Ca grâulă N. N. să crescă 
Şi ’ntru mulţî anî să trăescă!

După rostirea acestei urărî, fie-care mesanu scote şi dă 
câte unu daru bănescu pentru copilă şi anume mai întâi 
nânaşii sSi, apoi rudele şi vecinii.

Mai pe urmă, şi anume după ce au stată cu toţii ună 
restimpă bună la masă, după ce fie-care a gustată din bu
catele aduse şi puse pe masă şi a cinstită câtă a voită şi 
i-a plăcută, moşa iea o pâne saă ună mălaiă, merge cu dînsulu 
mai întâi la cumătrii cei mari apoi la fie-care ospe în deosebi 
şi, făcendă diferite glume, cere ca să-i dee şi ei câte ună 
dară pentru ostenelă ce-a ăvut’o.

Şi fiindă că aşa-i datina din moşi-strămoşi, nime nu se 
pune de pricină, ci fie-care scote câte vr’o câţi-va bani. câtă 
îî lasă inima, şi-i împlântă în mălaiă.

Cu adunarea acestora bani se încheie apoi cuinătria, se 
scolă cu toţii dela masă, şi luându’şi remasă bună dela 
părinţii copilului, căruia îi dorescă viaţă îndelungată şi ne-
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petată, minte sănetosă, fericire şi tdte cele bune, plecă fie 
care mulţămitu spre locuinţa sa (1).

In Ţera-Românescă (2) şi în Transilvania se dă asemenea 
pretutindene după boteză câte unu prându maî mare sau 
mai mică, după cum e şi starea părinţiloră pruncului. Cu 
acea ocasiune se facă apoi, ca şi în Bucovina, unele presente 
parte în bani parte în naturale. Pe unele locuri banii se 
aruncă saă în scaldă saă în legănulă pruncului.

Dela cei presenţi precum şi dela aceia, cari vină mai târ- 
diă în casa pruncului, se im somnii, adecă se taie niţelă peră 
saă se pune câte ună bănuţă la pernă (3).

In părţile Oraviţeî, din Banalii, se face asemenea după 
boteză ună prândă, la care iea parte naşulă, moşa, saă alte 
nemuri, cari venindă rogă de sănetalea noă-născutului, adu- 
cendă daruri, cu care ocasiune dică: «Eă daă puţină, Dum- 
necleă să dea rnai multă, dile multe, norocă şi fericire !(4)» 

In alte părţi din BanotU, după botezarea unui copilă, tatălă 
acestuia, dacă e cu dare de mână, pregătesce ună prândă

(1) Dict. de maî multe Românce din satele Mălini şi Rădăşonî. Vetjî şi «Ga
zeta şatenului», foia cunoscinţeloru.trebuinciose agricultorului şi poporului, an. 
III. Rîmnicu-Săratu, 1886 p. 187.

(2) «Lumina pentru toţî» an. III. Bucurescî 1888. p. 473: «După botezu, 
naşulu merge acasă la părinţii nouluî-născutu, unde se face masa, la care vinu 
rudele şi prietenii atătu aî naşului cătu şi aî părinţiloru prunculuî şi dau, 
câte unu darii pruncului.»

(3) Corn. de d-lu Georgescu înv. în Secadate. — «Gazeta Transilvaniei,» an 
LV. Braşovii 1892. No. 207: «Afara de botezulu realii, se maî făcu — în Ilva 
mare — şi aşa numitele <nbotejunî.i) Atuncî gazda caseî vcstesce pe aceia, pre 
carî îî doresce să-î aibă la batejune, care în casulu acesta este unu ospeţic 
de prietini. Ceî chemaţi se întrunescu la 'kcasa chemătoruluî, care îî ospetă 
bine. Atuncî fie-care ospe îşî ţine de datorie să cinstescă gazdei o viţea, una orî 
maî multe oî, bucate, ba şi bani. Aceî ospeţî, carî cinstescu o viţea, unu mănzu 
o vaca (nu şi ceî carî cinstescu oî, capre, bucate, banî) intră în cumătrie cu 
gazda caseî. Acesta, la casu de nevoe, la cumătri alergă maî întăî după sfatu 
şi ajutorii.»

(4) Aur. Jana, «Credinţe la nascerî», în «Familia» an. 1889 p. 483.



— 2»3 -

mare, numită ^-ostie, la care pe lângă naşi şi moşă, mai chemă 
încă şi pre bărbatulu meşei, apoi pre vecini, prieteni şi ru
denii; une-ori aducă chiar şi lăutari.

După ce aă prândită şi sau veselită cu toţii, fie-care ospe, 
înainte de a-şi lua diua bună şi a se porni spre casă, caută 
şi scote vre-o câţi-va bani, care câtă se ’ndurâ şi după cum 
îi e şi puterea, şi puindu-i la capulă micului botezată, dice:

— Eu îţi daă puţină, Dumnedeu să-ţi dea mai multă!
Rostindu cuvintele acestea, dă mâna cu cei de casă şi, 

luându-şi remasă bună dela dînşii, se pornesce în cotro s’a 
îndreptată.

Nemijlocită însă înainte de pornire, găzdoia casei dă na
şului saă naşei ca dară o maramă frumosă, iar moşei o pogaee, 
pe care sunt grămădite cărnuri fripte, aluaturi fine, iar de
asupra ca la 8 — 10 rifi de pânză fină, ală cărei mijlocă vine 
dreptu de-asupra pogacei şi a aluaturiloră, iar capetele se 
tragă (târîie) pe jos. Pogacea şi pânza acesta trebue s’o ducă 
moşa până la sine acasă ţinendu-o mai sus decât umerulu, 
alăturea cu capulu, iar capetele pânzei lăsându-le să se tâ
rîie după dînsa ca unu şlepă după o domnă, anume ca cine 
va întâlni-o pe drumă, să stea locului, să-i admire darulu şi 
să potă elice: «mare şi frumosă dară i-au dată!» ,

Cu acesta apoi, petrecuţi fiindă naşii şi moşa de cătră pă
rinţii copilului şi de lăutari până la ună locă, une-ori chiar 
şi până acasă, se gată gostia saă actulă botezării.

Cei mai seraci, dacă nu potă în diua botezării da şi ei 
ună prândă ca cei bogaţi, hotărască a-lu da pe altă Dumi
necă sau serbătore, une-ori chiar şi la 2—3 septemâni. Atunci 
făcu şi ei o mică (/ostie, dar totă-deauna mai pe serăcie şi 
mai cu puţină sgomotă (1).

il) Corn. do d-lu 1. PiJpovioi.
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In Ungaria asemenea e datină de-a se da unu ^ospiţu în ono- 
rea cumătriloru mari şi a moşeî, dar mai cu semă numai 
după botezulu unui pruncă (băiatii).

In decursulu ospeţului acestuia, care, cu puţine abateri, se 
face mai totu aşa ca şi în cele-lalte părţi locuite de Români, 
nepota e dătore să spele manile moşei, ceea ce se face aşa; 
tornă apă curată întrunii blidu, şi apoi, luând cu mânele sele 
apă de-aceea, spală cu dînsa mânile moşei; iar după ce i le-a 
spelatu îi dă o ştergură nouă ca să se ştergă. Atâtu şter- 
gura acesta, câtîi şi o năframă, asemenea nouă, care i-o dă 
mai pe urmă, remânu ale moşei ca daru pentru ostenela sa 
precum şi pentru mâncarea ce i-a preparat’o şi i-a adus’o, 
câtu timpu a fostu bolnavă.

Spălarea mâniloru moşei de către nepota sa trebue în ori 
ce casu să se întâmple în vieţa acesta, căci dacă nu se întâmplă, 
atunci moşa în cea-laltă lume e totă până în cote sângiosă..

Dacă nepota a neglijaţii în decursulii vieţii sale actulii acesta 
alii spălării, şi s’a întâmplată să moră, atunci moşa se duce 
la dînsa până a nu se înmormînta, şi nemurile ei o spală 
pe mâni şi o ştergu cu pânza ce se află pe faţa repausatei (1).

In fine în Macedonia după boteză se pune masă la mar
tori, şi în timpulă mesei se aduce ună vasă cu vină, la fîe-care 
ospe care aruncă în năuntru bănişori saă parale, menite a se 
cose pe scufiţa copilului. Cele-lalte formalităţi se facă ca şi 
la Românii din Dacia-Traiană, fără nici o deosebire (2).

(1) Corn. de d-lu Elia Popii, îiiveţătoru în Şomcuta-mare.
(2) Bolintinenu, Căletoriî la Românii din Macedonia, p. 88—89. —Vec)i si Bu- 

rada, Obiceiurile la nascerea copiilorii, în op. cit., p. 46.



255 —

XVII.

SCĂLDĂCIUNEA.

In clecursulu cumâtrieî sau nemijlocitu după acesta urmeză 
de regulă Scăldăciunea, numită altmintrelea şi scăldu.şă sau 
scălduşcă; adecă copilulu nou-născutu se scaldă de cătră cu- 
mătriî mari, naşii copilului, cari l’au ţinutu la botezu.

In cele mai multe locuri din Bucovina însă este datină 
de a se scălda copilulu de cătră cumetrii cei mari abia a 
doua sau chiar a treia di după botezu, şi acesta din ca- 
usă ca să nu se ştergă prea de grabă mirulu de pe dînsulu, 
ci să dormă celu puţinu o nopte în mirii (1).

In acele locuri, unde se scaldă a doua sau a treia dir 
mai esistă încă şi acea credinţă că pe copilulu botezată nu 
e nimSrui iertată să pue mâna, până ce nu-lu scaldă nâ- 
naşa sa (2).

(1) Corn. de maî mulţi inşi precum şi de d-lu V. Turtureiiii, protu : v^Scăl- 
clă^iunea, numită altmintrelea scăJdufcă, se face totCi-deauna a doua c)i după 
botezu, pentru că. la botezu prunculu se miruesce şi de-aceea în aceea c}i nu 
se cade a scălda sau a spela copilulu, căcî se spală mirulu de pe dînsulu.»

(2) In Stroescî, corn. de d-lu I. Berariu, parochu şi exarchu.
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Scălclăciunea se face în cele mai multe părţi din Buco
vina astu-felu:

A doua di după botezu sau cumătrie, colea când se apro
pie sorele spre amiadi, se adună la casa nepotei mai multe 
femei dimpreună cu cumătră sau cumătrulu mare, adecă cu 
■celu ce a ţinutu copilulu la botezu.

Dacă celu ce a ţinutu copilulu la botezu e bărbatu, vine 
de regulă dimpreună cu soţia sa, dar nu aduce nici unu 
daru, dacă e femee, atunci aceea vine de regulă fără de băr- 
batulu seu, dar aduce cu sine şi de astă dată, ca şi mai 
nainte la botezu, pelinci, faşă, unu tulpănaşu, unu brâu, o 
perinuţă, tote acestea nouS (1).

In BoianH, dstrictulu Cernăuţului, şi în Vicovulu-de-sus, 
districtulu Rădăuţului, naşa aduce de regulă- finului seu de 
.astă dată ca daru: o faşă, unii scutecu şi o bucată de pânză 
nouă ca de vr’o 3—4 coţi de lungă pentru pelinci, precum 
şi o cd-pătuşcă (2) albă şi una cu flori (3).

In Fundulu-Moldovei, districtulu Câmpulungului, dacă na- 
•şulu copilului e femee, când merge să scalde copilulă de 
miră, duce următorele daruri: o păreche de dăsăguţî, unu 
sculu de lână albă ori lae, apoi scutece, o faşă şi unu tulpănaşă 
de legatu capulu copilului, cari sunt puse într’o traistă nouă 
şi câtu se pote de, frumosă. Pe lângă acestea mai duce încă 
şi o olă nouă.

Obiectele prime sunt menite pentru înfăşaroa copilului, iar 
dia de încălditu scăldătorea într’însa.

Dacă celu ce a botezată e bărbatu, tote lucrurile acestea 
!e duce nevasta sa, care scaldă totu-odată şi copilulu. Dacă 
nare soţie, le duce o soră saii altă femee. Iar dacă e ser-

(1) Jii Cîilimfinrlesci .şi Frăiruiţiilu-vt'chiu.
(2) Cdjjdtifscă = bnsmâ.
(^•î) Coiu. lU' d-lu Turliirciiu. prcolu.
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mânu, şi nare lucruri de acestea în casa sa, trebue să le 
cumpere dela alţii, căci de dusu, fie avutu ori sermanti, 
fie-care trebue să le ducă (1)

După ce sau adunaţii acum tote femeile, câte au avutu 
să se adune, căci bărbaţii, atară de curaătrulu mare, mai 
nicăiri în Bucovina nu e datină ca să iea parte la Scăldă- 
<iiune, moşa prepară scăldătorea (scălduşca), adecă tornă apă 
curată şi ne ^ncepută în 61a cea nouă, care a adus’o cumătră 
cea mare, respective soţia cumătrului mare, anume spre acestu 
scopii de acasă şi care însemnă ca copilulH să aibă glasu 
ca şi 6la cea nouă când se cumpără din târgH, şi apoi o pune 
la focu ca să se încăldescă. In acelaşi timpu pune în 61a 
cu apă încă şi următ6rele plante sau seminţe de plante, pre
cum: husuiocă, câte-va fire de grâii, mărarîu, mintă, româ- 
niţă, câte-va botiî (botie) sau măgălil de macu, semînţă de 
cânepă, precum şi una sau mai multe pene de ori şi ce felu 
de pasere.

Busuiocula îlu pune de aceea ca nou-nâscutulu, şi mai alesu 
dacă e copilă, să fie atrăget6re şi iubită ca busuioculu;

Firele de grâu, ca să aibă cinstea grâului', şi precum e 
grâulu celu mai alesu şi mai căutată dintre t6te pânele albe, 
aşa să fie şi copilulu mai alesu, mai căutată şi mai vedută 
dintre toţi 6menii;

Mărariulu, să fie plăcută ca mărariulă în bucate;
Mintă şi româniţa, ca să crescă uşoră şi să fie sănetosă;
Botiile de macii, ca să p6tă uşoră şi bine dormi;
Sămînţa de cânepă, ca să crescă iute ca cânepa; iar
Penele, ca să fie uşoră ca pana, precum şi pentru aceea 

ca t6te să le pricepă şi înveţe uşoră, şi totă aşa să trăescă 
în lume.

Totă asa facă si măsele românce din Macedonia', acelea

(1) Dict. de Paraschiva LehaciCi — Leuştenu.
Marianu, Nascerea la Eomdnî. 17
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încă punu în scăldătore, după ce s’a botezată copilulu, hu- 
suiocU, ca să fie muşatii, (fminosu), paradzi ‘(parale) de ar
gintă ca să fie avută, şi sare ca să aibă Tiare (să fie plăcută) (1).

După ce s’a încăldită scăldătorea astă-felă preparată, o iea 
dela focă şi o tornă într’o vănuţă saă covăţică, numită alt
mintrelea în unele părţi atâtă din Bucovina câtă şi din. 
Moldova alghie dem. alghiuţd (2), în care mai pune încă şi 
o lecă de aghiasmă, puţină lapte dulce, o bucăţică de zahariX. 
precum şi umilă saă două ouă.

Apa sfinţită saă aghiasma însemnă ca copilulă să fie ca 
acesta de curată;

Laptele didce, ca să fie albă şi frumosă ca laptele, precum 
şi pentru aceea ca să-i fie vieţa dulce ca laptele, să trăescă, 
bine în lume;

Zuliarulil, mai alesă dacă e copilă, anume ca să fie lumel 
dulce ca acesta; iar ouăle, cari remână întregi până a doua 
di, când le sparge mama copilului şi aşa sparte le pune apoi 
în scăldătore, însemneză ca să fie curată, plină şi sănetosăi 
ca oulă.

Mai totă aceste obiecte îndătineză a le pune în seălduşă 
şi Româncele, respective moşele, din unele părţi ale Moldovei 
precum bună oră cele din judeţulă Suceva (3).

In Ţera-Românescă, când se scaldă copilulă pentru prima 
oră dela boteză, i se pune în scăldătore o bucată de pâne 
şi una de slănină de porcu, anume ca copilulă să crescă ca 
pânea în coptoru şi să se îngraşe ca ună purcelu. I se mai. 
pune încă şi o cordă de vidră ca în viaţa lui să cânte fru
mosă (4).

(1) Burada, Obiceiurile la nasccrea copiiloru, publ. îii op. cit., p. 41.
(2) Dict. de Ani ta Pletosu, Româncă din Rădăşenî, judeţulu Suceva.
(3) Dict. de An. Pletosu din comuna Rădă.şenî: «S'ctYWttMrert, numită aUmin- 

relea scăldufă^ o face mtjşa din apă ne'ncepută. După ce o pune în alghiiită
.•fi-o stemperă, pune într’însa grâu, zaharu .şi pene, casă lie uşorii ca pana.».

(4) lonenii, op. cit., p. 27 şi 28.
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lea apoi totu moşa copilulu şi-lu vîră în scălclătore. După 
ce Ta vîrîtu, cumătră, respective cumătrulu mare, naşulu co
pilului, iea lumina de botezu, o aprinde şi apropiindu-se de 
vasulu, în care se află copilulu, pică (picură) dintr’însa în 
scăldătore în forma crucei câte de trei ori în fie-care locu 
şi anume : întâi la capu, apoi la piciore, după aceea în 
partea dreptâ şi pe urmă în cea stângă.

Dacă sunt doi sau şi mai mulţi cumătri, atunci picură 
fîe-care pe rendu, aruncându în acelaşi timpii câte unulu 
sau şi mai mulţi florini în scăldătore.

Vinii apoi pe rendu tote femeile câte se află de faţă şi 
stropindu copilulu cu puţină apă, aruncă şi ele în scăl
dătore câte vr’o câţi-va cruceri sau puişori, după cum sunt 
de avute.

Banii aceştia, cari sunt meniţi pentru moşă (1), însemneză 
ca copilulâ să fie bdnosu şi norocosă câtii va trăi.

Iar luminele le punii pe masă, unde le lasă să ardă până 
mai pe urmă.

După acesta cumătră mare scaldă singură copilulu. Dacă 
sunt mai multe cumătre îlu scaldă fie-care pe rendu. Iar dacă 
naşulii copilului e bărbaţii, atunci îlu scaldă nevasta sa, în 
lipsa acesteia moşa sau şi altă femee. Totuşi şi nânaşulii trebue 
să torne măcarii o lecă de apă pe copilii (2).

După ce l’a scăldaţii şi spelatu cum se cade, iea cumătră 
cea mare crijma, în care a foştii pusii după ce s’a scosii 
din botezii, o moie în scălduşcă şi şterge cu dînsa copilulu 
mai întâi pe la tote încheeturile, unde a foştii unsii cu

(1) Datina Rom. clin Calafiiicloscî, Ilişcscî, Frătăuţulu-veoliiCi şi Sucova.— 
Vetjî şi Or. Dlujanschi, Din viaţa pop. rom., în «Albina Carpaţilorii» an. 
IV. SibiiCi 1879, p. 76.

(2) In Calalindcsoî, dict. do G. Racolţa;— în FrălăuţulCi-vechiCi, dict. do Zam- 
fira Lj'nătoicî; apoi în Ilişoscî.



— 260 —

apoi în gură ca să nu-î pută, pe subsuori ca să nu 
asude şi la urechi ca să audă bine (1).

Nesp61ându-lu cumătră cum se cade cu crijma, în gură, 
subsuori şi ’n urechi, se crede că copilului, câtu trăesce, îi 
pute din gură, asudă forte tare şi nu aude bine (2).

Tn Boianu şi Mahala, districtulti Cernăuţului, dreptulu de 
a scălda pre celu botezată întâia oră după boteză îlă are 
numai nânaşa. Alte femei şi cu deosebire mama copilului nu 
se cuvine nici decum să-lă scalde de miră, pentru că după 
credinţa Româniloru din aceste doue comune ar fi ună mare 
pecată când l’ar scălda altă femee, şi nu nânaşă-sa.

Drcptă aceea nânaşa, după ce atâtă ea câtă şi cei-lalţi 
meseni cari voescă, aă aruncată mai întâi câte unulă saă 
mai mulţi cruceri în scăldătore, moie cornulă crijmei în scaldă 
şi picură copilulă cu, dînsa în gură de trei ori anume ca să 
nu se prindă de dînsulă nici ună reă, apoi picură cu lu
mina de boteză, care arde în totă timpulă scăldării, în scăl- 
duşcă câte trei picuşuri: la capă, la piciore şi la ambele 
mâni în forma crucii. După acesta, scăldându-lă şi spelându-lă 
cum se cuvine, iea tripUculM (3) şi busuioculă, care a fostă 
legată la lumina de boteză, precum şi crijma, ale cărei cor- 
nuri le îndoesce la ună locă, şi prindendu-le pe tofe acestea 
la olaltă, le moie în scaldă şi şterge cu dînsele pe copilulă 
scăldată la urechi, la mâni, subsuori, în sf/ingluurî (4) precum 
şi la tote cele-lalte încheeturi ale corpului.

După ce l’a scăldată şi ştersă în chipulă cum s’a aretată, 
îlă scote din scăldătore, prindendu-lă cu mânele de ambele

(1) .In Fundulu-Moldoveî întrebainţcză Româncele în locfi de crijmă spre 
scopulu acesta oi*î şi ce felii de pânza curată. Corn. Par. Lehaciii — Leuşteiiu.

(2) In Fundulu-Moldoveî, corn. de d-lu P. L. Leuşteniî.
(3) Triplicu se numesce unu sculişoru de aţă răsucită de colore albă, roşie 

şi albastră.
(4) Stinghiurl se numescu încheeturile de sus ale picioreloru.
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umere ale obrazului anume ca să crescă înaltu şi clreptu şi 
să-i lie grumaclulu limgu, apoi aruiicându'-lu pe scutece şi 
pelinci, ca să fie sprintenii, îlu întaşă, îlu strînge de naşii 
şi-î face de trei ori cruce peste corpii. După acesta îlu pune 
pe o perină curată şi-lii acopere cu crijma, dacă e băiatu, 
aşa ca faţa să-î remâie descoperită, iar dacă e copilă o 
acopere şi pe faţă, anume ca să fie ruşinosă.

Astii-felii acoperiţii şi ’n loculu unde Ta pusii îlu lasă să 
stea până după scoterea şi aruncarea scăldătorei, în care s’a 
scăldaţii (1).

In Poiana-Ştampiî, districtulu Dornei, sfîrşindii nânaşa co- 
pilulii de scăldaţii şi scoţendu-lii din scăldătore, îlu înfaşă în 
pelincele şi scutecele ce le-a adusii anume spre acestu scopu 
de acasă sau în pânza şi brâulii, carte Ta adusii labotezu, şi 
după aceea îlu duce şi-lii dă mâne-sa dicendu:

Poftimu ţine-lu!
Să fie voiosu,
Sănetosu 
Şi frumoşii;
Lucrătorii,
Ascultătorii 
Şi ’ndurătoru;
Să trăiescă 
Şi să crescă;
Să fie harnicii, focii,
Să aibă mulţii norocii.
Iar’ dumnia-ta cumătră,
Ca o marnă adeverată.
Să trăescî
Să poţi să-lii crescî,
Şi să-lii povăţuescî!

Iar dacă e copilă elice:

(1) Corn. de d-lu V. Turturenu şi Ionica alu luî lordachi IsacCi.



— 262 -

Pottimu ţine-o!
Să fie voiosă,
Sănetosă 
Şi frumosă ;
Lucrătore,
Ascultătore 
Şi ’ndurătore;
Să trăiescă 
Şi să crescă;
Să fie harnică, focu,
Şi să aibă multu norocii;
Iar clumnia-ta, cumătră,
Ca o mam’ adeverată,
Să trăescî 
Să poţi s’o crescî 
Şi s’o povăţuescî.

Mama copilului, primindu-lu, sărută mâna cumătreî, clacă 
acesta e maî betrână decât dînsa şi mulţămesce. dicendu:

Mulţămimu, cumătră,
Că l’aî botezată 
Şi l’aî creştinată. . .
Dumnedeă ţî-ajute! . . . (1)

In Prătăuţulu-vechiu, după ce-lu scote din scăldătore, îlu 
aşeză pe lâna unui pieptaru, anume ca să fie îmbrăcată ca 
dia, şi apoi îlu pune alăturea cu maica sa (2), iar în Fun- 
dulu-Moldoveî, după ce-lu încinge cu faşa, sub care pune 
50 cr. sau 1 fl. îlu iea în braţe şi lumina de boteză în mână, 
apoi sărutându-lă atâlă pre dînsulă câtă şi lumina, îlă duce 
la mama sa şi dându-i-lă acesteia dice:

— Poftimă de sufletulă meă!
Iar dacă nu la botezată femeea, ce i-lă dă, ci bărbatulă 

eî saă altulă cine-va, dice:

(1) Dict. de maî multe Românce de locu din l'oiana-Ştampiî.
(2) Dict. de Zamfira Ignătoieî.
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— Poftimu de sufletulu bărbatului meu, sau de sufletulu 
lui N. care l’a botezatul

Mama copilului, primindu-lu, îi sărută mâna şi-i mulţă- 
mesce (1).

In fine în Macedonia, unde scălduşca e asemenea usitată 
a doua di după botezu, cum a scăldată nânaşa copilulu, cum 
l’a pusu în scutici de lână, lucrate în casă şi ţesute la amen- 
doue capetele cu roşu, şi cum l’a înfăşată cu şitore, de care 
se anină ună inelă de aură ori de argintă, îlă iea în braţe 
şi ducendu-se cu elă la maica sa elice:

« Nună dela mine liilinu (finii), dela DumneŞeU creştinii! (2)»
După ce a predată acum cumătră mare copilulă maicei 

sele, moşa scoţendă banii, cari i-aă aruncată mai nainte cu- 
mătrii precum şi cei-lalţi meseni din scăldătore, iea covăţica 
saă vănuţa cu scălduşca, în care a fostă scăldată copilulă 
ca să o scotă afară. In acelaşi timpă cumătră saă soţia cu- 
mătrului mare, luândă lumina de boteză aprinsă într’o mână, 
iar ună şipă de rachiă fiertă cu miere precum şi ună pa
li ară în cea-laltă mână, merge în urma ei, iar cele-lalte fe
mei, câte se mai află la scăldăciune prindendu-se de mână 
şi formândă ună felă de danţă se ducă cu totele în urma 
loră petrecendu-le până la o apă mergetore, dacă se află vre-o 
atare prin apropiere, saă în grădiniţa cu straturile, însă de 
regulă în pometu, unde este, şi anume totă jucendă, cân- 
tândă (3) şi strigândă:

(1) Dict. de Parascliiva Ijeliaciu-Leuşlenu.
(2) Burada. Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 42 .si 48.
(3) Datina Românceloru din cele maî multe comune din Bucovina precum 

din Boianii şi Mahala corn. de d-lu Ionica alu luî lordachi Isacu şi V. Tur
turelul; «Maî nainte de a presenta copilulu nânaşuluî sau nânaşiî, moşa scote 
şi varsă scăldătorea într’unu locu curatu sub unu pomu sau o tufă etc. Fe
meile mergCi tote împreună cu moşa şi cu nânaşa cu lumina de botezu a- 
prinsă.»—Din Vicovulu-de-sus şi Voitinelu corn. de d-lu Dumitru Cârdeiii, 
agricultoru: «Femeile mergii cu scălduşca afară cântându şi jucându ca 
să jocc şi elu bine, şi o tornă apoî la unu pomii ca să crescă ca pomuid 
de mare.»
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Sau asa:

Hopa, hopa,
C’a cjisu popa 
Să jucămu 
Şi să cântămu,
Să ne ’nveţămu 

Bine ’n lume să făcemu,
De reu să ne aperămu.
Să nu facemu nici când rou, 
Să fie luî Dumneclcu 

Neplăcută 
Şi urîtu;

Să făcemu numai frumoşii 
Să placă şi luî Christosu,
Să facemu numai plăcută 
Să placă Duhului sfîntu,
Şi să facemu numai bine 
Să placă la orî şi cine (1).

Hop, leliţă cu sumanu,
Cu trei ace ’n peştimanu:

Unu pişcă.
Unu mişcă;

Unu ’mpunge, unu scote,
Unu strigă că nu pote;

Unu face 
Cum îî place (2).

Cum au eşitii clin casă ăfară cântă:
Uşoru-î cu flore ’n gâţă.
Greu e ou copilă la ţîţă.
Maî bine cu flore ’n faţă 
Decât cu copilă în braţe,
Că eă flore n’am purtată.
Cu copilă m’am deşteptată (3).

(1) Din Crasna, dict. de Aniţa Ursachi.
(2) Din Mahala, corn. de d-lu Ionică alii luî lordachi Isacu, agricuUoi'u.
(3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Ajungendu în pometu se oprescu la unu m6ru saO peru 
sau şi la altu pomii verde, sănStosu şi frumoşi; care se află 
la unu locii curaţii (unde nu-su pomi la o răchită sau la unu 
socu, iar în grădina cu florile la unu trandafirii etc.) şi acolo 
apoi tornă scăldătorea la trupina pomului respectivii anume 
ca copilulu să cresca, să ’nflorescă şi să rodescă ca pomulu; 
iar la locu curaţii de aceea, pentru că acesta e cea dîntâi 
scăldătore de când s’a miruitu, şi rairulii e sfinţii, apoi şi 
pentru aceea că în scăldătore se află şi aghiasmă. Iar când 
o tornă dice:

Să crescă mare ca pomulu şi să fie sănetosu (sănetosă) 
ca dînsulii!

Totii aşa făcu cu apa din scăldătorea acesta şi Român
cele din Macedonia, acelea încă o aruncă la locu curaţii, cu 
acea deosebire numai că ele de obiceiii n’o ducu s’o verse 
mai departe în afară de streşina casei, ca nu cumva să se 
Averse peste albele saii liărdsitele (ursitele) despre cari am vor
bită mai sus (1).

Cum a aruncată scăldătorea moşa prăvale covăţica, adecă 
o întorce cu gura în jos şi, punendu-se pe dînsa să şedă, 
dice:

S’a resturnatu oovata,
Să trăescă nepota;
Şi s’a resturnatu de-oclată 
Să mai facă înc’o fată,
S’a restiu'natu pe-unu picioru 
Să mai tacă şî-unu feciorii (2).

V
Cumătră mare, dimpreună cu cele-lalte temei puindii-se 

şi stându rotă împrejurulu moşeî începu asemenea a cânta 
şi a dice:

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, îii op. cit. p. 41.
(2) Din Mahala, corn. de d-lCi Ionică alti liiî lordachi l.sacfi.
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moşa pe covată 
Şă maî aibă câte-o fată,
Jocă moşa pe ştiubeiu 
Şă maî aibă nepoţel [V\.
Să trăescă nepotulu 
Şă maî facă şi altulu,
Bă trăescă nepota 

/Să maî facă şi alta.
/ Nepotulu clac’a trăi,

Noî bine ne-omu veseli 
Cu fete şi cu teciorî,
Că cle-acestea ne-a fostu doru.
Să jucămu, s’ ne veselimu,
Totu de-acestea ne gătimu.
Şi nepotulu să trăescă 
De-acestea să ne gătescă!(2).

Apoi încunjurându pomulu şi jucânclu atâtu în prejurulu 
luî câtu şi alu moşeî, care şede şi acum pe covată, chine:

iDragulu mamiî sugătorii 
Să trăcscî, să crescî uşorii,

Să fiî tatiî de bunii sporii 
Şi mamiî de ajutoră 
De pe vatră pe cuptioru!

Dacă celu scăldată e copilă:
Draga mămuchiî păjmşă 
Să trăcscî, s’ajungî mătuşă.
Să fiî bună jucăuşă 
Cu gunoiulu după uşă ! (S)

După a treia încunjurare şi anume după ce au sfîrşitu de 
chiuită următorea chiuitură:(1) Moşa atâtu prc copiii ce-î moşesce, câtu şi prc părinţii acestora îî numcsce 
iiepotu-â.

(2) Din Stroescî, corn. de d-lii I. Berariu.
(3) Corn. de d-lu G. Tomoiagă, cant. bis.
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U, iu, iu nânaşă mare, 
lea şi suflă ’n luminare,
Dor’ a arde şi maî tare 
Să sverlimu cea scăldătore 
’N grădina cu florile 
Să strîngemu nurorile ! (1)

înceteză de jucatu, cumătră stinge lumina, iar una dintre fe
mei iea nisce beţe şi începe a scormoli cu dînsele, ca ,şi 
când ar ara spre semnu ca celu nou-născutu să aibă no
rocii la arătură, îşi face apoi barbă spre semnu ca celu nou- 
născutu să fie preotu, în fine umblă cu nisce ciucălăi în mână 
spre semnu ca celu nou-născutu să fie avutu (2).

In BoianiX şi Mahala, dacă nou-născutulu e hdiatu, făcu 
o mulţime de şăgi cu lucruri bărbătesci, precum: cosescu, 
adună, căpiţescu, îmblătescu ele,, iar dacă e fată făcu lucruri 
femeesci, precum e şi ocupaţiunea femeiloru, adecă peptSnă, 
scarmenă unu cojocii, torcu, cose cusuturi şi multe alte mai 
făcu (3).

Apoi sculându-se moşa de pe covată le pi*ov6că să sară 
peste acesta, anume ca să aibă şi ele câte-o fată sau feciorii, 
dicendu:

Hai, săriţi peste covată 
S’aveţî şi voi câte-o fată.
Dar săriţi cam năltişoru 
S’aveţi şi câte-unu fecioru.

Nevestele, cari dorescu să aibă copii, începu acum a sări 
una după alta peste covată, făcendu şi de astă dată o mul
ţime de glume (4).

(1) Din Valea-PLitneî, corn. de V. Tocariu.
(2) Corn. de d-lii G. Tomoiagă.
(3) Corn. de d-lu V. Turturenu.
(4) Corn. de d-lu V. Turturenu.
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In Suceua clin contră, întorcenclu moşa covăţica sau vănuţa, 
fie-care femee, maî alesu cele tinere în locu să sară, se punii 
să şedă pe vănuţă; acesta însemneză că în curendă o va 
învrednici Dumnedeu şi pre dînsa cu unu astu-felu de odoru (1).

Am amintitu maî sus că la Scălddciune ieau parte numai 
femeile şi cu deosebire cele maî de aprope înemurite cu ne- 
pota dimpreună cu cumătră mare, şi numai limpede acestea 
iesă cu scăldătorea şi se ducu cu dînsa ca s’o arunce la 
unu locu curatu. Bărbaţii nu au datină de a lua parte la 
scăldăciune, cu atâtu mai puţinu la scoterea scăldătorei. Şi 
dacă naşulu copilului e bărbatu, atunci în loculii lui iese 
ou scăldătorea numai soţia sa cu moşa şi cu cele-lalte femei, 
iar elu rămâne în casă. Deci dacă se ’ntemplă să se amestece 
printre femei şi vre-unu bărbatu, atunci vai de capulu lui 
ce maî făcu cu dînsulu. Mai întâi începu a-şî bate jocii de 
dînsulu, cântându-i diferite cântece sarcastice, precum :

Fruncjă verde de alună,
Catu la delti, delulu resună.
Leliţa pe gârl’ adună.
Ce să făcu să me mtâlnescu,
Doue vorbe să-î vorbescu,
Inima să-mi recorescu.
Ia m’oiu da di-pe unu corciţi 
Şi m’oiu trage ’ncetti pe josu 
Ca s’o prindu şi s’o sărutu,
C’alta nu-mi trebe mai multu,
Că-i lucru nepricepuţii! (2)'

Apoi de ar fi ori şi câtu de voinică, femeile întărîtate în
cepu a-lu trage în colo şi ’n coce, a-lu lua în totu chipulu 
peste picioru, astu-felu că bărbatulu, scăpată cu mare greă

(1) Or. Dlujanschi, în op. cit. p. 75.
(2) Din Crasna, dict. de Aniţa Ursachi.
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dintre dînsele, îşi face cruce şi nu mai are curagiu altă data 
a se mai vîrî la acesta întemplare printre femei, ba elu în
vaţă şi pre alţii ca să se ferescă de dînsele, cu ocasiunea 
ducerii şi aruncării scălduscei (1).

Iar, după ce s’ail săturată acum de jucată şi de făcută 
diferite comedii, iea cumătră mare şipulă celă cu rachiă, 
îlă pune pe, ună sahanu^ umple ună pahară şi închină mai 
întâi la moşă, bea puţină rachiă dintr’însulă, iar restulă 
îlă aruncă pe pomulă la a cărui rădăcină a aruncată scăl- 
dătorea. După acesta, luândă moşa paharulă închină la una 
dintre femeile do faţă,, aceea la alta, şi totă aşa una la alta 
pe rendă până ce aă ajunsă la cea din urmă. Dacă sunt 
doue saă mai multe cumătre mari, atunci cinstesce fie-care 
atâtea rânduri de pahare de bine, câte cumătre sunt. Iar 
când a ajunsă rendulă la cea din urmă, şi după ce a beută 
şi acesta, se prindă iarăşi de mână şi începă din noă a 
juca şi a cânta;

Frunclă verde de ometu,
Beu holercă .şi me ’mbetu 
La cumătru prin pometu.
Aşi mai be şi-o ţîr ’de bere.
Că cumătru-î cu putere! (2)

După ce aă luată în capă, saă cum spune proverbulă, 
după ce aă prinsă ciocârlanulă ,de codă:

De-aşî pute cânta ca cucu 
Nu m’aşi mai strica cu lucru.
D’aşa cântă ca ciocârlanu,
Prăpădescu vremea cu anu! (3)

Saă astă-felă:

(1) In Bosancî şi alte .sate, coin. de G. Tomoiagă.
(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
(S) Din Crasna, dict. de An. Ursachi.
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U, iu, iu,
Şi buhului,
Pân’ Ia anu 
Şi altu!
Pân' la anu 
Şi ciobanul (1).

După ce aii cinstită tote, femeile înjîorescu pre moşa cu 
diferite flori, dacă e vară, iar dacă e ernâ, o înflorescu numai 
cu unulu sau mai multe fire de busuiocu uscată. In acelaşi 
timpă îşi pună şi loră câte ună firă de busuiocă la ureche. 
Une-ori, în timpă de vară, nu numai că o înflorescă, ci voindă 
a face mai multă hază şi voe bună, prindă a o urzica pe 
mâni, pe piciore, mai pe scurtă pe unde apucă, astă-felă că 
unele moşe, fiindă nerăbdătore şi ţîfnose, prindă a plânge 
de usturime şi ciudă. Apoi începă iarăşi a juca, a chiui şi 
a face diferite comedii. Pe urmă, ţinendu-se de mână, moşa 
cu şipulă şi cu paharulă într’o mână, iar cu covăţica în alta 
şi cumătră mare cu lumina aprinsă mergendă înainte, se 
întorcă totă jucândă şi tăcendă chefă până în pragulă uşei (2).

In satele de peste Prută şi anume în Boiană şi Mahala, 
după ce aă aruncată scăldătorea şi aă sărită peste covată, 
şi după ce aă făcută diferite şegî şi aă cântată mai multe 
cântece glumeţe, nevestele de faţă ieaă pre moşă şi o pună 
în covâţică şi astă-lelă o ducă apoi pe sus până în casă, 
unde clică celoră de faţă că moşa a voită să fugă cu cio- 
bacă, iar ele, alergândă după dînsa aă prins’o şi-aă adus’o 
în casă.

Moşa, cum a întrată în casă, se duce, petrecută fîindă de 
o mulţime de glume, rîsete, dreptă la copilă, unde fa fostă 
pusă şi lăsată cumătră cea mare înainte de a scote scăldătorea

(1) Din FriilăLiţiilu-vechiu şi Calafindescî.
(2) In Calafindescî, dict. de C. Racolţa.
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afară; îlu iea cu perină cu totu în braţe şi clucenclu-lu dim
preună cu lumina cea de botezu aprinsă, îlu dă nânaşuluî 
sau nânaşeî sele, adecă celui ce la ţinutu la botezu, dicendu:

^instite cumătre mare!
Poftimu unu ciobanu la oî,
Că pe delurî şi pe văî 
Totă vara le-ar purta 
Şi le-ar pasce şi ’nturna;
Pe delulu cu florile 

; Elu ar pasce oile,
^iPe valea cu carpenele 
I Ar înturna caprele.

Caprele-su iuţi de picioru 
1 Dar şi elu e sprintenioru.
; Ciobănaşu-î mitilelu, 
i Dar’ fiindu că-î uşurelu,

De picioru îî bunu şi elu,
Măcaru că e mititelu.

Ai’

Iar când îlu prne pe mâna cumătruluî dice;
Cinstite cumătre marc!
Poftimu că linii Iu celu mare 

^ Cere numa o oie mare,
Iară celu mal mititelu 
Cerc-o vacă cu viţelu.
Vre-a mânca lapte şi elu !

Nânaşulu, luânclu copilulu în braţe şi puinclu cle-asupra 
crijmei pe pieptu 1—2 sau şi maî mulţi florini, după cum 
e şi starea sa materială, dice:

Poftimu, moşă, cle-unu purcelîi,
Să aibă parte de elu!

Banii aceştia remânu ca daru pentru finu.
Moşa mulţâmindu nânaşului pentru darulfx primiţii, îlu iea 

iarăşi în braţe, si de astă dată îlu duce şi-lu dă mamei sale, 
adecă nepoteî, cu banii şi cu lumină de botezu cu totu>
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vii'ându-i în acelaşi timpii să trăescâ până ce-lu va vede mare 
şi pusu în cale.

Nepota, adecă mama copilului, luându-lu şi mulţămindu 
nânaşului pentru darii, iar moşei pentru ostenela sa, o cin- 
stesce cu unu paharii de rachiu.

Moşa, primindu şi cinstindu paharulii de bine, şi ne mai 
avendii de o cam dată alţii oficiu de împliniţii, se duce şi 
se aşeză şi ea la masă în rendu cu cele-lalte femei (1).

In Grasna^ la întorcere, ducendii pre moşă asemenea pe 
covăţică, ca şi cele din Boianii şi Mahala, îi cântă urmă- 
toi’ulu cântecii până ce ajungii la pragulu uşei şi dau să în
tre în casă:

Leliţa secerătore,
Seceră vara la sore,
Durere de mijlocu n’are,
O pusu secerea ’n pămîntu 
Şi se sue ’n delu la ventu 
Ca să-î trecă de urî tu (2 j.

Ajungendii la pi’agulii uşei gospodarulă de casă le iese 
cu o lumină aprinsă înainte şi le întrebă pe unde au căle- 
torilu şi ce aii făcutu.

Femeile respundu că au fostu de aii turnatu scăldătorea 
la trupina unui arbore a nume ca copilulii, care s’a scăldată 
într’însa, să crescâ şi să rodescă ca arborele respectivă în 
bine şi în abundanţă, şi precum arborele îşi lăţesce ramu
rile sale, aşa să se lăţescă şi înmulţescă şi seminţia noă-nă- 
scutulul copilă.

După acesta, lăsândă moşa covăjica în tindă, întră cu te
tele în casă şi se aşeză după masă. Cumătră mare pune 
lumina pe masă ca să ardă. Apoi desface crijmă dela lu
mină şi îmbrobodesce pre nepotă cu dînsa, iar cordeluţa saă

(1) Corn. de d-lu Ionică alu lui lordachi IsacCi şi V. Tiirlureiui.
(2) Din Crasna, dict. de An. Ursachi.
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bumbăcelulu^ cu care a fostu crijma legată Ia lumină, legă 
copilulft la grumazu ca să nu se deoche. lea după aceea şi 
lumina şi o dă nepoteî, iar nepota, primind’o o stinge şi 
o strînge.

