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IN LOC DE PREFAŢĂ
S’au publicat şi se publică de vreo treizeci de ani în 

coac6 — şi mai ales la noi—atâtea culegeri de folklor şi 
reviste folkloristicey încât a sosit, cred, momentul sa se în
ceapă în mod serios studierea credinţelor poporului român 
în legătură cu ale altor popoare, şi anume cu ale acelora cu 
care Românii au venit cândva în atingere, sau chiar cu 
ale acelora cu care nu au avut niciodată vreun raport 
direct.

Dar... ce este folklorul?
Suma interpretărilor pe care le dă poporul fenomenelor 

naturii, şi, în genere, tuturor celor văzute, auzite sau sim
ţite de dânsul, care frământă imaginaţia-i bogată, care se 
strecoară în sufletu-i simplist şi pe care creieru-i naiv le 
înregistrează şi le răstălmăceşte exteriorizându-le prin graiu 
şi prin cântec, prin daţine şi obiceiuri, constitue o enci
clopedie sui generis—enciclopedia sufletului poporului — 
folklorul.

Alături de concepţiunile pur ştiinţifice privitoare la Astro
nomie, Cosmografie şi Meteorologie, la Botanică şi Zoologie, 
la Chimie şi Fizică, la Medicină, Chirurgie şi Farmacopee, 
la Filosofie şi Teologie, la Muzică şi Poetică, etc. etc., 
avem concepţiuni proprii al poporului care, în cele mai 
multe cazuri, sînt diametral opuse rezultatelor obţinute 
de învăţaţi în decursul veacurilor. Aceste concepţiuni care 
se transmit în popor, prin tradiţie, aproape nealterate, 
din tată în fiu, din generaţie în generaţie, apar astăzi — în 
veacul telefoniei fără fir şi al teoriilor Einsteiniene — nu 
ca nişte fosile, ci ca nişte organisme vii care şi-au păstrat
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Structura primordială din timpurile cele mai îndepărtate^ 
când abia se zămislise omenirea şi când civilizaţia nu-şi 
înjghebase măcar primul leagăn.

Generaţiunile trecute ne-au transmis — nouă ca şi al* 
tora — fie prin graiul yiu, fie prin scriitori, toate sau nuiuai 
în parte comorile graiului cu ajutorul căruia tălmăciau 
lucrurile, faptele, sentimentele pe care voiau să le exprime.. 
Dar toate concepţiunile acestor generaţiuni despre viaţă 
şi despre moarte, despre cer şi pământ, despre bine şi rău,, 
toate credinţele şi îndoielile care s’au strecurat şi s’au în
cuibat în nenumăratele cute ale sufletului lor, au rămas 
acolo ascunse, nescoase la lumină şi neprihănite de con* 
deiul scriitorilor cari skau perindat până la noi, şi folkloristu- 
lui îi incumbă datoria să le smulgă din ascunzişul lor, 
să le studieze ş^i să lămurească noima lor tainică.

De aci rolul pe care şi-l asumă filologia, de o parte, şi 
folklorul, de alta' parte, se defineşte clar:

Filologia îşi propune să studieze şi, la nevoie, să recon- 
stitue graiul şi evoluţiunile lui.

Folklorul cercetează producţiunile imaginaţiei populare,, 
credinţele şi datinele, reminiscenţele din timpurile cele mai 
depărtate — dar amândouă se întâlnesc într’o preocupare- 
comună, aceea de a înlesni cunoaşterea deplină a sufle
tului unui popor.

In cercetările de Jolklor ce publicăm în acest volum,, 
ne vom ocupă ou analiza amănunţită a credinţelor şi da- 
tinelor poporului nostru în legătură cu ale altor popoare, fie 
că acestea ne-au fost transmise prin moştenire directă dela 
obârşia noastră, fie că le-am îiţiprumutat în decursul vea* 
curilor dela neamurile cu care am venit în atingere, fie 
că sînt creaţiuni proprii ale Românilor sau răstălmăciri 
ale unor credinţa şi datine ale altor neamuri.

Căci—e un fapt de mult recunoscut — nu toate cre
dinţele sînt moşteniri lăsate dela strămoşi, cel puţin sub forma 
lor actuală, sau sînt împrumutate dela popoarele vecine..
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La noi, bunăoară, ar fi absurd să admitem că credinţele 
Românului, în totalitatea lor, sînt moştenite deadreptul 
dela Romani sau dela Traco-Iliri, ori au fost împrumutate 
dela Slavi, dela Greci, dela Unguri, dela Turci sau dela 
cine ştie ^ce popor cu care împrejurările vitrege din vremile 
trecute ne-au făcut să trăim câtva timp laolaltă.

Cine s’ar încumete astăzi, de pildă, să susţie că locuţiunea 
cauţi nod în papura e o rămăşiţă preţioasă din comoara 
de expresiuni metaforice ale poporului roman care şi el 
întrebuinţă exact cu aceeaşi noţiune ca şi noi locuţiunea 
nodum in scirpo quaeris, eu toate că zicerea aceasta n’o 
mai întâlnim la vreunul din popoarele cu care am venit 
în contact? Eră aşă de firesc, într’o ţară ca a noastră, 
în care papura creşte în atâta abundenţă, încât bălţile 
apar din depărtare ca nişte adevărate păduri (compară 
schimbarea de înţeles a cuvântului latinesc palus-paludem 
«baltă», devenit în româneşte padwrej, ea poporul român — 
independent de strămoşii romani—să întrebuinţeze în 
mod spontan aceeaşi metaforă bazată pe observaţiunea 
dc toate zilele că, dintre toate plantele ce cunoştea, papura 
eră singura care nu prezentă nici o asperitate, nici un nod. 
Tot astfel când auzim pe Român, eând vrea să arate o 
mare intimitate între două persoane, întrebuinţând expre- 
siunea metaforică a fi unghie §i carne^ şi de altă parte pe 
Spaniol, exact pentru aceeaşi noţiune, ser una y carner 
sîntem oare îndreptăţiţi să susţinem că există vreo le
gătură de origine între aceste două expresiuni şi că, prin 
urmare, şi unii şi alţii au moştenit-o dela Romani, chiar 
dacă monumentele scrise ale acestora, ca în atâtea alte 
cazuri, nu ne-au transmis-o? O atare aserţiune ar fi cu totul 
neverosimilă, căci o metaforă de felul acesteia eră aşă de 
firească, încât nu ne-ar miră de loc dacă am întâlni-o şi 
în graiurile cele mai depărtate de-al nostru ori de cel 
spaniol.

Coincidenţe de felpl acesta trebue să se întâlnească
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fără îndoiala şi în credinţe. Firea omenească este pretutin
deni esenţial aceiaşi, fie că omul trăeşte la ecuator, fie în 
apropiere de poli, fie la munte, fie la şes. Singură cultura 
e în stare să modifice adânc felul unitar în care omul pri
mitiv întrevede şi caută să-şi explice anumite fapte sau 
fenomene din natură, independente de voinţa lui, care se 
produc înaintea ochilor lui, umplându-1 de mirare, de ad- 
miraţiune, de bucurie, de groază, etc. Raţiunea lui, dreapta 
judecată, bunul simţ, toate acestea sînt adesea literă 
moartă pentru el, şi singură imaginaţi^, fantezia lui, lu
crează cu atât mai puternic cu cât lipsa de cultură îl pune 
într’o stare de inferioritate şi în imposibilitate de a-şi 
lămuri atâtea lucruri care nouă — înarmaţi de cultură — 
ni se par atât de fireşti. Numai astfel se explică faptul că 
la două popoare, locuind fiecare câte o altă extremitate a 
globului, găseşti uneori exact aceeaşi credinţă, aceeaşi in
terpretare a unui fenomen din natură.

Să cităm un exemplu tipic. E vorba de explicaţiunea pe 
care o dau diferitele popoare de pe glob cutremurelor de 
pământ. Iată, de pildă, o credinţă pe care o găsim răspân
dită mai pretutindeni la Români.

Dedesubtul pământului e numai apă. Scoarţa lui e aşe
zată pe nişte stâlpi (de argint, de fier, de cremene sau de 
ceară) în număr de patru (mai rar pe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 
sau 16 stâlpi—după diverse comunicări din toată ţara). 
Capetele de jos ale stâlpilor se sprijinesc pe spinarea a patru 
peşti (după alţii pe 1, 2, 3 sau 6 peşti) sau a unui bivol 
(pe alocuri a 4 sau 16 bivoli), a unui bou, a unui urs sau a 
unei scorpii. In judeţele Tutova şi Dorohoiu se crede că 
stâlpii aceştia sunt susţinuţi de Simion Stâlpnicul. Pricina 
cutremurului de pământ nu e alta decât mişcarea peştilor 
ce ţin pământul în spate. Iuda, după alţii diavolul, mai rar 
o scorpie, roade mereu din stâlpi, ca să se scufunde pă
mântul şi să se prăpădească. Când i se pare că s’a isprăvit 
de ros un stâlp, dă fuga la altul, dar până să-l roadă pe acesta,
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primul creşte iar la loc, aşă că toată munca lui e za
darnică 1.

Să examinăm acuni credinţele privitoare la cutremur, 
aşa cum le găsim la mai toate popoarele de pe pământ. 
Iată elementele pe care le constatăm pretutindeni:

1. Dedesubtul scoarţei pământului e o întindere imensă 
de apă.

2. Scoarţa pământidui e socotită ca un fel de disc rotund.
3. Acest disc nu pluteşte pe apă, ci se sprijineşte pe unul 

sau mai mulţi stâlpi.
4. Capetele de jos ale stâlpilor sînt aşezate pe unul sau 

mai mulţi peşti sau broaşte sau scorpii, sau pe spinarea 
unuia sau a mai multor boi, bivoli sau elefanţi, pe umerii 
unui demon, etc.

5. Mişcarea făcută întâmplător sau cu voinţă de aceşti 
susţinători ăi stâlpilor produce cutremurele de pământ.;

Aceste elemente în totalitatea lor, sau numai în parte, 
le găsim răspândite pe toată suprafaţa globului. In afară 
de Europa (Albanezi, Bulgari, Ruşi, Germani, Provensali, 
etc.), le găsim în Asia: la Japonezi, la Laoţii din Siam, la 
Buriaţi (popor mongol din Siberia meridională), în Tur- 
kestan, la Indieni, la Tlinkiţi (trib indian), în vechea cos
mogonie iranică, la vechii Evrei (comp. cartea I a lui Sa- 
muel II, 7: «Stâlpii pământului sînt ai lui lehova şi deasu
pra lor a aşezat lumea»); în America, la locuitorii din Groen
landa, din insulele Vancouver (Oc. Pacific) ; în Australia,

1 Şezătoarea, I, 232; III, 27; — VORONCA, Datine şi credinţe^ 
141, 957, 1002; — Ion Creangă (revistă), III, 208, 272; — GH. F. 
CIAUŞIANU, Superstiţiile poporului român, 8-9; — A. GOROVEI, 
Credinţi şi superstiţiit 94; — COSMULEI, Datine, credinţe, şi super
stiţii aromâneşti, 46; — F. MOLLER, SiehenbiXrgische Sagen, 199. 
Amănuntul cu roaderea necontenită a stâlpilor cari susţin pământul 
îl întâlnim şi în credinţa vechilor Scandinavi la cari un dragon numit 
«Nidhoggr» muşcă într’una din stâlpi; cf. H. BERTSCH, Weltan- 
schaung, Yolkssage und Volksbrauch, 34.
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la locuitorii din Sumatra, din lava, din Celebes, Moluce, 
Mindanao (ins. Filipine), din Noua-Zelanda, din Tonga, etc.

Să cercetăm mai deaproape fiecare din aceste credinţe 
şi să analizăm cauzele care au determinat ca aceleaşi idei 
să încolţească în mintea atâtor popoare care n’au nici o 
comunitate de origine între ele.

I. Credinţa că sub scoarţa pământului s’ar află numai 
apă a trebuit să se înrădăcineze la toate popoarele pri
mitive din următoarele împrejurări:

1. Soarele observat pe mare sau pe o apă întinsă, la 
răsărirea lui, pare totdeauna că iese din apă.

2. Toate izvoarele ţâşnesc din pământ.
3. Săpând mai adânc într’un loc, se dă mai totdeauna 

de apă, de unde şi ideea de a săpă puţuri pe care o găsim 
la toate popoarele primitive.

De unde puteă proveni această apă, dacă nu din imensa, 
nesecata mare fără fund peste care eră aşezată scoarţa 
pământească?

II. Credinţa despre rotunjimea scoarţei pământeşti trebue 
Bă-şi aibă originea în observaţiunea făcută, fie la şes, fie 
pe mare, că orizontul se desenează printr’o linie perfect 
circulară, şi aceasta din faptul că raza vizuală a observa
torului se întinde la o distanţă egală în toate direcţiunile. 
Omul primitiv, fără să-şi explice lucrul acesta, constată 
numai că el ocupă centrul unui disc perfect rotund.

III. Discul acesta nu puteă fi imaginat ea plutind dea
supra apei, căci, ori s’ar fi cufundat cândva, ori n’ar 
fi avut stabilitatea pe care i-o constatau primkivii. De aci 
ideea că trebue să fie sprijinit pe nişte stâlpi solizi.

IV. De oarece apa aflătoare dedesubtul pământului eră 
fără fund, capetele de jos ale stâlpilor trebuiau neapărat 
să se sprijine pe ceva rezistent. De aici credinţa aşezării 
lor pe spinările unor peşti, unor broaşte, unor bivoli, etc., 
cari oferiau destulă rezistenţă şi puteau în acelaşi timp 
să se sus (ie în mijlocul apei.
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V. Animalele pe care se proptiau aceşti stâlpi nu puteau 
sta vecinie imobile. Cum însă cea mai mică mişcare pe care 
o făceau se repercută la stâlpul de pe spinarea fiecăruia 
şi de aci la scoarţa pământească aşezată pe aceşti stâlpi, 
urmă, în mod firesc, ca această scoarţă să se^ mişte şi ea, 
să se clatine, producând astfel cutremurul.

Cât priveşte roaderea stâlpilor de către Iuda ori de 
către diavol, sau sprijinirea lor pe umerii lui Simion Stâlp- 
nicul, amănunte speciale pe care le găsim în credinţele 
Românilor, ele sînt datorite elementelor creştine care s’au 
altoit pe vechile credinţe., ca în atâtea alte cazuri.

Iată deci interpretarea firească pe care a dat-o mintea pri
mitivă omenearscă, una şi aceeaşi pretutindeni, cauzelor care 
provoacă cutremurele de pământ. Credinţe.de felul acesta, pe 
care le găsim la popoarele cele mai disparate, cele mai înde
părtate unele de altele, la popoare fără nici o legătură de 
origine între ele, au încolţit în mod spontan la fiecare din ele 
în parte şi sînt, prin urmare, de natură antropologică.

Nu se poate spune acelaşi lucru, de pildă, despre urmă
toarea credinţă pe care o găsim la Români:

«Când iese înaintea unui bărbat vreo femeie cu furca 
torcând, sau de se duce cu furca la niscaiva muncitori cari 
lucrează pe câmp, în acea zi le va merge acelor lucrători rău, 
vor da de pagubă, fiind furca cobitoare rea» 1.

La nici un alt popor din Europa sau de aiurea n’am găsit 
vreo credinţă analogă. Şi totuşi Pliniu ne încredinţează că 
Romanii aveau o părere perfect identică despre influenţa 
nefastă a furcii asupra semănăturilor:

«O lege rurală, păzită în cea mai mare parte din moşiile 
Italiei, opreşte pe femei de a umblă pe drum ţinând furca 
p torcând, sau chiar de a o purtă descoperită, pentru că 
e a pagubă, şi mai cu seamă semănăturilor» 2.

1 A. GOROVEI, Credinţi superstiţii, 128.
2 Hist, nat., XXVIII, 5. *

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 A- I COUATaUTA

■ Ol
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Numai înlr’un alt colţişor al domeniului latin mai găsim 
o credinţă privitoare la influenţa nefastă a furcii. Aşa în 
Abruzzi (Italia) se zice: «Vai de femeia care ar intră cu 
furca torcând în casa în care se află un bolnav! Ar păţi-o 
rău de tot. Poate cel mult să lase furca în odaia de alături»

Să aibă oare vreo legătură cu furca pe care o ţinea ur- 
sitoarea (Parca), numită la Romani şi la Greci Clothoy 
cu care aceasta torcea firul vieţii noului născut?

In orice caz nu se poate spune despre credinţa de mai 
sus că s’a născut în mod independent la Romani şi la Ro
mâni. Ce legătură firească poate există între furcă şi roadele 
de pe câmp, încât în mintea simplistă a poporului să fi în
colţit, de o parte şi de alta, în mod spontan, exact aceeaşi 
credinţă ?

Nu vedem nimic care să ne poată duce la o interpretare 
logică a faptelor, cum am făcut-o cu privire la cauzele cu
tremurului. Urmează deci că o credinţă de felul acesta 
nu este şi nu poate fi decât o moştenire directă, foarte pre
ţioasă, din comoara de credinţe a vechilor Romani, trans
misă nealterată, în decursul veacurilor, din tată în fiu, 
populaţiunii altoite cu sânge roman de pe malurile Dunării. 

Alta:
«Jugul ce a servit la trasul boilor nu se pune pe foc, 

că e mare păcat. Omul ce a făcut această treabă nu poate 
muri până ce nu i se pune sub cap un jug» ă.

«Jugul părăsit să nu-1 pui pe foc, căci vei muri greu, 
te vei chinui; iar pe cealaltă lume vei duce greul, după 
cum pe lumea asta a dus jugul boul»3.

O credinţă perfect identică o regăsim la ţăranii din cen
trul Franţei, în Auvergne:

1 FINAMORE, Credenze abruszesi, II, 22.
a GOROVEI, Credinţi superstiţii, 157; — MARIAN, Immor- 

mântarea la Români, 35-36.
? Rev. Ion Cremgâ, VII, 27.
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«Când un individ aruncă în foc un jug. vechiu, se chi- 
nueşte grozav la ceasul morţii. Pentru a pune capăt sufe
rinţelor acestei agonii grozave, se atârnă un jug de zid, 
deasupra capului muribundului»1.

Acelaşi lucru îl crede poporul în Abruzzi (Italia): «E gro-* 
zavă agonia aceluia care în viaţă a ars un jug; pentru a 
o uşură, se obicinueşte să se pună sub căpătâiul muribun
dului un jug nou»2.

O credinţă identică există şi la Sicilieni.
Şi aceasta trebue, fără îndoială, să aibă o origine comună. 

Deoarece n’o găsim la alte popoare, e firesc să presupunem 
că ne-a fost transmisă de Romani, după cum tot dela 
aceştia vor fi moştenit-o Auvergnaţii, Abruzzesi şi Sicilienii. 
Faptul că n’o găsim atestată la nici un scriitor latin, nu e 
o probă că această credinţă nu trebue să fi existat la Ro
mani. După cum nu tot vocabularul întrebuinţat de popor 
ne-a fpst transmis prin monumentele literare latine, tot 
astfel nu toate credinţele poporului roman, ba acestea 
chiar într’un număr mult mai restrâns, ne-au fost transmise 
de scriitori.

Am văzut până acum că credinţele pot aveă o origine 
antropologică sau să fie păstrate, prin moştenire, din tată 
în fiu, din timpurile străvechi.

La noi această moştenire poate fi de origine romană sau 
traco-iliricâ.

Mai sînt însă credinţe, de origine relativ mai recentă, 
împrumutate de noi dela popoarele cu care am venit în 
atingere şi a căror obârşie, în mare parte, poate fi uşor 
reconstituită. Vom arătă, cu altă ocazie, de ce natură sînt 
aceste credinţe.

Mai rămâne, în sfârşit, o ultimă categorie de credinţe, 
pe care le vom numi contaminate. Acestea sînt credinţe

1 Re%*ue des iraditions populaires, XV, 44; — SfiBILLOT, Le pa- 
ganisme contemporaWy 168.

2 G. FINAMORE, Tradizioni popolari ahruzzesit 84.
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Străvechi, fie de natură antropologică, fie de origine romană 
sau traco-ilirică, peste care au venit să se altoească altele 
de dată mai recentă sau împrumutate de aiurea, modifi- 
când uneori adânc fondul primitiv al credinţei. Şi despre 
acestea iarăşi vom vorbi cu alt prilej.

□ □ □
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IARBA FIARELOR
In lumea mistică pe care şi-a creat-o imaginaţia aprinsă 

a omului primitiv, totul eră cu putinţă. Dacă în mediul 
în care se mişcă, el însuşi ca şi cei din jurul lui, apărea ca 
un vierme neputincios şi se cutremură la auzul tunetului 
sau se prosternă în ţărână la ivirea unei eclipse, aceasta 
se datoră numai faptului că nu se găsise încă mijloacele 
care, după credinţa lui, existau în natură şi-l puteau ridică 
din starea de inferioritate în care se află. Dacă ar fi avut 
norocul să dea peste aceste mijloace, nimic nu i-ar fi fost 
cu neputinţă, ^i şi-ar fi bătut joc de toate piedicile şi cala
mităţile ce duhurile se întreceau care de care să svârle în 
calea lui ca să-l umple de desnădejde sau de groază, să-l 
oprească în loc sau să-l nimicească.

Ce alta sînt eroii basmelor tuturor popoarelor, decât 
nişte oameni ca şi ei, cari însă, prin dibăcia sau meşteşu- 
girile lor, au putut să smulgă naturii câte unele din tainele 
ei, mulţumită cărora ajungeau să săvârşească acţiuni supra
omeneşti? Odată ajunşi în stăpânirea acestor taine, nimic 
nu le mai sta împotrivă. Voiau să învie pe cineva? Apa vie 
şi apa moartă, dobândită de ei, cu preţul a mii de primejdii, 
de unde se bat munţii în capete, le dau această putinţă. 
Li se scoteau ochii? Aveau norocul să găsească rouă care le 
redă vederea. Erau răniţi? Găsiau buruiana ce le lecuiă 
imediat rănile. Căutau comori? Cercetau până găsiau nu
iaua care să le arate locul unde erau îngropate. Voiau să 
se facă nevăzuţi? îşi procurau căciula sau mantaua care-i 
ascundeă vederii tuturor. Voiau să nimicească distanţele? 
Găsiau şi încălţau ciubotele care-i duceau la o depărtare 
de şapte poştii la fiecare pas. Voiau să înţeleagă graiul
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dobitoacelor? Umblau să găsească un şarpe alb şi-l mâncau 
sau înghiţiau, după ce l-au omorît, inima unui balaur. Voiau 
să ajungă bogaţi, să devie împăraţi, să se însoare cu fata 
cutărui craiu? Toate erau cu putinţă, dacă aveau norocul 
să descopere acel <fce» ascuns undeva, a cărui posesiune le 
procură mijlocul de a-şi ajunge scopul1.

Poporul, în mare parte, crede în existenţa acestor obiecte 
miraculoase, de care se vorbeşte în basme, şi în virtuţile 
lor supranaturale. Dacă cercetăm de aproape credinţele 
lui, îl vedem adesea pomenind de obiecte, de organe ale 
corpului, de animale, de buruieni, etc., a căror întrebuin
ţare sau posesiune acordă omului puteri miraculoase. In 
special, anumite plante, greu de găsit sau care trebuesc 
culese în condiţiuni anevoioase, posedă, după credinţa lui, 
proprietăţi extraordinare, şi mii de oameni îşi dau toate 
silinţele, necruţând nici o osteneală, nedându-se în lături 
dinaintea nici unei primejdii, ca să le procure, spre a se 
putea folosi de puterile lor minunate.

In Bucovina, de pildă, se crede «că florile şi toate buruie
nile vorbesc, când te duci pe câmp; e aşă de frumos cine 
le ştie limba lor! Una zice: «ia-mă, că eu sînt bună pentru 
dragoste!» Alta zice: «ia-mă pe mine, că eu sînt pentru 
cinste!», dar alta, că-i de noroc. Alta spune: «ia-mă pe 
mine, că bani mulţi vei aveă!» Şi de boale, de leacuri, 
de toate spun şi se îmbie. Numai trebue să pricepi limba 
lor» a.

Dintre scriitorii din antichitate, Pliniu, în special, a 
îngrămădit în monumentala-i Istorie naturală toate cre
dinţele şi legendele ce circulau la Romani şi la Greci cu 
privire la unele plante cu virtuţi miraculoase. Iată câteva 
exemple:

1 Comp. GH. PLOIX, Le surnaturel dana lea contea pop,t 164-5.
2 VORONCA, Dat, fi cred,, 849.
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4(Xantus, dela care au rămas povestiri, pomeneşte în una 
«ă puiul unui balăur, fiind omorît, fu înviat de tatăl său 
cu ajutorul unei buruieni numite halis; şi că un anume 
Thylon, omorît de un balaur, fu înviat în acelaşi chip* 
Şi Juba încredinţează că, în Arabia, o anumită iarbă poate 
înviă pe un om»1.

«Eră de ajuns să arunci planta Achemenis peste soldaţii 
unei oştiri, pentru ca să turburi batalioanele şi să le pui 
pe fugă»3.

«Şi animalele au descoperit plante, între altele Chelidonia 
ţrom. rostopascâ sau iarba rândunelii; franc. Aerfee de Vhi- 
rondelle). Cu aceasta, rândunelele redau vederea puilor 
lor în cuib chiar atunci, zic unii, când li s’au crăpat ochii» 3* 
Această credinţă s’a păstrat până azi la Aromâni: «Iarba 
aceasta f'/uiimfw/u'aua, întrebuinţată ca leac pentru ochi) se 
mai numeşte şi alândurişe, din cauză că numai rândunelele 
o cunosc. Se poate găsi, dacă prinzi puiul unei rândunele 
şi‘i faci rău la ochi. Mamă-sa, îndată ce vede asta, aleargă 
imediat după iarba sa, ca să-l vindece şi, observând încotro 
merge şi unde se depune din sborul ei, cauţi acolo şi trebue 
s’o găseşti»4. Această plantă se întrebuinţa şi la noi, 
pe la sfârşitul veacului al XVlII-lea, ca leac pentru durerile 
de ochi: «Să iei dela spiţerie zeamă «de helidonia», adică 
«buruiana rândunelii», şi cu zeama aceea să speli ochii»5*

In Franţa şi aiurea se pomeneşte de o piatră cu care 
rândunica vindecă ochii puilor ei6. Despre aceasta ne.vom 
ocupă însă cu alt prilej.

«Câinii au găsit şi canaria (o plantă graminee) cu care 
se vindecă de lipsa de poftă de mâncare. Ei mănâncă această

1 HisU nat, XXV, 5.
2 Ihid., XXXI, 9,
3 Ihid., XX, 26.
4 P. PAPAHAGI, Liter. pop., 270-1.
8 M. GASTER, Liter. pop., 537.
6 E. ROLLAND, Faune populaire, II, 317-19
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plantă în faţa noastră, dar în aşă fel încât nu poţi vedeă 
niciodată ce este, pentrucă n’o vezi decât după ce a me- 
stecat-o: bine în gură. S’a observat o răutate şi mai 
mare a acestui animal cu privire la altă plantă. Se zice că, 
muşcat de un şarpe, se vindecă cu o anumită iarbă pe care 
o culege, însă când nu-1 vede omul» x.

Tot astfel se crede în Bucovina că, atunci când îl doare 
capul, câinele mănâncă o iarbă lungă ca mohorul, pe care 
i-a arătat-o şarpele2.

«O buruiană excelentă împotriva muşcăturilor şerpilor 
este aceea cu care se lecuesc şopârlele rănite în luptele lor 
cu aceştia»8. Despre această iarbă se pomeneşte şi în cre
dinţele Aromânilor: «Poporul crede că, dacă doi şerpi se 
ceartă între dânşii şi se întâmplă ca unul să moară, celui
lalt i se face milă şi imediat aleargă după o iarbă pe care 
numai şerpii o cunosc şi, în momentul acela, să fie un om 
acolo şi să urmărească unde se duce şarpele cel viu, după 
moartea celuilalt, el va puteă vedeă locul unde creşte iarba 
aceea, felul său, şi va puteă şi dânsul culege dintr’însa, 
ca să învieze, cu ajutorul ei, pe cei morţi. Iarba aceasta 
se mai numeşte frândză di nipârticâ (frunză de şopârlă) 
sau, simplu, frândză»^.

«Ciutele ne-au arătat întrebuinţarea frăsinelului (Dic- 
tamnus); rănite, ele mănâncă din această plantă, şi să
geţile care le-au pătruns în corp cad imediat afară»5.

Nu mai continuăm, căci ne-ar trebui un volum respec
tabil, ca să înşirăm toate minunăţiile atribuite plante
lor de către cei vechi şi înregistrate de Pliniu.

Ne vom mărgini să studiem numai parte din aceste

1 PLINIUS, HisL nat., XXV, 51.
2 VORONCA, Dat. şi cred., 849.
^ PLINIUS, ibid. VIII, 41.
4 P PAPAHAGI, Liter. pop., 283-4. 
6 PLINIUS, ibid., XXV, 53.
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plante şi anume acelea despre cari Românii au păstrat 
aceleaşi credinţe ca şi popoarele din vechime.

Printre acestea cele mai de seamă sînt iarba fiarelor, 
floarea de feregâ şi mătrăguna, de care ne vom ocupă în 
special în cele ce urmează.

I. Iarba fiarelor. Această plantă numită şi iarba fie
rului sau iarba tâlharilor, nu trebue confundată cu aceea. 
pe care o descriu botaniştii sub aceeaşi numire 1, şi pe 
care poporul o mai numeşte brilioancă, harniai şi rânduniţă. 
Aceasta din urmă e cunoscută de toţi, creşte prin fâneţe 
şi livezi, prin păduri şi locuri pietroase, înfloreşte prin 
lunile Maiu-Iulie, şi e la îndemâna tuturor. Iarba fiarelor 
însă de care ne ocupăm e extrem de rară, n’o cunosc 
decât cei iniţiaţi şi nu se capătă cu una cu două. Descrie
rea ei variază dela unii la*alţii; ba e aurie, ba argintie, 
ba roşie 2 sau roşie-argintie 3, ba e neagră. «Alţii spun 
că iarba fiarelor e roşie la fir, iar alţii spun că e şi roşie 
şi neagră, dar a neagră e cea mai bună» 4.

După credinţa locuitorilor din Banat, «această plantă 
s’ar cunoaşte şi vedeă acolo unde creşte, numai dimi
neaţă pe rouă, când te apleci şi cauţi peste ierburi, căci 
dânsa — iarba fiarelor — ar aveă pe sine sclipitoare măr
gele roşii ca sângele, făcute din rouă, deoarece iarba 
aceasta se crede a fi iarba sângiurilor»6.

Prin judeţul Muscel se crede că e roşie ca focul, co
loare pe care o păstrează toată noaptea până când ră
sare soarele, după aceea se face verde şi nu se mai poate 
cunoaşte din celelalte bălării» 6. Nici forma ei nu e cu-

1 PANŢU, Plantele cunoscute de poporul român, 127.
2 PAMFILE, Comorile, 58; — Familia, X, 526; - 

BKSCU, Poezii, 337.
3 HASDEU, EtymoL, 1645.
V Rev. Ion Creangă, V, 15. 
f Familia, X, 526.
c Rey. Ion Creangă, II, 239.

I. ViCĂ-
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lîoscută căci, după unii «e subţire la fir»1, după alţii 
<<are forma unei inimi şi de ea este aninată o picătură de 
aur sau de sânge»2, pe când, după spusa locuitorilor 
din Bucovina «are cap, ca şi omul, şi e vie, umblă; frunză 
n’are, numai nişte aripi din umeri, coadă şi picioare; 
rădăcitiă n’are; pe piatră îşi lasă o ţâră de rădăcină şi 
merge mai departe; când e. nor, o poţi căpătă, atunci 
o cunoşti pe piatră şi atunci e mai groasă; dar când e 
soare, se subţie de tot» 3. Nici asupra locului pe unde 
creşte, părerile nu se acordă. După unii, se găseşte «prin 
smârcuri, pe lângă lacuri»4, după alţii, «pe locul undea 
pierit trăsnit un diavol»5, sau pe stâncile ascuţite ale 
munţilor 6, sau «pe piatră şi între peliniţă» 7, pe când 
alţii susţin că «creşte pe câmp pe unde creşte şi cealaltă 
iarbă, doar atât că, dacă în vara asta a crescut — de 
pildă — în poiana dumitale, iarna se pierde şi, la primă
vară, nu mai răsare tot aici, ci hăt departe, peste trei ape 
curgătoare şi, tocmai peste 9 ani, mai răsare tot în locul 
ăla» 8.

Această iarbă misterioasă «are puterea să descuie orice 
lacăt, orice broască, orice zăvor şi încuietori; numai ceva, 
ceva s’o apropii de lacăt şi, ţac!_ lacătul sare cât colo... 
Aţi auzit că se găseşte hoţ care pătrunde prin toate în
cuietorii e şi deschide orice uşe? Să fie uşa zăvorită cu 9 
^ăvoare şi încuiată cu 7 lacăte şi un hoţ de ăia ţi-o deschide 
doar cu deştul cel mic! Sînt hoţi cari răzbesc şi în culele 
cu bani. Ba, pe unii, ci-că, să-i legi cu 7 lanţuri şi să-i în-

1 Ihid,, V, 15.
a T. PAMFILE, op, cit., 67.
* VORONGA, Dai. şi cred., 532. 
4 Rev. Ion Creangă, II, 239.
6 VORONGA, op. cit. 532.
6 Familia, X, 526.
7 Id., ibid.
8 Rev. Ion Creangă, V, 15.
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cui în temniţa cea mai grozavă şi tot scapă. Cum n’or 
scăpă dacă au iarba fiarelor?» 1. «Cu iarba fiarelor intri 
unde pofteşti şi descui unde vrei. Lacăte, broaşte, în-, 
cuietori, cătuşi, nimic nu rabdă, numai decât descuie. 
Poţi intră în case, în pivniţi, în magazii, poţi descuiă 
case de bani, ş. a.» 2.

De această iarbă, crede poporul, se servesc tâlharii 
închişi şi ferecaţi cu lanţuri, ca să scape din închisoare. 
«Se crede că se descuie ori-şi-ce încuietoare ce se atinge 
de atari oameni ce o posedă, ba şi fiarele picioarelor dela 
lotri (hoţi), atinse fiind de această iarbă, pocnesc şi cad 
jos dela picioare. Se zice că cu această plantă se pot şi 
comorile scoate din pământ şi grote» 3. Iată încă ce-mi 
comunică, în această privinţă, d-1 Dan I. Simionescu, 
student, originar din Câmpulung: «îmi aduc aminte că 
banditul Fulga, cel care cutreerase munţii Rucărului 
şi înspăimântase pe bieţii locuitori, fusese prins şi legat 
la închisoare. Dar bucuria aceasta nu fu de lungă durată, 
căci banditul, după puţină vreme, scăpă din închisoare. 
Se vorbiă pe atunci, în cercurile ţărăneşti — şi Niţă 
Vlădău din comuna Suslăneşti, care fusese închis şi el, 
nii-a comunicat-o — că Fulga a putut scăpă numai cu 
ajutorul ierbii fiarelor care-i fusese adusă banditului, 
ascunsă în mămăligă, de către o rudă a lui».

Când sînt undeva comori încuiate «se descuie lăcata 
dela uşe cu. iarba fierului, adusă în potirul dela biserică»4.

Intr’o baladă populară:
Dar la beciu ce mi-şi găsia?
Lacăt mare cât plosca.
Tudorel ce mi-si făcea?

T Ihid,, 15-16.
* Ibid.f II, 240;—r comp. VORONGA, op, cit., 532;—Şezătoarea, 

I, 84.
3 Familia, X, 526.
# Şezătoarea, I, 287.
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Iarba fiarelor c’aveâ,
Degetul cheie punea,
Lacătul că-mi deschidea,
Şi’n beciu, mare, de-mi intră..1

Intr’altă baladă:
El cu iarba cea de fier 
Atingea gratii de fier;

Gratiile, ca de foc.
Se topiau toate de loc.. •

Această iarbă mai are şi alte daruri, când o posezi: 
«de dai mâna cu un om bogat, vin toţi banii dela acela 
la tine», ba chiar devii «năsdrăvan, înţelegi limba tuturor 
dobitoacelor, pasărilor, florilor şi orice ştii»3.

Minunată iarbă! Şi ce n’ar da mulţi s’o aibă?
Iată cum se poate găsi iarba fiarelor. Mijloacele sînt 

destul de numeroase:
1. «Se împiedecă caii cu fiare (cătuşi) şi li se dă drumul 

să pască noaptea prin locurile mlăştinoase, pe unde se 
cam ştie că creşte iarba fiarelor. Păscând calul, când a dat 
peste iarba fiarelor, şi această iarbă a atins cătuşile, se 
aude deodată sdranc! iar calul rămâne despiedecat. Din 
ce pricină? Pentru că a călcat prin iarba fiarelor care nu 
rabdă nici o încuietoare de fier. Atunci să pândeşti şi, 
când îi auzi pleznitura fiarelor, să dai fuga acolo şi s’o 
cauţi pe lângă picioarele calului»4. «Iarba fiarelor se gă
seşte pe locuri mocirloase. Vita ce o mânăncă se umflă 
şi piere. Caii cari pasc prin aceste locuri, dacă sînt îm
piedecaţi cu piedeci de fier, se despiedecă şi se slobod; cei 
potcoviţi rămân fără potcoave... In Săpăreşti, sat de 
lângă Fălticeni, la locul numit «la Râpi», se spuneă că 
este iarba fierului, căci mai totdeauna caii ce păşteau

1 G. DEM. TEODORESCU, Poezii pop., 673.
2 V. ALECSANDRI, Poezii pop., 142,
8 VORONCA, op. cit., 532.
4 Rev. Ion Creangă, II, 239.
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acolo se despiedecau, şi multe vite ce păşteau în acel loc 
ar fi murit»1.

Iată şi încredinţarea dată de Vasile Albu, din comuna 
Adâncată (Dolj): «Eu... aveam islaz de cai la Rovină. 
Noaptea băgăm caii în fiare, căci ne eră teamă de hoţi, 
şi seara noi cu mâinile încuiam fiarele bine şi, până di
mineaţa, din 20-30 de cai băgaţi în fiare, mai găseam 
5-6 cu fiarele. Ceilalţi le pierdeau pe poiană» 2.

Dacă însă, atunci când s’au despiedecat caii, e întunerec 
şi n’o poţi găsi, «încui iar fiarele cu un lacăt; pe urmă, 
iei iarba fir cu fir şi atingi cu ea rând pe rând lacătul 
încuiat; îndată ce lacătul sJa descuiat, să iei acel fir cu 
care ai atins lacătul, căci ăla e fir de iarba fiarelor))3.

2. «Luând un lacăt încuiat şi, legându-1 cu aţă, să-l 
tragi după tine prin ierburi, unde crezi că ar creşte planta; 
căci, cum ajunge lacătul de ea, se deschide şi astfel o poţi 
afla»4. «Leagă de o frânghie mai multe lacăte încuiate 
şi umblă cu ele târîş prin iarbă. Când a auzit sdrăncăni- 
tura vre-unui lacăt care s’a descuiat, se opreşte pe loc şi 
o caută»5.

3. «Strângi iarba din locul unde crezi că se găseşte ea 
şi o pui într’o covată cu apă; iarba ordinară pluteşte, 
iar iarba fiarelor, fiind mai grea, cade la fund»6.

4. Când se rupe o coasă în iarbă, fără nici o pricină, 
e semn că ai dat cu coasa în iarba fierului, sau a tâlharilor 
Iată ce povesteşte un bătrân în această privinţă: «Pe la 
Sânt-Ilie, pe când se face fânul, m’am dus la cosit. înce
pând a cosi, coasa merse câteva obraţe şi odată sări din •

1 Şezătoarea, XV, p. 45.
* Ihid,, V, 15.
3 Ihid.t II, 239.
4 S. MANGIUCA, în Familia, X, 256.
5 Rev. Ion Creangă, II, 239.
• Şezătoarea, XV, 45.
’ VORONCA, loc, cit
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toporişte cu o mare putere. O împănez din nou şi, înce
pând din nou a cosi, iarăşi sări şi aşă, de câteva ori. M’am 
gândit că nu poate fi altă pricină decât că coasa mea 
s’a lovit de iarha fierului. Astfel am fost silit să las câţiva 
paşi necosiţi, am trecut înainte, după care coasa n’a 
mai sărit»1. Dacă ţi se întâmplă să dai de un astfel de 
loc, «să iei şi să arunci buruienile pe apă şi, care va merge 
în susul apei, aceea e»2. «Dacă ai un fânaţ cosit, fără 
nici un muşuroiu, fără nici un ciot, şi dacă acolo ţi se rupe 
coasa, să ştii că pe acolo creşte iarba tâlharului. Deci, 
taie toată brazda aceea în care ţi s’a rupt coasa, dela un 
capăt până la altul, ridic-o şi du-o la o apă. Ai să vezi 
dumneata, om bun, minunăţie, că o parte din iarbă apucă 
la vale, iar o parte se întoarce şi merge în contra apei. 
Asta care merge împotriva apei, să ştii dumneata, că-i 
iarba tâlharului sau iarba fiarelor»3.

5. «Să pleci, cum fac unele babe, în răsăritul soarelui, 
la câmp, când rouă este încă nescuturată şi, dacă cunoşti 
iarba fierului, după felul cum străluceşte rouă, întinzi 
până la acel fir de iarbă capătul unei trestii sau al unei 
vergi lungi, după care apoi o poţi rupe»4. «Când o afli, 
trebue cu o nuia de alun de un stânjen de lungă, pe furiş 
aplecat, să te apropii de ea şi, dând cu nuiaua, să-i tai 
vârful, căci astfel tăiat, nu mai poate fugi şi pieri dinain
tea omului»5.

6. «Cel ce voieşte numai decât să aibă iarba fiarelor, 
acea iarbă misterioasă despre care se crede că are putere

•de a descuia orice încuietoare, se duce şi bate împre
jurul cuibului ciocăiiitorii (Picus martius) cuie de fier.

1 Şezătoarea, T, 85.
* VORONGA, loc, cit.
8 T. PAMFILE, op. cit., 61-62. 
4 Id., ibid., 61.
^^amilia, X, 526.



IARBA FIARELOR 27

Ciocănitoarea, ca să poată intră în cuib, se duce şi nu se 
întoarce înapoi până ce nu află iarba fiarelor, iar după 
ce o află şi o aduce, cum o atinge de cuib, cuiele îndată 

. pică joSj şi atunci, cel ce-i trebue iarba, o poate foarte 
lesne căpătă, dacă pune şi ţine cumva pe ascuns un vas 
dedesubtul cuibului, căci ea pică dimpreună cu cuiele» 1.

7. Cel mai cunoscut şi mai sigur mijloc e însă urmă
torul: «Caută un cuib de ariciu cu pui vii şi, după ce-1 
găseşti, faci pe acolea pe aproape de cuib un cotecior mic, 
îngrădit cu nuiele şi învelit bine de tot. Pui coteţului o 
uşcioară prinsă în balamale şi la uşe pui verigă cu lacăt 
bun sau broască de încuiat. Iei apoi puii de ariciu, îi bagi 
în coteţ şi-i încui acolo. Puii n’au pe unde ieşi decât pe 
uşe, dar uşa e încuiată. Când vine ariciul (aricioaica), 
muma puilor, la cuib, şi nu găseşte puii, începe a-i căută 
şi nu se astâmpără până nu dă de coteţ. Dar cum să 
scoaţă puii, dacă sînt încuiaţi? Lesne de tot... El cunoaşte 
iarba fiarelor şi ştie unde s’o găsească. Se duce în grabă 
ia un fir, două, în gură şi vine la coteţ. Uitasem să vă 
spun că de jur împrejurul coteţului, şi mai ales la uşa lui, 
pământul trebue să fie netezit şi măturat bine. Cum se 
apropie ariciul cu botul de uşa coteţului, uşa se descuie 
singură, iar ariciul scuipă iarba, îşi ia puii şi fuge cu ei. 
Atunci te duci şi d-ta lângă coteţ sau la uşa coteţului, 
găseşti iarba lepădată de ariciu şi o iei» 2. Tot astfel se 
povesteşte în Muscel3, în Moldova şi Transilvania4, îa 
Bucovina5 şi în Banat6,

1 S. FL. MARIAN, Ornitologia, I, 75-76.
2 Rev. Ion Creangă, V, 16, după o comunicare din jud. Dolj.
3 Ihi(l, n, 240.
4 Şezătoarea, I, 84, 153; XV, 45; — GOROVEI, Cred,, 120; — 

I'IASDEU, Etymol., 1645.
6 VORONCA, loc, cit.
• S. MANGIUCA, în Familia, Ioc. cit.



28 DIN PATINELE ŞI CREDINŢELE POPORULUI ROMÂN

Această ‘ credinţă populară foarte răspândită o găsim 
versificată de I. Văcărescu1.

Nici cu cheia, nici cu cuie 
Aricioaica mâniată 
A fiarălor iarbă cală;
In tot felul se munce'te 
Păn’în sfârşit o găseşte. 
Buruir.na e micşoară,
Ca rubinii roşioară; 
Deschide cum o aduce 
îşi ia puii şi se duce. . .

<»Am să v’arăt o minune.
— Ce este minunea? spune!
— Vă rog, n’o luaţi drept

[glumă!
Trei aricei.fără mumă
I-am închis cu îngrijire,
Să n’aibă loc de eşire.
Numai prin uşă se poate
Ei d^acolo a se scoate.
Lacătul nu se descuie,

După alţii, în loc de a închide puii într’o colivie de 
fier «să se prindă un puiu de arici, să se bage sub o troacă, 
pe troacă să se pună o piatră mare; atunci vine mama 
ariciului, aduce iarba fiarelor la troacă, şi troaca cu piatră 
cu tot sare de pe puiul ei; iarba apoi rămâne lângă 
troacă...»2. In Bucovina, se crede că se poate procedă 
astfel şi cu puii dihorului3.

Odată căpătată, ce se face cu iarba aceea? Nimic mai 
simplu:

«Iei un fir din iarba asta şi o bagi într’o crestătură ce 
ţi-o faci cu cuţitul în palma dreaptă şi, după ce aştepţi 
să se astupe rana, te duci la furat; să găseşti d-ta nu o 
lăcată, dar zece lăcăţi şi încuietori, cum le-ai atins cu 
mână dreaptă, se deschid, ca şi cum n’ar fi fost închise 
şi încuiate»4. «Sa tai în palmă o crăpăturică şi s’o bagi 
sub piele şi, ce-i prinde cu mâna ceea, fiare, lăcăţi, toate 
cad; se deschid; să fie chiar omul în lanţuri, ori la închi
soare, deschizi tot 5». «Hoţii mari, cărora nu le poate re-

1 Poeziiy 337.
* HASDEU, ibid., 1646.
3 VORONCA, loc, cit
4 T. PAMFILE, op. cit. 62. 
6 VORONCA, loc. cit
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zistă nici un fel de încuietoare, o au în palma dreaptă, 
sub piele. Ea se pune astfel: se jupoaie pielea dela mâna 
dreaptă din palmă, se pune iarba fierului acolo, şi apoi 
se coase iar pielea. După câteva zile, tăietura se tămăduie 
şi hoţul rămâne cu puterea de a sfârâmă toate încuie- 
torile»1. «Ca să fie mai siguri şi să nu le-o găsescă nimeni, 
unii fac aşă: crestează niţeluş un deget dela o mână, 
bunăoară degetul cel mic dela mâna dreaptă; bagă acolo 
în tăieturi niţică iarbă de a fiarelor, dau pielea la loc, 
se leagă şi o lasă să se vindece aşă. Cu acel deget fac ade
vărate minuni... De aci încolo nu mai trebue cheie: 
să fie broasca cât de tare şi lacătul cât de îndrăcit^ el 
doar apropie degetul, şi hait! l-a şi descuiat» 2.

