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Cuvânt înainte
Iniţiativa Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria de a tipări în
2013 o serie de volume de autori, reprezentând cele mai importante studii şi articole publicate de-a lungul anilor de cercetătorii români din Ungaria, a oferit cititorilor ocazia de a se întâlni, pentru prima oară într-un volum sintetic, cu scrierile
Stellei Nikula.
Întitulat Aspecte ale gândirii umane. Studii de psihologie tradiţională volumul însumează 14 articole şi studii de etnologie şi psihologie socială, care, puse
(în ordinea apariţiei lor) la un loc, oferă celor interesaţi o perspectivă de ansamblu
asupra unei activităţi publicistice şi ştiinţifice, care se întinde peste mai mult de
30 ani.
Referitor la formaţia filologică a Stellei Nikula, trebuie să spunem că ea a fost
unul dintre tinerii români din Ungaria care, la înţelegerea dintre cele două state,
a păşit în 1984, cu sfială, pe porţile celei mai prestigioase universităţi din România, Universitatea din Bucureşti. A fost marea ei încercare, fiindcă venea dintr-un
satuleţ de români pierduţi în pusta ungară, să studieze limba şi literatura română
cu mari profesori. La absolvirea Facultăţii de Filologie, în 1989, fata care a venit
din estul Ungariei, se întorcea cu o specializare în lingvistică şi cu o diplomă de
profesor, dar şi cu dorinţa de a cerceta tradiţiile românilor din ţara sa.
Pasiunea pentru etnografie şi folclor a dobândit-o la cursurile de folclor în cadrul Universităţii Bucureştene, iar interesul din studenţie pentru acest domeniu se
va transforma, în perioada 1995-1999, în specializare, în cadrul şcolii doctorale de
la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. Titlul de doctor în ştiinţe filologice (folclor),
obţinut în anul 2000 cu teza Folclorul obiceiurilor calendaristice la românii din
Ungaria, coordonată pe prof. dr. Dumitru Pop, a însemnat implicit recunoaşterea
Stellei Nikula ca etnolog. Recunoaştere a fost confirmată în 2009 şi de Asociaţia de
Ştiinţe Etnologice din România, a cărei membru devine.
De-a lungul anilor, abordează în studiile pe care le scrie diverse teme, care
toate au în spate norme, precepte şi un mod tradiţional de a gândi şi de a înţelege
lumea, aceea specifică ţăranului român din Ungaria, încât, pe bună dreptate putem spune, că există la Stella Nikula o anumită atracţie pentru psihologia comunităţilor tradiţionale.
Temele selectate de autoare în acest volum ne permit prin urmare să trecem
dincolo de scenarii arhaice, de obiceiuri, de practici rituale spre mecanismele de
gândire care le pune în mişcare, spre acel rost ascuns al lucrurilor, care ţinea lumea satului în armonie.
					
Dr. Rodica Colta
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Copii în societatea tradiţională
românească1
„Copilul este omenirea viitoare, dar şi rodul nostru.”
(Maria Montessori)

Viaţa tradiţională sătească, relaţiile neam – familie
În lumea tradiţională sătească trebuie respectate numeroase reguli impuse de
tradiţie, o serie de norme tradiţionale de comportament, a căror respectare este
obligatorie pentru întreaga comunitate a satului.
Locuitorii satului sunt legaţi unii de alţii prin relaţii de rudenie, deseori aparţinând întreaga comunitate unei singure familii, care, de fapt, este şi întemeietoarea satului, formând deci un singur neam şi venind de la acelaşi strămoş.
În sat viaţa era controlată de adunarea satului (numită şi sfat sau obşte). Membrii se adunau la sfat în zile de sărbătoare, când ieşeau de la biserică, sau când era
nevoie, punând la cale toate problemele şi treburile comune ale satului. Tot aici se
controla şi administraţia locală, gospodăriile fiind pedepsite în cazul abuzurilor,
aici erau aleşi şi oamenii care trebuiau să reprezinte comunitatea, să îndeplinească
diferite treburi la nevoie, dar erau cazuri şi când se amestecau în viaţa intimă a
sătenilor. Acest mod de organizare internă a relaţiilor tradiţionale săteşti era tulburat doar în cazul când străini încercau să pătrundă în lumea lor.
Relaţiile neam – familie ale acestei societăţi sunt organizate şi spaţial şi temporal, urmând aceeaşi modelare ca şi a altor forme de cultură şi civilizaţie populară. Familia – prin apariţia căreia lumea tradiţională a satului se întăreşte – este
caracterizată printr-un grup omogen de persoane unite prin legături consangvine
sau afine, care au aceeaşi reşedinţă, şi printre care, de cele mai multe ori, putem
vorbi şi de o împărţire a veniturilor şi averilor economice comune.
Această familie era alcătuită din: tata, soţia lui, fiicele necăsătorite, fiii necăsătoriţi, cei căsătoriţi şi soţiile lor, împreună cu copii lor (descendenţii lor), iar în
cazul căsătoririi acestora, familia se mai îmbogăţea şi cu familia lor, însă numai cu
aceea a băieţilor. Această familie era, după cum se vede, patriliniară, patrilocală
şi patriarhară. Precizarea exactă a gradului de rudenie dintre două persoane la
români începea de la tatăl uneia dintre ele, el fiind de gradul întâi, fraţilor dânduli-se astfel gradul doi de rudenie.
După o perioadă, numărul persoanelor care alcătuiau o familie a început să
scadă, numărul generaţiilor care locuiesc împreună reducându-se şi el la numai
trei: bunici, părinţi, copii (nepoţi). Aceasta este deja forma binecunoscută de noi,
care şi azi este caracteristică pentru familia tradiţională românească.
1

Studiu publicat în volumul Izvorul. Revistă de Etnografie şi Folclor, Giula, 1997, pag.
32–46.
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Familia românească era caracterizată de multe alte fenomene moştenite, începând de la scopul întemeierii acesteia, care este cel de a da un statut legal atât economic, cât şi social (educaţional şi religios) sigur urmaşilor. Alegerea partenerului
de viaţă era una dintre problemele de bază ale societăţii, alegere în care cuvântul
hotărâtor era al părinţilor, în special al taţilor, exprimându-şi părerea însă şi fraţii
mai mari, de sex masculin, cuvântul şi dorinţele tinerilor implicaţi ne mai având
nicio influentă asupra deciziei acestora, până la preluarea unor drepturi de moştenire şi reprezentare a sistemului de înrudire.
Pe baza acestor moşteniri putem constata următoarele: moştenirea urma
dreptul de reprezentare, la succesiune venind moştenitorii direcţi, consangvini şi
numai după o perioadă oarecare putem observa că şi afinii, adică soţia şi nurorile,
vor fi incluse în moşteniri. Moartea capului de familie este urmată de aşezarea
în funcţia sus-numită a celui care îl urma pe acesta în ierarhia bine stabilită de
mai multe secole, care putea fi atât fratele lui, cât şi fiul lui cel mai învârstă, deci
printr-o alegere a urmaşului din ginta de natură consangvină, care erau de fapt
totodată şi urmaşii aceluiaşi strămoş comun, şi nu din cea afină, care era formată
din persoane aliante prin scopuri maritale.
În cadrul relaţiilor de rudenii putem observa că terminologia are o mare importanţă denumind cu mare exactitate, poziţiile ocupate în această structură indicând totodată şi raporturile existente între aceste persoane. În cazul tipurilor de
înrudire a românilor putem enumera trei niveluri:
			– înrudirea consangvină,

			– înrudirea afină,

			– înrudirea spirituală.

În cadrul rudeniilor consangvine putem distinge următoarele persoane: tată,
mamă, fiu, fiică, fată, frate, soră, bunic, bunică, străbunic, străbunică, nepot (după
linie directă), strănepot. După cum se observă în denumirile generaţiilor ascendente şi descendente termenii rudeniilor sunt modificaţi prin adăugarea unor prefixe. Printre rudeniile prin afinitate putem distinge existenţa următoarelor persoane: soţ, bărbat, soţie, nevastă, socru, soacră, ginere, noră, cumnat, cumnată.
În cadrul rudeniilor consangvine colaterale mai putem găsi şi următoarele rude:
unchi – adică fratele tatălui sau al mamei –, mătuşă – sora tatălui sau a mamei –,
văr şi verişoară – adică fiul sau fata fratelui sau al surorii tatălui sau al mamei –,
nepot şi nepoată – care indică copilul fratelui sau al surorii. Prin rudenia spirituală
sistemul înrudirii, cât şi termenii folosiţi se îmbogăţesc cu următoarele denumiri:
cumătru, cumătră, naş, naşă, („nănaş, nănaşă”).
Despre reşedinţele unui neam trebuie să menţionăm faptul că acestea erau în,
perimetrul aceluiaşi sat, şi numai în cazuri foarte rare se extindeau la satele învecinate, precum şi faptul că după alegerea viitorului soţ sau a viitoarei soţii acest
perimetru nu se trecea numai în cazuri excepţionale.
Momentele principale de manifestare ale familiei şi ale neamului erau ceremonialele sau situaţiile-limită, atât pentru membrii lor, cât şi pentru întreaga societate rurală, cum ar fi de exemplu diferitele sărbători de peste an sau ceremo-
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niile de trecere care marchează momente importante în viaţa omului (naştere,
căsătorie, moarte). Solidaritatea în aceste manifestări şi în toate celelalte situaţii
critice, care impun luarea unor decizii de mare amploare, este deseori marcată şi
de o obligativitate faţă de liderul unui neam, care este totodată şi cel care dictează
întreaga conduită a comunităţii.
Pentru încheiere putem constata că familia şi neamul românesc prezentau
structuri coerente, cu norme bine închegate între membrii lor.

Stăpânii casei, „gazda şi găzdoaie”
Datorită faptului că sistemul familiar românesc este patriliniar, patrilocal şi
patriarhal, conducătorul familiei tradiţionale româneşti este bărbatul cel mai în
vârstă din incinta casei. Famiile stăteau deci sub conducerea unui singur om, deşi,
de cele mai multe ori, ele erau alcătuite din trei sau patru generaţii, care îşi împărţeau micul univers al casei lor între ei în cea mai bună înţelegere. Capul familiei
era însă mai mult decât un simplu „şef” al ei, el conducea şi îndruma activităţile
din jurul casei, afară pe pământ, el era şi proprietarul întregii averi asupra căreia
dispunea până la abandonarea acestui drept, eventual la survenirea morţii lui.
În afara „gazdei” aproape nimeni nu avea nici un drept în familie, cu atât mai
multe erau însă obligaţiile pe care membrii familiei trebuiau să le îndeplinească,
de la mic până la cel mai mare. O ordine foarte severă (şi tradiţională) orânduia
drepturile fiecărui membru de familie, iar în cazul nerespectării acestora capul
familiei avea dreptul de a-l pedepsi pe cel nevrednic, izgonindu-l chiar şi din sânul
familiei.
El era înzestrat şi cu puterea de a pedepsi corporal pe cel care acţionase contra
legilor străbune, putând să lovească atât pe fiul său, cât şi pe nevasta acestuia sau
pe nepoţii săi. De cele mai multe ori însă acest mod de pedeapsă era utilizat numai
în cazul copiilor.
Un bun stăpân al casei era înzestrat şi cu o bună pricepere în domeniul conducerii gospodăriei, el fiind cel care împărţea şi diferitele sarcini între membrii
familiei, decizând cine va trebui să semene, să are, să meargă la târg, să taie lemne,
să aducă apă de la fântână ş.a.m.d. Copiiilor şi nevestelor le poruncea prin intermediul stăpânei casei.
„Gazda” era persoana care avea grijă de averea familiei, deci şi de bani, pe care
îi ascundea în câte-un loc sigur, într-o cuţiuţă specială, în „sălmăjacul” din pat,
eventual printre grâne. Însă el era responsabilul şi pentru achitarea impozitelor
sau a efectuării diferitelor reparaţii sau a cumpărăturilor (de la haine până la condimente toate lucrurile erau cumpărate şi achiziţionate de către el), şi mâncarea
se împărţea cu mâna lui, după ce, desigur, el cântărea, de exemplu, cantitatea de
„unsoare” necesară le pregătirea mâncărurilor.
La masă locul de frunte era ocupat de stăpânul casei, iar alături de el, la stânga
şi la dreapta lui, urmau bărbaţii mai învârstă ai familiei. Femeile nu aveau dreptul
de a se aşeza la masă. De cele mai multe ori ele stăteau în spatele bărbaţiilor, şi numai din această poziţie încercau să mai apuce câte o bucăţică de mâncare, cât mai
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repede posibil, fiindcă în momentul în care gazda termina masa, nimeni nu mai
avea dreptul să mai mănânce. Din mâncare însă nimeni nu putea gusta până ce, ca
şi în oricare familie creştină, gazda nu se ruga cu voce tare.
Stăpânul casei însă avea şi posibilitatea şi dreptul de a se odihni, mai ales în
cazul când treburile gospodăriei şi ale familiei mergeau bine. Atunci el avea momente de răgaz pentru a se putea aşeza pe „laviţa” casei şi să fumeze liniştit, eventual să participe la activităţile din jurul casei („să sferme cucuruz, să hărăn’ească
an’imalele” ş.a.m.d.). De multe ori acestea erau şi momentele în care se ocupa de
nepoţi, de educarea acestora, prin a-i introduce în lumea alfabetului, a poveştilor,
a-i învăţa să cânte şi să danseze, sau a le da sfaturi. Această persoană era caracterizată printr-o mare înţelepciune şi bună pricepere. Vorbea foarte rar, dar cu un ton
poruncitor, caracteristic pentru un om sigur de sine şi bun stăpânitor al situaţiei.
Stăpâna casei, care era subordonată stăpânului, conducea grupul de femei
dintr-o familie. Ea era responsabilă pentru cele mai grele munci: gătea, frământa
pâinea, ţesea, torcea, spăla rufele, zugrăvea casa ş.a.m.d. Deşi această femeie lucra
foarte mult, ea nu putea gusta din mâncăruri numai dacă rămânea ceva „pă fundu
taljerului”, de cele mai multe ori însă ultimele bucăţi erau ascunse pentru copiii
care nu s-au putut sătura la masa lor aşezată separat de cea a adulţilor. Dacă în casă
erau copii, îi erau încredinţaţi ei, după ce mamele lor, la câteva săptămâni după
naştere, trebuiau să se întoarcă din nou la muncă.
Stăpâna casei transmitea celorlalte femei din familie voinţa stăpânului, ea le
spunea ce trebuiau să lucreze. După decesul stăpânei casei, rolul ei era preluat de
soţia celui mai învârstă bărbat din familie.