In Frdtăuţul'ă-vecTiiu, cum s’au înturnatu şi-aii întratu în 
•casă, ieaii copilulu de pe pieptarului, pe care a fostu pusu îna
inte de a eşi cu scăldătorea, îlii înfaşă în obiectele cele noue 
cari le*a adusu cumătră mare la cumătrie, iar cele vechi le 
dă de-o parte. După ce l’a înfăşatu îlu dă nepoteî dicendu:

Poftimu, cumătră, fînulii 
Cu pane şi cu sare,
Cu darulu sfinţiei sale.
Eu l’am scăldatul,
L’am spelatu,
L’am îmbrăcaţii.
Şi l’am înfrumuseţatu.
Iar Dumnia-ta-lii ţine 
Şi rni-lu cresce bine 
Cu norocii şi sănetate
Ca să aî dintr’însuliî parte ! ^

După ce î-a daţii copilulu, moşa stinge luminele în grindarîi.
Mama copilului, primindu-lii, respunde :

Mulţămimu, cumătră,
Cum aî ajunsu de l’aî botezaţii 
Şi încreştinatii.
Aşa s’ajungî să-lii şi cununi.
Iar lumin’acesta 
Cum aî făcut’o 
Şi-ai gâtit’o,
Şi-aî împodobit’o.
Aşa s’o vetjiî şi ’n ceea lume 
De gătită
Şi ’mpodobită ! (1).

.(1) Dict. de Zamfira Ignătoieî.
AlarianUt Nascerea la Bomânl. 18
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Aşezându-se după acesta la masă, moşa dnstesce la cu
mătră sau cumătrulu mare, dicendu :

Precum aî ajunsu 
A-lii boteza,
Şi-a-lii scălda,
Aşa să ajunşrî 
A-lu şi cununa !

— Să dea Dumnedeii!—răspunde cumătră. Apoi luându 
paharulu cinstesce la nepotă, nepota la o temee, femeea la 
gospodarulu de casă, iar acesta la cea mai bătrână şi niai 
cu vadă dintre muerile presente, şi totu aşa până ce trece 
rendulu pe la tote. Apoi începu a mânca din bucatele ce 
sunt puse pe masă şi a se veseli, a cânta şi a istorisi câte 
de tăte (1),

Cătră finea mesei vine bucdtdriţa cu mâna dreptă legată, 
iar în mâna stângă duce unu talgeru cu o bucăţică de pâne 
şi dând’o cumătrii începe a se văita că s a fripţii şi s’o mi- 
luescă mesenii, ca să se potă vindeca, pentru a le pute face 
şi alte dăţi mâncări şi mai bune. Toţi mesenii sau mai bine 
disii mesenele punu în pâne câtu voescu şi dau talgerulu cu 
crucerii înapoi. După acesta masa se sparge şi fie-care se scolă. 
şi se duce acasă (2).

Cumătră mare îşi iea de regulă rămaşii bunii prin unii cân- 
tecii.

In Moldova, judeţulii Suceva, cumătră mare, sufulcându-şî 
mânecele picură mai întâi cu lumina de botezu în scăldă- 
tore în crucişă, apoi îlu spală cu sprijinela (3) prin urechi 
ca să audă bine şi să nu fie zoiosu şi colbăită, la naşă ca 
să fie în totă vremea curată şi sgliicitii, la gură ca să nu

(1) In Calafindesci, Bosancî şi Ilişescî.
(2) Or. Dlujanschi, în op. cit. p. 76.
(3) Sprijinăă=crij mă.
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pută, subsuori ca să nu se opărescă, pe pălmi ca să nu asude, 
şi în urmă la tote înclieetorile mâneloru şi ale picioreloru ca 
să fie spornică la lucru şi înclemânaticu la umblată.

După ce l’a scăldată şi ştersă în chipulu cum s’a arătată, 
totă cumătră mare îlă scote din scăldătore, îlă înfaşă şi în
cinge cu şitore (1) şi apoi îlă duce şi dă, gata înfăşată, maicii 
sole.

Moşa, care în totă timpulă acesta a stată de o parte, iea 
acuma apă curată, tornă nânaşiî pe mâni ca să se spele, şi 
după ce s’a spălată îi dă ună prosopă ca să se ştergă.

Cumătră mare, la rendulă săă, cum s’a ştersă, scote ună 
francă, care e menită pentru moşă, şi-lă pune pe alghiuţă.

Moşa, strîngendă franculu, ia alghiuţa cu scâldătorea şi, 
fiindă-că acesta e cu miră, o scote afară şi o aruncă la ună 
locă curată (2).

In unele părţi din BanatU, unde este datină de a se bo
teza copiii mai cu semă Duminica, nu se scaldă mai multă 
în qliua aceea, ci, ca şi ’n cele mai multe comune din Bu
covina, abia a doua di după boteză. A doua di dimineţă 
însă, scăldându-se, şi fiindă scăldătorea acesta cea dîntâi 
după botejune, nu se duce şi lepădă acolo unde s’aă lepă
dată cele-lalte scalde până la boteză, ci, fiindă prima scăl
dătore după botejune uns fi ^ adecă fiindă copilulă unsă de pre- 
otă cu miră sfinţită de Archireă, se duce, ca şi ’n Buco
vina şi Moldova, şi se lepădă la rădăcina unui pomă rodi- 
toră, în locă curată, şi totă aşa se face şi cu cele-lalte scalde, 
câte două în totă diua, ce urmeză în decursă de ună ană ; 
acelea încă se ducă şi se lepădă totă la rădăcina acelui pomă; 
saii celă puţină în apropierea lui (3).

(1) iŞ,/^(îre=cinget6re, chinga.
(2) Dict. de An. Pletosu din Rădăşeni, şi M. Nistorii din Mălinî. 
(d) Corn. de d-iii loanu PopovicT, înveţătord în Opatiţia.
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In ţinululu Dormi scăldăciimea se face totu-clauna în aceeaşi 
di în care s’a scăldată copilulu şi anume nemijlocită în
ainte de a se pune bucatele pe masă saă mai bine clisă în
ainte de începerea cumătriel.

Scăldătorea o prepară moşa din apă curată, adusă din- 
tr’ună părău curată, o încăldesce într’o olă nouă, asemenea 
curată, o pune într’o covăţică curată, în care mat pune încă 
şi lapte dulce precum şi apă sfinţită de preotă. Aceste obiecte 
se pună de aceea, ca copilulă să fie bună, iutişoră, să crescă 
de grabă- şi să cldrmă bine.

După acesta face cruce asupra scăldătorei şi apoi bagă 
băiatulă în năuntru.

Când e acum băiatulă în scăldătore picură nânaşa saă nâ- 
naşulu, adecă celă ce l’a botezată, cu lumina de boteză, în scăl- 
dătore şi anume dela drepta la capă, apoi din stânga la piciore, 
dela stânga la capă şi pe urmă dela drepta la piciore. Acostă 
picurare se repeţesce de trei ori după olaltă. După ce a picurată 
aruncă bani de argintă pentru moşa în scăldătore.

Dacă celă ce l’a botezată e bărbată, atunci îlă scaldă moşa, 
iar dacă e femee, atunci îlă scaldă femeea respectivă, şi totă 
ea îlă scote, îlă înfaşă şi-lă pune pe masă, iar apa, în cai e 
a fostă copilulă scăldată, n’o scotă în aceeaşi di afară, ci o 
păstreză până a doua şli dimineţă, când apoi o scote moşa 
şi o aruncă într’ună locă curată.

Când pune nânaşa copilulă pe masă, atunci toţi cei adu
naţi se află la masă.

După ce l’a pusă pe masă aşterne ună tulpană pe peptă 
şi fie-care dă ca dară câte ceva băiatului, şi anume îi pună 
pe peptă dela 50 cr. până la 2 fl. Cine n’are bani, dă şi 
pânză. De multe ori însă, şi anume cei mai avuţi, dăru- 
escă pruncului totă atunci câte o 6ie saă viţică pe care s’o 
ţie şi s’o crescă în noroculă pruncului botezată de dînşii.
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In multe locuri vita dăruită se ţine şi se cresce astii-felu 
că înmulţindu-se şi vîn^endu prăsila copilulu sau copila res
pectivă e în stare mai pe urmă să-şi cumpere o talce şi mai 
bine de pămîntu.

După ce a datu acum fie-care ce a avutu să dea, iea 
moşa copilulu dimpreună cu banii şi-i dă nepotei. Acesta 
mulţămesce tuturoru pentru cele dăruite şi primite.

Finindu-se şi acesta iea moşa o bucată de pâne şi mer- 
gendu cu dînsa la fîe-care ospe, încependu dela cumătră 
sau cumătrulu mare, dice:

Cine n’a da părăluţa 
I-a muşca mâţa mânuţa?

Făcetidu acesta fie-care înfige în pâne câte unulu sau mai 
mulţi cruceri. Banii aceştia sunt ai mosei.

După ce a adunaţii acum şi moşa partea sa se începe 
masa. Stăpânulu de casă cinstesce mai întâi la nânaşi sau 
cumătri şi de acolea merge pe rendu.

Astu-felu totu mâncându, bendu şi veselindu-se stau la 
masă ca la vr’o doue până la trei ore. Apoi, mulţămindu 
cu toţii gospodarului şi gospodinei de casă, se scolă dela 
masă şi pornindu-se mai întâi cumătră sau cumătrulu celu 
mare înainte, iar ceMalţi după dînsulu, se duce fie-care la 
ale sale, dorindu încă odată însănetoşare grabnică nepotei şi 
crescere uşoră pruncului.

In fine mai e de observaţii încă şi aceea că dacă more 
copilulu îndată după ce a fostu botezatu, atunci nu se scaldă 
de felu nici nu se face cumătrie (1).

(1) Dict. do Măriiica Ursaca şi Vasile DiacCi din Dorna.
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XVIII.

scăldătCrea nepOtei.

La o sSptemână după Scălddciune, pe uncie locuri cu 
multu maî nainte de acesta, iar în altele chiar şi a treia di 
după nascere, scaldă mosa pre nepotă.

Scăldătorea acesta se face astu-felu: se pune într’o căldare 
mare ca la 4 —10 cofe de apă precum şi diferite plante şi 
anume: mintă negră, mărariu^ româniţd bună, gălbinele de 
cele ce mirosă frumosu, tămâiţă, smmrică (resedă), sulcină, 
nalbă, pâla Sântă-Măriei, cal apăru, lemnulu Domnului, toe 
şi strohâ de fenu. Afâtu apa câlu şi plantele acestea se ’ncăl- 
descii bine până ce iese totă puterea dintr’însele, apoi se 
tornă într’o vană mare în care se lasă până ce se stcmperă. 
După aceea se scolă nepota, se vîră în vană şi, stândfl în 
piciore, moşa o spală peste totu corpulu.

Nemijlociţii după acesta, ieşindu din vană, se îmbracă într’o 
cămeşă curată, se încinge bine şi se îmbrobcîde. Iar moşa, 
luându apă sfinţită, i-o tornă în vervulu capului şi prinde şi 
cu acesta a o spăla pe obrazu, pe mâni, pe piciore şi pe 
peptu anume ca să fie curată, pentru că înainte de a se scălda
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şi spela cu apă sfinţită se consideră de necurată precum şi 
pentru aceea ca să potă face mâncare, să-i fie încuviinţaţii 
a umbla pe lângă casă şî-a aduce apă dela fântână, pentru 
că până ce nu se scaldă nu-i este nici decum iertată să prindă 
ceva în mână sau să iasă afară.

Sfârşindu moşa de scăldalu şi de spelatu pre nepotă, începe 
acum acesta a spSla mânele moşeî totu cu apă sfinţită şi 
anume de aceea pentru că şi moşa, după ce a rădicată co- 
pilulă, încă se ţine de necurată. După ce a spelat’o îi dă, 
în locă de ştergariă, o păreche de mâneci de pânză nouă 
şi subţire de fuioră ca de doi coţi de lungă, saă şi de câlţi, 
după cum adecă e şi nepota de avută, puindu-le pe mâni, 
încependă dela grumază şi până la vervulă degeteloră şi cu 
acestea se şterge apoi moşa pe mâni (1).

Mânecelo acestea, cari remână moşei ca dară din partea 
nepotei, însemnă ca ea să aibă în cea-laltă lume cu ce aco
peri stropiturile de sânge cu cari a fostă stropită după ce 
a strînsă picatele femeii^ adecă după ce a rădicată copilulă.

Dacă n’ar căpăta mânecele acestea, în cea-laltă lume s’ar 
vede totă împroşcată cu sânge.

Moşa după ce s’a ştersă (2), împăturesce mânecele bine, 
le strînge şi le pune de o parte. Iar mai pe urmă, după 
ce le-a dusă acasă, îşi face dintr’însele o cămeşă saă ună 
cămeşoiă.

Stîrşindă şi acesta iea moşa copilulă noă-născută, îlă des- 
faşă şi-lă petrece de trei ori, aşa golă cum este, prin că
meşa, în cai’e l a născută mă-sa, şi anume băgendu-lă prin 
pole şi scoţendu-lă prin gură. Petrecerea acesta se face cu

(1) lii Calafinclescî dict. de CaLrina Racolta şi îii Fuiididu-Moldovei dicl. de 
P. L. Leuştenii.

(2) O sema de moşe nu se ştergii în mânecele acestea, ci într'unii şter- 
garii sau altă pânzătură.
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scopu ca copilulii să nu capete r&ul'â copiilon-'ă sau Samca 
nici să nu se umple de rofil (1).

După petrecerea copilului iea moşa cămeşa şi o spală în 
scăldătorea, în care s’a scăldatu nepota, iar după acesta, lu- 
ândii scăldătorea dimpreună cu tote plantele ce au fostti puse 
într’însa şi scoţend’o afară o aruncă întru nu locîi retrasu 
pe unde nu umblă nici omenii nici vitele, anume ca să nu 
calce într’însa şi să se bolnăvescă (2).

O semă de femei 14pedă la ocasiunea acesta şi cămeşa, 
în care au născuţii, anume ca să nu capete copilulii bolă lu- 
mescă (3).

In unele localităţi din Moldova, judeţulii Sucevii, unde este 
datină de a se scălda nepota cam de comunii a treia, a opta 
sau a noua cli, punii în scăldătorea acesteia, dacă e iernă: 
stroJiu de fenu, văsdâge sau honce, sing. horică, bozii şi bvsuweH, 
iar dacă e vera: cătuşnică, româniţă, mătura de grădină, bozii, 
ovSsH, mălina şi vetrice (4), precum şi alte flori de câmpii, cari 
după ce se flerbii mai întâi întrunii ceaonii, se lasă până ce 
se potolescu, şi apoi nepota se scaldă cu apă de acesta.

Scopul ii punerii acestorii plante e, după cum spunii unele, 
ca nepota să se întârescă şi să se scole mai de grabă (5).

După scăldare, nepota dă moşei, ca şi ’n Bucovina, o bu
cată de pânză câtii ar pute face două mâneci la o cămeşă 
dintr’însa. De acestii petecii de pânză se şterge apoi moşa, 
după ce s’a spfelatu mai întâi pe mâni. Dacă nepota nu-i 
dă nemică, atunci moşa, venindu mai pe urmă, se spală şi 
se şterge de cămeşa nepotei, anume ca totă necurăţenia s’o

(1) Dict. de Paraschiva L. Leuştenu.
(2) Dict. de P. L. Leuştenu.
(3) lon^nu, op. cit. p. 9.—.BJZîlf-Zww^sc^ = frenţe = sirilitică.
(4) Vetricea e o plantă înaltă cu frunză mărunţică, flore galbenă, care cresce 

pe priloge şi pe haturi.
(5) Corn de A. Pletosu din Rădăşenî, şi M. Nistoru precum şi alte Românce 

din Mălinî.
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dea de pe dînsa pe nepolă, precum şi pentru aceea, ca 
nu remâie necurată pe cea-laltă lume.

Se maî dă moşei, totu la acestă ocasiune, încă şi unu 
căuşu sau strachină plină cu făină şi sare de-asupra. Dacă 
noulu-născutu este fată, se pune peste tete unu tuioru de 
cânepă, ca să aibă peru mare. Căuşulu sau strachina plină 
însemnă ca copilulu să ţie de grabă capulu în sus (1).

In Ţera-Românescd la tre! dile după facere, meşa scaldă 
pre lehuză în albia, în care moie şi cămaşa cu care a fă
cută, trecându în acelaşi timpu corpulii lehuzeî cu ea, ca să-î 
peră petele de pe faţă (2).

O semă de femei, totu din Ţera-Bomânesed, şi anume acelea 
cari au născută întâi băiată, taie polele cămeşei cu care 
a născută şi le daă la fete mari să trecă de noue ori prin 
ele, ca să se mărite curenclă (3).

Unele femei din Bucovina însă, dar mai cu semă moşele 
din acestă ţeră, taie tivitura dela polele cămeşei, în care a 
născută nepota, şi o dau feteloru mari ca să se încingă cu 
dînsa, credendă că fata, care se va încinge cu o atare ti- 
vitură asemenea se mărită de grabă

In Banatii de cuni-va moşa împreună cu nepâta de buneii, 
ori şi numai una dintre ele voiesce ca respectiva nepotă să 
nu mai nască alţi prunci, moşa nu multă după nascere, spală 
pre nepotă, o îmbracă în altă cămaşă, iar cămaşa pătată, dim
preună cu buriculă tăiatu alu nou-născutului pruncă precum 
şi cu cuţitulu sau forfecele cu care Ta tăiată, le duce şi le 
îngropă pre tote la unu locu lângă o moghild, unde se îm
preună trei hotare, sorocindu-le în acelaşi timpu ca numai

(1) «Şe4et6rca», an. I. Fălticenî 1892, p. 153.
(2) lonenu, op. cit. p. 14.
(3) lonenu, op. cit. p. 8.



— 282 —

,‘iluncî să maî nască nepota N. altu pruncu, când se voru des- 
gropa lucrurile îngropate de ea.

Murindu-i nepoteî respective prunculu şi voindu să aibă 
acum altu pruncu, se duce la moghila din cestiune şi desgropă 
tote lucrurile îngropate acolo, în credinţă că prin acesta desface 
vrăjitura făcută la îngroparea loru şi că prin urmare va pute 
iarăşi căpeta altu pruncu. Şi de cum-va lucrurile amintite nu 
sunt putredite, e cu atâta mai sigură în desfcicerea vrăjitu- 
rei. Dar ea, ca să fie şi maî sigură, nu se lasă numai cu 
atâta, ci maî încercă încă şi unele întorsături cu cămaşa, ori 
mănâncă vermuleţulu ce se află cam de comunii în pola- 
mida spinosă ce cresce vera în grâu(l).

Totîi în diua aceea, în care s’a scăldată nepota, scote moşa 
şi paele şi fenulu pe care a născută acesta, le duce într’ună 
locă îndosită, pe unde nu umblă vite şi omeni, şi acolo apoi 
le aprinde şi le arde. La locă deschisă însă nu le duce nici 
când, pentru-că pe acolo lesne ar pute să calce omenii şi 
vitele, şi apoi, amesurată credinţei poporului, sar bolnăvi, 
ar tuşi, căci şi ’n paele acestea încă s’aă strecurată pecate 
de ale nevestei ce-a născută (2).

Totă aşa facă şi nevestele din Moldova. Acestea adecă cum 
aă luată pre nepotă din pată şi aă scăldat’o, îndată scotă 
şi patulă, în care a născută, ducă paele dintr’însulu într’ună 
locă pe unde nu umblă nimene, le aprindă şi ’n loculă loră 
pună altele noue (3).

In Ungaria.! comitatulă Satmaruluî, cum se împlinescă trei 
(Iile (lela nascere, merge moşa la nepota sa, iea goauiH din 
pată, îlă scote din casă şi-lă duce în ogradă departe şi a- 
prindendu-lă qlice feteloru şi fecioriloră de prin vecini, pre 
cari i-a chiămată cu puţină mai nainle de acesta:

(1) Corn. de d-lu los. Olaru.
(2) l])at. Rom. din Bucovina.
(8) Dict de M. Nistoru şi alte Românce din Măliiiî.
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—Săriţi câte de trei ori desculţi şi numai în căm&fi peste 
acestu gozu aprinsul

Fetele huntuzuindu foculu aprinşii şi sărindu peste dînsulu 
clicii:

—Aşa să umble feciorii după noi cum saru scînteile acestea!
Iar feciorii- făcendii asemenea spunii :
—Aşa să se bată fetele după noi, cum se batii scînteile acestea 

de piciorele nostre!
După acesta ducii în patii altă gozu noii, apoi se punţi 

la masă şi se ospeteză.
Acesta se chiamă ospSţulu, când îşi plinesce moşa serile.
Scurţii după acesta spintecă moşa câte-va haine mai moi 

şi mai slabe, pre cari le-a adusii de acasă, face dintr’însele 
fâşii şi le duce spre a înfăşa pre noulu seu nepoţii sau ne
pot d, căci astu-felii numesce ea pre copiii nou-nâscuţi şi ri
dicaţi de dînsa (1).

In fine în acele locuri, unde nepota se scaldă a treia cli 
după nascere, totii într’acea di iea moşa şi casa sau loculu, 
în care s’a aflatu copilulii, care până atunci s’a păstrată 
într’o olă sau sciohu, pune într’însulu trei fire de piperă, trei 
de tămâe, trei de usturoiă şi-lă îngropa într’o hortiţă de 
regulă sub prispă cu gura în sus anume ca femeea, ce l’a 
avută, să mai nască încă şi alţi copii. Dacă însă se îngropa 
cu gura în jos femeea nu mai are alţi copii şi atunci e 
pecatulă moşei, care l’a îngropată astă-felă.

Firele cele de piperă precum şi cele-lalte obiecte se ’ngro- 
pă dimpreună cu loculă de aceea, ca nemică reă să nu se 
potă apropia de loculit copiilorH şi pe urmă şi de dînşiî.

In acelaşi locă, unde se îngropă casa şi ’n acelaşi timpă 
când se ’ngropă, se aruncă în unele părţi ale Bucovinei, pre-

(1) Corn. de d-lu Elia Popii.
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cum bună oră în Fundulu-Moldoveî, şi scăldătorea în care 
s’a spelatfl întâia oră copilulu nou-născutu, şi care de multe 
ori se păstreză până a treia di în acelaşi vasu, în care s’a 
păstrată şi loculu (1).

In alte părţi, totu din Bucovina, este datină că îndată ce 
o femee a născuta locuia, moşa îlu stropesce cu aghiasmă, 
îlu pune într’o olă şi-lu îngropa asemenea într’unu locu scu
tită, de regulă în tindă după uşă. In casă însă nici când, 
căci se crede a lî pecată (2).

In Moldova, judeţulă Suceva, locuia după ce a eşită cu de
se vîrşire, se strîngc întâiă într’o covată, iară după aceea se 
îngropa şi se astupă bine cu Iută după uşa tindii saă într’o 
şură unde-va, anume ca să nu dea nisce câni de dînsulă 
şi să-lă mănânce, căci dândă şi mâncându-lă ar fi mare 
pecată, de 6re-ce e sânge de creştină (3).

In Ţera-Românesed în loculă, unde se îngropă casa, se pune 
şi o para de argintă, ca să aibă copilulă, care a stată în 
acea casă, norocă la bani (4).

Cu scăldarea nepotei se sCîrşesce apoi şi totă serviciulă 
moşei, mai alesă daca scăldarea acesta a urmată după scâl- 
dăciune.

(1) Dict. (le P. L. Leuştenu.
(2) Dict. (le Mariuca Ursaca din Dorna.
(3) Dict. de M. Nistoru şi alte Românce din Mălini.
(4) lonenu, op. cit. p. 13.
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XIX.

INBISERICIREA-

Am amintitu mai sus (cap. VIII) că fie-care muere după 
nascerea unui copilii e considerată de cătră poporu ca ne
curată şi ca atare şese septemânî sau patru-decî de dile 
nu-i este de felii iertatu a se depărta de lângă casă.

Implinindu-se cele şese septemânî, cea dintâi cale, ce o 
face, e aceea că luându-şi copilulu se duce cu dînsulu la 
biserică parte ca să i se cetescă rugăciunea de 40 de dile, 
după care-i este apoi permisu de a merge ori unde ar voi, 
parte ca să' i se înhisericesed sau înhisericeze copilulu nou- 
născutu, adecă să iea începutu de a întră în biserică.

Mai ’nainte de acesta însă, cu o di sau două, e datină 
ca fle-care nepotă să se scalde şi să se curăţescă. Iar în 
dimineţa clilei, când voesce să plece la biserică, se spală şi 
se îmbracă în hainele cele mai curate ce le are. Totu aşa 
face ea de astă-dată şi cu copilulă seu, cu acea deosebire 
numai că acestuia îi pune sub faşă o bucăţică de sare şi 
una de pâne.

După ce s’a pregătită în chipulu arătată, iea copilulă în braţe.
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sau clacă nu e în stare singură a-lu duce, îlă dă altei femei 
ca să i-lu ducă şi aşa, se pornesce la biserică.

Ajungendu la biserică nu întră îndată în năuntru, ci aş
teptă la pragulu acesteia până ce iese preotulu din biseri
că ca să-i cetescă rugăciunea de 40 de (^ile.

Eşinclfi preotulu începe a-i ceti rugăciunea de 40 de ^ile, 
în care timpu femeea stă cu copilulu în braţe în genunchi pe 
pragulu bisericei.

Slîrşindu rugăciunea prescrisă de cetitu iea preotulu co
pilulu din braţele mamei sale, care acuma se scolă din ge
nunchi, face cu dînsulu semnulu crucii înaintea uşeloru 
bisericei, dicendu:

«Inbisericeză-se rohulu (roba) lut Dumnedeu N. în numele 
Tatălui, şi ala Fiului, şi alii St. DuliU, acum şt 'pururea şi 
în vecii vecilor ii, aminu.))

Apoi băgându-se cu dînsulu în biserică, dice:
(dntra va în casa ta, închina-se-va cdtră biserica cea sfîntd 

a ta.y>
După ce a întratu în biserică şi anume când a ajunsu în 

mijloculu acesteia, sau mai bine disu în despărţitura bărbă- 
tescă:

«Inbisericeză-se rohulu luî Dumnedeii, .... prin mijloculii 
bisericei te va lăuda.y>

In fine când ajunge de ’naintea uşeloru altarului:
a Inbisericeză-se rohulu lui D-deu !»
După acesta îlu închină pe la tote iconele împărătesei şi 

apoi dacă copilulu e de parte bărbătescă, întră cu dînsulu 
pe uşa de cătră amiadi şi în altaru, unde îlu atinge cu ca- 
pulu • de tuspatru laturile mesei celei sfinte, şi-lu scote pe 
uşa de cătră miadă-nopte în despărţitura bărbătescă, unde-lu 
pune apoi sau efe ’naintea uşeloru împărătesei sau de ’na
intea tctrapoduluî. Dacă însă e de parte femeescă nu-lu ba-
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gă de felu în alîaru, ci îlu închină nuraai de ’naintca icone- 
loru împerătescî şi apoi punendu-lu în uniilu din locurile mai 
sus indicate, se ’ntorce în altaru,

Totu aşa se face înbisericirea şi ’n judeţulu Suceviî din 
Moldova, cu acea deosebire numai că aici nici copilele nici 
băeţiî nu se bagă în altaru, ci se ’nchină numai pe la ico- 
ne, iar după ce s’ăiî închinaţii îi duce preotulu în despărţi- 
tura femeescă şi acolo îi pune înaintea iconei Maicii Dom
nului sau îi dă maicii sele în mână (1).

Mama copilului, după ce i s’a cetitu rugăciunea de 40 dile, 
întrându şi ea în urma preotului în biserică, în cele mai 
multe locuri ţinendu-se de epitrachirulu preotului, se duce 
până în mijloculu bisericei şi acolo aşteptă până ce preotulu 
îi înbiseincesce şi închină copilulu pe la icone. Iar după ce 
i l’a înbisericitu şi l’a pusu acum jos se apropie de copilu, 
bate trei metane, sărută icona de pe tetrapodu şi după acesta 
îlu rădică de jos şi se întorce cu dînsulu în despărţitura fe
meescă.

In multe locuri este datină ca nânaşulu sau naşa copi
lului, dacă se află în biserică, să bată cele trei metane, să 
rădice copilulu de jos şi să-lu dea apoi mamei sale.

Mama, după ce a rădicată copilulu sau l’a primită din 
mânele naşului şi s’a dusă cu dînsulă în despărţitura fe
meescă, sărută mâna tuturoră femeiloră celoră mai bătrâne 
decât dînsa, iar cu cel ea ce sunt de-o sămă cu dînsa se 
sărută în gură şi abia după acesta se posteză într’ună locă, 
unde stă apoi până ce se sfîrşesce liturghia.

O semă de femei, cari sunt ceva mai avute, plătescu îna
inte de acesta preotului o liturghie atâtă pentru sănătatea 
loră câtă şi a copilului nou-născută.

(1) Dict. dc An. Pletosu din Rădaşein.
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La sfîrşitulu liturghiei copilulu nou-născutu şi înbisericitu 
se împărtăşescs cu sf. taină a cuminicăturei. E însă de ob
servată că la cuminicătură nici când nu-lu ţine mama sa, ci 
în unele sate e datină de a-lu ţine naşulu sau naşa, iar în 
altele de regulă unulu dintre epitropii bisericei.

Totu aici treb.ue să amintimu că în unele comune lumi
nările, ce s’au întrebuinţată la boteză şi cari aă arsă ne ’n- 
treruptă prin totă decursulă cumătrieî precum şi vr’o câte-va 
dile şi nopţi după acesta, nu le păstreză mai multă în casă, 
ci nepota, când se duce prima oră cu copilulă la biserică, 
iea cu sine şi luminările acestea, pre cari după împărtăşirea 
copilului le dăruesce bisericei cu scopă ca să ardă la icona 
Maicii Domnului saă la patronulă copilului. Şi mai cu semă 
se observă acesta, când noă-născutulă e copilă, credendu-se 
că dacă luminarea dela boteză stă prea multă în casă ne- 
arsă, atunci şi copila, după ce cresce mare, nu se pote mă
rita de grabă, ci trebue mulţi ani să stea lată, pentru că 
şi luminarea ei dela boteză a stătută prea multă nearsă (1).

Dacă mamei copilului i s’a cetită rugăciunea de 40 de 
dile înainte de ce s’aă împlinită şese săptămâni dela nascere, 
saă dacă e cum-va bolnavă, atunci aduce copilulă noă-născută 
la biserică altă femee ca să se înbisericeze şi să se împăr- 
tăşescă cu sfintele taine.

După ce s’a împărtăşită copilulă de astă-dată cu sfintele 
taine, nu se împărtăşesce mai multă până după ală şeptelea 
ană, afară de acesta mai e de observată încă şi aceea că 
după ce s’aă împărtăşită spiritele cele necurate nu aă mai 
multă putere de a lă cerceta pe acasă şi a-i face vre-ună 
rSă. Totuşi ele şi după acesta potă multă reă să-i facă, dacă 
nu se păzesce cum se cade de locurile acelea, unde spiri
tele cele necurate petrecă mai cu plăcere.

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
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Dreptu aceea fie-care mamă luătore de semă caută ca co- 
pilulu sSii nici când să nu mâie saii să dorină, fie diuă 
fie nopte, pe haturi, în cornurile garduriloru, în unghere, 
pe sub soci, în case de mai mulţi ani părăsite, prin cetăţi 
dărâmate, în pivniţe, în rîpi, în lunci, pe părae, pe movile 
de hotară, în păduri unde sau întemplatu vre-o morte grab
nică, ori s’a spânzurată cine-va sau sa înecată, saă sa 
junghiată, saă a fostă ucisă de tâlhari, pentru că tote locurile 
aceste după credinţa poporului sunt necurate, de ore ce spi
ritele cele necurate şi rele petrecă şi jocă pe dînsele. Şi mulţi 
copii până la 7 ani, ba adese-orî chiar şi omenii în vîrstă, 
mâindă peste nopte saă dormindă pe asemenea locuri, s’aă ne
norocită, sculându-se din sănătoşi, cum eraă mai nainte, muţi, 
gângăiţi, schimosiţi, ba chiar şi nebuni (1).

Unele mame, cari sunt mai avute, după ce li s’a cetită 
rugăciunea de 40 de clile şi după ce s’aă întorsă dela bi
serică acasă, de bucurie că aă scăpată dela ,aşa numita 
«cuşcă)), adecă de oprirea ca să umble unde-va fără rugăciunea 
acesta, daă şi puţină masă, însă numai în cerculă celă mai 
restrînsă familiară.

In Ungaria, unde este datină a se ceti femeii, ce-a năs- 
■cută rugăciunea de 40 de dile ca şi în cele lalte ţeri lo
cuite de Români, mama copilului, când iese din bisercă spre 
a se întorce acasă, merge la icbna Maicii Domnului şi iea 
dela acesta vr’o câte-va flori vestejite cu scbpă ca să le pue 
în ciupă în credinţă că fâcendă acesta copilulă va fi bună, 
va dormi totă diua şi nu va plânge mai nici când (2).

In Macedonia, luândă nepota în diua a 40-a dela nascere 
niclu (prunculă) cu dînsa, merge la biserică ca s'Ii dă preftulu 
ifchii (să-i dea preotulă binecuvîntare.)

După ce a dată preotulă pruncului binecuvîntarea îndă-

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
(2) Coin. de d-lu Elia Popu.

Marianii, Nascerea la Români. 19
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tinată maica-sa, întorcendu-se cu dînsulu acasă trece pe la 
trei fântâni şi înnioie în tustrele turta cea frămîntată de unu 
copilu, a treia di după nascere, despre care am vorbită mar 
sus şi după ce vine acasă o mănâncă ca să-i vie lapte cu 
îmbelşugare pentru hrana copilului.

De ordinară nepota nu merge de a dreptulă acasă d'upă 
ce iese dela biserică, ci se duce la naşa, care cele mai de 
multe ori pune parale şi zahără în sînulă copilului ca acesta 
să fie dulce la vorbă şi bogată.

Ce se atinge de împărtăşire trebue să observămă că în Ma
cedonia este datină ca copilulă noă-născută să se împărtăşescă 
îndată după boteză şi nu mai pe urmă în timpulă înbisericirii. 
ca ’n ţările române din coce de Dunăre, şi dacă în momentulu 
când i se daă sfintele taine, nu plânge, moşa îlă pişcă de trupă- 
saă îlă strînge de naşă ca să plângă, de aceea flindă că se crede 
că prin plânsă cere dela Dumnedeă să se creştinescă (1).

In fine trebue să mai amintescă încă şi aceea că o parte 
din credinţele şi datinele înşirate în capitolulă de faţă eraă 
usitate şi la o semă de popore din anticitate.

Aşa la Grecii cei vechi femeea nu eşia din casă pentru 
a se duce la Templu decât după 40 de dile dela nascere (2),

La ludei muerea născStore se consideră după nascerea 
unui fiă de necurată prin şepte, iar după nascerea unei fiice 
prin patru-spre-dece dile şi era îndătorită în casulă dîntâr 
a nu se depărta de casă prin patru-deci, iară în casulă ală; 
doilea prin optă-deci de dile. După decursulă acestora adu
cea la templu ună sacrificiă de curăţire. Acestă datină iu
daică a trecută mai pe urmă şi în biserica creştină în formă 
de rugăciunea cea de curăţire, ce se face la mueri la patru
zeci de dile după nascere (3).

(1) Buracla, Obiceiurile la nascerea copiiloru, op. cit. p. 48—49.
(2) Censorinus, capit. 11.
(3) Isid. de Onciulu, Manualu de archeologia biblică. Cernăuţi 1884, p. 150.
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XX.

COLÂCIMEA.

îii cele maî multe părţi ale Bucovinei şi Moldovei este cla
tină ca părinţii noiloru născuţi şi încreştinaţi să ducă nâ- 
naşiloru, respective cumătriloru, colaci ca semnu de recu- 
noscinţă şi mulţămită pentru că le-au ţinutu fiii la botezu.

«A da şi a primi colaci,—scrie V. Alecsandri, — este una 
din vechile datini ale ţerii. în tote împrejurările cele mai 
însemnate ale vieţii omului, la nascere, la botezU, la înmor- 
mîntări, colacii nu lipsescu, şi ieau proporţiuni de mărime po
trivită cu starea omului. — Când se nasce unu copilă şi se 
boteză, părinţii ducu colaci naşului (1).»

Despre acei părinţi, cari n’au dusu nici nu au de gându 
să ducă colaci pentru fiii lorii şi mai cu semă pentru cei ce 
au repausatu, se crede că au forte mare pecatu şi că prun- 
culu mortu nu e mai multu alu părinţiloru nici nu se rogă 
lui Dumnedeu pentru dînşii. Din contră, dacă părinţii au dusu 
nânaşiloru colaci pentru dînsulu, atunci e fîulu loru dreptu 
şi se rogă pentru dînşii înaintea lui Dumnedeu (2).

(1) Poesiî pop. ale Rom. p. 101 —102.
(2) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
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Dela colacii aceştia, cari în genere sunt făcUţî din făină albă 
şi curată de grâu şi cari sunt cu multu mai mari decât cei 
de rcndii, se numesce datina acesta în cele mai multe părţi 
ale Bucovinei Golăcime. Pe unele locuri însă se numesce 
şi Gumdtrie din causă că mai toţi cei ce ieau parte la dînsa 
sunt încumâtriţi.

Coldctmea se face în ori şi care di de peste anu. Cele 
mai multe ori însă facerea ei atârnă dela voinţa şi împre
jurările sanitare şi materiale ale nânaşiloru. De comunu nâ- 
naşiî aştâptă până ce au mai mulţi fiiji şi abia după aceea 
poftescu pre părinţii acestora la colâcime, anume ca spesele 
să fie mai mici şi mai uşoru de purtatu.

Unii cumătri făcu colăcime a doua di după Pasci, când 
in cele mai multe sate din Bucovina este datină de a se duce 
nu numai nemurile cele mai de aprope, ci şi cumătrii unulu 
la altulu cu pască, alţii în diua hramului bisericescu sau în 
altă serbătore mare şi iarăşi alţii îndâtineză a o face în diua 
patronului, mai pe scurtu fie-carc când apucă şi când îi vine 
mai lesne şi mai bine la socotelă.

Pe lângă părinţii finiloru din botezu şi pe lângă finii din 
cununie, cari de regulă încă aducu colaci dacă cum-va n’au 
adusu mai nainte, se poftescu la colăcime de cătră cei ce o 
făcu mai totu-deauna şi alte persone, şi mai cu semă ne
murile cele mai de aprope şi amicii cei mai intimi.

Finii din cununie vinu şi aducu colaci totu-deDuna singuri. 
Pentru cei din botezu, fiindu încă prea mici, vinu şi aducu 
colaci părinţii loru. Toţi cei-lalţi însă, cari mai sunt poftiţi, 
nu aducu nici unu daru.

Dacă copilulu botezată trăesce, părinţii acestuia, respective 
cumătrii nânaşiloru seî, ducu de regulă yatru colaci mari, 
făcuţi, după cum am mai spusu, din făină albă şi curată de 
grâu (1).

(1) In Crasna, Calafindesci, Bosancî, Ilişescî şi alte sate clin Bucovina.



— 293 —

Pe alocurea obicînuescu a duce numai doi colaci, ba pe 
la oraşe şi prin unele sate clin apropierea acestora, în locu 
de colaci, nisce pwpeze lungăreţe ca şi pomenele (asemenea 
unu felu de colaci lungăreţi) de cari ducii şi dau câte 8— 10 
sau 12.

Toţi colacii, cari se prepară pentru colăcime, se ’mpletescii 
dc regulă în câte patru, şese sau optCi împletituri, şi une
ori se facil, după cum am mai spusix, aşa de mari că îna
inte de a-i băga ca să se cocă e de lipsă să taie şi să lăr- 
gescă gura cuptorului. Afară de acesta unii îi înjiorescă încă 
şi cu felurite flori, făcute asemenea din aluatii, şi apoi îi bagă 
în cuptorii ca să se cocă.

Colacii aceştia însemneză ca vieţa pruncului nou-născutii, 
să fie îndelungată, şi precum e colaculu rotundu şi deplinu, 
aşa şi viaţa pruncului să fie rotundă şi deplină. Şi cu câtu 
sa'ă nemerita şi ghicitu colacii mai bine, cu câtu aU crescută 
mai tare şi s’au făcutti mai rumeni şi mai frumoşi, cu atâta 
şi bucuria celoru ce i-au făculu e mai mare, căci se crede 
că cu câtu reuşescu colacii mai bine, cu atâta şi vieţa fiului 
pentru care se ducu ei nânaşiloru va fi mai fericită şi în
destulată de tote bunătăţile (1).

Cine nu e în stare să facă şi să ducă colaci, acela duce 
în loculu loru una sau doue pătrări de grâu (2).

In diua colăcimei şi anume înainte de a se porni părinţii 
cu colacii la cumătri se adună mai mulţi dintre nemuri la 
aceştia şi împodobescu colacii cu felurite flori naturale, se 
înţelege dacă e vară, apoi punu printre dînşii turte dulci, 
smochine, strafide, o bucată de zahăru, ba de unu timpii în- 
coce chiar şi zaharicale, precum şi 2—4 oca de soponu, care

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiaga. ^
(2) In Crasna, corn. de M. Bărbuţa, în Fundnlu-Moldovei, corn. de P. L. Le- 

uştenu, şi în Ilişescî corn. de maî mulţi inşi.
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însemnă ca finulu sau fina să fie curată. Apoi tote acestea 
clinpreună cu colacii, cari sunt aşezaţi unulu peste altulu, 
se acoperii c’unu şalu, tistimelu sau tulpanu frumoşii, ori 
cii o basma frumosă de mătase, ori cu o năframă frumoşii 
cusută.

Pe alocurea cumătrii mari înclătineză a spune înainte ce 
felu de gustu au şi cam ce le-arii plăce să le aducă, pre
cum : materie de o rochie, o faţă de mindirii, feţe de pernă 
sau unii brâu de şamu de încinsti. Deci părinţii fiiloru bo
tezaţi de dînşii cumpără şi ’nvălescu colacii şi cu de aces
tea (1).

Obiectulii cu care se acoperii atâtii colacii câtii şi cele
lalte lucruri înşirate însemneză ca finulu sau fina să fie mo
deşti (2).

In unele locuri, precum în Mahala, Crasna, Bosand, Cio- 
eănesă, Cârlibaba, pe lângă colaci şi unele din obiectele în
şirate mai sus, mai ducii încă şi o huscă de sare, unu tâl- 
gerelu nou, unu paharvi şi unu şipu cu rachiu sau cu vinii, 
cari asemenea se punu de-asupra colacilorii şi se învelescu 
c’unu şervetu sau c’unu tulpanu.

Dacă copilulu botezatu a muritii înainte de ce au apucaţii 
părinţii săi a duce colaci pentru dînsulu, atunci ducii totu- 
deauna fîe-cărui cumătru numai câte trei colaci, nici când cu 
soţii, iar năframa, şervetulu, tulpanulu, sau ce este, îlii punii 
de regulă sub colaci anume ca aceştia să fie descoperiţi. 
Rare-ori se învălescii, dar şi atunci numai cu urni tulpanu 
albă, care însemneză nevinovăţie. Tolu pentru copiii cei morţi 
mai ducii încă şi unu pomişoră, pre care îlii împodobescii- 
cu luminele, nuci, mere, pere, perje, turte dulci, covrigi şi'

(1) In Bosancî şi Mahala, coin. de G. Tomoiaiia, apoi în Ciocănesc!, eoni. 
de G. Burciitenu.

(2) Corn. de d-lii G. Tomoiagă.
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pupeze făcute din făină de grâu, precum şi unu şipii plinii 
•cu mursă sau o ulcicuţă cu apă, care se dă de sufletulu co
pilului repausatu ca să-şl ude şi răcorescd sufletulu in cea
laltă lume (1).

Pomulu sau pomişorulu acesta, încărcaţii aşa de frumoşii, 
Insemneză pomulu raiului, pe care crede poporulu că stă 
sufletulu în cea-laltă lume, pre care şi-lii închipuescu când 
■ca o păsărică când ca unii omii ce stă la umbra unui pomu, 
■creclendu-se că fie-care sufletu are pomulu seu (2).

Pomulu se pune de regulă între cei trei colaci şi aşa se 
<luce (3).

In unele locuri, precum bună oră în Mahala, Bosancî şi 
Stroesd, dacă more lînulii, nânaşulii trebue să-i ducă săloşulii 
'la mormîntii, iar după înmormîntare cumătrii îi daii lapras- 
niculă ce se face pentru sufletulu repausatului unu rendii 
•de colaci sau pomene dimpreună cu unii pomii asemenea 
celui .descrişii mai sus, precum şi unu şalu sau tistimelu. 
Iar nânaşulu, cum primesce pomulu, îndată îlu împărţesce 
mai totu printre ospeţii ce stau la masă de sufletulu finu
lui repausatu (4).