Ca să-ţi fereşti lacătele, să nu ţi le poată deschide 
vreun hoţ care posedă iarba fiarelor, nu e decât un leac: 
«lacătul, dacă-i uns cu usturoiu sfinţit, iarba tâlharilor 
nu ajută la nimic»3.

** *
Să examinăm acum credinţele altor popoare relative 

la această plantă minunată.
In Franţa, această iarbă se numeşte herbe du pic, iarba 

ciocănitoarei. Deja în secolul al XlV-lea se pomeneşte 
de ea: «Când ciocănitoarea îşi găseşte cuibul astupat 
în aşă fel încât să nu poată intră, ea se duce şi caută o 
iarbă pe care o cunoaşte, o aduce în cioc şi o apropie de 
cuiul înfipt la cuib şi acesta sare îndată afară»4. Astăzi 
încă această credinţă este foarte răspândită: «Dacă se 
astupă cu o bucată de lemn sau cu un ţăruş deschizătura 
cuibului unei ciocănitoare, aceasta sboară în grabă să

Şezătoarea, XV, 45.
Rev. Ion Creangă, II, 240; V, 16.
VOR O NC A, loc. cit.
SEBILLOT, Le Folk-Lore de France, III, 468.
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caute o anumită iarbă care are puterea să străbată acest 
ţăruş şi să destupe intrarea cuibului»1.

In Normandia: «Ciocănitoarea cunoaşte o iarbă care 
are puterea să taie sau să sfărâme lemnul şi fierul. Se 
astupă intrarea cuibului ei fie cu un ţăruş de lemn^ fie cu 
un piron, şi unul şi altul destul de groase, pentru ca pa
sărea să nu le poată smulge cu ciocul. Atunci ciocănitoarea 
va fi silită să caute iarba ei miraculoasă şi vei putea s’o 
culegi apoi pe stofa roşie ce vei fi aşternut pe jos»2. 
«Când un vrăjitor e închis în temniţă, ciocănitoarea i-aduce 
o iarbă magică printre gratiile de fier ale închisorii, pen
tru ca să le poată rupe şi să fugă» 3. In Berry (centrul 
Franţei), se dă mătrăgunii numele de iarba ciocănitoarei 
(herbe du pic). O pomenim însă aci, pentrucă proprietăţile 
ei minunate se potrivesc -mai mult cu ale ierbii fiarelor: 
«Iarba ciocănitoarei este o plantă magică care are darul 
să comunice o putere supraomenească aceluia care se 
freacă cu ea. Iată cum o poţi căpătă: să pândeşti sborul 
şi alergăturile încoace şi încolo ale unei ciocănitoare şi, 
când vei vedea-o oprindu-se lângă o iarbă de care-şi Va 
frecă ciocul, poţi fi sigur că ai dat peste preţiosul talismah. 
Această iarbă fără seamăn dă ciocănitoarei puterea să 
străpungă stejarii cei mai tari şi se găseşte uneori chiar 
în cuibul ei. Ceva mai mxilt, unii susţin că această plantă 
e, iarna şi vara, acoperită de rouă. Nu trebuie să te ser
veşti de fier spre a o culege sau scoate din pământ. In 
unele din satele noastre, sunt unii cari îşi pierd vremea 
căutând comori, iar numărul acestor oameni trebuie să 
fie mare de tot, căci se zice că, de câte ori ciocănitoarea 
face să răsune văile cu strigătu-i batjocoritor şi prelung,

1 ROLLAND, Faune pop,9 IX, 102.
» A. BOSQUET, La Norm€mdie merveilleuse, 217. 
• ROLLAND, loc, cit.
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eare seamănă cu un hohot de râs, pricina e că zăreşte 
pe câte unul din aceştia umblând să-i găsească iarba»1.

Vom vorbi de proprietăţile ei minunate, când ne vom 
ocupă, mai jos, de credinţele privitoare la mătrăgună. 
In Bretania, nu rândunica, ci ciocănitoarea cunoaşte 
iarba care redă vederile, de care am pomenit mai sus. 
«Puii de ciocănitoare se nasc orbi; spre a le da vederea, 
părinţii lor se duc să caute iarba de aur-, această iarbă le 
permite să găsească piatra iadului-, cu aceasta, ei freacă 
ochii puilor lor cari se deschid la lumină. Spre a căpătă 
această piatră, omul trebue să aştearnă o pătură sub co* 
pacul unde se găseşte un cuib de ciocănitoare şi să lo
vească trunchiul cu putere. Speriată, pasărea sboară şi 
lasă să cadă piatra pe pătură»2. Dar tot aici se crede că 
«anasonul» are puterea de a sfărâmă fierul, şi că ciocăni
toarea care şi-a frecat ciocul cu această plantă poate 
uşor să pătrundă prin lemnul cel mai tare3. In Sa voia, 
planta hippocrepis comosa are puterea să despotcovească 
catârii, dar această credinţă e bazată şi pe faptul că 
fructul ei are forma unei potcoave (de unde şi numele 
ei în franc, fer ă cheval), sau pentrucă creşte numai pe 
stânci şi locuri pietroase, unde uşor pot cădeă potcoavele 
catârilor4. Tot aci însă, precum şi în împrejurimile 
Genevei, se crede că această plantă poate să facă să sară 
toate lacătele5. In alte părţi se crede că planta numită 
la noi limba cucului (Botrychium lunaria) are puterea 
de a face să cază potcoavele cailor6.

1 LAISNEL DE LA SALLE, Croy. et Ug. du Centre, I, 216; — 
Id., Le Berry, I, 259-260.

* Reif, des trcuL pop,, 1899, 284.
a SfiBILLOT, Le Foîk-Lore de France, III, 468 
4 A. CHABERT, Plantes sauvages, 77.
6 SfiBILLOT, ibid,, III, 469.
* ld.t ibid.
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Pare-se că această credinţă a existat sau există încă 
şi în Austria, judecând după faptul că «limba cucului» 
se numeşte aci Eisenbrech, adică «sfarmă-fier»1’.

In Germania, credinţa despre existenţa şi virtuţile e,x- 
traordinare ale ierbii fiarelor este, de asemenea, foarte 
răspândită. E numită Springwurzel sau Sprengwurzel, adică 
«iarbă sfărâmătoare». Unii o identifică cu o varietate 
de «laptele câinelui» (Euphorbia lathyris, franc, epurge) 2, 
alţii o confundă cu «ferega»3 de care ne vom ocupă mai 
jos. Această plantă are, pe lângă puterea de a sfărâmă 
orice lacăt, şi orice altă încuietoare de fier, darul de a 
face pe om invulnerabil în aşă fel, încât să nu-1 poată 
atinge nici un glonţ, sau să-l rănească vreo armă, ba chiar 
să-l facă cu desărvârşire invizibil, însuşire care se atribue 
mai adesea feregii4. Credinţa că această iarbă aveă pu
terea să sfărâme orice lacăt, să deschidă orice uşe, să 
deslege orice cătuşe alcătuite din lanţurile cele mai groase, 
eră aşă de înrădăcinată în evul mediu, încât, în închisori, 
se luau măsuri speciale spre a se împiedecă fuga răufă
cătorilor. Aşă, de pildă, vrăjitorii şi fermecătoarele, cari 
puteau fi bănuiţi că posedă această plantă, erau puşi sau 
atârnaţi, în închisoare, într’un fel de leagăn, ca să nu se 
poată atinge de podea sau de uşe şi stăteau, astfel, spân
zuraţi în aer. încă în veacul al XVI-lea, mai vedem legi 
şi ordonanţe emise anume pentru luarea precauţiunilor 
necesare împotriva spărgătorilor cari ar fi putut aveă 
asupra lor iarba fiarelor.5.

1 PRITZEL u. JESSEN, Volksnamen der Pflanzeny 61.
2 PERGER, Deutsche Pflanzensagen, 8;—GESSMANN, Die Pflanze 

im Zauberglaiihenf 87.
8 VERNALEKEN, Mythen u. Brăuchey 309; — HOVORKA u. 

KRONFELD, Vergi. Volksmedizint I, 130.
4 GESSMANN, op. cii.y 87-88; — WUTTKE, Der deuische Volks- 

nberglaiibe, 99; — BUSCH, Deutscher Volksglaubef 142.
6 GESSMANN, op. cit.y 87-88.
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Nimeni însă nu ştie, în realitate, unde creşte această 
plantă şi cum arată. După uiiii, ea înfloreşte în noaptea 
de Sânziene (24 Iunie) şi luceşte ca aurul1. La Inns- 
bruck, se caută şi se culege la miezul nopţii^ în ajunul 
Crăciunului2. In alte părţi ale Tirolului, se crede că ar 
fi o varietate de cicoare, cu rădăcina galbenă 3.

Numai anumite păsări o cunosc şi, urmând. întocmai 
prescripţiunile de mai jos, se poate căpătă de unii, deşi cu 
mare greutate.

In Tirol, trebue închis cu o aţă tare cuibul unei rându- 
nele, învârtind-o de mai multe ori de jur împrejur şi atunci 
pasărea, neputând intră, se duce de caută ia'rba care-i 
dă putinţa de a pătrunde în cuib 4. In Wiirtenberg se pro
cedează în acelaşi mod Cu Cuibul unei ciocănitoare.

In Suabia, se capătă, această iarbă cu ajutorul unei pu- 
pez'e. Dacă se găseşte un cuib al acestei pasări într’o scor
bură de copac, se bate cu cuie o scândură la intrarea cui
bului. Pupăza, când vine şi vede că nu poate pătrunde 
înăuntru, sboară de acolo şi se întoarce apoi cu iarba fia
relor şi o apropie de scândură, făcând-o să sară cât colo: 
După aceea, pasărea, ca să facă să dispară iarba, se duce 
la apa cea mai apropiată sau la primul foc ce zăreşte şi o 
aruncă acolo. De aceea, trebue neapărat să se ţie pregă
tită de aproape o găleată cu apă sau să şe aştearnă pe jos 
o haină sau o stofă roşie, căci proasta de pupăză crede că 
e foc 5.

După alţii, pasărea care o poate găsi e prigoarea sau 
corbul6.

1 WUTTKE, op. cit., 100; —P. DREGHSLER, Sitie in Schle-- 
sien, II, 207.

2 13USCI1, op. cit., 142.
8 K. REISER, Sagen, Gebr. u, Sprickw. des Allgăiis, II, 434.
4 WUTTKE, op. cit:, 100;— BUSCH, loc. cil.
6 BUSCH, loc. cit.
6 GRIMM, Deutsche Myth.t 813; —WUTTKE, loc. cU.
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Credinţa aproape generală însă, e că ciocănitoarea ştie 
şi se foloseşte de această plantă şi că ne-o putem procură 
în următorul chip cu ajutorul ei. Se caută un cuib în care 
se află puii unei ciocănitoare şi se astupă cu ţăruşi sau în 
alt chip deschizătura. Când mama puilor vine şi vede 
că nu poate intră, se duce în sbor şi aduce de grabă o iarbă, 
cu care să poată deschide cuibul, căci nu vrea să-şi piardă 
timpul ciocănind cu ciocul. In momentul însă când se 
apropie de cuib, cu iarba în cioc, omul care o pândeşte, 
se arată deodată, aşterne o stofă roşie pe jos şi scoate un 
ţipăt. Pasărea se sperie crezând că e foc, lasă sărează iarba 
pe stofa aşternută, de unde. omul o ia şi o duce acasă 1.

In Tirol se crede că şi nevăstuica cunoaşte aceasta iarbă 
şi că se foloseşte de ea spre a se întări ca fierul, când se 
luptă cu un şarpe. Astfel, se povesteşte că «un om a văzut 
iuptându-se un şarpe cu o nevăstuică; aceasta, gata să 
fie răpusă, fugi de acolo şi se întoarse imediat cu iarba 
fiarelor în gură; suflă apoi asupra şarpelui, care se fărâmă 
cu sgomot în trei bucăţi» 2. Am văzut că la Români, dintre 
mamifere, ariciul ştie să găsească această iarbă. In jud. 
Botoşani, se crede că şi dihorul o cunoaşte 3.

Italienii cred şi ei în existenţa unei plante care sfărâmă 
fierul şi o numesc sferraca^^allo, adică «despotcoveşte calul», 
pentru că au credinţa că, dacă i se întâmplă calului să 
calce pe această iarbă, îşi pierde imediat potcoavele. Ei 
o identifică cu planta numită la noi limba cucului (Bo- 
trychium lunaria), despre care am văzut mai sus că şi 
aiurea e considerată ca având aceeaşi proprietate. Sicilienii 
cred însă că sferraca^allo e o plantă cu alte puteri mira-

1 GRIMM, op. cit., 812-813; — GESSMANN, op. cit., 88; — 
L. STRACKER JAN, Aberglaube ii. Sagen aus Oldenburg, 1,117-118 ; 
— WUTTKE, op. cit., 99; — GROHMANN, Aberglaub., 88; —P. 
DRECHSLER, op. cit., II, 208.

2 F. PANZER, Bayerische Sagen, II, 189.
3 VORONCA, Dat. şi cred., 532.



IARBA FIARELOR 35

culcase şi pe care o cunoaşte numai sturzul. Această iarbă 
e invizibilă şi transformă în aur toate obiectele puse în 
apa în care s’a fiert buruiana. Iată cum se poate căpăta. 
După ce s’a descoperit copacul unde sturzul şi-a făcut 
cuibul pentru puii lui, doi oameni se reped într’acolo, 
unul se caţără pe copac, celălalt stă dedesubt cu un li
ghean cu apă. Cel din copac tot sgândăreşte până ce iarba 
cade în apă şi norocul lor e făcut... Se mai zice că oile 
care pasc această iarbă capătă dinţi de aur, pe care mulţi 
susţin chiar că i-au văzut1.

Huţulii din Bucovina pomenesc de asemenea de o iarbă 
a fiarelor pe care o descoper şi ei cu ajutorul ciocănitoarei 
în acelaşi chip ca Românii şi Germanii, pe care l-am arătat 
mai sus 2. Şi ceilalţi Ruteni, din Galiţia, cred în existenţa 
acestei plante, care creşte prin fâneţe şi nu se deosebeşte 
deloc de fânul obişnuit. Se cunoaşte numai la cosit, căci 
coasa dă un sunet metalic, când o atinge. Dacă un hoţ 
dă peste această iarbă, o desgroapă împreună cu rădăcina, 
o usucă şi o vâră sub pielea din palmă. Apoi, nu mai există 
pe lume vreun lacăt sau poartă 4e fier pe care să nu le sfă
râme, când le atinge numai cu această mână 3.

Şi ceilalţi Ruşi ştiu despre această iarbă care face să 
sară orice lacăt, iarbă care se cunoaşte uşor pentrucă tocmai 
ca iarba fiarelor, la Români, aruncată în râu, ea merge 
în susul apei 4.

Să vedem acum de unde a pornit această credinţă a 
popoarelor moderne în existenţa ierbii fiarelor.

Pliniu, bătându-şi joc de vrăjitori şi de puterile pe care 
le atribuiau unora din plante, zice între altele 5: «Planta

1 PITRfe, Usi e costumiy III, 386.
2 KAINDL, Die Huzuleriy 104.
3 Am Urquelly V, 386.
4 P. SfiBILLOT, Le Falk-Lore^ 141. 
• PLINIUS, Mieunau XXII, 9.

3-1
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AethiopiSf aruncată în râuri şi bălţi, le uscă; dacă 
se atingeau numai porţile cu această plantă se deschi
deau toate... Atunci n’ar fi fost mai bine pentru Scipione 
Emilianul daca ar fi deschis porţile Cartaginii cu o iarbă, 
decât să bată cu maşini atâţia ani întăriturUe cetăţii? 
Luaţi astăzi iarba merois şi uscaţi bălţile Pontine şi redaţi 
Italiei atâtea ţarini dimprejurul Romei».

Această straşnică buruiană o cunoaşte bine ciocănitoarea, 
întocmai cum cred şi Românii: «Se crede de obşte că dacă 

«un păstor astupă cuibul (ciocănitoarei) cu un cuiu, ea-1 
face să cadă atingându-1 cu o iarbă. Trebius povesteşte 
că un cuiu sau un ţăruş înfipt cât de adânc într’un copac 
unde ea (ciocănitoarea) îşi are cuibul, cuiul sau ţăruşul 
sare cât colo îndată ce se aşează pe el» ^ Şi într’alt loc: 
«Democrit a spus şi Theofrast a crezut că există o plantă 
care, adusă de pasărea de care am pomenit, făceă să sară 
afară, prin simpla atingere, cuiul înfipt de păstori într’un 
copac» 2.

E posibil că însuşi Pliniu nu ştiâ bine care anume eră 
această plantă, căci în aite pasaje3, vorbind de proprie
tăţile minunate ale bujorului, zice: «E bine să culegi această 
plantă noaptea, căci ziua ai puteă fi văzut de ciocănitoare, 
care ar sări să-ţi scoată ochii, ca s’o apere». Această cre
dinţă s’a păstrat şi astăzi în Franţa: «Bujorul alungă fur
tuna, vindecă epilepsia şi paralizia, dar trebue cules fără 
a fi văzut de ciocănitoare»4.

Această credinţă pornită din timpurile străvechi, a fost 
moştenită de popoarele de acum şi s’a încuibat adânc în 
mintea oamenilor simpli, cari nu se îndoesc de nimic, la 
cari totul e cu putinţă.

1 PLINIUS, ihid„ X, 20.
* Id., ihid., XX, 5.
• Id., ihid,, XXV, 10; XXVII, 60.
4 CH. BEAUQUIER, Faune et flore, II, 288;— DE CHESNEL, 

Dict. des supersU, 903-4.
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Romanii, la rândul lor, au împrumutat aceasta credinţă 
dela Greci, la cari o găsim amintită de sofistul Elian ^ 
<(Ciocănitoarea loveşte copacul cu ciocu-i încovoiat şi, în 
scorbura făcută, îşi aşează puii ca într’un cuib... Dacă 
cineva ar astupă deschizătura cu o piatră, ea aduce o iarbă 
vrăjmaşă pietrei şi o pune împoţriva acesteia; şi piatra, ca 
şi când ar fi ameţită, nu mai opune nici o rezistenţă şi 
sare afară, astfel că iar se deschide scorbura pentru cio- 
cănitoare».

Grecii înşişi trebue să fi importat această legendă din 
Orient, unde o găsim pomenită în legendele rabinice pri
vitoare la regele Solomon. Se povesteşte că acest rege, 
constatând că se trece mult timp cu spintecarea pietrelor 
trebuincioase pentru clădirea templului, a găsit, în înţelep
ciunea sa, un mijloc prin care să accelereze aceste lucrări. 
In munţii de pe lângă Marea-Roşie îşi făcuse cuibul un 
cocoş sălbatec care cunoaşteă buruiana şamir ce avea 
puterea să sfărâme pietrele. Un credincos al regelui fu 
trimis în căutarea cuibului acestei păsări minunate. Acesta, 
când o văzu că sboară de acolo ca să se ducă să aducă de 
mâncare puilor ei, se grăbi să astupe intrarea cuibului cu 
un glob de cristal. Când se întoarse pasărea şi văzu că nu 
poate pătrunde în cuib, plecă în sbor şi reveni după o clipă 
cu o buruiană în cioc. Abia o atinse de globul de cristal 
şi acesta se sfărâmă în mii de bucăţi. Atunci trimisul re
gelui, care, în timpul acesta, stătuse ascunŞ, sări lângă 
pasăre şi aceasta, speriată, lăsă să cadă din cioc preţioasa 
buruiană. El o ridică şi o duse stăpânului său. De acum... 
nu mai eră nevoie să se spintece pietrele cu dalta. Se tră
geau linii pe pietre în locul unde trebuiau tăiate, se atin
geau aceste trăsături cu buruiana adusă şi pietrele se des
făceau frumos şi neted ca şi cum ar fi fost tăiate cu bri-

Despre firea animalel&rt I, 45.
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ciul. Cu chipul acesta, lucrările înaintară repede şi templul 
putu fi clădit în scurtă vreme x.

II. Ferega, Despre această plantă criptogamă se pome
nesc de asemenea multe minunăţii. Această frumoasă iarba 
de pădure, care creşte prin regiunile muntoase, cu toate 
că nu face floare, e culeasă şi adesea cultivată ca plantă or
namentală. Printre numeroasele ei varietăţi, sunt unele 
care posedă anumite proprietăţi terapeutice, care o fac să 
fie întrebuinţată în medicină. Nu însă pentru aceasta e 
căutată de popor, ci pentru cu totul alte motive, pe cari 
le vom arătă în cele ce urmează.

Modul de creştere şi de reproducere a feregelor a uimit 
toate popoarele. Când toate celelalte plante fac flori, fructe, 
sau seminţe de pe urma cărora se reproduc, singură ferega 
se deosebeşte cu totul de celelalte, neproducând niciunde 
de acestea. Pliniu 2, vorbind de această plantă, după ce-i 
descrie proprietăţile şi întrebuinţarea în leacuri, încheie cu 
observaţiunea că «nu produce nici floare, nici sămânţă». 
Lucrul e explicabil dealtfel: ca la toate criptogamele, 
sămânţa e înlocuită prin nişte spori abiă vizibili cu ochiul 
liber şi cari servă feregii ca mijloc de reproducere. Faptul 
acesta însă eră necunoscut poporului, şi de aci cre
dinţa că planta aceasta îşi face sămânţă când n’o vede 
nimeni şi că această sămânţă dispare tocmai pentrucă po
sedă nişte însuşiri extraordinare, şi nu trebue să încapă 
pe mâna oricui. Astfel numai se explică toate credinţele 
în legătură cu această plantă, la noi şi la alte popoare.

La Români, diferitele ei varietăţi, pe lângă numirea 
generică de feregă, mai poartă numele de fereguţâ, iarbă 
dulce, creasta cocoşului, spinarea lupului, spasul dracului 
sau spata dracului. Poporul crede că înfloreşte odată pe 
an, în noaptea de Sânziene (24 Iunie). Floarea ei e albă

1 Comp. BUSCH, op. cit., 143; — GASTER, Liler. pop., 326 
8 Iiist. nat., XXVI, 37.
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şi strălucitoare ca o stea. Nimeni nu poate aveă şi vedeă 
floarea de feregă, din cauză că necuratul vrea să o aibă 
numai el. Floarea de feregă se iscă între* 10 şi 12 noaptea. 
Ea ţine până la cântarea cocoşului şi apoi se trece. Numai 
dracul o vede când înfloreşte. Floarea de feregă e foarte 
bună de noroc. Cine o are la casă, norocul vine chiar la el. 
Cârciumarul care o are în beciu, vinde băutura foarte de 
grabă; negustorului care o ţine în dughiană, îi curg muşteriii; 
ţăranului, care o are în casă, la toate îi merge foarte bine. 
Floarea de feregă se poate căpătă, însă cu foarte mare greu. 
«Ca să se poată vedeă şi luă, trebue să se ducă spre Sân
ziene doi fraţi, doi veri primari, toţi scdborîţi din aceeaşi 
familie, gemeni şi îmbrăcaţi curat cu cămăşi albe, şi fiind 
curaţi de păcate, se duc la locul unde înfloreşte feregă. 
Aici stau cu toţii în priveghere, fără să vorbească între ei, 
fără să râdă, fără să doarmă şi fără să se aşeze jos. In tim
pul cât oamenii stau de pază şi priveghează în condi- 
ţiunile arătate, se arată necuratul, care nu voeşte să-l vadă 
pe om fericit, şi începe a face fel de fel de ghiduşii, care 
de care mai gogonate, spre a face pe oameni să râdă, să 
vorbească ori să-i adoarmă. Şi dacă vreunul din ei calcă 
condiţiunile spuse, sau dacă se aude cântând cocoşul, 
floarea dispare, o fură necuratul şi oamenii rămân pă
gubaşi. Se păzesc să nu râdă ori să vorbească sau să doarmă 
— lucru foarte greu — atunci cel mai vârstnic dintre rude 
se duce la floare, face trei cruci şi metanii spre răsărit, 
rupe floarea şi o pune într’o năframă curată, câte una de 
fiecare, şi o duce acasă, aşezând-o deodată la icoane. In 
urmă, o pune omul în locul şi la lucrul la care voeşte să aibă 
noroc, şi treburile îi merg minunat de bine. Se poate luă 
numai floarea feregei din păduri depărtate, unde cocoşul 
nu se aude cântând. Mulţi oameni se văd bogaţi de pe 
urmele floarei de feregă, dacă ştiu cum s’o ia» 1.

1 Şezătoarea, XV, 30 31.
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«Ferega, la Sânziene, după credinţa poporului, pe câteva 
minute înfloreşte, luminându-se ca ziua de soare toate 
locurile de pe lân'gă ea, şi atunci cunoscând-o, o poţi prinde 
şi luă» 1.

Aceleaşi credinţe despre proprietăţile miraculoase ale 
feregii le regăsim în Franţa. In Normandia, ferega înflo
reşte la miezul nopţii în spre Sânziene. Atunci face să
mânţă şi trebue imediat semănată. Cel ce i-a cules să
mânţa, până nu s’a scuturat, poate să se transporte dela 
un loc la altul, tot aşa de iute ca vântul, poate să se facă 
invizibil, să cunoască trecutul şi viitorul. In Touraine, 
sămânţa de feregă trebue culeasă într’o năframă curată 
şi cu lumânări sfinţite; dar trebue făcut lucrul acesta Ia 
ceasul potrivit, căci altfel omul riscă să fie strivit d^ stejari 
sau fugărit de necuratul. In Bretania, sămânţa de feregă 
culeasă în aceste condiţiuni şi împrăştiată în Dumineca 
Floriilor în locul unde se bănueşte că e o comoară, arată 
exact punctul unde se găseşte. Tot aici se crede că spre a fi 
apărat de friguri, e de ajuns să muşti din prima tulpină 
de feregă ce vei găsi în primăvară 2. «Ferega joacă un mare 
rol în vrăjitorie. Sămânţa ei trebue culeasă în ajunul 
Sânzienelor, după ce omul a postit patruzeci de zile. Se 
pune sub plantă o pânză nouă, de in sau de cânepă, şi după 
ce s’au cules toate seminţele, trebuesc puse sau în taftă 
sau în pergament, spre a se servi de ele numai când e vorba 
să se explice visele sau să se evoce spiritele. Se întâmplă 
uneori că necuratul, spre a pune piedici vrăjitorilor, face 
să izbucnească furtuna în momentul când voesc să culeagă 
seminţele; apoi îi îndeamnă să pună monede de aur pe 
planta cu seminţe, spre a le găsi în număr îndoit a doua 
zi» 3. «Ferega, culeasă în ziua de Sânziene, păzeşte pe om

1 Familia^ X, 526.
* S£!BILL0T, Le Folk-Lore de Francey III, 475-490.
* DE CHESNEL, Dict. des superst.t 422.
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de orice farmec ar putea aruncă asupră-i un vrăjitor» 1.
In Scoţia, se credea deasemenea, odinioară, că sămânţa 

de feregă, purtată de cineva, îl făceă invizibil 2. Despre 
aceasta credinţă, în Anglia, pomeneşte Shakespeare, în 
Henric al IV-lea (partea I, act. I, sc. 1): «Noi avem reţeta 
seminţei de feregă, cu ajutorul căreia poţi umblă nevăzut 
de nimeni».

In Italia, se cred următoarele despre această plantă: 
\^Ferega înfloreşte în noaptea de Sânziene. E o iarbă a cărei 
floare n’a văzut-o încă nimeni, pentrucă, într’un singur 
moment al aceleiaşi nopţi, înfloreşte, face sămânţă şi se 
face la loc cum a fost înainte. Ar fi o faptă nelegiuită dacă 
ar sta cineva să pândească momentul înfloririi ei. Acela 
care, după ce ă aşternut o năframă sub plantă, s’ar duce 
la o răscruce şi şirar rezemă bărbia de o furcă, ar vedeă 
trecând strigoaic.e, strigoi, vrăjitori, draci, bătându-şi joc 
de el; dar, în schimb, d:upă trecerea nopţii, găseşte în nă
framă florile căzute, cu ajutorul cărora poate căpătă orice 
vrea: favoruri, lucruri de pomană, etc., pentrucă foile 
acestea exercită o putere irezistibilă care face să se plece 
înaintea lor orice voinţă»3.

La Germani, în special, credinţa în virtuţile extraordinare 
âle feregei e foarte răspândită.

La aceştia, numita plantă înfloreşte numai în anumite 
nopţi, şi anume la Sânziene (Westfalia, Turingia, Franconia, 
Tirol), la Crăciun (Suabia, Stiriă). Atunci floarea ei lu
ceşte ca aurul şi sămânţa, pe care o face imediat, cade şi 
nu mai poate fi găsită de nimeni. Această sămânţă are o 
putere extraordinară. Aceluia care o poartă cu dânsul i 
se împlinesc toate dorinţele: omul se îmbogăţeşte, câştigă 
la joc, devine aşă de tare, că poate miinci cât 20 sau 30

1 CH. BEAUQUIER, Faune et flore pop., II, 213.
2 DE CHESNEL, loc. cit.
3 G. FINAMORE, Credenze... abruzzesit 161.
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de alţi oameni. In special, are puterea de â face pe om 
nevăzut. Sămânţa .aceasta, pusă lângă bani, îi face să nu 
se mai isprăvească niciodată. Cel ce se duce, cu această 
sămânţă, în noaptea de Sânziene, în vârful munţilor, des
copere locul unde sunt mine de aur. Acela care o poartă 
cu sine vede comorile din pământ arzând cu flăcări al
bastre. Cel ce o capătă, despuindu-se în pielea goală, în 
noaptea de Sânziene, rămâne vecinie tânăr. De altă parte, 
se mai crede că rădăcina de feregă, scoasă din pământ 
în noaptea de Sânziene, uscată în aer liber, fără însă a fi 
văzută de soare, apără casa de trăsnet; îngropată sub 
pragul uşii coşarului, apără vitele de rele1.

Sămânţa de feregă se procură însă foarte cu greu.
In Suabia, ca s’o capete cineva, trebue să se adreseze 

necuratului şi omul e supus la multe şi grele încercări. 
Mai întâiu, timp de patru săptămâni, în postul Crăciunului, 
nu trebue să se roage nici să se ducă la biserică, ci trebue 
mereu să se gândească la diavol şi să-şi aibă vecinie mintea 
pironită la dorinţa care-1 munceşte. Apoi, trebue să se 
ducă în noaptea de Crăciun, între ceasurile 11 şi 12, la o 
răscruce, pe unde au trecut cândva morţi duşi la îngro
păciune. Aci trec tot felul de stafii pe dinaintea omului: 
suflete de rude şi cunoscuţi, umbre de oameni ce sunt încă 
în viaţă, etc., şi-l întreabă ce caută, pentru ca să-l silească 
să vorbească. Apoi, mici drăcuşori, se pun să joace îm
prejurul lui, făcând tot felul de strâmbături, spre a-1 face 
să râdă şi să piardă cu chipul acesta puterea de a ajunge în 
stăpânirea preţioasei seminţe. Pe acela care rosteşte numai 
un cuvânt sau zâmbeşte numai o clipă, dracii îl sfâşie în 
mii de bucăţi. Dacă însă a suportat cu bine toate aceste 
încercări, vine la urmă un vânător verde, dracul în per
soană, care-i aduce o hârtie plină cu seminţe de feregă,

1 WUTTKE, Der deuische Volksaherglaube^ 97-99.
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pe care omul trebue s’o păstreze toată viaţa şi s’o poarte 
mereu la dânsul1.

In Westfalia, se crede că sămânţa de feregă e greu de 
găsit, căci planta înfloreşte numai în noaptea spre Sânziene, 
între ceasurile 12 şi 1; apoi floarea ei dispare. In Franconia 
de nord există aceeaşi credinţă. Se povesteşte aci urmă
toarea întâmplare a unui om care-şi căută în această noapte 
un mânz ce i se. rătăcise. Ajungând într’o poiană tocmai 
în momentul când înfloriă îerega, floarea-i căzu, din în
tâmplare, în încălţăminte. Spre ziuă, se întoarse acasă, 
intră în odaie şi se aşeză. I se păru ciudat că nevastă-sa 
şi cei de-ai casei nu-1 băgau în seamă. Atunci le zise: «Ştiţi 
că n’am găsit mânzul». Toţi câţi se aflau în odaie se îngro
ziră, căci auziau glasul omului, dar nu-1 vedeau. Atunci 
nevastă-sa îl strigă pe nume, căci ea credeă că el se ascun
sese undeva. Dar el se sculă, stătu în mijlocul odăii* şi zise: 
«Dar ce strigi aşă, nu mă vezi aici lângă tine?» Spaima 
celor din casă deveni şi mai mare, căci îl auziră cum 
mişcase scaunul şi cuţn umblă prin odae. Acum omul îşi 
dete seama că eră invizibil şi-i dete în gând că poate aveă 
sămânţă de feregă în încălţăminte, căci îl supără, ca şi 
când ar aveă nisip sub talpă. Se descălţă, scutură încălţă
mintea şi toţi putură atunci să-l vadă

Aiurea se procedează în modul următor pentru procu
rarea seminţei de feregă. Se veghiază în nopţile din aju
nul Crăciunului, Anului-nou şi Bobotezei. In această din 
urmă noapte omul are multe de înlăturat din partea dia
volului. Se poate însă apără de el dacă se aşează într’un 
cerc magic şi dacă are la sine o cruce făcută din boabe de 
arin care mai eră în floare la Sânziene.

Se povesteşte că un băiat rugase pe un căruţaş, care 
posedă această sămânţă, să-l ajute s’o capete şi el. Căru-

1 E. MEYER, Deutsche Sagen, 242.
2 BUSCH, Deutscher Volksglaube, 145-6.
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ţaşul se învoi. In ajunul Crăciunului, la 11 noaptea, se du
seră la o răscruce. Căruţaşul descrise un cerc şi spuse 
băiatului să nu scoată nici o vorbă, orice s’ar întâmplă. El 
însuşi se apucă sa citească în gând, dintr’o cărticică. La 
unsprezece şi jumătate, se auzi deodată un zgomot infer
nal; apoi, o piatră de moară grozav de mare începu să 
alerge îiKoacc şi încolo deasupra capetelor lor, pe un fir 
de a\fi subţire. Apoi, li se arătă un car înhămat cu patru 
cai, al cărui cărăuş le ceru să-i arate drumul spre sat, 
spre a-i sili să vorbească. Văzând că nu răspund, plecă şi, 
în urma lui, yeni deodată roslo.golindu-se o strachină mare 
dc lemn şi-i întrebă dacă *o să poată ajunge carul. Această 
strachină i se păru băiatului aşă de caraghioasă, încât 
începu să râdă cu hohot, iar tovarăşul său îi trase o palmă 
sdravănă, căci, prin râsul lui, nimicise toată puterea de a 
căpătă sămânţă de feregă1.

Se izbuteşte însă mai uşor şi mai sigur să se capete să
mânţa de feregă, dacă se aşterne pe jos procovăţul (pânza 
cu care se acopere sfântul potir). In timpul nopţii, să
mânţa plantei cade pe pânză; aceasta se ridică apoi de 
jos, până a nu răsări soarele, însă fără a se atinge de să
mânţă, căci altfel dispare2.

In Silezia, se crede că cel ce înghite sămânţă de feregă, 
nu se mai îmbolnăveşte niciodată. Cine o posedă, pricepe 
graiul tuturor dobitoacelor, poate invocă spiritele şi să 
transforme în aur orice metal. Dar această sămânţă se 
poate căpătă cu mare greutate, căci planta înfloreşte numai 
în noaptea de Sânziene şi e în puterea diavolului. Acesta 
sdrobeşte pe toţi câţi încearcă să pună mâna pe ea. Spre 
a şi-o procură, omul trebue să jertfească un ied negru 
de un an, în ziua care precede luna plină. In noaptea

1 RELING u. BOHNHORST, Unsere Pflanzen, 114-115. 
a GROHMANN, Aberglauben, 97.
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următoare, se aşterne pielea iedului sub tulpina feregii: 
sămânţa se prinde atunci de părul de pe piele1.

Următoarea poveste circulă la Wenzii din Spreewald: 
«Un băiat dela ţară ajunsese odată, cu ajutorul seminţei 
de feregă, să înţeleagă limba gâştelor. Dar numai puţină 
vreme putu să se bucure de acest dar. Căci iată ce se în
tâmplase: păscând, într’o noapte, gâştele săpânului său, 
îi căzu în opincă floarea feregii, care tocmai înflorise. Ajuns 
acasă, începu să se fălească la toţi, povestindu-le câte 
şi-au vorbit gâştele între ele. Vestea se lăţi în tot satul 
şi stăpânul băiatului trimise să-l cheme. Acesta, vrând să 
se înfăţişeze curat înaintea stăpânului, se descălţă de 
opincile cele murdare şi rupte şi se încălţă cu altele, dar 
atunci, nemai având sămânţa de feregă, nu mai pricepu 
nimic din graiul gâştelor şi toţi îşi bătură joc de el2.

In Franţa, se crede, deasemenea, că feregă are darul 
de a face pe om să înţeleagă graiul animalelor. Astfel se 
povesteşte în Bretania că un om, silit să se oprească pe 
câmp pentru a-şi satisface o nevoie, smulse un pumn de 
iarbă şi auzi deodată doi câini vorbind între ei: unul zicea 
că nişte hoţi vor veni noaptea să fure din casa stăpânului 
său, iar celălalt îi răspunse că nu va lătra, pentrucă nu-i 
dăduse de mâncare în seara precedentă3. Tot astfel, 4n 
Anglia, se vorbeşte de o anumită plantă care te face să 
înţelegi graiul dobitoacelor şi al pasărilor4.

In Bretania se atribue «ierbii de. aur»' (aour ieoten) 
însuşirile feregii, pe lângă acelea ale ierbii fiarelor: «7ar6a 
de aur creşte pe câmpii ; o zăreşti de departe, căci luceşte 
ca aurul; îndată ce te apropii de ea, încetează de a stră
luci, şi n’o mai poţi găsi; daca e pe o apă curgătoare, ea 
merge în susul apei; acela care poate să şi-o procure devine

1 P. DREGHSLER, Sitte,,, in Schlesien, II, 207.
PRELING u. BOHNHORST, Unsere Pflanzsn, 115.
» SfijBILLOT, Ls Folk-Lore France, III, 469.
4 Id., Le Folk-Lore, 141-2'
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invizibil când vrea, descopere comorile, nu e niciodată 
bolnav, etc. Se mai zice despre ea că înzeceşte puterile 
muncitorului, face pe om să nu obosească, oricât ar alergă, 
şi, ca şi iarba ciocănitoarei, cu care se confundă adesea, 
te face să înţelegi graiul animalelor. larha de aur, care slu
jeşte pentru a regăsi lucrurile pierdute, e foarte rară, după 
alţii, şi creşte numai prin fâneţe. Ea trebue culeasă, numai 
în locul cel mai apropiat de biserica satului. Spre a o recu
noaşte, trebue operat într’o Vineri şi să ştii câte Vineri 
au trecut de când s’a cosit iarba mai înainte. Odată ce 
cunoaşte acest număr, vrăjitorul se duce pe locul pe care 
l-a studiat dinainte, avâud grije să intre pe câmp pe 
partea despre apus. Intreptându-se, apoi, spre răsăriţ, 
numără atâţia paşi, plus nouă, câte Vineri a socotit că au 
trecut dela cositul ierbii, se opreşte la locul precis unde 
l-au condus paşii şi smulge de sub picioare atâta iarbă 
câtă poate încăpeă în pălăria lui. După aceea, dă drumul 
ierburilor smulse pe apa curgătoare din apropiere; în vreme 
ce. buruienile fără preţ sunt cărate în josul apei, iarba de 
aur înaintează, dimpotrivă, în susul apei. Trebue, atunci, 
s’o ia de acolo, recitând o lungă rugăciune; când a isprăvit, 
se întoarce pe rând spre fiecare din colţurile pajiştei de 
unde a smuls iarba şi rosteşte cu glas tare numele obiec
tului ce ar vrea să capete sau pe care l-a pierdut. Persoana 
în posesiunea căreia se află acest obiect, se simte deodată, 
oricât de departe ar fi, împinsă de o putere necunoscută 
spre purtătorul ierbii minunate»1. Un alt folklorist po
vesteşte următoarele despre însuşirile acestei ierbi: «Iarba 
aceasta e totdeauna verde, şi ziua seamănă cu celelalte 
plante. Noaptea, însă, luceşte ca o lumânare. Numai cio- 
cănitoarea şi omul o pot cunoaşte. Pasărea o caută spre 
a găuri copacii. Omul nu poate da de ea, decât împlinind 
anumite condiţiuni. Iată procedeul întrebuinţat mai ade-

1 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de France, III, 467.
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sea: îndată ce o zăreşte cineva, noaptea, lucind prin iarba 
unei pajişti, trebue să fie pregătit cu un cerc de lemn, să 
înainteze fără a-şi întoarce ochii în altă parte, şi să arunce 
cercul. Dacă lumina dispare, însemnează că «iarba de aur» 
e încercuită. Atunci nu mai rămâne decât s’o culeagă. Pen
tru aceasta, se coseşte tot interiorul cercului şi se aruncă 
iarba tăiată pe o apă curgătoare. Ierburile olDişnuite vor 
merge în josul apei, şerpuind. Puterile celui care a căpătat 
«iarba de aur», sunt nemărginite. Cosaşul poate, cu o sin
gură lovitură de coasă, să taie în două nicovala-i de fier, 
ca şi când ar tăiă un fir de iarbă. Acela care o poartă la 
dânsul, devine vrăjitor şi poate pricepe graiul tuturor do
bitoacelor. Un argat tăiase, din întâmplare, iarba de aur 
împreună cu alte ierburi. Abia-şi pusese sarcina de iarbă 
în spinare, şi auzi un câine cum urlă de ciudă şi pricepu 
că strigă: «A intrat lupul în satul cutare!» Uimit, lăsă să 
cadă sarcina din spinare şi atunci nu mai auzi decât lă
tratul animalului. Dar alergă iute la locul arătat şi văzu 
cum un lup înşfăcase o oaie. întors pe câmp, omul se îm
bolnăvi de friguri. «Iarba de aur», dacă nu e culeasă după 
regulele indicate, aduce cele mai mari nenorociri: cel ce a 
cosit-o se îmbolnăveşte; până şi timpul se schimbă şi în
cepe să bureze» 1,

Se mai crede că acela care poartă această iarbă la 
dânsul, e urmărit de şerpi, probabil pentrucă aceştia sunt 
socotiţi, adesea, ca păzitori ai comorilor. De aceea e nu
mită, în unele părţi ale Germaniei, şi Otterkraut (iarba 
şerpilor).

O altă credinţă legată de această plantă e că rătăceşte 
pe acela ce calcă asupra ei. Oricât de bine ar cunoaşte 
drumul şi cărările din pădure, îndată ce pune piciorul pe 
o feregă, uită tot şi nu mai ştie pe unde să apuce, ca să iasă 
la drumul mare. Trebue să întâlnească pe altcineva sau

1 Reif. des trad. pop., V, 287-8.
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să aştepte până răsare soarele a doua zi, ca farmecul plantei 
să-şi piarză puterea. De aceea, mai e numită şi Iwkraut 
(iarba rătăcirii). Singurul mijloc de a-şi regăsi drumul, e 
ca omul să-şi schimbe încălţămintea, punând gheata dreaptă 
pe piciorul stâng şi invers, sau, dacă e femeie, să-şi lege 
şorţul pe dos. Toate acestea, probabil, ca să facă să cadă 
jos ferega care se va fi introdus pe neştiute, în încălţăminte 
sau în şorţ1.

Aceeaşi credinţă o regăsim în Franţa. Astfel, în Franche- 
Comte, se pomeneşte de o iarbă numită herbe â la recule, 
despre care se spune că dacă o calcă cineva, din întâmplare, 
fiind într’o pădure, se rătăceşte2. In veacul al XVII-lea 
se nuiheă Vherbe de four^oiement (iarba rătăcirii). In Nor- 
mandia, e numită egaire (rătăcitoare); în Saintonge, rherbe 
maudite (iarba blestemată); în Bretania, Vherbe royale 
(iarba regală), etc. Tot aici, se crede că iarba numită ar 
iotan (iarba care rătăceşte) e locuită de un spirit care te 
face să-ţi rătăceşti calea; ea răspândeşte, noaptea, o- li
cărire fosforescentă ca a licuricilor. Singurul leac îijipb- 
triva ei e să-ţi întorci haina pe dos sau să-ţi schimbi în
călţămintea în felul arătat mai sus 3. In alte părţi ale Fran
ţei, iarba care rătăceşte e mătrăguna, de care ne vom ocupă 
mai jos.

Cehii cred, deasemenea, în existenţa acestei plante ră
tăcitoare, dar nu ştiu precis care anume posedă această 
însuşire4. Tot după credinţa acestora, ferega, numită 
kaprad şi paprat, înfloreşte şi ea în noaptea de Sânziene, 
iar cel care posedă floarea ei are noroc în toate şi poate 
ajunge la orice comoară. Numai nu trebue să se atingă de

1 GRIMM, Deutsche Mythol, 1013; — WUTTKE, op. di., 99; — 
PERGER, Pllanzensagen, 215; — GROHMANN, op. cit.t 88.

» CH. BEAU QUIER, Faune ei flore pop.t II, 228.
8 SfiBILLOT, op. cit.t III, 467-8;— DE GHESNEL, op. cit., 

462; —des trad. pop.t V, 448; VI, 192.
* GROHMANN, op. cil., 89.
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floare, ci să aştearnă pe jos o pânză albă şi s’o scuture 
de pe tulpină; altfel dispare ca rouă în nisip sau ca ceaţa 
în aer1.

In Austria, se mai atribue seminţei de feregă proprie
tăţile ierbii fiarelor, adică de a deschide orice lacăt sau 
poartă încuiată şi să descopere comorile2. Acelaşi lucru se 
crede în Galiţia8.

Rutenii diiL Bucovina cred şi ei că floarea de feregă 
are darul de a face să se găsească comorile ascunse în 
pământ. Ea se poate căpătă numai în noaptea de Sânziene, 
când cineva doarme lângă o feregă care atunci înfloreşţe 4.

III. Mătrăguna. La noi, se povestesc următoarele despre 
felul cum trebue scoasă mătrăguna din pământ:

«Cel ce are a săpă mătrăguna se duce la dânsa cu un 
dar de pâine şi sare şi, înainte de a săpă zice: «Mătră
gună, Doamnă Mare! Eu te dăruesc cu pâine şi cu sare, 
şi tu să-mi dărueşti leac lui X de durere de dânsele, ori 
de durere de şele, ori de friguri (cum e boala), omorînd 
boala suferindului». Apoi sapă buruiana şi, în locul ei, 
lasă pâinea şi sarea5.