Locul copiilor în familie, numele copiilor
Copiii din familia tradiţională românească fac parte din familia tatălui lor, cu
excepţia „copiilor din flori”, care, în cazul nerecunoaşterii lor de către tată, rămân
în familia mamei lor. După decesul tatălui, „copilu din flori” era adus în familia de
unde provenea. Mai ales în cazul băieţilor se proceda astfel, deoarece aceştia duceau mai departe numele familiei. Fiind totodată şi moştenitorii averii, nu era convenabil îndepărtarea lor din familie. „Fet’ile nelejuit’e” rareori erau aduse în cercul
familial al tatălui, deoarece prin viitorii lor soţi ele ieşeau din neamul lor de bază.
Naşterea unui copil întărea legăturile în familie, în schimb lipsa copiilor era
considerată ca o „ped’eapsă dâ la Dumn’ezo”, dar şi ca o mare ruşine.
Părinţii care nu puteau avea copii recurgeau la înfiere. Deobicei adoptau orfani din familie, în scopul ca aceştia să le devină un sprijin la bătrâneţe.
De creşterea copiilor se ocupa întreaga familie, cei mai mari îi îngrijeau, îi
învăţau şi îi îndrumau pe cei mai mici, totuşi mama îşi dedica tot timpul pentru
creşterea copiilor, în caz de nevoie şi noaptea veghind la patul celui bolnav.
Locul copiilor în incinta casei era bine definit prin faptul că locul lor preferat
era cel de lângă cuptor, care iarna le asigura un adăpost cald. Patul, în care adesea
dormeau mai mulţi copii, era aşezat în aşa fel ca aceştia să nu deranjeze liniştea
adulţilor care toată ziua lucrau afară pe pământ. Numai fetele mari formau excep-
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ţie, cărora după o perioadă anumită li se acorda un spaţiu propriu faţă de ceilalţi
copii.
La masă, copiii nu se aşezau lângă adulţi. Ei mâncau separat, primind deseori
cele rămase de la aceştia, deoarece la împărţirea mâncării se ţinea cont nu numai de rangul persoanei respective în cadrul familiei, ci şi de munca efectuată de
aceasta. Mâncarea nu era variată, carne se consuma rar, cu atât mai des cartofi sau
legume. Laptele şi ouăle la fel erau o raritate, deoarece deseori se vindeau pentru
ca familia să aibă bani pentru a putea efectua cumpărături la prăvălii, la târguri,
cumpărând obiecte, haine care acasă nu puteau fi confecţionate.
Viaţa grea şi plină de nevoi a copiilor din familiile ţărăneşti, din cauza dificutăţilor financiare, deseori ducea la certuri şi gălăgii pentru care mamele erau acuzate, aşadar lor „le umblau brâncile mai iu’te” decât taţilor, cărora le era suficient
să arunce o privire severă şi eficientă pentru a încheia problemele zgomotoase ale
celor mici.
După venirea pe lume a unui copil numirea acestuia nu însemna problemă,
pentru că exista un sistem tradiţional. Nou-născutul primea numele de familie
al tatălui său, iar cel nerecunoscut de către tatăl său primea numele de familie al
mamei, adică al bunicului din partea mamei. Numele de familie putea fi modificat
în cazul în care copilul era înfiat sau în cazul unor probleme sociale ivite pe parcursul vieţii acestuia.
Numele de botez al copilului în cazul primului născut este identic cu cel al
bunicului, şi doar al doilea copil primeşte numele tatălui său. Următorii vor fi botezaţi cu numele rudelor din familie, mai cu seamă cu numele celor decedaţi. În
cazul fetelor numele de botez al primei născute era cel al bunicii sale şi nu al mamei, a doua primea numele mamei sale, celelate fiind botezate şi ele după numele
rudelor din familie. Abateri de la aceste reguli cunoaştem doar în cazul în care
copiii se botezau după numele naşilor lor, care de obicei erau membrii familiei,
eventual după numele de botez al vreunui prieten bun, însă în acest caz de cele mai
multe ori avem de a face cu folosirea a două nume de botez, de exemplu: Gheorghe
Vasile, Florica Maria ş.a.m.d.
Porecla şi supranumele la români este un fenomen foarte interesant, deoarece
prin primul pot fi distinse persoanele din incinta unei familii sau a unui neam care
au acelaşi nume, până ce printr-un supranume se pot distinge diferitele ramuri
ale unui neam. Poreclele pot atinge forma de supranume doar atunci când acestea
devin caracteristice nu numai pentru o persoană anume, ci şi pentru ascendenţii
sau descendenţii acesteia.

Educarea şi şcolarizarea copiilor
Educaţia copiilor în familie era sarcina femeilor, deşi întreaga familie împreună cu naşii – cărora le era o datorie specială şi o responsabilitate obligatorie
purtarea de grijă a finilor lor – urmăreau cu ochi atenţi activitatea şi dezvoltarea
acestora.
Numărul copiilor într-o familie varia între 4-6-8, uneori mai multi, însă din-
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tre aceştia numai foarte puţini ajungeau la o vârstă matură deoarece din cauza igienei necorespunzătoare, a epidemiilor sau a traiului mortalitatea infantilă era de
mari proporţii. Moartea unui copil însă nu însemna o tragedie, nici chiar pentru
mame, fiindcă locul lui în scurt timp era preluat de altul.
Copiii trebuiau să respecte cele zece porunci aflate în Biblie şi să lucreze, deoarece lenevia era considerată ca o trăsătură negativă a caracterului uman. Deci,
dacă cineva era respectuos şi îi plăcea să muncească, pentru această persoană nu
mai exista nici o piedică pentru a intra în incinta comunităţii din care făcea parte
deja, ca membru cu toate drepturile. Copiii îşi manifestau respectul prin anumite
formule de adresare şi de salutare faţă de diferite persoane, de exemplu un „sărut
mâna” şi o sărutare a mâinii în cazul părinţilor şi al bunicilor. Cei mici respectau
adulţii, dar şi fraţii mai învârstă. Când erau întrebaţi, trebuiau să dea răspunsuri
scurte şi pe înţelesul tuturora. Nu prea aveau voie să pună vreo întrebare celor
mai învârstă. Respectând aceste comportamente, copilul însuşea şi o metodă a
educaţiei, pe care, la rândul său, mai târziu, urma să o utilizeze în creşterea şi educarea propriilor săi copii. Odată cu atingerea vârstei în care erau deja capabili de
executarea unor tipuri de munci mai simple, copiii intrau în circuitul bine stabilit
al muncii productive, adâncindu-se tot mai mult în aceasta.
În puţinele cazuri în care copiii îndrăzneau să se confrunte cu părinţii sau cu
bunicii lor, care era privită drept o răzvrătire atât contra posibilităţilor lor, cât şi a
orânduirii tradiţionale, răsplata lor era pedeapsa. Pedepsele erau în concordanţă
cu mărimea şi cu gravitatea greşelilor. Astfel copilul era pedepsit prin mustrare
verbală sau dojenire, avertizare sau ameninţare cu intervenţia unor persoane răufăcătoare, ca de exemplu, „ţâganu, urâtu” ş.a.m.d., pedepse prin aşezare în colţ sau
pe „boabe de cucuruz”.
Odată cu creşterea vârstei copilului, pedepsele se modificau, ele fiind de genul
interzicerii jocului sau a vizitei prietenilor. Mamele şi femeile, în general, pedepseau copiii neascultători şi prin bătaie, până când bărbaţilor şi taţilor le era suficientă o încruntare a privirii, eventual câte un cuvânt rostit pe un ton mai ridicat,
mai sever, pentru ca să fie ascultaţi. Ocazii pentru aceste mustrări aspre în public
erau acele puţine momente când familia era împreună, de exemplu cu ocazia cinei
sau a prânzului de duminică, pentru ca cele întâmplate să fie pe învăţul tuturora.
Întrucât fapta depăşea orice limită, stăpânul casei putea aplica cea mai gravă pedeapsă, aceea a renegării sau a dezmoştenirii.
În ciuda acestor reguli severe în educaţie, relaţia dintre maturi şi copii în familie era armonioasă, deseori întreţesută de veselie, de momente prin care latura morală se îmbogătea cu expresiile frumosului şi ale utilului, momente în care copiii
erau învătaţi să cânte, să danseze, sau erau introduşi în atmosfera folclorului, care
era un mod propriu şi totodată şi specific traiului ţărănesc. Fetele coseau, brodau,
torceau, iar băieţii ciopleau sau prelucrau câte o bucătică de piele etc., în timp ce
cineva le spunea o poveste sau o legendă.
Educaţia copiilor era accentuată într-un mod mai adecvat în momentul în
care ei ajungeau vârsta de şcolar. Şcoala avea un rol important în viaţa copiilor,
deşi părinţii nu în totdeauna erau de acord cu înscrierea şi trimiterea copiilor la
şcoli, deoarece acest lucru însemna pentru ei pierderea unui braţ de muncă, să
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nu mai amintim faptul că şcolarizarea necesita şi un oarecare sacrificiu financiar.
Prin urmare, copiii deseori lipseau de la şcoală pentru că, conform mentalităţii
ţărăneşti, era suficient ca un copil să ştie să citească şi să scrie, „dî ce să mai înveţe
şi alt’e prostii”. Obiectele de studiu reale erau considerate de prisos. Să fii deci un
elev bun nu însemna neapărat un merit; această mentalitate s-a modificat numai
o dată cu apariţia necesităţii de a învăţa o meserie, de a ajunge „uom cu cart’e ca
popa uă dascălu din sat”, ceea ce însemna totodată că copiii trebuiau să-şi continue studiile în oraşe, la şcoli medii şi superioare.
La începutul secolului nostru găsim încă foarte puţine familii ţărăneşti care
să-şi dea copiii la şcoli medii şi superioare, numărul acestora a crescut considerabil
doar după cel de-al doilea război mondial. Cerinţele părinţilor faţă de şcoală erau
deci cu totul altele în educarea copiilor, faţă de cele din zilele noastre, însă autoritatea învăţătorului era mult mai mare în comparaţie cu cea binecunoscută azi, el
avea dreptul să pedepsească elevii bătându-i cu liniarul sau cu „verjaua”, deseori la
cerinţa sau cu aprobarea părinţilor.
Diferenţele de sex se manifestau prin faptul că şcolarizarea băieţilor era mai
importantă decât a fetelor, precum şi prin faptul că de cele mai multe ori din cauza
lipsei de bani, numai copiii mai mari ajungeau în băncile şcolii, iar cei mici deloc.
Copiii lipseau de la şcoli şi în timpul muncilor sezoniere, când în familie copilul
mai mare trebuia să aibă grijă de cei mai mici, dar absentau şi iarna, când din lipsa
banilor, copiii nu aveau haine călduroase sau pantofi. Grădiniţei, ca o treaptă premergătoare a şcolii elementare, i se acorda o mai mică atenţie, deşi în mai multe localităţi funcţionau grădiniţe încă din primele decenii ale secolului al XX-lea, unde
sub îndrumarea unei educatoare, sprijinite în munca sa de o dădacă, se efectua o
pregătire pentru intrarea în şcoală a copiilor.