In fine mai e de ’nsemnatu şi aceea că dacă a muritii unu 
■copilii, părinţii sei nu aşteptă până ce cumătrii i-oru pofti la 
colăcime, ci când au ei timpu şi putere, atunci s 
dînşii cu colaci. In casulu acesta cumătrii, vrendu nevrendii, 
trebue să facă colăcime. Şi dacă li-i de petrecere, mai chiamă 
şi pre alţi cumătri şi fini, dacă nu, petrecu numai cei ce 
au veniţii. In casulu acesta însă colăcimea nici când nu du- 
reză mai multu de 2—3 ore (5).

(1) In Crasna şi Ilişescî.
(2) Corn. dc d-lu G. Tomoiagă.

In Crasna şi Ilişescî.
<(4) Corn. de d-lu I. Berarii şi G. Tomoiagă. 
(5) Dict. de M. Barbută.



— 296 —

Pregătit! fîindu cu tote cele necesare, după cum s'a are- 
tatu maî sus, cum a sositu timpulu ca să plece, se îmbracă 
sSrbătoresce, ieau colacii şi pomulu, adecă fie-care ce are să 
ducă şi se pornescu cu dînşiî la cumătriî sau maî bine disu 
la Colăcime.

Ajungendu la starea locului, cum au întratu în casă aii: 
dată hună (^lua sau bună sera, închină colacii stăpânului sau 
stăpânei de casă prin o oraţie potrivită.

In casu ca aducetorulu colaciloru să nu fie oratoru bunu, 
atuncî îî închină altulu în loculu luî, care e maî isteţii şi 
maî bunu de gură dicendu:

Bună clina,
Bună c]liua!
(Bună sera,
Bună sera!)
La d“ta, cumătre mare,
Şi la cl-ta cumătră mare !
Ne*aretămu cu colăceî,
Colăcei-su mititei,
Dar mândri şi frumuşei,
Că-su făcuţi din grâu frumosu 
Ca şi faţa luî Christosu.
Colacii ni-su mititei,
Dară voia nostră-î mare 
La faţa domnieî-tale 
Şi voia nostră-î deplină 
Ş’inima încă ni-î bună.
Poftiniu do întinde mâna.
Că ţi-î vina !
Uită-te în sus şi ’n jos 
Şi la faţa luî Christosu.
Să laşî inimă păgână.
Să iaî inimă română.
Să princjiî colaciî în mână.
Uilă-te ’n fundulu covăţeleî 
Găsi'veî funia viţeleî.. .
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Cum aî ajunsu a boteza 
S’ajungî a-lu şi cununa ! (1)

Sau asa:
Poftimu dela noî puţinii 
Dela Dumnedeu maî multu,
Că elii îî celu maî avuţii! 
Binevoiţi şi primiţi,
De-altele ve pregătiţi!
Că vrendu bunulu Dumnezeu 
El Li vieţă ’ndelungată 
Cu de tote ’ndestulată*
Şi sănetate v’a da 
S’ajungeţî a-lii cununa! (2)

O variantă a oraţiei acesteia sună:
Bună vremea la dumnia-vostră î 
Am auijitu
Câ-î Dumnecjleu cu d-v6stră
Şi-amu venitu
Şi noî la dumnia-vostră.
Ar li fostu vremea maî de multu. 
Dară fîniî dumnia-vostră 
Nu s’au pricepuţii.
Dar amu vi se închină 
Cu norocu şi voie bună 
Şi cu nisce colăceî 
Frumuşeî
Ca şi faţa luî Christosu,
Să ve fie de bunu folosu. 
Colăcei-su frumuşeî 
Dar cam mititeî,
Insă voia loru li-î mare 
Şi de-oru trăi 
Colăceiî i-orii mări

(1) Din Valea-Putneî, corn. de d-lu V. Tocarîu.
(2) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
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Şi pe dumnia-vostră v’oru mulţămi.
Pe lângă tote aceste 
Încă ce-va maî este,
Sub ţolişorulu covăţeleî 
Este funicica viţeleî,
Viţeleî celei pestriţe;
Să trăiţi 
Să le-o dăruiţi,
Să fie mulţămiţî 
Şi dumnia-vostră fericiţi ! (1)

Dacă copilulu pentru care sau aclusu colacii nu trăesce, 
•atunci în loculu oraţiiloru de maî sus, se ţine cea următore:

Ne-aretămu cu colăccî,
Colăceî de grâîi trumosu 
Ca şi laţa luî Christosu.
Colăcei-sîi cum î-a datu 
Dumnedeîî celu prea ’nduratu.
Dară voia nostră-î mare 
Cătră faţa dumi-tale;
Voia nostră îî deplină,
Că-Î dămu din inimă bună.
Poftimu, cumătră, de-î primesce 
Pentru numele luî Dumnecleu 
Şi de sufletulu luî N. (2)

In unele localităţî clin Moldova^ precum bună oră în co
munele Rădăşenî şi Mălinî din judeţulu Suceva, plaiulu Mun
tele, este datină de a se închina cumătrilorii marî treî felurî 
de colacî şi anume: colaci de mortu, colaci de scăldătâr 
şi colacî coperiţî.

Cel de mortiL se 'nchină, ca şi n unele părţî ale Bucovinei, 
nemijlociţii după repausarea şi înmormînlarea copilului de 
^curendu botezată în decursulu praznicului ce se dă pentru

(1) Din Vama, corn. de d-lu Niculaî Lucanii, cantorii bisericescu.
(2) Din Poiana-Stampiî, dict. de Petrea luî Serghie P . . .
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fîufletulu detunctuluî şi anume îndată după ce s aii daţii co
lacii preotului funcţionarii.

Ceî de scălddtdre, cari constau de regulă din optu oca 
<le pâne şi o garafă de vinii sau rachiii, îî duce tatălii co
pilului dimpreună cu-rnoşa a treia di sau la o septSmână 
după botezi! şi închinându-î cumătrilorii dice moşa, care îî 
închină:

Bună vremea, cumătri mari !
Se ’nchină finii clumnia-vostră 
Cu colaci de grâu frumoşii,
Faţa Domnului Christosu !
Cum vedeţi, colaci-su mici,
Pentru că şi fini-su mici,
Dară voia îoru li-î mare 
Asupra ieţii dumiiia-vostră!
Eî se rogă să-î primiţi,
Dară să nu bănuiţi.
Că dacă finii dumnia-vostră 
Orii cresce mari şi-orii trăi 
Şi colacii i-orii maî mari.
Voia dumnia-vostrorii împlini 
Şi dumnia-v6stră-ţî cheltui.
Poftimu ! .... să ve fie de bine!
Dar nu uitaţi nici de mine !

Colacii coperiţl^ se ducu în genere la jumetate de anii 
•sau la unii anii. In dina hotărîtă pentru ducerea acestora 
iea optu oca de pâne, jumetate de oca de orezu, jumetate 
de oca de săpunii, jumetate de oca de zahării, dou6 păpuşi 
de smochine, o litră de corne de mare, o garafă de vinu 
sau rachiu, tote acestea se punii într iinu paneru, se acoperii 
cu o casencă (1) sau cu unu harizuy din care causă se şi nu- 
mescii colaci coperiţî, şi apoi maî învitândii încă şi pre altî

.(1) Casenca c unCi felu do tislimelu dc lăiiă cu flori pe marginî.
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inşi, cari asemenea au să ducă colaci, mergu ou totiî la cu- 
mătriî mari şi cum ajungu dico moşa:

Bună vremea cumătri mari !
Iacă se ’nchină finulu clumnia-vostră 
Cu colaci de grâu frumosu,
Faţa Domnului Christosu.
Dacă finulu dumnia-vostră o trăitu 
Şî-o maî crescută 
Şi colăceiî s’au maî mărită,
Voia dumnia-vostră o ’mplinită,
Ca şi dumnia-vostră s’aveţî de cheltuită.
Poftimă primiţi 
Şi să nu bănuiţi,
Ci să V6 grăbiţi 
Colacii să-î luaţi 
Şi să căutaţi 
Că ’n tundulă covăţeleî 
Este şi funia viţeleîijl).

Sau asa:
Bună vremea, cumătrii mare !
Iacă se ’nchină finulă dumi-tale 
Cu colăceî 

/ Frumuşei !
I Colăceiî-să cam mititei,

I De-abia-î ţină în mână de grei.
I Da se rogă cumătri dumnia-vostră 
I Cătră cinstita faţa dumnia-vostră. 

Că după cum îsă eî ostenitori 
Să nu tiţî bănuitori.
Ci să fiţi binevoitori 
Şi de colaci primitori.
Poftimă, să ve fie de bine !
Şi să ve ’nduraţî a pune 
In fundulă covăţeleî

(1) Dict. de Aniţa Pletosii, Româncă din Rădăşenî.
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Funicica viţeleî.
Da de-ar fî şî-o cârlănică 
Că nu-î trebue funicica! (1).

In comuna Broscenî şi împrejurime ducerea colaciloru se 
serbătoresce cu multă curăţenie şi duhu plecată de cătră 
săteni.

Cei ce nu dau naşiloru colaci de boteză, când moru, se 
crede că sufletulu loru e oprită la vămile văzduhului, saă 
pătimesce cine scie ce greutăţi în lumea cea-laltă.

Cam acelaşi lucru se întâmplă şi celoră ce nu dau colacii 
de nuntă.

Dacă părinţii unui copilă nu potă da cumătrului colacii 
de boteză, aceştia le lasă cu limbă de morte să-şi dea co
lacii. Se crede asemenea că şi părinţii copiiloru, ce nu dau 
colacii de boteză, suferă pe ceea lume din astă pricină.

Acestu obiceiu se sârbătoresce cam în tote locurile din 
munţii Moldovei Sâmbătă sera, sau Duminică, nu se ţine în 
semă însă adese-ori vremea.

Cumătrii sau finii ducă cumătriloru ori naşiloru cam ur- 
mâtorele lucruri: doi, trei colaci mari, sau în loculă cola
ciloru se pote duce câte-va oca de făină de grâu, o bucată 
de zahăru, strafîde, smochine, soponu, o păreche de ciobo- 
ţele femeiesci, o casîncă, ori ună tulpană, ş. a.

Lucrurile acestea se pună pe o masă, se acoperă şi după
ce vorba începe şi găzdaşii îşi mântue pregătirile, umilă din
săteni descoperindă colacii, chiamă pre cumătri ori pre naşi
si le închină colacii dicendă:) >

Bună vremea,
Bună vremea,
Cumătre lone! (2).

(1) Dict. de Mariuca Nistoru, Româncă din Mălini.
(2) Aici se pune gradulu de înrudire cc are închinătorulu colaciloru cu 

crazda.
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Iacă se închină 
Finii dumnia-Yostră 
Cu nisce colaci de grâu frumoşi 
Ca faţa luî Christosu,
Şi c’o buticică de vinu,
Să ve fie chiefulu deplinu;
Da-ţî primi şi de holercă 
Să nu ve fie rău nemică,
Şi-o băsmăluţă de mătasă 
Pentru faţa dumnia-vostră alesă. 
Colăceiî îsu cam mici,
Dar voia li e mare 
Asupra feţei dumnia-vostră.
Se rogă să-î primiţi 
Ş: să nu bănuiţi,
Că de voru trăi 
Colacii voru mări.
In dosulu colaciloru 
Este funia vaciloru 
Şi căpestrulu cailoru.
In dosulu colăceiloru 
E funicica viţeiloru 
Şi coşăraşulu mieiloru.
De nu credeţi 
Puneţi mâna şi vedeţi,
Că eu dreptu nu spun îi 
De câtîi odată în anu.

Unii închinători dicu următorea închinăciune:

Bună vremea,
Bună vremea,
Domnilorîi cumătri mari!
Iacă sera a ’nseratu 
Şi noî colăceî c’aceştia 
Nu amu închinaţii;
Iată se arată cumătru d-v6strâ 
Şi cu finii dumnia-vostră 
Cu nisce colăceî

Mândri şi frumoşi 
Ca faţa luî Christosii,
Colăceiî îsu mititeî 
Insă voia li e bună şi marc 
Asupra feţelorîi domnieî-vostre. 
Finiî şi cumătriî de-orii trăi 
Colăceiî vorîi maî mări 
Şi voia dumnia-vostră voru în

deplini.
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Dumnia-vostră,
După cum aţî fostu ostenitori 
Şi cheltuitori
Poftimu fiţi buni şi primitori. 
Poftimu de-asupra pe colăccî 
O basma mândră de şese leî. 
La dumnia-loru le-ar fi foştii 
Vremea maî de multu,
Dar eî nu s’au pricepuţii . . 
Dumnia-loru aru fi fâcutu 
Colacii câtu de mari,
Da nu au avutu 
Grâu la hambariii.
Poftimu dumnia-vostră 
Colacii îî primiţi 
Şi la fini ceva dăruiţi;
In dosulu colăceiloru 
Coşăraşulu mieiloru,
In dosulu colaciloru 
Funicica vaciloru.
Poftimu că maî avemu
Unu butoiu cu vinii
Ca să ve fie chefulu deplinu.

Să nu ve fie de reu nemică.. 
Vremea a fostu să aducă 
Acestea maî de multu,
Dar nu s’aii pricepuţii,
C’au trimesu carele
In jos Ia Hârlăîi
Şî-a fostu drumulîi reu ;
A fostu drumulu grunzurosu
Şî-aîi picatu buţile din caru jos,.
Şî-au umpluţii fundurile
Unghiurile
Şi dogele
Prîlogele,
Şi cercurile 
Bîlcurile;
A remasii o buticică ologă 
Dintr’unii fundii şi-o dogă,
Am întinsii mâna 
Şî-am luatu şi eu una,
Am veniţii acasă la cumătri 
Să o ducemii să cinstimii,
Să ne fie la toţî chiefulii de

plinii (1).
Dar fie şi de holercă
In împrejurimea Şomcuteî-mari sau Chiorii, comitatulu Sat- 

rnaru în Ungaria, unde este asemenea clatină de a se duce* 
cumătriloru mari colaci ele nâna-^l, se respundd la masă prin 
o staroste astu-felu:

Cinstiţi boerî de cinste! 
Este rendu /
Şi cuvîntii
Dela Dumnedeii celii sfinţii 
întâia oră,
Şi-a doua oră

Este rendulii 
Şi cuvîntulii 
Maicii 
Precistiî
Şi-a apostolilorii 
Şi-a tuturorii sfinţilorii:

(1) «Şeejetorea», an. I. Fălticeni, 1892, p. 36 — 38.
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Iar a treia rendu 
Este cuvîntu 
Dela gazdele de locu.
Da-le-ar Dumnedeu norocu, 
Cinstiţi cumătri mari 
Aî nânaşilord celoru mari... 
Şoimii noî drepţii şi-adeveratii 
Cum Dumnecleii a lăsaţii.
Că doră noî am avuţii 
Nu tocmai tare de multu 
O odraslă din trupulu nostru, 
Care ’n. maica mănăstire 
Prin rostulii nânaşilorii 
Şi-a preotului de locii 
A primiţii sfîntulii botezii.
Dară una noî nu scimii 
Cu CC să le mulţămimii,
Şi-una nu ne pricepemii 
Ce o să le întorcemii? 
Intorcă-le Dumnedeu 
Cu mia 
Şi cu suta!
Dar şi noî totu le respundemii 
Doî colacî de grâii frumoşii 
Ca peliţa luî Christosii 
Şi strigămu toţî la Christosii! 
Să dea Dumnecjieu norocii 
Şi vieţă la 'porobocu 
iŞi cu doî potilaţî laţî 
Tocmaî din târgii cumperaţî 
Din târgu dela Ţiligradii; 
Nisce zadiî de mătasă 
Să le porte sănStosă 
Cinstita gazdă de casă.
Scimii drepţii şî-adeveratii, 
Cum Dumnedeu a lăsaţii,
C’am avuţii, din întâmplare, 
^î-o cinstită moşă mare.

Dumnedeii să nî-o trăescă 
Ca şi de-acum să moşescă.
Şi la dînsa nu putemu 
Zolă să î-o întorcemii, 
Intorcă-î-o Dumnedeu.
Dar noî totii îî respundemii 
O pâne de grâu curaţii.
Cum Dumnedeii l’a lăsaţii.
Şi-o zadie de metasă 
Ca s’o porte sănătosă.
Avut-am şi-unii ceteraşii 
înăltuţii şi drăgălaşii.
Fără de care
N’am fi fost în stare
Treb’acesta s’o făcemii,
Şi luî încă-î respundemii 
Cu colacii de grâii frumoşii 
Ca peliţa luî Christosii,
Să strige şi elii la Christosii 
Să dea Dumnedeii norocii 
Şi crescere la porobocii.
Iar scimii drepţii şî-adeveratii. 
Cum Dumnecleii a lăsaţii.
C’am avuţii şi unii chemătorii» 
Omii voinicii şi cu bunu sporii. 
Care pe toţî ne-a chemaţii 
Şi aicî.7ne-a adunaţii.
Şi pân’ ce ne-a adunaţii 
Sărit’a elii multe garduri, 
Trecut’a multe prilazurî,
Îî respundemii decî şi luî 
Un colacii de grâii frumoşii 
Ca peliţa luî Christosii 
Să strige şi elii norocii 
Şi crescere la porobocii! 
Scimii drepţii şî-adeveratii. 
Cum Dumnecleii a lăsaţii,
C’am avuţii şi unu socaciu
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Fără picu de fundu la gaoî, (1) 
Care multu s’a maî trudilti 
Şi mulţii pe mânurî s’a friptă 
Totă puindu 
Şi luându
Olele dela focă . . .

Îî respundemă deci şi luî 
Ună colacă de grâă frumosă 
Ca peliţa luî Christosă.
Să strige şi elă la Christosă 
Ca să dea multă norocă 
Şi crescere la porohocă! . . (2|

Cumătrii, primindă colacii şi prindendu-î în mână, în casu 
<lacă trăescu finii, pentru cari li s’au adusă, mulţiămescu din 
totă inima părinţiloru, dorindu în acelaşi timpu finiloru vieţă 
îndelungată, sănătate, norocu, fericire şi maî alesu dacă sunt 
avuţi, promiţendu-le în schimbă pentru colacii aduşi unu vi- 
ţelu, o viţică sau o juncă, unu mielu, o cârlană sau o oie etc.; 
mai pe scurtă ceea ce le dă mâna, ce potă, pre care în 
scurtă timpă o şi trimită finului, căruia i s’a promisă (3).

De multe ori se întâmplă că nânaşii, ne-avendă copii pro
prii, testeză la ocasiunea acesta totă averea loră unuia saă 
altuia dintre finii botezaţi de dînşii, care apoi, după mortea 
nânaşiloră, o şi capătă în stăpânire (4).

Dacă însă finulă, pentru care s’aă adusă colacii, a murită, 
atunci dică: «.Dumnecleu primeseă, sa fie de svfletulu luî N!»

Atâtă colacii câtă şi pomişoriî, cari s’aă adusă pentru 
finii repausaţi, cum i-aă luată din mâna celoră ce i-aă adusă 
în cele maî multe locuri din Bucovina îi şi împărţescă între 
toţi ospeţiî adunaţi. Iar luminile^ căci în casulă acesta se aducă 
şi luminile dela boteză, le lasă să ardă până spre sfîrşită. 
Iar când ajungă spre sfîrşită iaă mucurile, ce mai rămână.

(1) Gacî cuv. germ.=ismene.
(2) Corn. de d-lu Elia Popu, înveţâtoru în Şomcuta-mare.
(3) In Ciocănesc! precum şi în alte sate din munţii Bucovinei. Vecjî şi V. 

Alecsandri, Poesiî pop. p. 102.—«Şecjetorea,» an. I. Fălticeni, 1892, p. 39: «Cu- 
mătriî orî naşii, primindu colacii mulţămescu finiloru şi tuturoru colăcariloru 
şi le făgăduescu în faţa tuturoru orî o juncă orî doue treî oî şi altele.»

(4) Din Stroescî, corn. de d-lu I. Berariu.
JJarianiî, Nascerea la Eomânî. 20
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şi puinclu-le sub masă le lasă acolo să ardă mai departe 
până ce se stingă singure de sine.

Unulu^'dintre cei patru colaci, cari se aducă pentru finii 
cei vii, nânaşii îlă întorcă părinţiloră cu scopă ca să-lă dea 
finiloră, iar dacă aceştia-să mărişori şi aă venită şi ei dim
preună cu părinţii loră la nânaşi, atunci li se dă loră co- 
laculă în mână.

în unele părţi împărţirea acesta a colaciloră şi a porpi- 
loră urmeză mai târdiă şi anume atunci când, voescă cei 
ce i-aă adusă să se ducă pe acasă.

După ce s’aă adunată acuma toţi cei ce aă avută să aducă 
colaci, după ce î-a închinată fie-care cum a sciutu, gospo
darii de casă iaă colacii aduşi de pe masă şi-i pună în 
altă locă, iar în loculă loră pună pe masă diferite bucate, 
poftescă apoi atâtă pre cumătri câtă şi pre cei-lalţi inşi ce se 
mai află de faţă ca să ocupe locă la masă, şi anume pre cei mai 
înaintaţi în vîrstă şi mai cu vadă în sată îi pună să şedă 
în fruntea mesei, iar pre cei mai tineri împrejurulă acesteia.

După ce sau aşezată cu toţii cumătrulă celă mare, stă- 
pânulă de casă, luândă ună păhară de rachiă cinstesce la 
celu mai betrână dintre ospeţi, acesta la cumătră mare, iar 
cumătră la cine o trage mai întâi inima, şi totă aşa cinstin- 
du-se unulă pre altulă, bendă şi ospetândă petrecă în voie 
bună cam dela vr’o doue-trei ore de după amiadi şi până 
hătă târdiă noptea.

Dacă cumătrulă mare, căruia i s’aă adusă colaci, e unu 
omă veselă şi petrccătoră, şi dacă mai e încă şi avută, atunci 
face colăcime şi cu lăutari. In casulă acesta de multe ori, 
după ce s’aă sculată dela masă, nu se ducă îndată pe acasă, 
ci se apucă la jocă, care nu odată dureză chiar şi până a 
doua di dimineţă. Ne liindă lăutari dindămână se mulţămescă 
şi numai cu ună cimpoiaşă saă cu ună flueraru, care scie bine 
dice din flueră sau din trişcă, să aibă numai după cine juca.
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Câtu timpii stau la masă, atenţiunea loru nu e îndreptată 
numai la mâncare şi băutură, din contră glumescu şi isto- 
risescu felu de felii de lucruri .şi întemplări atâtii din satu 
câtii şi de prin împrejurime.

Iar unii, după ce au prinşii o lecâ în capii, începu a cânta 
şi felurite cântece, precum:

Holercă cu secarea
Vai de mine cum te-aşî bc,
N’are cine me ’mbia.
Imbiîa-m’a ore cine,
Că î-a fi milă de mine!

Sau astu-felu:
Holercuţă, draga mea,
Pus’amu gându că nu te-oî be.
Unde vedu pe alţii bendil,
Vedu inima ’n mine-ardendu!

Dacă vre-unulu a beutii cam multişorii şi începe a-i fi 
reii, ceî-lalţi, observându acesta, dicu în glumă:

a A prinsă ciocârîanulă de codă-» sau «s’a uitată cam, la
comă în fundulă paharuluîy) şi de aceea «s’a cam diuchiată», 
dar lasă că acuşu îi va trece şi nu i s’a mai întâmpla ne mică!

După masă sau mai bine disii după închierea întregei pe
treceri dela Coldcime, colăcarii, adecă părinţii şi finii, cari 
aii adusii colaci, îşi iau remasu bunii dela găzdaşi şi se por- 
nescii apoi spre casă ducendii fie-care cu sine veselia pre
cum şi unu carii de minciuni.

Cumătriloru şi nânaşilorii le pare bine de finii ce aii, dacă 
aii semne de buni gospodari, iar finii ducii cu ei mângă- 
erea sufletescă că la vămile văzduhului şi pe cea-laltă lume 
nu voru fi supuşi la munci ori opriţi în drumulu Iu mei fe
ricite de colacii de botezu ori de nuntă (1).

(1) Vecjî şi «Şedetorea» an. I. Frilticeiiî, 1892, p. 89.
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XXI.

CRESCEREA-

Românca ţărancă, de ar fi orî şi câtu de bogată şi de 
ar ave ori şi câtu de mulţi copii, ea nici pre unulu nu-lii dă 
pe manele altei femei ca să i-lu lăpteze şi crescă, nici când 
nu-şi caută şi năimesce doică sau mamcă, ci numai dacă-i 
încuviinţeză sănătatea, îi nutresce şi cresce ea singură. Fie
care Româncă, avută ori sărmană.

Copilă dacă dobândesce 
Cu lucru în mână-lu cresce,
Ilu legănă cu piciorulu 
Şi din brâu torce fuiorulu.
Cu o mână îî dă ţîţă 
Cu alta foculu aţîţă (1).

De face de mâncare pentru bărbatulu său sau pentru lu
crători, de caută de vite, de paseri sau de alte animale 
domestice, de lucră la cânepă sau ţese pânza trebuitore 
pentru îmbrăcămintea familiei, de grijesce în casă satt pe 
afară, mai pe scurtă de-ar fi ori şi cât de învăluită şi ne-

(1) A. Panu, Povestea Vorb. t. II. Bucurescî p. 153.
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căjită ea nici când nu uită de copilulu s6u, ci amuşu amuşu 
alergă la dînsulu să vadă ce face, de nu plânge sau pote 
îi trebue ce-va, şi după ce-lu caută şi grijesce se apucă iară 
şi de lucru.

Iar dacă se duce în câmpu la prăşitu sau la seceraţii, la 
adunaţii fenu sau la culesu cânepă, ea nu-şi lasă copilulu 
de ţîţă acasă, ci-lu iea totu-deauna cu sine şi ajungendu 
la starea locului îndată caută o tufă sau îi face o colibuţă 
de buruene, îlu pune acolo la umbră şi se dă apoi la lucru 
şi lucră din tote resputerile. Iar când începe copilulu a plânge 
alergă la dînsulu, li dă de suptu, îlu desmiardă puţinii şi 
adormindu-lu se apucă din nou la lucru şi lucră ne ’ncetatu 
până ce apune sorele.

Şi cu tote că copiii Româncelorti ţărance sunt aşa (^icendu 
din momentulu nascerii loru şi până ce crescu mari espuşi 
la o mulţime de neajunsuri şi neîndămânări, cu tote că forte 
adese ori sunt expuşi vântului şi recelei, ploii şi arşiţei s6- 
relui, totuşi experienţa de tote clilele ne arată că ei sunt în- 
decitu mai sănetoşi şi mai voinici de cât ai celoru, cari 
îi crescu cu cea mai mare băgare de semă şi ferelă atâtu 
de umbră câtu şi de sore, după cum merge vorba.

Cunoscută ni-i încă şi aceea, că partea cea mai mare a 
copiiloru de ţeranu sunt cu multă mai isteţi şi mai ajunşi 
de capu la ori şi ce înveţătură, decât ai celoru dintr’o stare 
mai înaltă.

Dacă priceperea şi de multe ori chiar şi mijlocele unui 
ţâranu ar ajunge până acolo ca să-şi porte copiii sei la şcolă, 
atunci forte lesne amu ave ocasiune de a ne mândri cu unii 
dintre cei mai deştepţi şi culţi bărbaţi.

Să sperămu insă că în curendu îndemnulu şi năzuinţa după 
învăţătură va prinde rădăcini adânci şi în sînulu poporului 
română dela teră.



- 310 —

Până atunci să ne întorcemu iarăşi la modulu crescerii co- 
piiloru de cătră Româncele nostre.

Unu străinu, scriindu despre datiriele şi credinţele Ro- 
mâniloru din Transilvania, spune în privinţa crescerii co- 
piiloru următorele:

«Trecendu în sfârşită pentru femeea sîrguinciosă cele şese 
septimânî de hliuzie, ea iarăşi iea partea activă în cârapu 
şi în pădure, în casă şi prin ogradă la afacerile bărbatului 
sSă, pe când sugetorulu adesea-ori remâne dile întregi sin- 
gurelu ca cuculu acasă, şi adese-ori capătă abia sera de- 
mâncare.

«Cu tote acestea copilulu prospereză, măcaru că adese-ori 
e luată şi dusă de cătră părinţii sei cale de mai multe dilc 
pe păşunile muntose, unde nu o dată e destulă de expusă 
viloriloră cari nu arare ori chiar şi ’n driculă verei vîjie 
pe câmpiile cele înalte ale Carpaţiloră; elă cresce şi pros
pereză asemenea floriloră de pe munţii îngustei sale patrii, 
de cătră tatălă şi maica sa forte puţină căutată şi îngrijită 
ba chiar prea puţină băgată în semă. Despre o relaţie in
timă între mamă şi copilă nici vorbă nu pote fi la Români; 
de aceea în genere luată, le şi lipsescă loră cântecele de 
legănă precum şi cele de copii, cari ni le înfăţiş6ză poe- 
sia poporală ale celoră-lalte naţiuni prin adâncimea senti
mentului şi a intimităţii sate într’ună chipă atâlă de exce
lentă (1).»

Pe câte şire, mai pe atâtea neadeveruri, şl mai alesă în 
ceea ce privesce relaţia şi intimitatea dintre mamă şi co- 
pilulă seă sugStoră pe de o parte, iar pe de altă parte că 
Românii n’ară ave mai de felă cântece de legănă !

Ce se atinge de intimitate am spusă chiar la începutulă

(1) D-r rieinrich v. Wlislocki, Aus clcin Lebcn dcr Siebciiburgeii Ruinaneii. 
Ilamburg* 1889, p. 11.
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acestui capitolu, şi o mai repeţescu încă o dată, că Românca 
adevărată numai rarii când se despărfesce bucurosă de co- 
pilulu său sugătorii, şi ea e totu-deauna cu gândulu la dînsulu 
ca să nu i se întâmple vre o nenorocire.

Sunt, nu-î vorbă, şi de acele mame cari nu-şi prea bătu 
capulu cu copiii lorii, dar numSrulii acelora, după câtu sciii 
eu, e forte micu în comparare cu totalitatea Românceloru-

Ce se atinge de cântecele de legănu, apoi acestea nu pe 
afară şi Cu atâta mai puţinii la lucrarea câmpului potii fi 
audite; ci ele trebue căutate în casă lângă legănH, dela care 
şi-au căpetatu şi numirea. Insă acolo e cam greu a le as
culta şi mai greii a le aduna, pentru că cântecele ce le cântă 
Românca fiiului sau fiicei sale sunt mai mult nisce dorinţe 
sau taine ale inimei sele, nisce acorduri duiose, cari mi 
prea bucurosă le descopere ea altora, cu atâta mai puţinii unui 
străină.

Au şi Românii destule şi prea destule cântece de legănu, 
dar precum pentru multe altelej aşa şi pentru acestea nime 
până acum nu s’a îngrijită să le dea publicităţii şi pote că 
nici nu i a dată nimSrui până acum mâna de a se apropia 
de copilulu ce abia a începută să aţipescă şi a constrînge 
pre maica acestuia ca să i le dicteze.

In şirele următore însă noi ne vomă convinge că si Ro- 
mânii din tote ţerile încă au felurite cântece de legănu.

Mai nainte însă de a reproduce unele dintre cântecele de 
legănă, cari ni-să nouă cunoscute, să vedemu cum şi din 
ce este compusu legănulu Românceloră ? şi ce felă de numiri 
mai are acesta la Români?

LegdnuJu Românceloru e în genere forte simplu. Elu e 
compusu din doue scândurele mai lungi şi două mai scurte 
în forma unei lădiţe sau mai bine clisă a unui secrieşu (co- 
pârşeă) ori coşu de căruţă, care e aşezată şi întărită pe
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douS piciore (tălpi) semicercuale, pe cari se şi‘legănă în col» 
şi încoce. La fundu e de regulă mai îngustă, iar la gură 
mai largu şi fără de acoperişu.

Se mai facă Ugăne încă şi din nuele în forma unei co- 
şerci (corfe) lungureţe. Dar şi acestea încă au tălpi semi
cercuale pe cari se legănă.

In unele părţi din Transilvania legănele din urmă se acaţă 
cu nisce funii de grindă, şi aşa se legănă (1).

Româncele cele sermane întrebuinţeză în locii de adev6- 
ratulu legănă adese-ori şi o covăţică, care în unele părţi din 
Bucovina şi Moldova, şi mai alesă dela ţeră, se numesce 
algliiuţfă. Româncele mai inteligente precum şi ţărancele cele 
mai avute aă adoptată de unu timpă în coce legănulă usi- 
tată la Germani.

O samă de Românce îndătineză de a culca pre fiii loru 
şi’n pată. Insă acesta după credinţa poporului română din 
Transilvania nu e bine, din contră e pecată ca ună ângeră 
curată să dormă într’ună pată întinată (2).

Asemenea nu e bine de a se pune ună copilă în legănulă 
altuia, căci iei crescutulu acelui cogilu (3).

Scândurelele, din cari se compune ună legănă, sunt în 
genere de hradO, saă de paltinii, iar nuelele de alunii saă 
si de răchită.7

Din altu lemnu^ afară de cele înşirate până aice, nu e 
bine să se facă legănulu. Dovadă despre acesta avemu ur- 
mătorea doină din Transilvania:

Pruncia verde săcărea,
Maică măiouliţa mea,
Când aî fostu cu mine grea,

(1) Coin. de Romulu Simu, înveţetoru în Orlatu.
(2) Goni. de d-lu Rom. Simu.
(3) loiienu, op. cit. p. 24.
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Maică reu îţî maî părea.
Dară dacă m’aî făcută 
Ţie bine ţi-a părutu,
Mi-aî făcuţii plaponu de lână,
Faşia de mătrăgună 
Şi legănă de magherană 
Să me legănă de măgană (1).

In legănu se aşterne de regulă unu păeriu micii umplută 
mai alesă cu fenă saă cu pae do grâu saă. de secară, şi 
la capă se pune o perinuţă.

Fie-care mamă însă trebue să iea forte bine sema ca pintre 
fcnulă saă paele din păeriă să nu fie neghină saă vre-ună 
spinii, căci acestea potă să-i fie nu numai de stricăciune, ci 
şi de augură rSă. De aceeadice ună cântecă din Transilvania:

Maică, când. m’aî legănată,
Maică, reu m’aî blăstematu.
Ţn U'gănă mi-al pusă neghină 
Să nu am în veci hodină.
Şi sub periniţă spint 
Să trăescă între străini (2). . .

Şi acuma, după ce am vedută cum şi din ce-şi tacă Ro
mânii legănă pentru copiii loră, şi cum îlă îngrijescă, să 
trecemă la cântecele de legănă.

Am amintită mai sus că Româncele, când sunt forte în
văluite şi ocupate cu lucrulă, rare-orl îndătineză de a adormi 
pre copiii loră cu cântece. Nu totă aşa facă ele şi în dile 
de sSrbătore când n’aă de lucru, saă serile când aă sfîrşită 
totă lucrulă pe afară şi când s’aă retrasă în casă. Atunci 
nemijlocită după ce i-aă scăldată, înfăşată, li-aă dată de suptă

(1) luliu MoldovanCi, Poesiî pop. publ. în «Gazeta Transilvaniei» an. 1888. 
No. 235.

(2) luliu MoldovanCi, Chiuituri pop. publ. î:i «Gazeta Transilvaniei» an. LI. 
Braşovii 1888. No. 142.
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şi i-au culcaţii în legănu, începu a-î legăna şi a-i adormi prin 
cântecele lorii cele dulci şi melodiose, în cari cuvinte ca 
nani-nani şi liuUu-lmliu resună ca o doiosă desmerdare.

lată unulii dintre cele maî frumose cântece de legănu, 
prin care îndătineză Româncele din Moldova a* şî adormi Je- 
cioraşiî lorii:

Nani-nani^ copilaşii,
Dragulu mamiî fecioraşu!
Că mama te-a legăna 
Şi mama te-a căuta 
Ca pe-o flore drăgălaşă,
Ca pre-unu ângerelii în faşă.

Nani-nani cu mama,
Că mama te-a descânta 
Să te faci unii vitezîi mare

(Ca Domnulu Ştefanii celii Mare, 
yteă fiî verde la răsboiii, 
iSă scapi ţera de nevoi;

'Nani-nani puiulu meii, 
Ferici-te-ar Dumnedeii!
Să fiî ocheşii şi frumoşii 
Ca unii sore luminoşii.
Fetele să te ’ndrăgescă 
Flori în calea ta să crescă (1)!

Aria cea maî răspândită, pe care se cântă versurile ace
stea, e cea următore:

mi #-#■- aigqi: i
-j=n-

Cuvînlulu nani, cu care se începe cânteculu reprodusu 
precum' şi multe alte cântece de legănu ale Româniloru, ne

(1) V. Alecsandri, Poesiî pop. ale Rom. p. 381.
(2) T. T. Burada, Almanachu musicalu, an. 11, 1876, laşî p; 72.
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aduce aminte de cântecele de legănu sau nenia^w cari ma
mele romane adormiau pre pruncii loru (1).

Şi mamele italiene încă îndătineză, ca şi Româncele nostre, 
a legăna pre copiii loru cu unu felii de nani-nani. Ele cântă 
următorea strofă:

Dormi, dormi, nel mio seno.
II mio cuor culla sara.
Fa la nina, nana na (2).

Dacă sugStorulu e feti^ârd^ atunci mamele din unele părţi 
ale Moldovă îlu adormu prin următorulu cântecu:

' t XNani, nani copiliţă,
/ Draga mamei garofiţâ, 

Că mama te-a legăna 
/ Şi pe ţaţă te-a spela 

I Cu apă dela isvore 
Ca să fiî ruptă din s6re. 
Nani, nani drăguliţă, 
Cresce-aî ca o garofiţă, 
Să fiî naltă trestioră, 
Albă ca o lăcrămioră, 

\Blândă ca o turturea 
Şi frumosă ca o stea (3).

Unu cântecu din Bucovina^ care asemenea sencepe cu 
Naniy naniy care se cânta atâtu băeţiloru câtu şi copile- 
loru, sună aşa:

Haida, nani. 
Nani, nani,

Puiulu mamiî; 
Puiulu mamiî

(1) Horatii epist. I, 1, 62; Carmen, 3, 28 16. — Phaedri, 3, prolog. 10.
(2) Apiid. V. Alecsandri, Poesiî pop. p. 382.
(3) V. Alecsandri, Poesiî pop. ale Rom. p. 381.
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Celu de curcă, 
Eu te legănu 

' Tu te culcă; 
Puiulu_mamiî 
Celu_d[e^aţă,
Eu te legănu 
Tu te-aşeză; 
Puiulu mamiî 

jCelu de domnu, 
/Eu te legănu 

I Tu adormi;
Eu te legănu

Linişoru,
Tu te culcă 
/Binişoru,
^C’a veni domnulu 
Cu somnulu 
Să-mî adormă 
Puişorulu,
Şi-a veni domna 
Cu perina 

i Să-mî adormă 
\Duduca (1).

Altu cântecii, totu din Bucovina, care aşişderea se ^ncepe 
cu nani, nani, sună precum urmezâ:

Nani, nani,
Dragulu mamiî,
Nani, dragulii meu, şi dormî, ;
Dirnineţa să te scolî
Să fiî mamiî de-ajutoru |
De pe vatră pe cuptoru, _y
Tătuţiî de prăşitoru.

Unele Românce din Bucovina, pe lângă cuvîntulii desmer- 
dătoru nani, întrebuinţeză forte adese-orî în cântecele lorii 
de legănu încă şi cuv^liul^

Iată unu astu-felu de cântecu, în care provinu amândoue 
cuvintele de maî sus:

I Haida liuliu, puiule, 
j Puiule, puiuţule!

S Haida liuliu cu mama.
Că mama te-a legăna

(1) Uin comuna Balacena, corn. de M. Jemna, stud. gimn.
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Şi din gură ţi-a cânta,
Ţi-a cânta unu cântecelu 
Scurticelu şi frumuşelu,
D6ră-î cresce măricelu 
Şi te-î face voinicelu. 
tjaidajju[m, nani^ nani,
Liuliu^ liuliu^ puiulii inamiî, 

"Ca mâma"^ţre ţî-a dice 
Unu cântecu mândru, duiosu, 
Ca s’adormî să fiî frumosu, 
Părinţiloru de folosu;
Haida liuliu, băeţelu,
Dragulu mamiî mîţîţelu,

^ D6ră-Î cresce mărişoru,
\ Să fiî mamiî de-ajutoru.
^ Haida nani, 'palicaşu (1), 

Dragulu mamiî ficioraşu, 
D6ră-î cresce maî de grabă, 
Să fiî tatiî bunu de trebă! (2)

Unu altu cântecu de legănu, totu din Bucovina^ şi anume 
din comuna Crasna, sună aşa:

Haî liuliuţîi^ puiu de pesce, 
Haî liuliuţu ^-adarmesce 
Să te potă mama cresce, 
Să-Î fiî slujbă cu nădejde. 
Să fiî mamiî de-ajutoru 
Şi tătuţiî de bunu sporu; 
Să fiî mamiî ierna ’n casă, 
Tătuţiî vara la cosă 
Mână dreptă, de-ajutatu, 

v Orî-ce lucru de lucratu:

(1) PalicafU c unu cuvîntu de desmerdare, însă Românca c ea dictatu câii- 
teculu na sciutu să spue ce însemneză.

(2) Din Bălăccsna, corn. de Mihaiiî Jemna.
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De-adusu apă cu cofiţa>
De-aprinsu seră luminiţa (1).

O variantă a acestui cântecu, culesă asemenea din Crasna, 
sună astu-felu:

Haî liuliuţu, dragulu mamiî,
Puiulu mamiî, scumpulu mamiî !
Haî liuliuţu şi-î dormi,
Doră maî măruţu veî fi.
Haî liuliuţu şi-adormesce,
Şi-adormesce, puiu de pesce,
Dor te-ar pute mama-cresce,
Să fiî mamiî de-ajutoru 
Şi nenuţuluî de sporu,
Mamuţii tale în casă 
Iar nenuţuluî la cosă 
Dc-adusu apă cu cofiţa^
Sera de deschisă portiţa! (2)

Altă variantă^ totu clin Crasna, sună precum urmeză:

Dragulu mamiî puiu de pesce,
Haida liuliu şi-adormesce 
Să te potă mama cresce;
Să te ciescă mărişorii • 
fd fiî mamiî de-ajutoru 

\Şi tătuchiî de multu sporu,
ISă scoţî boii din ocolu 

-.Pe Prianu şi pe Bujoru 
Şi la jugu să mi-î înjugî 
Şi la plugu să mi~te duci.
Boiî că mi-î înjuga 

/Şi cu tata câ-î ara 
vGrâu de vară~î semena

(1) Dict. de M. Bărbuţă.
(2) Dict. de M. Bărbuţă.
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. Şi-a da Dumnecleii şi-a ii 
I Câtu băiatulu va trăi 

/ Şi colaci frumoşi vomu face 
I C’aşa băiatului place!

La unu bămtu ce-va maî mârişoru:

Haide liuliu, lulişoru!
Dragulu mamiî puişoru,
D6ră-î cresce mărişorii,
Să mi te vedu că grăescî 
Să nu me maî năcăjescî,
Că destulu pieptulu mi-aî supţii 
Şi ţîţele mi le-aî rupţii.
Fă-te mărişorii şi crescî .
Că totii dragulu mamiî eştî.
Şi tu ’n câmpii că mi te-î duce, 
Mama mâncare ţi-a duce 

fŞi după ce mi-î lucra 
(lî sta puţinii şi-î mânca 
/ Şi tata -s’a hodini,
] Câtii cu tine-a maî trăi,

Numaî dacă-î asculta 
Cum a dice tătuca.

^ Dumnedeii s’a bucura 
\Şi ţie hrană ţi-a da:
'Câtii îî fi şi-î maî trăi

Altulu:
Nemică nu ţi-a lipsi (1).