«In luna april sau maiu, înainte de Rusalii, se recol
tează de o femeie schimbată în cămaşe curată, ferită de 
vre-o atingere cu bărbatul, şi nevăzută de nimeni. Tăcând, 
merge şi sapă planta, iar în locul de unde a scos-o pune 
pâine sau mămăligă, miere ori zahăr, zicând: «Eu îţi dau 
miere, pâine şi sare, tu dă-mi leacul sfinţiei tale». Culegă- 
toarea e foarte mulţumită când reuşeşte a nu fi văzută de 
nimeni, căci altfel s’ar nimici puterea lecuitoare a ierbii»

1 REINSBERG-DUERINGSFELD, Fesikalenăer, 311.
2 VERNALEKEN, Mythen u. Brăuchet 309.
3 HOVORKA u. KRONFELD, Vergi. Volksmedizin, I, 130
4 KAINOL, Die Huzulent 106.
6 Apărălorul sănătăţiif II, 201.
4 Ibid.t 202.
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«In judeţul Suceava, pe lângă pâine şi sare, i se mai dă 
«Doamnei» şi vin. Rachiu nu vrea să bea «Doamna îm
părăteasă» 1.

întâmpinarea plantei, în semn de mare cinste, cu pâine 
şi cu sare, o constatăm şi la culesul bozului din pădure: 
«Te duci la boz luni de dimineaţă, după ce mai întâiu 
faci acasă 9 mătănii şi iei o leacă de mămăligă şi puţină 
sare, şi zici: «bună dimineaţa, bozule, eu ,te cinstesc cu 
pâine şi cu sare şi cu 9 mătănii, iar tu să mă cinsteşti cu 
sănătatea vitei, să nu-i stea viermii în rană, cât nu stau 
popii şi preotesele, primarii şi dregătorii în' raiu!»2.

Aceasta se face însă cu deosebire când se sapă mută- 
toarea («Bryonia dioica» şi «Bryonia alba»), o plantă a 
cărei rădăcină e aproape identică cu a mătrăgunei, şi 
care, la unele popoare, se bucură de acelaşi renume şi e 
considerată ca având aceleaşi însuşiri magice ca şi planta 
de care ne ocupăm3. «De mană se sapă mutătoarea primă
vara şi i se dă mămăligă, sare şi 9 mătănii ca bozului... 
Dacă nu-i dai acestea, buruiana se mută în alt loc şi pest^e 
un an, când o cauţi, n’o mai găseşti»4. «Mutătoarea, când 
se sapă, se soroceşte. Te duci la ea, curată, dimineaţa, 
cu pâine şi sare, faci trei mătănii spre răsărit şi zici: «mu- 
tătoare, eu te dăruiesc cu pâine şi cu sare şi cu trei mătănii; 
tu să dărueşti Bălaei lapte mult şi bun!» Cine o sapă, lasă 
în groapă sarea şi pâinea şi vine acasă, fără să vorbească 
cu cineva»5.

Lăsarea în locul plantei scoase din pământ a unui dar 
expiatoriu — la noi, pâine şi sare, miere, etc. — e un obi-

1 Şezătoarea^ XV, 80-81.
2 Dr. N. LEON, op. cil., 25.
3 A. HOVORKA u. KRONFELD, op. cit., I, 286; — VERNALE- 

KEN, op, cit., 253—4; —P. DRECHSLER, Sitie, II, 212; —ROL- 
LAND, Flore pop., VIII, 125.

4 Dr. N. LEON, op. cit., 52.
6 Şezătoarea, XV, 90.
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ceiu rămas din vechime. Romanii procedau la fel. Astfel, 
Pliniu, vorbind de planta numită la noi «sporiş» (Verbena 
officinalis) şi de virtuţile ei magice, scrie între altele: TCalii 
o întrebuinţează pentru ursit şi ca să prezică viitorul. 
Dar mai ales magii pomenesc multe prostii despre ea: 
ei spun că dacă se freacă cineva cu această buruiană, 
capătă orice vrea, alungă frigurile, îşi atrage prieteni, se 
lecuieşte de orice boală; că trebue culeasă înainte de 
răsărirea Câinelui, fără a fi văzut de lună sau de soare, 
după ce a dat ca expiaţiune pământului faguri şi miere; 
că trebue săpată de jur împrejur cu un instrument de fier, 
să fie smulsă cu mâna stângă şi să se ridice sus... Dacă 
se stropeşte odaia de mâncare cu apa în care s’a muiat 
planta, oaspeţii se înveselesc»1.

Vorbind de o altă plantă, «asclepion», acelaşi scriitor 
observă: <<După ce a smuls-o din pământ, omul îşi face o 
datorie sacră de a umpleă gaura cu tot felul de grăunţe, 
ca un fel de expiaţiune dato,rită pământului»2.

Mătăniile care se fac, cum am văzut mai sus, la culegerea 
bozului şi a mutătoarei, sunt un salut adus plantei, care 
se obicinueşte, cum vom vedea mai jos, şi la culesul mă- 
trăgunei. Şi acest salut e o reminiscenţă păgână. Vorbind 
de modul cum trebue culeasă «scânteiuţa» (Anagalis ar- 
vensis), Pliniu observă: «Unii recomandă acelora cari culeg 
această plantă, s’o salute de trei ori înainte de a răsări 
soarele şi înainte de a fi rostit vre-o vorbă, apoi s’o scoaţă 
din pământ, pretinzând că aceste precauţiuni îi dau mai 
multă putere»3.

Felul cum trebue scoasă mătrăguna din pământ depinde 
de ce voim să facem cu această plantă.

«Când e pentru dragoste, se duce în pădure, o rupe cân
tând şi o poartă cu sine; când e de urît, o rupe plângând

1 Hist. nat., XXV, 59.
2 Ibid., XXV, 11.
• Ibid., XXV, 92.
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şi huind şi o dă flăcăului sau fetei căreia îi face de urît, 
ca s’o poarte fără să ştie»1.

După ce babele au ajuns acolo unde creşte mătrăguna, 
se desbracă, îşi despletesc părul şi descântă, făcând fel de fel 
de mişcări din cap, mâini şi picioare şi fugind îritr’o parte, 
ca nebune. Când se strâmbă astfel, sapă rădăcina, pe care 
o duc apoi acasă... Fetele mari şi nevestele o întrebuin
ţează pentru făcut de dragoste. Ele păstrează o mare cu
răţenie în haine, pe care trebue să le schimbe când umblă 
cu această iarbă; de nu, măcar cămaşa se schimbă. In 
vorbire sunt cu respect către ea, pentrucă e iarbă sfântă, 
înlăturând orice cuvinte necuviincioase... «Când se face 
de urît, cel ce o culege1 nu mai păstrează regulele de mai 
sus, ba caută a fi cât se poate de murdar şi de rufos, pro
nunţând cuvinte urîte, făcând mişcări neregulate, cu capul, 
cu mâinile, cu ochii, invocând puterea fermecătoare a 
plantei, spre a o transmite persoanei ce este a se pedepsi»

In cele mai multe cazuri însă, mătrăguna, fiind cău
tată mai ales spre a aduce noroc aceluia ce p culege^ e în
tâmpinată cu multă veselie:

«Dacă te duci într’o duminecă în câmp la dânsa şi-i 
dai mâncare şi băutură, vin şi pâine şi o iei cu lăutari şi 
cu norod acasă, pe urmă o ţii tot în cinste şi te arăţi voios 
şi nu te sfădeşti cu nimeni şi nu blestemi — că, de te scapi 
cu ceva dintr’acestea, te omoară — apoi poţi s’o trimiţi 
ori şi unde şi să-i ceri ori şi ce, că-ţi aduce şi-ţi dă. Dar 
atâta să ştii. să nu care cumva să treacă duminecă făr’ a 
nu-i aduce lăutari şi Românii din sat să facă joc, iar tu să 
fii tare bucuros, mai ales în ziua asta»3.

Bănăţeanul Simeon Mangiuca descrie pe larg iriodul de 
a culege această plantă şi cuvintele ce trebue să i se adre
seze :

1 Dr. N, LEON, Ist. nat. medicală^ 50.
2 Apărătorul sănătăţii^ II, 201-202.
* Rev. Ion Creangăt V, 270.
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«La dânsa, în pădure, trebue să te duci cântând, mân
când şi bând, adică bucurându-te, şi, ajuns acolo, te aşezi 
lângă ea, tot petrecând cu bucurie şi nevorbind nimic 
cu ea, până când socoţi că şi ea va. fi cu voie bună. Apoi, 
după un timp de petrecere lângă dânsa, salutând-o (dând 
bună ziua, dimineaţa ori seara), începi a vorbi cu ea, prea
mărind-o şi împărtăşindu-i dorul pentru care ai venit. 
Cel bolnav de friguri ia cu sine o cămaşe nouă de ale sale 
curat spălată, ia miere într’un pahar neînceput, apă, ar- 
niciu, un ban de argint şi un colac curat. Luând acestea 
toate cu sine, descântătoarea pleacă cu dânsul în pădure 
de cu seară, ca să ajungă acolo la mătrăgună în amurg, când 
se desparte ziua de noapte. Acolo la mătrăgună, se aşterne 
cămaşa bolnavului sub dânsa, şi celelalte lucruri duse 
împreună cu cămaşa se pun deasupra acesteia. Apoi,- des
cântătoarea, făcând cruce şi închinându-se dinaintea mă- 
ţrăgunei până. la pământ, începe a descântă astfel: «Bună 
seara, mătrăgună, doamnă şi mamă bună (ori: mătrăgună 
mare, doamnă mare), care umbli cu capetele tale pe ce
ruri, cu rădăcinile pe sub pământuri, iar cu poalele (frun
zele) pe vânătări şi vânturi, tu, care eşti doamna cerurilor 
şi a viforurilor, tu care eşti doamna florilor, căci înaintea 
ta se închină şi pe tine te preamăresc toate florile, la tine 
mă rog şi ţie mă închin şi eu cu coatele goale şi genunchii 
goi, şi cu fruntea plecată până Ia pământ (^cî descântă
toarea face mătănii, sărutând pământul), ca tu să bine- 
voeşti să aduci putere şi sănătate, adică să aduci leac 
pentru bolnavul N. N., etc.» După aceasta, descântătoarea 
îşi face cruce şi închinându-se până la pământ dinaintea 
mătrăgunei, poftindu-i sănătate şi luându-şi noapte hună 
dela ea, se retrage la vre-o cinci stânjeni de acolo, face foc 
şi se culcă şi doarme cu bolnavul peste noapte. Dimineaţa, 
în revărsatul zorilor, se scoală descântătoarea împreună 
cu bolnavul şi, ducându-se iar la! mătrăgună, îi zice: «Bună 
dimineaţa, mamă mătrăgună, doamnă bună!» şi iar începe
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să descânte ca şi seara, schimbând însă unele cuvinte, 
căci în Ioc de: «du-te, umblă, caută şi adu leacul...», zice: 
«dusu-te-ai, umblat-ai, căutat-ai şi adus-ai leacul şi pusu-l-ai 
aci în pahar spre a lecui acest bolnav», bolnavul gustă 
apoi din pahar iar descântătoarea îi toarnă toată apa în 
cap şi unge după aceasta cu mierea pe bolnav, îi leagă 
arniciul cu banul de argint la gât, îl îmbracă cu cămaşa 
cea nouă şi apoi pleacă cu el acasă. înainte de a plecă, mul
ţumeşte mătrăgunei, îi urează sănătate şi o preamăreşte l.

Am văzut până aci credinţele şi datinele româneşti pri 
vitoare la culesul mătrăgunei. Să examinăm acum şi obi
ceiurile pe cari le găsim la alte popoare.

La Rutenii şi Ruşii de miazăzi, în loc de mătrăgună, 
se sapă «mutătoarea», de care am vorbit mai sus. Oriunde 

.0 găseşte cineva, o împrejmueşte cu îngrijire, ca să crească 
fără a fi atinsă. Trebue însă să fie îngrijită cu băgare de 
seamă şi după anumite regule, căci altfel se răzbună gro
zav împotriva nelegiuitului şi, în loc de noroc, îi aduce 
nenoroc şi prăpăd. Dacă la săparea pl^ptei, fierul s’a atins 
de rădăcină, omul trebue să se oprească imediat, ca să 
n’6 rănească şi să-şi prăpădească astfel norocul. Se poate 
întâmplă ca persoana să rămâie pe loc oloagă sau să înne
bunească. Din aceleaşi motive, nu poate fi scoasă din pă
mânt sau chiar atinsă, fără anumite precauţiuni. In unele 
părţi, lucrarea o poate face fără teamă de primejdie, numai 
un om care nu cunoaşte deloc puterile miraculoase ale 
plantei, ba chiar acesta săpând-o, buruiana e mai cu noroc. 
In genere însă, scoaterea ei din pământ e întreprinsă de 
oameni experimentaţi cu astfel de lucrări, de aceia cari 
trec drept vrăjitori sau fermecători. Aceştia, înainte de a 
smulge planta, trebue să pună lângă dânsa trei bani de 
argint şi o pâine, să sape cu băgare de seamă şi, după ce 
au scos-o din pământ, să pună în locul ei banii şi pâinea.

1 Familia, X, 540-541.
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Rădăcina scoasă în felul acesta, se scaldă apoi în lapte, 
se usucă şi se înfăşoară în cârpe; după care, e pusă într’o 
cutie şi se păstrează în casă ca un talisman. Ea aduce noroc 
şi bogăţie, poate să-ţi ghicească sau să-ţi prezică multe, 
descopere hoţii, etc. 1.

La Rutenii din Bucovina, cel ce vrea să capete mătră-* 
guna, trebue să se ducă la dânsa, la amiazi, pe nemăn- 
cate, cu multă smerenie şi în haine de sărbătoare, să-i 
aducă daruri, s’o descânte şi s’o roage pe această «împă
răteasă» să-i dea voie s’o scoaţă din pământ2.

Intr’o carte franceză de farmece, Secrets mer^eilleux du 
Petit-Albert, apărută în Franţa, pe la începutul veacului 
trecut, se recomandă următorul mijloc de îmbogăţire: «Să 
iei o rădăcină de «mutătoare» care seamănă cu un chip 
de om, s’o scoţi din pământ primăvara, într’o luni, când 
luna se află într’o zodie fericită, să tai extremităţile acestei 
rădăcini, oum fac grădinarii, când vor să răsădească o plantă ; 
apoi, s’o îngropi într’un cimitir, în mijlocul gropii unde 
e îmmormântat cineva şi s’o stropeşti, înainte de a răsări 
soarele, timp de o lună, cu lapte de vacă în care s’a înnecat 
un liliac; după această trecere de vreme, s’o scoţi din 
pământ şi-o vei găsi mai asemănătoare cu chipul unui om; 
o usuci apoi într’un cuptor încălzit cu verbină şi o păstrezi 
învelită într’o pânză cu care s’a înfăşurat un mort. Cât 
timp vei fi în posesiunea acestei tainice rădăcini, vei fi 
fericit, fie că vei găsi ceva pe drum, fie că vei câştigă la 
joc sau la negoţ; aşă că vei vedeă pe fiecare zi crescându-ţi 
bogăţia» 3.

Cu trei veacuri mai înainte, o altă carte populară, Les 
Evangiles des Quenouilles, înregistră următoarea credinţă: 
«Cine ar puteă căpătă o adevărată «mandragora» şi ar culca-o

1 Zeitschr. /. Gsterr, VoU^skundet 1896, II, 12.
8 HOVORKA u. KRONFELD, op. ciUt I, 287. 
8 E. ROLLAND, Flore pop.t VIII, 125.
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într’un cearceaf alb şi i-ar da de mâncare şi de băut de 
două ori pe zi, atât cât mânâncă şi bea el însuşi, acela, 
în scurtă vreme, ar deveni aşă de bogat, de s’ar miră sin
gur» 1.

Am văzut mai sus că, şi la Români, spre a avea noroc, 
trebue de asemenea dat mătrăgunii de mâncare şi de băut.

La Germani, credinţa despre virtuţile mătrăgunii e mult 
mai răspândită decât aiurea. Rădăcina acestei plante eră 
foarte căutată în trecut, sub numele de Alrune sau Alraunef 
şi exemplarele adesea falsificate, care înfăţişau o mai 
mare asemănare cu un chip omenesc, erau vândute foarte 
scump. Am arătat mai sus cum se procedă la scoaterea 
ei din pământ. Să arătăm acum ce se face cu această 
rădăcină, după ce s*a smuls. După ce s’a scos din pă
mânt, se ia rădăcina şi se spală în vin roşu, se usucă şi 
se înfăşoară cu o bucată de mătase albă sau roşie; după 
aceea se păstrează într’o lădiţă. In fiecare vineri, trebue 
scăldată, iar la lună nouă se îmbracă cu o cămăşuţă albă 
curată şi se împodobeşte frumos. Afară de aceasta. Ia fie
care masă, trebue să i se dea şi ei de mâncare şi de 
băut, căci altfel începe să plângă, ca un copil mic când 
îi e foame sau sete. Tot astfel plânge ca un prunc abia 
născut, când nu e bine îngrijită. Făcând toate acestea, 
după toată regula, poţi pune întrebări' mătrăgunii şi-ţi 
răspunde la tot ce vrei să ştii cu privire la viitor sau 
la izbânda afacerilor tale. Acel ce o posedă, nu mai poate 
sărăci, ba dimpotrivă, se îmbogăţeşte ca puţini alţii; 
dacă n’are copii, cerul îi binecuvintează femeia şi ea 
naşte. Banii puşi seara în cutiuţa îh care e închisă mă
trăguna, se îmmulţesc până dimineaţa. Se face mai să
nătos decât oricare altul şi nu se mai îmbolnăveşte nicio
dată. Omul nu mai are niciun duşman, e iubit de toată 
lumea şi orice femeie capătă dragoste pentru dânsul. II

1 Apud ROLLAND, op, ciL, 126.
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face sâ câştige orice proces, etc., etc. Această rădăcină 
se moşteneşte apoi din tată în fiu, însă trebue să treacă 
în stăpânirea fiului celui mai mic, care e obligat să depună 
în cosciugul tatălui său o bucată de pâine şi un ban de aur 
sau de argint1. Aceleaşi credinţe le regăsim în mare parte 
la Cehi şi Slovacia.

Pe lângă aceste însuşiri ale mandragorei, se mai po
meneşte, însă rar, de facultatea pe care ar avea-c de a face 
invizibil pe omul care o poartă3. Dar aceasta e o calitate 
specială a seminţei de feregă, de care ne-am ocupat în altă 
parte, şi i s’a atribuit probabil printr’o confuziune.

Tot astfel, în unele părţi ale Franţei, i se atribue mătră- 
gunii puterea de a face pe cel ce o calcă să rătăcească dru
mul 4. Dar şi aceasta e o proprietate a feregii.

Cât priveşte facultatea pe care o are mătrăguna de a face 
să devie prolifice femeile, ea ne aminteşte următorul pa
saj din Biblie (Gen., XXX, 14-16) cu care încheiem 
acest capitol:

«Şi s’a dus Ruvin în zilele secerii de grâu şi a aflat mere 
de mandragoră în ţarină şi le-a adus la Lia, mumă-sa; şi 
a zis Rahila către soru-sa Lia: «Dă-mi din mandragorile 
feciorului tău!» Şi a zis Lia: «Nu este destul ţie că ai luat 
pre bărbatul meu? Au doară şi mandragorile feciorului 
meu vrei să le iei?» Iară Rahila a zis: «Nu aşă, doarmă 
cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului 
tău». Şi venind lacov dela câmp seara, a ieşit Lia înaintea 
lui şi a zis: «La mine să intri astăzi, că te-am tocmit cu

1 GRIMM., Deutsche Myth.t 1006-7; — WUTTKE, Deutscher 
Aberglauhe, 103; —VERNALEKEN, op. cit. 255-7;— REH- 
LING, Unsere Pflanzen, 356- 7; — P. DRECHSLER, op. cit, 
II, 212, etc.

2 HOVORKA, op. cit, I, 16-17, 286-7; — GROHMANN,
Abergt, 88.

3 RELING, op. cit, 356.
4 ROLLAND, op. cit, VIII, 127.



58 DIN DATINELE Şl CREDINŢELE POPORULUI ROMÂN

plată pentru mandragorile feciorului meu...)> Şi au auzit 
Dumnezeu pe Lia şi, zămislind, au născut lui lacov al cin
cilea fecior».

Planta aceasta e numită în Biblie, la locul citat, dudaim9 
iar traducătorii greci au redat-o prin mandragoras. Sin
gura greutate pe care o face identificarea plantei cu «mă
trăguna», e expresiunea «mere de mandragora», întrebuin
ţată în Biblie. Să fie oare o aluzie la rădăcina plantei, 
după cum se numesc şi cartofii, pe alocuri, «mere de pă
mânt?» Nu putem răspunde la această întrebare, dar 
faptul că am regăsit legendele europene privitoare la mă- 
trăgur/ tocmai la Persani şi Armeni, ne întăreşte con
vingerile» că toate credinţele privitoare la această plantă 
ne-au venit din Orient.

□ □ □



II.

FACEREA LUMII
înainte de facerea lumii, când nu era încă nici pământ, 

nici soare, nici lună, nici stele, ca acum, nu se vedea decât 
o. apă nemărginit de mare pe care umblau încoace şi încolo 
Dumnezeu şi cu dracul. Şi dracul îi ziceă lui Dumnezeu, 
de câte ori vorbiă către dânsul, Fârtate, iar Dumnezeu îi 
ziceă dracului Nefârtate. Săturându-se de a tot umblă pe 
apă fără a se puteă odihni undeva. Dumnezeu se hotărăşte 
să facă pământul. — «Ştii ce, măi Nefărtate? — Ce este, 
Fărtate ? — Du-te în fundul mării şi adu-mi de acolo un 
pumn de sămânţă de pământ, ca să facem uii pătişor, 
unde să ne putem odihni. Dar nu uită că trebue să ros
teşti că-1 aduci în numele meu, al Domnului». Dracul se 
repezi în fundul apelor, luă un pumn de pământ, dar nu 
în numele lui Dumnezeu, ci în numele lui propriu. Ajun
gând însă la suprafaţă şi deschizând mâna, văzu cu ciudă 
că nu are nimic, căci apa îi spălase tot pământul din pumn. 
Dumnezeu îl mustră că n’a făcut cum îi poruncise, iar dia
volul se băga a doua oară în apă. Dar nici de data aceasta 
nu izbuti să aducă pământ, căci tot nu se înduplecase să 
rostească numele Domnului. Abiă a treia oară, după ce 
eră să se înnece, văzând cu nu poate aduce pământ în 
numele lui, făcu cum îi poruncise Dumnezeu şi putu aduce 
puţin lut sub unghii. Scoţându-1 de acolo cu un paiu, 
Dumnezeu face din acest lut o turtiţă, o pune în palmă, 
suflă peste ea şi capătă o bucată de pământ cât un pat. 
«Acum avem pământ pe ce să ne culcăm la noapte», zice 
Domnul, şi amândoi se ’ntind să se odihnească. Diavolul, 
crezând că Dumnezeu a adormit, şi vrând să rămâie singur 
pe pământ, îl apucă de un picior şi începe să-l tragă în
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dreapta şi ’n stânga, în sus şi ’n jos pe acel pătişor, cu 
gând să‘l arunce pe Dumnezeu în apă şi să-l înnece. Dar 
cu cât îl trăgea, cu atât pământul se întindea mai mult 
şi astfel crescu mereu până se făcu aşă de mare cum îl 
vedem astăzi.

Iată legenda, aşă cum circulă, cu mici variante, în Ol
tenia, Moldova, Bucovina şi Basarabia şi care se găseşte 
povestită în: Marian, Insectele^ 122-124; idem, Immor- 
mântareay 49-51; Zanne, Proverbele, VI, 556; Voronca, 
Datine b-1,22, 143-4, 881, 921;Hasdeu, Etymol. magnum, 
1185-6; Şezătoarea II, 99-104; III, 1-2, 25; Revista Ion 
Creangă, II, 292; III, 208, 273-^, VII, 135-6; Pamfile, 
Povestea lumii, 14, 17, 18, 25-27.

Care să fie originea acestei legende aşă de depărtate de 
povestirea biblică a creaţiunii?

Dacă o examinăm cu luare aminte, constatăm în primul, 
rând o trăsătură caracteristică care o deosebeşte profund 
de povestirea creaţiunii aşă cum o redă Sf. Scriptură. E 
vorba de faptul că lumea n’a fost creată de o singură fiinţă 
supremă, ci de două, din care una întrupează spiritul bi- 
nelui, iar cealaltă, invidioasă de faptele celei dintâiu, incar
nează spiritul răului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e ajutat 
de diavol, fără de care nu poate creă lumea. Acest dualism 
n’a fost conceput în felul acesta decât de religiunile asia
tice, aceea a vechiilor Irani din Persia şi aceea a Indienilor. 
După doctrina lui Zarathustra, dualismul e conceput în 
felul următor: Lumina e bună, întunerecul e rău. Zeul 
luminii, Ahuramazda (Ormuzd) e vecinie, atotştiutor şi 
foarte puternic, dar nu atotputernic. De aceea e în con
tinuă luptă cu Angra Mainyu (Ahriman), zeul întunere- 
cului, care se amestecă în creaţiune, căutând să-i aducă 
tot felul de stricăciuni. In cosmogonia iranică nu se. vor
beşte însă de apa nemărginită care a precedat creaţiiinea,
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şi lucrul acesta se explică uşor prin faptul că Iranul eră 
o ţară continentală, iar nu maritimă.

Cu totul altfel e povestită creaţiunea în religiunea In
dienilor. După aceştia, la început lumea eră alcătuită 
numai din apă. Pe aceasta pluteă, pe o foaie de lotus, zeul 
Brahma. Intr’o zi îl zăreşte pe zeul Vişnu dormind. După 
ce se încaieră între ei, convin ca Vişnu, sub forma unui 
mistreţ, să se coboare în fundul apelor şi să aducă de acolo 
puţin lut, ca să creeze pământul. Acesta ascultă şi 
urmează apoi facerea lumii.

E mai presus de orice îndoială că legendele cosmogonice 
ale Iranului îşi au obârşia în India.

Credinţele religioase indo-iranice au dat naştere mai 
târziu la numeroase secte, îri special îbl Asia-Mică, şi anume 
aceleia a Gnosticilor, a Mârciăniţilor, a Manicheilor şi, mai 
târziu; în secolul ăl Vll-lea, sub Constantin Pogonatul 
(668—685), faimoasei secte a Paulicienilor din Armenia, 
în care s’au contopit toate celelalte de mai ’nainte. Nu
mele acestei din urmă secte îi vine dela consideraţiunea 
deosebită de care se bucură Apostolul Pavel printre adepţii 
acestei credinţe. Născuţi la hotarele Siriei, Paulicienii se 
îmmulţiră cu o repeziciune uimitoare şi pătrunseră în toată 
Asia Mică, avându-şi sediul în special în Armenia. De aci 
se răspândiră de o parte în Peninsula balcanică, de altă 
parte, doctrinele şi credinţele lor, trecând prin Caucazia 
în Siberia^ ajunseră, mai mult sau mai puţin alterate, 
până în nordul Americei. Nu puţin au contribuit la răspân
direa credinţelor acestei secte, migraţiunile păstorilor din 
regiunile învecinate ale Caucazului.

Capitala religioasă a Paulicienilor din Tracia eră Fili- 
popol, de unde doctrinele lor se lăţiră în ţările de prin 
prejur. Tracia fiind focarul acestor eretici, se înţelege uşor 
de ce credinţele populare ale Bulgarilor sînt îmbibate de 
doctrinele Paulicienilor. Pe Ia începutul secolului al Xl-lea 
se iveşte deodată în Bulgaria — mulţi istorici îi contestă
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existenţa — un vestit eretic, popa Ieremia Bogomil, care 
creează secta Bogomililor. De fapt, Bogomilii nu sînt 
decât continuatorii Paulicienilor armeni, a căror doctrină 
au adoptat-o în întregime, modificând-o pe ici pe colo 
câte puţin.

La început, dualismul bogomil fu absolut; el admiteă 
perfecta egalitate a' principiului binelui şi a principiului 
răului. In urmă se modifică în sensul că atribui vecinicia 
numai principiului binelui, pe când principiul rău — care 
a fost bun la început — s’a despărţit de Dumnezeul su
prem, răzvrătindu-se împotriva lui.

Acest Dumnezeu suprem are, după doctrina bogomilica, 
doi fii: pe Satana el şi pe lisus. Satanael, cel mai în vârstă, 
stăpâneşte împărăţia cerurilor. Trufia lui, ne mai cunos
când margini, îl face să se răzvrătească împotriva Dumne
zeului suprem şi e gonit din cer împreună cu ceata de 
îngeri ce-i ţineau parte. Atunci se apucă să creeze pământul 
şi făcu pe Adam din puţin lut, dar nu izbuti să-i dea vieaţă. 
La cererea lui. Dumnezeu Tatăl trimise un suflet în om, 
cu condiţia ca această fiinţă să le aparţie amândurora. 
Satanael îşi călcă însă îndatorirea şi chinui în tot chipul 
pe muritori. Atunci Dumnezeu făcu să iasă dintr’însul, 
în anul 5508 dela facerea lumii. Cuvântul, numit şi lisus 
sau Hristos sau Arhanghelul Mihail. Acest al dodea fiu 
a luat trup de om, a biruit pe Satanael, numit de aci înainte 
Satana, şi s’a aşezat apoi la dreapta Tatălui... L

Credinţe de felul acesteia răspândiră Paulicienii sau Bo
gomilii infestând toată Europa cu doctrinele lor. Pătrun
seră în ţările româneşti, şi de aci până departe spre nord 
în Rusia, apoi în Bosnia, Croaţia şi Slavonia, în Italia de 
nord (Veneţia, Lombardia, Piemont), în Italia de sud 
(Apulia), în Sicilia, în Spania, în sudul Franţei, în Bretap’

1 Cf. R. P. GUERIN SONGEON, Histoire de la Bulgarie, 23.
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Belgia şi Olanda, într’o parte a Germaniei până la Rin 
şi Elba, în Boemia şi Moravia, etc.

Adepţii acestei secte purtară în decursul veacurilor dife
rite numiri. La noi li se zicea PaMchiani şi Oameni buni, 
tot astfel în Peninsula balcanică; în Bosnia şi Italia de 
nord, Patereni, în Franţa, Tisserands, Albigeois, Vaudois 
şi Caihares; în Germania, Cathereni, de unde astăzi Ketzer 
«eretic», etc.

Acum, când credem a fi lămurit de ajuns originea la 
noi, ca şi la celelalte popoare din Europa, a credinţelor 
dualiste, a colaborării principiului bun cu cel rău, a lui 
Dumnezeu cu diavolul, să examinăm mai de aproape le
gendele privitoare la creaţiune, la noi şi aiurea.

Legenda despre creaţiunea pământului^ pe care am po
vestit-o la începutul acestui capitol, o regăsim întocmai 
la Bulgarix, la Ţiganii din Ardeal şi din Ungaria2, în 
Rusia3, la Letoni4 şi, cu mici schimbări, tocmai în sudul 
Siberiei5.

Cu privire la crearea munţilor, afară de cunoscuta le
gendă cu sfatul pe care-1 dă ariciul lui Dumnezeu, şi de 
care ne vom ocupă cu alt prilej, mai există următoarea 
credinţă bucovineană:

Când Dumnezeu a trimis pe diavol în fundul apelor, 
acesta, la fiecare scufundare, a tot înghiţit la pământ, 
ca să aibă şi el. Când Dumnezeu a blagoslovit însă pământul 
ca să se mărească, a început să crească şi în pântecele 
diavolului pământul ce înghiţise, încât eră să pleznească. 
Lui Dumnezeu i s’a făcut mip de el, l-a pus să-l verse 
ufară şi din acesta s’au făcut apoi munţii6.

1 STRAUSS, Die Bulgarehj 6.
2 WLISLOCKI, Marcheri und Sagen, 1.
3 Etnograf, Sbornik, VI (1864), 122.
4 DAEHNHARDT, Naiursagen^ I, 44.
k RADLOFF, Volksliiteralur der turk, Siămme Siidsibiriensf I, 175. 
6 VORONCA, Datine, 15.
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Această credinţă n’o găsim de loc la Bulgari, ceea ce 
dovedeşte kică odată că credinţele dualiste la noi, ca şi 
aiurea, nu sînt' datorite toate influenţei Bogomililor, ci 
pat fi venite deadreptul din Orient, prin migraţiunile păs
torilor.

O găsim însă, întocmai ca la noi, la Ucraineni1, la 
Caucazieni, la Lituani, la Ruşi, la Philipponii din Prusia 
de răsărit, la Letoni, la Mordvini (Finezii dela Volga), la 
lacuţi (popor de origine turcească), etc. 2.

Pe lângă lupta continuă pe care o duce diavolul împo
triva lui Dumnezeu, căutând să-i pună piedeci în creaţiu- 
nile lui, spiritul rău se strădueşte încă, din invidie, să imite 
făpturile sau lucrurile create de Dumnezeu, dar nu izbu
teşte pe deplin.

Imaginaţia poporului, pretutindeni unde' au pătruns cre
dinţele dualiste, a făurit tot felul de legende cu privire 
la originea fiinţelor şi lucrurilor de pe pământ, atribuite 
când puterii creatoare a lui Dumnezeu, când spiritului 
imitator, dar nepriceput al diavolului.

In genere, făpturile cele mai de seamă, animalele cele 
mai folositoare, lucrurile cele mai trebuincioase le-a creat 
diavolul, dar toate aveau câte un cusur, şi numai mul
ţumită intervenţiei lui Dumnezeu, au putut fi perfecţio
nate, aşă cum le vedem astăzi.

Pe om l-a creat dracul din lut, dar nu puteă vorbi. Atunci 
Dumnezeu l-a suflat cu duh sfânt şi a început să vor
bească3. Acesistk credinţă, adoptată de Bogomili dela sec
tele precedente, o aveau şi Albigensii din Franţa şi cele
lalte secte eretice din Italia. O găsim răspândită încă astăzi 
kt Unguri4, la Ucraineni, la Mordvini5, etc.

1 Zeitschr, /. 6sterr, Volkskunde, VII, 17.
2 DAEHNHARDT, op. cit., 52-74.
3 VORONCA, op. cit, 8-9.
4 Ethnologische MiUeiliingen aus Ungarn, II, 5. 
4 DAEHNHARDT, op. cit, 95.



FACEREA LUMII 65

Vitele le-a făcut dracul din lut; Dumnezeu a venit apoi 
de le-a blagoslovit ca să fie de folos omului.

Casa o făcuse diavolul fără ferestre şi cără lumina cu 
un sac înăuntru. Dumnezeu l-a povăţuit să facă ferestre.

Carul l-a lucrat diavolul în casă şi se munciă apoi să-l 
scoaţă afară. Dumnezeu l-a învăţat cum să-l desfacă în 
părţile din care e alcătuit.

Plugul tot de dracul e făcut, dar necuratul puneă boii 
cu dosul la proţap. Dumnezeu l-a învăţat cum să-i înjuge.

Moara o făcuse diavolul, dar nu puteă măcină, că-i 
lipsiă gaura pe unde curge făina. Dumnezeu a îndreptat 
greşeala necuratului.

Fierul l-a făcut dracul din piatră, dar fierbeă mereu. 
Dumnezeu i-a astâmpărat fierberea. 1

încălţămintea tot de dracul e făcută, dar nu se gândise 
să facă decât una şi se siliă să bage amândouă picioarele 
tntr’una. Dumnezeu i-a arătat cum să scape din încurcătură.

Scripca o făcuse necuratul, dar uitase să facă şi gău
rile ca să poată să răsune, etc., etc.

Alteori Dumnezeu creează făpturi şi lucruri bune, dar 
necuratul vrând să-l imite, zămisleşte pocituri sau lucruri 
anapoda.

Astfel, după ce Dumnezeu a creat pe om, dracul, vrând 
Bă facă la fel, n’a izbutit să plăsmuească decât o maimuţă, 
Bau o pisică, sau o cârtiţă

Oamenii creaţi de Dumnezeu sînt albi, cei făcuţi de dracul
Bint negri.

Dumnezeu a creat pe preot, dracul pe călugăr.
Calul e făcut de Dumnezeu, măgarul de diavol.
Oaia e creaţiunea lui Dumnezeu, iar capra a dracului. 
Dumnezeu a făcut câinele; lupul e făcut de diavol. 
După ce Dumnezeu a făcut pisica, dracul a creat şoa

recele.

1 DAEHNHARDT, op, cii,t I, 156-7.
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Vulturului creat de Dumnezeu, dracul îi opune o altă 
creaţiune a sa, bufniţa.

Dumnezeu face porumbelul, privighetoarea, rândunica; 
dracul îl imită, făcând coţofana, vrabia şi liliacul.

Albina e creată de Dumnezeu; viespea şi musca sînt 
imitaţiunile plăsmuite de diavol.

Tot astfel fiecare plantă folositoare creată de Dumnezeu 
e imitată de diavol care nu izbuteşte însă să dea naştere 
decât la plante inutile sau vătămătoare.

Strugurele, nuca, varza, grâul, etc. sînt creaţiuni ale 
lui Dumnezeu; agrişul, ghinda, scaiul, buruienile sînt fă
cute de diavol. Mai e nevoie să adaug că tot diavolul a 
creat şi... tutunul ?

Creaţiunii soarelui, diavolul îi opuse luna.
După ce Dumnezeu a creat ploaia şi vântul, dracul a 

făcut grindina şi furtuna.
Aurul, argintul şi fierul sînt făcuţi de Dumnezeu; 

arama, plumbul şi cremenea, de diavol, etc., etc.
Tot astfel, în cosmogonia iranică, câinele e creaţiunea 

lui Ormuzd, iar Ahriman îi opune o altă făptură, lupul. 
Viespea, furnica sburătoare, lăcusta şi toate insectele vă
tămătoare, deasemenea omizile, broasca râioasă, şopârla, 
:şoarecele, scorpionul, etc. sînt făpturi de-ale lui Ahriman 
•care a căutat să imite fiinţele folositoare create de Ormuzd. 
La toate popoarele din Europa, la care au pătruns dogmele 
dualiste, există în întregime sau în parte credinţele de mai sus.

Alteori, necuratul creează făpturi şi lucruri stricătoare, 
dar Dumnezeu opune acestora fiinţe şi lucruri de folos 
omenirii, care anihilează acţiunea cea rea a făpturilor sau 
lucrurilor plăsmuite de diavol.

In alte împrejurări, diavolul, de ciudă, poceşte fiinţele 
create de Dumnezeu; ba le lasă fără coadă, ba fără urechi, etc.

In sfârşit, unele animale sînt binecuvântate de Dumnezeu, 
pe când altele, fie că sînt făpturi ale diavolului, fie că 
au fost uneltele acestuia împotriva lui Dumnezeu, sînt
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blestemate. Albina, oaia, boul şi vaca, calul sînt făpturi 
binecuvântate de Dumnezeu; împovărate de blestem sînt: 
viespea, păianjenul, puricele, ploşniţa, lăcusta, calul dra
cului şi altele.

In rezumat, în credinţele poporului nostru, pe lângă ur
mele păgâne care s’au păstrat şi care n’au putut fi alun
gate de creştinism, s’au mai strecurat credinţe şi erezii 
venite parte din Orient, parte din Sud, prin mijlocirea 
propovăduitorilor Paulicieni sau Bogomili.

□ □ □



ni.

PETELE DIN LUNĂ
Petele care se zăresc pe suprafaţa lunii au aţâţat din 

cele mai vechi timpuri curiozitatea omului, şi nu e pOpor 
de pe glob care să nu fi căutat să le explice într’un fel 
sau într’altul, dând frâu liber bogatei lui imaginaţii.

După credinţa Indienilor, petele din lună ar înfăţişă pe 
Chandras, zeul lunii, care ar purtă în spinare un iepure. Tot 
acelaşi animal îl văd Mongolii în petele de pe discul lunii. 
Locuitorii din Ceylon povestesc următoarele: «Buddha, 
marele zeu, rătăcindu-se odată pe pământ, şi fiind flă
mând, se întâlni cu un iepure. Acesta i se oferi zeului 
zicându-i să-l omoare, să-l frigă şi să-l mănânce, pentru 
ca zeul să-şi poată potoli foamea. Buddha făcu cunu îl 
povăţuise iepurele, dar apoi scoase animalul din foc şi-l 
aruncă în lună, unde se vede şi astăzi. In Peru, se vede 
în lună o vulpe; la Indienii din America de Nord, o broască.

Cele mai multe popoare însă văd în lună unul sau doi 
oameni, osândiţi să stea acolo până la sfârşitul veacurilor, 
ca pedeapsă pentru o vină religioasă sau pentru o faptă ne
legiuită comisă de ei. Credinţa aceasta e foarte lăţită şi 
adesea poporul vede în lună şi instrumentul care a servit 
la săvârşirea crimei. Astfel la Samos, unde luna a răpit 
o femeie care o necinstise ocărînd-o, se vede pe discul ei 
femeia cu copilul şi cu uneltele ei. In Australia centratei, 
bătrânul pe care l-a omorît luna cu un topor de piatră 
în momentul când voia să răpească o femeie, apare pe discul 
ei cu toporul gata să lovească. Numeroase legende pe care 
le întâlnim în folklorul germanic, scandinav şi anglo-saxon, 
care apar şi în Franţa şi se găsesc răspândite şi aiurea, 
vorbesc de omul din lună care ar fi comis păcatul de a
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adună nuiele sau de a lucră într’o duminecă, după alţii 
într’o zi de sărbătoare, şi pe care Dumnezeu l-ar fi osândit, 
ca pedeapsă şi drept pildă pentru alţii, să stea în vecii ve
cilor în lună ducând o sarcină de nuiele sau de spini în 
spinare. După alte legende, omul din lună ar fi primul hoţ 
de pe pământ, care ar fi furat nişte nuiele sau paie sau 
nişte varză dintr’o grădină. Alte legende adaugă că hoţul, 
pe când se pregătiă să fure, văzu luna plină luminându-i 
faţa şi, de^ teamă că lumina ei îl va da de gol, încercă s’o 
astupe cu un mănunchiii de nuiele sau de spini. Atunci, 
ca pedeapsă, fu aruncat în lună cu nuiele cu tot, pe care 
şi astăzi le poartă în cârcă. In Hainaut (Belgia), hoţul 
aveâ numele de Pharaon.

Din toate aceste legende, una singură se găseşt^ şi la 
Români, şi anume în Bucovina, unde se crede că în lună 
este chipul unui Ţigan care ar fi furat nişte paie pentru 
o vacă a lui; el gândia că nu-1 vor vedea oamenii, dar 
Dumnezeu l-a pus în cer ca să-l vadă fiecare. Drumul 
ce e pe cer—calea robilor sau a laptelui—e dâra formată 
de paiele care au picat din sarcina furată de Ţigan1.

Izvorul legendelor cu păcatul comis înţr’o zi de du
minecă sau de sărbătoare, e fără îndoială Sfânta Scriptură. 
In cartea a patra a lui Moise2 se povestesc următoarele: 
«Şi fiind fiii lui Israil în pustie, au aflat pre un om adu
nând lemne în ziua sâmbetei. Şi cei ce l-au aflat adunând 
lemne, l-au adus pre el la Moisi şi la Aaron şi la toată adu
narea fiilor lui Israil. Şi l-au pus. pre el în temniţă, pentrucă 
nu hotărîse ce vor face lui. Şi au grăit Domnul către Moisi, 
zicând: cu moarte să se omoare omul acela, să-l ucideţi cu 
pietre toată adunarea, afară din tabără; şi a murit, după 
cum au poruncit Domnul lui Moisi». Imaginaţia poporului

1 VORONCA, Datine credinţe^ 620, 
* Numeri, XV, 32-36.
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a alterat apoi această povestire transportându-1 pe cel 
vinovat în lună.

Influenţa lecturilor biblice se regăseşte şi la baza le
gendei după care în lună s’ar vedeă chipurile lui Cain şi 
Abel. După credinţa Românilor, Cain stă în picioare lângă 
cadavrul lui Abel şi ţine în mână o căldăruşe în care pică 
sângele. Când această căldăruşe se va umpleă, se va pră
pădi şi lumea1. In judeţul Covurlui, petele din lună 
reprezintă pe Cain şi Abel, amândoi în picioare. Abel ţine în 
mână un văs cu sânge şi zice lui Cain: «na, frate, bea sânge ; 
ţi-a fost sete de sângele meu şi m’ai ucis»2.

Credinţa aceasta e foarte răspândită. Astfel, o găsim la Bul
gari, cari cred că Cain a fost spânzurat de Dumnezeu în lună3.

La Ruteni (Ucraineni), Cain străpunge cu furca pe fratele 
s'ău Abel şi e pedepsit să stea în lună4.

La Greci, Cain e pedepsit să -pună oasele fratelui său 
omorît într’un coş fără fund. Pedeapsa lui va luă sfârşit 
când coşul va fi plin. Când vede însă că oasele cad din coş, 
încearcă să le arză; dar văpaia lunii îl dogoreşte şi:i îiine- - 
greşte faţa6.

In Luxemburgul belgian, Cain, în urma uciderii fratelui 
său, încearcă să se ascundă în dosul unor spini, dar nu 
izbuteşte, căci i se văd urechile, ochii, nasul şi gura6.

Aceeaşi legendă o găsim la Italieni, în Campagna romană, 
la Livorno, la Siena, în Toscana, în Abruzzi. La Sicilieni 
se mai adaugă că Cain, de oarece a strâns spinii din cari s’â 
făcut mai târziu cununa Mântuitorului, a fost pedepsit de 
Dumnezeu să stea numai 12 ceasuri în iad, iar celelalte 12

1 T. PAMFILE, Povestea lumiit 115.
2 Id., ibid.
3 STRAUSS, Die Bulgarent 35.
4 DAEHNHARDT, Naiursagen, I, 254. 
6 POLITIS, ParadoseiSf 234-5.
• Revue des trad. popul,, XVII, 567.
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ceasuri să stea în lună1. Aceeaşi credinţă există şi la Sor- 
rento 2.

Alte legende româneşti 'povestesc, fără a-i numi, despre 
doi fraţi cari ş’ar fi luat lâ ceartă, de pe urma căreia unul 
a înjunghiat' pe celălalt. Dumnezeu, ca să-i pedepsească, 
i-a aşezat în lună. Pe alocuri, se crede că aceşti fraţi au 
fost gemeni, dar se duşmăniau foarte mult. Luându-se la 
bătaie, s’au străpuns cu furcile în preajma unui car cu boi. 
Duinnezeu, ca să-i pedepsească, i-a osândit să stea în lună 
cu car cu tot. In jud. Dolj, se vede în lună unul din fraţi 
ţinând în cârcă pe cel ucis. Din nasul acestuia curge în fie
care an câte o picătură de sânge într’o căldare pe care o 
ţine ucigaşul. Când căldarea se va unipleă de sânge şi se 
va scurge pe pământ, tot pământul se va aprinde, şi lumea 
va pieri. In jud. Botoşani, unul din fraţi e sorocit să bea 
vecinie păcură dintr’un ciubăr, pentrucă a! ucis pe fratele 
său. In alte părţi, aceşti doi fraţi se numesc Ştefan şi Pavel. 
Ei ţin un ciubăr în care se toarnă sângele tuturor celor ce 
mor, atimci când li Se ia sufletul. Aiurea, se crede că ar fi 
doi ciobani cari ţin un ciubăr de păcură. In jud. Prahova, 
se vede în lună un cioban răzâmat de bâtă, care vorbeşte 
cu o femeie venită să ia apă dela fântâna care se află alături 
de doban. In alte părţi, omul din lună ar fi un cioban 
căre-şi usucă obielele. In jud. Neamţ, acest cioban se so
coteşte a fi Abel care cântă din fluier înaintea oilor.

Tot de origine biblică e şi credinţa pe care o găsim la 
Abruzzesi că în lună ar fi Adam şi Eva, goi, şi purtând câte 
im mănunchiu de spini în. mână3. Tot astfel crede şi po
porul din Suedia centrală4.