Munca
În vechea societate sătească, din fragedă copilărie începea iniţierea persoanelor în muncă. Copiii creştau de fapt într-o atmosferă în care le era indicată iubirea
muncii, ea fiind considerată o activitate care înnobila omul, care prin ea putea să
se ridice la un nivel mai înalt.
Munca efectuată de copil depindea de structura şi efectivul familiei. Nu era
indiferent faptul că familia avea un stăpân al casei, ori era plecat la război, era
eventual mort, fiindcă în aceste cazuri locul lui era preluat de cel mai mare fiu
sau, în cazul lipsei lui, de soţie şi de fete. Acest lucru însemna nu numai preluarea
drepturilor acestuia, ci şi a tuturor sarcinilor lui. Astfel, chiar şi un copil de 10–12
ani, putea să devină, de exemplu, conducătorul muncilor de însămânţare, cu rare
excepţii chiar şi o fată, în cazul în care de aceasta depindea existenţa materială a
familiei.
Introducerea copiilor în muncă începea pe la vârsta de 4-5 ani, când atât băieţii, cât şi fetele erau mereu în jurul acelei persoane, de la care puteau să însuşească îndeletnicirile, adică băieţii, în general, lângă taţii, iar fetele, în general, lângă
mamele lor. Băieţii se ocupau mai mult de îngrijirea animalelor (păscut, adăpat,

18

Aspecte ale gândirii umane

hrănit), aduceau apă sau cărau lemne de la vârsta de 5-7 ani, vârstă la care fetele
deja învăţau să gătească, să facă aluat, să coase, să facă curăţenie în casă şi pe la
animale, sau să lucreze în grădina cu flori sau cu legume. Împlinind vârsta de 8–9
ani, băieţii erau duşi pe ogoare, unde îşi ajutau părinţii la semănat şi arat (ţinând
plugul sau mânând animalele), la cosit, dar de multe ori se întâmpla ca la această
vârstă ei să fie daţi la alte gazde (ca slugi), unde îngrijeau animalele sau ajutau în
jurul casei, efectuând diferite munci mai uşoare.
Fetele se angajau şi ele la gazde, muncind ori pe lângă animale, ori în bucătărie, deseori erau însă îngrijitoare pe lângă copiii acestora. Cei avuţi angajau cu
mare plăcere copii, deoarece aceştia erau plătiţi slab, deşi executau aproape aceleaşi munci ca şi adulţii. Situaţia orfanilor era mai dificilă pentru că nu aveau pe
nimeni care să le sară în ajutor când se făcea abuz de munca lor.
Pe la vârsta de 10–12 ani, băieţii deveneau iscusiţi meşteri în pregătirea şi
mânuirea diferitelor unelte, până ce fetele adevărate gospodine, atât în privinţa
pregătirii diferitelor mâncăruri, cât şi în coacerea pâinii.
Tinerii de 14–15 ani duceau o viaţă asemănătoare cu a părinţilor. Erau angajaţi ca slugi la gazde, unde lucrau pe pământul acestora, sau pe lângă casele lor,
eventual lângă un meşter iscusit, cu scopul de a însuşi vreo meserie. La această
vârstă desigur şi comportamentul lor se schimba, flăcăii intrau deja la câte un
păhărel pe la cârciumă, se aşezau la masă lângă bărbaţi, mergeau la baluri, lucru
care însemna că ei fuseseră acceptaţi de comunitatea satului lor. Aproape aceleaşi
lucruri se întămplau şi în cazul fetelor, care mergeau la târguri cu mamele lor, luau
parte la diferite întruniri, unde puteau întâlni tineri de vârsta lor. Totdeauna erau
însă însoţite de către careva femeie (mama, bunica sau sora mai mare) din familia
lor.
O nerespectare a muncilor sau o greşită executare a acestora, precum şi absentarea de la şcoală sau neparticiparea la liturghii în zile de sărbătoare, atrăgeau
după sine drept consecinţă o pedeapsă, care la această vârstă se sfârşea cu diferite
interdicţii.
Pentru munca lor efectuată la gazde sau meşteri, tinerii primeau plată, ori în
natură, ori în bani. Aceasta trebuia însă predată stăpânului casei, deoarece făcea
parte din averea comună a familiei şi trebuia să beneficieze toată lumea de ea.
Copiii în general nu aveau averi personale de care să se fi putut atinge la nevoie.

Timpul liber (distracţiile copiilor)
Locul copiilor în cadrul comunităţii alcătuite de ei se forma în cursul jocurilor
comune, ieşind la iveală foarte repede caracterul fiecăruia dintre ei. Locul copiilor
deci trebuia asigurat nu numai în familie, între fraţi, ci şi printre copiii din stradă,
din sat, cu care ei se jucau. Copiii de mici îşi căutau şi îşi găseau prieteni şi prietene,
atât prin vecinătatea casei lor, cât şi în cadrul unor munci efectuate în comun, de
exemplu în timpul scoaterii gâştelor sau a vacilor la păşune.
Cetele de copii, în general, se formau totuşi după criteriul aceluiaşi sex şi după
o aproximativă vârstă comună, efectivul lor fiind foarte variabil. De obicei era for-
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mată din copiii unei singure străzi, sau cel puţin din a unei părţi a ei, fiind alcătuită
din vecini, rude, fraţi ş.a.m.d. Cele două grupe – a fetelor şi a băieţilor – rar se
jucau împreună, intrau în contact doar în cazul în care erau prea puţini prin împrejurimi, de cele mai multe ori însă se iveau până la urmă numeroase contradicţii
între cele două grupe, încheiate de intervenţiile adulţilor.
Astfel de comunităţi se formau cu un efectiv mai mic sau mai mare şi la şcoli,
cu ocazia diferitelor întruniri, ca de exemplu la jocuri, sărbători ş.a.m.d. Chiar şi
pe la sălaşe copiii îşi formau ceata lor, descoperind împreună lumea înconjurătoare. Aceste cete de cele mai multe ori erau identice şi cu acelea care se formau cu
ocazia sărbătorilor, cum ar fi Crăciunul, Anul Nou, Paştile, când se practicau în
grup unele obiceiuri, rituri precum: colindatul, umblatul cu steaua, sorcovitul sau
udatul fetelor etc. Pentru aceste ocazii cetele de copii, cu sau fără ajutorul şi îndrumarea adulţilor, se pregăteau cu multe săptămâni înainte, învăţând cântece, colinde şi urări de bine tradiţionale, auzite de la strămoşii lor, cu scopul de a executa
datinile străvechi conform obiceiurilor, şi confecţionându-şi straiele ei singuri.
Aceste ocazii ofereau totodată şi o posibilitate de prezentare a cunoştinţelor
obţinute în decursul anilor, o demonstraţie de iscusinţă, prin care comunitatea
putea decide asupra faptului care grupă este cea mai bine pregătită şi instruită.
Cetele de copii îşi petreceau duminicile la fel ca şi flăcăii şi fetele, trăgând însă
cu ochiul după aceştia şi însuşind de la ei „danţurile şi cânt’ecile”, jucând aceleaşi
jocuri. Din aceste prietenii s-au format mai târziu prieteniile pe o viaţă, în unele
cazuri chiar căsătoriile, sau s-au legat frăţiile, care au supravieţuit oricărei greutăţi
cauzate de viaţă şi situaţii.

Îmbrăcămintea copiilor
Familia îşi îmbrăca copiii după posibilităţile financiare şi după numărul acestora. Într-o familie cu mai mulţi copii, hainele erau moştenite de la fraţii mai mari.
Îmbrăcămintea, de cele mai multe ori confecţionată de părinţi, era foarte simplă.
În primii ani nu se făcea diferenţă de sex, atât băieţii, cât şi fetele purtau „chimeşuţă şi ceapţă”, diferinţele de sex fiind pronunţate doar prin prezenta unor panglici
de culoare roz sau albastră, până ce culorile alb sau galben se utilizau în cazul ambelor sexe. Pentru ocazii de sărbătoare, în zile de duminică, copiilor li se pregătea
şi câte un rând de haine sărbătoreşti, încălţăminte însă nu primeau numai pentru
iarnă, vara umblau desculţi, chiar şi la şcoală. Cu timpul, băieţii ajungeau să poarte
pantaloni scurţi, izmene largi, iar fetiţele rochiţe largi şi „zăd’iuţă”. Părul acestora
era lăsat să crească lung şi era împletit în una sau două codiţe, până ce băieţilor li
se tundea părul scurt de tot, iar pe cap li se mai aşeza şi câte o pălăriuţă.
Odată cu atingera vârstei în care deja tinerii începeau să-şi caute viitoarea pereche, atenţia lor faţă de îmbrăcăminte şi accesorii era mai mare. Fetele îşi brodau
hainele şi foloseau dantele şi panglici pentru ornamentare. Utilizau ţesături mai
fine şi îşi îmbogăţeau garderoba cu haine mai multe. Lucrurile manuale erau efectuate de ele şi de mamele sau bunicile lor.
Portul copiilor şi al tinerilor era o vie expresie a situaţiei economice a familiei,
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dar totodată şi a rangului pe care îl avea în cadrul societăţii. Bogăţia sau simplitatea îmbrăcămintei era o dovadă a stării materiale în care se afla familia.

„Copii dân flori” şi orfani
Viaţa unui „copil dân flori” era îngreunată nu numai pentru că era respins de
către comunitate, ci şi pentru că ceilalţi copii îşi băteau joc de el. Acest lucru îl
împiedica în integrarea lui în societate, în formarea propriei familii. Sufletul „copilului din flori” rămânea veşnic rănit şi neîmpăcat cu soarta sa.
Viaţa orfanilor era ceva mai „uşoară” încât ei erau sprijiniţi şi simpatizaţi sau
cel puţin înconjuraţi de compătimirea sătenilor care îi ajutau cu câte o haină, sau
ceva mâncare. Nu era de invidiat viaţa orfanilor îngrijiţi de către vreo „măşt’ihoaie”
sau „măşt’ihoi”, care de cele mai multe ori le îngreuna zilele, prin a-i înjura, a-i bate
şi a-i alunga de la casă. Interesant este însă faptul că în aceste cazuri comunitatea
niciodată nu intervenea, urmărind doar cu compătimire cele întâmplate. Singura
încercare de a rezolva aceste probleme era obiceiul conform căruia un frate mai
mare însurat sau o soră mai mare măritată se angajau să crească fraţii mai mici în
cazul morţii timpurie a părinţilor lor. Bărbatul rămas văduv se căsătorea cu sora
fostei sale soţii (femeia rămasă văduvă cu fratele fostului soţ), pentru că astfel nici
moştenirea să nu pricinuiască probleme. În multe cazuri orfanii erau împărţiti
printre rudenii, astfel că băieţii erau crescuţi în familia tatălui, iar fetele în cea a
mamei, aceste ramuri de familie acordându-le totodată şi partea din averea ce li se
cuvenea după tată sau după mamă.

Drepturile copiilor
În familia tradiţională sătească numai stăpânul casei avea drepturi care după
moartea acestuia erau preluate de cel mai învârstă frate sau fiu. Prin lege copiii
pot avea drept egal la moştenire, indiferent de sexul lor, chiar dacă în practică se
manifesta de cele mai multe ori nedreptate faţă de fete.
Sistemul cutumiar prevede o împărţire egală a moştenirii proprietăţilor mobile şi imobile. Această împărţire a averii unei familii avea loc atât la căsătorie, cât
şi la moartea părinţilor. Nu o dată însă este cunoscută modalitatea de a menţine
averea în comun, fără a o împărţi, pentru ca membrii familiei să lucreze în comun
şi pe mai departe (cum se proceda de exemplu în localitatea Bătania).
Situaţia orfanilor diferă de cea a celorlalţi copii, prin faptul că averea lor rămânea în familiile părinţilor până la vârsta maturizării, ori în cazul lipsei acestora era
denumit un tutore, de cele mai multe ori naşul, care se ocupa de averea acestuia.
Tutore se denumea şi în cazul unui copil bolnav mental.
Erau familii care în lipsa propriului lor copil apelau la înfierea unui orfan, sau
desemnau ca moştenitor copilul rudelor lor, cu scopul de a găsi în el un sprijin
la bătrâneţe. Aceşti copii moşteneau averea părinţilor adoptivi, fiind consideraţi
de aceştia „sânje din sânjele lor”, şi fiind acceptaţi şi de către familia acestora. În
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momentul când în aceste familii pedepsite de Dumnezeu prin a nu avea un copil
propriu, după o aşteptare de mulţi ani totuşi se năştea unul, „valoarea” înfiatului
scădea, ajungând totdeauna sub rangul propriului copil.
Copilul nu putea avea obiecte de valoare, nici drept de reprezentare. Pe acesta
din urmă îl purta tatăl său, ori stăpânul casei, iar în lipsa lor mama, până ce copilul
atingea maturitatea. Averea unei familii se împărţea deci ori la moartea liderului,
ori la abdicarea acestuia. Abdicarea însă nu era totală prin faptul că cel care o făcea îşi asigura unele drepturi până la moartea sa, din cauza fricii de a nu fi dat la
o parte, eventual a nu fi dat afară din propria-i casă. Predarea ştafetei în familie se
efectua prin scrierea unui testament cu ajutorul preotului, dascălului sau al „fişcarăşului”. În lipsa acestuia averea se împărţea după următoarele criterii:
– numai băieţii moşteneau averea, fetele primind doar zestre,
– băieţii moşteneau averea tatălui, fetele averea mamei,
– cel mai învârstă băiat moştenea totul, iar în lipsa lui cea mai mare fată,
– averea se împărţea în mod egal între fraţi, care de fapt prezenta şi modul
	  cel mai răspândit.
În caz că cineva din afara familiei moştenea ceva din avere, acest lucru trebuia
făcut pe baza unui testament, sub formă legală, dar trebuia respectat şi în cazul în
care muribundul pe patul de moarte pronunţa verdictul, ştiindu-se foarte bine cu
ce stricteţe trebuie respectate dorinţele acestora.
Studiul de faţă a încercat să ofere informaţii cu privire la modul de viaţă şi
rolul copiilor în societatea tradiţională românească. Desigur au fost atinse doar
câteva aspecte ale acestora, însă cu speranţa că s-a putut face un nou pas spre o
interpretare mai apropiată de realitate a acestei teme, accentuându-se totodată şi
importanţa educării copiilor pe baza unor norme bine stabilite, asigurându-se astfel perpetuarea întregii comunităţi, pentru că, după cum afirmă şi Freud:
			„Copilul este tatăl viitorului adult.”
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Iuliana Nicula, născută Rediş (1933) din Chitighaz,
Ana Pilan (1910) din Otlaca-Pustă,
Ecaterina Sajtos, născută Rotar (1908) din Chitighaz,
Rozalia Szabó, născută Fegyverneki (1923) din Chitighaz,
Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea,
Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz,
Florica Turla, născută Ţapoş (1928) din Aletea.
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Supranume la românii din
Chitighaz2
„Pronunţă-mi numele şi eu voi deveni nemuritor!”
(proverb egiptean)

Onomastica este o ramură a ştiintei care se ocupă de studierea numelor
proprii. Ea are două subdiviziuni:
				– toponomastica
şi
				– antroponomastica.
Prima studiază toponimele, adică numele de aşezări omeneşti şi de forme de
relief, care sunt produsele unor comunităţi date cu scopul de a se orienta mai bine
în mediu. A doua se ocupă de studierea numelor de persoană şi ale animalelor.
Cele două ramuri ale onomasticii stau desigur în strânsă legătură.
Numele a apărut odată cu necesitatea de a identifica persoane, locuri, pentru a
desemna obiecte. Orice nume propriu provine dintr-unul comun, de care după regulile ortografiei se deosebeşte prin faptul de a fi scris cu majuscule. Fiecare nume
de persoană şi fiecare toponim cândva a avut un sens, care însă având o vechime
de mai multe milenii sau secole, cu timpul devenise indescifrabil.
Unele forme ale antroponimelor – numele de familie – însă sunt de o provenienţă mai tânără, astfel că o parte a acestora poate fi mai uşor înţeleasă, cealaltă
însă poate fi descifrată numai de specialişti, deoarece acestea provin din expresii
dialectale sau cuvinte dispărute, desemnând ocupaţii vechi, obiecte sau denumiri
ale unor popoare demult dispărute. Numeroase sunt însă şi cele împrumutate din
alte limbi.
În cazul nostru obiectul studiului de faţă îl face cercetarea unei ramuri ale
antroponimelor, adică a numelor de persoană. Antroponimele, a căror istorie este
strâns legată de evoluţia societăţii, pot fi grupate în 8 categorii:
		
– nume de botez (adică nume mic sau prenume),
		
– nume de familie (adică nume de grup sau cognomen),
		– porecle,
		– supranume,
2

Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al VII-lea Simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 1998, pag. 161–188.
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		– colective,
		– femenine,
		– pseudonime,
		
– antroponime literare (adică nume de personaje literare).
Pentru a ne familiariza mai bine cu tema propusă în titlu, în cele ce urmează,
vom efectua o mică călătorie în lumea antroponimelor.