Dragulu mamiî. Ionică, 
Puişoru de rîndunică !
Haida liuliu şi te culcă 
Dor te-ar pute mama cresce 
Să te dee la neveste! (2)

(1) Am^ndoue cântecele acestea, culese din comuna Crasna, mi le-a co
municatei cumnatulu meu d-lu Sam. Petrescu, parochu şi exarchu.

(2) Din Mahala, corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi Isacu, agricultoru.
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La o copilă:

Altulu:

Haide liuliu draga mamiî,
Draga mamiî, puica mamiî!
Haida liuliu de-mî adormi 
Deminoţa să te scoli 
Să fiî neniî de-ajutoru 
Şi mamiî lucru cu sporu.
Câte flori au fostu pe şesu 
Fetele că le-ău culesu 
Şi le-au strînsti în mănunchcle 
Şi le-au pusii în sînu la piele.
Şi le-au strînsii în mănunchîu mare 
Pe la asfinţită de sore 
Şi mi le-au pusu subsuoră 
Ca copila să-mî addrmă.
Şi se va culca cu sore
Sâ-Î pară ndptea maî mare . . .
Şi aşa mî-a adormită 
Puiulă mamiî celă iubită,
Că singură n’a sciută 
Noptiţa când a trecută (1).

Praga mamiî copiliţă,
I Scumpa mamiî garofiţy,
'l De-ar sci mama cuî te cresce 
\Nu ţî-ar maî trage nădejde ! (2)

La unu copilă, a cărui mamă a murită:
Haide liuliu, dragulă tatiî,
Căci amu nu-î ţîţa mamiî!

Ţîţă rea şi acră 
Amu te aplecă 
Şi mână străină 
Amu te alină! (3).

(1) Din Mahala, corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi IsacCi.
(2) Din Mahala, corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi Isacu. 
(8) Din Crasna, corn. de d-lu Sam. Petrescu.
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La unu copilu de fată mare
Frunclă verde mărăciune,
Când iese fata la lume 
N’asculte cine ce-î spune.
Dacă-î spune unu flăcău 
Ea să-lu ţie totu de reu. 
S’asculte pe tatâlu seu,
Tatălu şeii n’o ’nvaţă reu,
Da o ’nvaţă totu de bine 
Să nu joce ’n jocu cu nime. 
Joculii cela nu-î curaţii 
Multe fete c’a ’nşelatii,
Gâţe gole -n’aii purtatu,
Pe părinţi î-au ruşinată.
Când se ’ncepu hramurile 
Ele plângu cu (Jilele.
Câtu îî.vara de frumosă 
Ele şedu la umbră ’n casă

Al tu Iu:
Perişoru uscată pe culme,
Câte fete sunt în lume 
NÎi-î nici una amărîtă 
Ca fata cea ’nceluită 
Şi de lume despărţită.
Când flăcăii mergă la jocă 
Ea pune scălduşca ’n focă,
Când flăcăii jocă rotă 
Ea aplecă pe covată 
Şi totă plânge şi ofteză 
Multe lacrămî maî v^rsiză 
Şi se primblă pe la portă 
Pare că ar fi plouată,
Cu mânile subsuoră,
Cu focşoră la inimioră.

Şi blastemă jocurile 
Şi tote petrecerile:
—Câte jocuri am jucată 
Lacrimi atâte-am versată. 
Bădişoră, ce mî-aî fostă dragă, 
Să vil pân’ la ală mcă pragă, 
Că tu dacă mi-î veni 
Eă frumosă te-oî milui 
C’o cojiţă de mălaiă 
Uscată de noue aî,
C’o strachină de cenuşă 
De-asupra cu cărbunaşî 
Să sciî cum iubescî şi laşi 
Cine iubesce şi lasă 
N’ar maî ave ticnă ’n casă, 
Aibă morte de cuţită,
N’aibă locă nici în mormîntă (1).

Când flăcăii vină pe,-a casă 
Ea atunci scălduşca varsă. 
Fetişoră ’nceluită 
Şi de lume despărţită !
Cine mi te-a învăţată 
Pe părinţi de-aî ruşinată 
Pe nemuri de-aî supărată ?
— Măiculiţa din celă sată 
Pe la tote zorile,
Pe la strată cu florile !
— Păseruică ’n cuiburele, 
Copiî mici în covăţele, 
Legănă-î, puică, şi tacî.
Că ţi-aă fostă feciorii dragî. 
Feciorii la jocă s’oră duce.

(1) Din Mahala, corn. de d-lu Ionică alu lui lordachi Isacu.
Marianui Nascerea la EomânT. 21
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Iar tu-î suspina şi-î plânge ; 
Feciorii ’n jocu oru juca,
Tu-î plânge şi-î legăna: . 
Haicla. liuliu dragulu mamiî 
Dragulu mamiî, puiulu mamiî! 
N’ar ajunge (Jile bune 
Celu ce te-a făcutu pre tine. 
Elu îî clusu în cătănie,
Numai vestea luî să-î vie,

Trupu-acolo să-î remâie, 
Şi-atuncea elu să se ’nsore 
Când voiu fi eu fată mare, 
Şi-atuncea să se cunune 
Când voiu eşi eu la lume; 
Cuni mî-a legaţii mânele 
Şi scurtata drumurile 
Scurte-i-se dilele! (1)

Ca şi Româncele din Bucovina şi Moldova, totu aşa adormu 
pre fiii şi fiicele loru şi Româncele din Transilvania^ Banatu 
şi Ungaria, cii aceea deosebire numai că acestea adese-orî 
începu cântecele loru cu cuvîntulu abua^ şi hua^ în locu 
de 7jgm^_aau liuliu,

Iată unulu ^\x\ -Transilvania'.

Bua, bua, cu mama,
Că mama te-a legăna 
Şi frumoşii ţi-a descânta:

<Bua, bua, puiulu mamiî,
Dragulu mamiî frumuşelu,
Până-î cresce măricelu (2).

Altulu, totu din Transilvania, şi anume din Cohalmu:

B uar Jma, - hua,^ ^
Puiu mamiî.
Dragii frumoşii 
Crescî luminoşii.

Să fiî prea norocoşii.
Să trăescî nepecătosu;

(1) Din Mahala, corn. de d-lu Ionica alu luî lordachi Isacu.
(2) Gazeta Transilvaniei, an. LIV. Braşovu 1891. No. 32, în «Foiletonu»,
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Pentru tine me năcâjescu 
Şi ’n lume me amărescu, 

Să te crescu,
Să te mărescii!

Alu treilea^ totu de-acolo:

Bua, bua, bua,
PuişoTîi şi-alu meu drăguţu, 
Feciorii fă-te mare mărişorii 

I Ca să-mî fiî de ajutorii 
I Şi să-mî ieî boulii de cornii 
{ Şi la ’ntorsu şi la ogorii; 
j Pentru tine me căsnescii 

Ca să te crescu,
\ Să te mărescii;

Nuf

Pe

Haideluîcă^^- 
De n^-lii culcă.
Şi tu cioră 
DeT'niWfl scolă.
Şi tu ^Qsce 
De mi-lii creşce,
Şi tuVaţă 
De-luresfaţă,
Şi tu ţarcă 
De-Iu îmbracă, 

laî mare să se facă. 
Să crescă.
Să ’mbetrânescă,

c. » <>-- 
0^

o

li|me să vecuescă!... 

Iată unulu şi din Banatu:

Bua, bua, lonaşu,
Dragulu mamiî copilaşii. 
Taci şi dormi încetişorii 
Sufletulii meu puişorii;

(1)

(1) B. P. Ilasdeii, Dict. limb. ist. şi pop. a Româniloru, t. II, p. III. din Adcnda.
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Până cliua te-a trezi
Pe-alu ei pieptu te-î odihni . . .
Bua, bua; păunaşu,
Scumpulii mamiî ângeraşu (1).

Altulu din Ungaria şi anume din împrejurimea Şomcuteî 
mari, comitatulu Satmaru:

Abua-te cu mama,
Că mama te-a legăna,

//&hcâ4e (2) tu pititelu 
/ Şi te scolâ" plugar elu.
\Cucă4e tu şLte-abuă^

Şl te sc61ă mâni la (Jhiă.
Bătut’ar fî Dumnedeu 
Trîmbele dela belccu 
Care m’am legănatu eu,
Să nu se legene nime.
Să fie plătitu cu mine.
—Legănă, lele, şi taci
Dacă ţi-a plăcutu să-lu faci! (3).

Ce se atinge de cuvîntulu bua alu Românceloru din Banatu
şi Ungaria, trebue să amintimu aici, că elu, deşi mai rarii,
provine şi în Bucovina şi anunie în doue forme adică bua
si bba,»

Unu cântecii din satulu Bosancîy districtulu Suceviî, în 
care provine acestu cuvîntu, sună aşa:

Hai hua^ maică, hua^
Că maica nu te-a lăsa,
Ci ea mi te-a legăna 
Şi din gură ţi-a cânta.

(1) Alexandru Onaciii, <f^Cununăî>, novelă pop. publ. în «Familia» an. XI. 
Buda-Pesta 1875. p. 74.

(2) Cacă-te = culcă-te. Totu aşa rostescu verbulu acesta şi Româiicele din 
Bucovina, când voescu să-şî adormă copiii.

(3) Corn; de d-lu E. Popu. înveţatoru în Şomcuta-mare.
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Şi ţ-ia cânta ’ncetişoru 
Unu cântecu micu, scurtişoru 
Şi.veî cresce mărişorii,
Ţi-a cânta unu cântecelii,
Scurticelu şi frumuşelu,
D6ră-î cresce măricelu 
Şi te-î face voinicelul (1)

Unu aitu cântecu clin oraşulu Câmpulungu, în care provine 
cuvîntul hha se’ncepe astu-felu:

Haide luliu, şi*a boa,
Că mama te-a legăna. .

Se întemplă aclese-orî că clorminclu unii copii cliua^ când 
însereză, fugindude somnulu, nu potu să clormă. Deci ma
mele loru, vedendu că prin cântece de sema celoru aretate maî 
sus, nu potu de felii să-î adormă, şi voindu în urmă şi ele 
a dormi începu a cântă unu felu de cântece, prin cari pro
vocă felurite vietătî ca să le vină întru ajutora spre ador
mirea copiiloru, precum:

^Vină raţă 
jDe-lu iea ’n braţe,
Vină ştiucă 
De mi-lu culcă,
Vină somnii 

] De-lii adormi,
1;Vină pcsco 
\pc mi-lii cresce (2).

Maî totii prin aceste cuvinte îşî adormu copiii şi Român
cele din unele părţi ale Transilvaniei:

Vină raţă 
Şi-lu ia ’n braţe,
Şi tu gâscă

(1) Dict. de o Româncă din Bosancî.
(2) Din Siretu şi Bălăcena.
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De-î dă ţîţă.
Vină dulcă 
Şi mi-lu culcă,
Şi tu somnii 
De mi-lu aclormî;
Şi tu pesce 
De mi-lii cresce! (li

Iar o variată a cântecului acestuia, totii din Transilvania, 
sună asa:

j

Haidă raţă 
De-lii iea ’n braţe 
Şi tu mâţă 
De-î dă ţîţă,
Şi tu Luicâ 
De mi-lu culcă,
Şi tu somnii 
De mi-lii adormi.
Şi tu pesce 
De mi-lii cresce.
Că copilulii 
Trebuesce! (2)

Dacă din întemplare tatălu copilului e înrolată la oste şi 
se află departe de casă, atunci mama, adormindu-şî copilulii, 
cântă:

Liuî, liuî, liuî, şi iară liuî,
Liuî, liuî, liuî, că tată nu-î,
Că tatălu copiluluî 
Pe drumulu Sibiuluî,
Şi tatălu băiatului 
Pe drumu ’mperatuluî (3).

Nemijlociţii însă după versurile acestea, mama întristată

(1) Corn. de d-lu I. Georgescii, înveţ. îii Sccadate.
(2) Corn. de d-lCi Rom. Simu.
(3) Corn. de d-lu I. Georgescu.
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sburându-I gândulu la bărbatulu seu, care se află cine scie 
unde, printre străini, pe când ea trebue să stea singură acasă 
şi să caute de tote cele trebuinciose, schimbă cânteculCi seu 
celîi dulce de mal nainte prin altulu tristu şi cântă:

Cine n’are norocu, n’are,
De cum nasce până more,
Nice eu nu am avuţii,

'De când mama m’o făcuţii! (1|
Sunt o semă de bărbaţi, cari uitându-şi detoria de soţii 

şi părinte petrecu mai mulţii prin crîşme decât pe acasă. 
Ba, nu destulu atâta, când se întorcu acasă se începu la 
cdrtă şi chiar la bătae cu soţiile lorii, neluândii în conside- 
raţiune că aceste, pe lângă munca de pe lângă casă, mai au 
încă de a căuta şi de copii.

Şi cu tote acestea multe femei cari au avuţii nefericirea 
de a ave astu-felu de bărbaţi, fiindu răbdătore şi ascultătore 
în locii să se pună de pricină, îşi caută de trebi, desmiardă 
şi adormii pre micii şi nevinovaţii lorii copii ca şi ori-care 
mamă fericită, cu acea deosebire numai că atari mame nu 
o dată sunt necesitate de a adormi pre copiii lorii prin cântece 
de soma celui următorii:

Puişorii de rândunea 
Mută-ţî cuibulu de-acolca,
C a veni tătuţă batir
Şi-a găsi cuibulu stricaţii
Şi-o să ni-lu dee, de capu!... (2)

Dacă trecemu dela Românii din Dacia traiănă la cei din 
Macedonia vedemu că şi Româncele din acostă ţeră încă îşi 
desmiardă şi adormii copiii ca şi surorile lorii de din-coce 
de Dunăre. Ba, ce e şi mai bătătorii la ochi, mamele ma-

(1) Corn. de d-lu I. Georgescu.
(2) Din Grasna, dict. de M. Bărbuţă.
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ceclonene începu cântecele lorii de legăna tocmai ca şi cele 
clin Dacia traiană cu cuvîntulu nani.

Iată unu cântecii şi din acele părţi:
Nani, nani, bunlu.
Nani, nani^ ficiorlu.
Nani, nani, hina (1)
Nani, nani papa,
Că -v’a jină tata 
Va s’’aducă hitse (2)
Şi bilbitse (3)

Altulu, totu de acolo:
Nani, nani tu mănuşă,
S’^ină somnul dela uşă,
Ş’ni lia ficiorlu di guşă,
Ş’ni-1 ducă tru grădină,
Să-lî cântă nă ghirăchină:
— Ghine mi ^ine niclu a nieu 
S’îii'l bag iu voiu eu,
Tru grădină trandafil,
Sum trandafil şi garofil.

Nani, nani în legănu.
Să vină somnulu dela uşă, 
Să-mî iea ficiorulu dc gâtu, 
Să mi-lu ducă în grădină,
Să-l cânte o ghirachhm (4) :
— Bine-mî vine miculu meu 
Să mi-lu punu unde vreu eîî, 
In grădină sub trandafiru,
Sub trandafiru şi garofilu(5).

Sunt mulţi copil din firea loru forte reî, cai% măcar că-su 
destula de sănătoşi şi voinici şi măcar că capeta tote cele 
trebuinciose la timpu, totuşi plângfi ne'ncetatu dându mai- 
celoru vecînicu de lucru. Cu tote acestea însă fie-care mamă, 
în timpulu scăldării, lăptăriî şi a legănării copilului seu, caută 
dacă-î e cu putinţă, a fi câtu se pote de liniştită, voiosă şi 
bine dispusă, ca să nu strice copilului. Iar dacă împreju
rările nu-î iertă a fi totu-deauna liniştită şi bine dispusă,

(1) X'^VOt,
(2) hitse = smochine.
(3) Dr. Gustav Weigancl, Die Sprache der Olympo-Walachen, etc. Leipzig 

1888, p. 117.
(4) Unu felu de pasere.
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloră, în op. cit. p. 46.
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atunci celu puţinii se feresce în timpulu acesta a-şî blăstema 
copilulu, prea bine scinclu că

. . Blăstemulu de mumă 
E reâ ca ghiara de ciumă,

sau:
. . Blăstemulu de mumă 

Totti ca rana cea de ciumă,
pe când:

. . Blăstemulu dela tată 
In lume n’a fostu vr’odată.
Aşa-î în Ţera Românescă,
Unde-î pânea voinicescă,
S’aibă să se pomenescă (1).

De aceea mamele, cari au copii forte rei, şi voescu a ave 
ticnă, maî de grabă fierbu băciulii de macu şi suculu acestora 
le dau apoi de băutu şi-î scaldă într’însulu, decât să-î bla- 
steme. Şi copiii îmbetaţî fîindu de suculu celu ameţitoru dormu 
duşi.

Mama nerebdătore, care nu se pote reţine de a-şi blăste- 
mâ copilulu, nu numai că nu-şi ajută nemică prin acesta, 
ci din contra pote forte multa să strice micului şi neprice
putului seu sugetoru, căci după credinţa generală a popo
rului blăstemulu părintescu totu-deauna pică pe capulu fîi- 
loru sSî.

Dovadă despe acesta avemu şi următorulu cântecu din 
Bucovina, comuna Todiresci:

Maica mea, când m’o făcută 
Forte bine i-o părută.
Dară ea, când m’o scăldată,
Forte reă m’o blăstemată.

(1) D. VulpianQ, Poesia poporală pusă în musică, culegere din tote ţările 
romăne. Bucurescî 1886, p. 14 şi 1.5.
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Maica! cu blâstemulu teu,
Am ajunsu eu aşa reu! (1)

Allu cântecu din Moldova, judeţulu Siiceva, comuna Mă
lini, sună aşa:

Mama dinceputii 
Când ea m’o fâcutu.
Bine i-o părutu;
Când m’o legănaţii 
Ea m’o blăstematii,
Toţii blăstemu cu plânsu 
Ue mine s’o prinşii.
Şi când m?o scăldaţii,
Ea că m’o scăldaţii 
Cu apă de iazii 
Să fiu de năcazii,
Cu apă din rîtii 
Să fiii de urîtii (2).

Iar o doină din Transilvama, care asemenea ne-arată 
câtu de r6u e, când o mamă îşî blăstemă lîiî, sună precum 
urmezâ:

O mămucă, mama mea,
Vaî de inimiora mea!
Vaî şi de dilele mele,
Una-î bună, dece-sii rele.
Fi-ţi-a, mamă, şi pecatiî,
Că amarii m’aî blăstematii,
Când, mamă, m’aî legănaţii:
Să am casa cucului 
Şi odihna ventuluîî 
Fi-ţi-a, mamă, şi pecatii,
Că pe când m’aî legănaţii,
C’unii picioru me legănaî,
Cu Gfura me blăstemaî:

(1) Corn. de loanii Avramii, ştud. gimn.
(2) Dict. de M. Nistorii.
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Să n’am cină cu-aşezare 
Nicî odihnă la mâncare! (1)

Ba, ce este încă şi maî multu, nicî măcar în glumă, în 
rîşu, nu este unei mame ertatu a-şî blăstema copiii sei, dacă 
voesce ca aceia să fie fericiţi, ne cum într’adinsu, căci dice 
o altă doină, totu din Transilvania:

Reu, maică, m’aî blăstematu 
Vinerea pe ncmâncatu,
Maică cu blăstemu de focu,
Ca să n’am nicî unii norocu.
Nu sciu cum m’aî blăstematu 
Că de min’ reii s’a legaţii:
Orî în risii, orî într’adinsu,
Că de min’ tare s’a jirinsu! (2j

După ce au crescuţii copiii mai mărişori, după ce au eşitil 
acuma din pelinci şi au începută a se târîi dintr’unu locu 
într’altulu şi-a gongdnl, mamele loru le făcu cdmeşuicî precum 
şi alte vesminte copilăresc! cu cari îî îmbracă.

Româncele din Bucovina făcu de o potrivă atâtu pentru 
băeţi câtu şi pentru copile cdmeşuicî (cămeşuţe). Cele din 
Transilvania însă făcu pentru băeţi cămeşuţe, iar pentru co
pile iiuţe{2>).

Prima edmeşuicd, după credinţa Românceloru din Bucovina, 
nu e bine să se tacă din pânză nouă, ci dintr’o cămeşă 
veche ca să trăescă mai multu, şi anume dacă e băiatu, 
dintr’o câriieşă bărbătescă, iar de e copilă din una femeescă.

După credinţa Românceloru din Transilvania însă nu e 
bine de a se face nou-născutului cămeşă din pânză nouă, din 
causă că capetă rUtdu copiiloru sau frasii. Totu după cre-

(1) luliu BugiiariCi, Doine şi hore pop. din jiirulu Năseiiduluî, în «Familia», 
an. XXII. Oradia-mare 1886, p. 43.

(2) V. AlesiCi, Poesiî pop. în «Convorbiri lit.», an. XXII. Bucurcscî 1889, p. 919.
(3) Corn. de d-lu I. Georgescu.
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clinţ;a acestora nu e bine de a se acoperi copilulu cu cârpa 
clin capu pentru-că şi ’n casulu acesta încă capetă frasfi (l).

După credinţa Românceloru din ţim-Românescd din contră 
dacă unu copilu micu se ţine acoperiţii la faţă, făcendu-se 
marc, va fi ruşinosu (2).

Şi numai atunci, când se duce copilulu unde-va din casă, 
bună oră în şecletore sau în altu locu, e bine de a se pune 
ce-va negru peste dînsulu ca să nu se sperie (3).

Româncele din Ţera-Românescă, voindu ca copilulu lorii 
să trăescă, cea dintâi cămeşă o facii din pânză de căpStatu 
dela trei case (4). Dar prin gura celei dintâi cămeşi, ce 
SC va face unui copilu, să se trecă de trei ori forfecele cu 
cari a fostix croită, ca să fie copilulu tare ca forfecele (5).

Asemenea tăcu şi Româncele din TransiloanicC. Acestea 
He-care cămeşă nouă a unui copilu, înainte do a se îmbrăca 
acesta cu dînsa, o scutescH. Lasă adecă unii cuţitii ca să cadă 
cu vîrvulu în joşii printr’însa (6).

Toţii aşa facii şi Româncele din Macedonia. Iată ce ne 
spune în privinţa acesta D. Bolintinenu: «Cea d’întâi cămeşă 
ce se pune unui micii copilu, muma înainte trebue să trecă 
prin tr’însa unii fieru ore-care, ca copilulu să fie tare ca 
fierulu (7).»

Acoperemîntulu de capii alu copiilorii de ţîţă se numesce 
de cătră Româncele din Bucovina căiţă şi scufiţă, iar de cătră 
cele din Transilvania căţă şi gugiil, şi spre a feri pre co
pilu de diochi punu de regulă pe dînsulu unu semnii specialii.

(1) Corn. (le d-lu Rom. Simu.
(2) lorKînu, op. cit. p. 18.
(3) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(4) lontînu, op. cit. p. 12.
(5) lonenu, op. cit. p. 20.
(6) W. Schmidt, Das Jahr etc. p. 27.
(7) Căletoriî la Românii din Macedonia, p. 114.
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o cordeluţă roşie său ună bănuţii, ca âmenil (1) şi femeile, 
cari diochie, vSdenclu semnulu, să-şî aducă aminte şi să nu-lu 

dioche (2).
Afară de cămeşă şi căiţă • maî întrebuinţeză Româncele 

spre îmbrăcarea copiiloru s6i încă şi multe alte îmbrăcăminte 
precum: tulj,ănaşe, unu hrâuşoru, colţunaşi, etc.

Cele maî multe Românce însă credu că nu e bine să se 
încalţe unu copilu cu ciorapii, până nu împlinesce anulu, 
căci va face mă-sa altulH curendu (3).

Asemenea nu e bine ca unu copilu, până nu împlinesce 
anulu să se îmbrace cu haine pe dosu, căci i se întârce a- 
nusulă (4).

Maî departe nu e bine în timpu de unu anu să apună 
sorele pe hainele copiluluî, că apoî capetă spaimă. In sfîrşitu 
femeea să nu bată hainele unuî copilu cu maiulu până la 
unu anu, că se face copilulă bătăuşii (5).

Acesta în privinţa îmbrăcăminteloru!
Să trecemu acum la alte datine şi credinţe.
Atâtii Româncele din Bucovina câtu şi cele din Moldova 

şi Transilvania credu şi spunu că nu e bine a legăna le- 
gănulu golu, căcî acesta aduce copiluluî morte timpurie (6).

Asemenea nu e bine ca în legănulu copilului să se culce 
altulu cine-va, că-i iea somnulu (7).

Din contră când copilulu se scolă din albie, se dă josfi 
şi-şi legănă covata, mama sa va mai face copii (8).

(1) Atâtu Românii din Bucovina cât şi ceî din Transilvania numescu băr
baţii, spre deosebire de femei, şi omeni.

(2) Corn. de I. Georgescu.
(3) lonenu p. 21.
(4) lonenu p. 25.
(5) Corn. de d-lu Rom. Simu.
(r>) W. Schmidt, Das Jahr, p. 26. «Şeijetorea» an. I. Fălticeni 1892. p. 126: 

<(Când leginî albia copiluluî fără ca elu să fie în ea, copilulu more.»
(7) «Şecjetorea». Fălticeni 1892. p. 52.
(8) «Şefjetorea». an. I. Fălticeni 1892. p. 172.
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Când începe unu copilu întâia oră să mergă în piciore, 
atunci Româncele din ŢSra-Bomânescd taie' loculu de unde 
SC ridică în sus de juru împrejură cu unu cercu anume ca 
să taie piedica copilului ca sâ potă merge uşoru (1).

In Bucovina din contră, când e copilulu acum aşa de 
mărişoru că se trage pe jos, dar nu p6te încă îmbla, atunci 
voindu să îmbie mai de grabă, îlu iea unulu dintre căsenî 
într’o Duminecă dedimineţă de mânuţe şi-lu duce în piciore 
până la pragu. In acelaşi timpu iea şi mă-sa unu forfece 
într’o mână, iar în cea-laltă vr’o câte-va pene de găină şi 
mergendă înaintea lui taie tote penele.

Făcendti acesta credu şi dicu că-i taie piedica şi că din 
momentulu acela copilulu pote mai de grabă şi cu mai mare 
uşurinţă umblă.

Iar când îlu vedu prima oră că s’a sculată şi prinde a 
umblâ singură în piciore, esclamă: 'pomii, pomii saă copdcelU, 
copăcela, ceea ce însemneză: să crescă şi să stea ca ună 
copăcelă dreptă în piciore (2).

In BanatU, când o Româncă vede că copilulă ei e acum 
destulă de mare şi tare ca să potă umbla în piciore, cu tote 
acestea totă nu umblă, aşteptă până ce vine o ţigancă (cor- 
toroşiţă) la cerşită. Atunci, cum întră ţiganca în casă, una 
dintre femeile, ce se află de faţă, o iea cu vorba, iar mama 
copilului, ducendu-se în sobă şi luândă de grabă bâtele ţi- 
găncei, le bagă şi le pune ore unde în casă dicendă:

—«Astea potă sta şi în casă, nu numai în sobă (tindă)!»
Nemijlocită după rostirea acestoră cuvinte o altă personă 

iea copilulă, ce nu pote umbla, în braţe, iese cu dînsulă în 
curte, îlă pune călare pe ună beţă de ală ţigăncei, care ase
menea l’a luată cu dînsa când a eşită afară, şi astă-felă

(1) lonenu p. 16.
(2) Corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi Isacu şi alţi Romani din Bucovina.
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apoî ţinendu copilulu ele mânuţe ca să nu cadă îlu portă 
în colo şi ’n coce călare pe beţu (Jicendu:

—Cum este de umblătore ţiganca, aşa să fie şi N. de 
umblătoru!

După ce l’a purtatu în chipulu acesta de trei ori în colo 
şi în coce, se întorce cu copilulu în casă şi pune bSţulu la 
loculu sSu de unde la luată.

Despre tote acestea însă ţiganca nimicu nu trebue să scie, 
căci dacă scie, în zadaru le-a fostu totă ostenela, iar dacă 
nu scie se crede că copilulu, în urma acestei proceduri, în 
scurtă timpu va începe a umblă în piciore (1).

In Macedonia, când copilulă începe a merge, mama sa 
îi cântă:

Bor, bor pi t’ ubor 
Cu cămeşa di fulior.
Bor, bor pi t’urzică 
Ou cămeşa burungică.

Când copilulu nu umblă în piciore la timpu, i se legă 
clegetulu celu mare dela piciorulu dreptu de degetulu dela 
piciorulu stângă cu ună firă de lână roşie, apoi se pune 
copilulă pe pragulă uşei cu ună picioră de o parte, şi cu 
cela-laltă de cea-laltă parte a pragului, şi acolo pe pragă 
cu o secure i se taie tîrulă dreptă în jumătate; în acelă 
momentă o femee prevestită de ceea ce trebuia să se facă 
vine şi întrebă: da ce faci acolo?—Taî frica copilului! — i 
se respunde.

In Magarova şi în alte locuri mai este şi acestă obiceiăr 
doue temei ieaă copilulă una de o mână şi alta de cea-laltă 
mână şi-lă ducă în mijloculă ogrădil, şi acolo culegă o mână 
de surcele, şi după ce le legă cu o storă le pune în spatele 
copilului, apoi îlă duce la pragulă uşei, şi acolo copilulă

(1) Corn. de d-lu I. Popovicî.
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pune unu picioru de o parte a pragului şi cela-laltu de 
cca-laltă parte, şi aşa sub piciorele copilului o femee începe 
■a tăia cu unu toporu, atunci cea-laltă femee o întrebă; da 
ce faci acolo? — tal frica copilului!.—îi răspunde; acesta 
se face în trei Sâmbete diminăţă, surcelele tăiate se aruncă 
în drumu, pentru ca copilulu să umble pe cale mai curendu (1).

Când începe unu copilu întâia oră a vorbi şi dice tată, 
se crede că mă-sa va mai face unu băiatu, iar dacă dice 
mamă, va mai lace o fată (2).

Când unu copilu nu pote de grabă vorbi, spunu Român- 
•cele clin Bucovina că e bine a i se da de mâncaţii pâne 
din traista unui cerşetorii. Drepţii aceea, când vine vre-unu 
cerşetorii şi se întemplă că are pâne la dînsulu, mama co
pilului, ce nu pote vorbi, se rogă să dea o bucăţică şi co
pilului săli.

Cerşetorulu, luândii o bucăţică de pâne şi dând’o copi
lului dice:

—Na-ţi pâne dela moşulii ca mai de grabă să vorbesci! (3)
Româncele din Banată din contră au clatină de a duce 

pre copiii lorii, cari nu potă de grabă vorbi, la biserică, şi 
acolo apoi rogă pre crîsniculiX (4) bisericei ca să iea restulu 
apei, ce o întrebuinţeză preotulii la st. slujbă şi cuminică- 
tură, şi să-lu torne în zvonişondă (5) cu care zvonesce (clopo- 
ţesce) elii în altaru la diferite acte, în decursulu st. liturghii.

Crîsniculu, sciindii prea bine care e causa acestei cereri, 
nu se pune de pricină, ci cum se sfîrşesce st. liturghie, iea 
apa din cestiune şi turnând’o în svonişoru o dă cu acesta 
de trei ori de băuţii copilului, dicendu:

(1) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru în Macedonia, în op. cil. p. 49—50.
(2) In Bucovina şi Ţ6ra-Române.scă. — Ve4î lonenu, p. 16.
(3) Corn. de d-lu Ionică alu luî lordachi Lsacu.
(4) Crăsnicu = sfătu = fetu = palimarCi.

Zvonisorii = clopoţelu.
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—Domne! ajută fiului teu Ni, ca cum sună zvonulu cu 
sunetulu Iui, aşa să sune cu gura şi glasulu fiului tău N. 
şi precum zvonesce zvonişorulu din altarulu teu, aşa să zvo- 
nescă cu glasulu său fiului teu N. şi să i se deslege lui gura 
şi limba şi vorba, precum ai deslegatu gura lui Zaharie 
preotulu şi a preamărită minunile tale, Domne!

Fâcendu acesta se crede că i se deslegă copilului limba 
şi începe apoi a vorbi (1).

Când unu copilă, care pote umblă în piciore, umblă de- 
a huşile, se crede că vină rudele (2).

Totă-deauna trebue de păzită mâţa, precum şi copiii din 
casă, dacă mai sunt, ca să nu trecă preste copilulu nebote- 
zatu, pentru că trecendă mâţa preste dmsidu, copilulu■ se 
spurcă, iar dacă trecă cei-lalţi copii până la boteză precum 
şi după acesta, copilulă închercesce şi nu .cresce, şi remâne 
titireză ori ghibosă ori cu altă smintelă şi pricină (3).

Totă aşa credă şi spună şi Româncele din Moldova precum 
şi cele din Ţera-Românescd, că dacă păşesce cine-va preste 
ună copilă, respectivulă copilă numai cresce (4).

Copilulă, preste care ai păşită cum-va cu intenţiune, spună 
Româncele din Transilvania că nu mai cresce de locă, până 
când nu-lă despăşesci (5).

Dacă trece cine-va preste ună copilă saă îlă mSsoră cu 
cotulă, îi aducă prin acesta morte ori celă puţină îlă face 
să închiercescă (6).

(1) Com. de d-lu I. Popovicî.
(2) lonenu, op. cit. p. 24.
(3) Com. de d-la G. Tomoiagă.
(4) lonenu, p. 25: «Nu e bine să păşescă peste vre-unu copilu, căci nu va mal 

cresce.» — Sevastosfl, Călătorii: «să nu păşesc! copilulu că nu mai cresce.»
(5) Calendarulu poporului pe anulu coinunCi 1889, an. IV. Sibiu p. 72.
(6) W. Schmidt, Das Jahr, p. 27.

Mariana, Naecorca la Români. 22



— 338

Asemenea nu e bine să se dea cu vr’o mătură sau diemu
I O

în vre unu copilu, căci şi ’n casulu acesta nu mai cresce (1).
Copiii cei forte înţelepţi şi deştepţi, după credinţa Ro- 

mâniloru din Bucovina şi Transilvania, nici când nu trăescu 
lungu timpii.

La unu copilu nu se ’ntăresce molcle capului, până nu 
va pute (^ice petră (2).

Când unu copilu se lovesce la capii de ceva, să se torne 
în acelu locu apă, ca să nu ieasd cucuîu în capU (3).

La copilulu care se va uita în oglindă mai nainte de a 
împlini anulu, Spunii Româncele din Ţera-Românescă, că-i 
iesii dinţii anevoie (4), iar celea din Macedonia, până ce prun
cului nu împlinesce trei ani, nu-Iii lasă să se uite în oglindă 
din causăcă, după credinţa lorii, se înbolnăvesce de boia acade 
din afarăy> (ducă-se pe pustii, epilepsie) (5).

Pe primii dinţi, ce iesu unui copilu, să dea tatălu seu 
cu bani de argintii, apoi acei bani să-i dăruescă copilului ca 
să nu-i rnirosd gura vre-o dată (6).

Când iesu pentru prima oră dinţii la copii. Româncele 
din Macedonia punu la focii grâu de ferbe, care apoi se 
împarte la rude sau vecini, luându-se mai întâi din elu vr’o 
doue-deci de bobe, cări se înşiră pe o aţă roşie şi se legă 
la gâtulu copilului, pe care o portă aşa până ce-i iesu patru 
dinţi, apoi aţa aceea se aruncă într’unu locu curaţii (7).

Când unui copilu îi crescu dinţii mai întâi în falca cea 
de joşii e, după credinţa Românceloru din Bucovina, unu

(1) lonenu, op. cit. p. 26.
(2) lonenu, op. cit. p. 21.
(3) lonenu, op. cit. p. 22.
(4) lonenu, op. cit. p. 25.
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 45.
(6) lonenu, op. cit. p. 21.
(7) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. citi p. 49.
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semnu că copilulă respectivă are să trăescă lungu timpu, 
iar când îi iesu întâi în falca cea de sus, atunci se crede 
că are să moră de grabă.

Totu în Bucovina e datină ca mamele, când vedu celu 
dintâi dinte ieşită, să dică: a dinte nod în capd sănătoşii,! (1)»

Când ună copilă dorme cu şedutulă în sus, cobesce a morte. 
Asemenea şi copiii cari plângă multă, încă cobescd a morte 
'pentru el sad vre-und părinte ald lord (2).

Copilului mică să nu i se taie unghiile până nu împlinesce 
anulă, căci spună Românii din Ţera-Românescă că se în
vaţă lioţd, (3) iar cei din Moldova dică că n’are cu ce se 
apăra de Necuratulă.

Copilulă mică să nu se pupe nici o dată la şedută, căci 
când se va face mare va întorce dosuld la celu ce l’apupatd (4).

Nu-i bine ca mama să sărute pre copilă nici pe palmă, 
căci atunci se face tâlhară, nici la cefă, căci se face reă.

Când sărută copilulă la gâtă, mo.ra-e.macedonencă M dice:
«Nf ti ba,fă dada tru guşă, să nu’hi ti năireşcl după uşă =: 

te sărută mama pe gâtă, ca să nu te superi stându după 
uşă (5).

Până la 40 de dile dela nascere, nepota, după datina şi 
credinţia Românceloră din Macedonia, trebue să se terescă 
de a se întorce cu spatele la copilă, căci dacă nu ar face 
una ca acesta, atunci copilulă s’ar înbolnăvi de gălbenare (6).

De multe ori mamele, după ce le-aă începută copiii a 
umbla şi a pricepe nu numai că-i desmerdă şi drăgostescă.

(1) Dict. de maî multe Românce clin Bucovina.
(2) Ionc*riu, op. cit. p. 24.
(3) Ion(3nu, op. cit. p. 25. — «Şe4et(3rea» an.’ I. Fălticeni 1892, p. 19: «Co- 

piilorCi mici sâ nu li se taie unghiile, câ n’au cu ce se apera de Necuratulu.»
(4) Ionc3nu, op. cit. p. 19.
(5) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 46.
(6) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 44.
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ci totiî-odată, avendu timpii din trecutu, se şi jocă cu dînşiî. 
Atunci voindfx a-î face să rîdă portă degetele manei drepte 
pe lângă dînşiî, ca şi când sar mişca vr’o vietate ceva şi 
dicu:

Merge bolea pe-icî, pe-icî,
Şi face hap-hap de ici!

Iar când rostescu cuvintele din urmă îi prinde cu degetplo 
de unu picioruţu sau mânuţă şi copiii rîdii.

Dacă mititeii, cu cari se ţocă, sunt copile atunci dicu aşa :

Sau:

Sau:

Vine bolea pe părete 
Şi niănânc’unîi pumnii de fete.

Merge Caua pe părete 
Şi mănâncă şepte fete.

Merge Borza pe părete 
Si mănânc’ unu caru de fete.

Când desmerdă pre copiii cei frumoşi sau le arată vre
unii obiecţii frumoşii, atunci spunu că ei sau obiectulu res
pectivă e Gtcea, adică frumosu, plăcută.

Dacă ună copilă se apropie de vre-ună obiectă, de care 
ar pute să se împiedice şi să pice saă vrea să se sue într’ună 
locă, de unde lesne ar pute să cadă şi să se sdruncineze, 
atunci Româncele din Bucovina, făcendu-lă atentă ca să se 
ferescă spună: «hâca !—feri că-i da hâca, — nu te sui, că 
acuşi îi da bâca!» saă «liopa-î da!» adică: iea sema că-i 
pica, îi căde jos!

Iar dacă a căzută esclamă: hopa! ceea ce ’nsemneză că 
copilulă n’a cădutu, ci ar fi sărită. Acesta se dice anume 
ca să nu plângă.

Neputendu-lă prin acestă simplă esclamare opri dela plânsă, 
din causă că prea reă a cădută şi s’a pălită, atunci îlă iea
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de grabă în braţe şi, vrendu ncvrendu începe a-î areta di
ferite jucării doră-lu face ca să tacă. Aşa luându-î o mâ
nuţă şi aretându-î tete degetele pe rendu, încependu dela 
celu mare şi stîrşindu cu celu micii, dice:

lesta-î ursu,
lesta-î ursoică,
lesta-î lupu,
lesta-î lupoicâ,
lesta î puîu de iepuroică!

Sau aretându maî întâi între degetulu celu mare şi celu 
arătătorii:

Aici şede-unu iepuraşii,
Aesta-lu grijesce,
Aesta tae lemne,
Aesta face focu.
Aesta face plăcinte,

Aesta dice: miau, miau, mămucă,
Dă-mî şi mie-o bucăţică!

lesta-î iepuraşii 
lesta dorme dusu, 
lesta-lu fugăresce,
Testa îlii împuşcă,
Testa dice: mîa !
Unde-Î mama mea?
Cea cu coda Tată 
Vine să me bată.
Cea cu coda lungă ^
Vine să me ’mpungă!

Sau asa:

După ce a rostitu versurile aceste întinde mâna spre dînsulu 
ca şi când ar voi să-lu împungă, făcendu în acelaşi timpu 
(.ibuuuJy)

Copilulu fiindu atentu la celea ce i le arată şi spune ma
ma sa, nu numai că uită de plânsu şi durerea căşunată
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prin căderea sa, ci totu-oclată când rostesce ‘mama sa cu 
vintele din urmă ale versurilorCi citate sau «buuu», începe a 
rîde şi a spune mamei sale ca să mai Iacă încă odată aşa.

Mama mai i’epeţesce de vr’o câte-va ori jucăriile de mai 
sus, apoi puindu-lu cu picioruţele pe căputa picioreloru sale 
şi ţiindu-lu de mânuţe, ca să nu cadă, începe a-lu huţuţa în 
sus şi ’n jos şi a (Jice;

Huţa, huţa,
Cu căruţa

Pân’ la lelea Măriuţa,
Şi-unde-a fi drumulu mai greu 
Olu pune şi calulu meu!

Sau:
Dura, dura cu căruţa 
Pân’ la lelea Măriuţa.
Măriuţa nu-î acasă.
Numai fata cea frumosă 
Cu cercei de ghiocei,
Cu salbă de noue leî!

Fâcendu şi acesta şi vedendu că copilulu a uitatu acuma 
cu totulu de plânsu, îlu pune iarăşi Jos şi-şi continuă trebile.

Când devinu copiii prea obraznici, când prindix a fi ne
ascultători, atunci îi ameninţă cu Babaua (1), spaima copii- 
loru.

Aceeaşi căutare şi purtare do grijă, şi mai totu aceleaşi 
desmiqfdări şi jucării, cari le aflămu la Româncele din Bu
covina şi despre cari am vorbită până aici, le întîmpinămu 
şi la Româncele din cele-lalte provincii locuite de Români

Iată- ce ni se spune în privinţa acesta mai cu semă despre 
Româncele din Transtloania:

(1) Sub. cuv. B6U, Catabâle, Cană, Borză şi Bab iuă îiiţelegu Româniî diiiBu- 
covina unu felu de fiinţe mitologice.
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«Când sunt copiii ca de unu anu şi jumătate, când prindu 
acum a umbla singuri în piciore, a rosti vorbe bine arti
culate şi lesne de ’nţejesu, dela acesta vîrstă încependu înainte 
jucăriile mamei sunt întocmite cu planu educativii pentru 
băiatii şi totu odată instructivă.

«Copilulu ar totu fugi prin casă, de multe ori însă, li- 
indu udă pe jos, ori rece, mama ca să-lă ferescă de re- 
cela, ce l’ar pute bolnăvi, ori de obosela prea mare îm
preunată cu multele trânte, ce le dă de pămîntă, îlă iea fru- 
mosă de jos, îlă pune pe genunchele stângă, îlă ţine cu mâna 
stângă la spate ca să nu cadă, iar cu dr6pta iea pe rendă 
câte ună digetuţă de ală copilului, încependă dela cclă mare, 
şi dice:

lesta la viţei, 
lesta la purcei,
Testa la gâsce, 
lesta la raţe, 
lesta sfircu acasă!

şi când dice asfîrcii, acasă! sfîrcă» ! gâdele pe pruncă încetă 
pe lâ fole; elă rîde cu hohotă, uită a se cere jos şi dice: 
«ifă mamă!-)-) semnă că-i place astă distracţie instructivă pentru 
elă, că învaţă vorbe noue şi încă cadenţate, cum place urechii 
copilului.