De asemenea şi credinţa unora din Evrei dupl cari lumea 
ar înfăţişă chipul lui Jpsua, după cum soarele reprezintă

1 PITRfi, Archivio per Io studio delte irod. pop., IV, 501.
2 G. AMALFI, Tradiz.. ed usi della penis, Sorreniina, 87.
3 G. FINAMORE, Cred. abruzz., 40.
4 DAEHNHARDT, loc. cit.
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faţa lui Moise1. După alţii; în lună ş’ar află regele David2. 
Poporul din Boemia crede de asemenea că omul e regele 
David care cântă din harfă. Uitându-se cineva la lună 
tocmai când îi plesneşte harfei o coarda, orbeşte imediat3.

Testamentul nou furnisează alte personaje aşezate> de 
popor în lună.

Astfel, la Români, se crede că în lună s’ar află Sf. Petru, 
la dreapta, şi Sf. Pavel, la stânga4. In jud. Botoşani, 
poporul crede că în lună se vede Sf. Petru cu un cal şi cu 
un ciubăr de sânge alături. Sf. Petru a tot alungat calul 
şi acesta a fugit mereu, până s’a oprit în lună, iar Dum
nezeu i-a blagoslovit să rămână acolo. Sf. Petru, de ciudă, 
a sângerat calul, iar din rană curge sângele în ciubăr.

O credinţă foarte răspândită la Francezi e că omul din 
lună ar fi Iuda Iscariotul, cu o sarcină de spini în spinare. 
Acelaşi personaj îl văd spânzurat în lună locuitorii din 
Muscel6.

Ungurii cred că, atunci când a alungat Dumnezeu pe 
draci din cer, Lucifer, în căderea lui, a rămas spânzurat 
în lună şi acolo a rămas până în ziua de astăzi6.

In unele ţinuturi din Franţa, omul din lună ar fi Jidovul 
rătăcitor, osândit să stea acolo; el strânge mereu la nuiele 
cu care vrea să arză pământul în ziua de apoi7.

In Abruzzi (Italia) şi în Perche (Franţa) se crede că 
luna înfăţişează chipul Sfintei Fecioare, pe când soarele e 
faţa lui Dumnezeu.

Nu numai personaje biblice sau din Testamentul nou 
se văd în lună. Prin unele părţi poporul crede a recunoaşte

1 Am Urquellf IV, 122.
» Ibid,, VI, 76.
3 GROHMANN, Aberglauhen aus Bdhmen, 28-29.
4 ZANNE, Proverb., I, 45.
6 C. RĂDUEESGU-CODIN, Legende, 107.
B Eihnologische Mitteilungen aus Ungarn, II, 140.
7 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de France, lt 20.
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în lună chipurile a diferite personaje istorice sau legendare. 
Aşâ, de pildă, în Abruzzi, se crede că în lună ar fi împăratul 
Marcu Aureliu, etc. Ar fi prea lungă înşirarea tuturor 
persoanelor sau scenelor ce mai crede poporul a vedeă pe 
discul lunii. Vom cită numai următoarele mai caracteristice:

In Oldenburg (Germania) se crede că în lună sînt un bărbat 
şi o ferpeie. Aceasta coase o cămaşă, făcând la fie care şapte 
ani câte o împunsătură. Când cămaşa va fi gata, va fi şi 
sfârşitul pământului1. .

In jud. Muscel se crede că <duna a fost foarte frumoasă şi 
străluciă aşa de minunat, încât Dumnezeu, dorind să pă
zească de păcat pe soare, fratele lunii, a mânjit-o pe unele 
locuri, întunecând-o şi făcând-o mai urîtă, ca să nu-i mai 
fie dragă soarelui»2. Ac(Bastă credinţă e aproape identică 
cu aceea pe care o regăsim în Sicilia: «Luna eră sora soarelui; 
acesta făcuse păcat cu dânsa, seducând-o. Mama lor a 
lovit luna pe obraz cu lopata cu care vâră pâinea în cuptor, 
murdărindu-i faţa şi osândind-o să rătăcească vecinie pe 
cer» 3.

O ultimă credinţă, foarte curioasă, răspândită la Români, 
e că luna a fost mânjită de soare cu baligă de vacă, spre a 
nu fi aşă de luminoasă ca dânsul; iar omul din lună ar fi 
un cioban care a curăţit luna de baligă. După alţii, însuşi 
ciobanul a asvârlit cu o baligă de vacă în ochii lunii de a 
chiorât-o, şi de atunci luna se vede numai cu un ochiu4.

Printr’o ciudată coincidenţă, aceleaşi credinţe le regăsim 
tocmai în Abruzzi (Italia): «Petele din lună sînt baligă 
de vacă. Certându-se cu luna, soarele i-a aruncat în obraz 
baligă de vacă. Diavolul, văzând cât de frumoasă e lumea, că

106.
L. STRACKERJAN, Aherglauhe und Sagen aus Oldenburg, II,

. 2 C. RĂDULESGU-GODIN, Legende, 107.
8 G. PITRfi, Usi e costumi, III, 21.
4 G GTAUŞANU, Superstiţii, 84; — G. RĂDULESGU-GODIN, 

Legende, 2. •
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ziua e lumină de soare, iar noaptea de stele şi de lună, 
ca să facă în ciuda creatorului, a asvârlit în obrazul lunii 
cu baligă de vacă»1.

La Greci se povesteşte de asemenea: «In vremurile de de
mult, cerul eră aşă de aproape de pământ, încât vitele 
puteau să-l lingă. Inţr’o zi, un om luă o bucată de baligă 
şi o asvârli în lună; de atunci baliga a rămas lipită pe su
prafaţa lunii şi se vede şi astăzi ca nişte pete întunecoase 
pe discul ei»2.

Aceste credinţe ne amintesc, de o parte, legenda greacă a 
incestului lui Apollo (soarele) cu sora sa Artemis (luna), 
de care pomenesc adesea poeţii antici, legendă pe care o 

^ găsim răspândită pe toată suprafaţa pământului, până şi 
la Eschimoşi.

De altă parte, legenda cu murdărirea feţei lunii, prin 
care se explică petele de pe discul ei, o regăsim de asemenea 
la popoarele cele mai îndepărtate, cum, de pildă, la Indienii 
din Himalaia, cari cred că s’a aruncat cu cenuşe sau . cu 
noroiu pe faţa lunii spre a o urîţi sau spre a o face să nu 
fie recunoscută de îndrăgostiţii eiv După alţii, petele din 
lună ar proveni din cenuşa ce i-a aruncat într’o zi în obraz 
soacră-sa, spre a o pedepsi3.

Legendele acestea trebuesc însă urmărite mai de aproape, 
căci explicaţiunile date până acum nu sînt pe deplin sa
tisfăcătoare.

□ □ □

1 G. EINAMORE, op, cit, 40.
2 B. SCHMIDT, Griechische Marcherii 133.
8 LANG, CulteSi mythes et religions, 120-1; —NICOLAY, Hist, 

des croyanceSi I, 222. ♦



IV.

ECLIPSELE

Cele maî multe credinţe privitoare la corpurile cereşti 
-sint moşteniri din timpurile preistorice, de când omenirea 
eră încă în faşe, şi nu trebue să ne mire deci faptul că le 
regăsim aproape identice la noi şi la mai toate popoarele 
de pe suprafaţa pământului. Credinţele poporului nostru, 
de pildă, despre întunecimiy adică despre eclipsele de lună 
sau de soare, sînţ aproape aceleaşi, nu numai la popoarele 
din Europa, ci şi la neamurile civilizate şi la seminţiile 
sălbatece din celelalte continente.

In preţioasa-i lucrare cu privire la Cr^inţele ţăranului 
român despre cer §i stele, d. I. Otescu se ocupă şi de eclipse, 
asupra cărora ne dă următoarele date interesante:

<fEclipsele de lună crede poporul că se întâmplă din cauză 
că luna e mâncată de nişte dihănii, cum nu sînt pe pământ, 
numite Vârcolaci sau Smrcolaci. Vârcolacii sînt explicaţi 
însă: în diverse feluri. După unii, ei sînt un fel de animale 
mai mici decât câinii... Unii chiar zic că sînt nişte căţei, şi 
anume doi. Iar după alţii, sînt nişte balauri sau smei, sau 
un fel de animale cu mai multe guri, care sug ca nişte cara
catiţe, sau sunt nişte stafii şi mai sînt numiţi şi Pricolici, 

«Aceşti Vârcolaci au diverse origini. Unii spun că ei se 
fac din copii cari mor nebotezaţi; sau din acei oameni cari se 
nasc din părinţi necununaţi şi Dumnezeu îi blestemă de se fac 
Vârcolaci. Alţii spun că Vârcolacii se fac dela sine, dacă cel 
ce mestecă mămăliga dă cu făcăleţul (mestecăul sau me- 
lesteul) în foc; sau dacă, măturând casa în asfinţitul soa
relui, se dă gunoiul spre soare. Iar alţii sptin că Vârcolacii 
se fac diii văzduh, numai din cauză că torc femeile noaptea 
fără lumânare, mai ales la miezul nopţii şi mai ales cu
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scopul de a face nişte vrăji cu firul tors astfel. Pe acele 
fire stau Vârcolacii, şi acele fire se fac dela sine în calea 
unui Vârcolac. Cât timp aceste fire nu se rup, Vârcolacii, 
răzimaţi pe ele, sînt puternici şi merg încotro vor; atunci 
ei atacă corpurile cereşti şi rup cu dinţii din ele şi aşă rup 
şi din lună, pe care uneori o prefac toată în sânge, alteori 
par’că nici nu mai rămâne. Dacă însă se rupe firul pe 
care stau Vârcolacii, atunci ei îşi pierd puterea mai de tot 
şi se duc în altă parte a văzduhului.

«Cum de rămâne luna după eclipse, tot întreagă, cu toate 
că o mănâncă Vârcolacii? Uilii o explică zicând că luna, 
fiind mai voinică decât Vârcolacii, ei nu pot să facă 
altceva decât să o muşte, dar în definitiv birue luna, căci 
dacă s’ar întâmplă ca Vârcolacii să mănânce luna de tot, 
atunci s’ar sfârşi lumea. De aceea, în multe părţi, ţăranii 
au obiceiul să facă un sgomot infernal ca, auzind Vârco
lacii, să se înspăimânte şi, de frică, să lase luna şi să fugă; 
trag clopotele la biserică, fac sgomot cu cleşte, frigări, 
pirostrii şi fiare în genere, bat în tingiri sau tăvi, trag cu 
puştile. Ţiganii lăutari cântă cu viorile şi instrumentele 
lor lăutărveşti; se face în fine sgomot cu orice, numai să 
fie sgomot ,şi cât de mare.

«Alţii zic că luna fiind mare, deşi Vârcolacii trag de ea 
de toate părţile, nu o pot înghiţi şi, învinşi de oboseală, 
îi dau drumul şi ea se vede tot întreagă. Alţii mai cred că 
luna fugind foarte repede, Vârcolacii n’au vreme decât 
să pişte puţin din ea şi o scapă.

«Eclipsele de soare sunt explicate de unii ca şi cele de 
lună: adică Vârcolacii mănâncă soarele cum mănâncă şi 
luna, iar soarele scapă de ei ca şi luna, sau pentrucă leul 
pe care călăreşte soarele se luptă cu Vârcolacii şi-l scapă pe 
soare din gura lor. Alţii însă spun că, în timpul eclipsei de 
soare luna trece repede pe lângă soare, iar Dumnezeu îl întu
necă pe soare ca să nu vadă luna—• ceea ce este tot în legă
tură cu vechea dragoste a soarelui cu soră-sa luna. In fine,
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alţii spun că soarele se întunecă fiindcă nu poate suferi 
răutăţile oamenilor, sau că întunecimile de soare sînt un 
semn dat de Dumnezeu ca oamenii să sp pocăească. In le
gătură cu această idee, unii zic că întunecimile de soare 
şi de lună se fac atunci, când Dumnezeu porunceşte Vârco
lacilor să Ie mănânce, ca lumea văzând acestea, să se mai 
abată dela rele.

«Iată şi o explicare în care intră şi puţină poezie: de fru
moşi ce sunt sfântul Soare şi sfânta Lună, nişte lighioane 
care trăesc acolo sus în cer, râvnesc la ei şi vin să-i sărute; 
dar îi înghit şi-i scot apoi şi mai frumoşi de cum au fost...

«Când se întâmplă eclipse, mai ales de soare, ţăranii 
spun că atunci e bine să se aprindă în case lumânarea dela 
Paşti şi să se facă rugăciuni şi mătănii» 1.

Mai găsim, în diferitele colecţiuni de folklor, şi alte cre
dinţe cu privire la Vârcolaci şi eclipse. Aşă, în Bucovina: 
«Are mare ciudă diavolul pe soare şi pe lună şi ar vrea să 
le mănânce, şi de aceea# siint câteodată întunecimile, mai 
ales de lună; căci luna e rece şi el se poate apropiă, dar 
îndată soarele sloboade razele sale şi fuge. Şi de soare se 
apropie, dar cu greu; de aceea întunecimile de soare sînt 
mai rare. Când timp de 100 de ani nu se va mai întunecă 
soarele, atunci nici diavolul pe lume nu va fi. Pentrucă 
oanienii nu ţin legea şi dumineca. Dumnezeu trimite pe 
Vârcolaci, cari sînt câinii lui Dumnezeu, să mănânce soa
rele. De se întâmplă să bea ei apă când merg, nu-i pot face 
nimic soarelui; dar de nu, dau de tot să-l mănânce. Atunci 
Sf. Duminecă, vară primară cu soarele, îl acopere cu poala 
şi-l scapă. Vârcolacii sînt nişte viermi ca ţânţarii de mari. 
Ei se urcă la soare pe aţa ce sucesc femeile dumineca. 
De aceea e tare păcat a suci dumineca aţa. Lângă soare 
şi lună stă Antihârţ care vrea să-i prăpădească, să fie în 
lume numai el. Când vrea să-i mănânce, atunci când se

1 I. OTESCU, op, cil,, 67-69.
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întunecă luna sau soarele, sînt trei stele pe cer care-i apără 
şi-i trag. Acele trei stele poartă soarele şi luna pe cer» 1.

Un ţăran bătrân din Putna: «Svârcolâcii mănâncă luna 
şi soarele şi se întunecă; nu-i vedem ce sînt, că se pun pe 
cer acolo şi pe lună. La un an sau doi se întâmplă odată. 
Trage popa clopotul, se închini şi oamenii, ciocănesc două 
fiare sau două cuţite unul de altul şi peste un ceas şi jumă
tate iar s’arată»2. - J

Altul, tot din Putna: «Strigoii, când piere luna, se fac 
svârcolaci. Se fac din copiii ceia cari n’apucă botezul. Copiii 
din rude, din veri primari şi din fraţi se fac şi ei svârcolaci... 
Sînt cu coadă şi se suie sus la cer de mănâncă luna... Numai 
decât trage clopotul şi aprinde smirnă şi tămâie şi se în
chină şi toacă în coasă şi în tilinci, trăncănesc tilincele, 
dacă prinde lumea de veste în grabă; dacă nu, o mănâncă 
vrut nevrut, rupe dintr’însa ca şi cum ar rupe mascurii 
din bostan. Se văd doi băieţi acolo cum se reped, unul 
de o parte, altul de o parte»3.

Vârcolacii se mai fac şi din tărâţele de făină* pe care oa
menii o cern dumineca4.

«Să nu pui cociorva şi lopata cu latul în sus, că se suie 
vârcolacii şi mănâncă luna»5.

Să examinăm acum credinţele şi datinele celorlalte po
poare în legătură cu întunecimile de lună sau de soare.

Vechii Indieni erau încredinţaţi că un şarpe mănâncă 
soarele şi luna sau că un demon (râhus) caută să-şi înfigă, 
ghiarele-i negre şi să înghită apoi astrul zilei sau al nopţii, 
încă astăzi au credinţa că un uriaş înhaţă soarele sau luna 
cu gândul de a le înghiţi.

1 VORONCA, Dat şi cred,t 147-8, 264, 1142.
? CANDREA. DEN3USIÂNU, SPERANTIA, Graiul nostru, I, 

293.
8#îd., ihid., I, 297.
4 N. PĂSCULESCU, Liter. pop,, 385.
• Rev. Ion Creangă, VI, 366.
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Chinezii şi Japonezii cred că un balaur îşi înfige ghiarele 
în soare sau în lună. Aceeaşi credinţă o are poporul în Li- 
mousin (Franţa). Credinţe analoage măi găsim la popiila- 
ţiunile din nordul Asiei, la Mongoli, la Finezii din Europa, 
la Estoni, etc.

Laponii cred şi ei că eclipsele sînt provocate de demoni. 
După vechea mitologie germanică, doi lupi ar urmări 
vecinie soarele şi luna, vrând să le înghită, iar eclipsele 
ar fi luptele ce se dedeau între aceste corpuri cereşti şi 
dihăniile ce le atacau.

Scandinavii cred şi astăzi că un lup uriaş urmăreşte ne
încetat soarele.

Vechii Celţi şi Romanii presupuneau de asemenea că un 
monstru cercă într’una să se repeadă la lună sau la soare, 
să înşface astrul cu gura şi să rupă bucăţi din el.

Vechii Belgieni credeau şi ei că întunecimea lunii proveniă 
din încăierarea unui balaur sau unui lup cu acest astru 1.

Huţulii (populaţiune ruteană) din Bucovina cred că în 
lună trăesc lupi cari muşcă din ea într’una până o reduc la 
o bucăţică; apoi se opresc până revine luna la loc şi reîncep 
să muşte din ea 2. Aceeaşi credinţă o găsim şi la ceilalţi 
Ruteni, la Bulgari şi la Sârbi.

Cea inai răspândită credinţă astăzi în Franţa, Italia şi 
Germania, cu privire la eclipse, e că provin din lupta între 
soare şi lună, fiecs(,re din aceşti doi aştri fiind personificaţi. 
Unii oameni pretind chiar că i-au văzut cum se încleştau, 
uitândurse într’un lighean cu apă. Apoi, că au văzut cum 
curge sângde acestor luptători cereşti. Dacă din această 
luptă, luna ar eşl învingătoare, lumea s’ar prăpădi; dacă 
însă birueşte soarele, cum se întâmplă de altfel totdeauna, 
lumea va rămânea aşă cum este. Această luptă are loc în 
fiecare şapte ani. Nu e îngăduit nimănui să se uite cu ochii

1 N. HAROU, Melanges de traditioniamef 6. 
1 KAINDL, Die HuzuUn, 97.
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liberi la o eclipsă, ci numai printr’o basma, printr’o sticlă 
afumată, printr’o sită sau într’un vas cu apă. Altfel omul 
ar înnebuni sau şi-ar pierde vederea1.

La Români, ca şi la celelalte popoare, e credinţa că în
tunecimile de lună, şi mai ales cele de soare, sînt semne 
prevestitoare de mari calamităţi, războaie, răzmiriţe, epi
demii de ciumă, etc.

Miron Costin, pomenind de eclipsa totală de soare din 
anul 1654, sub domnia lui Ştefan-Vodă Gheorghe, scrie: 
«Aşă de grea primineală a acestei domnii, şi întunecarea 
soarelui în anul acela în care s’au rădicat Hmil Hatmanul 
cu Căzacii asupra Leşilor, foarte groaznică întunecare, în 
postul cel măre, într’o vineri... a mari răutăţi, că sînt ace
stor ţări, meniau»2. Iar într’alt loc:«S’au întunecat soarele 
într’acel an, în luna lui iunie, cu măre groază, cât pierise 
soarele nu puţin, cu toată lumina, tocmai la amiazăzi; şi mulţi 
oameni, neştiind a se feri de întunecare ca aceea, şi pri
vind la soare mult, au pierdut vederea în toată viaţa lor» 3.

Spre a împiedecă acţiunea de distrugere a lunii, am văzut 
rnai sus că Românii obicinuesc a face un sgomot infernal 
spre a speriă şi alungă dihăniile care o chinuesc.
" Acelaşi lucru îl fac popoarele de pretutindeni. Vechii 
Indieni trăgeau săgeţi spre cer şi scoteau strigăte îngrozi
toare spre a sili namila să dea drumul soarelui sau lunii 4. 
Chinezii trag focuri de puşcă, ca să sperie dulăul şi să-l 
împiedece de a mâncă soarele6. Vechii Peruvieni credeau, 
cum se crede şi astăzi în unele părţi din Franţa, că astrul 
e bolnav şi, ca să-l vindece, făceau un tărăboiu grozav.

1 SfiBILLOT, l2e Folk-Lore de Francet I, 40; — PITR6, Usi e 
coslumiy III, 34; — G. AMALFI, Tradizioni^ 87; — G. FINAMORE, 
Credenzey 45; — M. BUSCH, Deuischer Volksglauhet 257.

* Letopiseţe (ed. Kogălnieeanu), T, 345. 
a Ihid.t 353.
4 SfiBILLOT, Le Folk-Lore, 111
* DE CHESNEL, Dict. des superst., 307.
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lovind în vase de metal şi biciuind câinii, ca să latre1. 
Groenlandezii, în timpul unei (eclipse, duc lăzi şi căldări pe 
acoperişul casei şi ciocănesc în ele, producând un sgomot 
grozav, ca să sperie dihania ce mănâncă astrul. Maurii din 
Africa aleargă nebuni încoace şi încolo, împuşcă în spre 
soare, spre a alungă monstrul2.

Tot prin sgomot căutau Românii să împiedece eclipsa, pe 
care o atribuiau monştrilor sau vrăjilor3. De aceste sgo- 
mote făcute pentru a scăpă luna pe care o chinuiau monştrii 
pomenesc încă Juvenal4 şi Tacit5. Plutarh zice că Ate- 
nienii credeau că eclipsa de lună eră provocată de anuinite 
vrăji, care o smulgeau de pe cer şi o apropiau de pământ şi, 
spre a o împiedecă de a auzi vorbele rostite de vrăjitoare, 
se. făceă un mare sgomot.

In legătură cu eclipsele, găsim la diferite popoare alte 
credinţe interesante care trebue să existe şi la Români, 
cu toate că n’au fost înregistrate în colecţiunile de folklor. 
Cităm cele mai de seamă:

In timpul unei întunecimi, în special de soare, aerul e 
otrăvit, căci cade otravă din cer, şi de aceea puţurile tre- 
buesc acoperite; vitele nu sînt scoase din staule spre a fi 
duse la păşune, nici nu li se aduce nutreţ în timpul acela; 
nu se bea apă care a stat afara' descoperită; nu se mănâncă 
lîici o legumă, nici un fruct, care au stat afară în timpul 
eclipsei, până n’au fost spălate de ploaie; nu se usucă rufele 
afară; se închid toate obloanele; oamenii cad în genunchi 
şi se roagă, pe când alţii bat cu cuţitele în căldări sau pe 
alte fiare, ca să facă cât mai mult sgomot6. In timpul

1 DE CHESNEL, ihid.y 308.
* GRIMM, Deutsche Myih.t 589.
3 PLINIUS., Hist, nat., II, 12.
4 Sat.9 VI, 442.
4 Annal.f I, 28.
« WUTTKE, Der deutsche Volksabergîaubet 302; — GRIMM, op. 

cit,, 590; — GROHMANN, Abergl, und Gebrăuche, 28.
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eclipsei de soare din 1654, de care am pomenit mai sus, 
însuşi contele palatin din Sulzbach ordonă locuitorilor să 
acopere puţurile, să nu mănânce şi să nu bea nimic în tim
pul acela, din cauza otrăvii ce plutiă în aer1. O carte 
veche despre superstiţii2, scrie următoarele: «Când se 
întâmplă în 2 august 1654 o mare eclipsă de soare, oamenii 
din Niiniberg fură cuprinşi de o spaimă grozavă; căci o 
socotiau ca un semn al urgiei divine şi ca prevestitoare a 
morţii şi a judecăţii de apoi. Nimic nu se mai vindea în târg, 
nici o vită nu mai eră dusă la păşune, toate puţurile fură 
acoperite, căci se credeă că aerul e otrăvit; iar de groaza 
morţii 2285 de persoane se împărtăşiră la biserică»3. Tot 
astfel şi Japonezii acoper puţurile, de teamă să nu se in
fecteze de otrava ce cade din nori în timpul eclipsei4.

După cum se vede din cele expuse, credinţele despre 
eclipse, aproape identice la popoarele din Europa ca şi 
la acelea din continentele cele mai îndepărtate, nu pot fi 
considerate decât ca o reminiscenţă .din timpurile primi
tive, când omenirea, nepregătită prin civilizaţie şi cultură, 
se găsiă pătrunsă de admiraţiune sau de groază faţă de 
fenomenele din natură pe care nu şi le putea tălmăci. 
Imaginaţia-i aprinsă, fantezia-i bogată a populat lumea 
cu monştri şi demoni, a personificat munţii şi codrii, mările 
şi râurile, cerul şi stelele, ploaia şi trăznetul şi şi-a creat ^ 
lume învăluită de mistere în mijlocul căreia se mişcă cu 
groază de teama necunoscutului şi a inevitabilului. Zeci 
de veacuri de cultură şi civilizaţie n’au putut desrădăcină 
din mintea şi sufletul popoarelor această lume mistică pe 
care o regăsim la tot pasul în datinele şi credinţele noastre.

□ □ □
» GROHMANN, op. cit, 28.
* Buch der Aberglauheriy Leipzig, 1791. 
8 ibid., 87.
4 SfiBILLOT, Le Foîk-Loref lllj



V.

ZIUA URSULUI

Cine nu cunoaşte hazlia povestire despre «Astronomul 
şi Doctorul» înfundaţi de un biet ţăran care se pricepea 
mai bine decât aceşti savanţi în ştiinţa vindecării şi în a 
meteorologiei? Redăm după redacţiunea lui Nicolae Gane 
sfârşitul acestei caracteristice pilduiri a unora din ştiin
ţele poporului:

«Doftorii dela spiţerie n’ai luat niciodată?
^— Spiţerie!... Să mă_ ferească Dumnezeul Doar nu mi 

s’a urît cu zilele. Spiţeria mea e cuptorul. Când m’apucă 
vătămătura, beau un pahar de rachiu şi mă culc pe cuptor, 
şi după ce mă încălzesc bine pe o parte, apoi mă întorc de 
mă încălzesc pe cealaltă parte, şi a doua zi dimineaţă mă 
scol teafăr ca şi jntâiu.

— Ciudat! zise doctorul cu un aer gânditor».
Apoi astronomul, apropiindu-se de Niţă îl întrebă la 

rândul lui:
«lă spune-mi, mă rog, de unde ai ştiut că o să se strice 

vremea astă noapte?
— Iacă vorbă!... Oricine hrăneşte un porc în poiată, 

tr^bue s’o ştie aceasta.
^ Ce fel?
— Apoi da!... La noi e cunoscut că mascurul când vine 

dela câmp cu un paiu în gură, vremea o să se schimbe în 
furtună. Aceasta o ştim din buni şi străbuni şi niciodată 
nu ne-am înşelat.

— Ciudat! adause astronomul».
Apoi, după ce cugetă câtva timp, se întoarse către to

varăşul său şi-i zise:
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«Frate! ştii ce? să nu mergem mai departe, că ne 
pierdem vremea. Intr’o ţară, unde cuptorul ţine loc de spi
ţerie şi mascurii ştiu mai mult decât astronomii, n’avem 
ce căută».

Credinţa că animalele pot prevesti schimbarea vremii 
e veche ca lumea şi o regăsim la mai toate popoarele.

Din timpurile cele mai îndepărtate, omul primitiv, fie 
că duceă o viaţă pastorală, fie că trecuse la viaţa agricolă, 
se uită cu groază sau cu nădejde la cer—sau pentrucă se 
temeă de deslănţuirea fenomenelor atmosferice, pe câmpul 
deschis, care nu-i oferiă nici un adăpost, sau că doriă 
ploaia binefăcătoare care să-i rodească bucatele — şi a fost 
cel mai bun observator al celor ce se petreceau în jurul lui. 
A scrutat cerul şi pământul, a studiat în toate amănuntele 
gesturile şi obiceiurile animalelor, a luat aminte la tot ce se 
repetă în anumite împrejurări, cu privire la schimbările 
vremii, şi din toate aceste observaţiuni a tras învăţăminte 
pe care le-a transmis generaţiilor următoare. Şi astăzi, 
filosoful dela ţară, înarmat cu rezultatele acestor obser
vaţiuni îndelungate, milenare, ştie să se folosească de ele, 
poate prevedeă vremea rea şi se poate feri uneori de ur
mările ei funeste pentru avutul lui. Fără să se uite la ba
rometru, fără să ştie ce sînt curenţii atmosferici sau atâtea 
altele de care se călăuzesc meteorologii savanţi,. îţi preve
steşte, în cele mai multe cazuri, cu b preciziune uimitoare, 
toate schimbările vremii, ploaia şi ninsoarea, vântul şi fur
tuna, căldura şi gerul, vremea rea ca şi cea bună. Câte n’ar 
puteă învăţă cărturarii din această carte a poporului ! Să 
cităm un exemplu. Pitre, în frumoasa-i lucrare, Usi e cos- 
tumiy credenze e pregiudizi del popolo sicilianoy pomeneşte1 
câteva semne prevestitoare de ploaie, după credinţa Si
cilienilor :

1 Voi. III, 48 49
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1. Când cocoşul cântă peste zi.
2. Când pisica se linge pe obraz.
3. Când grohăe porcii.
4. Când cloşca-şi caută puii.
5. Când ies cărăbuşii.
6. Când gâgâe gâştele.
7. Când măgarii îşi scutură urechile.
8. Când ciorile sboară prin aer croncănind.
9. Când, toamna, pasările sboară în stoluri lungi şi dese..

10. Când cocostârcii sboară pe sus.
11. Când luna e în formă de corn şi e înconjurată de 

.un cearcăn luminos.
12. Când feştila din candelă se îngroaşă la capăt.
13. Când se aprinde funinginea de pe fundul ceaunului. 
In alt colţ al domeniului latin, în Beauce (Franţa),

Felix Chapiseau1 a cules următoarele semne după care 
poporul prevesteşte ploaia:

1. Când cocoşul cântă seara sau la ceasuri neobicinuite.
2. Când pisica îşi netezeşte urechile cu labele.
3. Când câinii, neliniştiţi, scurmă oământul.
4. Când cârtiţele sapă pământul mai mult decât de 

obiceiu.
5. Când vaca linge umezeala de pe zid.
6. Când gâgâe gâştele, când măcăe raţele şi se cufundă 

dese ori în apă.
7. Când porumbeii ciugulesc prin apropierea casei şi se 

întorc din vreme la porumbar.
8. Când corbii şi ciorile croncănesc mai mult decât oricând. 
9... 10... 11... 12...

13. Când se aprinde funinginea dela gura cuptorului.
14. Când oile şi caprele sburdă şi se bat între ele.
15. Când broaştele ocăcăe fără întrerupere.
16. Când ies râmele din pământ.

1 Le Folk-Lore de la Beauce ei de la PerchCf II, 308-310.
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17y Când găinile, raţele, vrăbiile, etc. îşi scutură aripile 
şi se tăvălesc în ţărână.

18. Când albinele nu se depărtează prea mult de stup, 
şi se întorc de vreme, fără a fi prea încărcate.

19. Când muştele înţeapă tare şi devin prea supărătoare.
20. Când geamurile, marmura, etc. se aburesc, etc., etc. 
Cele mal multe din aceste credinţe le regăsim aidoma

la Români. Citez după lucrârea lui Art. Gorovei, Credinţi 
§i superstiţii^ şi după Sim. FI. Marian, Sărbătorile la Români1. 
Sunt semne de ploaie:

1. Când câi^tă cocoşii ziua 2 sau când cântă seara de 
vreme 3.

2. Când mâţele se ling pe cap 4.
8. Când se strâng multe ciori la un loc şi croncănesc 5.
9. Când trec ciorile în stoluri mari 6.

10. Când doi sau trei«cocostârci se învârtesc în aer7.
11. Când luna e cu coarnele în jos 8. Când împrejurul 

lunii se vede un cearcăn mare alb9.
13. Când arde zgura de pe fundul ceaunului sau funin

ginea dela gura cuptorului10.
14. Când oile saltă şi se bat, când vitele sburdăll*
15 Când broaştele şi buraticii orăcăesc12.
16 Când se târăsc râmele pe pământl3.

I Voi. I, 117-120.
• GOROVEI, op, ciL, No. 4359.
8 MARIAN, loc. cit.
« GOROVEI, op. cit., 4362, 4398.
5 Id., op. cit., 4358, 734.
• Id., op. cit., 4324.
T Id., op. cit., 4373, 4375.
• Id., op. cit., 1934, 4401.
• Rev. Ion Creangă, VI, 143.

19 GOROVEI, op. cit., 4332, 4391-4394.
II Id., op. cit., 4325, 4374. 4380.
18 Id., op. cit., 4355; MARIAN, loc. cit, 
13 Id., op. cit., 4342, 4385.
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17 Când se scaldă vrăbiile în colb1. Când se scaldă 
gâştele şi raţele în apă, bătând din aripi2.

18. Când albinele mănâncă dis-de-dimineaţă să-şi culeagă 
miere şi nu sboară departe, ci se întorc îndată3.

19. Când asudă vara ferestrele, pietrele, mai ales mar
mura şi zidurile4, etc., etc.

După cum se vede,, pretutindeni se trage aceeaşi con- 
cluziurie, bazată pe aceleaşi observaţiuni.

Ne-ar trebui un volum întreg, nu spaţiul restrâns al 
unui capitol dacă ar fi să întindem cercetările noastre şi 
la celelalte popoare din Europa sau din celelalte conti
nente. Ne mărginim însă la aceste dăte socotindu-le în
destul de convingătoare pentru teza pe care o susţinem.

E deajuns să spunem că credinţele privitoare la prezi
cerea ploii de către cocoşi (10), pisici (20), gâşte şi raţe (6), 
porumbei (7), dorbi şi ciori (8), cocostârci (10), broaşte (15), 
râme (16), vrăbii (17), albine (18), muşte şi ţânţari (19), 
le găsim atestate din timpurile cele mai vechi la scriitorii 
romani şi greci (Pliniu, Virgiliu, Aelian, Aristotel), la na- 
turaliştii din veacurile trecute (Aldrovandus), şi au fost 
cercetate de aproape şi confirmate de naturaliştii moderni, 
ca Brehm, Wiese şi alţii.

Trecem acum la un ălt factor curios de prezicere a tim
pului pe care-1 găsim foarte răspândit la popoarele din 
Europa, şi anume prevestirea sfârşitului iernii după Ziua 
Ursului.

In ziua de 2 februar, biserica creştină serbează — atât 
în Occident cât şi în Orient ^ întâmpinarea Domnului, lat. 
Purificatio S. Mariae i>irginis sau Praesentatio Domini, la 
Francezi La Chandeleur, la Italieni Candelora, etc., întru

1 GOROVET, op. cit., 4360.
2 Id.f op. cil., 4366; MARIAN, loc cU.
a MARIAN, loc. cit.
4 id. loc. cit.
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amintirea întâmpinării solemne a pruncului Isus la adu
cerea sa de către părinţii lui în templul din Ierusalim. 
Evanghelistul Luca pomeneşte această solemnitate în ter
menii următori: «Şi când s’au împlinit zilele curăţiei ei 
(= ale Sfintei Fecioare), după legea lui Moisi (= 40 de 
zile dela naştere), l-au suit pe el în Ierusalim ca să-l pună 
înaintea Domnului... şi ca să dea jertfă... o pereche de 
turturele sau doi pui de porumbei». Această sărbătoare a 
fost instituită abia sub împăratul Justinian, între anii 
541—542, mai mult pentru a goni din amintirea poporului 
sărbătorile păgâne Faunalia şi Lupercalia pe care le prăz- 
nuiă pe la mijlocul lui februar.

Poporul român numeşte această sărbătoare Şiretenia (de 
la ^\div. sretenija^ («întâmpinare») şi Ziua Ursului, Acea&th 
din urmă numire îşi are originea dela următoarea credinţă :

«Ursul, după credinţa poporului de pretutindenea, cum 
începe a cădea neaua şi prinde a se face ger mare, îndată 
caută o peşteră sau o vizuină şi, vârându^e într’însa, 
petrece acolo toată iarna dormind somnul iernii sau mai 
bine zis zăcând într’un fel de amorţeală, din care se deşteaptă 
numai din când în când, şi atunci numai ca să se nutrească 
adică ca să-şi sugă labele, căci nutreţul lui de peste iarnă 
nu constă din nimic alta fără numai din grăsimea labelor 
sale, pe cari le suge. In Ziua Ursului însă, deşteptându-se 
din somnul său de peste iarnă, iese din vizuina sa între 
nouă şi zece ore înainte de amiază, şi prinde a juca jur 
împrejur, ca într’o arie, prin neaua dinaintea vizuinii 
săle şi a se desfătă. Şi dacă în această zi, după cum cred şi 
spun Românii din Banat, e senin şi soare şi ursul îşi vede 
umbra sa, atunci se bagă iarăşi în peştera sa şi mai doarme 
într’însa încă şase săptămâni, prevestind prin aceasta 
cum că atâtea săptămâni are să mai ţie iarna şi că în acest 
răstimp va fi tot aşă de mare ger ca şi mai ’nainte; iar 
dacă afară e înnourat, şi din cauza aceasta nu-şi vede umbra, 
atunci nu se vâră mai mult în vizuină, ci rămâne afară,



ZIUA URSULUI 89

prevestind prin aceasta că iarna va încetă, gerul se va 
frânge şi se va întrerupe, că va fi timp^frumos şi căldurosj 
mai pe scurt că se vă desprimăvără»1.

Tot aşă povesteşte şi Mangiuca2: «La Ziua Ursului 
(2 februar) iese ursul din peşteră ji joacă ca în arie jur 
împrejur; apoi, dacă este soare şi-şi vede umbra, atunci 
iarăşi se bagă în grotă şi nu iese, adică doarme şase săptă
mâni, şi chiar atâta ţine încă şi iarna; iar dacă nu-şi vede 
umbra, atunci rămâne afară şi iarna se întrerupe».

Un alt folklorist bănăţean, Novacovici, povesteşte dea- 
semenea: «La Şiretenie— 2 februar — e Ziua Ursului. 
Atunci iese ursul din vizuina lui, ca să afle prin ăvura. 
Dacă în acea zi e timpul frumos, senin, el joacă şi intră 
din nou în vizuină şi aşteaptă acolo încă şase săptămâni 
până la începerea primăverii, că atâta timp ţine încă ge
rul. Dacă în ziua aceasta e timpul noros, ca să nu-şi poată 
vedeă umbra, el iese din vizuină, căci de atunci începe iar 
căldura» 3.

Tot astfel se crede şi în Bucovina: «Ursul, dacă-şi vede 
în ziua de Stretenie umbra, dacă e cald, îşi aduce cioate 
şi le pune la vizuină şi se vâră înapoi; dar dacă e frig, 
posomorit, atunci umblă prin pădure, nu se mai ascunde 
în culcuşul lui»4.

Această credinţă, în felul cum e răspândită la Româiji, 
o găsim la mai toate popoarele din Europa.

Dintre Slavi, am găsit-o la Sârbi, la Ruşi, la Ruteni şi 
la Cehi. Aceştia din urmă au zicătoarea: «Dacă a Stre
tenie e cald, ursul îşi drege vizuina ; dacă-i ger, o daiamă» 5.

Printre popoarele de rasă latină, o întâlnim la Francezi, 
Italieni şi la Spanioli.

1 S. FL. MARIAN, Sărbătorile la Români, I, 249.
8 Calendar pe anul 1882'.
3 Folkloristica română, 146.
4 VORONCA, Daiinele si credinţele, 951. 

REINSBERG-DUERINGSFJELD, Festkalender der Bohmen, 41.
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Astfel, la Francezi: «Ţăranii cred că ursul adoarme în 
bârlogul lui a cărui intrare o astupă cu crengi spro a se 
apără de ger; în ziua de Chandeleur iese, se uită la cer şi, 
dacă vremea-i frumoasă, se întoarce în vizuină: iarna va 
mai dură patruzeci de zile, dacă nu plouă sau nu ninge 
în aceă zi»1:

Credinţa aceasta e răspândită în toată Franţa.
In Italia, o găsim la Sicilieni: «In ziua de Candelora, 

ursul se scutură; şi dacă vremea e frumoasă, atunci vai de 
pământ! Toate relele din lume, tot prăpădul se împrăştie 
peste bieţii oameni»2.

De asemenea în Abruzzi: «Dacă în ziua de Cundelora 
e senin, iarna se va mai prelungi cu alte 40 de zile»3.

In Romagna: «O zi de observaţiune astronomică e aceea 
din 2 februar. Dacă atunci se zăreşte soarele, ţnranii 
cred că iarna va mai dură 40 de zile; dacă însă plouă, 
s’a isprăvit cu iarna»4.

La Veneţieni: «Ursul, se târăşte în ziua de 2 februar 
până la intrarea vizuinii unde a stat ascuns toata iarna. 
Dacă vede că e senin, se întoarce înapoi; dacă ninge, se 
retrage numai puţin, dandaratele»5.

Spaniolii cred că «ursul iese în ziua de 2 februar din 
vizuina lui şi se uită la cer; dacă vremea e frumoasă, se 
întoarce în-vii iină, căci iarna se prelungeşte cu 40 de zile» 6.

Dintre popoarele germanice, au aceeaşi credinţă locui
torii din SUezia, Turingia, Bavaria, Saxonia, Branden
burg, Westfalia,, Oldenburg şi Tirol: «Dacă la 2 februar 
se iveşte soarele, gerul va continuă încă şase săptămâni 
sau patruzeci de zile, iar ursul nu-şi părăseşte tot timpul

1 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de Francet III, 13.
1 PITR£, Usi e .costumi9 III, 99.
* FINAMORE, Credenze abruzzesi, 105.'
5 PLACUCGI, Usi della Romagna, 137.
• ANGELA NARDO CIBELE, Zoologia popolare veneta, 108. 

Re^fue des traditions populaires, an. 1904, p. 361.
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această vizuină» 1. In ţinuturile din Germania unde ursul 
a dispărut, se spune acelaşi lucru despre viezure sau despre 
lup. Dar, în fond, credinţa cu prelungirea iernii timp de 
40 de zile e aceeaşi.

Cum să ne explicăm universalitatea, ca să zicem astfel, 
acestei credinţe? Ne aflăm, de sigur, în faţa unei consta
tări meteorologice străvechi, pe care generaţiunile care 
s’au perindat ne-au transmis-o ca şi atâtea alte comori de 
observaţiuni judicioase. Ar fi interesant să se studieze tabe
lele publicate de diferitele instituţiuni meteorologice privi
toare la starea timpului pe ziua de 2 februar, spre a se 
vedeâ dacă într’adevăr acest pronostic al poporului se ade
vereşte pretutindeni. Personal, am observat timp de mai 
mulţi ani starea cerului în ziua de 2 februar, şi am con
statat ^ă niciodată previziunea poporului n’a dat greş.

Rămâne acum întrebarea de unde a scos poporul credinţa 
cu eşirea ursului din vizuină în această zi? De ce...? Ar 
fi multe întrebări de pus, dar mintea noastră — a civili
zaţilor — e uneori aşă de slabă, încât în zadar se frământă 
să adâncească taina vremurilor trecute.

□ □ □

WUTTKE, Der deulsche Volksaberglaubet g2



VI.

CALOIANUL
«Caloianul e obicinuit din bătrâni şi se face ca să plouă 

în vremea semănăturilor şi e pomană să faci masă şi pe
trecere».

Aşa-mi răspunse un moşneag cu spinarea încovoiată 
sub povara a mai bine de şaptezeci de ierni, pe când ochii 
lui cătau cu drag la ceata de băieţi şi de fete cari colindau 
satul precedaţi de câţiva lăutari scoţând din scripcile lor 
dogite sunete mai mult sau mai puţin armonioase.

Sînt sigur că puţini în ziua de astăzi vor fi auzit vor- 
bindu-se de Caloian9 necum vor şti unde şi cum se mai 
practică această invocaţiune pentru ploaie. Am căutat să 
smulg din ghiarele uitării acest obiceiu rămas dela stră
moşi, făcând cercetări amănunţite asupra modului cum se 
practică încă pe alocuri la noi. Voiu dovedi în urmă' că Ca~ 
loianul nu e la Români decât o amintire a sărbătorii Ar- 
geilor practicate odinioară de Romani pe malurile Tibrului.

Am strâns materialul privitor la Caloian în judeţele 
Dolj, Brăila, Ialomiţa şi Buzău. Am mai auzit despre acest 
obiceiu în judeţele Mehedinţi şi Romanaţi. In Moldova, 
pare a fi fost deasemenea cunoscut pe vremuri. Despre 
practicarea acestui obiceiu în Dobrogea pomeneşte Ca- 
lendarul Gheorghiu1.

Să vedem acum în ce constă acest obiceiu:
A. Caloianul sau Coloianul—odinioară, în Moldova, 

Călianul, în Dobrogea Scaloianul—se obicinueşte a treia 
săptămână după Paşti, marţea sau joia.

B. Fetele din sat se adună la un loc formând una sau

1). C. D. GHEORGHIU, Calendarul femeilor supersl^ioase, 67-68.
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dQuă cete. Ceata îşi alege apoi o superioară, un fel de cor- 
ducătoare .a procesiunii. Se face din lut un chip de om 
(mai adesea de copil) căruia i se dă numele de Caloian 
sau Coloian. In unele sate, se fac două chipuri mititele de 
pământ, unul bărbătesc iar altul femeiesc. Una din păpuşi 
înfăţişează pe «mama ploii», iar cealaltă pe «ţatăl soarelui».

C. Caloianul e întins pe o scândura şi se împodobeşte 
cu coji de ouă roşii păstrate dela Paşti şi cu fel de fel de 
flori, printre care predomină busuiocul. Pe aiurea îl mai 
îmbracă în straie ţărăneşti cu opinci şi cu căciulă.

D. Caloianul e dus apoi de ceata de fete—din care una 
se face popă, iar alta dascăl şi precedate de o fată purtând 
un fel de steag şi de alte fete având lumânări aprinse, 
iar cu toate jelindu-1 ca pe un mort — până afară din sat, 
unde-1 îngroapă în câmp prin bucate, prin mărăcini sau 
prin vreun loc ascuns. In unele locuri (Dolj, corn. Cernă- 
teşti), numai chipul de bărbat e îmmormântat, pe când 
cel de fată e înfipt înţr’un par din gard.

E. După îngroparea Caloianului, fetele se întorc în sat, 
strâng ouă, făină şi altele şi fac o plăcintă mare (numită 
pe alocuri ghizmanâ), în locul colivei, gătesc bucate şi se 
ospătează împreună cu flăcăii cari, la rândul lor, aduc 
ploşti cu vin. Astfel se face pomana Caloianului,

F. In dimineaţa zilei a treia, în revărsat- de zori, fetele 
se adună din nou, se duc la. locul unde a fost îngropat Ca- 
loianuly şi-l desgroapă plângând şi bocindu-1:

Caloiene, sau:
Ene!
Mă-ta te cătâ 
Prin pădurea deasă,
Cu inima friptă, ^rsă 
Prin pădurea rară.
Cu inima friptă, amară

Scaloiene, Scaloian, 
Trupuşor de dicianî 
Scaloiţă, Scaloiţă, 
Trupuşor de cuconiţă! 
Mă-ta că mi te-a cătat, 
Te-a cătat, te-a întrebat, 
Prin pădurea rară,
Cu. inima amară.
Prin pădurea deasă,
Cu inim^ arsă.