Numele de botez
Numele de botez a apărut odată cu necesitatea de a identifica persoanele.
Acestea desigur au avut câte un înţeles, deoarece erau alese după unele criterii prin
care acestea desemnau caracteristicile fizice sau psihice ale purtătorului, obiceiuri
sau ocupaţii ale acestuia etc. Înţelesul acestor nume cu timpul a fost dat uitării şi
numai sensul a puţinelor dintre ele mai poate fi perceput:
ex.: Floare (care provine din numele zeiţei florilor şi a primăverii), Gheorghe (adică ţăran).3
Aceste formule de denominaţie vechi, păgâne, odată cu biruinţa creştinismului fuseseră înlocuite de prenume de origine creştină, găsite în Biblie:
ex.: Avram (adică părintele mulţimii), Maria (sens indescifrabil).4
Prenumele era şi este dat copilului de părinţi, bunici sau naşi, moştenindu-se
deseori de la tată la fiu, de la mamă la fată. În trecut unele familii mai înstărite apelau chiar şi la folosirea unor formule duble de denominaţie, obicei atât de îndrăgit
de familii şi în ultimii ani:
ex.: Ana Maria, Gheorghe Liviu etc.
În familii deseori erau întrebuinţate şi forme diminutivate ale acestor nume
de botez, care, cu timpul, deveniseră bazele unor nume de familii:
ex.: Petrişor, de la Petru,
sau hipocorisme, adică formule de denominaţie provenite din trunchierea formei
diminutivate a numelui de botez:
ex.: Nuţu, de la Ionuţ, adică Ion.
Fan’e, de la Fănuţ, adică Ştefan.
3
4

Ladó, János, op. cit., pag. 46. şi 162.
Ibidem, pag. 78. şi 122.
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Cele mai multe prenume sunt de origine latină, greacă, ebraică sau slavă. În
ultima perioadă însă putem observa o înnoire a gamei numelor de botez prin împrumuturi luate şi din sistemul numelor de botez al altor limbi – în cazul românilor din Ungaria cu împrumuturi luate din cel al limbii maghiare.
La românii din Ungaria majoritatea numelor de botez sunt de provenienţă
creştină. Cele mai des întrebuinţate sunt:
		
		

– în cazul bărbaţilor: Gheorghe, Ion, Iosif, Mihai, Ştefan, Vasile,
– în cazul femeilor: Ana, Ecaterina, Maria.

De menţionat este faptul că utilizarea numelor de botez se face prin forma lor
articulată.
		ex.: Ana şi nu Ană.
Având în vedere originea numelor de botez, acestea s-au format din nume
comune care puteau desemna:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

– parte a corpului uman sau a unui animal,
– caracteristicile exterioare sau psihice ale unui om,
– defecte corporale sau unele obiceiuri ale acestuia,
– nume de plante, de animale, de mineree,
– expresii ale unor evenimente, întâmplări,
– sexul sau gradul de rudenie,
– denumirile unor ranguri,
– denumirile unor ocupaţii sau a obiectelor şi uneltelor acestora,
– nume de popoare,
– nume religioase etc.

Numele de familie
Apariţia şi generalizarea numelor de familie sunt strâns legate de organizarea vieţii publice. Răspândirea lor este caracteristică evului mediu. Prima oară au
apărut în Italia în secolul al XI-lea de unde s-au răspândit mai departe.5
Necesitatea utilizării lor a apărut odată cu necesitatea identificării precise în
cazul unor moşteniri, cumpărări sau vânzări de terenuri şi moşii a persoanelor
implicate. Oamenii în aceste cazuri se identificau prin aşezarea lângă numele de
botez a unei porecle, a numelui tatălui sau a denumirii localităţii de provenienţă
etc. Aceste nume la început nu se moşteneau, ci din contră, aproape că se schimbau de la un act oficial la altul.
Majoritatea numelor de familie sunt prenume, devenite nume de familie fără
5

Kálmán, Béla, op. cit., pag. 71.
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nici o modificare sau prin adăugarea unui sufix. Numeroase sunt şi aşa zisele porecle transformate în nume de familie.
Sistemul antroponimic românesc este caracterizat de un sistem bipartit, format din praenomen şi cognomen:
ex.: Ion Gheorghe (adică Ion al lui Gheorghe),
ceea ce îl face diferit de sistemul tripartit al romanilor:
ex.: Caius Iulius Caesar.
În acest sistem tripartit utilizat la romani primul membru al denumirii (praenomen) este echivalentul numelui de botez de astăzi. El aparţinea unui singur
membru al familiei. Al doilea element era numele gintei căruia îi aparţinea (nomen gentilicum), comun tuturor membrilor şi descendenţilor acestora din ginta
respectivă. Al treilea element (cognomen) aparţinea familiei şi corespundea poreclelor din cazul numelor româneşti.6
Acest sistem tripartit nu s-a moştenit în provinciile fostului Imperiu Roman, deoarece aici au venit doar militari şi funcţionari romani, care şi ei foloseau o formulă de denominaţie bipartită formată din prenume şi nume de familie
(praenomen+nomen), acesta din urmă fiind tot un fel de prenume:
ex.: Iulius Claudius.
Cu timpul posibilităţile de a identifica o persoană şi de a evita posibilele confuzii, care puteau avea consecinţe serioase, s-au sporit. Mijloacele de îmbogăţire a
sistemului de denominaţie au fost:
– împrumuturi din limbi străine (în cazul românilor din limba slavă),
– procedee lingvistice (derivări cu sufixe).
La greci s-a generalizat utilizarea unui sistem format dintr-un prenume – de
obicei creştin, luat din Biblie – şi un nume de familie, care se moştenea din tată în
fiu, altora putându-se da numai prin căsătorie, adoptare sau consimţământ. Bazele
formării acestor nume de familie au fost determinantele locale (adică toponimele) sau determinantele personale (adică antroponimele).7
Alegerea determinantelor locale deseori avea un caracter aristocratic, prin
faptul că acestea proveneau de la numele moşiilor sau locului de naştere a persoanei respective, până ce alegerea determinantelor personale avea o motivaţie
obiectivă.
Baza celor mai multe formule de denominaţie era totuşi numele tatălui, care
6
7

Ciobănel, Alina Ioana, op. cit., pag. 93–99. şi Iordan, Iorgu, op. cit., pag. 14.
Iordan, Iorgu, op. cit., pag. 10.
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era de fapt „capul familiei”. Numele mamei îl putea înlocui doar în anumite cazuri:
– când copilul se năştea fără ca tatăl lui să-l fi cunoscut
	  (era „copil din flori”),
– când mama rămânea singură după un divorţ sau după decesul tatălui,
– în cazul în care bărbaţii lucrau timp îndelungat departe de casă şi mama
	  devenea şeful familiei,
– când tatăl se muta în casa socrilor, devenind astfel „jinere-n tindă”:
			ex: Părasca.
Numeroase nume de familie provin din porecle care cu timpul au devenit
nume autentice. Acestea la rândul lor exprimau particularităţi psihice sau fizice
ale purtătorilor, puteau aminti şi de diverse trăsături ale animalelor sau ale plantelor etc.
Numele româneşti de familie apar chiar din primele documente ale secolelor
al XV-lea şi cel al XVI-lea. Actul oficial de impunere a alegerii unui nume de familie îl constituie documentul semnat de domnitorul Şerban Cantacuzino la data de
29 noiembrie 16808, până ce în Ungaria abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea se va
semna un astfel de act de către Iosif al II-lea, deşi documente conţinătoare ale unor
nume de familie au fost găsite din secolul al XVI-lea.9
La început numele de familie putea fi decis la liberă alegere, numai după ce a
devenit moştenibil se necesita o aprobare a regelui pentru schimbarea acestuia, cât
şi pentru folosirea numelui de familie al tatălui în cazul căsătoriei fetei, pentru ca
să nu dispară familia.
Desemnarea oficială a femeilor căsătorite de fapt se făcea prin formula:
praenomen+nume de familie a soţului, rareori păstrând întregul nume de fată.

Porecle şi supranume
Cu timpul formulele de denominaţie amintite până acum nu mai satisfăceau
cerinţele de a identifica cu siguranţă o persoană, mai ales în cazul localităţilor mai
mici, unde populaţia opera cu un număr mai mic de nume. Astfel după un timp se
impune un nou sistem al poreclelor şi al supranumelor, sistem care şi până acum
a alcătuit baza formulelor de denominaţie tripartite şi bipartite. Aceste formule
uneori se legau de o singură persoană, îndeplinind funcţia de identificare, alteori,
prin moştenire, se refereau la un întreg grup.
Porecla sau supranumele putea înlocui chiar şi întregul nume al individului,
de cele mai multe ori însă doar îl completau. Poreclele erau date de către o comunitate individului, deseori contra voinţei acestuia, supărându-se chiar uneori. Ele
8
9

Bogza Irimie, Rodica, op. cit., pag. 18.
Kálmán, Béla, op. cit., pag. 70.
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deveneau supranume însă numai odată cu transmiterea formulei şi altor generaţii,
desemnând astfel familii.
Porecle au existat de la bun început, găsim unele chiar şi în Biblie:
		ex.: Ioan Botezătorul.
Porecle primeau însă şi regii, nu numai oamenii de rând:
		ex.: Ştefan cel Mare,
			
Richard Inimă de Leu.
Cel mai frecvent s-au găsit şi se mai găsesc încă şi azi prin sate, unde din cauza
utilizării a unui număr mai mic de nume, mulţi oameni pot avea nume identice.
Acest fenomen este numit omonimie antroponimică, pentru ocolirea căruia sătenii au inventat noile porecle identificatoare. Nu trebuie însă să uităm nici de
faptul că sătenii sunt mult mai „ciufulitori” decât locuitorii oraşelor.
A. Candrea a definit porecla ca un nume cu caracter afectiv, care este legat
totdeauna de o anumită realitate, până ce supranumele are un rol de desemnare.10
Orice poreclă poate deveni supranume, ba chiar foarte puţine nu funcţionează
ca supranume, lucru caracteristic şi pentru românii din Ungaria, respectiv pentru
cei din Chitighaz.
Rodica Bogza Irimie face şi o comparaţie a celor două categorii:
		
Porecla
			
Supranumele
– are un sens motivat,			
– are un sens nemotivat,
– este de durată limitată,			
– este transmisibil urmaşilor,
– are o funcţie afectivă,			
– are o funcţie de identificare,
– este o denumire directă,		
– este o denumire indirectă.11
Studiind originea cognomenelor (poreclelor) lingvistul columbian Siervo
Custodio Mora Monroy găseşte următoarele clase (adică tipuri de nume care
provin de la denumiri şi expresii din)12:
– faună (nume de animale, părţi ale corpului animalelor, locuri unde
	  trăiesc animalele): Cioară;
– floră (nume de plante, părţi ale plantelor, caracteristici ale fructelor,
	  caracteristici ale plantelor, colectivităţi ale plantelor): Ghimpos;
– regnul mineralier (minerale diverse, locul unde se extrag ele, apa sub
	  diversele ei forme naturale sau create de om spre a putea fi utilizată):
	  Aurariu;
10
11
12

Bogza Irimie, Rodica, op. cit., pag. 20.
Ibidem, pag. 22.
Iordan, Iorgu, op. cit., pag. 14.
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– termeni geografici (termeni geografici, topografia, fiziografia, popula	  ţia): Ardeleanu;
– aştri şi fenomene atmosferice (câţiva aştri, unele stele şi comete):
	  Luna;
– timpul (anotimpuri, luni şi zile): Iarnă;
– forme geometrice (pătrate, mari, groase, lungi, rotunde etc.): Rotundu;
– culori (culorile care alcătuiesc spectrul solar, alb, negru, auriu, castaniu
	  ş.a.m.d.): Negru;
		– omul, relaţiile lui şi operele lui (părţile corpului omenesc, defecte fizice, morale şi temperamentale, calităţi, relaţii de rudenie, stări de spirit,
iubire şi bunătate, maniere bune, origine etnică şi locală, termeni aparţinând artei războiului, termeni economici, titluri şi ierarhie socială, slujbe,
ocupaţii, îmbrăcăminte, alimentaţie, obiecte de uz casnic, diverse ustensile, religie, credinţă, aspectul fizic şi moral): Frăţâca, Bunu.
Bazându-mă pe cercetările efectuate în cercul românilor din Chitighaz, cât şi
pe cele ale cercetătorilor care s-au ocupat de studierea supranumelor la românii
din Ungaria, categoriile enumerate mai sus pot fi îmbogăţite prin alte, provenite
din:
– maghiarizarea numelor: Kassai (iniţial Cure);
– nume biblice, numele zilelor sfinte: Avram, respectiv Crăciun;
– mitolonime: Bălauru;
– supranume compuse: Lume Albă, Pâs Moisă, Petri cei Mari;
– supranume duble (formate cu scopul de a identifica mai uşor diferitele
ramuri ale unei familii): Albu-Cărăşcădău, Chicin-Ciubăraru;
		 – expresii luate din limba maghiară: Şandor, Jiroş, Chişolai (adică Sándor,
Zsíros, Kis Oláj/h);
		 – cât şi prin categoria celor neidentificate: Biregla, Bozlaţ.