«Cei mai mulţi copii de ai ţeraniloră noştri, până la acestă 
etate, cunoscă deja aceste patru animale, deci le face o deo
sebită plăcere audindu-le exprimate numele şi neveclendu-le. 
Ba, de-i prunculă în laune rele, vrea chiar să vadă aceste 
animalcule şi deci plângendă dice numele uneia ori alteia: 
(eî (viţei), mamă! cel, ma-mamă!» De-i în laune bune iar 
dice: «mamă, ţeî, fă ţeî, mamă!», Apoi încetă cu încetulă se 
obicinuesce urechia atâtă cu versurile acestea, de ar vre 
să le totă audă, şi de câte ori observă, că e desculţă, de 
i se vedă degetele, cercă singură să dică punendă mânuţa



— 344 —

pe degetele picioruţeloru: (iţei, ce?, fîrH, firii, casây>! Piresce 
că numai mai târdiu, când e aprope de trei ani, scie în- 
tregu versurelulu legatu de degetele picioreloru.

«Copilulu e plictisiţii. Mama-i cântă, dar nu-lu pote scote 
din plictiselă. Atunci îşi iea retugiulu la altă distracţie. Prinde 
cu degetulu celu mare şi celu aretătoru dela mâna dreptă 
pielcăluţa dosului mânei băiatului şi trăgend’o în sus cu 
mână cu totu cântă:

—Piţigae, gae,
Ce duci în tigae ?
—' Unu picioru de oie!
—Cine ţi l’a datfl!
—Popa din Bârgău 
Ţină-lu Dumnecjeă! (1)

«La vorbele «.Ţină-lH DumneŞeU,'» îi lasă mânuţa în jos 
şi-lu gâdele trumosu la fole, prin ce îi stârnesce rîsulu, şi 
copilulu sare din plictiselă, şi rîdendu dice: «fă, mamă!»

—Cum să făcu, dragulu mamii?
—Fă popa!—Că din tote cuvintele aurite singură cu- 

vîntulu popă i-a rSmasu în memorie, căci îlu mai auclise.
«Mama rîde voiosă, că a ţinută «.puiulH mamii» ceva în 

minte şi-i mai face odată, şi iar odată, până se uresce, ori 
că o răpesce vre-o ocupaţiune.

«Dar băiatulă are lecţie: numai ce-lă veqli singură la de
gete numărându-le:» gâce, raţe, firii, firii! .... ori: «ţeit, 
cel, fîrH, fîrH!» căci sfîrulă nu-lă uită, numai nu-lă pote 
esprima. Ori că cercă câte ună cuvîntă din versurelulă ală 
doilea, numai îlă vedî că cu drepta îşi prinde pielea dosului 
mânei stânge şi dice: «popa» . . . «popa» . . . apoi se ciu- 
desce că nu mai scie dice, deci întrebă pe mama sa. Şi mama.

(1) Atâtu datina câtu şi versurile acestea sunt usitate şi ’n Bucovina.
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de are timpu, îi împlinesce voia, de nu are îlu mângâie, că 
«mintenaşu,» iar copilulu consolată dice şi elu «yia.şUy).

«E seră. Mama obosită de lucrulu de peste 4i ar adormi, 
dar 'puiulu mamiî celu de doi ani a adormită, şi la di lui nu-i e 
somnu, elu s’ar juca. De stinge mama sa lumina, elu se 
scâncesce, cere apă, sau se cere jos. Deci biata mamă iar 
aprinde luminarea, gândindu-şi: .cu de-a tăria nu poţi face 
pe nime să dormă, nu mi-a fi nemică de voiu mai sta o lecă 
cu elu. Aprinde lumina, îi face totu ce scie, copilulu e voiosu, 
dar şi somnulu par’ că fuge dela elu. Biată mamă se plicti- 
sesce câtă a mai repetată; ăsta la viţei şi Piţigaia-gaia . . . 
Dar de-odată îi vine o idee nouă. Pe părete sunt doue 
umbre: a ei şi a copilului. Atrage atenţiunea copilului, elu nu 
se sparie, apoi mama îşi preumblă degetele pe părete imi- 
tândă mersulă păinginului şi (jlicendu:

Merge gonga pe părete 
Şi-apucă copilulu ele ureche!

iar la vorbele «cZe ureche'» îlă prinde cu degetele Irumosă 
de ureche, firesce, nu să-lă doră, căci cum ar face mama cu 
voia ceva durere la «.'puiulu mamiî?». Iar copilulă năbuşesce 
într’ună rîsă voiosu propriă etăţii lui copilăresci.

«Astă-felă se mai continuă şi astă jucărie unu bună scopotă, 
iar când vrea mama să o întrerupă, copilulă se scâncesce 
şi dice: «fă, reche, mamă!» Face şi reche mama, face şi cală 
şi ţelu şi apopă gău», până în urmă copilulă dorme dusă 
şi nu se mai deşteptă până a doua di, colo la prându, când 
vorba cea dîntâi e . . . . apapd mamă!»

«Mama îşi iea puişorulă în braţe, îlă sărută, îlă desmiardă 
pe braţulă stângă, îlă ţine aprope de inimă, iar cu mâna 
dreptă descopere mămăliguţa de pe masă.

«Copilulă vS^end’o dice rîdendu voiosă eXigă». Iar mama 
pote ore să nu-i facă ună versurelă până-î caută lăptişorulă,
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carc-î călduţii lângă focii? Nu! Ea când îşî aude puişorulii 
dicendii «Ngă», de locii începe desmerdându-lii:

Mămăligă 
Fiartă ’n glugă 
Dă la slugă 
Să nu fugă.

«Copilulii rîde voioşii, dice şi elii după mama sa:
ligă 
gugă. 
dă sugă 

nu fugă !
Mama rîde şi-lu desmiardă cu dragoste, îi dă cu linguriţa 
mămăliguţă cu lapte repeţindu-i versurelulu, iar elii după 
fie-care îmbucătură repeteză, câtii putu ţine în minte din elu.

«De aci în colo, de câte ori vede pe mama umblându de 
dîra mâncării, totii-deauna îlii audi cticendu:

Ligă
fiartă gugă, 
dă sugă 
să nu fugă.

«Ba adesea jucându-se prin casă numai se trezesce reci- 
tându-şî versulu favoriţii alu mămăligeî.

«După ce se uresce, jucându-se pe jos, se cere în braţe.
«Mama, dacă numai o lasă necazurile, îi şi împlinesce 

cererea, îlii iea în braţe, îi pune degetul ii pe frunte şi dice: 
«aramâ,» iar copilulii repeteză «aramă)}, apoi îi pune de- 
getulii pe masă şi dice «cataramă)), copilulii după ea «ra
mă,)) apoi îi pune degetulii pe buza de sus şi dice «Z/mw/jîi» ; 
când copilulii dă să repeteze «bumbU)) trage degetulii peste 
buza' din jos şi astii-felii băiatulii respică «hrumhii)) şi rîde 
că elu, voindii să dică bumbii, a disti briimbU (1).

(1) Totu aşa făcu şi Româncele din Bucovina.
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«Micuţa mamii e cea d’întâî la părinţi.
«Ori-ce nume să-i fi pusu popa^ când a botezat’o, nu-i 

destulu de potriviţii pentru dragostea mamii.
«Ea-î dice: mică, dragă, scumpă, bună. Cu aceste nume 

se deşteptă micuţa. Când o întrebă cine-va, colea când 
se apropie de anulu alii doilea, cum te chiamă, drăguţă? 
Ea răspunde desmerdată: scumpă, dragă, bună.

«Mama varsă lacrimi de bucurie, când o aude astu-felu 
respundendu, şi toţi ai casei sunt voioşi de isteţimea micu
ţei. Iar ea fugindu prin casă repeteză: mică, dragă, scumpă, 
bună, dragă, mică, bună, scumpă!

«E sera. Toţi sunt în casă. Aşteptă cina. Tata şede pe 
unu scaunii ori pe o laviţă. Micuţa umblă ca o răţucă dela 
unulă la altulu.

«Scaunele şi laviţele omeniloru noştri sunt mulţii mai suse’n 
piciore, decât să ajungă celu ce şede pe ele cu piciorele jos.

«Micuţa sar urca la tată-seu în braţe, merge lângă elu şi 
i se sue pe picioru. Elu o prinde de mânuţe să nu-i cadă de 
pe picioru şi o huţuţă pe picioru cântându-i: «hinta, hinta!»

«Copiliţa încă cântă după tată-s’o: «hinta, hinta!» bade 
o pune jos scâncesce şi suindu-se iar pe piciorulu tatâne-sSu 
dice; «face tata hinta!»

«Mama o îngână:
Face tata hinta, hinta 
Copila mancă plăcinta!

«Copila aude, uită hinta, şi strigă: «mama hinta cinta!»
«Cei din casă rîdu, iar ea ropeţesce: «hinta, cinta!(!)»
Aşa-şi crescc poporulu nostru copiii sei; cu cântece, des- 

merdări şi diverse jucării până ce-i vede mari!
In tine merită a fi însemnaţii aici încă şi aceea, că ’n Bu-

(1) Gazeta Transilvaniei, an. LIV. Braşovu 1891. No. 32, în «Foeletonu.»
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coviva copiii dela nascere şi până la unu anu se numescu 
fără deosebire de genu cocă,, dem. cocuţd.

Cele-lalte numiri ale copiiloru sunt, şi anume pentru bă
ieţi: băiatUi (mai adesu băieţii), hăieţelu, şi când e mai marc 
băiet anu; băieţanu, care e forte usitatu în Bucovina şi ca 
nume de familie, apoi băieţandru; copilă, copilaşii, şi când e 
mai mare copilandru; ficiorelă, ficior asii, jiciuruţv, şi abia 
când a ajunsu în etate de peste 18 ani ficiorii, ficiorii hol- 
teiă, sau simplu holteiii; june, junişanii, jiinişorii, dela 18 
ani în sus se mai numesce încă şi flăcăuaşu, flăcăuandru, 
şi flăcăii sau fiecăii; pruncii, pruncuţii, prunciişoru, pruncii- 
leţii; fitil.

Pentru copile: băiată, băieţică, se ’ntrebuinţeză mai mulţii 
în Transilvania; copilă, copiliţă, şi după ce a crescuţii mai 
mărişoră copilandră; pruncă, pruncuţă, pruncuşâră; fetiţă, 
fituţă, fetişâră, după ce a crescuţii mai mare fiţuică, feti
şcană, iar când i-a sosiţii timpulu de măritaţii fetă, fetă ’n 
fiâre, fetă-mare, şi fitocă sau fitoiii, dacă e naltă şi robustă.

Românii, după cum amu veclutu, aii multă dragoste pentru 
copiii lorii. De aceea când unii copilii e singurii la casa omului, 
elu este numiţii uni celulă; când sunt doi, ei sunt chemaţi 
ochii capului; iar dacă more vre-unulii dintre dînşii, părinţii 
clică plângendu, că Va îndrăgită Dumnefeii (1).

(1) V. Alecsandri, Poesiî pop. p. 18.
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XXII.

BOLELE COPIILORO.

Cele mai însemnate bole, de cari suferu copiii de ţîţă, sunt 
după spusa poporului următorele : Biochivlu, plânsorile, reulu 
copiiloră, cesulu rău, cu spdriatu) roşaţa sau rofiile, aripele, 
buhele dulci, părulu porcului, giunghiulu, plesnele, focurile, 
sochotele, rasiulu, gălhenărea şi h ah iţele.

Dacă unu copilă a căpetatu vre-una din aceste bole, mama 
sa caută tote chipurile şi mijlocele cum l’ar pute ’mai de 
grabă vindeca şi scăpa de boia ce l’a cuprinsă. In casulă 
însă când singură nu-şi pote da rendă saă nu este în stare 
ca să-lă vindece, atunci chiamă pre o babă sciutore, care 
după credinţa poporului, cunosce mai bine chiar şi decât 
ori-care medică învăţată tote bolele precum şi tote erburile 
cari de ce lecă sunt bune. Şi dacă nici aceste babe sciu
tore, cari se pricepă la ^vindecarea ori-cărei bole şi cari 
pe lângă diferite plante vindecătore mai întrebuinţeză pentru 
fie-care bolă în deosebi încă şi câte unulă saă mai multe 
descântece, nu potă să-lă vindece pre celă bolnavă, atunci 
nimcne nu mai e în stare să-lă vindece, fără numai Dumnedeă.
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coviva copiii dela nascere şi până la unu anu se numescu 
fără deosebire de genu cocdr, dem. coeuţd.

Cele-lalte numiri ale copiiloru sunt, şi anume pentru bă
ieţi ; bdiatU (mai adesu băietu), hăieţelu, şi când e mai marc 
bdietanâ; băieţană, care e forte usitatu în Bucovina şi ca 
nume de familie, apoi bdieţandru; copilU, copila-şu, şi când e 
mai mare copilandru; ficiorelH, ficioraşu^ fieioruţU, şi abia 
când a ajunsu în etate de peste 18 ani ficiorii, ficiorii hol
teia, sau simplu holteia; june, junişanii, junisoru, dela 18 
ani în sus se mai numesce încă şi fldcduaşa, fldcduandru, 
şi fldcaa sau fiecda; prunca, pruncuţa, pruncuşora, prmicu- 
leţa ; fm.

Pentru copile: băiotd, bdieţicd, se ’ntrebuinţeză mai multu 
în Transilvania; copilă, copiliţd, şi după ce a crescuţii mai 
mărişoră copilandră; pnincă, pruncuţă, pruncuşâră; fetiţă, 
fătuţă, fetişâră, după ce a crescuţii mai mare fiţuică, feti
şcană, iar când i-a sosiţii timpulu de măritatu fetă, fetă ’n 
fiâre, jetă-mare, şi fitoca sau ţitoiu, dacă e naltă şi robustă.

Românii, după cum amu vedutu, au multă dragoste pentru 
copiii lorii. De aceea când unii copilu e singurii la casa omului, 
elu este numiţii unicelula; când sunt doi, ei sunt chemaţi 
ochii capului; iar dacă more vre-unulii dintre dînşii, părinţii 
dicu plângendii, că Va îndrăgita Dumnefeu (1).

(1) V. Alecsandri, Poesiî pop. p. 18.
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XXII.

BOLELE COPIILORO.

Cele raaî însemnate bole, de cari suferu copiii de ţîţă, sunt 
după spusa poporului următorele: DiochiuM, plânsorile, răilU 
copiiloril, cesulH rău cu spdriatu, ro^aţa sau rofiile, aripele, 
buhele dulci, părulu porcului, giunghiuM, plesnele, focurile, 
socliotele, rastulu, gdlhenărea şi hdbiţele.

Dacă unu copilu a căpetatu vre-una din aceste bole, mama 
sa caută tote chipurile şi mijlocele cum l’ar pute 'mai de 
grabă vindeca şi scăpa de boia ce l’a cuprinsu. In casulu 
însă când singură nu-şi pote da rendu sau nu este în stare 
ca să-Iu vindece, atunci chiamă pre o babă sciutore, care 
după credinţa poporului, cunosce mai bine chiar şi decât 
ori-care medicii înveţatu tote bolele precum şi tote erburile 
cari de ce lecu sunt bune. Şi dacă nici aceste babe sciu
tore, cari se pricepu la ^vindecarea ori-cărei bole şi cari 
pe lângă diferite plante vindecătore mai întrebuinţeză pentru 
fie-care bolă în deosebi încă şi câte unulu sau mai multe 
descântece, nu potu să-lu vindece pre celti bolnavii, atunci 
nimenenumai e în stare să-lu vindece, fără numai Dumnedeu.
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Aşa crede poporulu, şi dintru ale sale. e greu a-lu scote, 
încă multu timpii va maî trebui să trecă la mijlocii până 
ce se va pute aduce la cunoscinţă şi pricepere, că cele mai 
multe dintre mijlocele ce le întrebuinţeză elu spre vindecarea 
unei sau altei bole sunt basate numai pe tradiţiune sau în
chipuire, nici de cum însă mijloce adevărate şi binefăcetore.

In şirele următore noi vomu descrie fle-care dintre bolele 
înşirate mai sus şi vom arăta totu-odată şi modulii cum se 
vindecă ele de cătră poporulu nostru. Vomu începe mai în
tâi cu

Diochiulii. Intre tote bolele, câte s’au înşirată mai sus, 
Diochiulii, numită altmintrelea în Bucovina încă şi diocMare 
saă diochiturCl, ocupă loculă primă.

Tote poporele vechi şi moderne aă crezută şi credă că 
privirea ochiloră are o putere magică şi periculosă, care nu 
se pote înlătura decât numai cu nisce ceremonii particulare. 
Acestă superstiţiune se urcă în vremile vechi până la In
dieni, cari numescă diochiulă drichti-docha (1).

Ea este răspândită în Scoţia, (2) Briiania, Francia, Purtu- 
galia, Spania, Polonia, (3) şi mai cu deosebire în Italia, 
unde Neapolitaniî pună celă mai mare credemîntă în jettatura.

Pliniu (4) ne vorbesce do vrăjitorii Ilirianî a căroră pri
vire ameţea şi putea să dea chiar mortea.

Totă Pliniu, vorbindă despre diochiu, 4*ce: de în
semnată că'aceşti omeni aă câte două pupile în lie-care 
och'.ă.» (5)

ţl) Chesnel, Dict. des superstitions, p. 664.
(2) Migne, IL 880.
(3) W. Schmidt, op. cit., pagina 26—27. «Credinţa în ochiulu reu, ^cpiî’aXjj.cx; 

gacy.avoţ Plaut. Conviv. I. Quaest. 7., iiobliquus oculusy) la Horaţiu, ep. 1.14, 37; 
italienesce amal'occhio;)) portugalesce mao»; spaniplesce. «wnZ elojon; en- 
glizesce <f-evyl eijey) şi polonesce mrolch s’a respânditu peste totâ lumea.

(4) Hist. n. VII. 16.
(5) Ilist. nat. 1. VII. 2.
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Fiindu-că locuitorii Pontului aveau nisce ochi mari me
lancolici ardenţi şi serioşi dăduse ocasiune la mai mulţi fi- 
siologi din veculu clasicităţii ca să se ocupe mai în adinsu 
cu erorea causeloru pentru cari acestu poporu era aşa de 
renumiţii pentru diochiare. Pliniu ne şi amintesce de unu 
anumiţii Filarchu, care astu-felii scrie despre ei: «după cum se 
scie, ei aii întrunii ochiii o pupilă gemSnă, iar în cela-laltu 
icona unui călii (1).»

Anticii credeau asemenea că ore cari femei din Sciţia puteau 
omorî cu privirea (2).

In totă Abisinia se crede şi astădi în diochi, şi când vre-o 
personă de distincţiune vrea să bea, o slugă îi pune înaintea 
ochilorii o pânză ca să-lu apere de ochii rei (3).

In Peloponczw de abia se nasce copilulu şi moşa îi aco
pere capulu cu unu velu şi pune pe frunte puţină noroiu 
luatu dintr’unîi vasu, unde apa a stătu multu timpii (4).

Arabii, Turcii şi Israeliţiî (5) au şPei credinţa diochiului.
Ba credinţa acesta se întinde nu numai asupra copiii or u 

celoru frumoşi, ci chiar şi asupra semenăturiloru câmpului 
şi a animaleloru, cari asemenea potă fi diochiate.

Romanii, ca şi Românii, o credeau acesta, după cum prea 
lesne putemu judeca din următorulu versu alu lui Virgiliu:

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.
(Nu sciu ce ochiu mi-au ameţită mieluşeii) (6)
Spaniolii însă au mersii şi mai departe. Abatele Migne

(1) Niculau Densuşianu, Scrutări mitologice la Români, în «Familia» an. 
IV, Pesta 1868, p. 223.

(2) Montaigne, I. 20.
(3) Curios, theolog. p. 147.
(4) Migne, II. 879.
(5) Laisnel, Traditions et leg. du centre dela France. I, 268.
(6) Asemenea şi la Aul. Geliu în «Noctes Atticae». IX, 4.
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ne spune că unu spaniola avea ochi atâtu _ de ageri încât 
uitându-se fixu la ferestrele unei case îi spărgea gemurile (1).

Dar să ne ’ntorcemu iarăşi la Români. Aceştia credu că 
mai cu semă unu copilu de ţîţă nici unei bole nu e aşa de 
expusă ca diochiuluî. De e grăsuj;u şi frumuşelu, de are ochi 
vioi şi nu e saumpH la risâ, cum se uită cine-va lungii la 
dînsulu, mai cu semă însă o personă rea de ochi, sau una 
cu ochi albi, sau una cu sprtncene îmbinate, şi nu va dice 
îndată nu-i fie de dioclii», stupinduîn acelaşi timpu asu
pra lui, îndată se dioche. Asemenea dacă se miră cine-va 
de unu copilu, sau îlu laudă că e frumosu, bunii, isteţii etc. 
încă se dioche (2).

Şi dacă nu s’aru întrebuinţa immediatu diferite mijloce, co- 
pilulu diochiatu lesne ar pute nu numai să se bolnăvescă, 
ci chiar să şi moră.

Drepţii aceea Româncele, sciindu prea bine că numai co
piii cei din cale afară urîţi şi schilodi nu sunt expuşi dio- 
chiului, pentru că la aceştia nime nu se uită uitându-se, pe 
când toţi cei-lalţi se potu forte uşoru diochia, întrebuinţeză 
din capulu locului, nemijlocită după nascere, după cum amu 
ve(;lutu mai sus în capitolele premergStore şi după cum vomu 
vede şi mai la vale, diferite preservative.

Aşa fie-care mamă, când cine-va se uită prea lungu la 
copilulu seu. se rogă celui ce se uită ca să nu se mire, ci 
să-i spue ca să nu-i fie de diochi şi să scuipe de trei ori 
spre dînsulu (3).

Româncele din unele părţi ale Transilvaniei, după cum 
scrie W. Schmidt, voindu a aperâ pre copiii loru de influ-

(1) Migne, II, 879, apud Djuvara, op. cit. 260 — 252.
(2) Vc(}î şi W. Schmidt, op. cit. p. 26.
(3) In Bucovina şi la Djuvara, op. cit. p. 251.
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enţa diocherii saii a lucra contra acesteia, pe lângă între
buinţarea mijloceloru arătate maî sus, mai îndătineză încă 
de a-î da pe unu timpii scurtu unei ţigance sau unei femei 
recunoscute ca vrăjitore spre lăptare (1).

Alte Românce, totii din Transilvania, şi anume din comuna 
Gârbova-de-sus, punu pe cine-va ca să le scrie unu felii de 
cărticică numită NumSTUşU^ pe care copiii o portă apoi ca 
amuletii la grumazii (2).

De multe ori însă nu numai privirea cea rea pdte fi causa 
diocherii, ci şi alte împrejurări.

Aşa Româncele din unele părţi ale Munteniei nu arată pre 
copiii lorii cei mici în oglindă până nu împlinescu anulii, 
căci, după credinţa lorii, aretându-se, se diâclie singurii vS,- 
cjendu-şl cTiigulU (3).

Alte Românce din contră nu sărută pre unu copilu micii, 
până nu împlinesce anulu, căci şi din acestă causă încă se 
dioche lesne (4). Şi iarăşi altele nici când nu punii doi copii 
mici faţă în faţă, pentru că, după credinţa loru, asemenea 
se dioche (6).

Dacă însă cu totă precauţiunea şi preservativele întrebu
inţate copilulii totuşi se deâche, atunci nu le rămâne alta neniică 
de făcuţii decât să caute cât mai de grabă ca să-lii vindece.

Mijlocele cele mai bune şi mai folositore contra diochiu-

(1) Op. cit. p. 26.
(2) Familia, an. XIX. p. 64: «De deochi singură elu scia să apere pe copiii 

omeniloru, prin aceea că le făcea Numerufulu, la care singură se pricepea în 
întregă ţinutulă. Numeruşulu aşa se face, că se scrie mal întâi aceea ce 
trebue. După aceea hârtia se împătură frumosă, se pună trei fire de tămâe 
şi trei de piperiă, apoi cos6ndu-se într’ună petică curată de pânză, s’acaţă 
de grumazii copilului, ca să-lă pdrte cum porţi o salbă bună-6ră. De deochi 
n’ai grijă câtă trăesci. . . »

(3) lonânu, op. cit. p. 20.
(4) lonenu, op. cit. p. 26. — Asemenea nu e bine să se pupe ună copilă la 

tălpile picioreloră, căci va face peduceî. londnu, p. 20.
(5) Corn. de d-lă Ionică ală Iui lordachi Isacă.

JUarianHf Nascere.1 la Bom&ul. 23
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luî sunt, după credinţa poporului, mai întâi- stingerea cdr- 
bunilorit, iar după aceea descântecele de diocM.

Drepţii aceea nu e mai nici o 'Româncă, cu atâtu mai 
puţinii o moşă, care n’ar sci stinge cărbuni.

Deci ori-care mamă, care presupune că copilulii ei e dio- 
chiatii, iea îndată nou6 cărbuni aprinşi şi-i stinge întrunii 
paharii cu apă ne’ncepută. Dacă cărbunii sfârâe şi svârcolin- 
du-se se cufundă în apă, o unii semnii că copilulu a foştii 
diocbiatii. De aceea mama iea apa, în care s au stinsii astii- 
felu cărbunii şi care e bună de lecu, şi o parte dintr’însa. 
o dă copilului bolnavii de bSiitu, iar cu cea-lalta parte îlu 
spală pe temple, pe pieptu şi pe capu. Dacă copilulu n’a 
foştii diochiatii, atunci cărbunii plutescii do asupra apei. Iu 
casulii acesta copilulu trebuc să fîe dc altă bolă bolnavu şi 
prin urmare trebue să caute alte mijloce de vindecare.

Datina de a stinge cărbuni se gâsesce şi la Francesl (1) 
şi are asemenea obârşie păgână, ca şi credinţa în diochere.

Euripidii (2) şi Atheneii (3) ne spunii că Grecii făceau apă 
lustrată (cum amu dice aiasma lorii), cufundândii în apă or
dinară de bău tu unii tăciune luaţii de pe rugulu, pe care ar
sese victima sacrificată deilorii (4).

Ne ajutându-i copilului bolnavii stingerea cdrbuniloru, cu 
tote că de pe cufundarea acestora prea bine se pote sci că. 
e diochiatii, atunci îl descântă de diodă (5).

(1) Laisnel, I. 83. — Despre stingerea cărhunilorxi sa se vadă maî pe largu. 
S. FI. Marianii, Descântece poporan.e române. Suceva 1886, p. 249.

(2) Herc. fur. V. 928.
(3) Lib. IX, cap. 18.
(4) Djuvara, op. cit. p. 250—252.
(5) Vecjî şi Schmidt, op. cit. p. 26—27: «Daca însă cu totă precauţiunea. 

acesta totuşî se dioche sau arată urmările unei căutături rele, sau nu se cu- 
noscu căuşele indispunereî sale, atunci se întrebuinţeză unu felu de descântece 
proprii, cari se rostescu, ţincindu în acelaşi timpu de-asupra capului copilu
lui cu mâna dreptă unu cuţitxi sau unu forfece.»
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Numeriilu clescânteceloru de cUochî e torte mare. Colectiunî 
întregi sării pute face dintrînsele. Cu tote acestea însă noî în 
şirele următore vomu reproduce numai trei şi anume: unulu 
din Bucovina, iar cele-lalte doue din Transilvania, credendii 
că pentru studiulu de faţă şi acestea voru fi de ajunsu.

Descânteculu din Bucovina sună precum urmeză:
Ue câmpii mândru înfloritu,De-Î cliochiată Maria (1)

De fată mare 
Curată,
Necurată,
Cu ochii de vîrgolacîc (2) 
Plesnescă-î ţîţele,
Să-î curgă sângele,
Sâ se mire dihania,
Cum s’o miraţii ea de Maria. 
De-î diochiată Maria 
De femee curată,
Necurată,
Cu ochii de vîrgolacii, 
Plesncscă-î ţîţele,
Să-î curgă laptele.
Să se mire dihania.
Cum s’o miraţii de Maria.* 
De-î diochiată Maria 
De omii curaţii.
Necurată,
Cu ochi de vergolacu, 
Plesnescă-î boşele,
Să-î curgă sângele.
Să se mire dihania.
Cum s’o mirată do Maria. 
Do-î diochiată Maria

Florile să-î pice, 
larba-î se usuce,
Să se mire dihania.
Cum s’a mirată de Maria. 
De-î diochiată Maria 
De codru mare ’nfrundită, 
Codruluî fruncla să-î pice, 
Copacii i se usuce.
Să se mire dihania,
Cum s’a mirată de Maria. 
De-î diochiată Maria 
Do apă curată,
Necurată,
Să-î sece isvorele,
Să-î peră viţele.
Să se mire dihania.
Cum s'a mirată de Maria. 
Da Maria să remâo 
Curată,
Luminată,
Ca argintulă strecurată. 
Ca Dumnedeă ce-o dat’o. 
Ca maică-sa ce-o făcut’o. 
Ca sorele în senină. 
Amină (3).

(1) Aici SG pune numele copilului diochiată.
(2) In cele maî multe părţi ale Bucovinei fiinţei mitologice, despre care se 

crede că mănâncă luna, i se cjice Vercolacii în locu de Vergolacii.
(3) Acestu descântecu e dictată de Domnica Popescu, Româncă din orăşelulă 

Ciudeiă, din districtulă Storojineţuluî.
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Româncele din unele părţi ale Transilvaniei^ când vedu 
că copiii loru sunt deochiaţly îî lingu de trei orî pe frunte 
si dicu:

Fugi deochi
Dintre ochi
Ca volbura peste cale
Şi ca ventulu preste marc !
Fugi deochi
Dintre ochî
Din templele capului,
Din faţa obrazului 
Şi din sgârciulu nasului, 
Din baerele inimeî.
Din capii,
De după capii.
Din 99 de mădulărî.
Din 99 de încheeturî.
De va fi deochiatii 
De bărbaţii,
Să-Î crepe boşele,
Să-î curgă sângele.
De va fi deochiatii 
De nevastă cu băiatii,
Să-î crăpe ţifele,
Să-î curgă laptele.
De va fî deochiatii 
De fată mare,

Să-î cadă perulii 
Ca fuiorulii.
De va fi deochiatu 
De vre-unii băiatii,
Să-î crepe pulpele,
Să-î curge sângele.
De va fi deochiatii 
De strigoii!
Saii strigoică^
Să mănânce fierul li 
Şi oţelulu.
Acestu deochiatu 
Să remâe curaţii 
Şi luminaţii
Ca D-deii, ce l’o lăsaţii.
Să-î fie de vorba mea 
Şi de graiulii meii,
Maî mulţii dela D-deii!
Cum va plăti 
Aceluî ccî diee 
De cu dragii 
Si de grăbii,
Aşa-î va trece de curendii! (1)

Altu descântecu, totii din Transilvania, sună aşa :

Deochiulii e iute ca ventulii 
Negrulii şi greii ca pămîntulii.
Doî ochî reî că te-aii veclutii,
Doî ochî reî te-aii deochiatu.

(1) Corn. de d-lu Rom. Simu, înveţatoru în Orlatu. —Ve^î descânteculu acesta, 
cu puţine abateri, şi la W. Schmidt, op. cit. p. 37.



— 357 —

Treî ochi buni ţi-au ajutatu 
Tatălu, Fiulu şi Duchulu sfîntu.
Dela mine eşti născuţii 
Dela mine-ţî fie leculu! (1)

Plânsorile. Dacă copilulu de ţîţă alu unei femei atâtu 
cliua câtu şi noptea nu pote de felii dormi, dacă plânge şi 
se vaetă ne’ncetatu fără ca să-lil doră ceva, se crede că 
cine-va din nebăgare de semă sau din răutate, însă mai alesu 
că o altă femee, care asemenea are copilu micu, i-a luaţii 
somnulu, sau i-a trimişii unu felii de morbii, care în cele 
mai multe părţi ale Bucovinei şi Moldovei se numesce Plân- 
sorî, sing. plânsore, iar în ţinutulu Dornei precum şi ’n unele 
părţi ale Transilvaniei Plânsu rm (2).

Luarea somnului, după credinţa poporului din Bucovina, 
se pote face în mai multe chipuri şi anume:

Femeea, care voesce a lua somnulQ, se duce la o casă 
unde se află unu copilu de ţîţă şi fură o pelincă sau altu 
lucru de alu copilului aceluia, sau varii de sub terestră unde 
scie că dorme copilulu respectivii, dicendu:

— Eu nu ieaii copilulu, ci somnulu şi odihna lui!
Rostindu cuvintele acestea apucă obiectulu furaţii, se duce 

cu dînsulii acasă şi-lu pune în legănulu copilului seu.
Făcendu acesta, cugetă femeea că copilului, de unde a fu

raţii ea obiectele sus amintite, l-a luaţii somnulâ. Iar despre 
copilu, din minutulii în care i s’a luaţii somnulu în chi- 
pulii aretatii, se crede că nu pote mai mulţii de felii dor
mi, cum a dormiţii mai nainte, ci cd plânije mereu none

(1) Corn. de Rom. Siinu. — Alte descântece de deochi sase vadâ la S. FI. 
Marianu, Descântece.

(2) «Ungaria,» revista socialâ-şticnţificâ-literară, 'Cluju 1892. No. 9. p. 378: 
«Sub plânsu reu se înţelege maî alesu morbulu copiiloru, cari nu dorinCi, ci 
incomodezâ pe părinţi cu plânsu continuu, maî alesu noptea. Se crede şi 
aceea, ca copiii respectivi aru fi săgetaţi de nisce omeni cu ochi reî.»
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nopţi după olaltă, şi dacă nu i se desface pote să şi moră. 
Din contră copilulu, pentru care s’a luatu somnulu, dorme 
forte bine.

Femeea, căreia îi plânge tare copilulu de ţîţă, mai alesu 
însă serile, şi voesce ca să nu mai plângă, pândesce unde se 
află la o casă cu copii mici sera lumină, şi cum a zăritu 
lumina, iea copilulu în braţe şi pâne şi sare într’o mână, şi 
aşa se duce apoi pe furişii ca să n’o vadă nimeni în dreptulu 
luminei dela casa respectivă, şi cum ajunge, aruncându spre 
lumină pânea şi sarea, rostesce următorelc cuvinte:

Bună vremea focuşoru 
ArcletorO,
Şi :ncăI(,litoru!
Am venitu să-mi încălcjescu 
Mânuţele 
Şi picioruţele 
Fetei mele N.
(Feciorului meu N.);
Să ieau cina 
Şi hoclina 
Uela casa,
Dela masa 
Lui N. N.
Şi dela toţi căsenii 
S’o dau letci mele N.
(S’o dau feciorului meu N.).

Prin rostirea acestoru cuvinte crede ea că a luatu somnulu 
dela copiii, undo a arsu lumina (1).

De multe ori însă se ’nlemplă că femeea, alu cărei copilă 
plânge, nu voesce să se ducă ea singură ca să iea somnulu, 
ci trimite pre o altă femee, mai alesu însă pre o babă bătrână, 
o vrăjitore, care nu se teme a face cuî-va rău. Deci vră-

(l)^Dict. (Ic Maranda Nastasi, Româncă din Siretiu.
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jitorea respectivă, luându copilulu în braţe, o bucăţică de 
mămăligă precum şi trei surcele într’o mână, se duce după 
ce a asfinţită serele, unde vede că arde lumina în casă şi 
ajungendu rostosce de trei ori după olaltă cuvintele:

Focule,
Focşorule!
Na-ţî somnulu fiului meii,
Dr\-mî somnulu fiului teu!

şi aruncă pe rendu, după fie-care rostire, o surcică şi câte o 
bucăţică de mămăligă spre casă.

După ce a făcută acesta se ’ntorce cu copilulă acasă şi 
culcându-lă se dice că îndată aţipesce şi ddrme cu multă 
mai bine, de cum a dormită mai nainte. Iar despre aceia, 
dela cari s’a luată somnulă, se crede şi se dice că din mo- 
mentulă acela nu potă mai multă de felă dormi saă numai 
forte puţină şi încă şi atunci reă (1).

Din causa celoră înşirate până aici apoi nu e nici de cum 
bine, după credinţa Românceloră, ca sera şi noptea din casa, 
unde dorme ună copilă de ţîţă, să se vadă lumină pe te
restră saă pe aiurea afară, căci omenii cei răutăcioşi şi cu 
deosebire vrăjitorele, cărora nu le e nimică sfântă în lume, 
vedendă lumina saă zarea de focă, începă a vrăji pre copilă, 
iar copilulă vrăjită de cătră o atare femee fără de inimă, în
dată capătă Plânsorî, şi atâta ce plânge până ce se bolnă- 
vesce (2).

Dreptă aceea, cum însereză, e bine ca să se astupe tote 
ferestrele, unde e copilă de ţîţă în casă, că apoi nime nu 
pote nimică să-i facă (3).

(1) Dict. de M. Bărbuţă din Crasna.
(2) Dict. de M. Nastasi precum şi alte Românce din Bucovina.
(3) In Bucovina şi Moldova, vecjî «Şe4et6rea)), an. I. Fălticeni 1892, p. 52: 

«Unde-î copilu micu în casă, trebue noptea astupate ferestrele, ca să nu fure 
cine-va somnulu copilului.»
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Maî departe credu şi spunu Româncele din Bucovina că 
din casa, unde se află unu copilu micii, nu e hine să dea 
focii, fiindu-că 'prin ac4sta p6te să i se fure somnulU, şi dacă 
se şi dă, atunci să se arunce îndSreptu peste pragu unu căr
bune din partea celui ce iea foculu, anume spre a înturna 
somnulu copilului nou-născutu (1).

Totu aşa credu şi spunu şi Româncele din Moldova.
«Când iei focii dela casa cu copii,— scrie d-ş6ra Sevas- 

tos,— dai apoi unii cărbune peste pragii, ca să nu iei, som- 
nulâ copiilorti (2).»

Iar când vine cine-va în casă, unde se află unii copilu de 
ţîfă, fie bărbaţii sau nevastă, tînSru sau bătrânii, trebue nu
mai decât să lase somnulă copilului, adecă o baeră, sau ori 
şi ce dela sine. Făcendii acesta, se crede că copilului nu i 
se ’ntemplă nimicii, din contră dacă nu-i lasă nimicu, forte 
lesne pote chiar şi pe nevrute respectivulii să-i iea somnulu (3).

«Când te duci la o casă cu copilu în legănii,— scrie d-ra 
Sevastos cu privire la Românii din Moldova,— îi dai somnii 
din câte-va fire de brâu, din blană sau o codiră ceva, în 
sfârşiţii din ceea ce ai, dicendu:

—«Să dormă bine ca mine, să crescă mare şi grasu ca mine!
«Iar de eşti slabii clici;
—«Să fii graşii, nu ca mine! (4)
Ce se atinge do Trimiterea plânsoriloru, apoi acesta se 

face astu-felii:
Pemeea, alii cărei copilu n’are somnii, când vede întâiaşi 

dată unde-va lumină sera, se ’ntorce într’acolo cu copilulii 
şi 4ice:

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă.
(2) Căletoriî, p. 46.
(3) Cred. Rom. din Bucovina şi Transilvania corn. de d-lu Rom. Simu.
(4) Călătorii, p. 46.
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Dragulu mamiî puişorii,
Iată colo unu focşorii!
Deci grăbesce 
Şi pornesce 
De-ţî încălcjesce 
Picioruţele 
Şi mânuţele 
Şi-ţî las’acolo:
Plânsorile,
Strânsorile,
Durerile
Şi tote chinurile.
Şi neodihna,
Şi-ţi ie de-acolo
Odihna
Şi crescerea
Şi te ’ntorce acasă
Sănetosu
Şi voiosu!

După rostirea acestoru cuvinte aruncă de trei orî pâne 
şi sare în partea aceea; unde a vSdutu lumină! (1)

Alte Românce, precum bună oră cele din Boianu, dacă 
are vre-unu copilu plâns6rey adecă dacă plânge neconteniţii 
şi nu voesce nici să sugă nici să dormă, ieau pe la înserate 
o bucăţică de pâne, iesu cu dînsa şi cu copilulu bolnavii 
afară, caută în tote părţile prin satu şi cum zărescu unde-va 
focu ardendu, îndată începu a purta bucăţica cea de pâne 
împrejurulu capului şi a dice:

Ionică (2), dragulu meu!
Nu fi tu aşa de reii,
Mergi la foculu celu de colo 
Şi te vîră pe ferestă 
Şi te du până la vatră

(1) Dict. (le M. Nastasi.
(2) Adică după cum e numele copilului bolnavii.
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Şi-ţî încălcjesce 
Mânuţele 
Şi tălpuţele,
Şi lepădă 
Necina,
Nehodina,

Şi-ţl ie somnulu, ce-ţl lipsesce
Şi spre casă te pornesce,

Şi vin’a casă 
Şi şccjî la masă,
Şi cmesce,
Şi hodinescc,

Şi somnulu mi ţi-lu plinesce! (1)
In chipulu arătatu, după credinţa Românceloru din Bu

covina, se iea somnuM dela copiî şi li se trimite pîânsorî.
Dar precum în contra altoru bole, aşa şi în contra plân- 

soriloru şi spre recâştigarea somnului întrebuinţeză diferite 
mijloce şi descântece.

Aşa unele mame, voindu a recâştiga somnulu copiiloru sSi, 
ieau pae din bârlogulu unde dormu purceii şi le punu în 
legânii, altele fură ceva dintre lucrurile copilului, despre a 
cărui mamă presupună ele că ar fi luatu somnulu, şi pu- 
indu-le în legănulu copiiloru săi credu că aceştia înceteză 
de plânsă, dormu ca şi mai nainte şi se restaureză vădendu 
cu ochii (2), şi iarăşi altele îî scaldă în strohu sau cu som- 
norâsă (3).

Unele din contră cumpără o ulcică nouă, se ducii cu dînsa 
şi aducu apă neîncepută dela trei lântâni, mai cu semă dela 
fântânele, cari au ciutură, ca cu atâta scoterea apei să fie

(1) Dict. de Maria Rabulaşca, Românca din Boianu, şi corn. de d-lu V. 
Turturenu.

(2) Datina şi credinţa Româniloru din Bucovina.
(3) Sevastos, Căletoriî p. 48: «De copilulii nu dorme, scaldă-lu cu strohu 

sau cu somnorosâ şi-î fă de ])lânsorl.yi
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mai înclămânatică si mai lesniciosă. Mer^endu si întorcendu-1 o I

se cu apa acesta nu vorbescu cu nime nici unu cuvinţelu, nici 
nu se uită înapoi, căci dacă se uită, credu ele, că apa aceea 
nu e de nici unu folosii.

După ce sosescu cu ulcica plină de apă acasă, spală co- 
pilulu cu dînsa pe frunte, pe temple, pe mâni etc., îi dau 
vr’o câte-va picături să bee, iar cu restulu ce rămâne se 
ducii mai cu semă la o casă unde e copilii micii, pe a 
cărui mamă aii prepusii că a luaţii somnulii dela copilulu 
loru şi aici, sosindu în dreptulii unei fereşti, unde dorme 
copilulu acesteia, aruncă apa rămasă în ulcică în crucişii a- 
supro ferestrei. Se apropie apoi de lerestră, sgândăresce înceţii 
ca să nu o audă nici s’o vadă cine-va o lecă de tencuelă 
de pe părete dicendu:

— Eu nu iau copilulu, ci somnulu şi odihna acestuia!
După ce a luaţii tencuiala se ’ntorce, băgendii de semă 

ca să nu o vadă nime, acasă şi pune tencuelă sub aşternutulii 
copilului în legănii.

Prin acestă procedură cugetă mama copilului că şi-a ajunsii 
scopulu, că copilulu său iar are să dormă bine şi liniştitu 
ca şi mai nainte.