(Calendarul Gheorghiu, 87).
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In alte variante, publicate de G. Dem. Teodorescu1, bo
cetul nu e de fapt decât o invocaţiune a ploii:

-'au;

Caloicne, iene
Cum ne curg lacrămile
Să curgă şi ploile
lene, Scaloiene 
Tinerel te-am îngropat 
De pomană că ţi-am dat.

Zilele şi nopţile 
Să umple şanţurile 
Şi toate ierburile.

Apă multă şi vin mult 
Să dea Domnul, ca un sfânt; 
Apă multă să ne ude.
Să ne facă poame multe.

G. După desgropare, fetele aruncă Caloianul într’un puţ 
sau în vreo apă curgătoare, urând ca anul să fie ploios şi 
plin de belşug. In cele mai multe locuri, Caloianul e frânt 
în mai multe bucăţi şi diferitele sfărâmături sînt aruncate 
prin puţuri, prin bălţi sau prin gârle. Pe alocuri, fetele 
îmbracă apoi un sul de lemn în haine femeieşti şi-l leagă 
la vârful cumpenei unui puţ. Se scot din acest puţ nouă 
găleţi de apă şi se toarnă pe pământ sau pe câte una din fete.

H. După înnecarea Caloianului, fetele se adună într’o 
casă, unde ^iduce fiecare câte ceva de mâncare, gătesc bu
cate, iar flăcăii satului aduc vin şi lăutari. Se pun apoi la 
masă şi se ospătează bucurându^^se că omul făcut din lut 
a înviat. In judeţul Dolj se strigă cu această ocazie: «A 
murit tatăl soarelui şi a înviat mama ploii». După masă 
se pun la joc, întind hora şi joacă până în de seară.

Care să fie adevărata origine a acestui obiceiu? Ce în
semnare să aibă chipurile de lut îngropate în pământ? 
Cc rost are aruncarea în apă a acestor păpuşi? Există 
acest obiceiu şi la alte popoare? Iată ce ne-am propus să 
lămurim în rândurile de mai jos.

Să ne transportăm cu mintea pe malurile Tibrului, în 
Roma de acum 2000 de ani, şi vom vedeă aceleaşi chipuri 
de oameni aruncate cu aceeaşi pompă de pe Pona Subliciua 
in apele cele repezi ale râului.

1 Poezii popular211-212.
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Se aflau la Roma un număr oarecare de capele numite 
Argei9 Argea loca sau Argeorum sacraria, a căror întemeiere 
eră atribuită lui Numa Pompiliu. Nu se ştie numărul exact 
al acestor capele. Pare însă a fi fost de douăzeci şi patru, 
câte şase în fiecare din cele patru triburi urbane. Varro 
citează douăzeci şi şapte; Dionisiu din Halicarnas pome
neşte chiar treizeci.

A ddua şi a treia zi după idele lui Marte (16 şi 17 mart), 
colegiul Saliilor făceă o procesiune la aceste capele. In cor
tegiu se află şi preoteasa lui Jupiter («Flaminica Dialis»), 
cu părul despletit şi nepieptănat şi cu unghiile netăiate, 
în semn de doliu. Această procesiune avea probabil drept 
scop să depună în capelele Argeilor cele 24 de păpuşi în 
chip de om (scirpei Quiriţes) care la idele lui Marte trebuiau 
aruncate în Tibru. Aceste păpuşi se chemau şi ele Argei, 
după numele capelelor în care erau depuse.

Două luni mai târziu, la idele lui Maiu, aceste păpuşi în 
chip de om, care înlocuiau desigur sacrificii omeneşti din 
vremuri mai depărtate, erau scoase din capelele lor de către 
fecioarele vestale şi duse la Pons Sublicius.

Păpuşile, în număr de douăzeci şi patru, se făceau din 
paie sau papură, se îmbrăcau în haine bogate, se împo- 
dobiau frumos şi se legau la mâini şi la picioare.

De pe Pons Sublicius, în prezenţa preotului, pontifilor 
şi a cetăţenilor «optime jure», singurii cari aveau dreptul 
să asiste la acestă ceremonie, Argei erau aruncaţi în Tibru.

Scriitorii romani sînt foarte laconici în descrierea acestei 
ceremonii.

Aşa, Varro1 spune numai:
<iArgei sunt 24 de păpuşi de papură în chip de om, care, 

în toţi anii, se aruncă de pe Pons Sublicius în Tibru de 
către preoţi». Tot aşă şi Festus: «Argei se chemau nişte

1 Lingua Latinaj V, 8, 14*
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chipuri de papură care în toţi anii se aruncau de către 
Vestale în Tibru».

Gvidiu, vorbeşte de această datină în următoarele două
versuri 1.

Tot atunci datina e ca Fecioara s'arunce în apă
Chipuri de oameni străvechi de pe puntea din lemn ce-i făcută...

Singur Dionisiu din Halicarnas 2 se exprimă întrucâtva mai 
lămurit : «După equinocţiul de primăvară, la idele lui Maiu, 
pontifii, fecioarele vestale şi alţi cetăţeni cari au dreptul de a 
asistă la sacrificii aruncă, de pe puntea sacră în apele Tibrului, 
treizeci de păpuşi în chip omenesc pe care le numesc Argei».

Şi de astădată preoteasa «Flaminica Dialis» însoţiă cor
tegiul lăsându-şi, în semn de doliu, părul despletit în ne
regulă şi unghiile neîngrijite.

Divinităţile cărora li se aduceau aceste jertfe erau Sa
turn şi Dis pater. Dar cu ce scop se făceau aceste jertfe? 
După unii autori, această ceremonie nu reprezentă alt 
decât simbolul anului vechiu aruncat în apă, sub chipul 
unui bătrân, la începutul anului nou roman.

Alta e părerea filologilor, după cari scufundarea Argeilor 
în Tibru, identică cu aruncarea în puţuri sau în gârle a 
Caloianului, nu eră la Romani, cel puţin în primele tim
puri, decât un fel de vraje pentru provocarea ploii.

Identitatea sărbătorii Argeilor cu Caloianul se poate 
stabili din următoarele puncte:

a) Prima procesiune făcută de colegiul Saliilor în zilele 
de 16 şi 17 mart, având drept scop depunerea în capele 
a păpuşilor de paie, corespunde la Români cu procesiunea 
de îmmormântare (D). Ceea ce ne îndreptăţeşte a crede că 
capelele la Romani erau socotite ca nişte morminte — de

1 Fast.t V, 621-2.
2 I, 30.
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altfel provizorii—ale păpuşilor, şi că aşa numita proce
siune a Saliilor nu eră decât cortegiul care însoţiă Argei 
la locul de îmmormântare, e prezenţa în procesiune a preo
tesei «Flaminica Dialis>>, în haine de doliu şi cu părul des
pletit, bocind pe Argei ca pe nişte morţi, întocmai după 
cum la Români, fetele bocesc şi jelesc Caloianul, când îl 
duc să-l îngroape (D).

b) Scoaterea Argeilor din capele în ziua de 15 Maiu co
respunde la Români cu desgroparea Caloianului (F).

c) După cum la Romani Argei, tot aşă la Români 
Caloianul e împodobit frumos şi îmbrăcat în haine scumpe (C).

d) Aruncarea în Tibru a Argeilor e identică cu asvârlirea 
în apă a Caloianului (G).

e) Sărbătoarea Argeilor la Romani, ca şi Caloianul la 
Români, e considerată ca o invocaţiune pentru ploaie.

Dacă ne îndreptăm privirile aiurea, vom găsi şi la alte 
popoare o datină care seamănă mult cu Caloianul,

Deja la Greci, povesteşte Theocrit, două chipuri frumos îm
podobite, înfăţişând pe Adonis şi pe Afrodita culcaţi pe perne 
de purpure, erau aruncate cu mare pompă în valurile mării. 
Aceste păpuşi erau purtate de femei cu părul despletit şi cu 
hainele sfâşiate în semn de doliu şi cântând cântece de jale.

Printre popoarele moderne, găsim la Bulgari o datină 
perfect identică cu a Caloianului:

«In ziua de Gherman (l3/25 maiu) fetele, uneori şi fe
meile şi copiii, se strâng şi plămădesc din lut un chip de 
om ca de o jumătate de metru, cu ochii făcuţi de cărbuni, 
cu coji de ouă roşii pe cap; în pântece îi înfig o broască 
omorîtă de curând, în a cărei gură deschisă îi vâră un bob. 
Fetele îşi împart rolurile: una e mama, alta e popa, alta 
cioclu; apoi îl bocesc pe mititelul Gherman sau Ghermancio, 
îl pun pe o scândură sau într’un cosciug, aprind lumânări, 
şi se pregătesc să-l îmmormânteze. II jelesc până întunecă, 
apoi îl duc afară în curte şi-i fac priveghiul toată noaptea. 
A doua zi în zori, fetele se adună în casa unde s’a fabricat
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păpuşa, îi fac pomană cu carnea, făina, ceapa, etc. adu
nate de pe la vecini, şi apoi, bocindu-1 ca pe un copil, se 
duc să-l îngroape în nisip sau îl aruncă în apă. După aceea 
fetele se întorc acasă unde le aşteaptă un ospăţ şi petrec 
toată ziua» 1,

Ruşii obicinuesc, pe la Sâm-Pietru, să îngroape o păpuşe 
numită larilo, sau să arunce în apă, jelindu-1 ca pe un 
mort, un chip făcut din paie pe care-1 numesc Kostroma 
sau Kostrubonko.

In Boemia, flăcăii aruncă în apă o papuşe de paie în
făţişând moartea (Smrt sau Marena). In alte părţi ale 
Boemiei, această păpuşe, în loc de a se aruncă în apă, e 
îngropată într’o grădină, în pajişte sau prin ogor.

In Istoria Poloniei^ Dlugosz pomeneşte că primul prin
cipe creştin al Poloniei, Miesko, ar fi poruncit locuitorilor 
tuturor oraşelor şi satelor să nimicească pe ziua de 7 mart 
toţi idolii lor, să-i facă bucăţi şi să-i arunce în bălţi sau 
prin lacuri. Obiceiul de a se aruncă în fiecare an în apă 
chipurile Marzanei n’ar fi, după istoricul leşesc, decât o 
amintire a acelei nimiciri a idolilor.

Cercetările noaâtre nu ne-au îngăduit să descoperim 
urme de acest obiceiu la celelalte popoare slavice şi la nici 
unul din popoarele romanice din apus. Să nădăjduim că 
alţii mai fericiţi decât noi vor împlini această lacună.

Spre încheiere, e de datoria noastră să lămurim — dacă 
e posibil—originea numelui de Caloiaii, Cred de prisos- 
să dovedesc că n’are întru nimic a face cu numele domnului 
bulgăresc Caloian, Dacă ne aducem aminte că Caloianut 
e o păpuşe făcută din lut şi că lutul e numit în paleoşlavă 
kal, am făcut un prim pas în cercetarea etimologiei cuvân
tului. Amintindu-ne, de altă parte, că alături de Caloiany

1 Sbornik al Minîst. de instr. din Sofia, VIII, 276 ;—M. ARNAU» 
DOFF, Die bulgarischen Festbrăuchey 47-49.
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există odinioară şi o formă Calian, nu rămâne nici o în
doială că aceasta reprezintă din punct în punct forma 
adjectivului vechiu-slav kalean care însemnă «de lut». 
Numele actuale, Caloian9 Scaloian, sînt numai alteraţiuni 
posterioare din forma primitivă. ■

□ □ □
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SFÂNTUL GHEORGHE
Un volum de sute de pagini nu ne-ar ajunge dacă am voi 

să descriem în mod amănunţit toate datinele' şi credinţele 
privitoare la această sărbătoare, în legătură cu ale altor 
popoare şi, în deosebi, cu ale vecinilor noştri. Ne vom măr
gini deci, în cadrul acestui scurt capitol, să enunţăm numai 
elementele de folklor mai caracteristice legate de ziua 
închinată acestui sfânt.

începem prin constatarea că toate datinele şi credinţele 
de mai jos sînt moşteniri preţioase din timpurile străvechi, 
premergătoare creştinismului, parte din ele transmise dela 
Romani şi păstrate — fapt curios — numai la noi şi la 
popoarele cu care Românii au venit mai des în atingere. 
In legătură cu legendele creştine privitoare la viaţa acestui 
sfânt, atâta numai ştie poporul că Sfântul Gheorghe a 
fost un războinic, că se luptă călare şi că a omorît scorpia 
sau balaurul care mâncă lumea. De aci şi credinţa la Ba
varezi şi la Silezieni ca Sf. Gheorghe e protectorul cailor 1.

Originea celorlalte legende, datini şi credinţe, trebue 
căutată aiurea, ceea ce vom încercă în cele ce urmează:

1. Ziua de Sf. Gheorghe e socotită ca început al primă
verii: «Sf. Gheorghe, când aleargă cu calul său împrejurul 
pământului, iarba înverzeşte, codrul înfrunzeşte, pământul 
se deschide şi primăvara vine»2. Tot astfel socotesc şi 
Huţulii din Bucovina 3 şi Slavonii din Carintia4.

1 P. DRECHSLER, Sittet Brauch und Volksglaube, I, 106.
2 VORONCA, Dat. şi cred,, 764.
- KAINDL, Die Huzulen, 78.
4 W. MANNHARDT, Wald- und Feldkulte, I, 313.
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2. Fiind întâia a primăverii, această zi a jucat rolul cel 
mai însemnat, în timpurile trecute, la popoarele a căror 
îndeletnicire de căpetenie eră creşterea vitelor mărunte, 
a acelora care duceau viaţa păstorească. Eră ziua când 
încetă iernatecul, când oile erau scoase din staule şi alte 
adăposturi unde petrecuseră iarna, spre a fi duse pe câmp 
sau suite la munte. Romanii, la început popor alcătuit 
numai din păstori, au ales ca dată a întemeierii Romei 
ziua de 21 april şi se va vedeă mai jos cum sărbătoarea 
din această zi — Palilia — s’a păstrat în parte la Români 
în datinele dela 21 şi 22 april.

Buna stare a turmei fiind grija de căpetenie a păstorului, 
eră firesc lucru ca toate silinţele lui să se îndrepteze în 
această direcţiune, în special în această zi, când vitele 
începeau o nouă» viaţă expusă, sub cerul liber, la tot soiul 
de primejdii. Duşmanii văzuţi ai turmelor, lupii, urşii şi 
tâlharii, şi duşmanii nevăzuţi, strigoaicele, care luau mana 
laptelui, lipsindu-1 pe păstor de fruptul oilor, trebuiau 
alungaţi prin toate mijloacele şi mii de precauţiuni erau 
luate spre a feri plăpândele vite de atacurile lor.

Foarte multe popoare, care se îndeletniciau la început 
exclusiv cu păstoritul, au trecut încetul cu încetul la viaţa 
agricolă. Toate aceste popoare au păstrat datinile străvechi 
legate de începutul primăverii, dar le-au strămutat într’o 
altă zi, de mai mare însemnătate pentru agricultori, în 
ziua de 24 iunie — solstiţiul de vară — ziua începutului 
verii. De aceea vedem că, toate credinţele şi datinele care, 
la noi, sînt legate de ziua de Sf. Gheorghe, se regăsesc 
ca atribuţiuni speciale ale zilei de 24 iunie {Naşterea 
Sf. loan Botezătorul — Sânzienele sau Drăgaica — La Saint- 
Jean - Johannistag - San Gio^anni, etc.). Alte ori, datinele 
de Sf. Gheorghe se regăsesc amestecate cu acelea ale unei 
alte zile apropiate, socotite şi ea ca început al primăverii 
de unele popoare, ziua de 1 maiu. Oricare ar fi ziua în care 
regăsim datinele şi credinţele străvechi ale începutului
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primăverii, s’a păstrat mai pretutindeni amintirea vieţii 
păstoreşti de odinioară, şi ziua de 23 april, de 1 maiu, 
ca şi cea din 24 iunie sunt socotite ca zile ale păstorilor 1.

3. Ca zi în care începea o activitate nouă pentru păstori, 
Sf. Gheorghe eră termenul dela care se tocmiau, din tim
purile cele mai vechi, ciobanii în seama cărora erau să fie 
încredinţate turmele. Sorocul lor se împliniă la Sf. Dumitru 
(26 octombre). De atunci, Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru 
au rămas cele două soroace principale ale anului pentru 
arendarea moşiilor, închirierea caselor, etc. Tot dela 23 
Aprilie se tocmesc ciobanii^ argaţii şi slugile la Bulgari2, 
la Sârbi şi la vechii Cehi3. In Italia, la Milanezi, unde s’a 
mai păstrat o vagă amintire despre importanţa de odinioară 
a acestei zile pentru păstori, Sf. Gheorghe e patronul 
lăptarilor, şi în această zi se încheie contractele între 
vânzătorii de lapte şi stăpânii laptelui4.

4. Verdeaţa fiind emblema primăverii, se aduc dela câmp 
sau din pădure, în ajunul Sfântului Gheorghe, ramuri verzi, 
în special de răchită, de rug, de fag, de păr sau de leuştean, 
cu care se împodobesc uşile şi ferestrele caselor, stâlpii/ 
dela poartă, gardul, staulul, grajdul, pătulele şi coşarele, 
fântâna, coarnele vitelor şi ale plugului, găleţile de muls, 
etc. Tot astfel obicinuiau şi Romanii în ziua de Palilia 
(21 april), după cum aminteşte Ovidiu5:

Pune podoabă de frunze şi crăci înverzite la staule.
Multe cununi împletite atârnă la uşile toate...

1 STRAUSS, Die Bulgaren, 378; — GH. BEAUQUIER, Les 
Moia en Frdnche-Comtit 72; — LAISNEL DE LA SALLE, Le 
Berryt I, 403; — P. DREGHSLER, op, cit,, 106.

* KANITZ, Donau-Bulgarien, I, 63; — STRAUSS, Die Bulgaren, 
378, 386.

3 REINSBERG-DUERINGSFELD, Festkalender, 197.
4 V. GOLOMBO, Da Gcnnaio a Dicembre, 137-141.
5 Fast,, 737-8.
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Uneori se aduc brazde verzi dela câmp, se înfig în ele 
ramuri de răchita şi se aşează dinaintea porţii şi a uşilor 
dela casă, dela grajd, etc., toate acestea, după credinţa 
poporului, ca să apere vitele de strigoaicele care, în noaptea 
de 22 spre 23 april, umblă să le ia mana laptelui. Cre
dinţa că strigoaicele au cea mai mare putere asupra vitelor, 
în această noapte, e foarte răspândită. Afară de Români, 
o au şi Bulgarii1, Sârbii2, Ruşii3, Piemontezii4, etc. 
In alte părţi, noaptea spre 1 maiu sau aceea spre 24 iunie 
e mai de temut din pricina strigoaicelor. De aceea vedem 
pretutindeni împodobindu-se casa şi grajdurile cu ver
deaţă în ajunul uneia sau alteia din aceste zile: la Bulgari5, 
la Sârbi 6, la Muntenegreni7, la Ruşi şi Sloveni 8, la Cehi9, 
la Huţulii din Bucovina10, la Unguri119 la Greci12, la Al
banezi13, la Francezi14, la Italieni16, la Germani16.

5. Tot de teama strigoaicelor, oile şi vitele mari sînt 
duse la păscut în noaptea de 22 spre 23 aprilie de către 
stăpânii înşişi, căutând să le pască pe furiş, prin livezi şi 
chiar prin semănături şi veghind toată noaptea asupra lor 17.

1 STRAUSS, Die Bulgarent 385.
2 KRAUSS, Slav. Volksforsch., 59-40.

11 MANNHARDT, op. cit., I, 106. .
4 G. DI GIOVANNI, Usi del Canavese, 99.
^ GEROF, Rjeciniky I, 212.
€ KRAUSS, op. cit., 39-40.
7 Narodni zivot, I, 103. 
a MANNHARDT, op. cit., II, 270, 313-14.
9 REINSBERG-DUERINGSFELD, op. cit., 209.

10 KAINDL, op. cit., 78.
11 STRAUSS, op. cit., 154.
19 GEORGIAKIS e FINEAU^ Le Folklore de Leshos, 301.
18 HAHN, Alhan. Studieri, 156.
14 SÎBILLOT, Le Folk-Lore de France, III, 384.
16 ZANAZZO, Usi, .costumi e pregiudizi, 196-7,263-4. 
le WtTTKE, Der deutsche Volksdberglauhe, 78-79.
17 MAllIAN, Sărbătorile, III, 206, 233, 268-9; — Revista 

Creangă, VIII, 175.
Ion
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6. Tot felul de buruieni descântate sînt puse în găleţile 
de muls umplute cu apă şi lăsate afară peste noapte, 
ca să cadă rouă pe ele. A doua zi, aceste buruieni sînt tăiate 
mărunt, se amestecă cu tărâţe şi cu sare şi se dau vitelor 
să le mănânce 1. Sarea, în special, joacă un mare rol pentru 
alungarea strigoaicelor 2.

7. Se pune la uşa staulLilui o grapă cu colţii în sus, spre a 
împiedecă strigoaicele să intre 3. Aceeaşi datină o au şi 
Rutenii din Bucovina4 şi Silezienii5.

8. Unul din mijloacele cele mai eficace pentru alungarea 
duhurilor rele, a vârcolacilor, a strigoaicelor, etc., e sgo- 
moţul infernal. Trebue ţipat, sbierat, contat din fluier şi 
din tot felul de instrumente mai-mult sau mai puţin inu- 
zicale, trebue lovit în vase de aramă, etc., pentru ca aceşti 
duşmani să se sperie şi să nu se poată apropia de victi
mele pe cari le pândesc. Aşă, în unele părţi ale Munteniei, 
şi Moldovei, Românii «cari au vite, cu deosebire însă flă
căii şi băieţii, cântă din gură, buciumă din bucium, sau 
fac sgomot cu ţeava dela cazan, anume ca strigoaicele 
şi vrăjitoarele să nu se poată apropia de vaci şi de oi, a 
vrăji şi a luă laptele. Şi se zice că numai până unde ajunge 
şi se aude vocea lor, şi cu' deosebire sunetul buciumului, 
până acolo ajung şi strigoaicele ^i vrăjitoarele, cu vrăjile 
lor. Tineretul din Transilvania îşi face în seara de Sf. Gheor- 
ghe buciume şi fluiere din coaje de răchită şi de alun şi cu 
acelea perindează satul făcând larmă. Românii din Banat, 
cari au vaci şi oi mulgătoare, scot în 21 april seara ţevile 
de aramă din cazan şi peste noapte suflă în ele, say în

1 MARIAN, op. cit., III, 217, 234-5.
2 KRAUSS, op. cit., 39; — REINSBERG-DUERINGSFELP, op. 

ciU, 135; — P. DRECHSLER, op. cit., I, 50; — ZACH'ER, Rdnisclies 
Volkslehen, 263-4; — ORAIN, Folklore de Vllle-M-VHaine, I, 16, etc.

3 MARIAN, op. cit., III, 209, 214; — VORONCA, op, ci., 579.
4 D. DAN, Rutenii, 14.
6 P. DRECHSLER, op. cit., I, 110.
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.buciume mari, astfel că fac un urlet aşă de grozav, de ră
sună satul şi câmpul, şi după tot urletul zic:

— încât se aude sunetul acesta, ba şi mai departe, să 
rămână Halele de vitele mele şi de mana lor!» 1 Aceeaşi da
tină o găsim la Slovenii din Carintia a, |la Silezieni3, la 
Italieni4, etc. Ea ne aminteşte de altă parte obiceiul 
pe care-1 aveau Romanii de-a alungă unele spirite ale mor
ţilor — LemureSy care se întorceau pe pământ la anumite 
zile spre a chmui pe cei vii—făcând un sgomot grozav 
cu vase de aramă 5.

9. In ajunul Sfântului GHeorghe, oamenii se împrourây 
adică se stropesc unii pe alţii, şi în acelaşi timp staulele 
şi vitele, cu apă descântată sau neîncepută, adusă dela 
râu6. Această stropire cu apă, ca mijloc de curăţire a 
tuturor relelor, o găsim la multe popoare şi se practică 
de asemenea de păstorii romani, exact în aceeaşi epocă, la 
Palilia, după cum pomeneşte Ovidiu:

Oile ’n zori le stropeşte, ciobane, cu apă lustrală,
Udă de-asemeni pământul şi-l mătură-apoi cu nuiele... 7

10. Se afumă vitele şi staulele cu tâmâie sau cu diferite 
ierburi 8. Datina aceasta străveche o regăsim şi aiurea 9, 
dar la noi trebue să fie iarăşi o rămăşiţă dela Romani, 
cari în ziua de Palilia obicinuiau în acelaşi mod să afume 
turmele de oi:

1 MARIAN, op. citf III, 210.
2 MANNHARDT, op. cit., 211, 219, 308-9.
3 P. DRECHSLER, op. cit., I, 109, 136-7.
4 ZAGHER, op. cit., 235, 265-7, etc.
6 JUVENAL, VI, 442; — TITUS LIVIUS, XXVI, 5; — TA- 

CITUS, Annal.y I, 28, etc.
9 MARIAN, op. cit., III, 235, 238-9,281.
7 OVIDIUS, Fast., IV. 735-6.
8 MARIAN, op. cit., III, 214, 229; — NOVACOVICI, Colecţ. folklo- 

ristică, 144; — CEAUŞIANU, Superst., 20.
• REIN9BERG-DUERINGSFELD, op. cit., 309.
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Flăcări albastre să iasă atunci din pucioasa aprinsă,
Fumul ce scoate s’ajungă la oi, să le facă să sbiere;
Arde măslin şi făclii răşinoase şi ierburi sabine.
Laurul de-asemeni să pâlpâie-arzându-1 în mijlocul vetrei...1

11. Se unge ugerul vacilor cu o unsoare, în special cu 
muşdeiu2. Se face untură descântată pe pragul uşii sau 
pe dpsul unui scaun, amestecată cu untură de porc, cu 
leuştean şi pelin. Cu această untură se ung oile şi vacile 
între coarne şi la uger, în forma crucii. Untura se lipeşte 
şi de baierul găleţii de muls şi de aci nu se deslipeşte până 
când se isprăveşte, ungând din ea ţâţele de câte ori se mulge 3. 
Se face o unsoare de usturoiu, găinaţ de găină şi păcură 
cu care se ung în formă de cruce ferestrele, uşorii, pra
gurile uşilor dela staule, ca să nu se apropie strigoii şi stri- 
goaicele de oameni şi de vite. Tot cu această unsoare se 
face semnul crucii pe şalele dinapoi, pe genunchi şi pe cru- 
oile vitelor 4. Să ungi roata spre Sf. Gheorghe cu tămâie 
neagră şi s’o pui în uşe, dacă vrei să prinzi strigoaicele 5.

12. Se faqe foc Asupra acestei datini, moştenite din 
primele timpuri ale omenirii, vom reveni mai târziu. 
Deocamdată vom relată numai în mod sumar cele 
pomenite de S. FI. Marian 6 cu privire la acest obiceiu: «In 
ajunul Sfântului Gheorghe se freacă două lemne uscate 
unul de altul atâta, până ce, înfierbântându-se, se aprind 
şi încep a arde... Aprind apoi cu dânsul grămada de lemne 
pe care au strâns-o puţin înainte de aceasta; iar când lem
nele au început a arde cum se cade şi para focului a se 
înălţă, atunci încep şi ei a jucă împrejurul focului şi a. 
sări peste dânsul... Săturându-se de jucat şi de sărit,

1 OVIDIUS, Fast. IV, 739-742.
2 MARIAN, op. cit., III, 212, 232.
3 NOVACOVICI, op. cit., 143-4.
4 MARIAN, op. cit., III, 214.
5 VORONCA, op. cit., 785.
« Sărbătorile, III, 226-28.
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aşteaptă până ce focul începe a se stinge, iar după aceea, 
luând fiecare puţin jăratec şi câte un tăciune, se întorc 
acasă şi afumă vitele, mai ales însă mieluşeii, cu tăciunii 
din focul viu... In părţile muntoase ale Bucovinei se face 
focul viu de regulă când scot oile prima oară la munte... 
Fac un foc mare, prin fumul căruia petrec toate oile... 
spre a fi ferite în decursul serii de orice primejdie...»

Datina de a aprinde focul în felul acesta primitiv, de a 
jucă apoi împrejurul lui, de a sări peste el şi de a trece 
vitele prin mijlocul lui, o regăsim nu numai la vecinii 
noştri, dar la mai toate popoarele din Europa. Mai multe 
amănunte vom da în studiul special despre focul 
Vom aminti numai aci că în afară de Români, numai Hu- 
ţulii din Bucovina şi păstorii din Croaţia 1—cari au împru- 
mutat-o probabil dela păstorii noştri — mai au datina de 
a aprinde acest foc şi de a sări în jurul lui în ajunul Sfântului 
Gheorghe, pe când celelalte popoare obicinuesc a face aceste 
focuri mai adesea la 24 iunie, alte ori la Bobotează, în 
ajunul Postului mare, în ajunul Paştilor, sau în seara de 
1 maiu, la înălţare, la Crăciun, etc. Numai la Bulgari se 
obicinueşte încă, fără însă a se face joc viu, să se aprindă 
grămezi de fân în ajunul Sfântului Gheorghe 2. Tot astfel, 
în unele localităţi din Provence, se aprind focuri de veselie, 
pe munţi, în ziua de 24 april, în amintirea biruinţii — 
zice legenda — generalului roman Marius asupra Cim
brilor 3. Ceea ce e însă extraordinar, e faptul că singuri 
Românii au păstrat amintirea acestei datini — facerea 
focului viu, sărirea peste el şi trecerea vitelor prin mij
locul lui—în acelaşi fel cum o practicau în^ziua de Palilia, 
-exact în aceeaşi epocă (diferenţa e numai de o zi), păstorii 
romani de acum 2000 de ani.

1 Narodni £ivot, I, 140.
• STRAUSS, op. cit., 353, 355.
^ SfiBILLOT, Le Folk-Lore de France, IV, 323



108 DIN DATINELE ŞI CREDINŢELE POPORULUI ROMÂN

Poetul Ovidiu ne povesteşte amănunţit această datină 
păstorească, precum şi rugăciunea pe care o adresau cu 
această ocaziune zeiţei Pales, pentru ca să le apere turmele:

Rogu-te turma mi-o apără şi pe stăpânii de-oiţe;
Orice-ar putea să le strice din staulele mele alungă...
Boala goneşte-o şi dă sănătate la oameni şi vite,
Câinii să-mi fie toţi sdraveni, că-s paznicii vrednici ai turmei.
Fă să viu iarăşi la stână, cu câte-am pornit dimineaţa,
Fără să gem că din cârdu-mi răpitu-mi-a lupul o oaie.
Foamea cumplit’o-alungă, belşug dă de iarbă şi frunze;
Apă să fie de-ajuns pentru gete şi trupul să spele,
Ugere pline să storc eu, şi brânza cu preţ sa pot vinde,
Prin strecătoarea cea rară să văd eu cum picură zărul.
Buni de prăsilă să fie berbecii, s’am oi fătătoare.
Staulele ’ntr’una ticsite şi pline de miei fără număr.
Facă-se lâna lor moale, cu drag să mi-o poarte fecioare,
Mâini cât de fragede fie, să nu li se pară că-i aspră.
Ruga ,mplineşte1ne-o astăzi, şi’n dar hărăzi-vom toţi anii 
Turte sfinţite lui Pales, zeiţa ciobanilor scumpă.
Astfel se ’mpacă zeiţa: cu faţa spre soare-rnsare.
Ruga de trei ori rosteşte şi mâna cu rouă ţi-o spală. 
Cade-se-apoi dintr’o cupă, ce ţine-acum loc de crateră,
Laptele alb ca zăpada să bei şi vin roş ca profirul.
Trupul tău sdra^ân^petrece-l prin flăcări şi sai . cu piciorul 
Iute prin focul ce pâlpăe-aprins din grămada de paie...

Alţii iar cred că ciobanii ciocnind cândva piatră de piatrăt 
Fără de veste din ele scântei luminoase ţâşniră.
Una se stinse, dar alta pe paie căzând le-aprinse.
Astfel socot că s’explică şi flacăra dela Palilii...
Mai de crezut e şi alta: când Romei temeiul se puse,
Dat-au poruncă în noua lor vatră pe Lari să-i aducă.
Focului pradă dădură acei ce-şi schimbară sălaşul,
Casele celor ce-acuma urmau părăsite să fie;
Turme săriră şi oameni săriră atuncea prin flăcări.
Iată ce şi-aslăzi se face in ziua fundării cetăţii...1

Alţi poeţi pomenesc de asemeni această datină: «Cioba- 
nul, după ce-a băut, va aprinde grămezi de paie şi va sări

1 Fast., IV, 747 806
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peste flăcările sacre» 1. Properţiu 2 vorbeşte şi el de «cio
banii beţi cari săriau cu picioarele lor nespălate peste 
grămerile de fân aprinse».

Numai viaţa exclusiv păstorească pe care -au dus-o 
veacuri îndelungate Românii în timpurile trecute poate 
explică păstrarea nealterată la noi după două mii de ani 
a acestei datini a păstorilor romani.

*
♦ *

Sf. Gheorghe nu e numai o zi însemhată pentru pro
prietarii de vite, cum s’a văzut din obiceiurile de mai sus, 
dar are şi o importanţă deosebită pentru sănătatea oame
nilor. Multe daţine practicate în această zi au în vedere 
anume preservarea omului de boală, sau sînt în legătură 
uu buna lui stare în general. Dintre aceste datine, foarte 
numeroase, vom aminti cele mai de seamă.

13. Scăldatul. Până nu răsare soarele, oamenii se scaldă 
în aceeaşi zi pentru întâia oară, într’o apă curgătoare, 
spre a fi sănătoşi tot anul şi pentru spălarea tuturor re
lelor. Fetele se scaldă în apă neîncepută 3. Aceeaşi datină 
o au Bulgarii şi Sârbii. Alte popoare, pentru păstrarea 
sănătăţii, se scaldă în zorii zilei de 24 iunie.

14. Rouă. Lumea se spală dimineaţa cu rouă sau se 
tăvăleşte, înainte de răsărirea soarelui, prin rouă de pe 
câmp, spre a se tămădui de orice Loală. Se strânge rouă 
Intr’un vas şi se păstrează spre a fi întrebuinţată peste an 
la diferite boale 4. Aceeaşi datină o găsim la Sârbi, la Croaţi 
la Bulgari şi la Ruteni. Alte popoare fac exact acelaşi lucru 
^i în acelaşi scop în dimineaţa zilei de 1 maiu sau de 24

1 TIBULLUS, II, 588.
» IV, 474.
3 MARIAN, op. cit., 279-80; —GOROVEI, Credinţi, 1400.
4 MARIAN, op. cit, 277; — GOROVEI, op. cit, 3375-6; — CO- 

DIN-MIHALACHE, Sărhăt, 63
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iunie. La Romani, de asemenea, în ziua de Palilii, oamenii^ 
cari luau parte la sărbătoare, îşi spălau mâinile cu rouă.

15. Culegerea buruienilor de leac. Se adună de pe câmp 
tot felul de buruieni de leac, care se păstrează peste an x. 
Tot astfel la Bulgari şi la Huţuli. Mai adesea însă buruie
nile de leac se culeg la 1 maiu şi la 24 iunie.

16. Urzicarea. Copiii se urzică unii pe alţii. Cei cari se 
scoală mai de dimineaţă în ziua aceasta iau urzici şi urzică 
pe cei ce dorm. Prin casă, prin curte, prin grădină, copiii 
fug, gonindu-se unul pe altul, ca să se urzice. Cel mai sprin
ten, mai harnic şi mai îndemânatec la lucru poate fi numai 
acela care se urzică în ziua de Sf. Glieorghe2. Acelaşi 
lucru se face -la Bulgări, în aceeaşi zi 3, pe când la Greci 
femeile se urzică, în ajunul zilei de 1 maiu, ca să le crească 
părul 4. La Muntenegreni, în dimineaţa de Sf. Gheorghe, 
mamele biciuesc copiii, când sînt încă culcaţi în pat, cu 
crengi de plop, ca să crească înalţi ca plopul3.

17. Cântâritul, Oamenii se cântăresc ca să fie sănătoşi 
tot anul şi ca să nu se lipească farmecele de ei 6. Tot astfel 
fac Românii din Macedonia şi Bulgarii7.

18. Dormitul, In ziua de Sf. Gheorghe sau în ajun, nu 
e bine să dormi, căci iei somnul mieilor şi vei fi somnoros 
tot anul 8. Aceeaşi credinţă o găsim la Bulgari 9, la Munte
negreni 10 şi la Sârbi11.

1 GOROyEI, op. du, 438; — GODIN-MIHALACHE, SărhăV,, 63
2 MARIAN, op. cit.t 283-4; — Rev. Ion Creangă, VII, 55.
3 M. ARNAUDOFF, Die bulgar. Festbrăuche, 45,
* GEORGIAKIS, (t FINEAU, op, cii.t 301.
6 Narodni zwot, I, 103.
• MARIAN, op. cit., 268; — GOROVEI, op. cit,, 1274.
7 ARNAUDOFF, op. cit, 46; —GEROF, Rjecinik, I, 212: — 

Sbornik, XII, 137.
8 MARIAN, op. cit, III, 267; —GOROYEI, op, cit, 3521; — 

Rev. Ion Creangă, IV, 47.
9 STRAUSS, op. cit, 337.

10 Narodni £wot, I, 130.
AMI BOUfi, II, 511.



sfAntul gheorghe 111

19. Comorile, In toate locurile unde sînt comori îngro
pate în pământ, se vede câte o flacără arzând în noaptea 
spre Sf. Gheorghe, după cum arde şi în ajunul altor zile 
mari, ca Sf. Vasile, Paştile, înălţarea, etc. 1. La alte po* 
poare, comorile ard în noaptea spre 24 iunie.

Ne oprim aci. Am omis încă multe, foarte multe datino 
şi credinţe legate de ziua de Sf. Gheorghe, şi chiar pe acelea 
pe care le-am amintit, am fost nevoiţi, din lipsă de spaţiu, 
să le condensăm în puţine rânduri. Din cele spuse îşi poate 
însă oricine face o idee clară de mulţimea reminiscenţelor 
din veacurile de copilărie ale omenirii care s’au păstrat 
în datinele şi credinţele poporului nostru şi ale altora 
care serbează în felul acesta ziua de Sf. Gheroghe, nu ca 
un praznic creştinesc, ci ca o sărbătoare păgână în toată 
puteţrea cuvântului.

□ □ □

MARIAN, op. cit,f 241-258.



VIII.

SFINŢII
Pe la mijlocul veacului al IV-lea creştinismul e pe, cale 

să învingă. Lupta împotriva cultului păgân e pe sfârşite. 
Această luptă însă nu se încheie prin biruinţa unuia asupra 
celuilalt, prin strivirea definitivă a protivnicului, ci mai 
mult printr’un compromis, printr’o învoială tacită. Litur
ghia creştină se substitue prin transiţii nesimţite cultului 
păgân care nu poate fi alungat uşor din sufletul poporului, 
unde de zeci de veacuri se înrădăcinase prea adânc spre a 
puteă fi smuls dintr’odată. Poporul creştinat doriă şi el, 
ce e dreptul, să se lepede de tot ce-i amintiâ religiunea 
păgână, dar ce să-i faci obiceiului? Prea eră legat sufleteşte 
de atâtea şi atâtea sărbători care i-au desfătat copilăria şi 
a căror amintire n’o- puteă întunecă cu una cu două. Cu 
bunul simţ care-1 caracterizează, a înţeles imediat că pă
gânii şi creştinii ar puteă să se înţeleagă cu privire la unele 
zile, cu toate că preoţii opuneau la orice încercare de în* 
voială o rezistenţă înverşunată. Tertulian ne face cunoscut 
eă, pe vremea lui, sărbătoarea iernii, Bruma, eră încă ser
bată de cei mai mulţi creştini. Tot aşă, cu toate că preoţii 
tunau şi fulgerau, creştinii continuau să serbeze pe 1 ia- 
nuar (sărbătoarea darurilor), pe 1 mart (sărbătoarea 
Matroanelor), Saturnaliile (sărbătoarea sclavilor) şi ziua 
de 22 februar, sărbătoarea Părinţilor (Cava Cognatio). 
Ce erau de fapt aceste sărbători? Sărbători ale familiilor, 
sărbători ale anotimpurilor. Iată cele două grupuri de săr
bători care, apropiind pe creştini de păgâni, fură cu deose
bire populare în veacul al IV-lea. Erau adevărate sărbători 
neutre. Nu se mai pomeneşte de numele vreunui zeu ro*
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man, nimic din ce puteă aminti cultul protivnic; eră ceva 
omenesc, vag şi împăciuitor.

Dar această încercare de împăciuire şi de neutralizare a 
sărbătorilor luă un sfârşit sub Teodosiu. împăratul acesta 
porunceşte în anul 389 să se suprime cu totul Calendarul 
public al Romei, iar, în locul lui, să se introducă sărbătorile 
creştine. De acum înainte, ordonanţa împărătească fixează 
următoarele zile de sărbătoare: Calendele lui lanuar, 
duminicile, Paştile, aniversarea întemeierii Romei, aceea a 
Constantinopoluliii, ziua naşterii principelui şi aceea a 
urcării lui pe tron. De acum înainte rolul public al sărbă
torilor romane a luat sfârşit.

Toate rescriptele imperiale nu puteau însă goni din sufletul 
poporului tradiţia şi datinele cele vechi. Noua credinţă nu 
eră încă destul de puternică ca să alunge fără nici o urmă tot 
ce făcuse parte din cultul păgân. Poporul creştin continuă 
deci să prăznuiască multe din sărbătorile moştenite dela pă
rinţi. Biserica vede toate acestea, preoţii se luptă din răs
puteri cu îndărătnicia poporului, dar în zadar. Şi atunci, obo
sită de luptă, se văzu silită să cadă la învoială. Primi în noul 
calendar multe din sărbătorile pe care poporul stăruia să le 
păstreze din cultul străvechiu, dar le boteză altfel.

A păstrat sărbătoarea, adică ziua în care se serbă ceva 
din cultul păgân, dar alungă numele zeului căruia sărbă
toarea îi era consacrată şi îl înlocui cu un eveniment de 
esenţă creştină. Cu chipul acesta. Biserica adoptă tot ce se 
mai^păstră în popor din cultul păgân şi nu eră în contra
zicere vădită cu religiunea lui Christos. Iată cum procedă:

1. Se mărgini să primească data tradiţională a sărbătorii, 
dar puse în locul ei o sărbătoare creştină, cu totul deose
bită de cea păgână. Astfel, în locul lui Cara Cognatio9 
din 22 februar, când părinţii se adunau ca să cinstească 
amintirea celor morţi şi chiar pe cei vii, Biserica puse o 
altă sărbătoare: Aşezarea în Scaun a Sfântului Petru.

Care fu însă rezultatul ? Poporul a adoptat numele cel

,^:TiryniL pedagogic 
" ‘ ' C'.OliT/TANŢA'de 3 A;

i ECA
^^^inventar I



114 DIN PATINELE ŞI CREDINŢELE POPORULUI ROMAN

nou al sărbătorii, dar a continuat s’o serbeze după vechea 
tradiţie. Până în ziua de astăzi, Sâmbăta morţilory care cade 
în februar înainte de Lăsatul secului, e o reproducere 
fidelă, cu pomenile ei în amintirea morţilor, a sărbătorii 
păgâne din 22 februar. In alte împrejurări. Biserica a ni
merit-o mai bine când a înlocuit printr’o sărbătoare creştină 
o altă sărbătoare păgână de care se apropia prin simbolul 
pe care-1 înfăţişă. Astfel, ziua de 25 decembre, sărbătoa
rea Soarelui, ziua naşterii lui «Sol Invicţus», deveni săr
bătoarea naşterii Mântuitorului, Crăciunul. «Creştinii, zice 
un document sirian, participau la sărbătorile şi la veseliile 
zilei Soarelui. Observând aceasta, părinţii Bisericii hotă- 
rîră ^ă aşeze în această zi naşterea Mântuitorului».

2. Uneori, adoptând ziua unei anumite sărbători, creştinii 
adoptară şi ceremoniile păgâne din acea zi şi le păstrară 
aproape neatinse. Astfel, în ziua de 25 april, se serbă 
la Roma Robigaliaj când se aduceau jertfe şi se făceau ru
găciuni pentru prosperareă semănăturilor. La aceeaşi dată, 
în Roma creştină, se făceau procesiuni şi se oficiau slujbe 
pe câmp de către preoţii creştini. Mai târziu^ această so
lemnitate fu transportată la a 5-a duminecă după Paşti 
(15 zile înainte de Rusalii) şi sărbătoarea continuă să tră- 
ească până astăzi în toată Franţa sub numele de Rogations, 
când se fac aceleaşi procesiuni şi rugăciuni pe câmp pentru 
ocrotirea semănăturilor. La noi, această datină se practică 
12 zile mai târziu, în sâmbăta din ajunul Rusaliilor1. 
Cu chijul acesta, multe, foarte multe din datinele păgâne 
s’au menţinut până în zilele noastre în sărbători creştine. 
Ziua de 24 iunie, în care se serbează naşterea Sf. loan 
Botezătorul (Drăgaica, Sânzienele), nu e alta decât sărbă
toarea Solstiţiului de vară căreia i s’au transmis parte din 
datinele obicinuite de Romani la Palilii (21 april). Carna
valul a păstrat multe din obiceiurile păgâne practicate în

1 cf. PAMFILE, Sărbătorile de {farăt 16-17,
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luna februar; ziua sfântului Trifon (1 februar) nu e 
decât continuarea, la Români, a sărbătorii Lupercaliilor, 
etc., etc.

Biserica a schimbat numai sensul ceremoniilor şi le-a 
adaptat credinţelor religiunii celei nouă, adresându-se de 
astădată lui Dumnezeu şi sfinţilor, în loc să se adreseze 
zeilor şi eroilor păgânismului. Micile divinităţi protectoare 
ale câmpului sau ale vitelor fură înlocuite cu sfinţi, cărora 
Insă li se dedeau exact aceleaşi atribuţiuni, li se raportau 
aceleaşi virtuţi. Pomenile nu mai-erau destinate Manilor, ci 
sufletelor morţilor; rugăciunile de pe.câmp se înălţau către 
Dumnezeu, în loc să fie adresate lui Robigus, etc. Creşti
nismul îşi însuşi astfel sărbătorile romane, după cum tran
sformase în biserici templele păgâne, schimbându-le de
numirea. Această persistenţă a unora din sărbători e fe
nomenul cel mai interesant din istoria transiţiei dela re- 
ligiunea păgână la creştinism.

Cultul martirilor, urmat apoi de cultul sfinţilor, făcu 
creştinismul să primească în templele sale icoane şi statui 
după obiceiul culturilor păgâne. Lucru vrednic însă de în
semnat e faptul că, din această pricină, în mintea popu- 
laţiunilor ignoranter a căror imaginaţie eră încă plină de 
vedenia zeilor vechi, s’au produs confuziuni grosolane, ba 
uneori revoltătoare. Se văzu astfel Jupiter sau Thor tran
sformat în Sf. Petru, Apollon în Sf. Mihail, Wodan sau 
Marte în Sf. Martin, Isis în Sfânta Fecioară şi, ceva mai 
ciudat, fundatorul budismului aşezat pe altarele creştine 
sub denumirea de Sf. losafat.