		
		
		
		
		

Desigur în localitate circulă şi un număr considerabil de supranume ale locuitorilor de altă etnie, cum ar fi de exemplu şi cele ale unei femei evree:
ex.: Colţata sau Hărăcolţ (denumire care provine de la dinţii neobişnuit
de mari ai acesteia).
(Sunt însă cunoscute şi supranume ale locuitorilor de origine maghiară din
comună.)
Categoriile prezentate mai sus, la rândul lor pot fi împărţite în noi şi noi subdiviziuni. De exemplu supranumele provenite din nume de persoane pot fi după originea lor patronime sau matronime, adică nume de familie sau de botez ale tatălui
sau ale mamei. Ceea ce priveşte gruparea acestora pe baza formării lor, ele pot fi:
– forme diminutivate (ale numelui): Mocăn’elu de la Mocan, Mitruţu de
la Dumitru, Uret’uţu de la Uret’e;
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– forme augmentative: D’ord’oc de la D’ord’e, Clisoi de la Clisa, Tod’eroi
	  de la Toad’er;
– forme de hipocoristic: Nuţu de la Ion.
Formele augmentative şi diminutivale erau utilizate şi în scopul de a identifica
tatăl şi copilul în cazul în care aceştia purtau acelaşi nume:
		ex.: tatăl se numea Hănţocu, iar copilul Hanţi,
eventual pentru a deosebi unul de altul pe doi fraţi dintr-o familie:
		ex.: Grosu (numele primului născut) şi Grosuţu (numele celui
		
mic), Grecu şi Grecuţu, D’urca şi D’urcuţu.
Orice nume poate fi transformat într-un supranume prin formulele:
– nume de botez + „(a) lu” + nume: Şt’efan a lu Brândaşu,
– nume de botez + nume + „-i”: Ileana Gudmi.
La formarea supranumelor ne stau la dispoziţie diferite părţi de vorbire precum: adjectivul, interjecţia, numeralul, verbul, substantivul sau onomatopeea, cât
şi sufixe de tipul:
		

– -an, -e, -ea, -escu: Fan’e, Fume, Conce, Mişe, Pripe;

		

– -oi, -oc: D’urcoi, D’ord’oc, Tod’eroi, Străjoi;

		

– -uţ, -uţa: Bumbuţ, Găinuţa, Pipărcuţa, Şt’efănuţ;

		– -aş: D’ibocaş, Gligoraş, Iţicaş, Dejaş;
		– -ca: Păsăruică, D’urca, Popirca, Sfârţanca;
		– -iţa: Vărşendăn’iţa, Ilonchiţa, Guriţa, Jendăriţa, ş.a.m.d.
Poreclele cel mai viu trăiesc în memoria vârstnicilor, ei fiind totodată şi cei
mai buni informatori, care, poate cu decenii în urmă, fuseseră însăşi „naşii” unor
denumiri, provenite din punctul de vedere din care ei au privit omul, acordând porecla după înfătişare (a lu Albu), defecte fizice (a lu Şt’iopu), obiceiuri (a lu Vrei),
ocupaţii (a lu Mormântaru), cuvinte repetate (a lu Megu), locul de provenienţă (a
lu Lipovanu) etc. Din păcate originea la doar foarte puţine dintre cele peste 300 de
supranume (a celor 95 de familii) găsite la Chitighaz a putut fi descifrată. Printre
altele:
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I. „Pă bace Mihai, Bătrânu aşe-l numeu că „N’emeşu”, că dară o fost căpătată ceva rang, da nu şt’iu pontoşan că dă care. Apu, „n’emeş” în ungureşt’e însamnă
că-i dă rang.”13
II. „Leşen’eşt’ii d-acolo ş-or primit numile că s-or mutat în sat din „Leş”, apu
Leşu o fost p-aci, p-aproape dă sat. Apu aşe le-o zis apoi că-s Leşen’eşti.”14
III. „Aşe să zice că moşu nost o fost dară tare alb la păr, aşe dă alb ca lebeda.
Apu, oamińii aşe n’-or numit dâpă iel că „a lu Albu”. Da’ io-s d-a lu „Albu–
Cărăşcădăuu”. Că din familie lu tata mn’eu or fost mai mulţi, apu, că să-i
dăst’ilin’ească, că amu oare care care-i , le-o pus cât’e on nume. Apu, noi sânt’em
ceie d-a lu Cărăşcădăuu, că moşu o fost dară cărăşcădău, adicate „kereskedő”,
cum zâce unguru.”15
IV. „Na, numa nu numa noi am avut două nume, că şi ceie, a lu Chicin să mai
numeu şi a lu Ciubăraru, că moşu lor o fost dară ciubărar dă meserie.”16
V. „Apu, aşe am auzit că pă „a lu Conçe” d-aceie i-o numit aşe că mama lor
o avut on conci, adică pup, aşe dân păr făcut, în vârvu capului. Apu, la prunci l-i
s-o zis că-s d-a lu Conce, dară. Tătă lume aşe i-o şt’iut dâpă aceie, haba i-o t’emat
pă ii Moroşanu.”17
VI. „Da, şt’ii dî ce s-o numit Tongăloi Tongăloi? D-apu d-aceie, că moşu-so o
fost ciurdari. Apu, la grumazu vacilor să pun’e tăngală, ca să să audă când trece
ciurda şi să nu să t’ardă pă vreme dă n’egură.”18
VII. „Pă Lebenciu îl t’amă aşe dî la „lebbencs”, ungureşt’e. Că tare îi place să
mânce zamă d-asta! Apu, d-atunce tăt aşe lor ciufulit, că „Lebenciu”.19
VIII. „Apu, aieşt’e a lu Şodu ş-or căpătat numile dî pă om moş d-a lor, la care
tare îi plăceu glumile. Apu, bătrânu tă râde şi glume cu tătă lume. Iară a lu Bolundu, era on uom tare zăpăcit. El dârt-aceia o fost numit aşe din „bolond”, cum
zâc ungurii. A lu Bolundu, dară.”20
IX. „Pă Vărşendanu şi pă Lipovanu i-or numit dâpă satu din care or vin’it.

13
14
15
16
17
18
19
20

Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993).
Informatoare Florica Poptilican, născută Nicula (1922).
Ibidem.
Ibidem.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993).
Informator Gheorghe Nicula (1927).
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993).
Ibidem.
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Că Borbilen’i ieste mai mulţi la noi şi d-a lu Tăriianu. Apu, aşe barem, i-or putut
dăst’ilin’i unu dă altu.”21
X. „…Pruncii, dară, când or fost mai mici tă s-or jucat unu cu altu. Apu, mai
mereu şi să serepelească câte o dată. Apu, pă unu, d-a lu Stan s-or numit ii, lor pus
să joace pă împăratu. Dă atunci o şi rămas pă iel numile că d-a lu Împăratu.”22
XI. „La a lu Kassai i să mai zâce şi a lu Cure, da numile iesta nu-i ciuf! Numa
ii ş-or ungurezat numile în Kassai, pedig or fost a lu Cure. Da, nu numa ii s-or ungurezat, ci mai mult’e familii. Care dă care...”23
XII. „Ieste la noi în sat şi aşe familii care au doauă nume, doauă ciufuri. Da,
nu ştiu pontoşan dî ce. D-apu pă a lu Cocoşu îl mai numeu şi Cucurigu, ... iară lu
Costan îi mai ziceu şi Lont’e... Ioa, şi la Grăvila îi ziceu Clopoi... , iară lu Fărina,
a lu Tod’erica... Pă Şimonca iară l-o ciufulit Fărina, că o făcut ceva prinsoare,
apu o trăbuit să plătească cu fărină.”24
În afara celor patru tipuri ale formulelor de denominaţie amintite mai sus,
trebuie să amintim încă şi următoarele categorii:

Colectivele
Colectivele sunt substantive proprii cu formă de plural, găsite în cadrul numelor de familie şi al supranumelor care desemnează un grup.
Colectivele sunt formate prin adăugarea unor sufixe „-eşti(i)”, „-eni(i)”:
		ex.: Albuleşt’ii, Niculeşt’ii, Ard’elen’ii.

Femeninele
Femeninele sunt categorii de substantive proprii formate de la forma masculină a formulelor de denominaţie.
Alcătuirea lor este bazată pe adăugarea unor sufixe ca „-oaie”, „-leasă”, „-iţa”
la numele de familie şi la supranume:
		ex.: Trucoaie, Leşen’iţa, Turculeasa.
21
22
23
24

Informator Gheorghe Nicula (1927).
Informatoare Florica Poptilican, născută Nicula (1922).
Informator Gheorghe Nicula (1927).
Informatoare Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996).
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Pseudonimele
Pseudonimele sunt acele „nume false”, a căror alegere este independentă de
sistemul oficial de denominaţie, numele putând fi abandonat oricând, iar oficializarea lui necesitând o legalizare prin documente.
Aceste nume sunt utilizate de politicieni, artişti, scriitori etc.:
		ex.: Mihai Eminescu (în loc de Eminovici), Lenin, Gorkij.

Antroponimele literare
Numele personajelor literare s-au format datorită imaginaţiei scriitorilor şi a
poeţilor. Aceste nume caracterizează personajele pe care le denumesc prin muzicalitatea şi sensurile lor:
		ex.: Elefteriu Popescu (lefter = fără bani)
Din acest punct de vedere în literatura maghiară printre cei mai productivi
scriitori îl putem enumera pe Vörösmarty, care a alcătuit mai multe nume:
		ex.: Csilla, Tünde , Hajnal, Dalma.

Sisteme de denominaţie
Cercetând mai atent formulele de denominaţie cu ajutorul cărora s-a ajuns la
identificarea indivizilor, putem distinge două tipuri de sisteme de denominaţie.
Primul este un sistem oficial, care a fost impus de necesităţile juridice şi s-a
menţinut până azi în codul civil. Acest sistem în cazul românilor din Ungaria este
binominal, bipartit. El este compus dintr-un nume de botez şi un nume de familie.
La nevoie i se mai poate alătura şi un supranume, ca o unitate de acelaşi rang cu
numele de familie:
		ex.: Stella Nicula, a lu Albu.
Al doilea este un sistem popular, care cuprinde formulele de denominaţie
uzuale. Acesta este compus din nume de botez – deseori diminutivat sau forma lui
hipocoristică – şi un supranume care desemnează o familie:
		ex.: Văsălica lu Grosu.
Trebuie să menţionăm faptul că până ce în cazul căsătoriei numele de familie se poate modifica, supranumele din sistemul popular poate fi păstrat şi după
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aceasta. În cazul românilor din Ungaria cele două sisteme diferă şi prin modul
că sistemul oficial utilizează formule de denominaţie în limba maghiară, până ce
sistemul popular, cel uzual utilizează unul în limba română:
ex.: Szelezsán Péter este identic cu Petru Selejan a lu Lica.
Despre ordinea numelor trebuie să amintim că în cazul limbilor de provenienţă indo-europeană prenumele totdeauna precedă numele de familie, lucru care
diferă de formula utilizată în cazul limbii maghiare – nume de familie + prenume
–, care este de origine fino-ugrică.