Multe femei, de şi aii prepusii pre cine-va că acela ar fi 
luaţii somnulii copiilorâ săi, sau le-ar fi trimesii plânsori, totuşi 
nu vorii să-lii iea dela copiii acelora îndărăptii, ci mai de 
grabă luându copilulu cu plânsori în braţe, iau o bucăţică 
de pâne şi una de sare în mână, se ’ntorcii cu faţa căiră 
pădure, dacă e vre-o pădure prin apropiere, de nu, apoi chiar 
şi numai cătră unii arbore, şi dicu:

Bună vremea pădure!
Dumnia-ta ai fete 
Şi eii am feciori,
Hai ne-omu încuscri 
Si ne-omii nemuri.
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Sau astu-felu:

lea clela leciorulu. meu 
Plânsorile,
Strînsorile,
Intinsorile,
Durerile
Şi tote chinurile,
Şi neodihna,
Şi dă odihna 
Şi crescerea 
Copaciloru teî 
Feciorului meu!

Bună vremea,
Bună vremea,
Mamă căletore !
Haî să ne ’ncuscrimu !
Să ne nemurimu.
Tu aî fată,
Eu feciorii.
Na-ţî plânsorile 
Şi strînsorile 
Şi ’ntinsorile.
Pociturile 
Şi răhniturile.
Durerile
Şi tote chinurile 
Feciorului meu 
Cu pane şi cu sare.
Iar tu dă cina 
Şi hodihna 
Fetei tale,
Feciorului meu!

Dacă copilulu bolnavii de plânsorî e fată, atunci dicu aşa:

Tu aî fecioru 
Eu am fată etc.

Din pânea şi sarea, cu care încunjură copilulu când des
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cântă, aruncă totu câte o bucăţică asupra pădurii sau asu
pra arborelui spre care descântă (1).

Unele femei în locu de pane şi sare ieau trei surcele şi 
o bucăţică de mămăligă într’o mână, iar copilulu bolnavii 
de plânsori în braţe şi eşindu după asfinţitulu sorelui cu 
dînsulu afară se îndreptă cu faţa spre pădure, iar cu spa
tele întorşii spre casă şi apoi cuvinteză;

Mama, mama pădurii!
Na-ţî somnulu fiului meu 
Şi dă-mi somnulu fiului teu!

Aceste cuvinte le rostesce de trei ori şi la fie-care ros
tire aruncă câte o surcică şi câte o bucăţică de mămăligă 
peste capii spre casă. Făcendu acesta credii că copilulu ca
pelă somnii (2).

In Stroesci, districtulii Sucevii, când are unu copilii plân
sori şi nu pote de felii dormi, i se strigă somnulu de regulă 
dela pădure, nici când însă dela vre-o casă, căci se crede 
a fi mare pecatO, dacă i se strigă dela casă. Iar dela pă
dure i se strigă astu-felii:

Mama saii şi altă femee descântătore iea pre copilulii, ce 
sufere de plânsori, în braţe, precum şi none cărbuni stinşi 
în mâna dreptă, iese apoi pe la sfînţitulu sorelui, atâtii cu 
copilulii câtu şi cu cărbunii afără şi întorcendu-se cu faţa 
spre pădure elice:

Hu, hu, bure,
De pădure.
Cea mai mare 
Şi mai tare 

Preste tote pădurile:

(1) Dict. de M. Nastasi.
(2) Dict. de M. Bărbuţă.
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Hu, hu, hure,
De pădure;
Na-ţî plânsorile 
Şi ’ntinsorile,
Durerile 
Şi suferinţele 

Copilului N. în semă.
Să se ducă plânsorile 

Şi întinsorile,
Durerile 
Şi suferinţele 

Copilului N.
Iar tu dă liniştea 

Şi hodina 
Fetei tale 

Copilului N.
Ce-î de Dumncdeu născutu. 

Şi făcutu,
Să dormă, să hodinescă, 
Nimicu reu să nu gândescă!

Pe când rostesce cuvintele acestea sverle cărbunii spre 
pădure.

După acesta, întorcendu-se cu copilulu în casă, nu vor- 
besce nimicu. Altă femee însă, care se află în casă, cum o 
vede că întră în năuntru, întrebă: «Ce faceţi?)); Iar ea res- 
punde:

Ce să tăcu? ia făcu şi eu 
Ce-a ronduitu Dumne(Jeu.
Să dormă, să hodinescă,
Nemică să nu gândescă,
Să dormă uşoru ca mielulu.
Să se ’ngraşe ca purcclulu!

După acesta, puindu copilulu în legănu, dicu amendoue 
împreună:
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Dâ, Domne, aşa să fie!
Aistu copilu să se culce,
Să dormă, să hoclinescâ,
Nemicu reu să nu gândescă,

Că-î născutu 
Şi făcuţii

In piele de lupii învăscutu ! (1)

Româncele din oraşele Siretiu şi împrejurime, când li-su 
copiii bolnavi de plânsorî) îî îau după apunerea soreluî în 
braţe şi ducendu-se cu dînşii în grădină rostescu de trei 
orî după olaltă versurile ce urm^ză:

Mama câmpului!
Şi’ tu aî copilii 
Şi eu am copilii.
A Iii meii mereii plânge.
Iar alii teii nu plânge.
Din acestă seră 
Alii teii să plângă 
Şi alii meii să tacă !

In fine unele luându asemenea copilulu în braţe, iar în 
mână trei baligi de călii şi întorcendu-se cu faţa spre unu 
delii dicu:

Sorele după delii,
Plânsorile 
Şi strînsorile,
Pociturile 
Şi răhniturile 
In baligă de călii !

In timpulu rostire! acestorii cuvinte învîrtescu cele trei 
baligi de calii împrejurulii capului şi apoi le aruncă.

După ac6sta mergu, până nu sfinţesce sorele, totu cu copi
lulu în braţe Ia găinărie şi clicii:

(1) Dict. de An iţa Boca şi corn. de d-lii I. Berarii, exarchiî şi parochCn
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Bună vremea.
Bună vremea,
Cucoşule!
Na-ţî pane şi sare
Şi iea dela copilulu meu
Plânsorile,
Strînsorile,
Şi ’ntinsorile,
Pociturile,
Răcniturile,
Durerile
Şi tote chinurile 
Şi neodilina,
Şi dă odihna 
Şi somnulu 
Nevesteloru tale 
Copilului meu !

Rostinclu cuvintele acestea de trei orî după olaltă şi totu 
de atâtea orî încunjurându copilulu câte cu o bucăţică de pâne 
şi una de sare dela piciore la capii, după fie-care încunju- 
rare le aruncă jos (1).

In Ţera-Bomânescd^ când unii copilu nare somnii; mama 
lui iese afară cu vinii, sare şi pâne; şi ce casă va vede 
întâi cu trei ferestrey aruncă cu acelii vinii, sare şi pâne spre 
ele dicendii:

((Nesomnulii şi neodihna copilului meu C. să fie la voî 
şi în casa vostră, iar în casa nostră şi la copilulu meii C. 
să fie odihnă şi somnii, şi iată cu nesomnulii şi neodihna 
din casa nostră ve dau şi pâne, sare şi vinii! (2)))

In alte părţi, totu din Ţera-Românescă, muma, alii cărei 
copilu e bolnavii de plânsorî, l\u iea pre acesta în braţe 
şi o bucăţică de mămăligă în mână, şi apoi eşindii astu-

(1) Dict. de Maranda Nastasi.
(2) londnu, op. cit. p. 19.
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felu în ogradă şi întorcendu-se cu faţa spre pădure, dice de 
trei orî după olaltă:

Mama pădurii!
Am trimesu unii semnii la tine 
Dela copilulii meii,
Să-ţî dau strînsii 
Cu plânsii
Şi să-mî daî somnulii 
Şi hodina fetii tale,
Ca să dormă ca butucii 
Şi să tacă ca chiticu.
Cum dormii paserile în păduri 
Aşa să dormă copilulii la mine !

După fîe-care rostire a cuvinteloru acestora iea câte o 
bucăţică de mămăligă, care a foştii maî nainte^ când a eşitu 
în ogradă, ruptă în trei părţi, şi o svîrle spre pădurea cătră 
a cărei mamă sa adresaţii (1).

In Moldova, judeţulii Suceva, comuna Heciu, când copi
lulii plânge noptea şi nu se pote odihni, adecă când e strînsii 
şi are plânsorî, atunci o babă care descântă orî mama co
pilului, dacă scie, îî face de plânsorî aşa: sera, când asfin- 
ţesce sorele, iea copilulu în braţe, iese cu dînsulii din casă 
şi se duce în ogradă. Acolo se prepară de trei baligi de 
călii şi întorcendu-se cătră asfinţiţii, iea câte una pe rendii 
din aceste trei baligi, o învîrte de trei orî pe de-asupra 
capuluî copiluluî dicendu aşa:

Sorele după delii,
Strînsulii 
Şi plânsulii
Luî N. în baliga asta de călii.

(1) Lupaşcu, Medicina babeloru, adunare de descântece, reţete de doftorii 
.şi vrăjitorii babescî. Estrasu din Analele Academiei române. Bucurescî 1890, 
p. 45.

MarianUt Nascerea la Bom&nl. 24 •
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Ilu atinge cu clînsa peste frunte şi o svîrle apoi cătră 
asfinţiţii.

Aşa se face cu tote cele trei baligi de calu.
Acestu descântecu se repetă în trei seri de-a rendulu şi 

copilului i se face bine, scapă de plânsori. Acestu descân
tecu se face la sore.

Unele femei rele la inimă, cari nu se gândescula păcatii, 
facil, tocmai ca şi o seină de Românce din Bucovina, la 
alte femei cu copilu micu, ori la ori-ce altă casă chiar şi 
fără de copilu. Astă-felu femeea, care voesce să tacă reu, 
iea copilulu în braţe şi trei boţurele de mămăligă, iese afară 
si se întorce cătră o casă în cotro vede lumina la ferestră, 
iea pe rendu câte unulu din aceste trei boţuşore de mămăligă, 
întinde mâna cătră ferestră casei cu lumină dicendu aşa:

«Cutare! (numele copilului) vedi luminiţa aceea?» Totu 
ea respunde, «o vădu, mamă!»

«Du-te acolo şi-ţi încăldiesce mânuţele şi tălpuţele, lasă-ţî 
strînsulu şi plânsulu, iea-ţi somnulu şi hodina şi vinu la 
mama şi te culcă, şi dormi ca mielulu la oie!»

După rostirea acestoru cuvinte îlu atinge în frunte cu bo- 
ţulu de mămăligă asvîrlindu-lu cătră casa aceea.

Aşa se repetă de trei ori cu fie-oare din acele trei boţuri 
de mămăligă în trei seri de-a rendulu şi copilului se face 
bine.

Dar plânsurile flindu trimise acolo la casa aceea, ei nu 
mai potu ave somnii şi odihnă, nu potu dormi în nopţile 
acelea. De aceea femeile dela ţeră, cari au copii mici, cum 
însereză şi aprindă luminarea sau lampa, punu ţoluri pe 
ferestre ca să nu se zărescă lumina de afară spre a nu le 
trimete cine-va plânsori, căci copilulu atunci totă noptea 
plânge şi nare somnu (1).

(1) «Şe(}etorea,» an. I, Fălticeni 1898, p. 121.
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Româncele din unele părtî ale Transilvaniei întrebuinteză 
în contra 'plânsoriloru sau a plânsului r&ă, după cum nu- 
mescu ele morbulu acesta, următorulu descântecu:

Eşî cluhu rcu 
Din capulu seu,
Din osele sale,
Din ciolanele sale.
Ieşi şi tc du!
In munţii ceî pustii,
Unde COCOŞI negri 
Nu cântă,
Unde mâţi negri 
Nu umblă.
Unde câni negri 
Nu latră.
Şi omu pămîntenu nu este, 
Eşî şi te du,
Că te-oiu blăstema 
Cu 99 de cruci.

Cu 99 de vanghelii.
Eşî şi te du 
Pe păreulu celu reu; 
C’acolo e lucru reu.
Acolo junghie.
Acolo prejunghie,
Acolo ameţesce,
Acolo ţepenesce!
N. N. să saie,
Să resaie
Ca unu argintii curaţii,
Ca unu strecuraţii.
Ca D-deii ce l’o daţii!
Dela mine descânteculii 
Si dela Dumnedeii leculii!

Dacă plânsulU sa iscaţii din causă că copilulu, care-lii 
are, ar lî foştii săgetată de nisoe omeni cu ochii rfeî, atunci 
nemijlocită după descânteculă de maî sus, rostescu ca adausu 
încă şi pre celă următoră:

Eşî săgetătură 
Te-ajunge leşinătură!
Eşî ciocă negră 
Cu cuşmă negră,
Cu N. N. n’aî trebă!
Dela mine descânteculă,
Dela Dumnecjieă leculu!

In timpulu descântăriî copilulă morbosă se atinge pe capă 
în crucişă cu cociorva udată în apă.

Recâştigarea odihnei copilului se crede a se esopera încă 
şi prin înfundarea hornului cu haine de ale sale; la capă
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i se pune sub perină câte o petră. Hornulu se. astupă, când 
nu e focii (1).

Se pote însă forte lesne întâmpla ca unu copilu să n’aibă 
somnii şi să plângă din altă causă, nu numai din causă că 
unu bărbatu sau o femee ore-care i-ar fi luatu somnulâ.

Aşa cine scote unu copilu afară din casă mai nainte de a 
se împlini 50 de dilo dela nascerea lui şi se va areta cu 
dînsulu înaintea viteloru, când acestea vinu sau se ducii la 
păşinne, spunu şi credu Româncele din Ţera-Iiomânâscă, că 
acelu copilu iea sbieretulu viteloru şi totă noptea nu dorme (2).

Deci dacă unu copilu şi-a pierdută în chipulu acesta som- 
nulu şi plânge noptea, e bine ca sera să i se pună faşa 
de-a curmedişulu drumului, ca vitele ce vinii dela păşune 
să trecă peste ea, şi astii-felii încingendii copilulii cu ea, nu 
mal plânge', sau să se iea somnişoru după tufe şi să se lege 
la faşă, şi atunci nu mal plânge (3), sau să i se ţină scute- 
culă la stele, şi a doua di să-lu înfaşe cu elu că apoi îl va 
veni somnii (4).

Dacă unu copilu dela nascerea lui plânge continuii o săp
tămână, e unii semnu că îhi bântne duhurile cele necurate (5); 
prin urmare după credinţa Româncelorii din Ţera-Românescă, 
nu e bine ca unu copilu să se scotă din casă înainte de 
40 de dile dela nascerea lui, căci scoţendu-se se lipesce Mama- 
pădurii de dînsuhi (6).

In line când cine-va ţine sera vre-unu copilu în braţe, să 
nu-lu oridice în sus mai multu decât statura celui ce-lu

(1) «Ungaria,» revista cit. p. 378.
(2) lonenu, p. 10.
(3) lonenu, op. cit. p. 10 —11.
(4) lonenu, op. cit. p. 18.
(5) lonenu, op, cit. p. 12.
(6) lonenu, op. cit. p. 11.
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ţine, căci dacă îlu ridică mai sus, atunci nepota va plânge 
multu (1).

Făcendu cele înşirate până aice crede fie-care Româncă, 
că copilulu seu trebue numai decât să înceteze de plânsu 
şi să ddrmă cu multu mai uşoru şi mai bine de cum a dor
mită înainte de acesta.

Totu aici credu că e loculu celu mai potrivită de a a- 
minti credinţa unoră Români din Bucovina precum bună- 
oră a celoră din Siretiă, cari spună că, atunci când plângă 
copiii cei mici prin somnă. Maica Domnului îi amăgesce că 
aă murită mamele loră, iar când rîdă prin somnă, atunci 
se bucură, căci Maica Domnului le spune că n’a murită, ci 
numai i-a amăgită.

Copiii cari rîdă în somnă, spună şi credu Româncele din 
Ţera-Românescă, că îi mângâe Maica Domnului (2).

Totă aşa credă şi Românii din unele părţi ale Transil
vaniei Iată ce ne scrie în privinţa acesta d-lă Rom. Simu: 
«Când plânge copilulă mică prin somnă se crede că de aceea 
plânge, pentru că i se arată Maica sântă şi îi dice; amâre 
mama ta», şi apoi întorce vorba şi dice: (.dacă mama ta!», 
după cari vorbe copilulă începe a rîde.»

Ce se atinge de Românii din Macedonia, la cari asemenea 
se află credinţa acesta, d-lă T. T. Burada ne spune urmă- 
torele:

«De se întemptă să rîdă copilulă prin somnă, nu-i bine 
ca mama saă altă cine-va să se uite la elă, căci se crede 
că atunci elă vorbesce cu ângerulă care îi spune că: i-a 
murită tatălă lui, şi elă îi răspunde ridendă că: puţină îi 
pasă, şi dacă după ce a rîsă se întâmplă de plânge, totă

(1) loncnu, op, cit. p. 19. 
/2) loncnii, op. cit. p. 24.
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prin somnii, atunci se crede că ângerulu îi spune că: i-a 
muritu mama lui, şi atunci copilulu se raâhnesce, căci scie 
că mama îlu iubesce cu multu mai multu decât tatălu. 
Şi întru adeverii femeea Macedonencă arată o iubire cătră 
copii, ce nu se pote descrie, în timpii ce tata este departe 
de a o ajunge (1).»

In fine Românii din unele părţi ale Transilvaniei spunu şi 
credii că copilulu care plânge multu şi e reu când e micu, 
■când va fi mare va fi bunii, iar copilulu care e bunii când 
e micii, se crede că, când va fi mare, va fi i'6u (2).

In Macedonia noulu născuţii nu se culcă cu faţa la lună 
până ce nu împlinesce unii anii, căci se crede că acesta îlu 
slăbesce.

Iar de se ’ntemplă ca noulu născuţii să plângă multu 
întruna, femeile clicii cd-î luata de lună, şi pentru ca să nu 
mai plângă recurgă la următorulu mijlocu superstiţiosu: ieaii 
unu ou şl-lu spargă într’o strachină de Iută, pe care o a- 
coperă cu o cămaşă de a noului născută, şi o pună să stea 
astă-felă sub ună trandafiră o nopte întregă. Dacă oulă dispare, 
îlă mănâncă mâţele saă alte dihănii, femeile clică că l a 
mâncată luna şi nu mai are nimică cu noulă născută, pe 
care apoi îlă îmbracă cu acea cămaşă şi înceteză de a mai 
plânge. Dacă oulă nu dispare, femeile îlă observă, şi dacă 
le pare cum-va că găsescă mici schimbări, se consideră acesta 
ca o împăcare cu ea, când atunci cu toţii se bucură, căci 
cămaşa noului născută capetă putere de vindecare şi e bună 
de lecă.

Când muma voesce ca copilulă să nu mai fie ferită de 
lumina • lunei, atunci îlă scote în faţa ei şi îlă promite i^i- 
cendu i ţi-lti dait slaba .şi mica, s’mi-la dai gione mare —i\-\h

(1) 01)iceiurile la nasccrea copiiloru, în op. cit. p. 45—46.
(2) Corn. de cl-lu I. Georgescu.
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dau slabii şi micii, să mi-lu daî voinicii mare ; — din mo- 
mentulu acela copilulu nu se maî feresce de lumina luneî 
şi nici se teme că va fi luaţii de ea (1).

De şi nu potii spune cu siguritate^ totuşi îmî vine a 
crede că în îmbinare cu credinţa acesta despre lună stă şi 
următorulu fragmentii dintr’o poesie poporană din Bucovina, 
comuna Costâna, districtulu Suceviî, care mi Ta comunicaţii 
profesoralii şi colegulii meii d-lii V. Bumbacii:

Lună, lună,
Gărgăună,
Ce ’nserezî 
In tote serile,
Nu vedî

Cum şede Domnulu pe patu 
Şi mănâncă pâne de furatu 
Şi se rogă rugului 
Şi se ’nchină cucului,
Cere calu de călărie 
Să purcedă la domnie,

Ş7a audiţii 
C’a făcuţii 
Sora sa 
Trei feţe 
Logofeţe:
Una o pieritii.
Una o muritii.

Una pe munţi o fugitu.
Munţii s’o cutremuraţii,
Pietrile s’o despicată.
In raiu o alergată,

Raiulă s’o deschisă,
Maica Precista o în visă,
Dumnecleă o rîsă.

(1) Biirada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op, cit. p. 45.
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RgulQ-Copiilord. Sub «r^ulu-co'piiloru», riumitu altmin
trelea şi «b6lay> sau «răutatea copulority>, înţelegu Românii 
din cele maî multe părţi ale Bucovinei acea bolă, ce constă 
dintr’unii felii de cârcei de stomachii, cari frămîntă pre copii 
în năuntru şi-î sgârcesce une-orî aşa de tare, până ce-i făcu 
ghiemu şi le ducu piciorele la gură. Alte ori copiii, ce sunt 
torturaţi de acestă boia, tăcu spume la gură, schimbă felii 
de felii de feţe, ba adese-ori se schimosescii, adecă li se su- 
cesce vre-o mână, vr’unii picioru, se ’ncrucişeză, li se strîmbă 
fălcile, li se slăbescii tote nervele şi rSmânu apoi, dacă se 
întâmplă să nu moră, astu-telii schimosiţi pentru totă vieţa. 
Insă cei maî mulţi copii nu potii petrece şi scăpa de acestă bolă 
urîciosă, ci mai de grabă morii (1).

In Muntenia saii Ţera-Eomânescă morbulii descrisu mai 
sus, pe lângă «hâla» saii «răulă-copiiloru)) (2), se mai nu- 
mesce încă şi apucat^ încleştata, strînsă, strînsură, strînsd- 
tură şi încleştăturd.

Când vre-unu pruncii se svîrcolesce şi plânsulO îi este 
înăbuşită de dureri, atunci babele şi moşele din Muntenia 
dicu că: «e apucata de inimd saa de rinichh^ (3).

Răula-copiilora se capStă, după credinţa Româniloru din 
Bucovina, maî întâi şi ’ntâî din causa spiritului necurată 
şi rSutăciostt numită Samca saă Avestiţa, care tortureză pre 
copii până ce-î cuprinde rSulă acesta, apoi din spaimă mare, 
din lovire fără de veste peste mâni şi degete, prin răcnetulă 
fără de veste asupra copiiloră, prin bătae în somnă, prin 
sunetă de puşcă şi de trăsnetă, prin căderea dintr’ună locă

(1) Marianu, Descântece, p. 194—203. Totu acolo sa se vadâ maî multe des
cântece de acestă b61ă.

(2) Hasdeu, Dict. limb. ist. şi pop. a Rom. t. II, p. 1426.
(3) G. Dem. Teodorescu, Poesiî pop., p. 362 şi 363.



— 377

reu^ prin opărire sau frigere la focu, prin plânsu îndelungaţii 
precum şi când zăcu prea mulţii de altă bolă (1).

Româncele din Bucovina^ cari voescu a scăpa şi vindeca 
pre copiii cuprinşi de acestă bolă rSutăciosă şi periculosă, 
ieau trei fire de liaclmă şi le descântă rostindii pentru fie-care 
firii cuvintele următore şi împungendu-le în acelaşi timpii 
cu unu cutitii.

Demineţa m’am sculatu,
Pe faţă că m’am spelătu,
Pe N. în braţe-am luatu,
Pe cale m’am mănecatii.
Pe cale frumosă,
Pe cărare grasă 
Eu că m’am porniţii 
Şi m’am întâlnitu 
Cu leulu şi cu leuoia,
Cu ursulii şi cu ursoia,
Cu lupulu şi cu lupoia,
Cu Samca şi cu Samcâia 
Şi cum m’am tâlnitu,
In locii m’au opritu,
Pe N. l’au smintită,
Trupulii i‘0 ’ncordatu, 
Pieptulii i-o ’ncleştatii, 
Spetele i le-o fărmatu,
Ceasu de morte că î-o datu... 
Tu leule cu leoie;
Tu ursule cu ursoie,
Tu lupule cu lupoie,
Şi tu Samcâ cu Samcoie,

Şi ’napoî ve înturnaţî,
N. s’adormă 
Şi să dormă,
Să se odihnescă,
Somnulu să-şî plinescă,
Faţa să-î rumencscă,
Maî mare să crescă,
Să fie grosu 
Şi sănetosii 
Şi voiosu
Ca Maica Domnului 
Când l’o . născută,
Şi ca maica sa 
Când l’o vedută;
Să nu remâe reă de lecă 
Nici câtă lină firă de macă 
In patru despicată,
In Mare aruncată...
Amină, amină, amină,
Ca sorele în senină! 
Descânteculă dela mine, 
Leculă dela Dumnetjeă 
Şi dela Maica preacurată!

Pe N. în pace-lă lăsaţi
După acesta iea o lecă de untu, îlu pune întro tigăiţă 

şi tlescântându-lu şi pe acesta rostesce cuvintele de mai sus

(1) Corn. de d-lu G. Tomoiagă şi alţi Rom. din Bucovina.
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asemenea de trei orî după olaltă. Apoi dumicându firele de 
hacîmă descântate merunţelii şi punendu-le în tigăiţa cu untu 
ca să se prăjescă, cum s’au prăji tu bine, unge copilulii cu 
amestecătura acesta peste totu corpulu, dar maî aleşii pe 
faţă şi pe pieptu.

Făcendu acesta crede că copilului trebue să-î înceteze du
rerile şi să se vindice de (.crăulă^^ de care e cuprinşii (1).

Româncele din Moldova întrebuinţeză spre acelaşi scopii 
următorulu descântecu, care se descântă de trei orî după 
olaltă întro di de secii, şi maî aleşii Lunia până a nu re- 
sări sorele:

M’am porniţii 
La pădurea de fierii 
Şi-am găsitii 
O pasSre de fierii,
Şi şi-o lăcutii 
Ciiibii de fierii 
Şi s?o ouatii 
Oue de fierii,
Şi-o scosii puî de fierii 
Cu clonţulii de fierii,
Cu aripi de fierii.
Cu pene de fierii,
Cu totulu de fierii.
Şi-o prinşii puii a cântă 
Şi-a se văetâ:
—Vaî de dînşiî 
Şi de dînşiî:
Da eî ce-orii mânca 
Şi ce-orii be,
Că s’o veijutii toţi aşa: 
Cu clonţulii de fierii.
Cu aripî de fierii.
Cu pene de fierii

Cu totulii de fierii!
Da eii lorii le-am ijisii:
—Puilorii de fierii!
Cu clonţulii de fierii.
Cu aripî de fierii,
Cu pene de fierii,
Cu totulii de fierii.
Ce staţî de ve văclaţî?
La N. iute alergaţî 
Şi ceasulii reii îî luaţi 
Din pieptu 
De sub pieptu.
Din spate 
De sub spate.
Din inimă 
De sub inimă.
Din tote ’ncheieturile 
Şi din tote ciolanele.
Că şi eii voiii ajută,
Ceasulii colii reu l’oiii luă 
Şi ’n Marea-negră \\ l’oiii dă, 
Elii acolo va aşteptă 
Cu mese ^ntinse.

(1) Dict. de M. Bărbuţă din Crasna.
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Cu făclii aprinse,
Să ve vadă când îţî be 
Şi când îţî mânca 
Şi-acolo-ţî be 
Şi-acolo-ţî mânca

Unele Românce din Muntenia^ 
în apă caldă şi trăgendu-î pre 
tescu următorulu descântecu «

Eu m’am sculatu 
Şi-am plecaţii 
Pe cale,
Pe cărare.
Pe uliţa mare.
La rîulu luî lordanii,
La fântâna luî Bogdanii,
Să me spelu,
Să me linciurescu.
De bolă
Să me tămăduescu.
Cum am pornitu, 
înainte mi-aii eşitii 
Lupulu 
Cu lupoica,
Ursulu 
Cu ursoica,
Smeulu 
Cu Smeoica,
Ginerele 
Cu gineroica.
Eli fuga am datu.
După mine s’au luaţii;
Uşa am încuiatu 
Dar pe ferest’aii intratii,
In gură m’aii apucaţii:

Pân’vcţî sătura.
Pe N. iară li-ţî lăsa 
Să remâe curaţii,
Luminatu,
Cum e de D-deii lăsaţii (1).

scăldândupre copiiî (aapucoft)^ 
corpu cu un tu prospetii roş

ele a'pucată,))
Joşii m’aii trîntitu,
Osele mi le-au sdrobitii, 
Sângele mi l’aii sorbitu.
Am plânsii 
Şi m’am olicăitii.
Maica Precista m’a audiţii,
La mine a veniţii 
Şi-aşa mi-a grăiţii:
—Fiule, ce te jelescî 
Şi ce te olicăescî!?
—Căcî m7am sculatii 
Şi am plecaţii 
Pe cale,
Pe cărare.
Pe uliţa marc 
La rîulii luî lordanii.
La fontâna luî Bogdană,
Să me spelu,
Să me linciurescu.
De bolă
Să me tămăduescu.
Cum am pornitu, 
înainte mî-au eşitu 
Lupulu 
Cu lupoica,
Ursulu

(1) Dict. (le Gafiţa a luî Nicolae lacobu a Luciii, clin comuna Mălini, judeţulu 
Suc(3va.
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Cu ursoica,
Smculu 
Cu sme6ica,
Ginerele 
Cu giner6ica.
Eu fuga am datu,
După mine s’au luatu;
Eu uş’am încuiatu 
Pe ferest’au întratu,
Alte Românce, totii din 

în următorulu chipu:
A plecatu (cutare)
Pe cale,
Pe mare
La rîulii luî lordanu,
La fântâna lui Bogdanu, 
Să se spele,
Să se linciurescă.
De încleştatu 
Să se tămăduescă.
Cum a plecatu.
După elu s’au luatu 
Ursulu 
Cu ursoica,
Lupulu 
Cu lupoica.
Ginerele 
Cu gineroica,
Smeulu 
Cu smeoica.
Elu fug’a datu 
In cas’a întratu,
Uşele
A încuiatu.
Ferestrele

In gură m’au 'apucatu 
Jos m’au trîntitu,
Osele mi le-au sdrobitu. 
Sângele mi l’au sorbitu,
—Taci, fiule.
Nu te maî jeli.
Nu te maî olicăi,
Că eu mi te-oiii lecui 
Şi mi te-oiu tămădui (1).

Muntenia, descântă ade incleştat/ăy>

A astupată ;
Dar eî nu s’au lăsată.
Ci pe coşă aă întrată 
Cu dinţii,
Cu undrelele,
Cu măselele.
Cu zimţelele;
La elă s’aă repecjită.
De subţiori l’aă smâcită, 
In pămîntă l’aă trântită, 
Osele
I le-aă sdrobită,
Sângele 
I Paă sorbită.
A plânsă şi s’a olicăită. 
Maica Precista Ta aucjită, 
Pe scară de argintă 
S’a scoborîtă.
La elă a venită 
Şi astă-felă i-a grăită:
— Ce plângi (cutare)
Ce te olicăescî?
— Cum să nu plângă.
Să nu me olicăescă?

(1) Teodorescu, Poesiî pop. p. 362
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Eu aixiii plccatu 
Pe cale,
Pe mare
La rîulu luî lordanu 
La fântâna luî Bogclanu, 
Să me spelu,
Să mă linciurescu,
De bolă
Să me tămăduescu. 
După mine s’aii luatu 
Ursulu 
Cu ursoica,
Lupulu 
Cu lupoica,
Ginerele 
Cu gineroica,
Smeulu 
Gu smeoica,
Eu fuga am datii,
In cas’am întratu,
Uşele
Am încuiatu,
Ferestrele 
Am astupată.
Eî nu s’au lăsată,
Ci pe coşă aă intrată,

Cu undrelele.
Cu măselele.
Cu zimţelele 
La mine s’aă repedită.
De subsiorî m’aă smâcită,
In pămîntă m’aă trântită, 
Osele
Mi le-aă sdrobită;
Sângele
Mi l’aă sorbită!
—Nu maî plânge.
Nu te maî olicăi,
Că eă te-oiă tămădui.
Cu mâna 
Te-oiă desmerdâ,
Cu gura 
Ţi-oiă descântă 
Ca să rămâî curată. 
Luminată,
Ca ’n chilia maica cc-a faptă, 
Ca steua 
Din ceră.
Ca rouă 
Din pămîntă.
Lecă
Si babeî colacă!

Cu dinţiî,.
Descânteculu acesta se rostesce de trei orî după olaltă 

în timpulîi scăldatului. După ce sa scăldatu şi descântată 
se oblojesce cu foi de var(^ây se îiifaşe cu scutece calde şi 
apoi se culcă ca să se înăduşescă, adecă să asude bine (1).

Unii Români, pe lângă cele înşirate maî sus, îndătineză 
de a pune să se cetescă copiiloru dela 1—7 ani, cari au Eeulu- 
co'piiloriX sau Samcăy rugăciunea contra Samceî^ despre care

(1) Teodorescu, Poesiî pop. p. 363.
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am vorbitu în cap. IV, şi anume totu-d’a-una la trei' sfâr
şituri ele lună câte de trei ori după olaltă, iar copilulu, 
căruia i se cetesce, trebue totu-d’a-una să fie de faţă. îna
inte de a se ceti se afumă copilulu şi casa cu tămâe.

Pe lângă rugăciunea acesta mulţi punu ca să li se cetesc ă 
şi visulu Maicii Domnului (1), iară mulţi totu spre acestu 
scopu punu sub căpStâiulu copilului micu, dela nascerea 
lui şi până la şese sSptSmâni împlinite, cartea care se nu- 
mesce saii mai bine disu rugăciunea în contra
acesteia (2).

Ceasu refl cu spăriattî. Sub uceasu rcu cu spăriatio) 
înţelegi! Românii din Bucovina acea bolă, care sfarmă pre 
copiii cei mici în peptu şi-i face să tremure, şi din causa 
căreia copii slăbescu aşa de tare de gândesci că acuşi-acuşi 
au să moră.

Mulţi copii, după spusa Românceloru, se născu cu acestă 
bolă, şi de cum-va nu se descântă şi vindecă înainte de 
ce se boteză, totă vieţa lorii nu se mai potO vindeca, ci 
aşa rămână până ce moru.

Din nascere capătă copiii boia acesta mai cu semă atunci, 
când mamele loru, câtă timpă aă fostă îngreunate, aă fostă 
forte răă supărate şi ’nveninate, iară după ce aă născută 
aă dată copiiloră săi ţîţă stricată de suptă.

După nascere însă capătă copiii boia acesta numai atunci, 
când cadă de unde-va saă când, după ce aă începută acuma 
a pricepe, strigă cine-va forte tare asupra loră.

Ună astă-felă de copilă se numesce schimbata, pentru că 
i s’a schimbată şi înrăutăţită sângele.

Mai pe scurtă iccasulu r&u cu spăriatil» e cu alte cu-

(1) Dict. de C. Tonigaritt, Română din Fundulu-Moldoveî, precum şi alţi 
Romani din Bucovina.

(2) riâsdeu, Dict. limb. rom., t. II, p. 1426.
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vinte aceeaşi bolă, care de cătră unii se numesce (uriulu- 
copiilor U.y)

Descântătorea care voesce a vindeca pre unu copilu de 
acestă boia rea se duce între di desdemin^ţă, până a nu 
resări sorele, Ia unu pariu saii Ia o fontână, unde e maî 
dindemână şi de acolo aduce apă ne'ncepută, însă astu- 
felu ca nime să nu o vadă sau so întâlnescă şi apoi so 
întrebe unde se duce şi din cotro vine. După ce aduce apa 
în casă şi o pune întro ulcică, rostesce de trei sau de noue 
orî următorele cuvinte:

Sub răchita răsădită 
Şede-o fată despletită 
Cu ochii boldiţi 
Cu dinţii rînjiţî,
In spete drepte tăindu,
Luî N. ceasu reîi trimiţendu, 
Ceasu reu cu speriaţii,
Ceasu reu cu duhii necurată. 
—Fată despletită,
De sub cea răchită 
Nu te boldi.
Nu te rînji!
Ci te îe pe cale.
Pe cărare
Şi du-mi-te’n mare;
Acolo să locuescî.
Acolo să veţuescî,
De N. să te despărţescî,
Că acolo este 
O mrenă galbSnă 
Cu coda gemenă,
C’unu ochiu de tocu 
Şi cu unulu de apă.
Şi cu celu de apă 
Stinge pe celu de focu.

Aşa să se stingă 
Şi ceasulu reu,
Ceasulu greu.
Ceasulu cu speriată 
Şi cu duhă necurată:
Din faţa obrazului.
Din crierii capului,
Din inimă 
De sub inimă,
Din ficaţi 
De sub ficaţi.
Din carne 
De sub carne.
Din ciolane 
De sub ciolane,
Din tote ciolănelele 
Din tote incheiturelele.
Să nu remâe reă de lecu 
Ca ună firă de macă 
In patru despicată,
In mare aruncată. 
Descânteculă dela mine, 
Leculă dela Dumnedeă 
Şi dela Maica Precista.
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După ce a descântata apa, iea trei fire de usturoiu şi 
descântându-Ie şi pre acelea pe rendu, rostindu la lîe-care 
firii câte o dată versurile de mai sus, le împunge cu unu 
acu. Piseză apoi firele mSrunţelu şi spSlâiidu copilulu pe 
faţă cu apa astu-felu descântată îlu frecă cu usturoiu, în care 
pune şi o ţirucă de apă, pe trupu, iar restulu apei tlil varsă 
întrunii locu neumblată, anume ca să nu calce nimene pe 
dînsa, ca nu cum-va să se prindă boia şi de acela,

O scmă de descântătore ieau vr’o câte-va răraurele dintr’o 
mătură părăsită şi mai alesu din una de cetină, punu co
pilului o prostire pe capii şi afumându-lii cu rămurelele a- 
prinse rostescu cuvintele de mai sus de trei sau de noue 
ori (1).

AltCi descântecu de aceasă răii cu spânatu» sună precum 
urmeză:

0 sinecatu Şi Sân-Petre!
Şi-o mânecatu Ce-aţî încălecaţii
Sân-Pavelu şi cu Sân-Petru, Şi-arme v’aţî luatu.
Pe caî bum o ’ncălecatu, Ce v’aţî pornitu
Arme bune şi-o luatu Şi v’aţî suitu
Şi-o porni tu In delurî
Şi s’o suitu Şi ’n vervurî
In delurî Butuci a larma,
Şi ’n vîrvurî Pietre-a resturna,
Butuci a fărma, Văl a tulbura?
Pietre-a resturna, — Sântă-Mărie marc !
Văl a tulbura. Noî mergemu
Sântă-Măria marc Să cercămu
I-o vedutu Pe ceasu greu,
Şi ’nainte Ie-o eşitu Pe ceasu reu,
Şi din gură i-o ’ntrebatu Pe ceasu reu cu speriatu
Şi aşa li-o cuvîntatii: Cu duhu necuratu
— Sfinte Pavele Şi împeliţatu,

(1) Dict. de M. Bărbuţă din Crasna.
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CSu capulii de dracii,
Cu ochi de lupoie,
Cu gură de smeoie!
— Sfinte Pavele 
Şi tu Sân-Petre !
Mergeţi la Toderu 
De-lii aflaţi 
Şi-Iii cercaţi 
In clescele capului,
In faţa obrazului,
In vinele grumazului.
In /ederea ochilorii,
In stupuşulii urechilorii. 
In pieptii 
Sub pieptii,
In inimă 
Sub inimă.
In rărunchi 
Sub rărunchi.
In şele 
Sub şele.
In genunchi 
Sub genunchi,
In glesne 
:Sub glesne, 
iln unghii 
Sub unghii.
In ciolane 
Sub ciolane,
Jn t6te ciolănelele,
In tote ’ncheieturelele. 
Curendii,
Maî curendii 
Cătaţi,
Cercaţi,
Pe ceasii greii,
Pe ceasii reu.
Pe ceasii reu
J^larianu, Naacerea la Bomânl.

Cu spăriatii de mamă, 
Pe ceasii reii 
Cu spăriatii de tată,
Pe ceasii reii 
Cu spăriatii de străinii, 
Pe ceasii reii 
Cu spăriatii de vecinii. 
Pe ceasii reu 
Prin de diochî.
Pe ceasii reii 
Cu Samcă,
Pe ceasii răii 
Cu reulii coj)iilorii. 
Curendii 
Maî curendii.
Cătaţi-Iu,
Cercaţi-lii:
In clescele capului.
In faţa obrazului,
In vinele grumazului.
In lumina ochilorii.
In stupuşulii urechilorii. 
In pieptii 
Sub pieptii,
In inimă 
Sub inimă.
In rărunchi 
Sub rărunchîv 
In şele 
Sub şele,
In genunchi 
Sub genunchi.
In glesne 
Sub glesne.
In unghii 
Sub unghii.
In ciolane 
Sub ciolane.

25
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Acolo să locuescă,
Acolo să vecuescă!
Iar Toderu să remâe 
Curatu,
Luminatu
Ca arg-intulu strecurata,
Ca Dumnecleu ce l’o clatur 
Ca maica sa ce l’o făcutu,
Ca sdrele în seninii,
Ca Maica Domnului, amin ! (1).

In tote ciolănelele,
In tote’ncheieturelele,
Curendu,
Maî curendu 
Pe cununile unghiiloru 
Scoteţi-lu,
Pe rădăcina perului 
Măturaţi-lu!
Cu măturile-lu măturaţi,
Cu caii îlu fârmaţî,
Peste mare-lu daţi. j

In fine alu treilea clescântecu ele ucesît r6u cu sp&riatu)> 
sună aşa:

Ceasiî reu cu speriata, !
Ceasu reu cu duhu necuraţii.!
Eu te descânta 
De tote relele,
De tote spaimele.
Şi te întorcu înapoi 
Din creştetulii capului |
Din meduva ciolanului.
Din crierii capului.
Din faţa obrazului, I
Din vinele grumazului, j

Din stupuşulu urechilorii 
Până Tn tălpile picioreloriu. 
Din inimă 
De sub inimă.
Din rărunchi 
De sub rărunchi.
Din unghii 
De sub unghii.
Din tote ciolanele
Şi din tote încheieturile ...

Descântătorea, când rostesce cuvintele acestea, afumă pre* 
celu bolnavu cu o bucăţică de petică, în care sau ştersit 
ouăle roşii la Pascî (2).

Roşaţa. Sub roşaţd sau rofiî (sing. rofie rostitu şi rociey 
înţelegu Românii din Bucovina unu felâ de bube roşii, cari 
se facîi numai Ia copiii ceî mici pe faţă şi pe capu. Rofiile 
sunt de două feluri: uscate şi putrede. Uscate se numescii 
acelea, pe cari se formeză o peliţă uscată, care cade apoi.

(1) Dict. de D. Popescu, Româncă din Ciudeiii.
(2) Corn. de Ştefanii Bodnărescu, stiid. giinii.
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în formă de solzi, iar putrede se numescii acelea, cari nu 
prindă peliţă de felu, ci ne ’ncetatu punoiază şi curge din- 
tr’însele unu felu de apă amestecată cu punoiu.

Rofiile nu doru, ci numaî ustură, din care causă apoi 
copiii devinu nerăbdători, şi mai alesu când îsu mărişori şi 
când începu a le sgăria şi prin acesta a le face să se că- 
ţelescă şi punoiază mai tare.

Rofîile la o semă de copii se trecu cu deseverşire dela 
şese luni până la unu ană, iar la alţii se înoescu până la 
şepte ani.

Mamele, cari voescu numai decât să vindece roşaţa saii 
rofiile, ieau într’o di desdemineţă, până nu resare sorele, o 
cofă, o olă sau o ulcică şi ducendu-se la o moră ieau de 
acolo stropi ce cadu de pe roţile morii, îi aducu acasă şi 
încăldindu-i puţinu, spală cu dînşii pre copilu la loculu cu 
roşeţă. După ce l’au spelatu punu restulu în ulcică şi-lu ducu 
de-lu aruncă iar în loculu acela, de unde au luaţii mai ’na- 
inte stropii. Insă atâtu când se ducu după stropi, câtu şi 
atunci când îi aducu caută ca să nu le vadă nime, căci apoi 
nu sunt de nici unu lecu.

Altele din contră vindecă copiii de rofii cu rouă de pe 
iarbă. Ieau adecă copilulu cu rofii, se ducu cu dînsulii în gră
dină şi udându unu peticii curatu cu rouă, ştergu cu dîn- 
sulu rofiile (1).