Micile divinităţi locale, protectoare ale ţinutului, care 
luaseră locul zeilor mari dispăruţi din amintirea poporului, 
fură şi ele înlocuite cu timpul, în antichitatea decadentă 
cu eroii locali. In Grecia, de pildă, adorarea acestor eroi 
atinsese culmea, mulţumită în mare parte intervenţiunii 
oracolului dela Delphi. Pythia, consultată în împrejurări 
critice, nu se mulţumiă numai să recomande Grecilor
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adorarea personajelor ilustre din istoria lor legendară. Ea, 
de multe ori, ridică la rangul de eroi, cu alte cuvinte, ca
noniza personaje reale sau contemporane a căror moarte 
fusese însoţită sau urmată de întâmplări extraordinare. 
S’a comparat cu drept cuvânt, autoritatea oracolului dela 
Delphi cu aceea a papilor, în ce priveşte cultul. Apollon, 
reprezentat prin Pytia, creă zei şi croi, după cum papa 
creă sfinţi. Şi unul şi celălalt erau infailibili.

Sub dominaţiunea romană, eroizarea devine tot mai 
deasă, iar decretarea de eroi nu se mai face de autoritatea 
religioasă, ci de puterea civilă: se votă de către Senat 
pentru sau contra calităţii de zeu sau de erou a cutăruia 
sau cutăruia, după cum, în timpul Revoluţiei franceze, 
s’a pus la vot existenţa sau neexistenţa lui Dumnezeu.

Cu Întronarea creştinismului, izgonirea eroilor din ca
lendar nu se puteă face decât înlocuindu-i cu alte feţe 
creştine, cu sfinţi şi martiri. Şi atunci încep să se canoni
zeze de către părinţii Bisericii toate personajele care au 
suferit sau şi-au vărsat sângele pentru cauza creştinismului. 
Dar anul -eră de 365 de zile, şi numărul celor canonizaţi 
eră mereu insuficient.. Atunci se porni în toată lumea cre
ştină o goană pătimaşe pentru găsirea sfinţilor cari trebuiau 
să înlocuească pe aceia din eroii păgâni cari nu fuseseră 
încă alungaţi din calendar. începe o canonizare de sfinţi 
făcută după nici un criteriu. Se sfinţesc personaje care n’au 
existat niciodată, ceea ce face pe adevăraţii credincioşi 
să se revolte de uşurinţa cu care se procedă în aceste îm
prejurări. Intr’o lucrare foarte documentată, P. Săintyves 
(Les Saints successeurs des dieux) citează zeci de exempe 
de sfinţi canonizaţi, a căror neexistenţă s’a dovedit cu pri-. 
sosinţă mai târziu. Un caz tipic pe care-1 cităm din acest 
autor: «In timpul papei Urban VIII sosi la Roma o cerere 
din partea unei biserici din Spania să i se dea indulgenţa 
pentru sărbătorirea Sfântului Viart al cărui corp, ziceă, 
s’ar fi găsit. Noutatea acestui nume surprinse pe papa.
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înainte de a acordă cele cerute, voi să afle pe ce documente 
se întemeiază cultul acestui pretins sfânt. Ancheta izbuti 
să stabilească că toate dovezile sfinţeniei personajului în 
chestiune se reduceau la o piatră aşezată într’un loc unde 
se credea că ar fi îmmormântat, şi pe care se citeă clar: 
S. VIAR. Piatra fu cercetată mai deaproape de către cpi- 
grafişti şi aceşti savanţi constatară fără multă bătaie de 
cap că pe această piatră se mai aflau şi alte litere mai 
şterse, dar care tot se mai puteau ceti, şi reconstituiră 
adevărata inscripţie: praefectuS, VIARum, adică intendent 
al căilor, în timpul dominaţiunii romane. Cu toate aceste 
constatări. Sfântul Viar continuă să fie cinstit în Spania, 
bă încă i se atribuiă puterea de a tămădui anumite boale».

In goana aceasta după sfinţi, poporul şi-a avut pretu
tindeni partea lui de activitate. El nu putea înţeleger ea 
o sărbătoare să fie închinată altuia decât unui sfânt. El 
nu puteă pricepe că o sărbătoare poate comemora altceva 
decât moărteşi, naşterea, botezul sau memoria unui martir.

Plecând dela această concepţiune eronată, a transfor
mat în sfinţi o mulţime de nume de sărbători care nu aveau 
nimic coiiiun cu vreun nume propriu. Astfel sărbătoarea 
tuturor sfinţilor, la Toussaint, e considerată de poporul 
francez ca un sfânt care {^indecâ de tuse. La Trinite este o 
sfântă înrudită cu Sfânta Fecioară. UEpiphanie (Bobo
tează) fu personificată, în Franţa, în sec. al Vl-lea, sub 
numele de Sainte Tiphaigne sau Sainte Theophanie, şi con
siderată ca mama celor trei regi magi. Se ştie că, în Franţa 
se serbează la Bobotează şi cei trei regi dela Răsărit cari 
veniră să se închine lui lisus. La Italieni, dimpotrivă, Bef- 
fania sau Beffana (Epifania) e o zână răutăcioasă care 
sperie copiii la Bobotează. Tot astfel, în credinţele noastre, 
Rusaliile (din slav. Rusaliia, lat. Rosalia, adică sărbătoarea 
rozelor), sînt nişte zâne rele care pocesc pe oameni, cre
dinţă pe care o regăsim şi la Slavi. Joimăriţa e o fiinţă 
supranaturală care se arată la Joi-mari, Crăciunul, ziua
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Sfântul Luca (18 oct.), care învăţase medicina şi pictura^ 
e patronul zugravilor la Italieni şi la Germani.

Sfântul Crispin—Saint Crepin (25 oct.), care fusese 
cizmar la Soissons, siib împăratul Maximin, e patronul 
cizmarilor.

Sfânta Cecilia (22 noemvrie) e sărbătorită de muzicanţi, 
pentrucă se crede că ar fi inventat orga.

Sfântul Andrei (30 noemvrie), care a fost pescar, e pa
tronul pescarilor la Italieni.

Sfântul Elegiu—Saint Eloi — Sânt Eliggio (1 decem
vrie)- care a fost argintar, e patronul giuvaergiilor, fierarilor 
şi al tuturor meseriaşilor cari lucrează cu ciocanul.

Profetul Daniil (17 dec.), care a fost nevoit să stea 
într’un cuptor aprins, e serbat de Bulgari spre a fi feriţi 
de foc şi de arsuri, etc.

Partea cea mai caracteristică însă, şi cu o latură comică, 
a cultului poporului pentru anumiţi sfinţi, o prezintă in
terpretarea pe care o dă numelui unora din aceşti sfinţi. 
Poporul caută să stabilească o legătură între numele sfân
tului şi darul pe care-1 au de a vindecă sau de a ocroti 
pe oameni în anumite împrejurări. «Poporul, zice Breal, 
este un filolog care vrea să-şi dea seama de numele pe care 
le aude, şi care, graţie imaginaţiunii lui, găseşte uşor o 
poveste care să-i explice un nume propriu»1. Cu chipul 
acesta îl vedem răstălmăcind numele sfântului şi atribuîn- 
du-i unele daruri care n’au nici în clin nici în mânecă cu 
vreun eveniment din viaţa lui. Astfel:

Sfântul Grigore Teologul (25 ian.), e serbat de poporul 
român de frica ologelii.

Martirul Chirii—numit în popor Ciuricâ (15 iulie) — 
e serbat de Români ca să nu fie ciuruiţi de bătăi.

Adormirea Sfintei Ana (25 iulie) e serbată de femei ca 
să nu adoarmă pe veci.

Melanges de myihologiet 16.
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Martirul Foca (22 sept.) e rău de foc. — La Greci, 
unde Foki însemnează «focă, animal marin», e serbat de 
marinari, ca să nu se înnece.

Sâm-Pieiru (29 iunie) e rău de piatră.
Sfântu Vartolomei (11 iunie), e serbat de Bulgari ca să 

nu se învârtească norii şi să aducă piatră. — La noi se crede 
că în această zi se învârteşte frunza în teiu şi că se face 
întoarcerea făpturilor.

Sfântul Procopie (8 iulie) e serbat de Bulgari ca să se 
procopsească.

Apostolul Lwca (18 oct.) e ziua în care Huţulii din Bu
covina seamănă usturoiul, pentrucă, în limba lor, luk în
semnează usturoiu.

Sfântul Vlasie (24 februar) e păzit de aceeaşi Huţuli, 
pentru ca nevăstuicile să nu muşte vitele sau să le sugă 
laptele, căci, în limba lor, lăsiţa însemnează «nevăstuică».

Martirul Lupu (23 august), e serbat cu nelucrare, pentru 
ca lupul să liu prăpădească, turmele.

Sfântul Therapon tămădueşte, la Greci, orice boală, 
pentrucă therapeoo însemnează «vindec».

Sfânta Maora (3 maiu) e păzită de ferrieile din Atena ca să 
nu pătimească de bubat sau de vărsat, pentrucă mavrais 
însemnează «vărsat».

Sfânta Agata (4 februar), numită de Cehi Hata, e ser
bată de aceştia ca să nu-i muşte şerpii, pentrucă, în limba 
lor, hady însemnează «şarpe».

La Francezi găsim apropieri şi mai ciudate, întemeiate 
pe o falsă interpretare a numelui sfântului. Astfel:

Saint Eutrope (pronunţat de popor utrop) tămădueşte 
pe idropici.

^ Saint-Aignan (pron. sen-tenian) vindecă râioşii (teigneux).
Sainte-Claire vindecă pe cei ce nu văd. Aceeaşi atribu- 

ţiune o are, la Italieni, Santa Lucia (pentrucă luce însem
nează «lumină»).

Saint-Ouen vindecă boalele de urechi (ouie—auz).
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Saint Boniface vindecă boalele de pe faţă.
Saint Genou vindecă de podagră — genunchiu.)
Sfântul Roc — Saint Rock e patronul pietrarilor (roc— 

stâncă, piatră).
Saint Cloud vindecă coşii sau bubuliţele de pe obraz 

(clou — furuncul).
Saint Vincenţ e patronul vierilor ({>in),
înălţarea — Ascension — e serbată de dulgheri şi de ti

nichigiii cari lucrează pe acoperiş, pentrucă stau sus.
San Pelegrin—Sanctus Peregrinus (16 maiu) — e serbat 

de Veneţieni, pentrucă vindecă durerea de picioare (căci 
pelerinii umblând mult pe jos, trebue să sufere de picioare).

San Severo e, după credinţa aceloraşi, patronul celor 
arestaţi, pentrucă scoate la iveală dacă e adevărat (s^e ^ero) 
ceea ce li se impută, etc. etc.

Mai sînt şi alţi sfinţi cari, în datinele şi credinţele po
porului, nu mai amintesc nimic din viaţa lor, n’au atri- 
buţiuni în legătură cu numele lor, ci au moştenit pur şi 
simplu atribuţiunile divinităţilor păgâne serbate în zilele 
în care au fost aşezaţi în calendar. De aceştia ne vom ocupă 
cu alt prilej. v

In rezumat, legea creştină s’a suprapus peste credinţele 
păgâne sau, mai bine zis, creştinismul a fost altoit pe trun
chiul păgânismului. Credinţele şi datinele păgâne au putut 
cu greu şi numai în parte fi desrădăcinate. In peninsula 
balcanică, unde creştinismul e în mare parte ulterior vea
cului al IV-lea, esenţa credinţei e occidentală, restul e 
păgânism autohton. Românii, ca şi celelalte popoare bal
canice, au dat unora din sfinţi atribuţiuni păgâne cu totul 
necunoscute Occidentului. Sfântul Gheorghe, Sfântul Ilie, 
Sfântul Dumitru, Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae sînt 
sfinţi esenţial balcanic prin atribuţiunile şi legendele lor,- 
prin cultul deosebit ci leau, prin datinele ce se leagă de 
zilele consacrate lor.

O □



IX.

CALENDARUL BABELOR
S’a constatat de mult de către folklorişti că toate popoa

rele creştine, în afară de cultul oficial, recunoscut şi pro
povăduit de Biserică, ^păstrează încă, în mare număr, remi
niscenţe din cultul păgân, datini şi sărbători de care nu s’au 
putut desbără, cu toate că de veacuri îndelungate părinţii 
Bisericii s’au străduit să le desrădăcineze.

Intr’o anchetă făcută asupra stării ţăranului nostru, d. 
G. D. Scraba pomeneşte următoarele 53 de «sărbători su
perstiţioase», cum le numeşte, pe care le ţin oamenii dela 
ţară, în afară de sărbătorile numite.bisericeşti: Sâmbăta ur
sului, Joia iepelor, Ghermanul, Nunta şoarecilor. Câinii lui 
Sân-Medru, Caii lui Sân-Toader, închinarea lanţului Sf, 
Mării, Calul lui Sf, Gheorghe, Pietrele lui Sâm-Pietru, Lo
godna Păsărilor, Zilele de piatră, Turta furnicii, Ursina, 
Macoveiul ursului. Ziua lupului. Lunea păsărilor, Lunea cio
rilor, Lunea viermilor. Lunea burdufului. Lunea albă. Marţea 
ciorilor. Marţea albă. Marţea seacă. Marţea mânioasă. Mier
curea frumoasă. Miercurea strâmbă. Miercurea neagră. Mier
curea numărătoarea ouălor. Joia ciorilor. Joia furnicii. Joia 
mânioasă. Joia frumoasă. Joia seacă. Vinerea cea frumoasă, 
Vinerile scumpe. Vinerea seacă şi şchioapă. Sâmbetele de 
piatră, Tanda, Ropotinii, Armindenul, Circovii, Procoavele, 
Ciunda, Colibariu, Bugiu, Bălţatele, Caloianu, Ciurica, 
Opârlia, Zarizanu, Semiha, Nedeia, Gădinetele, etc.1.

D-sa a clasat apoi judeţele după numărul acestor săr
bători «superstiţioase», din care reiese că; în judeţele Ilfov

Starea spcială a săteanului, 154.
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şi Romanaţi se ţin câte 47 din aceste sărbători; in Vâlcea, 
46; în Dolj, 44; în Dâmboviţa şi Prahova, câte 40; în Olt, 
39; în Bacău, 38; în Teleorman, 37; în Argeş, Ialomiţa şi 
Vlaşca, câte 36; în Suceava, 35; în Gorj, 33; în Mehedinţi, 
Muscel, Constanţa, Putna, Neamţ şi Dorohoiu, câte 31; în 
Buzău şi Tutova, câte 29; în Vaslui, 28; în Brăila şi Râmni
cul-Sărat, câte 27; în Tulcea, 26; în Botoşani, 24; în Iaşi, 
23; în Roman 22; în Tecuci, 20; în Covurlui, 19; în Fălciu, 
12 1.

Oricât de mare ni s’ar părea numărul acestor sărbători, 
de care mulţi din noi, cei dela oraş, n’am auzit niciodată 
pomenindu-se, ba încă ne face să surâdem cu neîncredere, 
totuşi lista de mai sus e departe de a fi completă.

Cercetările pe care le-am făcut în decurs de mai mulţi 
ani asupra acestei laturi a sufletului poporului ne-au în
găduit să întregim această înşirare a sărbătorilor religioase 
şi băbeşti ale poporului. Departe şi aceasta de a fi com
pletă, lista de mai jos oglindeşte însă de ajuns mentalitatea 
oamenilor dela ţară, şi în special a sătencelor, care văd în 
sărbătoare, nu prilejul de a-şi aminti de cele sfinte şi de 
a aduce prinosul lor de recunoştinţă lui Dumnezeu pentru 
bunătatea lui, ci ocaziunea de a captă prin nelucrare 
bunăvoinţa cutărui sau cutărui sfânt, de mânia sau răz
bunarea căruia se tem:

1
5
6

7
11
16

lanuar

Jî

Sf, Vasile, Anul Nou,
Ziua crucii.
Bobotează, — Iordanul (spre a fi ferit 

de boale, de friguri).
Sf. loan Botezătorul,
Sf. Tudose (rău de lingoare). 
Sâm-Pietru de iarnă (rău de lupi, de 

boale şi de duşmani).

1 Op, cit., 258.
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17 ianuar

18

16—18 „

20

25

25—30 „
30

1 februar

1-3 „

10

11

24

1 mart

Atanasiile sau Sţ, Antonie cel Mare 
(rău de arsuri şi de opăreli).

Tânase de ciumă sau Tănase şi Chi- 
rică (rău de ciumă, de lupi).

Zilele acestea se mai numesc şi Cir- 
co^ii de iarnă sau Fulgerătoarele 
(rele de trăsnet şi de vifor).

Sf. Eftimie Eftenie cel Mvre (rău
de ciumă).

Sf, Grigore Teologul (se serbează de 
frica ologelii; e rău de arsuri şi de 
înnec).

Pilipii (se ţin de frica lupilor).
Trisfetitele (de frica lupilor).
Trif cel nebun sau Trifonul vierrnilor 
şi al lăcustelor (rău de lupi; se mai 
ţine ca să apere holdele şi grădinile 
de viermi, de omizi şi de lăcuste).

Şiretenia, — Ziua ursului (de frica 
lupilor).

Zilele acestea se mai numesc Mărtinii 
(ţinute spre a fi apăraţi de lupi).

Sf, Haralambie (ţine ciuma legată de 
lanţ şi dacă nu i se serbează ziua^ 
îi dă drumul între oameni).

Sf, Vlasie (se ţine de femei ca să nu 
nască copii schilozi, iar vitele să 
nu fete pocituri).

Dragobete cap de primăvară (rău de 
boale; sărbătoarea aceasta o ţin şi 
păsările, căci atunci se logodesc.

Baba Dochia, întâia zi a Babelor (se 
ţine spre a fi apăraţi de furtuni şi 
ca frigul de primăvară să nu facă 
pagubă în câmpuri).
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1—9 mart 
9

17

25
26

11
22

23

25

1
8
9

12
21

25
11

12

14
19
24

28

april

mam

iunie

Zilele Babei.
Mucenicii, Mâcinicii, Sâmţii sau Mo- 

§ii de Mărţişor (de frica şerpilor şi 
altor gângănii).

Alexiile (de teama şerpilor şi a şoa
recilor).

Blagoveştenia (de frica şerpilor).
Stoborul Blagoveşteniilor (spre a fi pă

liţi de boale, de lovituri, de ji
vine şi de alte primejdii).

Sărbătoarea dinţilor.
Proorul Sf. Gheorghe sau Mânică- 

toarea (de frica strigoaicelor).
Sj. Gheorghe (spre a fi ferit de boale 

şi pentru ca strigoaicele să nu ia 
mana vacilor).

Vanghelistul Marcu sau Marcu boilor 
(rău de piatră).

Armindenul.
Vanghelistul loan (rău de piatră).
Sj. Niculae de vară. #
Ghermanul (rău de piatră).
Sf. Costandin şi Elena sau Costandin 

graur (ca să nu mănânce uilul puii).
loan fierbe-piatră.
Sf. Vartolomei (rău de furtuni cu 

piatră).
Sf. Onufrie—Sărbătoarea sau Nunta 

şoarecilor (de frica viermilor, ca să 
nu strice varza).

Aliseiu (rău de piatră, rău de orbit).
Iuda (rău de piatră).
Sânzienele—Drăgaica-—^Sf. loan (de 

vară).
Postul Sâm-Pietrului (se ţine pentru
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29
30 

1

iunie

iulie

ca Frumoasele să nu strâmbeze 
trupul; se mai ţine pentru boale,^ 
foamete şi piatră).

Sâm-Pietru (rău de piatră).
Stoborul Sâm-Pietrului (rău de lupi).
Cosmandin (spre a fi feriţi de boale); 

Ana-Foca (pentru ca soarele să nu 
dogorească via).

Pricopul san Precupul (rău de piatră 
de trăsnet, de pagubă, de sărăcie).

15 ÎJ Ciurica (se ţine pentru pocituri şi 
pentru ca omul să nu fie ciuruit 
de bătăi).

15—17 î) Circovii de vară sau Circovii Marinii 
(zile rele de lupi, de piatră, de 
trăsnet, de foc).

S/. Ilie (rău de trăsnet şi de piatră).20 iJ

21 n Pălie sau Ilie Pălie (rău de foc, de 
trăsnet şi de piatră).

22 )> Foca (zi foarte primejdioasă pentru foc şi 
piatră).

23 )> Opârlia (se ţine de frica arsurilor).
25 jj Adormirea Sf. Ana (şe păzeşte de fe

mei ca să nu adoarmă pe veci).
27 J) Pantelimonul sau Pintelei călătorul 

(rău de pkţră, de trăsnet şi de ar
suri).

1 august Macoveii sau Ziua crucii de vară
(pentru boale, friguri şi lovituri de 
moarte).

G Pobrajeni sau Obrejenia (ca să nu 
fie proboziţi şi ocăriţi tot anul).

15 . }> Sântă-Măria mare.
23 Martirul Lupu (rău de lupi).
29 >> S/. loan de toamnă (pentru friguri).
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8
14
22
24

26—28
28

14

17
18 
26

11

13

septemvrie Sf, Sirneon Stâlpnicul (se ţine pen
tru vânturi, eăci el ţine vânturile).

(spre a aveă parte şi noroc 
la vite).

,, Ciuda lui Arhanghel (zi rea de pri
mejdii, de mânie).

„ Sântă-Măria mică,
,, Ziua Crucii,— Cârsiovul viilor,
,, Foca (zi rea de foc).
,, Teclele (spre a fi feriţi de lupi şi de

foc).
„ Berbecarii (zile rele de lupi).
,, Baritonul (de frica boalelor şi a ne

bunelii).
octomvrie Sf, Pocroavâ sau Procoavele (se ser

bează pentru vite, pentru foc şi 
înnec).

,, Cuv,, Paraschiva sau Vinerea mare
(zi rea de piatră, de trăsnet şi de 
dureri de cap).

„ Osie (rău de lupi).
Lucinul (rău de lupi).

,, Sf, Dumitru sau Sâmedru (rău de
lupi).

noemvrie Sf, Cosma §i Damian (pentru că tă- 
măduesc toate boalele).

,, Sf, Arhangheli sau Hranghelul (pen
tru că ei iau sufletele oamenilor 
când mor).

,, Sf, Mina,— Sărbătoarea tâlharilor (a-
jută păgubaşilor să dovedească pe 
hoţi şi pe făcătorii de rele).

„ Sf, loan Milostivul (spre a fi feriţi
de lupi şi de şerpi).— Ziua lupu
lui sau Gădinetele.



CALENDARUL BABELOR 129

12—10 noemvrie 

21

25

30
24

5
6

12
20

decemvrie

25—27

Pilipii de toamnă sau Gădineţii (zile 
rele de lupi)

P^idenia,— Pilipu ăl şchiop (pentru 
lupi).,

S/. Ecaterina (pentru boli şi nebu
neală; pentru a păzi casa de foc).,

Sf. Andrei (rău de lupi).
Barhura (zi rea de vărsat).
Sf, Sam (pentru vărsat).
Sf, Neculai (pentru boale, vărsat şi 

lovituri).
Sf, Spiridon (pentru lovituri).
Ignatul (pentru boale şi lovituri; iar 

femeile, (?a să nu nască copii po- 
ciţi).

Crăciunul,

Vin apoi sărbătorile mobile: r
Sâmbăta morţilor sau Sâmbăta în praguri (înainte de Du

mineca lăsatului sec de carne).
Săptămâna brânzei sau albă sau a nebunilor care cuprinde:
Dumineca lăsatului de carne, Lunea păstorilor (rea de 

lupi), Marţea ciorilor (de frica ciorilor), Sân-Toader, Joia 
nepomenită sau curată sau a furnicilor, Vinerea ouălor, întâia 
Sâmbătă a luiLazăr (rea de căzături, de primejdii, de fiare).

Săptămâna Mare care cuprinde:
Dumineca lăsatului de brânză, Lunea curată, numită şi 

Spolocania, Ziua forfecărilor sau Poetul negru. Marţea oa
selor, Miercurea strâmbă sau frumoasă (ca să nu se strâm- 
beze gura), Joia iepelor (pentru naşteri), Sân-Toaderul cel 

^Mare sau Sâmbăta cailor (pentru primejdii şi boale).
Miezul păresimiloT sau Numărătoarea ouălor (la mijlocul 

postului, spre a fi ferit de boale şi necazuri).
Sâmbăta ursului {o săptămână înainte de Florii, spre a 

fi păzit de fiare).
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Sâmbăta Floriilor sau Sâmbăta lui Lazăr sau Lăzârelul,
Floriile,
Joi’Mari (spre a fi ferit de piatră sau de secetă).
Vinerea seacă (Vinerea Paştilor, păzită pentru boale).
Paşiile (3 zile).
In Săptămâna luminată se serbează miercurea pentru 

boala de picioare numită de dânsele, joia, numită nepo’ 
menită sau necurată şi vinerea, pentru tunete, trăsnete şi 
piatră.
: Mătcălăul, a doua zi după Dumineca Tomii (rău de trăs
net) ; Ropotinul ţestelor şi Caloianul (marţea, a 17-a zi după 
Paşti); Todorusale sau Strat de jRu^aie, miercurea, 24 de 
zile înainte de Rusalii (de frica boalelor şi a nebunelii).

înălţarea sau Ispăsul *(de frica lupilor).
Lunea rătăcită (luni, înainte de Rusalii).
Sâmbăta Moşilor (înainte de dumineca Rusaliilor).
Dumineca Mare sau Rusaliile (de frica pociturilor).
Sf, Treime sau Troiţa,
Joia necurată sau a iepelor, joi, după Rusalii (zi rea de 

piatră).
Acum, dacă facem un mic calcul, constatăm că poporul 

ţine 96 de sărbători cu date fixe şi 34 de sărbători mobile, 
adicăln total 130 de zile. Dacă adăogăm la acestea dumine
cile de peste an care n’au fost socotite în lista de mai sus, 
marţile şi joiledupă Paşti, cele 12 vineri, etc., se vede clar 
la ce număr imens de zile oprite — ţinute mai toate cu sfin
ţenie de multe femei bătrâne— se ajunge, şi ce puţine mai 
rămân îngăduite pentru orice lucrare.

Dacă ne oprim un moment la motivele pentru care sînt 
păzite diferitele sărbători de mai sus, constatăm că cele 
mai multe au în vedere teama de lupi, apoi frica de boale, 
de piatră (grindină), etc. Clasând zilele după motivul pen
tru care sînt serbate, vedem că;

Treizeci şi cinci de zile sînt ţinute pentru ferirea ivitelor de 
fiare sălbatice şi în special de lupi, 19 pentru piatră, 11
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pentru tunet şi trăsnet, 3 pentru vifor şi furtuni, 15 pentru 
boale în genere, 6 pentru pocituri şi ologeală, 5 pentru lo
vituri, 3 pentru friguri, 3 pentru ciumă, 3 pentru vărsat, 
3 pentru arsuri, 3 pentru nebuneală, 1 pentru lingoare, 3 
pentru naşteri, 2 pentru moarte, 9 pentru foc, 3 pentru 
înnec, 4 pentru diferite primejdii şi pagube, 3 pentru cer
turi şi necazuri, 2 pentru strigoi, 4 pentru şerpi, 2 pentru 
viermi, omizi şi lăcuste, 1 pentru şoareci, 1 pentru ciori, 
2 pentru apărarea viilor şi 1 pentru secetă.

In priniul rând am constatat numărul cel mare de zile 
păzite pentru apărarea de lupi. Cum se explică oare această 
frică ă Ronîânului de lup, încât să serbeze 35 de zile peste 
an spre a fi ferit de această dihanie ? Iată ce vom căută să 
lămurim în capitolul următor.

□ □ □



X.

LUPUL
încheiasem capitolul precedent cu întrebarea de ce po

porul nostru are o groază aşă de mare de lup, încât să-i 
consacre 35 de zile peste an, spre a se feri de relele ce-i 
poate pricinui această fiară ?

‘ Vom căută, în cele ce urmează, să răspundeţi la această 
întrebare, arătând rolul pe care-1 are lupul în datine şi cre
dinţe Ia Români şi la alte popoare.

Am amintit, cu alt prilej, că ttiaret parte din popoarele 
agricole de astăzi s’au îndeletnicit la început cu păstorituL 
Romanii au fost la origine un neam de păstori, şi până în 
ziua de astăzi o mare parte din populaţiunea din Abruzzi 
şi din Sardinia se îndeletniceşte aproape numai cu creşterea 
vitelor. Românii, până târziu în veacul de mijloc, duceau 
o viaţă aproape exclusiv păstorească, după cum tot păs
tori au rămas până astăzi Aromânii din Peninsula bal
canică.

Rătăcind cu oile lui prin locuri singuratice, în apropierea 
pădurilor şi departe de orice locuinţă omenească, păstorul 
a avut totdeauna să lupte cu trei duşmani neîmpăcaţi cari 
îşi disputau fiecare avutul pe care trebuiâ să-l păzească zi 
şi noapte: tâlharii, urşii şi lupii. Lupul, în special, a fost 
şi este încă, pentru păstor, vrăjmaşul cel mai de temut şi 
împotriva căruia trebuesc întrebuinţate toate niijloacele 
de apărare. Această fiară cruntă, despre care naturaliştii 
constată că omoară adesea numai, pentru plăcerea de a 
omorî, pentru a-şi sătură privirea cu şiroaiele de sânge 
ce curg în jurul ei, turbură somnul ciobanului şi în cea
surile de veghere, acesta se strădueşte în tot felul şi chipul 
să o ţie departe de turma ce i-a fost încredinţată.
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Păstoritul fiind odinioară îndeletnicirea de căpetenie a 
Românului, în ochii lui numai păstorul eră om de omenie. 
In poveştile poporului, când se vorbeşte de un om fără 
păcate, omul acesta, numai cioban poate fi. Tot astfel, 
dintre sfinţii veneraţi de popor, pe mulţi îi ^coteşte că au 
fost ciobani: Sfântu Dumitru a fost cioban la oi1; de ase
menea Sfântu Ilie2, Sfântu Haralamb3, Sfântu Grigore 
Teologul4, Sf. Trifon5, Sfântu loan Botezătorul6. Moş 
Ajun a fost baciu în slujbă la Moş Crăciun, stăpânul stau
lului în care s’a născut Mântuitorul7, etc.

Aşă fiind, nu trebue să ne mire deloc faptul că, din toate 
animalele sălbatice, lupul ocupă locul cel mai de căpetenie 
în proverbele şi locuţiunile poporului. Numai la popoarele 
care s’au îndeletnicit cândva sau se ocupă şi astăzi cu creş
terea oilor putem găsi un număr aşă de mare de zicători 
privitoare la lup, cum le întâlnim la Români: Lupul î§i 
schimbă pârul, dar năravul ba,— Ce intră în gura lupului, 
nu se mai poate scoate.— Lupul când îmbătrâneşte, îl latră 
câinii.— Lupul mănâncă şi din oile numărate.— Cine se face 
oaie, îl mănâncă lupii.— Şi cu oile toate şi cu lupul sătul, 
nu se poate.— Vorbim de lup şi lupul la uşe.— Lupul nu se 
sperie cu pielea oii.— Lup îmbrăcat în piele de oaie.— Nici 
lupul flămând, nici oaie cu doi miei.— De când eră lupul 
căţel şi măgarul viţel. — De când lupii albi.— Când oiu ve
dea lupul cu cimpoiu umblând după oi.— A scăpă ca din 
gura lupului.— A da oile în paza lupului.— A umblă ca 
lupii pe lângă oi.—A se strânge ca lupii la hoit.—A intrat

1 CODIN-MIHALACHE, Sârb. pop., 86; — T. PAMFILE, Sârb. de 
toamnă, 65, 67-69.

a T. PAMFILE, Sârb. de s>ară. 184.
3 S. FL. MARIAN, Sărb., II, 28.
4 CODIN-MIHALACHE, op. cit., 21.
6 Id., ibid., 23.
R VORONCA, Dat. şi cred., 312; — S. FL. MARIAN, Sârb., I, 215
7 CODIN-MIHALACHE, op. cit., 95.
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lupul în coşar, — Mai bine îl fâceâ mâsa mânz şi-l mâncâ 
lupul,— La lucru uituc9 la mâncare numai lup.— La mân
care ca lupul şi la lucru ca butucul.— A se duce pe gât de lup.-— 
II pdtrweşte din gât ca lupul, etc., etc.

Fiara aceasta crudă —gamtul, cum i se zice în Oltenia — 
nu poate fi decât o creaţiune a diavolului. Şi într’adevăr, 
iată ce povesteşte o legendă foarte răspândită la noi şi 
aiilrea: ' ’ " ' /-

«După ce Dumnezeu a făcut omul şi dobitoacele ce-i 
trebuiă, s’a apucat dracul să-şi facă şi el ceva. A făcut din 
lut un lup. Numai iacă vine şi Dumnezeu, care zice -dra
cului: <(zi-i să se scoalte». Dracul zice: «sai, lupe, şi mănâncă 
pe Dumnezeu!». Lupul nu se scoală. Dumnezeu cere să i-1 
dea lui că l-a învia. Dracul i-1 dă. Dumnezeu s’apucă de-1 
mai ciopleşte, din care aşchii s’au făcut fel de fel de gân
gănii rele: şerpi, broaşte, şopârle... După aceasta Dumnezeu 
zice lupului: «sai, lupe, şi mănâncă pe dracul». Odată sare 
lupul şi dă tot la dracul... cât pe ce să-l mănânce»1.

O altă legendă adaugă că «dracul de frică, s’a suit într’un 
copac, dar lupul a sărit şi l-a apucat de călcâiu; de aceea e 
dracul cu călcâiul rupt» 2.

Tot astfel povestesc şi Aromânii3, Bulgarii4, Alba
nezii5, Polonii, Ruşii, Rutenii, Letonii, Suedezii6, etc.

In Bretania se crede însă că lupul a fost creat de Dum
nezeu, când a văzut că ciobanii nu-şi mai păziau oile şi 
acestea se duceau pe câmp de mâncau grâul. Legenda mai 
adaugă că Dumnezeu îi făcuse lupului o coadă lungă de 
mai mulţi metri, iar ciobanii o încolăceau în jurul unui

1 Şezătoarea^ I, 180; — cf. Revista /on Creanga, III, 147 ; IV, 139. 
* VORONCA, Dai. si cred., 1.
3 P. PAPAHAGI, Mater. folkl., 804-806.
4 STRAUSS, Die Bulgaren, 27.
» HAHN, Griech. Măr:hen, II, 144.
6 DAEHNHARDT, Natursagen, I, 147-151; — Milusine, IV, 

265-6; — Re^1. des trad. popul., II, 486. ,
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copac, aşă că lupul nu se mai puteâ apropiă de oi. La ru
gămintea lupului, Dumnezeu îi scurtă coada de ajunse aşa 
cum e astăzi1.

Dumnezeu, după ce a creat pe lupi, i-a încredinţat Sfân
tului Petru, ca să fie mai mare peste ei, să-i stăpânească 
şi şă le pornncească ce au de făcut; de aceea poporul îi nu
meşte «câinii lui Sfântu Petru».

«Lupu se zice că^ e câinele Sfântului Petru şi unde-i po- 
^•unceşte el, acolo face pradă. Când se strâng mai mulţi 
lupi la un loc, de urlă, se zice că se roagă lui Sf. Petru să 
le rânduească pradă»2. «Lupii sînt câinii lui Sf. Petru. 
El îi rândueşte după pradă, când se adună la urlătoare, 
de obiceiu pe la răspântii. «Tu să mănânci oaia lui cutare, 
din cutare sat; tu, porcul cutăruia; tu pe cutare om, etc.». 
Şi ci-că, pe cine o rândui Sf. Petru câinilor lui, nu scapă 
nici în gaură de şarpe 3.

«SL Petru le urseşte în toate nopţile vitele pe care lupii 
trebue să le mănânce, dar mai cu seamă aceasta se în
tâmplă în noaptea de Sf. Andrei de iarnă, când Sf. Petru 
îşi chiamă toţi lupii lângă sine, artlind fiecăruia dintre 
dânşii prada ce le e hotărîtă4.

După alţii, Sf. Andrei e mai mare peste lupi şi peste ce
lelalte fiare sălbatice. După credinţa altora, ar-^fi Sf. Tri- 
fon, Teclele sau Filipii, sau alţi sfinţi mai mărunţi ale că
ror zile sînt păzite de Români cu nelucrare, pentru ca 
nu cumva să se supere şi să asmuţă lupii asupra vitelor 
lor şi să le prăpădească.

Am văzut În capitolul precedenţ care sînt aceste zile. 
Dintre acestea însă, cele mai de seamă sînt:

1 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de Francet UF, 5, 8.
2 A. GOROVEI, Cred. şi superst.i 1964.
3 CODIN-MIHALACHE, op. cit., 18.
4 T. PAMFILE, Sărh. de oară, 148; — cf. VORONCA, op. cil.x 

944.
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Sâm-Pietru de iarnă (16 ianuar), Pilipii, (25—30 ian., 
12—16 şi 21 noemvrie), Mărtinii (1—3 febr.), Teclele (24 
sept.), Berbecatii (26—28 sept.), 5/. Dumitru (26 oct.) şi 
Sf. Andrei (30 noemvrie).

«Filipii» din ianuar şi «Mărtinm sînţ zilele păzite cu cea 
mai mare sfinţenie pentru apărarea de lupi şi sînt remi
niscenţe preţioase din viaţa păstorească a Romanilor cari 
serbau la mijlocul lui februar Lupercaliile, pentru ferirea 
oilor de rapacitatea lupului. Vai de cei ce nu prăznuesc 
cum se cuvine aceste zile: mare prăpăd va face lupul, peste 
an, în oile şi vitele aceluia ce va nesocoti sfinţii din aceste 
zile şi se vor încumetă să lucreze.

Cu deosebire, următoarele lucrări nu trebuesc făcute cu 
nici un chip în zilele rele de lupi, căci altfel aceştia vor 
sfâşiă vitele:

a) Să nu se pieptene «căci atâţia lupi sar la oi, câţi dinţi 
are pieptenele cu care ai umblat, şi câte fire de păr au tre
cut prin pieptene»1. De altfel, e primejdie din parttfa lu
pilor, dacă se piaptănă cineva oricând noaptea 2. La Aro
mâni, în zilele de Sfinţii Surghinaţi (11—23 noemvrie, co
respunzători Pilipilor de toamnă), femeile «nu se piaptănă 
pe cap, ca, fiind părul încălcit, lupii să se încurce prin pă
duri, să se piardă într’însele şi să nu poată da de urma 
locurilor unde pasc turmele»3.

b) Nu se dă gunoiul sau cenuşa afară din casă sau din 
grajduri, căci noaptea «vine lupoaica, scormoneşte prin gu- 
noiu şi, dacă găseşte cărbune, îl fură şi numai aşă se îm- 
perechiază în noaptea aia^i prăseşte căţei, şi atunci vai de 
vitele oamenilor»4. Aceeaşi credinţă o găsim la Germani5.

1 Rev. Ion Creangă, V, 371cf. GOROVEI, op, cit., 1966-7, 3165.
2 Rev. 1. Creangă^ IV, 240 ;-V, 179.
3 P. PAPAHAGI, op, cit,, 316.
4 CODIN-MIHALACHE, op, cit,t 24;—cf. GOROVEI, op, cit,, 702, 

1304, 1968, 1990; —Rev. Ion Creangă, III, 340 ; V, 311; VI, 273.
6 WUTTKE, Der deuische Volksaberglauhe, 64; — SGHWART^, Der 

heutige Volksaherglciuhe, 89.
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c) Să nu împrumuţi nimic din casă, mai ales după as
finţitul soarelui1 şi nici «aluatul şi cântarul să nu-1 laşi 
să doarmă prin sat, că-ţi mănâncă lupul vitele»2.

d) Nu se coase, nu se toarce, nu se împunge nimic cu 
acul, nu se împleteşte lână, nu se piaptănă cânepa, nu se 
face gaură în pământ, nu se sfredeleşte cu burghiul, nu se 
macină3, etc., căci «de c|lte ori împungi cu acul, atâţia 
lupi te năpădesc la drum» 4. La Aromâni «nu încep lucru 
cu nici un instrument, ca să nu sugrume lupii oile»5. La 
aceştia însă e îngăduit să se toarcă cu furca «ca să se spo
rească turmele şi ca lupii să se prindă în curse»6.

Singura lucrare îngăduită, ba chiar impusă, în zilele de 
Filipi, e spălatul rufelor cu apă clocotită, «căci numai ast
fel se poate opări gura lupului»7,

e) Să nu pomeneşti măcar numele lupului în aceste zile, 
ca să nu se arate aievea şi să-ţi mănânce din vite 8. Această 
credinţă foarte veche şi răspândită la toate popoarele a dat 
naştere cunoscutului proverb «când vorbeşti de lup, lu- 
pu-i la uşe». La noi, ca şi aiurea, se crede că e foarte primej
dios, la anumite zile, să pomeneşti numele unui animal 
răufăcător sau care ar puteă să-ţi aducă vreo stricăciune.

«In această zi (Sf. Alexe) nu e bine nici măcar a gândi 
la gângănii, jigănii şi gujulii, a le pomeni sau a vorbi despre 
dânsele şi a le pronunţă numele, căci atunci se crede... că

1 CODIN-MIHALACHE, op. ciL, 89; —cf. GOROVEI, op. cit,t 
1353, 1989, 2822, 3452, 4185; —Rev. Ion Creangă, V, 311. 

a GOROVEI, op. cit, 4184.
3 T. PAMFILE, Sârb, de toamnă, 115—7; — GOROVEI, op. cil., 

1303, 1305, 1306; — VORONCA, op. cit., 579, 1060, 1083; —Rev. 
Ion Creangă, V, 310, 311.

4 Rev. Ion Creangă, V, 371.
® P. PAPAHAGI, op. cit., 316.
• Id., ihid.
7 T. PAMFILE, Sărh. de toamnă, 117;—Şezătoarea, VI, 32; — 

GOROVEI, op. cit., 1305, 1972.
• GOROVEI, op. ciL, 1967; — cf. Rev. Ion Creangă, III, 44.
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tot anul îţi vor ieşi înainte şi te vor muşcă. Iar dacă tre
buinţa cere ca numai decât să vorbeşti despre dânsele, 
atunci, dacă e vorba despre jigănii, trebue să le zici celor 
de partea bărbătească Domn, iar celor de partea femeiaşcă, 
Doamnă sau Cucoană. Iar dacă e vorba despre gângănii, 
bunioară despre broaşte, nu se numesc pe nume, ci li se 
zice iepe»1. Broaştei să-i zici cal sau cal de apă sau de cele 
cu patru picioare2, şarpelui să-i zici pe^te3, etc.

Francezii nu pomenesc, pentru aceleaşi motive, numele 
lupului, vulpii, nevăstuicii, şoarecelui, iepurelui, etc., dând 
fiecăruia din aceste animale câte un alt nume, când sînt 
nevoiţi să le amintească 4, şi tot astfel Germanii, cari nu
mesc vulpea Langschwanz (coadă lungă), şoarecele Bo- 
denlăufer, etc.6. E aceeaşi teamă care a făcut pe Român 
să întrebuinţeze expresiuni ca altă-aia pentru «monstru, 
arătanie» sau anevoie, ahoală (acea nevoie, acea boală) 
pentru «epilepsie», întocmai după cum Francezii dela Sud, 
când vorbesc de şoareci, zic: aquelos bestios, a.die& «acele 
animale», de teamă de a le rosti adevăratul nume. Aceeaşi 
teamă a făcut ca mai pretutindeni să se evite pronunţarea 
numelui diavolului, născocindu-se tot felul de alte numiri 
ca Ucigâ-l-crucea, ducă-se-pe-puştii, etc. Din aceeaşi pri
cină, Huţulii din Bucovina evită de a pomeni numele ursului, 
întrebuinţând în locu-i termenul de wujko (unchişor), ori 
welekij (cel mare), pe când lupul e numit malej (cel mic) 6.

Una. din datinele cele niai răspândite şi mai importante 
în aceste zile e legarea gurii sau ungerea ochilor lupului, 
ca să nu se poată atinge de vite:

1 MARIAN, Sârb., II, 198-9.
2 VORONCA, op. cit., 984-5.
8 Şezătoarea, II, 197.
♦ SfiBILLOT, op. cit., III, 20-21. 
6 WUTTKE, op. cit., 64.
• KAINDL, Die Huzulen, 103.
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In zilele de Filipi «femeile lipesc gura sobei, ca să se lege 
şi - gura lupilor» 1.

In această zi (Filipul cel şchiop) «se vor unge (lipi cu hit) 
cuptoarele şi pereţii, pentru a se unge ochii lupului» 2.

în ziua de Spolocanie «se ung vetrele ca şi la Filipi, ung 
gura lupului şi a altor dihănii» 8.

In ziua de Ovidenie «să ungi uşa şi ^ura cuptorului cu 
lut amestecat cu piatră şi să zici: «eu nu ung uşa sau gura 
cuptorului, dar ung gura duşmanilor», sau «nu te ung cu 
lut, dar ung, încremenesc, împietresc gurile duşmanilor şi 
a jigăniilor» 4. ,

«Se ung vetrele, gura cuptorului, borţile prin pereţi, ca 
să se astupe şi gura lupului şi să se ungă ochii lui, ca să nu 
vadă prada» 6.

«La lăsatul secului de brânză, să legi fiarele de pe coş 
înainte de a te culcă, ca să legi gura fiarelor sălbatice, să 
nu-ţi mănânce vitele» 6.

«Când sînt vitele noaptea pe câmp, la păşune, femeia 
pune lacătul la verigi (lanţul atârnat de lemnde coşului 
ea să se prindă căldarea); închizând lacătul, închizi gura 
lupilor» 7.

«Când cineva pierde vitele, atârnă o secure de lemnele 
coşului^ scoate trei cărbuni roşiţi din foc şi pune o oală 
cu gura la vale peste ei. Se mai iau pieptenii daraciilui şi-i 
încleştează unii cu alţii, zicând: «aşă să stea încleştate gu
rile fiarelor sălbatice». Astfel scapi vitele de primejdie» 8.

1 CANDREA, DENSUSIANU, SPERANTIA, Graiul nostru, I, 
270.

2 T. PAMFILE, Sârb. de toamnă, 121.
3 Id., ibid., 289.
4 VORONGA, op. cit., 888.
6 Id., ibid., 1212.
6 GOROVEI, op. cit., 1300.
7 Rev. Ion Creangă, V, 268.
8 Ibid., IV, 21;—cf. GOROVEI, op. cit., 4178-9.
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«Cu aţă luată dela vreun sac dela moară se leagă gura 
lupului. Faci 9 iioduri şi zici: «Eu nu leg sacul, nu leg ţolul, 
dar leg gura la lup». Şi aţa aceea omul o poartă şi nu se 
teme» 1.

«Femeia care nu vrea să se atingă lupul, de vitele ei, 
leagă un ac cu aţă de mănuşa doniţei, şi-l poartă atârnat 
de doniţă cât vrea 2.

La Aromâni, în zilele de Sf. Surghinaţi (Filipii) <(toate 
foarfecile se leagă cu o sfoară, crezând că prin aceasta se 
leagă gura lupilop), de unde şi credinţa că în aceste zile 
«nu este bine să desfaci deloc foarfecile, că se deschide 
gura lupului» 3.

Tot astfel se procedează şi în ajunul lui februar 4.
Asemenea, în Bucovina, în spre seara de Sf. Alexe (17 

mart) se leagă foarfecile cu aţă, pentru ca gurile jivinilor 
să fie peste tot anul legate şi să nu se poată atinge de vite 5.

O credinţă analogă există la Românii din Moravia 6 şi 
la Bulgari, în zilele de 1 ianuar, 1 sept. şi, în special, în 
zilele de 12—21 noemvrie, numite «Sărbătorile lupilor» 7.