În loc de încheiere
Onomastica este o ramură a ştiinţei, un domeniu de interferenţă între sociologie-istorie-lingvistică, cu ajutorul căruia avem posibilitatea de a percepe mai bine
raporturile dintre oameni. Ea contribuie la adâncirea cunoştinţelor noastre atât
prin reconstituirea unor forme şi tipuri dispărute din vorbirea curentă, cât şi prin
conservarea unor fapte lingvistice, sociologice petrecute în diferite perioade ale
dezvoltării societăţii, prin desemnarea şi conservarea unor ocupaţii, unelte vechi,
expresii arhaice sau dialectale, a numelor unor popoare dispărute. Cu ajutorul ei
putem parcurge şi diferitele etape de alegere a unei formule de denominaţie, care
diferea de la o epocă la alta, de la un popor la altul, cât şi depindea de credinţele şi
superstiţiile legate de acestea (vezi magii legate de alegerea numelui, cât şi nume
tabu, adică cele ocolite, ca de exemplu în cazul unor popoare latine a numelor
Jesus, Maria).
Numele a fost inventat cu scopul de a identifica o persoană, de a o deosebi de
o altă persoană. Nu trebuie însă să uităm nici de faptul că numele nu este doar o
modalitate de a ne separa pe unii de alţii, ci şi o modalitate de a uni – prin numele
de familie – grupul cel mai mic, dar totodată şi cel mai important al societăţii:
familia. Poate uni însă şi un popor prin faptul că fiecare membru al unei naţiuni
îşi alege un nume caracteristic etniei sale.
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LISTA NUMELOR DE FAMILIE ŞI SUPRANUMELE
ACESTORA

A
– Abrudan(Abrudan)/Abrudán (Oabrudan) (provenind de la toponimul
„Abrud„ + sufixul „-an”): Logodi, Meşu.
– Alb (Alb)/ Alb (Oalb) (provenind din expresia „alb”): D’uri Popii.
– Aletean (Alet’anu) / Aletyán (Oalet’an) (provenind de la toponimul Aletea /
Elek + sufixul „- an”): lipu, Con’haş.
– Ambrus (Ambrus)/Ambrus (Oambrus) (provenind de la numele de „Ambrosius” din limba maghiară): N’in’eratu.
– Ardelean (Ard’elean)/ Árgyelán (Ard’elan) (provenind de la toponimul „Ardeal” + sufixul „-ean”): Bălu, Bud’ac, Cioropic, D’ibocaş, Găinuţa, Grosocu, Leşanu, Macu, Parli, Pipărcuţa, Pocan, Pomuţ, Piţurca, Soldaşu, Tod’erica, Uanca,
Zvlaicu.
– Arsinte (Arsit’e) / Ársintye (Arsint’e) (provine de la numele „Arsinte”): Herţegu.
– Avramuţ (Avramuţ)/ Avramuc(z) (Oavroamuţ) (provenind din forma diminutivată cu sufixul „-uţ” a numelui biblic „Avram”): Bicocu, Boscârţ, Tod’eroi.

B
– Bălaj (Balaj)/ Balázs (Boalaj) (provenind din numele maghiar „Balázs”): Hinar, Lupu.
– Balint (Balint)/ Bálint (Bálint) (provenind din numele maghiar „Bálint”):
Bălinçor, Bet’ar, Concu, Fan’e, Moisica.
– Bandula (Bandula) /Bandula (Boanduloa) (provenienţă neidentificată):
Dida, Haicu, Herman, Păzuroi.
– Bătrân (Batrin)/ Bătrân (Boatrin) („vârstnic”): N’emeşu.
– Borbil (Borbil)/ Borbély (Borbei) (provenind din expresia maghiară „borbély” = „bărbier”): Bobe, Lungu, Vărşendanu.
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– Bota (Bota) /Botta (Botto) („bota, bita”): Nod’os.
– Botaş (Botaş) /Botás (Botaş) (persoana care face sau vinde bâte, botar +
sufixul „-aş”): Bobicu.
– Brad (Brad)/Brád(Brad) („brad”): Brădocu, Sandu.
– Brindaş (Brindaş)/ Brindás (Brindaş) (provine din forma veche a expresiei
„brinza”, adica „brândă”): Nuţicu.
– Bucur (Bucur)/Bukor (Bucor) (provenienţă albaneză şi înseamnă „frumos”):
Ţurcanu.
– Bujigan (Bujigan)/Buzsigán (Bujigan) (provenienţă neidentificată): Hosu.

C
– Casintin (Casintin)/Kaszintin (Coasintin) (provenienţă neidentificată):
Caşu.
– Cigh’ir (Cighir)/ Csigir (Cighir) („tocătură făcută din ficat, plămâni şi maţe
de miel”): Băranca.
– Cioban (Coban)/ Csobán (Coban) („cioban”): Bostan, Creţu, Dăriga, Doamna, Domnu, Huciu, Peruşca, T’işcu.
– Cioca (Cioca)/ Csóka (Ciocoa) (provine ori dintr-o variantă a denumirii ciocului, ori din denumirea unei specii de ciori – „ceuca”): Cioie, Pişpilic.
– Ciumpila (Cumpila)/ Csumpilla (Ciumpiloa) (provenienţă neidentificată):
Bulbuc, Ciutri, Şimon, Ţâgănocu.
– Copocean (Copocean)/ Kapocsán (Coapocean) (provine de la toponimul
„Copăceni” + sufixul „-an”): Bubulicu.
– Crişan (Crişan) /Krisán (Crişan) („din zona Crişului”): Bălauru, Bulbuc,
Buzăron’e, Cătana, Crăciun, Monu, Uţa.
– Curtuţ (Curtuţ) / Kurtuc(z) (Curtuţ) (provine de la forma diminutivată a
expresiei „curte”): Pascu.

D
– Decan (Decan)/ Dékány (Decan’) (expresie din limba maghiară cu sens
bisericesc „dékány”): Purcăraşu.
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– Dehelean (Dehelean)/ Dehelán (Dehelan) („bătăuş”): Roşu.
– Drăgan (Drăgan)/ Dragán (Droagan) (provine din numele de origine slavă
„Drăgan”): Cut’icu, Julanu.
– Dragoş (Dragoş)/Drágos (Dragoş) (provine din numele de origine slavă
„Dragoş”): Iloncu.

G
– Gance (Gance)/ Gáncse (Gançe) (provine din numele de origine bulgară
„Ganca”): Gâle.
– Grăvilaş (Gravilaş)/Gravilás (Groavilaş) (provine din forma diminutivată a
numelui biblic „Gavril”): Toma.
– Gros (Gros/ Grósz (Gros) („gros„”): Bolundu, Bozlaţ, D’icu, Grosu, Grosuţu,
Hinar, Lupa, Maieru, Marta, Murgu, Olga, Părăscoi, Puscău.
– Guiaş (Guiaş)/ Gulyás (Guiaş) (provine din numele bulgar „Gujo” sau din
expresia maghiară „gulyás”): Otrog, Totoicu.

H
– Haiduc (Haiduc)/Hajduk (Hoaiduc) („haiduc”): Sandu.
– Hodăjeu (Hodăjeu)/ Hodozsó (Hodojo) („hodăjeu”): Iţicaş, Miloş, Ursu.

I
– Iepure (Iepure)/Jepure (Iepure) („iepure”): Filimon, Mişe, Trifu.
– Iova (Iova)/ Jova (Iovoa) (provine din numele de origine bulgară „Jova”):
Raicu, Răçanu, Reşt’e.
– Istin (Istin)/ Isztin (Istin) (provine din forma masculină a numelui „Justina”): Biregla, Farcu, Istăn’escu, Mitruţu, Pelce, Şuta, Uret’e, Uret’iuţu.

J
– Jurcan (Jurcan)/ Zsurka (Jurcoa) (provine din numele maghiar „Gyurka”
sau din numele de origine bulgara „Dzurka”): Brodici, Megu, Toaina.
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K
– Kassai (Coaşoai) (nume de origine maghiară provenit din maghiarizarea
numelui român „Cure” „Kassa” + sufixul „-i”): Cure.
– Kereşi (K’eresi) (provenienţă de origine maghiară „keres” + sufixul „-i”): Covătoi.
– Kocsis (Cociş) (din expresia maghiară „kocsis”): Tent’uţu.

L
– Lasc (Lasc)/ Lászk (Lasc) (provine de la numele de origine maghiară „László„ sau de la numele de origine bulgară „Lasko”): Piclais.
– Lengyel (Lend’el) (din expresia maghiară „lengyel”): Feru.
– Lupa (Lupa) / Lupa(Lupo) (provine de la forma femenină a expresiei „lup”):
Vele.
– Lupaş (Lupaş) / Lupás (Lupaş) (provine de la forma femenină a expresiei
„lup” + sufixul „-aş”): Fildu.

M
– Misarăş (Misarăş)/ Mészáros (Mesaroş) (provine din expresia maghiară
„mészáros”): Ştuţăr, Truca.
– Mişcuţa (Mişcuţa)/ Miskuc(z)a (Mişcuţoa) (provine de la forma hipocoristică a numelui „Mihai” + sufixul „-uţa”): Hămfău.
– Mocan (Mocan)/ Mokán (Mocan) (provine de la denumirea locuitorului
unei zone muntoase din Transilvania): Gligoraş, Pădut’ile, Păsuloi, Şoncău, Vrei.
– Moga (Moga)/ Moga (Mogoa) (nume derivat din expresia maghiară „magos”): Zbrend’e.
– Moldovan (Moldovan)/Moldován (Moldovan) (provine din toponimul
„Moldova” + sufixul „-an”): Boncău.
– Morar (Morar) / Morár (morar) („morar”): Pizle.
– Mornăilă (Mornaila)/Mornaila (Mornoailoa) („om care vorbeşte nedesluşit”): Vlădu.
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– Moţ (Moţ)/ Móc(z) (Moţ) („român din munţii apuseni”): Cupit’i, Pripe.
– Muntean (Munt’an)/ Muntyán (Munt’an) („locuitor în zona muntoasă„ sau
„din Muntenia”): Băican, Clopoi, Cocaie, Dan’ila, Gârbu, Gravila, Guriţa, Lume
Alba, Nucu, Savu.
(nota: Clopoi = Gravila)
– Maruşan (Maruşan)/Marusán (Moaruşan); Moroşan (Moroşan)/Morosán
(Moroşan); Mureşan (Mureşan) /Muresán (Mureşan) (provine din toponimul
„Maramureş” + sufixul „- an”): Conce, Lilişcu, Mormântaru.

N
– Nagy (Noad’) (provine din expresia „nagy” a limbii maghiare): Sânza.
– Nicula (Nicula)/Nikula (Niculoa) (provine din numele de origine bulgară
„Nikula”): Albu, Cărăşcădău, Lebençiu, Tongăloi, Tule.

O
– Olar (Olar) / Ollár (Olar) („olar”): Bumbuţu, Căbec, Guiu, Hoţu, Scamaş,
Şt’efănuţ.
– Otlăcan (Otlăcan)/Ottlakán (Otloacan) (provine din toponimul „Otlaca”):
Cocoşu, Comaçu, Costan, Coşcon’e, Cucurigu, D’urcuţa, Grăunţa, Lămpău, Lont’e,
N’icoară, Pant’e, Petri cei Mari, Pilanu, Pipaş, Poçan, Raicu, Tortaş, Turcu, Ursu.
(notă: Cucurigu = Cocoşu şi Lonte = Costan)

P
– Părasca (Părasca)/Parászka (Poarascoa) (provine din forma populară a numelui „Paraschiva”): Feluţu.
– Petrişor (Petrişor)/Petrisor (Petrişor) provine din forma diminutivată cu
sufixul „-şor” a numelui „Petru”): Ceapa.
– Pilan (Pilan)/Pilán (Pilan) (provine din toponimul „Pil(u)” + sufixul „-an”):
Firţic, Ronţu.
– Pop(a) (Pop(a)/ Popa (Popoa) („popa”): Birăuaşu, Fume, Piranţ, Pâs Moisă,
Precob, Şodu.
– Puţurca (Puţurca)/Pucurka (Puţurco) (provine din expresia „puţar” = „fântânar” + sufixul „-ca”): Tod’erica.
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R
– Rotar (Rotar)/Rotár (Rotar) („rotar”): Chişolai, D’urca, Jiroş, Natu, Şt’opu.
– Rot’iş (Rot’iş)/ Rotyis (Rot’iş) (provine din expresia „roată„ + sufixul „-iş”):
Checichelet’, Cocostârgu, Curu, D’ord’oc, D’ibocu, Filip, Gligor, Grecu, Grecuţu,
Hodriş, Popirca, Todora.
– Rus (Rus)/Rusz (Rus) („rus”): Clisa.

S
– Sabău (Sabău)/Szabó (Soabo) (provine din expresia maghiară „szabó”, adică
„croitor”): Blagu, Hăbuc, Jendăriţa, Străjoi, Sándor, Truca.
– Samfira (Samfira)/Számfira (Samfiroa) (provine din expresia de origine
slavă „samfir”): Boală Petre, Bicaciu, Blagu, Bud’elarăşu, Buricu, Căcăvela, Jama.
– Santău (Santău)/ Szántó (Santo) (provine din expresia maghiara „szántó”):
Broscoi, Căcăvela, Chicin, Ciubăraru, Dejaş, Floştoc, Lica, Moaşe, Paguba, Ploţu,
Suşigu, Şusorca, Tănăsâie.
– Sarca (Sarca)/Szarka (Soarcoa) (provine ori din numele grecesc „Sarka(s)”
ori din expresia maghiară „szarka”): Beşe, Granciu, Truţan, Tutuloi.
– Sárosi (Şaroşi) (provine din expresia maghiară „sáros”, adică „noroi” + sufixul „-i”): Soane.
– Secan (Secan)/Szekán (Secan) (provine din toponimul „Seaca” + sufixul
„-an”): Golomboş, Grigu, Gugu.
– Sălăjan (Sălăjan) – Selejan (Selejan)/Szelezsán (Selejan) (provine din toponimul „Sălaj” + sufixul „-an”): Bolundu, Bud’ac, Buşe, Filip, Filipoc, Fluturu, Lica,
Peruşca, Petruca, Pipăruş, Uăn’iţa, Vasa.
– Sârbuţ (Sârbuţ) / Szirbuc(z) (Sirbuţ) (provine din forma diminutivată cu
sufixul „-uţ” a expresiei „sârb”): Bogdanu, Mie, Sârbu.
– Stan (Stan)/Sztán (Stan) (provine din numele slav „Stan”): Coconaşu,
D’urcoi, Gomoi, Împăratu, Podariu, Tompa.
– Stejan (Stejan)/Sztezsán (Stejan) (provine din toponimul maramureşan
„Stejară„ + sufixul „-an”): Avram, Clisoi, Ţuţulenu, Veljanu.
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SZ
– Szretykó (Sret’co) (provenienţă neidentificată): Jovra.
– Szűcs (Sűci) („szűcs”): Suciu.