Şi iarăşi altele, dacă sciu că copiii loru s’au umplută de 
rofii din causa unei Românce, îi curăţescu şi vindecă cu 
flori din Joia mare, cu'cari se ’nflorescu ouele, precum şi cu 
petecele cu cari se ştergu ouele înflorite şi cari se păstreză 
anume spre acestu scopu peste totu anulă.

Florile bune pentru acestă scopă sunt: sovervă, mără acru 
şi frunde de mărU acru.

(1) Dict. de M. Bărbuţă,
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Piseză o crengâ de m6ru acru^ o fierbu ca la o oră, după 
aceea frecă 1 — 2 frunde de sovervu şi 1 — 2 de frunde 
de meru acru, le punu pre tote acestea în apă, le lasă ca 
de adî şi până mâne, şi apoi cu apă de acesta, punendo 
în scăldătorea copilului şi anume în trei rendurî de scaldă, 
şi scăldându copiii se curăţescu (1).

Cu petecele, cu cari sau ştersii ouele, se afumă roşaţa. In 
acelaşi timpu rostescu următorulu descântecu:

A venitu omulu roşu 
Poroşu,
Şi-a luatu unu toporu roşu 
Poroşu,
Şi s’a dusu la pădurea roşă 
Poroşă,
Cu strae roşe 
Poroşe,
S’aducă lemne roşe 
Poroşe,
Să facă focii roşu 
Poroşu;
S’a dusu apoi după pescc
Omulii roşu
Poroşu,
Şi-a prinşii pesce roşu 
Poroşu,
Şi l’a adusu acasă roşu 
Poroşu,
Şi l’a curăţiţii omulii roşu 
Poroşu,
Şi l’a fierţii în borşii roşii 
Poroşu,
Şi l’a pusii în strachină roşă 
Poroşă,

(1) Dict. de Paraschiva L. Leuştdriu.
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Şi-a luaţii o lingură roşă
Poroşă,
Şi-a poftitu roşala la masă:
— Poftimii roşală la masă!
Iar pe N. mi-lu lasă
Curaţii,
Luminaţii
Ca ele Maica Dmnuluî lăsaţii! (1)

Dacă copilulu e umplufcu de rofîi din causa unei ţigance, 
atunci se pote curaţi cu dohoiu de mestecăn'ă. Bubele se ungii 
cu dohotii de acesta (2).

Cele mai multe mame însă nu întrebuinţeză nici unu felu 
de mijlocu spre vindecarea rofiiloru, spunendu că e cu mulţii 
mai bine dacă se lasă aşa ca să se trecă ele singure de sine, 
pe când dacă cercă să le vindece şi nu sciu cum, lesne potu 
să se pue pe ochi şi atunci copiii orbescti, saix pe crieri, 
si atunci bolândescu.

In fine spunu Româncele, că toţi copiii, cari au rotii, după 
ce crescu mari se ’ngraşă şi capelă o faţă forte frumosă şi 
rumenă.

Aripele. Când unii copilu se ’ncordă, bate din piciore şi 
plânge forte multu, credu Româncele din Bucovina că a că- 
petatu morbulu numitu (iaripat. Deci mama, care voesce să-şi 
vindece copilulu de acestii morbu, iea, după ce l’a scosu din 
scăldătore, unu forfece şi cu acesta taie scăldătorea ,adecă 
apa în care l’a scăldată, de trei ori în crucişă, dicendă că-î 
tae aripele. Făcendă acesta crede şi spune fie-care mamă 
că copilulă nu se încordă mai multă, ci, trecendu-i morbulă 
se liniştesce, nu plânge mai multă şi dorme bine (3).

După credinţa Românceloră din Moldova aripele se pună

(1) Corn. de St. Bodnarescu, stud. gimn.
(2) Dict. de P. L. Leuştenu.
^S) Corn. de maî multe Românce din Bucovina
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în şele, şi de aceea se ’ncordeză şi plânge Copilalu aşa de 
tare.

Deci mă-sa voindu. a i le scote îlu pune cu pântecele pe 
palma stângă, iar cu drepta îlu spală şi frecă pe spate cu 
lapte de ţîţă până ce-î iesîi din piele nisce boţuri ca tuleele 
•de găină. După ce au eşitu boţurile acestea îî înceteză totă 
durerea (1).

Bubele dulci. Sub hube dulci înţelegu Românii din Bu
covina unu felu de bubuţe, cari se făcu numai pe faţa co- 
piiloru celoru micî; maî alesu pe lângă gură sau nasu^ dar 
cari nu doru do felu, ci numai apătoşeză."

Româncele le vindecă parte prin descântece şi parte prin 
întrebuinţarea altoru mijloce.

Românca, care voesce a vindeca bubele dulci prin descân- 
tare, tornă vinarsu curatu întriinu paharu şi mestecându-lu 
cu trei rămurele de mătură de mestecănu, rostesce următorele 
versuri:

Alesu- s’au 9 fraţi 
Din 9 taţi 
Cu 9 fârtaţî 
Şi plecară 
Din pădurea mare 
Pe cale,
Pe vale,
Cu 9 sape săpându,
Cu 9 cuţite tăindu.
Cu 9 greble adunându, 
Cu 9 vorbe şoptindu:

—Unde porniţi.
Unde grăbiţi,
Voî 9 fraţi 
Din 9 taţi,
Cu 9 fărtaţî.
Cu 9 săpi săpându,
Cu 9 cuţite tăindu,
Cu 9 greble adunândii, 
Cu 9 vorbe şoptindu? 
—Am plecată la vale 
La imrulu din cale (2)

(1) Dict. de Ant. PletosCi din Rădăşenî .si M. Nistoru din Măliiiî.
(2) Merulu din descânteculii acesta însemneză pomulu viefeî, la umbra că

ruia prosperdză omeni şi vite. Ceî 9 fraţi din 9 taţi, însă dela aceeaşi mamă, 
sunt în totu casulu fiinţe reutăciose, de ore-ce'eî neîncetaţii se muncescu a 
tăia pomulu vieţii. Ceî 9 fărtaţî, carî le staiî mană de ajutorii la opera loru 
de devastare, nu potii nimene alţiî să fie decât feluritele loru puterî.
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Râdecina să i-o săpămu, 
Scorţa totă să i-o rădemu, 
Oombele să le-adunâmii,
Şi noile vorbe să spunemu 
Ca să putredescă,
Să nu maî înfloresoă,
—Nu mergeţi la vale,
Nu la merulu din cale,
Că elu e umbra voinicilorii 
Şi zăcătorea viteloru î 
Voî 9 fraţi 
Din 9 taţi 
Cu 9 fărtaţî

Inturnaţî î 
Grăbiţi la N.
La bube dulci a luî N.
Şi le luaţi
Din crierii capului.
Din laţa obrazului,
Din 99 mădulărî 
Şi din 99 încheeturî!
N. să remâe curatu, 
Luminatu,
Cum e de Dumnecleii lasatu 
Şi de popa botezatu!

După rostirea acestoru cuvinte îmbie pre celu bolnavu de 
huhe dulci să guste aîu (usturoiu) şi să bea din vinarsulu 
descântaţii. Apoi unge cu o alifie făcută din untură dela trei 
porci şi cu oţetii din trei dughene buhele dulci.

Descântarea nici când să nu se facă când se măresce luna^ 
căci în casulu acesta şi bubele dulci, în locu să se vindece, 
maî tare se mărescu (1).

Româncele din Ţera-Bomânescd, cari voescii să vindece 
pre copiii loru de hibele dulci, ieau baligă de vacă, apoi 
pre copilulii ce sufere de bube dulci, se ducu cu elu la vatră, 
unde se face foculu, şi luândii câte puţină din acea baligă 
atingu peste bube de trei ori şi descântă astu-telii:

S’a sculată sfînta Miercuri (2)
De dimineţă 
Şi-a pusu masă 
De metasă,
Şi pe tote bubele le chemase,
Iar pe bubele dulci nu le chemase.

(1) Robert Prexl-Miihlach, Besprechungsforineln der Runiănen in Sieben- 
burgen, în Zeitschrift fur Volkskunde. II. Bând. I. HefL Leipzig 1889, p. 36.

(2) Orî Vineri.
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Şi ele se mânia,
Rădecina li se usca
Şi în vîrfîi se pomila (ofelia).

Apoi baliga descântată se lipesce la coşu.
Alte Românce, totîi din Ţera-Românescd, când descântă 

de hulele dală, dicu'aşa:
Tote bubele s’au juraţii
Că n’o mânca Miercurea (1) dulce,
Numai bubele dulci s’aii jurată 
Şi au mâncată.
De vîrfă să plece,
De rădăcină să sece.

Acestu descântecu se face numai Miercurea şi Vinerea pe 
nespălate (2).

Unele Românce din Bucovina fîerbu crengi de mSru dulce 
şi cu suculu ce iese dintr’însele spală apoi bubele dulci. Altele 
ieau fasole negre, le punu pe vatră ca să ardă, apoi le 
pisăză şi cu pulbere de acesta presură apoi bubele dulci, cari 
în urma acesta se potolescu şi vindecă.

PerulQ porcului. Sunt o semă de copii păroşi pe spate. 
Intre aceşti peri, spunu Româncele, că se află unu felii de 
păru forte mărunţelu şi ghimposu, care se numesce 'p&ruM 
porcului şi care îi înghimpă pre copii aşa de tare, că trebue 
să se vaete şi să plângă.

Deci ca să se mântuiască copilulu de acestu păru, mama 
sa trebue înainte de a-lu scăldâ să-Iu ungă cu untu şi să-lu 
Irece c'o peticuţă muiată în lapte de alu său, şi atunci toţi 
perii cei răi se prindu de petică şi pre copilu nu-lu înghimpă 
mai -multu.

(1) Orî Vinerea.
(2) Pr. Al. Popescii, Descântece, publ. în «Ţera-Nouă», an. II. Buciirescî 

1886, p. 687.
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Junghiulu. De multe orî pătiinescu copiii cei mici şi de 
junghiuri. Deci Româncele din Ţera-Românescd, voindu a afla 
junghiul^ Ia unu copilu, ieau unu gălbSnuşu de ou prospetii 
şi-lu portă pe totu corpulu lui, şi unde se sparge, acolo 
credu ele că se află junghiulft; iar de nu se sparge nicăiri, 
e unu semnu că nare junghiu (1).

Dacă copilulu are junghiu, atunci ieau unu cuţitu găsitu, cu 
care se atinge copilulu crucişu peste loculu, unde este du
rerea şi descântă astu-telii:

Fugi junghiu,
Că te ’mpungu! (2)
Du-te ’n padia fără iarbă, 
In rovina fără apă.
Acolo e casa ta,
Acolo e masa ta,
Junghiu pripită,
Junghiu grăbită,
Junghiu cu ţepâ,
Junghiă cu cuţită, 
Junghiă pusă,
Junghiă prepusă, 
Junghiulă leteloru^ 
leleloru-Şohnaneloru.

Junghiă dela mâna lui D-deăr 
Junghiă de 99 de feluri,
Ieşi dela (cutare)
Din osă în carne.
Din carne ’n piele.
Din piele să piei;
Căci cuţitulă te-ajunge.
Te ajunge 
Te’mpunge.
Să remâe N. curată,
Curată strecurată 
Ca rouă din câmpă,
Ca steua din ceră.

După ce au rostită cuvintele acestea înfigă cuţitulă în 
pămîntă şi pre suferindă îlă mişcă puţină din acelă locă (3).

Româncele din Bucovina, cum se convingă că ună copilă 
are junghiuri, îeaă îndată aţa (4) de cânepă de vară dintr ună 
fuioră, ce a fostă la crucea cu care umblă preotulă la Bo- 
boteză pe la casele omeniloră, şi muindo în aghiasmă legă

(1) lonenu, op. cit. p. 20.
(2) Aceste două versuri se rostescii de trei orî.
(3) Pr. Al. Popescu, Descântece, publ. î:i «Ţera-iKJuâ» an. II. Bucuresc! 1886r 

p. 691.
(4) Aţa acesta trebue sa Ue iatorsu torsâ.
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cu dînsa loculu, unde are copilulu bolnavii junghiurile. După 
ce Tau legatu îlu afumă cu petica, în care sau ştersu ouele 
roşii, şi apoi rostescu următorulu descântecu:

A eşitu cuconiţa 
Bosconiţa.
Boi mândri a înjugaţii 
Şi la aratiî a plecaţii 
Cuconiţa 
Bosconiţa (Ij,
Şi-a aratu câtii a aratu 
Şi cânep’ a semenatii 
Şi apoi o a grăpatu 
Şi-a crescutu cânepa mare; 
Cânepă mare, frumosă,
Ca metasa de alesă.
Şi-a trimesu cuconiţa 
Bosconiţa
Doue spre-dece fete 
Şi-au cules’o 
Şi-au uscat’o 
Şi-au aduso 
Şi-aiî întins’o
Şi-au pusu doue-spre-clece fete 
Şi-o meliţat’o 
Şi-o strujit’o 
Şi-o răgilat’o 
Şi-o pieptănat'o

Şi-o periat’o 
Şi-o pus’o în furci;
Şi-o tors’o
Doue-spre-dece fete
Cu cuconiţa
Bosconiţa
Şi-o reşchiet’o
Şi-o depenat’o
Şi-o fiert’o
Şi-o urzit’o
Şi-o ţcsut’o
Şi-o ghilit’o
Şi-o croit’O;
Şi cămeşă o fâcutu 
Şi junghiurile o ’mbrăcatu 
Şi apoi le-o blăstematu 
Şi din gur’o cuvîntatu:
— O voi junghiuri mari,
De capulii reiloru mari 
Să rămâneţi 
Şi să ve pierdeţi!
N. să fie ciiratu 
Şi luminaţii,
Ga de Maica Domnului lăsatul (2)

Plesnele. Acestea sunt nisce bubuţe albe, cari se făcu pe 
limba copiilorii şi cari neîncetaţii sehimulţescu şi se căţe- 
lescii. Copiii din causa loru nu potu nici suge nici mânca, 
şi neîncetatei le curgu balele din gură.

Plesnele^ după credinţa Românceloru din Bucovina şi din 
Moldova^ Ie capătă copiii atunci, când mamele loru le dau

(1) Aceste tloue cuvinte se repeţescu după fie-carc versCi.
(2) Corn. de St. Bodnavescu, stud. giînn.
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ţîţă, fiindu despletite. Drepţii aceea fie care mamă, când dă 
copilului seu de suptu, trebue să fie măcar într’o codă îm
pletită, nici când însă despletită şi buhdsă, căci îndată capetă 
copilulu ijlesne.

Mai capetă copiii plesne încă şi atunci, când bagă piep
tenele în gură. Din causa acesta apoi rfici o mamă precaută 
nu dă copilului seu pieptenele de pieptenatu ca să se joce 
cu dînsulu.

Româncele din Ţera-Eomânescă spunu că nu e bine a 
se lăsa copiii cei mici a se juca cu pieptenii din causă că 
capetă limbariţă (1).

Dacă din nebăgare de semă sau din altă causă oreşi 
care a căpStatu vre-unu copilu plesne, atunci mama sa, 
voindu a-lu vindeca, iea trei băliguţe de calu şi pe copilu 
în braţe şi întorcendu-se cu faţa spre sore dice:

S6rele-lu dau de sus de pe delu,
Iar plesnele lui N. în baligă de calu!

Cuvintele acestea le rostesce de trei ori, adecă pentru 
fie-care băliguţă şi după fie-care rostire scurge baliga şi 
picură câte o ţîră de sucii dintr’însa copilului în gură, unde 
are plesne (2).

O semă de Românce însă pisâză petră acră până ce se 
tace ca pulberea de mărunţică, moie apoi o peticuţă cu
rată în apă, o întinge în petră pulverisată şi frecă cu dînsa 
copilulu în gură pe unde sunt plesne. După acesta ieau o 
lecă de miere şi ungu cu dînsa pe unde Iau frecatu cu 
peticuţă.

Făcendu acesta spunu că plesnele îndată se trecu.
Iar dacă unui copilu, nu numai din causa plesneloru, ci

(1) lononu, op. cil. p. 23.
(2) Dict. de M. Brirbiiţă.
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şi aşa il curgă laie din gură, atunci după credinţa Român- 
celoru din România, e bine ca balele să se taie într’o Du
minecă dimineţă, că apoi nu vorti curge mai multu (1).

Focurile se lecuescu cu cărbune viu, pisaţii pe pragulu 
uşei şi amestecaţii cu smântână (2).

Sohotele. Dacă unii copilii a picaţii în sohote, numite 
altmintrelea şi socote, din a căroru causă se usucă de nu
mai pielea şi osele remânii pe dînsulii, atunci unele Românce 
din Bucovina, precum bună oră cele din Mahala, îlii ieau într’o 
Sâmbătă diminâţă, îlii punii întrunii sacii deşerţii, îlii ducii 
la unu vecinii şi acolo îlii bagă apoi de trei ori după olaltă 
pe gura cuptoraşului, unde iacii femeile mâncare peste vară 
şi totu de atâtea ori îlii scoţii afară pe borta unde stă cea- 
unulu.

Nevindecându-se în urma acestei proceduri, îlu punu ase
menea într’o Sâmbătă dimineţă într’unu sacii, în care mai 
nainte de acâsta a fostu făină, şi astii-felii îlu ducii apoi în 
ţinterimii, undo puindu-lii pe mormîntulu unui copilii cu
noscuţii clicii:

Măî (Vasile) scumpulu meii!
Na-ţî ţie aici saculu teu 
Şi mi-lâ umple pe alţi meu 
Cu carne, sânge şi cu seu !

E de’nsemnatii însă că atâtii când îlii ducii la tinterimii, 
când rostescii versurile acestea, cât şi atunci când se întorcu 
îndăreptii, nu le e iertată să stea în clrumii nici să vorbescă 
cu cine-va, căci dacă stau şi vorbescu cu cine-va, totă pro
cedura acesta nu are nici unu efectu.

Neajutându-i nici după acesta nemicu fierbii o scăfârlie

(1) lonenu, op. cit. p. 20.
(2) Scvastos, Căletoriî p. 69.
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părăsită de calu şi-lu scaldă în zema ce iese din scăfârlia res
pectivă.

Făcendu acesta credu că copilulu bolnavii trebue numai 
decât să se vindece ori să moră: una din două.

Voindu mama celui bolnavii numai decât să scie de-î 
va trăi ori muri copilulu, iea două ulcele deşerte şi dându-le 
cui-va să aducă apă cu una dintre dînsele dice; «du-te cu 
amândouă ulcelele acestea la fântână şi adă-mi întruna, în 
care vei voi tu, apă!»

In acelaşi timpii însă le menesce pre amândouă dicândii 
în gândulii său: «Dacă va aduce-o pe acesta plină va trăi, 
iar dacă va aduce-o pe asta-laltă va muri.» Deci dacă din 
întâmplare trimisulu aduce apă în ulcica cea menită pentru vieţă, 
copilulu trăesce, iar dacă aduce în cea-laltă atunci more (1).

Rastuliî. Dacă unu copilii capătă răstii,, adecă dacă i se 
umflă folele, Româncele din Transilvania când cocu pâne 
îndătineză de a-lii pune cu spatele pe pragulii casei şi apoi 
scoţândii două pânî din coptoru le rumpu în două şi astu- 
felu, fie acelea ori şi cât de ferbinţî, le punii peste folele 
copilului (2).

In Ţera-Bomânescă, după cum scrie d-lii Dim. P. Lupaşcu, 
boia acesta se vindecă aşa:

«Să se pue nouă ghiocei în oţetii tare, să se pue la căl
dură până se vorii topi şi să-î dai în totă demineţa pe ne
mâncate bolnavului câte o linguriţă ca să bea.

«Harbuzii coptu cu tărâţe pe petică şi să-lu înfăşi unde 
va fî rastulu.

«Să iei ţumetate de litru de lapte dulce, de doi bani să
punii (prospătu) prostii, să radi în lapte, să amesteci forte 
bine, să-lu pui la căldură trei dile şi apoi, înainte de a mânca.

(1) Corn. de Ionică alu luî lordachi Isacfi.
(2) Coin. de d-lCi B. losofu.
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să ungi frundă de tutunu tare şi să pui pe. pântece câtu 
rastiilu de trei şi patru ori; după care va porni diarea şi 
vărsătură; în urmă va fi folosiţii (1).

In Moldova este datină ca copiii, carii au vastă (înflătură 
în pântece) să se pună, când se gătesce pânza, cu pântecele 
pe sululu de ’napoi şi tăindu-se firele să se ^ică:

— «Tai natra să se taie rastulă \\n N!» (2)
Gălbenarea. De se întâmplă cum-va ca unu copilu să 

zacă de gălhenare, plur. gdlbenărî, atunci Româncele din Ma
cedonia legă la gâtulu lui unu firu de metasă galbănă şi 
unu altu firu de mStasă roşie şi după ce stau puţinii astu- 
felu SC pune pe ramura unui trandafirii ca să stea o nopte 
întregă; a doua cli iea firulii celu roşu şi se legă apoi la 
gâtulu pruncului, iar celu galbSnu se lasă pe trandafirii (3).

Babiţa, numită altmintrelea şi baghiţâ, haîgMf.ă şi babghiţd, 
pl. babiţl şi baghiţt sau baighkl, e unu felii de niorbu pre 
care îlii capătă mai cu semă copiii, cărora nu le-au crescuţii 
încă toţi dinţii.

Copiii ce pătimescu de acestCi morbu, spunu Româncele, 
că li se umflă pântecele, capătă dureri crâncene de stomachu 
şi pântecare mare, din care causă apoi îngălbinescii şi slă- 
bescu aşa de tare, că mulţi şi moru dacă nu sunt îngrijiţi 
şi vindecaţi de grabă.

Morbulu acesta se pote vindeca, după părerea celoru mai 
multe Românce, prin aşa numitulu adescântecu de bobiţi)).

Descântătorea, care voesce a vindeca pre copilulu ce pă- 
timesce de acestu morbu, iea o ulcică nouă, tornă într’însa 
apă ne’ncepută, apoi nouă petricele albe, crude, cu deosebire

(1) Medicina baboloru. Adunare de descântece, reţete de doftorii şi vrăjitorii 
băbescî. Estrasu din Analele Academiei române. Bucurescî 1890, p. 62.

(2) «Şedătorea», an. I. Fălticeni 1892, p. 153.
(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 44.
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sarea mâţei, precum şi mălaiil mărunţelă sau păsaţii. După. 
acesta pune ulcica, astu-felii umplută, la focu ca să ferbă şi 
anume: Luni climineţa înainte de resăritulu soreluî, apoi totu 
în acea cli, înainte de amedi precum şi înainte de apusulu 
sorelui.

Totu aşa face ea Miercuri şi Vineri.
După ce a fiertu apa dimpreună cu pietricelele şi mă- 

laiulti merunţelu din ulcică, restornă ulcica cu cele ce se 
află într’însa într’o strachină corespundetore, care se ţine apoi 
pe buriculu copilului bolnavă sau mai bine (Jisu de asupra 
buricului, ca acesta să nu se frigă de strachina înferbîntată.

Mai nainte însă de a versa cele din ulcică în strachină 
caută şi pune ca să aibă dindemână 9 linguri nouă, 9 fuse 
none, unu acu şi unu cuţitu.

Deci cum a resturnatu ulcica, iea una dintre lingurile 
cele nouS, şi muindu-i puţină vîrvulă în apa din strachină 
o ţine în mâna stângă cu adâncitura în sus, moie apoi a 
doua lingură în zema cea de pietricele din strachină şi o 
ţine puţintelă deasupra celei dîntâi ca să picure ună stropă 
de apă într’însa; şi totă aşa face ea şi cu cele-lalte obiecte 
până ce le părendeză pre tote, rostindă în acelaşi timpă 
la fie-care muiare şi ţinere a obiecteloră mai sus înşirate 
următch’elc cuvinte:

13abghiţă mâncăciosă, 
Babghiţă puturosă,
Babghiţă uriciosă,
Babghiţă prin sete,
Babghiţă prin fonie,
Babghiţă prin arsură mare 
Şi prin cliochiulu celu mare, 
Ieşi clin N. nu-lu giunghia, 
Nu-lu cârciâ,
Nu-lu spăriâ;
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Nu lu îng’ălbini,
Nu-lu vrăji,
Nu mi-lu slăbi.
Du-te de îngălbinesce 
Şi spărie şi-mî vrăjesce 
La ogorulti cu păsatu,
La pârîulu cu pietrele,
La ţiganulu cu lingurile,
La ţiganulu cu fusele,
La ţiganulu cu acele.
La ţiganulu cu cuţitele.
Şi te du de spărie 
Şi-mî vrăjesce,
Unde păsările nu umblă,
Unde cocoşu negru nu cântă,
Unde nu dă nime «diua bună».
N. să rămână curatu 
Ca argintulu strecuratu;
Ca maica cea prea curată,
Care l’a lăsatu.

Sfîrşinclu de rostitu cuvintele acestea suflă de asupra stra- 
oliineî în semnulu cruceî şi stupesce jos.

După acesta iea apa din lingura primă, ce a ţinut o în mâna 
stângă cu adâncitura în sus, care sa strînsu picurândti de 
pe cele 8 linguri, 9 fuse de pe acu şi cuţitu, şi o tornă 
copilului bolnavă de babiţî în gură.

In fine tustrele apele.; cari le-a fiertu şi descântată întro 
di, dar cari nu le-a putută întrebuinţa până întrunii stropă, 
le duce şi le varsă îndată după descântătura a treia la o 
proptea de gardă.

Astă-felă cum s'a descrisă până aice, se repeţesce des- 
cânteculă acesta Luni, Miercuri şi Vineri din decursulă unei 
săptămâni.

Dacă copilulă e morbosă de hahgliiţă^ ulcica răsturnată cu 
gura în jos suge totă apa din strachină, aşa că rămâne pe
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fundulil eî numai păsatulu şi pietricelele cele albe; iar clacă 
ulcica nu suge apa, atunci e unii semnu că copilulu nu e 
bolnavii de babghiţă, ci de altă bolă, prin urmare trebue a-lu 
căuta de boia aceea, de care se presupune maî departe că 
ar fî bolnavu (1).

Alţii descântecu de hahglnţd şi a nume din Ţera-Bomâ- 
nescd sună astu-felii:

O purcesu o bagliiţă căcăciosă,
O baghiţă mâncăciosă,
O baghiţă puturosă,
Venită din sete, din fome,
Sau clin ostenelă:
Cu şopte linguri le-oiu mesura,
Cu cuţitulu le-oiii tăia,
Cu chiatra le-oiu închietri,

• Prin chiatra morii le-oiu dă 
Şi le-oiii mântui;
Cu fusu le-oiii împunge 
Din tote încheeturelele,
Din tote mădulările.
Să remâie bolnavulu.
Luminată, curată,
Precum Dumnecjeă l’o lăsată.

Descântătorea, care rostesce cuvintele acestea, pune întro 
olă nouă apă, puţine crupe, puţină cenuşă, farmă trei pe- 
tricele mici, asemenea trei bucăţele marmură şi trei bucăţele 
cremene; le pune pre tote acestea la unu locu să ferbă la 
focă bine, şi apoi le rSstornă într’o strachină cu gura în jos, 
ţinendo aşa pe pântecele copilului; şi descântă cu 7 linguri, 
unu cuţitu, unu fusu, cu care face cruce câtă descântă în

(1) Acestu descântecu culesu din comuna Şcheia de lângă oraşulu Suceva, 
mi Ta comunicaţii d-lu P. Prelipcenu, învăţătorii superioru. — Altu descântecu 
de babiţî cu mulţii maî lungu şi totd-odată şi maî completă decât acesta să 
se vadă în colecţiunea mea «Descântece pop. rom.B Suceva 1886, p. 32-39.

Mariana, Nascerea la Bom{^nX. 26 •
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trei rînduri; repetă descânteoulu în trei dile de secu, dându 
apă bolnavului să bea câtu se va ţin'e pe linguri, dela fie
care lingură câte de trei ori câtu s’a scurge, asemenea de 
pe cuţitu şi fusti (1).

(1) Dim. P. Lupaşcu, Medicina babeloru. Adunare de descântece, reţete de 
doftorii şi vrăjitorii băbescî. Estrasii din Analele Academiei române. Bucuresci 
1890, p. 29.
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XXIII.

MASA MOŞEI.

A treia di de Boboteză, diua de optii Ianuarie, în fîe-care 
anu, este cu mare nerăbdare aşteptată de nevestele din Do- 
hrogea, românce şi bulgarce.

In acestă di tote nevestele aceleiaşi moşe, fără deosebire 
de vîrstă şi avere se adună după amiadă-di la moşa loru 
şi petrecu atâtu în onorea ei câtu şi într’a loru până ce se 
întunecă bine.

Moşa în diua de St. loanu cu unu paharu de sticlă ciopliţii, 
în elu cu apă sfinţită, cu unu mânunchiu compuşii din foi 
verdî, din indruşaimu şi muşcată sau din altă flore şi din 
busuiocii uscaţii, legate cu unii firii de lână roşie se duce 
pe la tote nepoţele şi stropindu-le cu mănunchiulii muiată, 
le învită. Pe lângă nepote mai învită ea încă şi alte neveste, 
prietene şi cunoscinţe de ale ei să vină ca să-î vadă serbarea. 
Bărbaţi nu învită nici odată, căci fiindu serbarea acesta es- 
clusivu numai pentru femei, bărbaţiloră nu li se cade să iea 
parte la dînsa.

Clientele moşeî, cu totu timpulu celu rSu, care nu odată
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se află în acăstă di în părţile Dobrogei, se ‘adună înlr’unu 
numeru destulu de mărişorii. Nu vorii s’o lase cu inima 
mâhnită, sciindu prea bine că au nevoe de dînsa tocmai 
când viaţa omenescă e în mai mare primejdie.

Masa e împodobită cu totu ce trebue mâncării, înfrumu
seţată cu atâtea sticle pline cu vinişoru de deosebite leţe, câte 
nepote au venitu la serbare, căci fie-care din ele aduce şi 
câte unu ploconii mamei moşe, pe care ploconii îlu încununeză 
de obiceiu o sticlişoră de vinii.

Iată din ce se compune ploconulu nepoteloru moşei: din 
câte unii colacii, de ceva carne de porcii ori trandafiri din 
porculu tăiatu la Crăciunii, şi câte o sticlă cu vinii mai mare 
saii mai mică, după cum dispune şi aducStorea. Cele cu vii 
în genere aducu câte o sticlă mai mare.

In mijloculu mesei se află unu colacii mare, la mijlocii 
o luminare mare neaprinsă; acesta e colaculii moşei făcuţii 
de ea. Alară de acestea se mai împodobesce masa de regulă 
şi cu o farfurie în care sunt puse o mulţime de frunde de 
muşcată, de indruşaimit şi de rozetă şi pe fie-care frundă se 
vede strălucindu câte o bucăţică de hârtie poliită şi lipită 
cu miere care însemneză: ca moşa să fie plăcută nepoteloru 
sele ca albinelorii mierea dela flori.

Până a nu lua locii la masă nepoţele, prietenele şi cu- 
noscinţele Invitate, fata (servitorea) moşei vine şi servesce, 
ducendii la fie-care tava cu dulcâţă şi rachiulu preparaţii de 
ea cu spirtii, zaharii, scorţişoră şi şofranii.

Nepoţele, prietenele şi cunoscinţele închină în sănătatea 
mamei moşe.

Moşa şede în capulii mesei şi mulţămesce fie-căreia cu 
inima plină de emoţiune şi fericire.

Impărţindu-se dulceţa şi rachiulu, mama moşa iea unu 
ciobu cu tămâe aprinsă, aprinde luminarea cea neaprinsă,
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din colaculu din mijloculu mesei' spune rugăciunea Tatălu 
nostru şi tămâeză pe fîe-care din nepote şi cunoscinţe, cari 
acum îşi ieau loculu la masă, apoi împarte florile poleite 
la fie-care câte una şi tote le înfigu în peru.

Preotesa, care de regulă încă iea parte la acestă serbare, 
căreia i se dă loculu de onore în capulu mesei,- îşi lipesce 
frunda verde în frunte pentru cuvîntulu că preotesele fiindu 
între mirene capulu legii, trebue să fie mai aşezate, mai sta
tornice, nu trebuescu să porte flori la capii şi nici îmbră
căminte cu flori vii ... .

Se aduce apoi ciorbă şi se dă întâi în capulu mesei, unde 
se află preotesa.

Până a nu începe lingurile să lucreze din capulu cela-laltii 
alu mesei se aude iarăşi «Tatălu nostru)) recitată totu de 
mama moşă; fie-care îşi face cruce şi începe să primescă 
dela ea câte o bucată din colaculu din mijloculu mesei, pe 
care puţină mai nainte de acesta îlă tăiase şi acuma îlă 
împărţesce.

Din tote părţile rîsete şi vorbe. Unele spună că le-a cădută 
bucata de colacă cu mai multă coltucă şi aă să nască ună 
hăiatu^ altele că le-a venită bucata de cplacă mai multă 
mijlocă şi aii să facă o fată] iar celea cărora le-a cădută 
numai mijloculă, că n’aii să maî facă copii.

Se aducă apoi mai multe feluri de bucate şi pe urmă 
friptura, cari tote se pună la masă, încependă totă dela 
preotesa.

După friptură trebue să dea hacşişulă.
Moşa cu multă modestie şi bucurie propune ca una din

tre nepote să reguleze darea bacşişului.
Una dintre nepote şi anume care e mai isteţă şi mai în- 

drăsneţă iea o farfurie pentru strîngerea bacşişului, pune 
Într’însa ună pahară cu vină, ună picioră de gâscă saă şi de
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altă pasere şi anume friptă aprope fără de carne, o bucată 
de pane, sare, piperă şi ardeiu şi întindendu farfuria în mij- 
loculu mesei strigă moşeî:

—Să fie moşa, la primejdie, iute ca ardeiului
Preotesa aruncă cea dintâi bacşişulu, pe urmă începu 

nepoţele, fie-care câtă le lasă mâna.
Moşa, care şi de astă dată se află în capulu mesei, stă 

în piciore, şi la fie-care sunetu, ce s’aude’n farfurie, elice tare:
—Dă Domne sporu şi berechetu cutăreia şi cutăreia, spu- 

indu fie-căreia pe nume.
Unele dintre femei, când aruncă bacşişulu strigă:
—Dela mine puţină dela Dumnedeă multă.
Iară altele, aruncândă pe rendă banii, spună:
—Atâţia copii să facă, câţi bani lasă în farfurie!
—Să-ţi dea Dumnedeă!—răspunde moşa.
Stîrşindu-se bacşişulă, strîngătorea presentă moşei talerulă 

cu banii strînşi.
Moşa îi primesce mulţămindu-i, muşcă din piciorulă de 

gâscă, iea din pâne, apoi luândă paharulă închină în să
nătatea nepoteloră, dicendă:

—Dumnedeă să vă dea sănătate la tote, sporă şi bere- 
chetă! ....

—Să ajungemă şi la anulă cu bucurie şi cu inimă bună!
După acesta bea paharulă pe jumătate şi-şi pune banii 

strînşi, legaţi într’ună colţă de basma, în sînă.
In timpulă mesei se aude din când în când îndemnulă 

moşei, care dice:
—Luaţi, feteloră! beţi, mâncaţi, căci doră spre acăsta aţi 

venită la mine!
Câte una din neveste, care e mai isteţă şi mai glumeţă, 

dreptă răspunsă la îndemnulă moşei, spune câte ceva să 
facă şi pe cele-lalte să rîdă, bună-oră:
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—Fa! sciţi VOI ce să faceţi, când vS veţi duce acasă? 
De-ţî vede pe bărbaţii voştri că vS zîmbescu, voî rîdeţî maî 
tare; de-i vedeţi supăraţi, că se uită răii la voî, faceţi-vă şi 
mai supărate şi băgaţi-vă pe după sobă, că ei aii să vie după 
voi să vă facă inimă bună şi aşa scăpaţi de a vă maî bom
băni.

Din tote părţile se audu rîsete, o dovadă că auditorulu 
femeescii admiră pe nevasta, care a spusu acestă glumă.

O Mocancă, căci în Dobrogea sunt mocance destule, vo- 
indu şi ea a face puţină voe biină, dice:

—Apoi nu sciţi, acum unu anu, cându mă duceamu acasă 
totu de-aici dela mama moşa, întâlnii pe omulii meii; eu cum 
îlii vădui începui să mătănăescu în stânga şi în drepta ca 
şi cum naşi fi pututii merge; elu începu să rîdă dicendu- 
mi: «da bine mă femee, nevestele dicu că nu beu, că ele 
nu se’mbată, dar vădii că şi ele nu se lasă de bărbaţi.... 
făcu pasulii maî mare decât ei!...»
Dar eu atunci maî rău mă făceamu că-sii betă.........

—Aşa sunt bărbaţii tragu spuza totii pe turta lorii şi bietele 
femei totii răii facii! — răspunde una din altă parte.

După ce aii mâncată şi băutu de ajunsă, după ce s’a strînsu 
bacşişulă, maî petrecendă încă puţină în glume şi rîsete> 
masa se ridică, se face locă largă în casă şi cu totele se 
pregătescă pentru jocă, îndemnându-se unele pe altele să 
începă.

Acum se pote vede cum de o parte se prindă hulgarcele 
la jocă, de altă parte româncde, şi iar de altă parte ro
mânce şi bulgarce la ună locă, şi începă a juca şi a cânta 
diferite jocuri şi cântece fie-care în limba sa şi cum o ajunge 
mintea, numai singură preotăsa stă impunătore de o parte 
pe pată saă în altă locă, privindă cum jocă oile din turma 
păstorită de soţulă săă.
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Dacă timpulu e nefavorabilu, ceea ce forte-lesne se pote 
întâmpla în Dobrogea, şi cimpoerulu chemaţii nu pbte să 
vie la timpu ca să le cânte, atunci jocă şi cântă şi singure, 
fără 6re-şî care lăutari până la unu timpu când apoi se des- 
părţiescu, diccndă ca să se vadă pe la anulu pe acestă vre
me cu bine, şi apoi se duce fie-care a casă (1).

(1) Zoe Creţescu, Obiceiuri dobrogene, publ. în «Romcinulii» an. XXXIV. Bu* 
curescî 1890, No. din 2Vi2 26Uq Februarie.
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XXIV.

TUNDEREA PERULUI.

La jumătate de anu după nascerea unui copilu, în unele 
părţi însă cu multu maî târdiu şi anume după ce a începutu 
acum copilulu a umblă, a pricepe şi a vorbi, e datină de a 
i se reteza sau tunde părulu.

Acestă datină, numită Tunderea sau retezarea parului, se 
etectuesce în unele părţi ale Bucovinei, precum bună oră 
în satulu Crasna din districtulu Storojineţului, de regulă în 
diua onomastică a copilului sau într’a tătâne-seu saii într’a 
mamei sale. Iar dacă nu este cu putinţă în una dintre ace
ste trei dile onomastice, atunci şi în altă di, se caută însă 
cu cea maî mare scrupulositate ca retezarea să se întemple 
tot-deauna într’o cjd slobodă, adică într’o Luni, Joi sad Sâm
bătă. Marţea nu se reteză nici întrunii chipu, pentru că diua 
acesta după credinţa poporului e cu năpaste, şi copilulu 
care sar reteza într’acestă dii, totă viaţa lui ar trebui să 
tragă năpaste. Miei'curea şi Vinerea nu e bine de retezaţii 
de aceea, pentru că aceste două clile sunt de secă. Deci 
părinţii, voindii ca copilului lorii să-î mărgă tote în plină,
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trebue să-lii reteze într’o (li deplină, adică în una de frup tu, 
sau după cum spunii Transilvănenii, într’o (li de dulce. Ase
menea nu e bine a-lu reteza Dumineca sau într’altă di de 
s^rhătdre, pentru că aceste dile sunt legate de biserică şi 
de aceea e pScatu.

In ajunulu dilei menite pentru tunsu sau retezată, tatălu 
sau mama copilului, care are să fie retezată, se duce şi 
poftesce pre naşulă saă naşa sa ca să vie pe a doua di să-şi 
reteze finulă, căci ei singuri nu se cade să-lă reteze, pentru 
că dacă Iară reteza, după ce va cresce mare şi se va că
sători i-ar arde casa (1).

Dacă naşulă e împiedicată de a veni, pote să vie şi soţia 
lui, şi din contră.

In casă însă când sunt amândoi împiedicaţi, pote veni 
şi unulă străină ca să reteze. Acesta se numesce apoi ju
mătate de naşii. In casulă din urmă însă nânaşulă adevărată 
mai totă-deauna se supără pe cumetrii săi: de ce s’aă grăbită 
aşa de tare, şi aă chiemată pre unu străină ca să tundă finulă ? 
Din causa acesta apoi cei mai mulţi părinţi chiamă pre ună 
străinu la tunderea părului numai atunci, când naşulă saă 
naşa copilului aă murită în restimpulă dela botezu şi până 
la tunderea acestuia.

In diua tunderii, părinţii mai avuţi daă şi puţină masă, 
la care poftescă, pe lângă nânaşi, încă şi unele dintre nă- 
murile cele mai de aprope precum şi vr’o doi trei megieşi.

Deci după ce s’aă adunată acum toţi cei poftiţi, nânaşulă 
saă nânaşa aşterne pieptariulă săă lângă o ferestră în dreptulă

(1) Corn. de Ionică alu luî lordachi Isacu din Mahala: «Se 4ice că dacă unu 
băiată a crescutu mărişorii, încât e de lipsă ca să i se reteze perulu de pe 
capii, nu se cade ca părinţii să-lii reteze, pentru că, cândva fîgospodarii îî 
va arde casa. Drepţii aceea părinţii întâia 6ră îlu ducii la nânaşulu seu ca 
să-lă reteze, iar nânaşulu după ce-lu reteză, îî dăruesce o oie, mielu etc. Nimo 
nu reteză fără ca să-î dăruiască ceva.»
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sorelui, iea pre copilulu ce are să se reteze în braţe şi dându-î 
unulu sau doî puişori (ruscuţe) de argintii în mână ca să 
aibă cu ce se juca, îlu pune să şedă pe pieptarului aşter- 
nutu. DesvSlesce apoi douS fuiore de cânepă sau şi de inu 
pre cari le-a adusu anume spre acestu scopu de acasă, şi 
cari însemneză ca să crescă pSrulu copilului ca şi fuiorele 
acelea de lungii şi i le pune drepţii pe crescetulii capului, 
aşa ca unii capetii să-i spânzure pe cefă iar cela-laltii pe 
frunte, şi după acesta prinde a-lu reteza în crucişi ca şi preo- 
tulii după ce l’a botezatu şi miruitfu

Tunderea sau retezarea acesta se face totu-d’a-una într’o 
di luminosă, într’o cli cu sore, nici când însă într’o di nou- 
rată, anume ca totă vieţa celui ce se tunde să fie luminosă 
şi norocosă. Dacă l’ar tunde într’o cli nourosă, atunci viaţa lui 
ar fi nourosă, tulbure şi nefericită.

După ce l’a retezatu, strînge totii perulii şi-lu dă finului 
său în mână dicendu: — Poftimii, fine, ţine părulu acesta 
ca să ne poţi mai pe urmă da semă de ce-i, şi la ce vei 
voi şi dori ca să-ţi mergă mai bine să ne spui ca să scimu 
şi noi. Şi precum nu putemu noi fără ferestră şi fără sf. 
sore, aşa să nu potă şi omenii cei de cinste şi de omenie fără 
de dumnia-ta, şi precum ni-i nouă dragă lumina sorelui, aşa 
să fii şi dumnia-ta dragu tuturora!