Din multele credinţe pe cari fe mâi găsim la poporul 
român cu privire la teama pe care o are de lup şi la mijloa
cele pe care le întrebuinţează pentru a se feri pe sine şi 
a-şi apără vitele de atacurile lui, mai cităm următoarele:

«Să nu cauţi vitele pierdute mâncând, că ţi le mănâncă 
lupul»8. ,

Când se iese dela înviere, nu se mănâncă carne, ca să nu 
se dea lupii la vite 9. Pentru acelaşi motiv nu trebue să se

1 VORONCA, op. cit.y 217. 
a GOROVEI, op. cit., 4190.
3 T. PAPAHAGI, op. cit., 316.
4 P. PAPAHAGI, Vieata nouă, XII, 154.
6 GOROVEI, op. cit., 38.
« Id., ib'dy 155.
7 STRAUSS, Die Bulgaren, 331, 349, 350.
8 Rev. Ion Creangă, IV, 21; — GOROVEI, op. cit., 4186.
9 GOROVEI, op. cit:, 54.
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mănânce carne în ziua de Crăciun 1. Şi cel ce va mânca 
lunea frupt sau va mâncă carne din frigare seara, va avea 
pagubă în vite de pe urma lupilor 2.

Nu e bine să te încalţi pe cuptor că-ţi va mâncă lupul 
oile 3. După alţii, din aceeaşi pricină, nu e bine să te în
calţi în pat 4.

O credinţă ciudată pe care o găsim citată din Moldova, 
şi de care se pomeneşte şi în Oltenia e că, dacă te-ai apucat 
să-i cauţi cuiva în cap şi nu cauţi pe amândouă părţile 
capului, te mănâncă lupul 5.

O altă credinţă străveche e că, dacă, mergând noaptea 
ori ziua pe cai lăturalnice, te vede lupul, fără ca tu să-l 
vezi pe el, a doua zi vei răguşi 6. Această credinţă o gă
sim şi la Francezi, la Italieni, la Germani, Ia Norvegien,i 
Ia vechii Indieni, la vechii Bactrieni, la vechii Romani şş 
la vechii Greci 7. Singurul mijloc, în cazul acesta, de a-ti 
păstră glasul, când e vorba de o femeie, e de a-şi despleii 
părul şi de a se năpusti asupra lupului care atunci o ia la 
fugă 9.

Când îţi iese lupul în cale, zice Românul că e bine iJ, 
Aceeaşi credinţă o aveau şi Romanii10 şi o regăsim la Fran
cezi, la Germani, etc. X1.

1 GOROVEI, op, cit.t 929.
2 Id., ibid., 1443, 1961, 2066, 4183.
3 Id., ibid.y 1047, 1048.
4 Id., ibid.y 1980.
5 Rev. Ion Creangât V, 366.
« GOROVEI, op, City 1988.
7 ROLLAND, Faune populairCy I, 117-118LIEBREGHT, 

Volkskundey 334-5; — WUTTKE, Der deutsche' VolksaberglaubCy 
200; — KELLER, ThierCy 163-4; — PLINIUS, VIII, 34; — THEO- 
CRIT, 14, 22; etc.

8 LAISNEL DE LA SALLE, Cray. du Centre de la France, II, 29. 
* GOROVEI, op, cii,y 1977; — Rev. Ion Creangăy V, 369.

1° PLINIUS, VIII, 34.
11 ROLLAND, op, ciUy I, 118; =— WUTTKE, op, cit,} 200
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«Cine mănâncă carne scoasă din gura lupului, se îmbol
năveşte de «colţ de lup», de care scapă tot cu legături cu 
«carne încolţită»1. Aceeaşi credinţă o găsim la vechii Fran
cezi 2.

Diferite părţi ale corpului lupului sînt întrebuinţate, la 
noi şi aiurea, fie ca amulete, fie ca leacuri, fie ca mijloace 
de vrăjit, în special colţii de lup, ochii de lup, părul de lup, 
etc. Credinţa că anumite fire de păr dela coada lupului au 
o putere deosebită în unele împrejurări, e, probabil, o moş
tenire dela Romani şi e pomenită dePlinius (VIII, 34). Tot 
astfel de moşteniri străvechi, pomenite în parte de scriitorii 
romani, sînt şi următoarele leacuri pe care le înregistrează 
d-rul Leon 8: «Colţii de lup nechiuit, nehuiduit, se ard, se 
pisează şi se fac o alifie cu seu de oaie sau cu'unt proaspăt 
pentru bubele numite «colţi de lup», sau se presară praf 
pe acea rană; maiul (ficatul) de lup se mănâncă pentru of
tică ; cu urma de lup, fie pe pământ, fie pe zăpadă, se opresc 
vărsăturile, dacă se mănâncă; cu beregată^ se face de urît, 
dacă se strigă prin beregată pe nume acela căruia vrea 
să-i facă de urît; toată lumea va fugi de el, cum fuge lupul 
de oameni; Românul, când vrea să aibă, un câine rău care 
âă vegheze*noaptea, îl unge sub coadă cu untură de lup».

Despre credinţa că lupii se pot transformă în vârcolaci 
ne vom ocupă cu alt prilej.

□ □ □

1 GOROVEI, op. cit, 1981.
» SfiBILLOT, op. cit., III, 47. 
* Istoria iiolurală medicală, 97.
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B R O A S C A
Broasca, la Români, e una din vieţăţile binecuvântate 

de Dumnezeu.
Credinţa despre blagoslovenia ei o motivează popotul în 

diferite chipuri:
a) O legendă culeasă din Oltenia ne spune că întâiu şi 

întâiu, când nu eră încă pământul făcut. Dumnezeu a che
mat pe broască şi i-a poruncit să se ducă în fundul mărilor 
să vadă de nu e cumva pământ pe acolo şi să vie să-i spună. 
Broasca s’a dat afund şi s’a întors cu o ţâră de pământ în 
gură, spunând lui Dumhezeu că e mult pământ în fundul 
apelor. Dumnezeu poi^unci apoi mărilor să. se tragă în lă
turi, ca să lase pământul să iasă deasupra. Apele au ascul
tat de porunca lui Dumnezeu, s’au tras în lături şi tot aşă 
o să stea până la vremea de apoi. De atunci Dumnezeu a 
blagoslovit pe broască şi cel ce omoară broaştele face un 
mare păcat1.

Acest rol al broaştei în cosmogonie e evident de origine 
orientală. Populaţiunile din Siberia de Sud povestesc şi 
ele că broasca s’a scufundat în adâncul mărilor ca să caute 
pământ2. La Indienii Picioare-negre circulă de asemenea 
legenda că Napia, . străvechiul bătrân, plutind pe ape cu 
patru animale care-1 însoţiau, a trimis pe rând pe fiecare 
din ele să caute pământ în fundul apelor, dar numai broasca 
ţestoasă se întoarse din adâncul mării cu gura plină de no- 
mol. Napia-1 luă, îl plămădi în palmă şi făcu pământul pe 
care-1 aruncă pe suprafaţa apei; iar uscatul crescu apoi

1 Şezătoarea, III, 25.
, > DAEHNHARDT, Naiiirsagen, I, 71.
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aşa cum c astăzi1. E mai presus de orice îndoeală că şi 
această credinţă a pătruns la noi, ca şi atâtea altele; prin 
Caucas şi Asia-Mică, prin mijlocirea migraţiunilor păsto
reşti.

b) Pământul l-a făcut broasca. Ii poruncise Dumnezeu 
să care apă cu gura şi să aducă ţărînă pe nişte beldii de ur
zică. Ea a tot cărat până s’a făcut pământul destul de 
mare. Atunci Durrinezeu a binecuvântat-o: «Blagoslovite 
să fii tu. Florină, şi floarea de urzică blagoslovită să fie !». 
De aceea bem apă'de pe broască şi ea niciodată nu se strică 2.

c) In noaptea de Crăciun, când Maica Domnului a născut 
pe lisus, cea dintâiu fiinţa care a vestit naşterea Mântui
torului ă fost o broască care a început a orăcăi. Când a 
auzit-o Maica Precista, a binecuvântat-o «să fie blagoslo
vită şi de lume băgată în seamă; să fie trâmbiţaşul ploilor 
şi să trăească şi cu trupul în vecii vecilor». De aceea, broasca, 
când moare, nu se împute niciodată şi nu face viermi, ci 
se usucă numai8.

In Franţa se crede, dimpotrivă, că broaştele au fost bles
temate şi şi-au pierdut coada pe care o aveau la început, 
pentrucâ au cântat când fu răstignit Mântuitorul şi n’au 
vrut să cânte la Crăciun, când lisus s’a născut4.

d) Când a descoperit Dumnezeu izvoarele, uliul n’a vrut 
să-i dea ajutor, de teamă să nu-şi murdărească picioarele, 
dar broasca a ajutat şi a descoperit izvorul. De aceea. Dum
nezeu a blagoslovit-o şi e sfântă; şade în apă şi e curată, 
iar oamenii beau apa în care sînt broaşte6.

e) O legendă din Basarabia: Umblând Maica Domnului 
în căutarea lui lisus, se întâlneşte cu o broască căreia-i po
vesteşte toate suferinţele ei. Broasca caută s’o mângâie.

1 SfiBILLOT, Le Folk-Lore, 70.
2 VORONCA, Dat fi cred., 971-2.
3 CODIN-MIHALACHE, SărbăL, 96-7.
4 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de France, III, 256. 
^ VORONCA, op. cit., 972.
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zicându-i: «Un singur fiu ai pierdut, Sfântă Maică,- dar eu 
lam avut doisprezece, şi verzi şi holbaţi erau toţi. Dar un 
ţăran trecu cu carul şi o roată mi-i strivi pe toţi, de nu-mi 
rămase niciunul în viaţa. Şi tot m’am mângâiat: toate 
se întâmplă după voia Domnului». Atunci Maica Domnului 
se simţi uşurată de mângâierile broaştei şi o blagoslovi pe 
veci: «Cinstită să fii totdeauna de oameni! Ei să bea apa 
în care te scalzi tu, şi să nu se îngreţoşeze. Să fie păcat 
mare, dacă te omoară cineva, căci tu ai alinat cu vorbele 
tale mâhnirea Maicii Domnului 1». Şi de atunci, oamenii beau, 
fără să le fie greaţă, apa în care se scaldă broaştele şi comit 
un mare păcat omorînd-o 1t O legendă aproape identică 
circulă la Unguri2, la Bulgari3 şi la Poloni4.

La Aromâni se povestesc următoarele despre blagoslo
virea broaştei ţestoase: Maica Domnului şedeă întristată 
lângă uşa şcolii unde învăţă Hristos. Venind acolo şi 
broasca ţestoasă, Sf. Fecioară îi dete un colac, zicându-i 
să-l dăruească copilului celui mai ffumos şi mai silitor 
din şcoală, gândind că broasca îl va da lui lisus. Dar 
broasca îl dărui copilului ei, căci acesta i se păru cel mai 
frumos. Atunci Maica Domnului râse şi o blagoslovi: 
«Iarba cea mai frumoasă şi mai curată să fie păşunea ta, 
iar osul tău să nu putrezească niciodată, fiindcă iăcuşi 
pe Sf. Mărie să râdă şi să-şi uite durerea»6. Despre bine
cuvântarea broaştei ţestoase de către Maica Domnului 
circulă încă diferite legende la Sicilienişi la Grecii din 
Archipelag 7.

1 DAEHNHARDT, op. cit.t II, 248.
1 Zeitschr. des Vereins fur Volkskunde, XIII, 74; — M. KLIMO, 

Conies et Lâgendest 108.
3 ŞIŞMANOFF, Legendes religieusest 5lo. 52.
4 DAEHNHARDT, op. cit., II, 247.
8 P. PAPAHAGl, Liter. pop., 769-70.
6 PITRE, Uşi e coslumU HI, 348.
7 La Tradition, X, 7.

i9
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In alte legende însă, se povesteşte dimpotrivă, că broasca 
nu putrezeşte pentrucă a fost blestemată de Maica Dom
nului. Astfel, în Vâlcea: Când Ovreii au răstignit pe Hris- 
tos. Maica Domnului plângeă la cruce, de udă lemnele şi 
pietrele. O broască, trecând din întâmplare pe acolo şi vă
zând cum Maica Precista plângeă şi se văicără, prinde a 
o întrebă:

«De ce plângi aşă cu foc şi cu suspin?».
— Cum să nu plâng, când mi-a răstignit copilul meu.
— Numai pentru atâta lucru te olicăi D-ta? Eu am avut 

nouă copilaşi şi a trecut carul peste ei şi tot nu mi-a pă
rut rău.

— Ei, broască necredincioasă, îi zise atunci Maica Dom
nului, omul să te omoare, dar tu să nu te împuţi, ci să te 
usuci numai»

In Bucovina: «Maica Domnului căută odată pe pruncul 
Hristos pe care-1 pierduse de vreo câteva zile. Pe când căută 
pe fiul ei, a întâlnit în cale o broască care sta într’un şanţ 
din drum şi se văită. Intrebând-o Maica Domnului de ce 
plânge, ea-i zise că a avut şi ea nouă fii, dar venind o roată, 
i-a s-fărâmat pe toţi, şi ea acum îi boceşte. Maica Domnului, 
voind să vadă copiii broaştei, a cerut să i-i arate. Când îi 
văzu, atât se îngreţoşă, încât scuipă asupra broaştei, zi
când: «Să nu te împuţi!». Şi blestemul Maicii Domnului 
s’a şi prins de broască, căci chiar atinsă cu coasa sau pie
rind de bătrâneţe sau de vreo boală, nu se împute deloc, 
ci carnea şi pielea ei se usucă şi apoi se preface în pământ» 2.

i) Broasca e făcută din femeie. Ea a avut un copil şi a 
murit. Tot plângeă după copilul ei prin grădină, prin bu
ruieni, şi Maica Domnului a făcut-o broască3. Această le
gendă e evident o alterare a celor amintite mai sus.

1 Rev. /. Creangă, V, 109-110.
* Şezătoarea, V, 36-37.
• YORONCA, op. cit., 972.
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Ca urmare a blagoslovirii broaştei, e credinţa foarte răs* 
pândită că într’o fântână unde nu-i broască, apa nu e 
bună 1.

In Franţa e credinţa că broasca purifică apa în care stă, 
absorbind într’însa toate necurăţeniile ce se află acolo. 
De aceea, mulţi ţărani pun câteodată o broască în urciorul 
de apă, când sînt bolnavi, spre a aveă o apă curată2. 
Tot astfel se crede şi în Austria, că e rău să alungi broaştele 
din puţuri sau din pivniţe, căci ele absorb tot veninul 
de jacolo3. De aceea, în timpul căldurilor mari, secerătorii 
din Franţa îşi pun pe piept o broască, ca să absoarbă nă- 
duşala 4.

Broasca apare adesea, în credinţele multor popoare, ca 
un animal în care s’a încuibat sufletul unui om osândit să 
rătăcească în acest înveliş pentru ispăşirea păcatelor. In 
Tirol şi Carintia, oamenii o privesc cu mila şi opresc pe 
copii de a-i face vreun rău sau s’o omoare5. Spun chiar 
unii că au văzut, în ajunul sărbătorilor mari, câte o broască 
care s’a târît până la altar; s’a ridicat pe picioarele dina
poi şi cu cele două dinainte împreunate, a stat câtva timp, 
ca şi când s’ar fi rugat6. Sicilienii cred de asemenea că în 
corpul broaştei a intrat sufletul unui om trufaş care, înainte 
de a intră în iad, e osândit să sufere pe pământ toate umi
linţele, sub această înfăţişare respingătoare7. Ea mai e 
socotită la aceştia ca un fel de geniu al casei, o numesc 
donna di casa (cucoana casei) şi cred că aduce noroc. Cine 
n’are noroc, trebue să prindă un broscoiu, să-l aducă acasă

1 VORONCA, op. cit., ^12 Şezătoarea, I, 128; — GOROVEI, 
Credinţi, 367.

2 ROLLAND, Faune pop,, III, 51.
» Id. ihid., III. 52.
* Id. ihid., XI, 109.
5 ZeiUtchr. fiir deutsche Myih., III, 30.
• WUTTKE, Der deutsche Volksaberglauhe, 478-9.
» SfiBILLOT, Le Paganisme, 197; —PITRfe, op. cit., 111,365.

lO*
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şi să-l hrănească cu pâine şi cu vin 1. In Bretania, se crede 
că în broască poate fi întrupat sufletul unui strămoş pe 
care Dumnezeu l-a osândit să stea acolo ca să-şi ispăşească 
păcatele. Dacă o vezi apropiindu-se de om, însemnează că 
se roagă să-i facă liturghii2.

^ Tot ca urmare a unui păcat săvârşit în viaţă, sau ca 
efect al unui blestem, apar adesea, în basmele şi legendele 
indoeuropene, prinţi şi prinţese, zâne şi chiar divinităţi 
în chipul unor broscoi sau broaşte.

De aceea e mare păcat să omori o broască 3.
Broască să nu ucizi, că-ţi moare mama, sau o rudă4. 

La Sicilieni, cine omoară un broscoiu, îi moare tata; cine 
omoară o broască, îi moare mama 5.

Cine omoară o broască, îi stârpeşte vaca sau îi va muri 
o vită 6.

In Erzgebirge, cine omoară o broască, îi arde casa7. 
Tot astfel cred şi Sârbii8.

Cel ce omoară o broască face un mare păcat, şi la moartea 
lui va fi plin de bube pe tot trupul, ca şi broasca 9.

Să nu omori broaşte, că atunci pâinea ce vei frământă, 
nu va dospi10.

Să nu omori broasca, că plouă 11, Dacă omori o broască, 
se mânie Dumnezeu şi se porneşte pe ploi şi pe potoape.

I GUBERNATIS, Zoologie, 629.
* SfiBILLOT,"Xe Folk-Lore de France, III, 281.
» VORONCA, op. nit., 972; —GOROVEI, op. cit., 368.
^ VORONCA, ihid.; — GOROVEI, op.ciU, 351, 352; — Rev. Ion 

Creangă, V, 49.
® PITRÎ;, op. cit, III, 366.
a GOROVEI, op. cU., 355; — CODIN-MIHALACHE, Sărbăt.,91,
7 JOHN, Aberglauh., 240.
8 KARADZICI, Lexicon, 159.
• Şezătoarea, III, 25.

10 GOROVEI, op. cit., 357.
II GOROVEI, op. cit., 350, 356.
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de nu se mai opreşte1. Acelaşi lucru se crede şi în West- 
lalia 2.

Broasca să n’o chinueşti, că orbeşti3.
Broasca nu moare cu una cu două. .Se ştie că e foarte 

rezistentă şi de aceea o întrebuinţează foarte adesea fizio
logii în experienţele lor.

In Franţa se crede că dacă cineva răneşte o broască, 
fără s’o omoare, ea va reveni noaptea şi se va aşeză pe piep
tul celui ce a lovit-o şi-l va înnăbuşi. Se mai crede că omul 
capătă friguri,^de care nu scapă până n’o omoară4.

In Abruzzi (Italia) se crede că cine răneşte o broască şi 
n’o omoară, acela va fi bolnav cât timp se va chinui şi 
broasca până să moară, iar murind, îl va blestemă 5.

De altă parte, există credinţa, foarte veche, că broasca 
râioasă e o creatură a diavolului, iar strigoaicele şi ferme
cătoarele iau adesea înfăţişarea acestui animal spre a să
vârşi operele lor infernale6. In evul-mediu se credeă chiar, 
în Franţa, că diavolul le botează. Botezul se face sâmbăta 
în cimitire. Atunci cei iniţiaţi pot vedea broaştele îmbră
cate unele în catifea roşie, altele în catifea neagră şi cu câte 
un, clopoţel la gât şi la fiecare picior. Naşul ţine capul 
•broaştei, iar naşa o ţine de picioare 7.

Ca animale hărăzite necuratului, ele sînt foarte des în
trebuinţate de strigoaice şi vrăjitoare în farmecele lor8

1 CODIN-MIHALACHE, op. cit., 97.
2 WUTTKE, op. cit., 117.
8 Id., ihid., 117.
4 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de France, lll, 279; — ROLLAND, 

Faune pop., III, 50; XI, 103.
6 FINAMORE, tradizioni, 238.
6 KRAUSS, Slas>. Volksforsch. 57; — FINAMORE, op. cit., 238; — 

JOHN, op. cit., 133; —GROHMANN, Abergl, 83; — SfiBILLOT, 
Le Folk-Lore de France, III, 290.

7 DE CHESNEL, Dict. des superstitions, 249; — ROLLAND, 
op. cit., XI, 115.

* GOROVEI, op, cit., 363, 401; — PLUQUET, Conles populai- 
res, 39,
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«Strigoii cari fură bucatele au nişte broaşte mari, de 
coloare cafenie; pe acestea le trimit în şurile oamenilor 
unde stă grâul grămadă. Ele îşi umplu guşile cu grâu şi-l 
aduc acasă la strigoiu. Fiind ele foarte multe, şi pagube 
mari pot face. Pe astfel de strigoi îi află păgubaşul aşă 
că prinde o broască de acestea, o pune în o oală nouă (ol) 
de pământ şi o pune la foc de se încălzeşte. Când începe a 
arde olul tare, broasca începe a sări şi în timpul acela 
strigoiul respectiv, care a trimis broasca să fure, vine la 
casa păgubaşului şi se roagă de iertare. Dacă este iertat, 
se duce acasă, dar nu mai poate face ce a făcut. Dacă nu 
se arată, moare»1.

«După ce vrăjitoarea descântă de ursit, ca să moară 
cineva, ia şi taie capul unei broaşte; această broască tre- 
bue să fie înconjurată de alte broscuţe mici»2.

De aceea, atunci când vin broaşte în casă, lumea crede 
că sînt descântate şi trimise să aducă huit, boală, moarte 3. 
Broaşte în casă de găseşti, nu-i a bine4. Când s’o află 
să-ţi intre vreo broască în casă, e semn rău; va muri unul 
de-ai casei5. Când^^vine broasca în casă, s’o alungi cu mă
tura şi să pui foc pe ea, căci e trimisă la rău 6.

De-ţi intră broasca în casă, e semn că cineva ţi-a tri- 
niis-o cu farmeci. Atunci trebue cu un băţ să o dai afară 
şi să zici; «Du-te la cine te-a trimis, căci la noi nu eşti 
primită. Cu ce te-a trimis, dă-i lui, şi de capul lui să fie» 7.

Dacă cineva e bolnav şi-i vine pe înserate o broască 
la uşe sau în casă, crede că-i trimisă pentru farmece ; de 
aceea o împlântă într’o ţepuşe şi o pune în pod la fum8,

1 Şezâtoareat lllf 134.
1 Rev. Ion Creangă, V, 49.
3 VORONCA, op, di,, 972.
4 Şezătoarea, I, 51; — GOROVEI, op. cit., 349.
* GOROVEI, op. cit., 346.
6 Rev. T. Pamfilc, I, 39.
7 GOROVEI, op. cit., 347.
• Id, ibid., 348.
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Aceleaşi credinţe le găsim şi la alte popoare.
In Franţa, «broaştele sînt trimise de vrăjitoare)^1. 

Broaştele trebuesc înţepate cu un băţ ascuţit2.
In Boemia: «Dacă în noaptea spre 1 maiu se ivesc broaşte^ 

trebuesc arse cu un fier înroşit în foc, căci sînt vrăji
toare care au luat chipul lor))3.

In Germania: «Un broscoiu care-ţi vine în odaie e semn 
de nenorocire»4.

In Abruzzi (Italia), dacă o broască sare în spinarea 
cuiva, persoana aceea va muri în curând6.

«Când cântă broasca sub talpa casei, e rău de moarte))6.
La Huţulii din Bucovina, se crede că dacă broaştele 

cântă, când se clădeşte o casă, e semn rău11^.
In Franţa, întâlnirea unei broaşte, dimineaţa, e semn 

'rău8. După alţii, e semn bun9.
Ca şi altor animale, de ale căror acţiuni vătămătoare se 

teme poporul, broaştei nu i se cade să-i zici pe nume, ci 
numai «cucoană». Când le auzi întâiu cântând, zici: «Cucoa
nele cântă» şi elerţi răspund: «Să fii frumoasă ca o cucoanâ^\
•— Broaştei să nu-i zici niciodată «broască» ci «cai», căci ea-ţi 
zice atunci: «Să fii tu tare ca calul!». — De broască, când 
vorbeşti noaptea, să nu-i spui «broască» ci «cai de apă» sau 
«cai cu patru picioare», căci de o prinzi şi o usuci în foc şi 
o ai în buzunar, poţi să mergi la judecată oriunde vrei, că 
izbuteşti. Cum nu poate strigă ea, nu pot nici duşmanii tăi10.

1 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de Francet llît 265.
2 ROLLAND, op, ciU, III, ^9; — Mâlusine, I, 555.
3 GROHMANN, Aberglaube, 83.
4 WUTTKE, op, cit., 205.
6 FINAMORE, op, cit,, 238.
« GOROVEI, op, cit,, 361.
7 KAINDL, Die Huzulen, 104.
8 ROLLAND, op, cit,, 50.
8 SfiBILLOT, Le Folk-Lore de France, III, 266; — ROLLAND, op, 

cit., XI, 108; — BEAUQUIER, Faune et Flore pop., I, 310.
“> VORONCA, op. cit,, 977.
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Broaştelor să nu le zici pe nume, ci sa Ie numeşti «iepe» K
«Unde e copil mic, să nu pomeneşti noaptea cuvântul 

«broască», ci să zici «de cele cu patru picioare» ori altfel, 
căci copilul nu va puteă dormi şi va tresări în somn. Dacă 
însă ai apucat a zice «broască», atunci să adaugi îndată: 
«usturoiu copilului sub limbă» ori «usturoiu copt», şi atunci 
nu-i va fi nimic. Dacă zici «broască», copilul poate să capete^ 

t piele ca de broască, cum e rapănul pe trup, ori poate să 
se sperie sau să muţească» 2.

Aceeaşi credinţă o găsim la Sârbi: «Lângă un copil mic 
nu e bine să pomeneşti de «broască». Aceluia care, din gre-. 
şeală, a pomenit numele ei, i se zice: «Muşcă-ţi urechile!» 
Dacă se pomeneşte numele de broască în faţa copiilor, ei 
capătă nişte umflături la gât, numite «broască»8.

«La broaşte, când le auzi întâiu cântând, să le zici: «cântă 
veselele», şi vei fi tot anul veseli.

La mai toate popoarele, cântatul sau orăcăitul broaş
telor e interpretat ca o convorbire între ele.

Poporul român o tălmăceşte în felurite chipuri:
1. Una întreabă: «Dat-ai pânza, dat-ai pânza?»
Alta răspunde:
— Am dat, am dat!
— Cu cât? cu cât?
— C’un ort, c’un ort!
— O că... că... că... că mult ai dat! 0 că... că... că...
că mult ai dat!»
2. ,<<Pus-ai pânză?
— Pus, pus!
— Da tu?
— Şi eu, şi eu!»

1 MARIAN, Sărhăt, 11^ 198 - 9. 
* VORQNCA, op, cit,t 985.
3 KARADZICI, op, citt 159.
4 VORONCA, op, cit,, 972.
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3. «Unde te duci?
-— In târg, în târgi
— Ce să cumperi?
— Orz, orz, orz!»
4. «Cât ai dat pe tată-tău? Cât ai dat pe tată-tau?
— Un ort, un ort, un ort, un ort !
— O ţu... ţu... că mult ai dat! O ţu... ţu că mult ai'dat!»1.
5. «Ce-a dat tata pe cojoc? Ce-a dat tata pe -cojoc?
— Un ort, un ort!
— Scump, scump!»2.
Se ştie că un cor de broaşte figurează în comedia ve

chilor Atenieni, care poartă numele lor, şi e foarte posibil 
ca ideea aceasta să-i fi fost sugerată lui Aristophan din 
interpretarea populară a orăcăitului lor.

Ca şi atâtea alte animale, pe care poporul le cunoaşte 
mai de aproape, broasca-i ofere elemente pentru prezi
cerile meteorologice. Din timpurile cele mai vechi există 
credinţa că broasca, în special brotacul, când cântă mâi 
des, vesteşte ploaia apropiată: «Broaştele când cântă, are 
să plouă»3. Această credinţă o găsim la aproape toate 
popoarele şi corespunde cu observaţiunile făcute de natu- 
ralişti. De aceea, poporul se slujeşte, pe alocuri, de un bro- 
tăcel ca barometru: umple cu apă o sticlă cu gâtul larg, 
pune înăuntru o scăricică şi bagă în sticlă o broscuţă verde. 
Dacă aceasta orăcăeşte mrdt şi se coboară în fundul sticlei, 
e semn că va plouă în curând 4.

Deoarece se observă adesea, după o ploaie abundentă, 
o cantitate neobicinuită de broaşte—care ies din ascun
zişul lor, ca şi râmele din pământ—poporul, din timpurile 
cele mai vechi şi până astăzi, a crezut şi crede într’o ploaie

1 VORONCA, op. cit, 985.
2 Rev. T. Pamfile, I, 59;—Comp. N. LEON, Med. pop., 80. 
8 VORONCA, Dat şi cred., 972;—GOROVEI, Superst, 359.
4 Comp. E. ROLLAND, Faune populaire, III, 74 - 75.
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CU broaşte: «Sorbul soarbe şi apa din râuri. Aceasta o face 
câteodată aşa de lacom, încât soarbe apa pănâ la fund, cu 
broaşte cu tot, care cad apoi pe pământ împreună cu ploaia. 
De aceea, după ploi mari, se văd multe broaşte; şi de aici 
vine şi zicătoarea «plouă cur broaşte», întrebuinţată când 
plouă îndelungat şi tare»1. «Broaştele mici sînt sorbite 
din mări de nori şi cad pe pământ»2. Această credinţă, 
e răspândită încă la Francezi3, la Germani4, la Cehi5, etc., 
iar învăţaţii de pretutindeni au combătut-o din răsputeri.

La Bulgari se crede însă că broaştele, când orăcăesc 
mult şi tare, anunţă o vreme uscată6. Tot astfel se crede 
în unele părţi ale Franţei că broscuţele, prin orăcăitul lor, 
anunţă o vreme frumoasă7. Această credinţă o regăsim 
şi la noi, dar numai «când cântă broaştele seara»8.

La Germani, se crede că dacă cineva vede primăvara, 
pentru întâia oară, o broască pe uscat, e semn că anul 
va fi uscat, secetos; dar dacă o vede în apă, anul va fi 
ploios9. Dar atunci, cum se vor împăcă părerile, când 
unii o vor vedeă întâia oară pe uscat, iar alţii în apă?

Alte preziceri meteorologice:
«Dacă până la Florii cântă broaştele, are să fie vara 

frumoasă»10. La Francezi, se crede că dacă brotăceii cântă 
prin copaci^ e semn că timpul va fi frumos 11.

1 T. PAMFILE, Duşm, şi priet, omului, 305; — Şezătoarea, III, 
122.

* Ghiluşul, an. I, No. 2, p. 13.
3 Rewue scient du Bourbonnais, 1899, p. 52—53.
4 Dos Buch der Aberglauben, 92;—WUTTKE, Der deutsche Volke- 

aberglaube, 116.
5 GROHMANN, Aberglauben und Gebrăuche, 82.
6 STRAUSS, Die Bulgaren, 288.
7 GHAPISEAU, Le Folklore de la Beauce, l, 280.
8 GOROVEI, op, cit., 360.
• Das Buch der Aberglauben, 104.

10 VORONCA, op. cit., 972.
CH. BEAUQUIER, Faune et flore pop.t I, 310.
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«De cum încep a cânta broaştele, se face primăvară şi poţi 
semănă păpuşoiu»1. Aceeaşi credinţă o găsim la Francezi2.

«Vremea se va strică, dacă broaştele vor eşi prin ogradă 
sau vor cântă înainte de Alexii)>3.

«Dacă broaştele cântă înainte de Alexii, e semn că va 
ninge de timpuriu» 4.

^ Există la foarte multe popoare credinţa că unele ani
male se duşmănesc toată viaţa lor cu alte anumite ani
male. O astfel de vrăjmăşie există între şarpe şi broască, 
şi aceasta e veşnic urmărită de duşmanu-i neîmpăcat. 
Dacă poţi ajunge la timp şi, cu o nuia — în special de 
alun — să desparţi aceste două animale, scăpând broasca 
din gura şarpelui, capeţi puterea de a alungă ploaia sau 
grindină, să deslegi farmece, să vindeci anumite boale, 
etc. Astfel:

«Cu o nuia, dacă vei scoate o brpască din gură de şarpe, 
cu nuiaua aeeea, dacă vei face semn către nori să se des- 
părţească, se despârţesc»5.

«Ploile se leagă şi se desleagă cu un băţ de alun cu care 
s’a scos o broască din gura şarpelui»6.

«Când vezi că un şarpe vrea să mănânce o broască, să 
iei un beţişor şi să-i desparţi, şi beţişorul acela e bun de 
alungat piatra: unde ameninţi cu el, într’acea parte fuge 
grindina»7. La Paşcani, se alungă grindina cu pielea unei 
broaşte prinse în beciu, care s’a jupuit de vie şi s’a aninat 
într’un capăt de băţ de anin8.

1 VORONCA, ibid.
1 E. ROLLAND, Faune pop., XI, 129. 1
8 S. FL. MARIAN, Sărbătorile, I, 122; —T. PAMFILE, Văz^ 

duhul, 5.
^ T. PAMFILE, ibid., 166.
5 DR. N. LEON, Istoria nat. medicală, 81; — GOROVEI, op. cit, 

4515.
• T. PAMFILE, op. cit., 128.
T Id., ibid.t p. 151.
» GOROVEI, op, cit:, 402.
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La Italieni: «Când dă cineva peste un şarpe care stă să 
înghită o broască, trebue să omoare şarpele cu mâna; omul 
poate să deslege apoi orice farmec şi să aline orice durere»1. .

La Bulgari: «Broasca scăpată din gura unui şarpe, dacă 
o dai unui copil s’o mănânce, se vindecă de palpitaţiuni» 2.

La Sârbi: «Dacă o femeie e în durerile facerii, un cunoscut 
o atinge cu o nuia pe spinare. Această nuia trebuie însă 
să fi slujit să scoată o broască din gura unui şarpe»3.

La Suedezi: «Dacă cineva desparte un şarpe de o broască, 
aşa ca să rămâie amândoi în viaţă, capătă puterea să 
uşureze. durerile unei femei ce trebue să nască»4.

Alte credinţe în legătură Cu broasca:
«Când te duci pentru întâia oară la scăldat, să bagi o 

broască în sân, ca să nu te înneci» A ^
Când broaştele cântă întâiu primăvara, e binte să te 

dai de trei ori peste cap, dacă vrei să fii sănătos peste an6, 
sau dacă vrei să ai noroc7, sau dacă vrei să crească bostanii 
mari8, sau ca să nu fie anul secetos9.

«Când auzi buratecul. primăvara întâiu cântând, dă-te 
de-a roata de trei ori, că nu te mai doare mijlocul la secere»10.

«Când vede cineva buratec întâiu, îl dă peste cap şi 
Eice: «buratec, buratec, cum îmi pari tu, aşă să-mi pară 
vara de uşoară»11.

La Cehi şi la Wenzi: «Cine aude primăvara pentru întâia 
Dară broscuţe orăcăind, să strige şi el, ca să nu fie răguşit

1 E. METALLI, Usi e costumi, 115.
2 STRAUSS, op, cit,t 395.
3 KRAUSS, Slao. Volksforsch,, 58.
4 Id., im
6 GOROVEI, op. cit., 4498.
« id., ihid,, 357.
7 Id., ihid., 423-4.
8 Id., ihid„ 362.
• Id., ihid., 425.

10 Rev. Ion Creangă, IV, 150 
GOROVEI, op. cit., 426
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tot anul». «Dacă vezi primăvara întâia brbască în • apă, 
vei plânge mult în anul acela; dacă o vezi în iarbă^ vei 
aveă multă bucurie» 1.

La Românii din Bucovina: «Ca să n’ai purici în casă, 
când auzi broaştele cântând, să mergi la fereastră şi. să 
întrebi: «Este mălaiu mărunţel în casă?» iar ei să răspundă: 
«nu-i, nu-i!»2. «Când faci casă, dacă găseşti o broască 
acolo unde se sapă temelia, are să-ţi meargă ca din apă» 3.

«Dacă cineva cu farmece îţi ia laptele dela vacă, apoi 
ia un brotac, pune-1 într’o oală cu urina vacii, pripeşte-1 
pe lângă foc, că cel ce ţi-a luat laptele dela vaci vine afară 
şi-ţi spune4. O credinţă analogă găsim în Franţa: «Vrăji
toarele strică laptele vacilor luându-le mana. Spre a împie
decă aceasta, se pune o broască într’o oală şi se ţine tot
deauna în staiil»6.

In medicina populară, broasca şi broatecul joacă un rol 
însemnat la tămăduirea diferitelor boale.

«Când îţi sînt umflate buzele, să săruţi broatec, că-ţi 
trece»6.

Sărutarea broatecului se face însă în special pentru vin
decarea de friguri.

«Când vezi buratec întâia oară primăvara, să-l săruţi 
de trei ori pe spate şi să-l dai peste cap, c’apoi nu mai 
ai friguri»7. «Cel ce nu voeşte să fie prins de friguri, să 
sărute un buratec pe pântece de trei ori8.'

1 GROHMANN, op. cil., 82. 299; — SCHULENBURG, Wendi- 
sches Volkst., 158.

» VORONCA, op. cit., 972. ,
8 Id,, ihid.
4 Şezătoarea, XII, 165.
8 ROLLAND, Faune pop., III, 52.
8 VORONCA, op. cit., 972.
7 GOROVEI, op. cit., 1432; —VORONCA, op. cit., 972; —DR 

N. LEON, op. cit., 81.
8 GRIGORIU-RIGO, Medic, popor., I, 76.
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<iBroatecul e făcut din inelul Maicii Domnului. A avut 
Maica Domnului o veriguţă — un inel — în capătul brâu- 
lui şi l-a prăpădit. Când s’a dus primăvara să-l caute pe 
unde l-a fost prăpădit, inelul s’a făcut albastru. Maica 
Domnului l-a luat şi l-a sărutat: «De-amu, zice ea, să ră
mâi printre buruieni, nu te mai iau!» Şi de aceea, broatecul 
când îl iei, îl săruţi de trei ori şi-l dai de trei ori peste umăr 
şi de trei ori printre picioare»1.

O credinţă, fără îndoeală, foarte veche; «Primăvara, 
cine vede vreun brotăcel prin iarbă, să-l prindă şi să-i 
scuipe de trei ori în gură, apoi să-i dea drumul, fiind bine 
contra frigurilor»2. Această credinţă exista şi în Franţa, 
în secolul al XVI-lea: «Femei, medicul regelui Henric al 
Il-lea, pomeneşte de un leac popular pentru vindecarea 
tusei: se prindeă o broască verde şi i se scuipă în gură, 
apoi i se dă drumul»3.

Un alt leac contra frigurilor; «Trei broaşte râioase se 
pun în rachiu, după ce pier, rachiul se bea, iar broaştele 
se aruncă spunând: «din vânt au venit frigurile, în vânt 
să se ducă». «Se poartă la gât un buratec omorît în rachiu, 
iar rachiul se bea»4. «Rachiul, în care s’a omorît un bu
ratec, se dă de băut bolnavului de friguri» 5.

Acest leac e întrebuinţat şi aiurea:
La Bulgari, se dă bolnavului de friguri să bea rachiu 

în care s’a omorît întâiu o broască 6.
La Germani, frigurile se vindecă cu rachiu în care s’a 

pus praful din trei ficaţi de broască 7.

1 VORONCA, op, di, 971.
8 GOROVEI, op, cit.y 1423, 1428.
3 SfiBILLOT, LeFoJk-Lore de France, II, 287; — E. ROLLA.ND, 

Faune pop,, III, 75.
4 DR. N. LEON, op, eit„ 80, 81.
4 GRIGORIU-RIGO, op, cit,, 77 
• STRAUSS, op. cit., 40.
’ WUTTKE, op. cit., 353; —HOFLER, Die Tiere, 41.
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Jn nordul Italiei, se crede că praful din şapte broaşte 
jupuite^ atunci când se iveşte pe cer un curcubeu, au darul 
să vindece de friguri1. *

«Contra frigurilor, bolnavul să poarte la gât o broască, 
timp de trei zile>). Babele pun un buratec şi-l omoară în 
rachiu. Din buratecul omorît se face o legăturică care 
se dă copiilor bolnavi de friguri s’o poarte la gât ?.

Şi acest leac e foarte răspândit aiurea:
In Franţa, o broască verde se atârnă de gâtul bolnavului 

de friguri, sau i se pune pe pântece ori pe cap, sau i-o coase 
în pălărie 3.

La Veneţieni, se ia o broască vie şi se pune într’un să
culeţ, care se atârnă de gâtul bolnavului de friguri, fără 
ca acesta să ştie; această broască absoarbe toată răutatea 
şi apoi moare4.

In Abruzzi (Italia) şi în Sicilia se leagă de fruntea bol
navului de friguri o broască vie sau jupuită 5.

La Germani, ca leac contra frigurilor, se atârnă de gât 
bolnavului, fără ca acesta să prindă de veste, o broscuţă 
într’o punguliţă; bolnavul trebue s’o poarte nouă zile, 
iar a noua zi s’o arunce peste cap în apă. Bolnavul să fugă 
apoi acasă, fără să se uite înapoi6. Acelaşi leac îl intrebuin- 
ţează şi Cehii7. Ungurii poartă de gât atârnată o broască 
uscată, ca leac contra malariei8.

Toate aceste mijloace de vindecare a frigurilor le în
trebuinţau şi Romanii. Plinius, între numeroasele leacuri 
ce recomandă pentru alungarea frigurilor, pomeneşte şi

1 MARIA GIRANDO, Usi di Sampcyref 21.
1 GRIGORIU-RIGO, op. cit.t 76-77.
» SfiBILLOT, op. cit, 287; — E. ROLLAND, op. cit, III, 75.
• G. BERNONI, Tradizioni pop. venei., 191.
• FINAMORE, Tradizioni pop., 137; — PlTRfe, Medic, pop., 441.
• WUTTKE, op. cit, 335.
7 GROHMANN, op. cit, 106.
• HOYORKA, op. cit, II, 344.



160 DIN PATINELE ŞI CREDINŢELE POPORULUI ROMÂN

nrmătoarele: «Să alegi o răspântie: acolo să" fierbi broaşte 
în untdelemn, să alungi cărnurile şi să freci pe bolnav cu 
această unsoare. Alţii omoară broaştele în untdelemn, le 
atârnă apoi bolnavului, fără ca acesta să ştie, şi-l freacă 
cu acest uleiu. Inima un^i broaşte purtată ca amuletă 
micşorează intensitatea frigurilor, tot astfel şi untdelemnul 
în care s’au fiert măruntaiele ei. Dar cel mai bun leac contra 
frigurilor, e să porţi atârnate ca amuletă, sau broaşte că
rora li s’au tăiat degetele, sau ficatul ori inima unui bro- 
tăcel într’o pânză de coloare cenuşie» L.

Broasca, ca amulet, e întrebuinţată în contra sperie
turii: «Copiii mici poartă broască cusută într’o petică la 
gât ca amulet în contra sperieturii» s. Aceeaşi credinţă o 
regăsim în Franţa 3. La alte popoare, e purtată ca amuletă 
în contra ameţelii4.

Alt leac contra frigurilor:
«Primăvara, când vei vedea întâia oară ouă de broască, 

să le iei şi să te freci peste tot trupul, şi anul acela să n’ai 
grije că te-or necăji frigurile»5. Aiurea, ouăle de broască 
vindecă de pistrui6.

Am arătat, mai sus că broasca e socotită ca având 
darul să absoarbă toate necurăţeniile din apă şi din aer. 
Tot astfel se crede că poate extrage veninul din orice 
rană, şi de aceea e deseori întrebuinţată în medicina po
pulară pentru vindecarea rănilor.

1 HisU nat.t XXXII, 38.
• DR. N. LEON, op. cit.t 81.
3 ROLLAND, op, cit., XI, 112,
4 HOVORKA, Vergleich. Volksmedizin, I, 418; —HOFLER, Die

Tiere, 39. . -
• GOROVEI, op. cit., 366; — DR. N. LEON, op. cit., 81; — GRI- 

GORIU-RIGO, op. cit., I, 76.
• WUTTKE, op. cit., 116;—JOHN, Aberglaiibe im Erzgebirge, 

240; — SCHULENBURG, Wendisches Volkstum, 103; — HOFLER, 
Die Tiere, 39, 41. ./
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«Se crede că dacă are cineva vreun buboiu care nu vrea 
să spargă, apoi să ia o broască, s’o frângă în două şi s’o 
pue încă caldă (!) şi sângerândă pe buboiu, care apoi 
se sparge» 1. Pentru sugerea veninului la bolnavii de bube, 
de brâncă, de cancer, de vărsat, etc., se aplică şi aiurea 
broaşte pe diferite răni: la Francezi2, la Germani3, la 
Cehi 4, la Italieni5.

«Părul la deget — o bubuliţă la degetele dela mâini 
de care sufer mai ales femeile care se înţeapă cu acul de 
cusut—se vindecă spintecând o broască râioasă şi pu- 
nând-o la deget» •. In Belgia, sugelul se vindecă vârînd 
degetul bolnav în gura unei broaşte7.

«Prăjită de vie,' broasca se pune la gât pentru gâlci. 
Spintecată de vie se pune cu partea sângerândă la rana 
din înţepătură, păr sau dalac»8.

La Aromâni, sugelul se vindecă astfel: «iei un brotăcel, 
şi despicându-1 în două, se prepară cu puţin zahăr şi se 
pune deasupra bubei»9. Tot la Aromâni, bolnavul de 
broaşte (un fel de umflătură la gât, la subţioară, la mâini 
sau la picioare) să puie pe partea bolnavă, broaşte pisate 
amestecate cu zahăr10, sau «să iei o broască şi s’o baţi 
într’o scândură: când se va uscă broasca, vor peri şi broaştele 
dela cel bolnav»11.

In . Franţa, se vindecă'de asemenea angina punând în 
gura bolnavului o broască care trebue să se umfle şi să se

1 GOROVEI, op. cit., 369.
2 SfiBILLOT, op, cit.f III, 286; — ROLLAND, op. cit.t XI, 109.
3 WUTTKE, op. cit., 116; — HOVORKA, op. cit., II, 402.
4 HOVORKA, ibid., II, 316.
5 PITRfi, Usi e costumi, III, 367.
« GRIGORIU-RIGO, op. cit., f, 141.
7 HAROU, Folkl. de Godarmlle, 18.
8 DR. N. LEON, op. cit., 81.
8 P. PAPAHAGI, Liter. pop., 272.

10 Id., ibid., 289.
11 Id., ibid., 306.

li
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înnegrească, ca să scoată răutatea1. Gâlcile şi scrofulele 
se vindecă tot acolo, în sec. al XVI-lea, cu broaşte aplicate 
pe gât2.

«Cu grăsimea de broască se unge la dureri de încheieturi» 3. 
Tot astfel se vindecă reumatismul şi podagra în Franţa şi 
în Germania4.

La Romani, broasca jucă un rol foarte mare pentru 
vindecarea boalelor de ochi. In Sicilia, se recomandă, 
pentru durerile de ochi, să se lege o broscuţă la tâmpla 
corespunzătoare ochiului bolnav şi să se lase acolo până 
moare 6. Tot astfel se procedează şi în unele părţi ale Ger
maniei6. Exact acelaşi leac e recomandat de Plinius7.