Ş
– Şaitoş (Şoitoş)/Sajtos (Şoaitoş) (provine din expresia maghiară „sajtos”): Bircuţu, Cioie, Dromboş, Peicu.
– Şimonca (Şimonca)/Simonka (Şimoncoa) (provine din forma femenină a
numelui „Simon” din limba maghiară): Fărina, Hanţi, Hănţocu, Moisoc, Pecuţu,
Scovarda, Tod’erica. (notă Fărina = Toderica)
– Şipoş (Şipoş)/Sipos (Şipoş) (provine din expresia maghiară „sipos”): Gudman, Hoaspa, Sferle.

T
– Tărianu (Tăriianu)/Traján (Toarian) (provine din toponimul „Tarian”): Lipovanu.
– Tóth (Tot) (provine din expresia maghiara „tót”): Namu.
– Tripon (Tripon)/Tripon (Tripon) (provine din numele grecesc „Tripos” sau
Tripa): Bircu.
– Truţ (Truţ)/Truc(z) (Truţ) (hipocoristic de la numele „Dumitru”): Bincu.
– Tulcan (Tulcan)/ Tulkán (Tulcan) (provine de la toponimul din Ardeal
„Truca”): Calu, Dărăbuţ, Luna, Mihăiţa, Norescu, Nuţucaş, Truca.
– Ţoldan (Ţoldan)/Coldán (Ţoldan) (provine de la numele italian „Zoldan”):
Mitu.

U
– Urcan (Urcan)/Urkán (Urcan) (?provine din toponimul bănăţean „Urcu” +
sufixul „-an”): Popoi.

V
– Vereş (Veres) (provine din expresia maghiară „veres”): Fanu.
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– Vidican (Vid’ican) /Vigyikán (Vid’ican) (provine de la forma diminutivată
a numelui bulgăresc „Vida” sau „Vidu”): Milacu.
– Vlaj (Vlaj)/Vlázs (Vlaj) (?provine de la expresia „vlajar”, adica „tânăr înalt şi
zdravăn”): Curicu.
– Vrabieş (Vrabieş)/ Vrabiás (Vroabiaş) („vrabie” + sufixul „-ieş”): Şt’ubei.

Supranume a căror corespondente în cadrul numelor de familie nu a fost încă
identificate:
– Băbălău, Bărburişcu, Boala, Bocicor, Brăn’oi, Ciotalău, Drugău, Feluţu,
Fire, Hodriş, Iacob, Igriţ, Lăzărenciu, Lozuţa, Mămăliga, Mărcuş, Măscărangu, Mircuţu, Noaje, Păsăruica, Pătra, Poţoc, Put’pulut’, Roanca, Sfârţanca,
Şodu, Tule.

PROVENIENŢA SUPRANUMELOR
Fauna
Româneşti: Băranca, Bărăncuţa, Broscoi, Calu, Cocostârgu, Cocoşu, Cioie,
Ciut’icu, Fluturu, Găinuţa, Jovra, Lupa, Lupu, Mitu, Murgu, Pădut’ile, Păsăruica,
Turcanu, Ursu.
Maghiare: Bicocu, Bircu, Bircuţu, Checichelet’i, Farcu, Golomboş, Poţoc.

Interjecţii
   Româneşti: Cucurigu.

Flora
Româneşti: Bobe, Bobicu, Bostan, Brădocu, Coşcon’e, Ceapa, Grăunta, Hoaspa, Huciu, Macu, Nucu, Păsuloi, Păzuroi, Pomuţ, Şusorcă, Tent’u.
Maghiare: Hinar, Pipărcuţa.
  Geografie
		
Româneşti: Brodici.
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Astri, fenomene ale naturii

Româneşti: Luna, Norescu, / Fume, Răceanu.
Minereu, forme ale apei
Româneşti: Feru, / Bulbuc.
Toponime
Româneşti: Băican, Beşe, Bicaciu, Bulbuc, Fildu, Julanu, Leşanu, Lipovanu,
Pilanu, Pocian, Răceanu, Vărşendanu, Veljeanu.
Maghiare: Maieru.
Culori
Româneşti: Alb, Roşu.
Patronime
Româneşti: Bărburişcu, Dăn’ila, D’icu, D’ord’oc, Fan’e, Fanu, Filimon, Filip,
Filipoc, Fire, Gligor, Gligoraş, Grăvila, Haicu, Lica, Lozuţa, Meşu, Mihăiţă, Mişe,
Mitruţu, Mârcuţu, Moisica, Moisoc, Monu, Nuţucaş, N’icoară, Pătra, Petruca,
Sandu, Soan’e, Şt’efănuţ, Tănăsâie, T’icăroi, Tod’erica, Tod’eroi, Truca, Truţan,
Vasa, Vlad, Zvlaicu.
Maghiare: Balint, D’urca, D’urcoi, D’urcuţa, Hodriş, Mărcuş, Şandor, Şimon.
Germane: Hanţi, Hănţocu, Herman, Iţicaş.
Matronime
Româneşti: Fire, Marta, Olga, Părăscoi, Sânza, Todora, Uăniţa, Uoanca.
Maghiare: Iloncu, Ilonchiţa, Peruşca, Roanca.
Nume biblice
Româneşti: Avram, Iacob, Lăzărenciu, Mărcuş, Toma.
Ocupaţii
Româneşti: Ciubăraru, Hoţu, Jendăriţa, Măscărangu, Moaşe, Mormântaru,
Podariu, Popoi, Purcăraşu, Străjoi.
Maghiare: Bet’ar, Birăuaşu, Cărăşcădău, Cătana, Pecuţu, Soldaşu, Suciu.

Aspecte ale gândirii umane

44
Unelte

Româneşti: Bud’aci, Cocaie, Covătoi, Ciuricu, Drugău, Lămpău, Scamaş, Sferle, Şt’iubei, Tongăloi.
Maghiare: Bud’elarăşu, Dejaş, Dromboş, Pipaş, Pipăruş, Popirca.
Corp
Româneşti: Buricu, Buzăron’e, Curu, Guriţa, Pelce, Uret’e, Uret’uţu.
Sănătate
Româneşti: Boala, Bubulicu, Cioncu, Gârbu, Şt’iopu.
Caracteristici ale omului, comportament, obiceiuri
Româneşti: Băbălău, Bălu, Beşe, Buşe, Căcăvela, Clipu, Conce, Creţu, Floştoc,
Grosu, Grosuţu, Hăbuc, Jama, Jovra, Logodi, Lont’e, Lungu, N’in’eratu, Paguba,
Pripe, Ronţu, Sfârţanca, Şodu, Şutu, Toaina, Zbrend’e.
Maghiare: Bânciu, Bolundu, Comaciu, Con’haş, Chicin, Dărăbuţu, Dăriga,
Gomoi, Hosu, Nod’os, Poton, Puţurca, Reşte, Suşigu, Şuta, Tompa.
Îmbrăcăminte
Româneşti: Bumbuţu, Clopoi.
Maghiare: Bocicor.
Mâncăruri
Româneşti: Caşu, Clisa, Clisoi, Fărina, Mămăliga, Scovarda.
Maghiare: Lebenciu, Tortaş, Jiros.
Moduri de exprimare
Româneşti: Mie, Namu, Vrei.
Maghiare: Megu.
		
Ranguri
Româneşti: Coconaşu, Doamna, Domnu, Împăratu.
Maghiare: Herţegu, N’emeşu.
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Nume de etnii
Româneşti: Cioropic, Grecu, Grecuţu, Sârbu, Turcu, Ţâgănocu.
Maghiare: Totoicu.
Nume de sărbători
Româneşti: Crăciun, Precob.
Mitolonime
Româneşti: Bălauru.
Supranume de origine străină
Bulgăreşti: Blagu, Boncău, Costan, Dida, Granciu, Gugu, Guiu, Istăn’escu,
Natu, Pant’e, Pascu, Peiacu, Precob, Raiciu, Savu, Trifu, Tule, Tutuloi, T’işcu, Ţule,
Ţuţulenu.
Germane: Firţic.
Greceşti: Natu, Pant’e, Tule, ŢuŢulenu.
Slave: Bogdan, Brăn’oi, Milacu, Miloş.
Ucrainiene: Igriţ.
Neidentificate
Biregla, Boscârţ, Bozlat, Căbec, Cupit’i, Ciutri, D’ibocaş, D’ibocu, Feluţu,
Gâle, Gudma, Hamfău, Lilişcu, Noaje, Otrog, Parli, Piclais, Piranţ, Pişpilic, Pizle,
Ploţu, Put’pulut’.
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Oul, după credinţele poporului25
			

„Totul vine de la un ou.”
(proverb)

Viaţa omului zilnic este străpunsă de numeroase credinţe în a căror putere
magică crede mai mult sau mai puţin. Sistemul credinţelor populare este unul
dintre cele mai conservatoare elemente ale cunoştinţelor populare. Este o culegere de mesaje ale trecutului care conţin importante informaţii despre modul cum
au conceput şi perceput oamenii din străvechi timpuri lumea care ne înconjoară,
mesaje care în evoluţia culturii au suferit desigur un proces de mutaţie.
În cadrul acestui sistem de cunoştinţe care avea şi are încă şi azi o putere
modelatoare în viaţa oamenilor, credinţele legate de ou ocupă un loc important.
Oul este un simbol arhetipal al începutului tuturor lucrurilor, al originii şi
totodată al regenerării şi perpetuării vieţii, deseori fiind pus în legătură chiar şi cu
pântecul matern.
Conform unor credinţe răspândite pe o arie culturală întinsă, universul a fost
creat dintr-un ou primordial, din oul cosmic. Din gălbenuş lui s-a născut Soarele,
din coaja inferioară Pământul, iar din coaja superioară Cerul.
Miturile cosmogonice, cele care dau o explicaţie asupra fenomenului creării
lumii, sunt clasificate în două categorii. Din prima categorie fac parte miturile
conform cărora lumea s-a născut dintr-un ou originar, embrionar, (ab initio).
Din acesta s-au născut primii zei, care mai apoi au zămislit seminţele necesare
creării lumii. Exemple pentru acest mod de concepere a făuririi universului pot fi
date din mitologiile diferitelor popoare.
Parcurgând paginile primului document al limbii sanscrite, ale Rigvedei, putem constata că vechii locuitori ai Indiei credeau că singurul stăpân al lucrurilor
este un „embrion de aur crescut dintru începuturi”, un ou uriaş al lui Brahma,
numit Mahadivya.
După o relatare găsită în culegerea de texte mitologice şi religioase persane,
intitulată Avesta, putem afla că Ahura – Mazda, zeul suprem iranian, a creat
lumea ca pe un ou de pasăre, albuşul echivalând cu Cerul, iar gălbenuşul cu Pământul, relatare căruia i se datorează printre altele şi datina ciocnirii ouălor roşii
primăvara, cât şi cea de a păstra ouă simbolice de metal în temple.
În Tibet se crede că din esenţa celor 5 elemente primordiale – Materie, NonMaterie, Căldură, Spaţiu şi Mişcare –, a rezultat oul primordial.
Chinezii cred la rândul lor că omul primordial, cu numele Pangu, a dormit
25

Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al IX-lea Simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 2000, pag. 180–197.
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timp de 18 milenii într-un ou, iar prin ieşirea din acesta provocase naşterea universului.
Fenicienii credeau că seminţele necesare pentru crearea lumii provin de la
Mot, o formă ovoidă, care la rândul său s-a născut din unirea haosului cu aerul.
În eposul popular finlandez, în Kalevala este surprins motivul mitic al vulturului care găsindu-şi ouăle sparte în cuib, creează din ele universul.
Mitologia australiană cunoaşte şi ea o pasăre, pe cocostârcul Broata, căruia i
se datorează crearea lumii. Această pasăre găseşte un ou de kasuari, care, aruncându-l în cer, se sparge şi iese din el un soare.
Poporul arhipelagului Hawaii crede că Pământul a luat naştere din oul unei
păsări marine, până ce indonezienii explică fenomenul prin a fi creat universul din
două ouă pescuite din apă de spiritele Ara şi Iraq.
Japonezii cred în faptul că zeul primordial, Lou Zakho, s-a născut dintr-un ou,
devenind purtătorul Soarelui şi al Lunii.
Triburile Africii de Nord-Vest sunt convinse că lumea a luat fiinţă dintr-o stea
asemănătoare unui ou, în care dormea un şarpe, pe care mai apoi îl va ucide un
zeu.
Grecii au crezut că zeul lor hermafrodit, Phanes, s-a născut din oul cosmic
iniţial, creând mai târziu cosmosul.
Al doilea tip de mituri explică naşterea lumii dintr-un ou confecţionat (ad
hoc).
Conform credinţelor egiptene zeul olar Hnum scuipă un ou universal, din
care iese Ptah, marele creator al lumii.
Dogonii, un trib sudanez, susţin la rândul lor că din o mişcare de rotaţie accelerată se formase un ou, din care s-au născut două fiinţe universale, care urmărindu-se neîncetat, asigură un echilibru al universului.
Popoarele Americii Latine, în deosebi tribul chibcha din Peru, cred că zeul
suprem, Viracocha, a depus cinci ouă, din care apar primele fiinţe umane. (Unii
cercetători mai curajoşi vorbesc chiar şi despre nişte capsule de hibernare ale extratereştrilor care să fi populat planeta noastră cu multe milenii în urmă.)
Mitologiile europene, printre ele şi cea românească, dovedesc că poporul credea că Pământul fusese creat de Dumnezeu în colaborare cu Diavolul din „sămânţă de pământ” extrasă din marea primordială.26
După cum poate fi observat în cele mai diferite puncte ale lumii este reprezentată crearea universului prin cele două categorii ale miturilor cosmogonice, fapt
care se datorează în primul rând analogiei dintre forma Soarelui cu cea a oului, cât
şi că în el trăieşte şi creşte o formă de viaţă.
Oul, şi credinţele legate de acesta, ocupă însă un loc important şi în cadrul
altor domenii ale culturii populare: în cadrul sărbătorilor de reînnoire a timpului,
printre riturile fertilizatoare sau cele de trecere, credinţele acumulate pe parcursul
mileniilor păstrând numeroase segmente de provenienţă păgână.
26