După acesta mama copilului, luându părulu din mânile 
acestuia, îlu strînge într’unu locu anume ca atunci, când se 
va spiria copilulu sau va căpăta altu heteşugU, să-lu potă 
afuma cu o parte dintr’însulu, iar cea-laltă parte o păstreză 
până mai pe urmă, adecă până ce copilulu cresce mai mă
rişorii anume ca să-lu întrebe: de ce felii de vietate e pă
rulu acela ? Şi de ce felu de vită spune copilulu, la timpulu 
său, că e părulu ce i-lu arată, de acelu felii de vită va 
avă mai mare parte şi norocii.
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Când aşeză nânaşulu pre finulu său pe pieptaru îi pune 
dinainte şi o strachină cu apă curată neîncepută, în care 
mai tornă încă şi puţină aghiasmă. Strachina acesta o cum
pără nânaşulu şi o aduce anume spre acestu scopu cu sine, 
când vine să-şi tundă finulu. Iar după ce l’a tunsă, cu o 
parte de apă îlu spală, o parte i-o dă ca s’o bea, iar res- 
tulu îlu duce şi-lu aruncă pre unu pomu verde, anume ca 
să-î mergă noroculH ca din apă. Când merge să arunce apa, 
iea pre copilă în braţe iar strachina într’o mână şi aşa se 
duce şi o aruncă. Atâta strachina acesta câtă şi puişorii ce 
i-a dată mai nainte precum şi fuiorele ce i le-a pusă pe capă 
rămână finului ca dară din partea nânaşului săă.

După ce aă aruncată acum şi apa şi după ce s’a întorsă 
nânaşulă cu finulă săă în casă se pună toţi cei adunaţi la 
masă, unde ospăteză şi cinstescă ună timpă oreşi care, însă 
nu multă şi apoi sculându-se, se ducă toţi, câţi aă luată 
parte la acestă actă, pe acasă.

Dacă se ’ntemplă să moră copilulă înainte de a-i fi sosită 
timpulă ca să fie retezată, atunci vine nânaşulă când e mortă, 
şi măsurându-lă mai întâi cu o aţişoră, îlă reteză în cru
cişă, apoi atâtă părulă retezată câtă şi aţişora cu care a 
fostă măsurată, scoţendă ună cuiă din părete, le bagă în 
loculă acestuia şi bătendă cuiulă iar la loculă săă, rămână 
apoi acolo pentru totă-d’a-una.

Acesta se face anume ca de cum-va copilulă a fostă cu 
norocă, să nu se ducă noroculă cu dînsulă în pămîntă, ci 
să rămâe în casa părintescă.

Dacă se ’ntemplă să moră înainte de scălduşcă (scăldăciune), 
atunci nânaşulă, când îlă reteză îi pune bani pe pieptă ca 
şi la scălduşcă. Banii aceştia îi ieaă apoi părinţii şi-i între- 
buinţeză pentru lucrurile cele trebuinciose la înmormîntare (!)•

(1) Dicl. de Aniţa Ursachi.
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In Fundulă-Moldovei ca şi ’n Frătduţulu vecinii, copiii nou- 
născuţî se tundil de regulă Ia jumătate de anu.

Sosindu diua rnenită pentru tunderea piridui^ mama co
pilului se duce la o femee, fie aceea nânaşa copilului sau alta 
străină, totu una-i, şi după ce a ajunsu îi dice:

— Să vii să-mi tundi băiatulu sau copila!
Dacă însă din întemplare a venitu tocmai atunci vre-o te- 

mee la dînsa îi dice:
—Bine că ai venitu! ... fii bună şi-mi tunde băiatulu că 

acuma are ciupi (sing. ciupu)!
—Ţi l’oiu tunde bucurosă, de ce nu! — răspunde femeea.
Femeea invitată vine apoi într’o Luni, Joi sau Sâmbătă, 

şi tunde fără multă ceremonie ciupii de păru ai copilului, 
şi după ce i-a tunsu, strîngându-i într’o bârtiuţă, îi duce 
şi-i îngropă Ia rădăcina unui pomti anume ca părulu copi
lului tunsu să crescă ca pomulu.

Dacă mama copilului e avută, cinstesce pre femeea ce i-a 
tunsu copilulu, dacă e sărmană atunci numai îi mulţămesce, 
iar cât pentru cinstitu o cinstesce mai pe urmă când are 
cu ce.

La vr’o câte-va săptămâni după tundere părinţii copilului 
dimpreună cu mai mulţi inşi, nemuri de aprope sau cunos
cuţi, se ducu cu colaci la cei ce le-au tunsu copilulu şi-i 
închină ca şi adevăraţiloru nânaşi ai copilului. Dacă nu au 
colaci făcuţi, atunci ducă: grâu, zahăru, rachiu, etc. Mai pe 
scurtă ducă colaci, pe cari îi învelescă de regulă cu unu 
tulpană, ca şi adevăraţiloră cumătri la colăcime.

Femeea saă bărbatulă, care a tunsă copilulă, dăruesce 
la acestă ocasiune copilului tunsă o viţică, o oie saă ună 
cârlană.

Se pună apoi cu toţii la masă şi ospăteză, cinstescă şi
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se veselescu, căci gospodarulu de casă sciindu că voru veni, 
s’a pregătita şi cu puţină masă.

In fine mai e de însemnatu încă şi aceea că părinţii co
pilului şi cei ce le-au tunau copilulft se numescu din diua 
tunderii încependu între olaltă cumătri, ca şi când cei din 
urmă aru fi botezatu copilulu celoru d’ântâi (1).

In unele părţi ale Transilvaniei tunderea pSruluî, numită de 
comunu tunderea sau tderea moţului^ se întâmplă de regulă 
abia după împlinirea anului alu treilea dela nascere. Ea 
se sSverşesce totu-d’a-una într’untt chipu solemnu în presenţa 
nemuriloru şi a celoru mai de aprope amici ai familiei. Şi 
precum mai nainte, aşa şi la acestă ocasiune nioşa jocă unu 
rolu forte însemnatu profeţindu din crescerea perului co
pilului, ce are să se tundă, viitorulu acestuia. Aşa spre esemplu, 
dacă perii capului de dinainte ai copilului crescu în forma 
de raze, se dice că elu ar ave unu cuibu pe capii şi că 
prin urmare va fi unii omu însemnatu şi înţelepţii; dacă are 
unu păru forte desu şi mare însemneză, după credinţa po
porului, că va fi voinică şi tare, avutu şi norocită.

Cum şi-a împlinită moşa oficiulă săă începe naşulă, după 
o cuvîntare serbătorescă, a tunde moţii copilului cu ună for- 
fece noă, rumpe apoi deasupra capului săă o turtă dreptă 
în două, şi pe când singură mănâncă o parte de turtă, pe 
atunci copilulă trebue să mănânce cea-laltă parte.

După acesta copilulă capătă atâtă din partea naşului câtă 
şi din partea tuturoră celoră presenţî câte ună dară. Naşulă 
cam de comună îi dă ună dară mai însemnată, ceva care 
să-i rămâe pentru totă vieţa, de obiceiă o vită de o deo
sebită prăsilâ. Apoi prin ună ospăţă veselă, la care nici 
când nu trebue să lipsescâ musica şi joculă, se închee acestă

(1) Dict. de Par. Lehaciu—Leuştenu.



— 415 —

di forte însemnată pentru unu copilu românii dela satu, şi 
totu din acesta di se numără copilulu, căruia i s’a tunsu 
moţulâ, la copiii mai mărunţi la ale căroru jocuri şi alte 
veselii pote de acuma înainte să iea parte (1).

In Moldova nânaşulu sau nânaşa tunde numai ciupii fi
nului seu, pre carii îi aruncă apoi în ocolulu viteloru anume 
ca să aibă norocii la vite. Totu atunci îi dă şi unu daru oreşi 
care (2).

In Ţera-Româneseă, în diua în care unii copilu împlinesce 
anulu, i se rupe turta^ adecă: se pune o doniţă în care e 
apă şi în ea o sticlă cu vinii şi bani de argintii. Copilulu 
stândii pe doniţă, o personă bătrână îi rupe o turtă în capQ, 
apoi se scolii banii din doniţă şi se panii pe o tavă îm-: 
preună cu buchetele de flori, după aceea se lasă copilulu 
să se ducă singurii la acea tavă. De va pune mâna întâi 
pe flori, în viăţă îi va plăce florile şi va fi iubită ca ele; 
iar de va apuca întâi banii, va ave mare norocu de bani.

Turta ruptă se face mai multe bucăţele şi se împarte pe 
la asistenţi pentru mâncare ca să pâtă copilulu să a- 
jungă vârsta cehii Mtrânu.

In unele localităţi din Ţera-Bomân Sscd se obicinuesce acesta 
până la trei ani (3). In alte localităţi însă pâne la dece ani. 
Şi ’n fie-care anu se tace câte unu colacu sau o turtă care 
se rupe pe capulu copilului la diiua nascerii sale, şi care o 
totu măresce cu o măsură mai mare (4).

Totu în Ţera-Român4scă, când se tunde unu copilu în capă 
pentru prima oră, părulu lui nu se aruncă ori şi unde aru 
fi ca să calce cine-va pe elu, ci se pune într’unu locu pă

li) Wlislocki, op. cit. p. 13—14.—Slavici, Die Rumănen in Ungarii, Sieben- 
biirgen und der Bukovina. Wien 1881, p. 167.

(2) Dict. de Ani ţa Pletosu, Româncă din Rădăşenî, judeţulu_Suc(5va.
(3) lonenu, op. cit. p. 22.
(4) Corn. de d-lu G. Lateşu, preotu în Rădăşenî, judeţulu Suc^va.
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zitu, căci altă-felu, după credinţa poporului românii din acele 
părţi, când se va face mare va căpăta durere de capii (1).

In fine totii în lera-Bomânescd, când copilulu împlinesce 
unii anii, i se pune în capii unii paharii cu vinii şi d’asupra 
o azimă, pre care o rupe preste paharii, şi din ea se dă copilului 
să mănânce muiată în vinulii din paharii. Acăsta este seninii ca 
să ureze ani mulţi, pânea fiindu în fîe-care anu nutrimentulu 
omenirii (2).

La Românii din Macedonia este datină, cum era în Prin- 
cipate (România) mai nainte Ia ţărani, a tăia copiilorii moţulă 
când ajungii într’o vîrstă de câţi-va ani. Acestă tăiere de 
moţii se face cu ore-care ceremonie; alţii în alte locuri frângii 
o turtă pe capulii copiilorii când sunt' de unu anii (3).

Cea mai mare parte a datinelorii şi credinţelorii înşirate 
mai sus eraii usitate şi la vechii Romanî) cu acea simplă 
deosebire numai, că pe când la Români ele sc usiteză în 
timpulii de faţă la jumătate de anii, la unu anii sau şi mai 
târdiu, pe atunci la Romani erau totu-dea-una usitate într’a 
opta sau şi a noua di după nascerea unui copilii, adecă în 
aceeaşi di, în care până şi ’n diua de astăŞî biserica nostră 
ort. or. îndătineză de a tunde pre copiii nou-născuţi.

Intr’a opta sau a noua di după nascere, în care se lustra 
şi curăţia copilulu nou-născutu în înţeleşii religioşii, şi ’n 
care i se da numele, în aceeaşi di era datină de a se duce 
sacrificiu pentru deii de casă, a se închina şi sânţi capulii 
pruncului deiloru, şi întru acestă semnă a i se tăia apoi 
perii din capă, sau a se tunde de totu. Totă într’acestă di 
prunculă, care păşia acum ca personă în lume, se recomanda

(1) loiKÎnu, op. cit. p. 23,
(2) I. St. Negoescu, Credinţe populare ÎA «Lumina pentru toţi», an. III, 

Bucurescî 1888, p. 473.
(3) Dim. Bolintindnu, Cîlletoriî în Macedonia, p. 94.
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vinui geniu şi i se făcea unu prognosticu, adecă i se cerca din 
semne viitorulii, spre care scopu se invocau tote deităţile 
de sorte precum: Parcele, Fata Scribunda, Carmentes şi 
Fortuna (1).

Datina Româniloru de astădî de a-şî tunde copiii abia la 
jumetate de anii sau şi mai târcliu, după cum s’a aretatu 
în şirele de mai sus, şi nu nemijlocită după botezu, cum 
îndătineză biserica, saii după lustrare, cum îndătinau Romanii, 
credu că vine de acolo că perulu celoril mai mulţi copii 
nou-născuţi e prea micii spre a se pute tunde, apoi şi de 
aceea că Românii din cele mai multe părţi nu’ndătineză 
a umbla tunşi, ca Romanii, ci cu plete lungi. Deci din tim- 
pulti acela, când au începută a-şl lăsa plete, credu eu că au 
începutu a tunde pre copiii loru cu multă mai târdiu, abia 
după ce le cresce acum perulu mărişoru, parte ca să aibă 
ce tunde şi parte de aceea ca după ce i-au tunsu o dată 
cum se cade, să crescă mai desu şi mai frumosu.

Tunderea perului, care e de origine orientală, se află de 
altmintrelea şi la Ruşi şi mai alesu la cei din părţile sudice.

Băiatulu rusu, alu cărui capă până în momentulu primei 
tunderi nu l’a atinsă nici unu forfece şi pote că nici ună 
stropă de apă, de 6re-ce acesta, după credinţa Ruşiloră, 
i-ară fi adusă nu numai ore-şi care bolă, ci chiar şi mortea, 
se pune pe ună cojocă de-asupra mesei, şi apoi pe când 
mama sa.îlă ţine de subsuori, pe atunci tatălă sSă îi tunde 
pSrulă.

Prin tunderea acesta se recunosce elă totă odată ca o 
fiinţă bărbătescă, pe când mai nainte se numera la genulă 
amestecată.

(1) Marienescu, CultulCl păgânCi .şi creştinii, t. L p. 308—309. — l’reller, Rom. 
Myth. t. II, p. 210.

Marianu, INascerea la Eomânî. 27
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Şi pe când tatălu sSu îlu tunde, iar cei-lalţî membri a 
familiei stafl de faţă la acesta ceremonie, pe atunci moşulu 
băiatului adună întrunii tălgeraşu banii, ce servescu spre 
acoperirea speseloru mesei, care e îndătinată a se da la ace- 
stă ocasiune şi care firesce că nici o dată nu pote să lip- 
sescă (1).

Am amintită mai sus că după tunderea unui copilă mama 
acestuia, strîngendu-i perulă tunsă, cu o parte îlă afumă 
când se sparie anume ca să-i trecă de spăriatU, iar o parte 
îlă păstreză până ce a crescută măruţii, şi pote acuma dis
tinge tote lucrurile anume ca, arătându-i-lu, să vadă de ce 
va spune că este .....

Deci după ce a ajunsă acum etatea aceea, în care pote 
să distingă lucrurile unulă de altulă, mama copilului saă 
că se duce cu dînsulă şi cu perulă păstrată la nânaşulă 
seă, saă că acesta vine la finulă seă acasă şi, aretându-i 
perulă, îlă întrebă dicendă:

— De ce e pSrulă acesta, fine?
Dacă copilulă respunde că e de cutare saă de cutare vită 

e semnă bună, căci va ave norocă la vite, dacă dice că e de 
câne,, de mâţă saă de altă vietate necurată, e semnă reu, 
căci atunci nu va fi gospodară, iar dacă dice că e de omă, 
atunci e ună semnă că va li torte cu minte şi deşteptă la 
capă (2).

In cele mai multe părţi atâtă din Bucovina, câtă şi din 
Transilvama este datina de a păstra, pe lângă peră, încă şi 
huriculu copiilorii după ce acesta s’a uscată, sa desfăcută, 
de unde a fostă legată şi a cădută jos, până ce crescă mari 
şi începă a pricepe, în unele localităţi chiar şi până după: 
ală şepteloa ană dela diua nascerii.

(1) Illustrirte Chronik d(.!r Zeit, an. XX. Stuttgard 1891. No. 20, p. 626.
(2) Cred. şi dat. Uom. din cele maî multe părţî ale Bucovinei.
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Deci de comunii în aceeaşi di, în care i se arată perulu, 
i se dă şi buriculu ca să-lil desnode. Şi dacă băiatulU, căruia 
i se dă de desnodatu, îlu pote lesne desnoda, se crede că 
va li isteţii şi pricepută la ori şi ce lucru; iar dacă e co
pilă că va sci asemenea ori şi ce cose, ţese, etc. că nimicu 
nu-i va cade greu, din contră dacă nu-lu va pute de lelu 
desnoda sau se va munci forte multu, se crede că nu va fi 
prea ajunsă de capă.

Unii îndătineză a-i întreba, ca şi despre peră, de ce e bu- 
riculă ? şi de ce felă de animală spune că e, de acela va ave 
mai mare parte şi norocă în vieţă.

In unele părţi din Iransilvania buriculă băeţiloră se pune 
şi se păstreză de regulă în grindă, iară ală copileloră într’ună 
locă mai îndosită. După ce crescă copiii mari se iea din 
loculă unde a fostă pusă, se găuresce cu ună tuşă atâta 
câtă să se potă privi printr’însulă, apoi se dă ca să se 
uite prin elă, credendu-se că celă ală cui e buriculă, la ce 
felă de lucru se va uita şi-lă va vede, fie acela ori şi ce 
va fi, îlă va deprinde şi învăţa forte uşoră. (1)

In alte părţi, totă din Transilvania, se crede că e bine 
a se da buriculă copilului, când acesta începe şi pote a se 
juca anume ca, jucându-se cu dînsulă, să-lă perdă ca să nu 
se scie ce s a făcută cu elă (2).

In Ţera-Românesed buriculă unui copilă se păstreză până 
ce copilulă respectivă se face mai mare, atunci se moie în 
apă şi i se dă să se uite prin elă, anume ca să se facă în- 
dămânatică, şi să potă face totă ce va vede (3).

(1) Corn. de domnii I. Georgescii, Rom. Simu şi B. losofu.
(2) Corn. de d-lu I. Georgescu şi Rom. Simu: «Daca taie buriculu la copilu, 

partea ce-î taiata o pune în unu locu de păstrare şi după şepte anî îlu iea 
şi-lu umnă şi-lu dă la copilu sau fată ca să se uite prin elii şi apoi se nasce 
din a?e’u pruncii sau pruncă o personă ingeniosă.»

(3) lonenu, op. cit. p. 12.
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Totu în Ţera-Românescd este clatină ca femeea, care face 
celâ d’întâî copilu, să se uite pe buriculu luî, şi câte no
duri va vede pe elu, atâţia copii va mai face (1).

Aceeaşi datină şi credinţă există şi la Românii din Bu
covina.

In Banatii moşa, numită altmintrelea şi «babă de burică», 
după ce a tăiatu buriculu pruncului noil-născutu pe unu bSţfi 
de cornu, anume ca micuţulu să fio mlădiosu şi tare ca cor- 
nulu, îlu învelesce într’unu peticii do pânză nou, curaţii şi 
ne mai purtatu, apoi dacă aţâţă ea câtu şi nepota sa, pe 
care o numesce de acum înainte anepâtd de huricu,» voescfi 
ca acesta din urmă să mai nască şi alţi prunci, îlu duce şi-lu 
îngropă la rădăcina unui meru teneru şi sănetosu sau, dacă 
nu se află nici unu mSru prin apropiere, la rădăcina unui 
goronu, sorocindu şi bombănindu în acelaşi timpu la câţi 
ani să mai nască nepota sa al tu pruncu.

Dacă nepota nu voesce să aibă de grabă sau chiar de 
felii alţi prunci, atunci moşa iea buriculu precum şi unelta 
cu care l’a tăiatu şi cămeşa, în care a născută nepota şi du- 
cendu-le pre tote aceste le îngropă la o moghilă, unde se 
împreună trei hotare, sorocindu-le ca atunci să mai nască 
nepota, când se voru desgropa aceste lucruri îngropate de 
dînsa (2).

In Ungaria din contră, dacă nepota nu voesce să aibă de 
grabă prunci, moşa, după ce a tăiatu buriculu copilului, îlu 
înodă în şepte locuri şi imediată după aceea îlă spală cu apă 
rece, în credinţă că, făcendă acesta, nepota nu va maî nasce 
altă pruncă până după ală şeptelea ană, adecă până ce nu 
voră trece atâţia ani câte noduri a făcută ea în burică (3).

(1) lomhiu, op. cil. p. 11.
(2) Corn. de d-lu los. Olariu şi I. Popovici. 
(8) Corn. de d-lii Elia Popii.
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In fine de şi nu se ţine de materia ce o tratâmu, totuşi 
credu că aici e loculu să amintimu încă şi următorea da
tină, anume că la Duminica teneră, adecă Duminica primă 
după luna nouă, se îngăură urecMle co fiilor a mici spre a 
le pune cercei (1).

După trei luni i se dă pruncului de bSutu, mai alesu în 
unele părţi din BanatU, pentru prima oră dela nascere, apă 
petrecută printr’unu flueru sau clarinetă, anume ca să capete 
şi elu versulu acestoru instrumente.

După ş6se luni unele mame ducu pruncii loru la moră şi 
acolo apoi îi punu în coşulu, unde se pune grâulu sau po- 
rumbulu de măcinată, pentru ca şi ei să fie liberi la vorbă 
cum e chichirezulu (2) dela moră (3).

(1) «Luminătorialu» an. X. Timişora 1889. No. 66.
(2) Chichirezulu e o uncită dela coşu, care atinge petra învîrtitorc .■ji face 

de pică grăunţele sub petră.
(3) Com. de d-lu los. Olariu.
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XXV.
ÎNŢĂRCAREA.

Cea mai mare parte de Românce îndătineză a da copiiloru 
sei de suptu unu anu şi jumetate, unele însă şi mai multuj 
adecă până aprope la doi ani, iar altele, când sunt grăbite 
de alţi copii, când sunt grose^ le dau după împrejurări nu
mai 7—9 luni, căci în casulu acesta ţîţa nu-i bună.

In vechime Româncele din Bucovina daii de suptu în genere 
doi ani fără o lună, mai multu nu, pentru că dacă se îm- 
pliniau doi ani, se considera ca unu pecatu (1).

Dacă copiii sunt de constituţie slabă, iar mamele lorii 
sânetose şi tari, atunci de regulă îi lăpteză mai multu de 
unu anu, anume ca să prindă la putere, să fie voinici, iar 
dacă mamele lorii sunt slăbănoge saii, bolnăviciose, şi din 
causa acesta nu le vine lapte, atunci se înţelege că sunt con- 
strînse a-i încărca câtă se pote mai de grabă.

Româncele din unele părţi ale Transilvaniei spună că co- 
pilulu e bine să sugă două Parisiml (2).

(1) ("om. de d-lCi I. Berariu, parochu şi oxarcu.
(2) Corn. de d-lu Rom. Simu.
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Cele clin BanatO, înfcarcă pre copiii loru de regulă când 
le vine mai bine la socotelă, unele mai nainte de a se îm
plini anulu, altele la unu anu şi jumătate, altele la doi ani 
şi iarăşi altele, din dragoste mare ce o au cătră dtnşii, abia 
după 2—5 ani. Cele mai multe însă sunt de părere că unu 
copilu trebue să sugă doi ani încheiaţi, căci atunci cresce 
mai bine şi se desv(31tă regulată atâtu în privinţa corporală 
câtă şi în cea spirituală. Sugendă ună copilă numai ună 
ană saă ceva peste ună ană, se alege merşiavu, slabă, iar 
dacă se înţarcă mai de timpuriă se alege şi mai slabă. Dar 
şi când se înţarcă după 2—5 ani încă nu e bine, căci 
atunci, devenindu copilulă iclen-ă, mama sa nu-lă pote în
şela cu una cu doue, ci multe apucături şi înşelăciuni e ne
cesitată să întrebuinţeze, până ce-lă desbară şi desvaţă de 
ţîţă (1).

Româncele din Transilvania, şi anume cele din comitatulă 
Solnocă-Doboca, îndătineză a înţărca pre copiii loră cei mal 
tari de regulă când sunt de ună ană, iar pre cei mai slăbiţi 
după ună ană şi jumătate (2).

Cele din Ungaria şi anume din comitatulă Satmarelui din 
contră sunt de părere că ună copilă e bine să se înţarce 
câtă mai iute, adecă cum prinde a mânca lapte, căci celă 
ce se înţarcă mai de timpuriă se face totă-deauna mai isteţă, 
mai deşteptă la minte, deprinde tote celea mai de grabă şi 
mai uşoră, pe când dacă i se dă ţîţă până ce e mare, devine 
prostă, greă la capă şi nu pote nimică învăţa. Ba, ce este 
încă mai multă, astă-felă de copii adese-ori devină nu nu
mai bolândi, ci rămână chiar şi muţi (3).

(1) Corn. de d-lu I. Popovicî.
(2) Corn. de d-lCi Aur. Chinteaiiu.
(3) Corn. de d-lu Elia Popii. — Totu aşa spuiiu şi o seina de Romani din 

Bucovina.
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Ce se atinge în specialii de clina şi moclulu înţărcării 
precum şi de datinele şi credinţele ce sunt îmbinate cu acesta, 
trebue să notămu că Româncele din cele mai multe părţi 
ale Bucovinei nu îndătineză nici când a-şi înţărca copiii într’o 
di de postu, ci numai în una de fruptu; o excepţiune dela 
acesta regulă generală se’ntemplă doră numai atunci, când 
sunt constrînse de împrejurări (1).

Totu aşa făcu şi Româncele din Banalii.
Acestea încă îndătineză a-şi înţărca copiii numai în c5lile 

de fruptu şi anume: sau în câşlegile Crăciunului, când îi potu 
momi câte c’unu dărabu de cârnaţu sau pe la Pasci când îi 
potu momi cu oue roşii, sau în sfîrşitu pe la Rusale când 
este lapte de ajunsu şi felurite 'pomoroge precum: mere, pere, 
cireşe etc. cu cari se dedau copiii şi uită de ţîţă (2).

In unele părţi ale Transilvaniei din contră îndătineză a-î 
înţărca de comunii într’o Vineri dimineţa (3), iar în Ţera- 
Românescd Lunia (4).

Sosindu cliua menită pentru înţărcare unele mame din 
Transilvania mulgu totu laptele, câtu se află în ţîţe şi mes- 
tecându-lu cu făină de grâu, pregătescu o cocă dintr’însulu. 
Coca aceea apoi o dau copilului ca s’o mănânce în credinţă 
că mâncând’o, nu-şi. mai aduce nici când aminte de ţîţă. 
Altele taie unu puiii şi ungendu-şi ţîţele cu sângele acestuia 
amăgescfi pre copii, spuindu-le că Ie-a mâncaţii căţel ulii (5). 
Şi iarăşi altele îndătineză a-şi unge mai întâi ţîţele cu miere 
şi apoi a le presura cu sare sau a-şi băga o perie în sinii 
astu-felu că voindu copilulu să se atingă de ţîţă să-lu împungă

(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţa; — din BoianCi şi Vicovulu-de-su.s, corn. 
de d-lii V. Turturenu.

(2) Corn. de d-lu I. Popovioî.
(3) Corn. de d-lii Rom. Simu.
(4) lonenu, op. cit. p. 23.
(5) Corn. de d-lu Rom. Simu.
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şi după aceea a-lu îmbia ca să sugă. In casulu întâi în- 
greţoşându-se. iar în casulu alu doilea spuindu-i mama că 
sar afla lupulu în sînu şi acela îlu muşcă, se -teme a se 
apropia cu guriţa de sînu, se înţelege de sine, dacă copilulâ 
e acuma mărişorii, dacă a începutu a umbla şi a vorbi (1).

Mai totu aşa făcu şi Româncele din Ungaria. Acestea când 
voescu a-şi înţărca copiii, îşi ungu ţîţele cu tuningene de pe 
hornii până ce se făcu negre, apoi când copilulu, pre care 
vreau să-lu înţarce, cere ţîţă, îşi desvelescu pieptulu şi clicu:

Bibi-Î hîdă ţîţa,
C’a spurcat’o mâţa !

Dacă nu se înţarcă cu acesta, apoi punu în gura space- 
lului periuţa cea de unsîi firele pânzei şi clicu:

Bibi! fugi de aici, nu umblă,
Că-î lupu şi te-a mânca !

Iar dacă nici acesta nu folosesce, atunci sdrobesce şi pre
sură piperu pe ţîţă şi astu-felâ i-o dă apoi să sugă (2).

In fine unele întorci! cămeşa cu gura la spate, anume ca 
şi copilulu să se întorcă dela supţii, dela ţîţă, sau fierbu unu 
oii şi-lii punii pe pragulu tindei, apoi luându copilulu şi 
scoţendu-lii peste pragu afară îi dau oulii şi o bulcă în mână 
clicendu că acum e pe pânea lut Făcendu acesta credu că 
copilulu se înţarcă forte lesne şi că în curendu uită ţîţa (3).

In Ţera-Româneseă de Duminecă sera se pune după uşa 
casei unu paharu cu vinu şi cu unu covrigii. Luni dimineţa, 
când copilulu se scolă, se lasă să se ducă singură să le iea 
de acolo, apoi i se dă să mănânce.

(1) Coiii. de d-lii Rom. Siinii şi I. Gcorgescu.
(2) Corn. de d-lCi Elia Popu.
(3) Dat. şi Cred. Rom. din Bucovina.
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Acesta se face ca să uite j;î|;a curendu şi să n’o ra'ai do- 
rescă (1).

In Moldova fîerbu unu ou şi-lu punu după uşă şi trimită 
apoi copilulu ca să-lu găsescă (2).

In Macedonia când muma înţarcă copilulu iea o nucă, o 
despica. în două jumătăţi şi în coja ei pune trei cărbuni 
aprinşi pre cari îi stinge cu laptele din sînulu ei, alătureză 
apoi acele doue jumetăţi de formeză nuca cum a fostu şi 
aşa o păstreză până ce nasce unu altu copilă, apoi a treia 
di dela nascere pune nuca pe focă, pentru ca să-i vie lapte 
în abundanţă (3).

In timpulă înţărcării însă mama nu e bine ca să se de
părteze pe mai multe dile de-acasă, pentru că pe de-o parte 
cei mai mulţi copii tânjescă forte tare după ţîţă şi dacă 
ar întrerupe dintr’o dată a le da de suptă forte lesne ară 
pute să se bolnăvescă, pe de altă parte, mai alesă când le 
vine forte multă lapte, pote şi loră forte uşoră să li se mo- 
sorascd (4), adecă să li se bolohămsca. ţîţele şi din causa acesta 
să pătimescă nu numai dile, ci chiar şi septemâni întregi. 
Deci cele mai multe mame, una ca să nu li se bolohănescă 
ţîţele, iar a doua ca să nu li se bolnăvescă copiii, îndătineză 
a-i înţărca pe ’ncetulă, dându-le în diua dintâi numai de trei 
ori, într’a doua de două ori şi într’a treia o dată de suptă 
şi ’n chipulă acesta îi facă pe ’ncetulă să uite ţîţa.

Şi dacă cu tote acestea unei femei i se holohdnesce piep- 
tulU, atunci ca să nu i se ’ntemple nimică rSă, întrebuinţeză 
diferite mijloce spre vindecare.

(1) lont^nti, op. cit. p. 23.
(2) Sevastos, Căletoriî p. 48. — Dict. de An. Plctosu clin Răclăşenî: «Se coce 

unu ou şi se pune după uşă, copilulu se duce şi-lu iea.»
(3) Burada, Obiceiurile la nascerea copiiloru, în op. cit. p. 50.
(4) Ţîţa se mosoresce (= bololiăncsce) pe sub pele şi se face ghilotie (se scoce).
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Dacă nu stîrpesce de grabă ţîţa, adecă dacă totu lî maî 
vine lapte, piseză usturoiu şi dându-se apoi în dosulu hor
nului frecă cu usturoiulu pisatu câtu pote suferi atâtii ţîţele 
cât şi pieptulu, anume ca să înclărdteze (să stîrpescă mai de 
grabă (1) iar laptele, ce-lu mulge din când în când, nu-lu 
aruncă jos, ci-lu îngropa anume ca să nu-lu lingă mâţa oi’i 
cânele, că apoi se spurcă ţîţa şi nu are maî multu lapte pentru 
alţi copii (2).

O semă însă se afumă cu putregăiţi de răchită asemenea 
ca să stîrpescă laptele şi să nu le ardă pieptulu. Şi iarăşi 
o semă înferbîntă o cremene în focii şi aruncând’o într’o 
strachină, în care se află apă, se aburescu cu aburii ce iesu 
din apa încăldită (3).

In fine mai e de însemnaţii încă şi aceea că, după cre
dinţa poporului din tote provinciile locuite de Români, toţi co
piii cei întorşi, adecă toţi aceia cari au fostu odată înţărcaţi, dar 
după vr’o câte-va dile sau septemâni mamele lorii, vedendu-i că 
prea tare tânjescu, saii din altă caiisă 6re-şi care le-au datu 
iarăşi ţîţă de suptu, după ce crescii mari, sunt forte rei de 
ochi aşa, că în totă viaţa loru oru la cine se vorii uita, 
fie omii sau vită, fie ori ce va fi, respecfivulu îndată se 
dioche şi se bolnăvesce şi cu nimicu alta nu se pote vin
deca fără numai cu stingerea de cărbuni şi cu descântarea 
de diochi. De aceea nu e bine nici o dată a întârce pre 
unu copilu înţărcată, adecă a-i da încă pe unu restimpu de 
suptu, ci dacă l’a înţărcată o dată, înţărcată să rămână pentru 
totu-dea-una (4).

(1) Corn. (Ic d-lii V. Turturelul, M. Bărbuţă şi M. Nistoru.
(2) Dict. de M. Nistoru.
(3) Dict. de M. Bărbuţă.
(4) Dict. de M. Bărbuţă şi alte Românce din Bucovina. — Corn. de d-lCi V. 

Turturelul: a-Ceî întorfi dela ţîţă au puterea de a diochia chiar de nujrte. 
Dacă Insă îşî aducu aminte de acestă însuşire a loru si fjicii scuipăndCi: să
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nu fie deochU diochiiilu nu se prinde. La din contră omulCi sau copilulCi dio- 
chiatu se bolnăvesce de morte, vita p(3te să-şî rupă vre-unu picioru sau să 
crape etc. Puterea de a diochia o au de. multe ori şi ceî neîntorşî delaţîţă» 
chiar părinţii potu să dioche pre copiii loru proprii. Contra diochiuluî e stin
gerea de cărbuni.» — Corn. de d-niî Rom. Simu şi I. Georgescu din Tran
silvania; dict. de M. Nistoru din ^lălinî, în Moldova: «Ce? întorşi dela ţîţă totu 
ce vedu dibche.»—Vecjî şi loanii Crengă, Scrieri t. I, Iaşi 1890, p. 217: «Dar 
nu se pote apropia nime de cerbii, căci este solomonitu şi nici unu felu de 
aramă nu-lu prinde; însă elu, pe care l’a zări, nu maî scapă cu vieţă. De aceea 
fuge lumea de dînsulu de-şî scote ochii; şi nu numai atâta, dar chiar când 
se uită la dne-va, fie omu sau orî-ce dihane a fi, pe locu remâne morţii. Şi ci-că 
o mulţime de omeni şi de selbătăcimî zăcu fără suflare în pădurea luî, nu 
maî din astă pricină, se vede că este solomonitu, întorsu dela ţîţă, sau draculu 
scie ce maî are, dc-î aşa de primejdiosu.» —lon^nu, op. cit. p. 21: (f-TJmi 
copilă să nu se întârcă dela ţîţă} adecă^să-lu înţarce, apoi iar să-î dea, căci acelă 
copilă va deochia lesne pe cine va pune ochil.'i*— «Gutinulu», an. L, Baia-mare 
1889. No. 30. în «Foiţă:» «Omeniî, carî deoche de comunii sau sunt Strigoi 
sau au plecare de a fî strigoî. Afară de aceştia pote deochia omulii care la 
«Cheruvimu se uită la dariirî apoî şi acela care se înţarcă ca pruncă mică de 
doue orl.y) — «Şezetorea», an. I. Fălticenî 1892, p. 15: «Boia de diochî provine 
din maî multe cause, dar maî alesu din privirea a celoru întorşi dela ţîţă. Iar 
întorsă dela ţîţă e acela, care fîindu înţărcaţii odată, maica sa îî dă a doua 
oră ţîţă peste 3 sau 4 4ile, când se înbolnăvesce.»
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I.

CÂNTECE DE CUMÂTRIE.

Sara bună.

(Din Lisaura, sătişojcu în apropierea oraşuluî Suceva).

— Sara bună, fina mea!
— Mulţămescii, nânaşule!
-- Sara bună, nu de tătu^
Că am gândii să te maî vedu;
Sara bună, eu m’oiu duce,
Mulţămescu de gură dulce.
Gură dulce ca la tine 
Nu-î în satu la noî la nime!

Cumătrîţa.

(Din Fundulu-Moldoveî, dicl. de P. L. Leuştenu),

— Cumătriţă, haî la târgu.
Să vedu boii cum se vîndîi!
— Cumătre de lângă Runcu,
Pas ’nainte că te-ajungu;
De-î vede că zăbăvescîi,
Fâ-mî cu mâna că pornescu!
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3.

Tătăisa.»

(Din prejumili NăsSuduluî)

Tătăişă şi cumătră!
Lasă uşa descuiată 
Şi terestra destupată 
Să ne maî vedemu odată.
Cumătră şi tătăişă!
Nu-mî da hârbii cu semacliişă^ 
Ci-mî dă hârbulii cu untulu, 
C’acela mi-î sufletulu!

4.

Lelea albă.

(Din Şireţi LI, dict. de Const. Nemeşii).

Lelea albă ca ometulu 
Se iubesce cu cumătrulu,
Lelea albă cum îî caşulii 
Se iubesce cu nânaşulii,
Lelea albă ca vătrariulu 
Se iubesce cu jindariulu,
Lelea albă ca ciaunulu 
Se iubesce cu jupânulu.
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II.

CÂNTECE DE LEGĂNO-

1.

La imn băetelu.

(Din Stroescî, eoni. de d-lu I. Berăria, paroehd şi exarchu.)

Haicla a, a, a, a, a, a,
Haida nani cu mama!
C’unu piciorii te-oiu legăna, 
Ţîţă dulce că ţî-oiu da 
Şi din gură ţî-oiii cânta 
Să dormi să te odihnescî, 
Mare mărişorii să crescî. 
Culcă-te cu mămuţa,
Ţîţă dulce ţî-oiii maî da. 
Tare bine te-oiu cătâ.
Când îî cresce mărişorii 
Să fii mamiî de-ajutoru,
Să-î duci plugulu la ogorii, 
Şi-î ara şi-î semenâ, 
Mămuca s’a bucura!

Marumii. Nascerea la EomânI. 2S
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2.

La unu băeţelii.

(Din Berchişescî, corn. de d-lu I. Berariu.)

Culcă-te, puiuţule,
Că dormu tăte apele!

Culcă-te 
Şi-alină-te 
In legănuţu 
De păltănuţu,

Faşă dalbă de mStasă,
A mămuchiî puiu de casă.
Şi-ţî închide ochişorii 
Să crescă mamiî feciorii,
Că eu bine te-amu făşatu,
Te-amu culcaţii, te-amu legănaţii,
D6ră-î cresce mărişorii 
Să-mî fiî scumpii şi bunişorii.
Să fiî mamiî de-ajutorii!

3.

La unu băetelii.

(Din Tişeiiţu, satCi în districtulu Suceviî, corn. de cl-lu G. Mleşniţă, învelătoru.)

Haide liliu, dragulii mamiî,
Scumpulii mamiî, bunulii mamiî,
Haîde liuliu cu mama,
Că mama te-a legăna 
Şi din gură ţî-a cânta,
Ţ-a cânta încetişorii 
D6ră-î cresce mărişorii,
Să fiî mamiî de-ajutorii.
Dragulii mamiî copilaşii.
Tu eştî al ii meii îngeraşii.
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Cu tine me zăbăvescu 
Şi lucrulu nu-lu maî gătescu. 
Dragulu mamiî dormi în pace 
Doră lucrulu mi l’oiu face!

4.

La o copilită.

(Din Şcheia, satCi îii apropierea Succviî.)

Vine Domnulu cu somnulii 
S’adormă puişorulu,
Şi Domna cu perina 
Să-mî adorm ă cocuţa 
Din sfinţiţii în resăritu 
Cocuţa mî-a hodiniţii.
Mititică mî-am culcafo 
Mărişoră mî-am sculafo,
Că Domnulu mî-a hodinit’o 
Şi frumosu că mî-a crescut’o.
Maîca sa, când a vedut’o 
Tare s’a maî bucuratu 
La dînsa că s’a plecaţii 
Şi ’n braţe că mî-a luat’o 
Şi frumoşii mî-a sărutat’o,
Pe sluşnic’a mulţămit’o,
Cu mulţî bani a dăruit’o,
Şi cu blânde, dulcî cuvinte,
Iar mî-a pus’o ca să-î cânte.
De lucra, de nu lucra,
Totu cinste sluşniceî da.
Sluşnica, când o cinstia,
Maî de parte-o legăna 
Şî-alte cântece-î cânta 
Să trăiescă cocuţa!
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5.

La o copîliţă.

(Din FunclulCi-Moldovei, dicL de P. L. Leuşteiiu.)

TiucU; tiucu puiu de raţă,
Vină la bădiţa ’n braţe.
Tiucu, tiucu puiii de curcă 
Vină ’n braţe şi te culcă.
Tiucu, tiucu, puiule.
Vină ’n tole clilele 
N’ascultâ minciunile!

6.

La genienî.

(Din Stroescî, coin. ele d-lu I. Berariu.)

Are mama doî feciori.
De departe par’ că-su flori.
Iar de-aprope-apropişoru 
Mama are ajutoru.

7.

La unu spuriii.

(Din Stroescî, corn. de d-lu I. Berariu.)

Nani, nani cu mama.
Că mama te a legănă.
Cu mâna te-a legănă.
Cu gura te-a blăstemă.
Tare nu te-a blăstemă
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Pentru că nu-î vina ta,
€i e vina altuia.
Şi-su de vină maî multu eu, 
•C’am greşiţii şi-mî pare reii. 
Tare reii am maî greşiţii,
’Că cinstea mî-am prăpădiţii. 
•Când pe tine te-am făcuţii 
Totă cinstea s’a trecuţii.
Să te ardă foculii minte,
•Că nu mî-aî foştii maî nainte 
Să me ’nveţî ca unii părinte. 
Acum eştî, nu-mî trebuescî, 
Că nemicii nu-mî folosescî!

BTr>L!OTIZCA
iNSTIT, PEDA8. C-ŢA

(JIjil
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ERORI DE TIPARU.

Vag. _ firulii: în locit de: cetesce :

18 7 (Ic jos însuşi însuşi
19 13 streşină streşina
20 1 (le jos umblă şi cu umblă cu
21 6 de jos alvie albie
25 2 de jos moliftă molitfă
34 3 sciutore, aceea sciutore, şi aceea
44 16 ien iee
46 8 de jos da de
54 6 de jos zahăru zăharu
54 2 nota 2. lemea femeea
55 10 femea femeca
60 4 nota 1. secotesce socotesce
70 14 pe-aci de vină pe-aci să devină
82 1 nota 4. 1882 1892.
83 17 zahărul zăharulu
84 2 nota 2. Somcuţa-mare Şomcuta-mare
90 4 cămăşi cămeşi
90 3 nota 1. funde funtc
91 1 medalionu sau medailionu rotundu sau
92 3 nota 2. eim ein
î)6 1 nota 1. rostiri restirî
97 16 sau pre sau spre
9‘) 6 hrană basnă

105 10 pentra pentru
105 22 dintr’ună dintr’unu
112 17 desprea despre
117 7 de jos ca că
135 8 cumetrele cumătrele
136 9 şi 13 zahăru zăharu
149 4 nota 1. primbă primblă
153 3 de jos

15
sau seu

176 la dînşiî, la dînşiî a casă.
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Pojh firulu; In locit fie: cp.tesce:

180 1 nota 3. 173 473
188 24 col. 2 învinşii învisu
207 2 de jos li t ura literatura
209 4 de jos Mihalcea Mihalcea
211 14 ICpoca romană. Ijpoca română
227 7 da de
241 18 îndemână îndămână
243 8 de jos cumetriile cumătriile
249 15 co că
252 4 nota 3. batejune botejune
253 3 aducu aduce
255 1 nota 1. protu preoţii
256 1 nota 1. Calanfmdescî Calafîndescî
263 8 nota 3. pomuiil pomulu
279 1 nota 1. Racolta Hacolţa
294 4 mătase metasă
299 3 şi urm. oca ocă
326 8 variată variantă
337 2 de jos aducu aduce
346 5 de jos masă nasii
350 nota 4. 16 13
367 8 oraşele (jraşulu
375 20 Şi-a C’a
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