Printre leacurile întrebuinţate contra durerilor de mă
sele, figurează şi broasca, mai adesea fiartă în oţet, în 
Franţa8, în Bavaria9, în Boemia10, etc. Aceleaşi leacuri 
le întrebuinţau şi vechii Greci11.

«Legătura cu broaşte pisate pusă la pântece e bună 
de facere uşoară»12. In sudul Franţeij se pune de asemenea 
femeii care e să nască o broască pe pântece, ca să-i uşureze 
durerile facerii13.

Tot în legătură cu credinţa că broaştele absorb toată 
răutatea, se recomandă ca leac acelora care asudă prea

1 SEBILLOT, op, ciUf III, 286-7. 
a ROLLAND, op. cit., XI, 110.
8 DR. N. LEON, op. cit, 81.
4 ROLLAND, op. cit., XI, 109; —HOVORKA, op. ciL, 1,274;-— 

rn7T.T7n /.;/ l^)
‘ JJ, op. CU., Al, IU

HOFLER, op. cit., 42.
6 PITRfi, Medic, pop., 21^.
6 Tjrm?T 17Tî «;/ ah

X 1X JaIL) itxCcllC* pop%f ,
6 HOFLER, op. cit., 40.
7 Hist. nat., XXXII, 24.
8 SfiBILLOT, op. cit., III, 288. •
8 HOVORKA, op. ciU, U, 834, 843; —HOFLER, Die Tieref 

36, 37.
10 Id.t ibid., II, 839.
11 DIOSGORIDE, II, 28.
18 GOROVEI, op. cit., 2548. 
i8 HOVORKA, op. cit., II, 859.
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mult Ia mâini, să ia în fiecare mână câte o broască, şi să 
le ţie strânse până mor. Această credinţă o găsim în Franţa 1, 
în Germania 2, în Austria3, etc.

Broasca e întrebuinţată şi în leacuri pentru boalele 
vitelor: «Broasca de zemnic, pisată şi amestecată cu lapte, 
usturoiu şi păcură, e bună pentru vite bolnave» 4. «Broasca 
prinsă în martie se dă porcilor când sînt bolnavi de gură» 5. 
Şi Cehii lecuesc unele boale ale vacilor prin aplicarea unei 
broaşte6. In Franţa, o broască se leagă de o aţă şi se în
vârteşte în staul până moare, când vitele s’au îmbolnăvit 
din cauza deochiului7, sau i se dă să înghită o broască, 
când vita e umflată8.

S’a crezut în timpurile vechi, şi se mai crede şi astăzi, 
pe alocuri, că broasca râioasă emană din corpul ei sucuri 
otrăvitoare. Saliva şi udul ei, în special, erau considerate 
ca foarte vătămătoare.

La noi, se crede că negii provin «din apa ce iese din broa
ştei e buboase, când Ie iei în mână»6. «Dacă ţii o broască 
în mână şi te udă cu udul ei, atunci faci pe mână negei»10. 
«Dacă te udă pe corp broasca râioasă, se fac negi sau râie» n.

Negii aceştia se vindecă în modul următor:
«Se ia o broască vie, se omoară deasupra negului, zi

când: «Cum moare broasca, aşa să moară negul!». Se repetă 
de trei ori, apoi se leapădă broasca jos»12. Sau:

1 ROLLAND, op. cit, III, 71; — SfiBILLOT, op. ciU DI, 287.
2 WUTTKE, op. cit, 328; — HOVORKA, op. cit, II, 769; — 

HOFLER, op. cit, 41.
8 ROLLAND, loc. cit.
4 GOROVEI, op. cit, 400. 
fl Id.j ibid., 3258.
• GROHMANN, op. cit, 130.
? SfiBILLOT, op. cit, III, 280.
8 CH. BEAUQUIER, op. cit, 309.
® Şezătoarea, II, 70; — GRIGORIU-RIGO, op. cit, I, 128.

10 Rev. Ion Creangă, IV, 361;—Comp. GOROVEI, op. cit, Wtl,
11 DR. N. LEON, op. cit, 81.
12 GRIGORIU-RIGO, op. cit, I, 129-130.

11*
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«Se înfăşoară locul bolnav (negii sau râia) cu ouă de 
broască şi se ţine înfăşurat o zi şi o noapte»1.

In Franţa, se freacă negii cu o broască râioasă vie2.
In Modena (nordul Italiei) se procedează astfel: se ia 

un brotăcel, se jupoaie, cu dosul pielii se freacă negii; când 
pielea va fi uscată, vor dispărea şi negii3.

Udul broaştei nu provoacă numai negi, ci poate orbi 
pe acela ai cărui ochi au fost stropiţi de el. Această cre
dinţă o găsim în sudul Franţei 4,‘ în Sicilia5, în nordul 
Italiei 6. Tot în nordul Italiei se crede că udul ei, atingând 
capul cuiva, face să-i cadă părul7. In Abruzzi (Italia), 
udând pe cineva, broasca-i dă gălblnarea8.

S’a crezut multă vreme, chiar de oamenii învăţaţi, că 
privirea broscoilor ar aveă puterea de a fascină pe cineva. 
De aci credinţa, în Italia, că dacă te priveşte un broscoiu 
capeţi durere de cap 9, sau ţi se fac pe piele nişte pete roşii10.

Găsim la Aromâni o credinţă foarte curioasă: «Să iei 
limbă de broatec, s’o arzi şi apoi, după ce o pierzi, stro
peşte cu această cenuşe femeia, pe când doarme. Limba 
ei prin modul acesta se desleagă şi-ţi înşiră tot ce a făcut»11. 
Credinţa aceasta e extrem de veche. O aveau şi Grecii 
dela cari a'trecut probabil la Romani. Pliniusia, ne-o 
raportează aşă cum o găsim la Aromâni: «Democrit încre
dinţează că dacă se smulge limba unei broaşte vii... şi se

1 DR. N. LEON, op. cit.t 81.
2 SfiBILLOT, op. cit., 286.
• P. RICARDl, Pregiud. del pop. modenese, 50.
4 SfiBILLOT, op. cit., III, 273.
4 PITR6, Usi e costumi, III, 367.
• ANG. CIBELE NARDO, Superst., 206; Zool. pop. venetat 128. 
T Id., ihid.
9 FINAMORE, op. dL, 238.
• E. METALLO, op. cit., 114.

10 ANG. CIBELE NARDO, Zool. pop. uencla, 128.
11 P. PAPAHAGI, op. cit., 307.
12 Hist. nat., XXXII, 18.
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pune pe pieptul unei femei care doaririe, pe locul unde-i 
bate inima, femeia aceasta va răspunde adevărat la toate 
întrebările ce i se vor pune». Acelaşi lucru se crede şi în 
Scoţia 1. Tot aşă credeau şi Francezii, în sec', al XVII-lea: 
«Ca să cunoşti secretele unei fete, pune-i, pe când doarme, 
inima unei broaşte pe sân, şi-ţi va povesti toate tainele ei»2.

Ca încheiere, vom aminti câteva locuţiuni şi proverbe 
în legătură cu broasca^.

Când bea cineva multă apă, i se zice, în glumă: mu mai 
bea; că faci broaşte în pântece)). Tot astfel, la Francezi; «Les 
buveurs disent que Teau engendre des grenouilles, si Ton 
en boit»3. De aceea, beţivii, cari socot că «apa nu e bună 
nici în cizme», au l)otezat-o cu numirea de sirop de gre- 
nouille. Tot astfel la noi, apa e numită de aceştia ^in călcat 
de broaşte sau i^in de: unde cântă broasca.

Când cineva e prost, de dă în gropi, i se zice: isteţ ca 
broasca. Spaniolii, având aceeaşi părere despre inteligenţa 
broaştei, zic despre unul care e mai deştept sau mai pri
ceput decât credem: no es rana, adică «nu e broască».

E plin de noroc ca broasca de păr se zice despre cineva 
care n’are noroc de fel. Francezii, despre unul care n’are 
o pară chioară în pungă, zic: <dl est charge d’argent comme 
un crapaud de plumes». In aceeaş ordine de idei, se zice: 
când o face broasca păr, adică niciodată, şi întocmai ca noi, 
Spaniolii: «cuando la rana tenga pelos», adică «când va 
avea broasca păr», sau Francezii: «quand Ies crapauds 
auront des plumes». T)e aceea, când caută să ia cineva dela 
altul ceea ce nu poate aveă, i se zice; ceri lână dela broaşte.

1 ROLLAND, op, cit., III, 53.
2 Id., op, cit., XI, 114.
8 Id., op. cil,, XI, 131.
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Şi broasca-p întinse laba s'o potcovească sau, în Bucovina, 
omul potcoveşte calul^ dar broasca întinde şi ea piciorul sro 
potcovească1, despre cineva care caută să se măsoare cu 
altul mult mai mare, mai puternic decât dânsul.

A se face broască la pământ, a se aşterne pământului, 
spre a nu fi zărit, cum de pildă, la Alecsandri2:

Când văd tabere viind 
Şi ciocoii nălbâstrind,
Mă fac broască la pământ, 
îmi aşez durda spre vânt 
Şi mi-1 iau la căutare...

Aceeaşi imagine o găsim întrebuinţată în sec. al XVI-lea 
de vestitul medic al lui Henric al IV-lea, Ambroise Pare: 
<dl le chargea sur son epaule et le jeta ă terre sur Ies reina 
tout tendu comme une grenouille»3.'

□ □ □

1 VORONCA, op. ciL, 972. 
* Poezii pop., 260.
1 Oeuvres, III, 923.



XII.

STRĂNUTUL
Cronicarul Neculce povesteşte, în O samă de cui>inte9 

următoarea întâmplare: «Barnovskî-Vodă mergând cu 
multă gloată din ţară la Poartă, cu mulţi boieri şi mazili şi 
curteni şi cu ceilalţi mai proşti, şi preoţi şi cu călugări, 
şi mergând pe drum şi poposind, şi şezând la masă, au în
ceput a strănută Barnovski-Vodă des şi tare. Iară boierii, 
cari erau la masă cu Barnovski-Vodă, i-au zis după obi- 
ceiu: {^Sănătos, Doamne, pre i^oia Măriei Talele Iar pe 
urmă, văzând că tot strănută, un boier să fi zis: «Viermi, 
Doamrie!», şi cum i-au zis «viermi. Doamne!», au şi tăcut 
de strănutat»1.

Fără a ne opri la incidentul cu «viermii», despre care 
n’am mai aflat vreo menţiune aiurea, să ne ocupăm de 
obiceiul de a ură sănătate celui ce strănută, care datează 
din timpurile cele mai îndepărtate ale omenirii.

Vechii Greci urau celui ce strănută: «Ze^s să te ţie sână- 
tosl» şi tot astfel Romanii: «JupUer cu tinel» Iezuitul Fa- 
mianus Strada (1572—1649) scrie în cartea lui Prolusio- 
nes academicae: «Intâmplându-i-se lui Cicerone să stră
nute odată în timpul unei reprezentaţiuni la Roma, toţi 
spectatorii se ridicară de pe scaunele lor şi-i strigară: «Ju- 
piter să te aibă în paza luii»

Urarea adresată celui ce strănută s*a păstrat până în 
zilele noastre Ia toate popoarele. La noi, se zice: Doamne 
ajutăl Să-ţi fie de hirte \ Sănătoşi, etc.^ La Francezi: Dieu 
\>ous henissel A vos souhăitsl A voire sântei La Italieni:

1 Letopiseţele Moldaviei, II, 184
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Alia salute \ La Germani: Helf Gottl Prositl La Slavi: 
Na zdorovie\ (Ruşii), na zdrowie\ (Polonezii), na zdrawljel 
(Sârbii), eţc.

«Gând strănută un copil mic, trebue să-i zici numai 
decât: Doamne ajutâ-i cu bine! sau Sănătos!, ca să crească 
mare»1. Până şi calului trebue să-i zici: «Sănătos!», când 
strănută2. Urarea aceasta e de rigoare, şi vai de cel ce 
n’o respectă sau îşi bate joc de această credinţă.

In Alsacia, un om care aveă obiceiul de a-şi bate joc de 
cei ce urau la strănut, fu osândit, după moarte, să se aşeze 
în fiecare noapte sub un pod şi să strănute mereu până ce 
i se va adresă urarea obişnuită. O fată streină de locul acela, 
auzind pe cineva strănutând sub pod, zise, crezând că e 
vreun om viu: Să-ţi fie de bine! şi de atunci sărmanul 
suflet fu scăpat de osândă3.

Sub un podeţ, care uneşte cele două maluri ale părăului 
Auerbach, cineva auzi într’o zi strănutând de trei ori în. 
apă. De trei ori persoana repetă: Doamne ajută!,Cu chipul 
acesta scăpă de osândă un copil care de treizeci de ani 
aşteptă această urare. Dincolo de acelaşi pod, altă per
soană auzi în apă strănutând jde trei ori. La primele două 
strănuturi răspunse: Doamne ajută!», dar la al treilea stră
nut, strigă: «Dracu să te ia!» Atunci văzu în apă un fel de 
vârtej, ca şi când s’ar fi sbătut cineva acolo cu putere4.

In toată Germania, de altfel, e credinţa că stafiile stră
nută de trei ori. Dacă se găseşte cineva să ureze la fiecare 
strănutat: Să~ţi ajute Dumnezeu! atunci sufletul acela e 
scăpat de osândă 5.

Din timpurile cele mai vechi, această mişcare convul
sivă a muşchilor expiratori, ca şi toate celelalte mişcări

1 Revista Ion Creangă, II, 51, 296.
2 GOROVEI, Credinţi, 3594.
• SfiBILLOT, Le FolJk-Lore de France, II, 356. 
4 DE CHESNEL, DicU des supersiitions, 347.
• WUTTKE, Der deutsche Volksaherglauhe, 482.
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involuntare, ale unor părţi din corpul nostru, au fost con
siderate ca semne supranaturale, şi poporul le-a interpre
tat în diferite chipuri, socotindu-le preziceri, bune sau rele, 
după momentul în care se produceau, după vârsta sau 
sexul persoanei care le emitea, etc. Interpretările pe care 
le dă poporul palpitaţiunilor, clătinărilorj bătăilor, etc., 
fiecărei părţi din trupul nostru (tâmplelor, sprâncenelor, 
pleoapelor, urechilor, etc.), se găşesc toate reunite într’o 
carte, foarte răspândită la noi, la popoarele slavice şi la 
Greci numită Trepetnic1.

Cu privire la strănut, următoarele credinţe sînt răs
pândite mai pretutindeni: «Se crede că dacă a strănutat 
cineva îndată după ce a spus ceva, zisele lui sunt adevă
rate şi se vor împlini. Când strănuţi e bine, şi ceea ce gân
deşti atunci se va izbândi»2.

Aceste credinţe le aveau şi vechii Greci. Homer pove
steşte3 cu privire la Penelope care nu mai puteă scăpă 
de stăruinţa peţitorilor ce nu-i dau răgaz să mai aştepte 
întoarcerea Iui Ulisse:

... Tare atunci strănută Telemah, şi ’mprejuru-i
Sala de tot sguduită fu. Iar Penelope surâse.
Către Eumeos grăi apoi aste cuvinte-aripate;
Du-te în sală, Eumeos, şi chiamă de grabă streinul!
Oare nu vezi că fecioru-meu când am vorbit sirănuiai-a?
Semn e că toţi peţitorii de moarte pândiţi sînt...

Tot astfel, când vestitul general Xenophonte, în expe
diţia lui contra Perşilor, ţineă oştenilor lui o cuvântare 
înflăcărată ca să-i îmbărbăteze, deodată unul din cei zece 
mii de soldaţi strănută şi <daptul acesta fu pentru toţi un 
semn că cel ce vorbiă eră salvatorul lor şi că trebuiau să-l 
proclame ca şef al expediţiei».

1 Comp. GASTER, Liier, pop. rom.t p. 517-519. 
* GOROVEI, Credinţi fi superstiţii^ 3587-8.
1 Odissea, XVII, 541-6.
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Cu foarte puţine excepţiuni, şi din* timpurile cele mai 
vechi, strănutatul a fost considerat la toate popoarele ca 
un semn de noroc.

«Pentru cel care strănută, e şemn că va face veselie. 
Când strănută, este semn de chef şi-şi face omul crucea1.

La Teocrit vedem fetele adresându-se lui Menelas, când 
pleacă cu iubita-i soţie Elena: «Fericite mire, dea zeii să-ţi 
strănute cineva când vei ajunge la Sparta».

Vechii Romani ziceau despre femeile frumoase că zeul 
dragostei trebue să fi strănutat la naşterea lor. Astfel 
exclamă Properţiu, în versurile lui despre Cynthia, fiica 
poetului Hostius:

In primele tale zile Amor strănută ca semn de noroc.

Catul, în frumoasele-i versuri despre «Acme şi Septimius», 
pretinde că Amor a întărit jurămintele de dragoste ale lui 
Septimius strănutând de mai multe ori în dreapta:

Astea zicând Gupidon. strănută sprQ dreapta,
Dând mărturie...

Plutarh povesteşte că Socrate vedeă în strănutatul din 
dreapta un semn de izbândă a unei întreprinderi; «dacă 
strănută însă cineva la stânga lui, nu întreprindeă nimic 
în ziua aceea. Dacă el însuşi strănută pe când lucră, eră un 
semn că trebue să lase lucrul. Strănutatul eră pentru el 
şi un semn al demonului său păzitor. Acesta-1 preveniă 
făcându-1 să strănute, când trebuiă să se păzească de furia 
nevestei sale, prezicându-i momentul când o apucă arţagul.

După credinţa rabinilor, strănutatul eră, la început, 
un semn de moarte, dar patriarhul lacov ar fi obţinut 
dela Dumnezeu ca efectul lui să se schimbe în bine.

După Aristotel, dimpotrivă, strănutatul e o favoare a 
cerului pe care trebue s’o primim şi s’o cinstim ca pe un

1 GOROVEI, op, cit,, 3589, 3593.
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lucru sfânt şi ca un semn de sănătate deplină. Această cre
dinţă e împărtăşită de Hipocrat, care socoteşte chiar că 
femeia însărcinată e plină de noroc când strănută mai des.

In timpurile noastre^ la noi şi la alte popoare, strănutul 
îşi are importanţa lui, ca semn favorabil sau nefavorabil, 
după repetarea lui, după timpul, locul sau împrejurările 
în care se produce.

La Englezi găsim următoarele credinţe:
«Dacă intră cineva într’o casă şi strănută o singură dată, 

e semn de noroc. Dacă-ţi vine cineva în casă şi strănută 
odată, roagă-1 să mai stea; dacă strănută însă de două ori, 
pofteşte-1 să plece. Dacă strănută cineva trei nopţi în şir 
dc câte două ori, trebue să moară o persoană din casa aceea. 
Dacă intră cineva într’un han şi strănută de două ori, să-şi 
ia iute catrafusele şi să'şi caute alt adăpost, dacă vrea să nu 
păţească ceva. Omului care strănută odată, luni de dimi
neaţă, când se scoală, are să-i meargă bine toată săptă
mâna ; dacă strănută de două ori, se va întâmplă contrariul1.

In Japonia "e următoarea credinţă: Despre cel ce stră
nută odată, îl vorbeşte cineva de bine; dacă strănută de 
două ori, îl vorbeşte cineva de rău; dacă însă strănută 
de trei ori, atunci... are guturaiu.

La noi, se cred următoarele despre strănut:
«Venindu-i cuiva să strănute şi neputând, apoi se crede 

că va fi purtat de nas de cineva. Cine strănută în seara de 
Sf. Vasile, are noroc tot anul. Dacă strănută cineva sâm
bătă dimineaţa, nu va sfârşi lucrul ce şi-a propus2.

«Când un copil strănută la lăsatul secului, atunci să i se 
dăruească o vită oarecare, ca să aibă parte şi noroc de ea» 3.

«Cine nu strănută în ziua de Anul Nou, acela nu va ajunge 
până la anul viitor»4.

1 K. ICNORTZ, Z>er menschliche Kdrpert 115,
2 GOROVEI, op. cittf 3590-92.'
3 Revista Ion Creangăt III. 212.
4 MARIAN, Sărbătorile, I, 149.
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Când strănută un bolnav, se crede că se va însănătoşi.
Parte din aceste credinţe şi multe altele cu privire la 

strănutat se găsesc răspândite la toate popoarele.
Astfel, la Germani:
«Când copilul cel mai tânăr strănută sâmbătă seara în 

pat, urmează o săptămână norocoasă. Dacă un copil stră
nută când îl duce la botez, va deveni deştept. Când, în 
timpul cununiei, unul din miri strănută, căsnicia nu va fi 
norocoasă. Când strănută cineva dimineaţa de trei ori, 
însemnează noroc sau va căpătă un dar. Dacă strănută 
un bolnav, se însănătoşeşte. Dacă strănută cineva noaptea, 
a scăpat de osândă un suflet chinuit»1.

«Dacă strănută cineva în ajunul Crăciunului sau al 
Anului Nou e semn că anul ce vine va fi norocos2.

La Cehi:
«Dracul se recunoaşte după faptul că trebue să strănute 

tare când zăreşte o cruce»3.
La Veneţieni:
«Când un bolnav strănută, e sigur că nu va muri în

acea zii’4

La Bulgari:
«Cine strănută întâiu în ajunul Crăciunului, va căpătă 

un dar dela cineva. Când crapă dracul de ciudă? Când 
strănută morţii»5.

In Scoţia se crede că nebunii nu strănută. Dacă strănută 
cineva acolo, e socotit că e sănătos la minte.

Când un Indian strănută pe când face spălăturile reli
gioase în Gange, îşi repetă rugăciunea.

Siamezii explică în chipul următor strănutul: Judecătorul 
etern răsfoieşte într’una cartea în care sînt însemnate

1 WUTTKE, op. cit., 208, 216, 219, 222, 483.
2 P. DRECHSLER, Sitte, Brauch u. Volksglauhe, I, 42.
3 WUTTKE, op. cit, 259.
4 BERNONI, Credenze, 32.

6 GHEROF, Rjecinik, I, 442.
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viaţa şi faptele oamenilor. Când atinge foaia cu numele 
unei persoane, acea persoană trebuie să strănute. De 
aceea li se zice celor ce strănută: «Să-ţi dea judecătoru 
o hotărîre favorabilă!»

Ca încheiere, iată ce povesteşte poporul din Bucovina 
despre obiceiul de a ură celor ce strănută:

«Zice că a fost un fecior de boier şi a vrut să plece seara 
la drum. Calul îi sta legat afară, numai să încalece şi să 
pornească. Un tâlhar însă, văzând calul, se apropie să-l 
fure. Tocmai atunci vede sub fereastră pe un strigoiu, 
cum pociă pe feciorul boierului, care în minutul acela a stră
nutat. <<Sânâtosh9 a strigat tâlharul de afară, iar strigoiul 
de ciudă a crăpat; căci, de nu-i ziceă tâlharul cuvântul 
acesta, feciorul boierului eră mort. Auzind cei din casă 
sgomotul, au ieşit afară, întrebând ce este. «Veniţi singuri 
şi-ţi vedeă, răspunse tâlharul, să vă încredinţaţi ce treabă 
v’am făcut. De nu veniam eu ca să vă fur calul, boierul 
cel tânăr eră acum mortD. Şi le arătă pe strigoiu crăpat. 
Cu toţii s’au bucurat şi i-au dat de bună voie calul. Iar 
de atunci a rămas obiceiul ca întotdeauna să se zică la cel 
ce strănută: «Sănătos!»1,

□ □ □

■; UjŢUi. PEDAGOGIC 
^ />*• ! CONSTANŢA

CCA

Nr. Inventar

1 Rer. Ion Creangăt VI, 51.
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V. Tâlhari.
Hranghelul 126.
llristos 60, 143, 144; v. Isus.

Iapă 136, 150.
Iarba de aur 29, 43, 44, 45.
Iarba ciocănitoarci 44.
Iarbă dulce 36.
Iarba fiarelor 19 urm., 43, 47.
Iarba fierului 19.
Iarba rândunelii 17.
Iarba rătăcirii 46. 
lai'ba şerpilor 45.
Iarba tâlharilor 19, 23; — tâlharului 

24-Iarba care vindeca muşcătura şar
pelui 18.

Jarilo 96.
Idropici 119.
Ied negru 42.
Iepure 66, 136. 
lernatcc 99.
Ignatul 127.
Ilie (Profetul) 117, '

Ilie (Sf.) 117, 120, 125, 131.
Ilie Pălie 125.
Inel 156.
Inimă de broască 158, 163.
InscQte vătămătoare 64.
Invizibilitate 30, 38, 39, 40, 41, 44, 

45.
Invocarea ploii 92, 94, 95,
Invocarea spiritelor 42. 
loan (Evanghelistul) q24. 
loan Botezătorul (Sf.) 122. 131. 
loan de toamnă (Sf. )125. 
loan de vară (Sf.) 124. 
loan Milostivul (Sf.) 126. 
loan fierbe-piatră 124.
Iordanul 122.
losafat (Sf.) 113.
losif (Sf.) 116.
losua (văzut în lună) 69.
Isis 113.
Ispasul 128.
Isus 60, 142.
Iuda 8, 11, 124; — Iscariotul (văzut 

în lună) 70. 
hvkrauL 46.
Izvor 142.

îmbrăcăminte pusă pe dos 46. 
împerecherea lupilor 134. 
împletitură 135.
Improurarea 103. 
împrumuturi 135. 
împunsătură de ac 135. 
înălţarea 105, 109, 120, 128.. 
încălţăminte 46, 139; crearea încăl

ţămintei 63.
închinarea lanţului Sf. Marii 121. 
închisoare 28, 30. 
încuietoare 26, 30, 47. 
îngeri izgoniţi din cer 60.
Inncc 123, 126, 129, 154. 
însurătoare 16. '
întâlnirea iinci broaşte 149; — unui 

lup 139. .
întâmpinarea Domnului 85. 
întunecimi de sOare şi de lună 73. 
Intunerecul 58. 
învierea 138.

Jidovul rătăcitor (văzut in lună) 
70.

Jigănii 135, 136.
.Ti vini 124, 138.
Joitannistag 99.
Joia ciorilor 121; — curată 127; 

— frumoasă 121; — furnicii 121; 
—furnicilor 127; — iepelor 121, 127. 
128; — mânioasă 121; — necurată

12#
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128;^—nepomenită 127, 128;
— seacă 121.

Joi-Mari 115, 128.
Joimăriţa 115.
Judecata 149.
Jug 12—13.
Jupiter 113, 117,

Kaprad 46.
Ketzer 61.
Kostroma 96.
Koatrubonko 96.

Lacăt 22, 26, 29, 30, 33, 47.
Lăcustă 65, 123, 129; creaţiune a 

lui Ahriman 64.
Ldngschwanz 136.
Lăptari 100.
Lapte 53; v. Mană.
Laptele câinelui 30.
Lăsatul secului 112, 137, 169.
Lasica 119.
Lătrat 43, 45.
Lăutari 50.
Lăuze 117.
Lazăr (Sâmbăta lui) 127, 128. 
Lăzărelul 128.
Legarea gurii lupului 136, 137, 138. 
Legarea ploilor ţ53.
Legende cosmogonice 59.
Leniures 103.
Leu (pe cai'o călăreşte soarele) 74. 
Leuştean 100, 104.
Liliac 53; creat de diavo 64.
Limbă de broatcc 162.
Limba cucului 29, 32.
Lingoare 122, 129.
Lipirea gurii sobei 137.
Logodna păsărilor 121, 123.
Lopată 76.
Lotus 59.
Lovituri 124, 125, 127, 129.
Luca (Sf.) 118, 119.
Lucifer (văzut în luna) 70.
Lucinul 126.
Lucruri pierdute 44;
Lumânarea dela Paşti 7.5; luin. sfin

ţite 38.
Lumii (Sfârşitul) 74, 67.
Lumina 58, 63.
Luna 49, 53, 70, 71,, 83, 84;—e 

creată de diavol 64; — e sora 
soarelui 71; —chiorită 71; — mân
jită 71, 72; — mâncată de vârcolaci 
74; întunecime do lună 75; lună 
nouă 54; lună plină 42; petele din 
lună 66 urm.; S-ta Lună 75.

(^uni 48, 53 ; Lunea albă 121; L, bur

dufului 121; L. ciorilor 121; L« 
curată 127; L. păsărilor 121; L. 
păstorilor 127; L. rătăcită 128; 
L. viermilor 121.

Lup 45, 88, 99, 119, 122, 123, 123, 
126, 127, 128, 129, 130 urm.;
creaţiune a diavolului 63, 132, a 
lui Ahriman 64; lupi urmărind 
soarele şi luna 77; Ziua lupului 
121, 126.

Lupercalia 86, 113, 134.
Lupta intre Dumnezeu şi. diavol 62* 
Lupu (Martirul) 119, 125.
Lut 62, 92, 137.

Măcelari 116, 117.
Măcinicii 124.
Macoveii 125.
Macoveiul m*sului 121.
Măgar 83; creat de diavol 63.
Magi (Regii) 115.
Maica Domnului 142, 143, 144, 156;

Maica Precista 142.
Maimuţa (creaţiune a diavolului) 63. 
Malaria 157.
Malej 136.
Mama ploii 91, 92.
Mămăligă 48, 73.
Mana laptelui 99, 101, 102, l2î, 155. 
Mâna stângă 49.
Mâncare 138, 140.

■ Mandragora 53, 55, 56.
Mandragoras 56.
Mani 113.
Mânicătoarcă 124.
Manichei 59.
Mânie 126.
Manta care te face invizibil 15. 
Mântuitorul 142.
Mai’cianiţi 59.
Marcu (Evanghelistul) 124.
Marcu Aureliu (văzut în lună) 71. 
Marcu boilor 124.
Mare 57, 141.
Marea Roşie 35.
AI arena 96.
Măria marc (Sântă) 125.
Măria mică (Sântă) 126.
Marinari 119.
Marino (San) 117.
Marto 113.
Martin (Sf.) 113.
Martinii 123, 134.
Martiri 113. '
Marţea albă 121; — ciorilor 121, 127;

— mânioasă 121; ^— seacă 121;
— vaselor 127.

Marţi (S-ta) 116,
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Marzana 96.
Măsele (Dureri de) 116,
Mătănii 48, 49, 75.
Mătcălâul 128.
Mateiu (Sf.) 117.
'Mătrăguna 19, 28, 46, /kl urm. 
Mătură 148. .
Măturarea cosei 73.
Mâţă 84; v. Pisică.
Mavra (S-ta) 119.
Melesteu 73.
Merois 34.
Mestecău 73.
Metalele (crearea lor) 64.
Meteorologie 151, 152, 153.
Miercurea frumoasă 121, 127;—neagră 

' 121;—strâmbă 121, 127.
Miercuri (S-ta) 116.
Miere 47, 49, 51.
Miezul Păresimilor 127.
Migraţiunile păstorilor 59, 62, 142. 
Mihail (Arhanghelul) 60.
Mihail (Sf.) 113.
Mina (Sf.) 126.
Mine de aur 40.
Mistreţ 59.
Moara (crearea ei) 63.
Moarte 129, 148, 149, 170.
Mohor 18.
Mpise 67; — văzut în lună 70. 
Monstru ce provoacă eclipsele 77, 79. 
Moş Ajunul 116, 131.
Moşii de Mărţişor 124.
Moşilor (Sâmbăta) 128.
Mucenicii 124.
Munţii 61.
Muscă 84, 85;, creaţiunc a diavolului 

64.
Muşcătură de şarpe 18.
Muşdeiu 104.
Mutătoare 48, 52, 53.
.Muţenie 150.
Muzicanţi 118.

Nâduşală 145, 160—161.
Napia 141.
Năsdrăvan 22.
Năsdrăvan 22.
Naşterea Mântuitorului 142.
Naşterea Sf. loan Botezătorul, 99, 

112.
Naşteri 127, 129.
Nebuneală 126, 127, 128, 129. 
Necazuri 127, 129.
Necuratul 37, 38, 40; v. Dracul, Dia

volul.
Nedeia 121.
X^ediela (Sveta) U6,

Negi 161, 162.
Nevăstuică ^2, 119, 136.
Nicolae (Sf.) 120, 127; — de vară 124. 
Nod în papură 7.
Nomol 141.
Noroc 145, 154.
Noroiu aruncat pe lună 72.
Nuia 15, 154; —de alun 153;—nuiele 

văzute în lună 67, 70. 
Numărătoarea ouălor 121, 127.
Nume ce nu trebuie pomenit 135,
- 136, 149, 150.
Nunta şoai’ecilor 121, 124.

Oaie 3.3, 45, 65, 83, 84, 134, 135;
crearea^ ei 63.

Oală 137, 148,*155.
Oameni buni 61.
Oamenii din lună 66.
Obiele uscate în lună 69.
Obrejenia 125.
Ocări 125.
Ochi 15; —de lup 140. v
Ol 148.
Oloşeală 118, 123, 129.
Onuda e creată de Ahriman 64;

omizi 123, 129.
Omului (creaţiunea) 62, 63.
Onufrie (Sf.) 124.
Opăreală 123.
Opărirea gâtului lupului 135.
Opnrlia 121, 125.
Orăcăitul broaştelor 150, 151, 152. 
Oracolul de la Delplii 114.
Orbire 124, 147, 162.
Ormuzd 58, 64.
Osie 126.
Otterhraut 45.
Ouă de broască 158, 162.
Ouen (Saint) 119.
Ovidenia 127, 137.

Păcură 69, 104, 161.
Pagubă 125, 129;—pe câmp 123. 
Pahar neînceput 51.
Păianjen 65.
Paie (furate de un Ţigan) 67.
Pâine 47, 48, 50, 52, 146.
Pales 106.
Pălie 125.
Palilia 99, 100, 103, 105, 108.
Palmă 26, 27, 33.
Palpitaţiuni 154.
Pământ 57, 61, 141; crearea pămân

tului 141, 142; sfârşitul pămâu-
- tului 71.
Pantelimonul 125.
Papa 111,
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Paprat /iG.
Papură (Nod în) 7.
Păpuşi ai’uncatc în apă 92, 93, 95, 

96; — de lut 91.
Par 91.
Păr (= ponml) 100.
Păr 134; căderea părului 162; creşte

rea părului 108; — despletit 50, 
94, 95, 139; — de lup 140; — Ia 
deget 159.

Paralizie 34.
Paraschiva (Cuvioasa) 126.
Parca 12.
Păresimilor (Miezul) 127.
Pasăre 83. , .
Păstori 99, 100, 103,' 105, 130, 131, 

142.
Pus toritul 130, 131.
Paşterca oilor şi a vitelor 1014
Paşti 105, 109, 112, 128.
Pat 57, 139.
Patereni 61.
Pauliîicni 59, 60, 65.
Pavel 09.
Pavel (Apostolul) 59; — Sf. văzut în 

lună 70.'
Pavlichiani 61.
Pelegrin (San) 120.
Pelin 104.
Peregrinus (SancUts) 120.
Pescar 117, 118.
Peşte 136; peşti susţinând stâlpii pă

mântului 8.
Pete roşii 162.
Petele din lună 66 urm.
Pelka (S<^eta) 116.
Petru (Sf.) 113, 117; — patronul lu

pilor 133; —văzut îii lună 70.
Pharaon 67.
Piatră 35, 117, 119, 124, 125, 126, 

128; zilele de piatră 121;—care 
redă vederea 17; piatra iadului .29 ; 
pietrele lui Sâm-Pietru 121; v. 
Grindină.

Picus marliits 24.
Piele goală 40, 50.
Pieptănatul 134; — cânepei 135.
Pieptene 134.
Pietrari 120.
Pielru (Sâm-) 121,' 124, 125; — de 

iarnă 122, 134.
Pilipii 123, 134; — de toamnă 127, 

134 ; V. Filipii.
Pilipu ăl şchiop 127.
Pintelci călătorul 125.
Pisică 83, 85; creată de Dumnezeu 03; 

creată do diavol 63.
pistrui 158,

Plâns 155.
Plante (crearea lor) 64;—cu puteri 

miraculoase 16, 17.
Ploaia .85, 93, 94, 140, 151, 152, 153 ;

creată de Dumnezeu 64; —cu 
< broaşte 151-152.
Plop. 108.
Ploşniţă 65.
Plugul (crearea lui) 03. .
Plumbul (creat de diavol) 64. 
Pobrajeni 125.
Pocituri 123, 125, 128, 129;.—croate 

de diavol 63.
Pocroavă (Sf.) 126.
Podagră 120, 160.
Poftă de mâncare 17.
Pomeiii 113.
Pons Sublicius 92, 93.
Popă 91, 95.

- Porc 83, 116.
Porumbel 83, 85; creat do Dumnezeu 

64.
Postul mare 105; — negru 127;—Sâni- 

Pietrului 124.
Potcoavă 22, 29, 32.
Potir 20.
Potop 146.
Praesentatio Domini 85.
Praf de broaşte 157.
Prag 104.
Precupul 125.
Preot (creaţiunca lui) 03.
Pricolici 73.
Pricopul 125.
Prigoare 31.
Primăvara 98, 99.
Primejdii 124, 126, 127, 129. 
Privighetoarea e creată de Dumne

zeu 64.
Procesiuni pe câmp 112.
Procoavele 121, 126.
Procopie (Sf.) 119.
Procovăţ 42.
Proorul Sf. Gheorghe. 124.
Proţap 63.
Pui 83, 124.
Pupăză 31.
Purice 65, 155.
Puriţicalio S. Mariaje \>irginis 85. 
Puşcă (Focuri de): trase spre soare 

sau spre lună 78, 79.
Puţ 92, 94, 145; puţxiri acoperite în 

timpul eclipselor 79, 80.
Pythia 113.

Răchită 100, 102.
Rachiu 48, 156, 157.
Răguşire 139, 154,
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nâhiis 76.
Râie 161, 162.
Râioşi 119.
Râmă 83, 84, 85.
Ramuri verzi 100, 101.
Rândunică 17, 29, 31; croată de 

Dumnezeu O^i.
Rânduniţă 19.
Răni 158.
Rapăn 150.
Răsărirea soarelui 107.
Răscruce 39. *
Răstignirea Mântuitorului 142. 
Rătăcirea drumului 45, 40, 55.
Raţă 83, 84, 85,
Reumatism 160.
Roată 104.
Bobigalia 112.
Bobigus 1il3.
Roc (Sf.) 117, 120.
Bocfi (Saint) 120.
Boco (San) 117.
Bogat ions 112.
Ropotinii 121.
Ropotiuiul Iestelor 128.
Bosalia 116.
Jto^topasca 17. '
Rouă 15, 19, 24, 28, 107-, 108. 
Rufelor (Spălatul) 135.
Rug 100.
Rusale (SEl'at, de) 12S.
Rusalii 47, 112, 115, . 128.
Busaii/a 115.

Sac 63, 138.
Soi.rificii onieno.şti 93.
Săgeată 18; săgeţi asvârlito spre soare 

sau spre lună . 78.
Saint-Jeqn 99.
Sâmbătă 170; Sâmbăta Floriilor 12;:>: 
_ S. în praguri 127; S. lui Lazăr 127 

128; S. morţilor 112, 127; S. Mo 
f;iIor 128; :S. ursului 121, 127 
Sâmbetele de piatră 121.

Sâmodru 126.
Sâm-Pietru 119, 121, 124, 125;—de 

iarnă 122, 134. «
Sam'ii 124.-
Sănătate 54, 107, 154, 170.
Sânge (Vas cu): văzut In lună 68, 

09.
San-Giovanni 99.
Sân-Medru 121, 126.
San-Toader 121, 127; Sân-Toadcrul 

cel Mare 127.
Sânziene 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42 

46, 47, 99, 112, 124.
Săptămâna albă 127; — brânzei 127;

— cailor 127; — luminată 128;
— mare 127;—nebunilor 127. 

Sărbătoarea darurilor 110;—dinţilor
124; — iernii 110; — Matroanelor 
110;—părinţilor 110;—sclavilor 
110; — Soarelui 112; — şarecilor 
124; —tâlharilor 120; sărbători bă
beşti 121, 122; sărbători creştine 
111; sărbătorile lupilor 138.

Sarcină de nuiele, de spini (In lună) 
67.

Sare 47, 48, 102.
Sărirea peste foc 104, 105, 106, 107. 
Sărutarea broaştei 155, 156.
Satanael 60.
Sava (Sf.). 127.
Scaiul e creat de diavol 64.
Scăldat 107, 154.
Scaloianul 90, 97.
Scânteiuţă 49.
Scirpei Quirites 93.
Scorbură 31, 35.
Scorpie 98;—susţinând stâlpii pă

mântului 8.
Scoirpionul e creat de Ahrimau 04. 
Scripcă (crearea ci) 63.
Scrofule 160.
Scuiparşa Iii gura broaştei 156. 
Secetă 128, 129, 154.
Secure 137.
Semina 121.
Semn bun 149, 167, 1G8, 169, 170;

— rău 148, 149, 167, 168. 169, 170. 
Severo (San) 120.
Sferracavallo 32.
Sfinţii 110 urm.
Sfredelire 135.
Sgomot făcut pentru aînngnreâ vâr

colacilor 74, 76, 78, 79, 102, 103. 
Simion Stâlpnîcul 8, 11, 126.
Smrt 96. .
Soarele 49, 53 ; e creat de Dumnezeu 

64; e frdtele lunii 71; îndrăgostit 
de lună 74 ; c m.âncat de vârcolaci 
74; întunecime de soare 75; lupta 
între soare şi lună 77; asfinţitul 
soarelui 135; Sf. Soare 75.

Sol Invidii^ 112.
Solomon (Regele) 35.
Solstiţiul de vară 99.
Somnul copiilor 150;—micilor 108. 
Sorb 152.
Spălatul rufelor 135.
Spasul dracului 30.
Spata dracului 36.
Sperietură 150, 158.
Spinarea lupului 36.
Spini 67, 69, 70.
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Spiridon (Sf.) 127. '
Spirite 38; 42.
Spiritul binelui 58;—răului 58, 02. 
Spolocania 127, 137.
Sporiş 49.
Sprengwiirzel, Springwurzel 30.
Srieda (Sveta) 116.
Stafie ce strănută 166.
Stâlpii pământului 8.
Staul 101, 102, 103.
Stele ce apără soarele şi luna 76. 
Stoborul Blagoveştcniilor 124.

-Stofă roşie 28, 31, 32.
Strâmbarea gurii 127.
Strănutul 165 urm.
Strat de Rusale 128.
Stretenia 86, 87, 123.
Strigoaice 99, 101, 102, 104, 147. 
Strigoi 129, 148.
Stropirea cu apă 103.
Strugurele e creat de Dumnezeu 04. 
Sturz 33. . .
Suflet-de om osândit 145, 146. 
Suflete ce strănută 166.
Sugel 159.
Surghinaţi (Sfinţii) 134, 138. 
Svârcolac 73, 76.

Şamir 35.
Şarpe 16, 18, 32, 45, 119, 124, 126, 

129, 132, 153, 154; — ce mănâncă 
soarele şi luna 76.

Şoarecele o creat de diavol 63, de 
Ahriman 64; şoareci 124, 129, 136; 

. nunta şoarecilor, 124; sărbătoarea 
şoarecilor 124.

Şopârlă 132; creată de Ahriman 64. 
Ştefan 69.

• 'Tăciuni 105.
Tâlhari 99, 171; sărbătoarea tâlha

rilor 126.
Talpa casei 149.
Tămâie 103;—neagră 104.
Tâmplar 116.
Tănase de ciumă 123.
Tănase şi Chirică 123.
Tanda 121.
Tărâţe 76, 102. 
vTatăl soarelui 91, 92.
Tcclelc 126, 134.
Temniţă 28; v. închisoare 

.Templul din Icrusal.m 35.
Tereza (S-ta) 117.
Theophanie (Sainte) 115.
Therapon (Sf.) 119.
Thor 113.
Tinichigii 120.

Tiphaigne (Sainic) 115.
Tisserands 61.
Toader (Sân) 121, 127.
Todorusale 128.
Topor văzut In lună 66.
Tors 135; torsul fără lumânare 73. 
Toussaint 115.
Trăsnet 40, 117, 123, 125, 126, 128, 

129.
Treime (S-ta) 128.
Trepetnic 167.
Trif cel nebun 123. »
Trifon (Sf.) 113, 131.
Trifonul viermilor şi al lăcustelor 123. 
TrinitÂ 115.
Trisfetitele 123.
Troiţa 128.
Tudose (Sf.) 122.
Tunet 128, 129.
Turta furnicii 121.
Turtiţă de pământ 57.
Tuse 156.
Tutunul e creat de diavol 64.

Ţânţar 85.
Ţigan văzut în lună 67.

Ucigă-l-crucea 136 
Uger 104.
Uliu 124, 142.
Umăr; darea peste umăr a broaştei 

156.
Umflături la gât 150, 159.
Ungerea ochilor lupului 136, 137. 
Unghie şi carne 7.
Untdelemn 158.
Untură descântată 104; untură'de 1 iip 

140.
Urechi 119.
Uriaş ce înhaţă soarele sau luna 76, 
Urină 155, 162.
Urmă de lup 140.
Urs 86, 87, 88, 99, 136;'SU8ţîne stâlpii 

pământului 8; Sâmbătă ursului 121. 
127; Ziua ursului 123 urm.

Ursina 121.
Ursit 148.
Urzică 108, 142.
Urzicare 108.
Usturoiu 104, 119, 150, 161;—sfin

ţit 27.
Uşor 104.

Vaca 65, 83, 146.
Vanghelistu loan 124;—Marcu 124. 
Vântul e creat de Dumnezeu 64; 

vânturi 126,
Vârcolac 73, 74, 75, 76, 102.
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Văraat 119. 127, 129, 159.
Vartolomei (Sf.) 119, 124.
Varză 67, 124; e creată de Dumnezeu 

64.
Văsilc (Sf.) 109, 122, 169.
Vatră 137.
Vaudois 61.
Vavila 12^.
Vederea pierdută 78; — recăpătată 

17, 29.
Venera (Santa) 116.
Venus 116.
Verbera officinalis 49.
Verbină 53.
Veriguţa 156. 
yestale 93, 94.
Viar (Sf.) 114.
Viaţa păstorească 99, 100, 130, 134. 
Vie 125, 129.
Vieri 120.
Viermi- 75, 12Ş, 124, 129, 165. 
yie»ipe 65; creată de diavol 64, de 

Aliriman 64.
Viezure 89.
Vifor 123, 129.
Vin 48, 50, 54, 146.
Vincent (Saini) l^.
Vineri '44, 54; Vinerea cea frumoasă" 

121; Vinerea marc 1,26; Vinerea 
Paştilor 128; Vinerea seacă 128; 
Vinerea seacă şi şchiopă 121; Vine- 
xile scumpe 121.

Vineri (S-ta) 110.

Vise 38.
Vişnu 59.
Vite 40, 84, 117, 126, 135, 137, 138, 

146; — create 63; — trecute prin 
foc 105, 106.

Vlasie (Sf.) 119; 123.
Vrabie 84, ’85; creatiune a diavolului 

64.
Vrăji 74, 70.
Vrăjitoare 102, 147, 148, 149, 155. 
Vrăjitori 28, 39, 44, 45, 52. 
Vrăjitorie 38.
Vulcan 117.
Vulpe 136; — văzută în lună 66. 
Vulturul e creat de DumnezeU 64.

Welekif 136.
Wodan 113.
Wuiko 136.

Zâne 115.
Zaraf 117.
Zarathustra 58.
Zarizanu 121.
Zei 111, 113, 114.
Zidar 117.^
Zilele Babei 124.; — de piatră'121.

' Ziua Crucii 122,. 126; — Crucii de 
vară 125; — forfecărilor 127; — lu
pului 121, 126; — ureului 81 urm.. 
123.

Zugraf 118.