Kernbach, Victor, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti Editura Albatros, 1995,
pag. 472–473
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Prezenţa oului în cadrul sărbătorilor ciclului de primăvară este datorat unor
popoare antice, care celebrau începutul Anului Nou la început de martie, odată
cu renaşterea naturii, dată la care se practica obiceiul de a oferi în semn de afecţiune ouă colorate.
La unele popoare latino-americane, chiar şi pe la începutul secolului nostru se
practica obiceiul ca la Anul Nou să arunce unii asupra altora ouă golite şi umplute
cu apă mirositoare, precum italienii aruncă confetti.27
În cadrul sărbătorilor pascale ale românilor din Ungaria oul ocupă un loc deosebit, legându-se de acest aliment sacramentalizat numeroase credinţe. Însuşi
Postul Mare este introdus la români prin a se mânca la „lăsatu secului” un ou, ca
acesta să li se pară scurt şi să treacă uşor. Cu această ocazie oamenii ziceau:
			„Ouşor, ouşor,
			
Să-mi pară postul uşor!”28
Creştinii au preluat obiceiul vopsirii şi dăruirii ouălor de la popoarele păgâne,
prin intermediul evreilor, care în cadrul sărbătorilor pascale, aşezau pe masă şi
câteva ouă.
Ouăle folosite la Paşti sunt în general ouă de găini, mai rar de bibilică sau de la
alte păsări de curte. Ouăle se vopseau începând din Joia Mare, de cele mai multe
ori însă în Sâmbăta Mare, alegerea lor făcându-se cu ceva mai devreme, la mijlocul postului, dată care era sărbătorită de românce fără muncă pentru a fi păzite de
durerea mâinilor şi a picioarelor.
Culoarea acestora era diferită: roşii, verzi, albastre, galbene etc., în raport cu
plantele sau vopselele care erau întrebuinţate. Iniţial ouăle au fost vopsite de popoarele păgâne galbene, simbolizând culoarea Soarelui, mai apoi roşii, culoare ce
simboliza culoarea discului solar la răsărit şi apus. De preferat erau totuşi cele roşii, culoarea aceasta fiind considerată magică, simbolizând viaţa, focul, iar pentru
creştini, sângele lui Iisus.
Vopsirea ouălor este unul dintre cele mai răspândite şi populare obiceiuri,
practicate de românii din Ungaria cu ocazia celebrării Paştilor. Originea acestui
procedeu, după cum am mai amintit, este păgână, iraniană, poporul însă interpretează fenomenul în diferite feluri.
O legendă astfel vorbeşte despre originea datinei:
„D-aceie roşim noi astăz uoauă, pântru că atunci când l-or răstign’it pă Iisus,
s-o dus la Iel, la cruce, Maica Precistă să-l plângă. Ş-apu cum Ie ave l-a Ie cât’eva
uoauă, le-o pus aşe, jos, lângă cruce pă care Domnu Cristos o fost răstign’it. Apu,
cum Ie Îl plânje pă Domnu Cristos, pă uoauă s-or prelins câţva stropi dân sânjile
Lui, dă le-o feşt’it în roşu…
27
28

Marian, Simion Florea, Sărbătorile la români, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, vol. II., 1997, pag. 130.
Ibidem, vol. I., pag. 203.
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D-atunce să feşt’esc la Paşti uoauăle roşii, ca să n’e-aducă amint’e dă cum s-o
jertfit Domnu Cristos pântru noi, păcătoşii.”29
Alţi informatori explică originea datinei prin faptul că pietrele aruncate spre
Iisus s-au transformat în ouă şi de aici se practică obiceiul vopsirii ouălor la Paşti.
Românii din Ungaria practică diferite moduri de vopsire a ouălor pentru obţinerea culorii dorite. Ouăle puteau fi vopsite de exemplu cu ajutorul unei fierturi
de coji de ceapă, obţinându-se o culoare maroniu-gălbuie, aceasta devenind cu
atât mai închisă cu cât cantitatea cojilor de ceapă era mai mare. Acest procedeu
de vopsire al ouălor este de fapt cel mai popular până în prezent. Femeile care
întrebuinţau la vopsitul ouălor grâu, trifoi sau coji de nuci verzi obţineau o vopsea
de culoare verde.
Cu trecerea timpului gospodinele au ajuns să folosească la vopsitul ouălor diferite vopsele pentru haine, obţinând astfel şi alte culori, cele mai închise fiind
totuşi întrebuinţate, în general, la Paştile Morţilor.
Vopsitul ouălor era munca femeilor şi a fetelor. Ele îşi pregăteau vopselile, fierbeau ouăle, cât şi le ornamentau cu diferite forme. Cel mai răspândit procedeu
era cel de a le ornamenta aplicând, legând câte o frunză pe ouă, care numai după
aceasta erau puse în apa colorată şi fierte. După ce ouăle fierbeau, frunzele erau
şterse de pe ele încă înainte de a se răci şi se ungeau cu grăsime sau o bucată de
slănină pentru ca să fie lucitoare.
De menţionat este faptul că procedeul ornamentării ouălor, aplicând pe acestea frunze, are o vechime mult îndepărtată, în China fiind practicat deja cu 2000
de ani în urmă.30
Femeile mai îndemânatice încondeiau ouăle aplicând diferite ornamente cu
ajutorul cerii:
„După ce uoauăle ierau fert’e mai întâi topem ceara, şi cu on plevas roizolem
pă uou minta cu ceară. Apoi îl băgam uouu în apa cu feşt’ele. După ce îl scot’em dacolo şi să usca, la foc topem ceara dî pă uou. În locu ii rămân’e uouu năfeş’t’it şi să
vid’e minta mândru … Iară ca să sclipască îl mai st’erjem şi c-on dărab dă clisă.”31
Despre aplicarea diferitelor motive trebuie să amintim şi faptul că în trecut
acestora li se acorda o putere magică, astfel că ele puteau fi date doar persoanelor
cărora erau desemnate în momentul pregătirii lor. Originea aplicării unor ornamente de acest tip este foarte veche, fiind găsite în Europa ouă încondeiate datând
încă de la începutul secolului al IV-lea.32 Totodată, despre ouăle vopsite urât poporul crede că ele ar prevesti moartea cuiva apropiat.
29
30
31
32
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Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933) din Chitighaz.
Monoriné Rohlik, Erzsébet, A varázserejű hímes tojás, Editura Neutron Kft., 1990,
pag. 69.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933) din Chitighaz.
Monoriné Rohlik, Erzsébet, op. cit., pag. 68–69.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
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Vopsitul ouălor însă totdeauna lăsa urmă pe mâinile femeilor astfel că în momentul când ele erau interogate de copiii lor asupra originii petelor de vopsea pe
mâini, mamele răspundeau că acestea provin de la lupta lor cu iepurele care trecuse prin curtea lor, ca să obţină de la el câteva ouă vopsite pentru cei mici ai casei.
Deoarece ouălor roşii li se atribuiau o forţă magică, de însănătoşire, ele erau
întrebuinţate în multe alte scopuri.
În dimineaţa primei zi de Paşti se aşeza un ou în apa în care se spăla familia
înainte de a merge la biserică. Unii aşezau şi un ban în apă pentru a mări eficacitatea procedeului:
„Dimin’eaţa nant’e d-a mere la beserică pun’em în apă on uou roşu ş-on ban
şi numa dâp-aceie n’e spălam. Pun’em, ca să fim sănătoşi, roşii la obraz şi gazd’e,
iară fet’ile şi fiie văzut’e şi jucat’e.”33
În scopul de a ţine unită familia, la masa servită în comun, capul familiei tăia
un ou într-atâtea bucăţi, câţi erau prezenţi, pentru a consuma fiecare câte o bucată,
ca să rămână mereu uniţi, ritual repetat şi la Crăciun, dar de această dată cu un
măr.
Oul era consumat însă doar după ce familia se reîntorcea acasă de la biserică,
unde după terminarea liturghiei preotul împărţea „păşt’iţă”, adică anaforă înmuiată în vin. Primind „păşt’iţăle”, fiecare se grăbea să ajungă cât mai repede acasă,
nu stăteau de vorbă cu nimeni, cum procedau cu alte ocazii, crezând că cel care va
sosi primul la casa lui, tot anul va avea noroc şi va fi fruntaş în muncă.34
Oamenii aduceau cu ei şi coşurile cu mâncăruri sfinţite din care consumau
imediat după ce – aşezându-se la masă – gazda rostea o rugăciune, urmată apoi de
ciocnirea ouălor între cei prezenţi, rostind următoarele cuvinte:
			„Cristos a-nviat!”,
la care familia răspundea cu:
			
			„Ad’evărat c-a-nviat!”,
formulă de salut pe care o utilizau începând din Duminica Paştilor până la Ispas.
Ciocnitul ouălor se făcea însă după un anumit scenariu:
„Cel mai tânăr la vârstă ţân’e uouu cu capu-n sus, iară cel mai învârstă ciocn’e
cu uouu lui… Apu să zâce că acela moare mai iut’e la care să spărje uouu şi acela
a trăi mai mult la care nu să spărje.”35
Ciocnitul ouălor era practicat nu numai în cadrul familiei, ci şi mergând în
34
35

Informator Teodor Pilan (1903–1989) din Otlaca-Pustă.
Informator Ioan Muntean (1908–1990) din Chitighaz.
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prima zi de Paşti la biserică, îmbrăcaţi frumos, în haine noi, de sărbătoare. Obiceiul era practicat de tineri şi de vârstnici deopotrivă, desigur fiecare practicând
obiceiul cu cei de-o vârstă cu el, invitându-se unul pe altul în felul următor:
			„Haida, să ciocn’im uoauă!”
Un informator îşi aminteşte astfel despre copilăria sa şi despre felul cum erau
sărbătorite pe atunci Paştile:
„N’e strânjem pruncii dumin’ica după-mn’eaza lângă beserică, ca să ciocn’im
uoauă. Apu unu trăbuie să ţâie uouu, altu dăd’e cu cilalalt. Acela câşt’iga la care
nu ii să spărje uouu şi-l luua pă alu cilalalt... Era care strânje dăstul dă mult’e
uoauă în după-amn’eaza ciie… Ş-o coşară dă brâncă!... Jocu să put’e juca şi aşe că
unu ţân’e uouu, apu cilalalt dăd’e cu griţaru în uou. Dă-l tălăle şi banu stăt’e în iel,
luua uouu, dacă nu, atunce cel cu uouu luua griţaru lu iista.”36
Cu scopul de a ieşi învingători unii recurgeau chiar şi la diferite şiretlicuri.
Pe lângă faptul că oul se ţinea cu capătul mai îngust în sus, ca să nu fie expusă o
suprafaţă prea mare adversarului, unii foloseau la joc ou de bibilică sau de gâscă,
care aveau coaja mai tare, eventual ou făcut din lemn, care nu se spărgea deloc.
Cei care aveau răbdare mai mare îşi pregăteau un ou umplut cu smoală. Acesta
se pregătea în felul următor: conţinutul oului era extras, după care în interiorul
oului se introducea smoală. Numai după aceasta se fierbea, pentru ca smoala topită să se întărească în vârful lui. Oul se mai umplea şi cu nisip, astfel că devenea
foarte tare:
„Erau şi şpeculaţii cu uoauăle. O fost cin’e îş feşt’e uou dă pirchiţă uă dă gâscă.
Altu îş făce uou dân lemn uă şi-l umple cu zmoală uă cu gips... Da grijeu să fie tăt
aşe dă greu ca on uou ad’evărat, şi nu-l prindă cin’eva, că-l băt’eu atunce.”37
Despre ciocnirea ouălor, care de fapt este un sacrificiu al divinităţii primordiale, cât şi un simbol al jertfirii lui Isus, se crede că toţi cei care cu ocazia acestei
sărbători vor ciocni ouă se vor reîntâlni pe lumea cealaltă.38 Alţii susţin că poate
însă provoca grindini.39
În aceste zile fiecare copil primea în dar câte un ou roşu pe care mamele îl ascundeau prin iarba din curte, ori într-un cuib făcut în aceasta, eventual prin grâne,
spunând copiilor că:
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Informator Gheorghe Ardelean (1921) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tripon (1927) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Gorovei, Artur, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Bucureşti, Librăriile
Socec, 1915, pag. 142.
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		„Iepurile l-o scăpat, când o umblat p-aci!”
Mulţi erau şi cei care cutreierau satul intrând pe la casele rudelor şi cunoscuţilor, urând acestora „Cristos a înviat!”, pentru care erau răsplătiţi cu ouă roşii şi
colaci, mai rar bani.
La Paşti nu numai copiii îşi vizitau rudele şi cunoscuţii, ci şi familiile se vizitau
reciproc. Mai ales tinerii căsătoriţi aveau obligaţia de a-şi vizita naşii. Cu ocazia
acestei vizite ei pregăteau de obicei un „taljer” frumos aranjat cu ouă roşii, colaci,
prăjituri etc., pe care îl duceau naşilor împreună cu o sticlă de vin. Naşii la rândul
lor îi răsplăteau prin aceleaşi daruri.
Obiceiul este cunoscut şi practicat de românii din Ungaria din localităţile
Bătania, Cenadul-Unguresc, şi cei din localităţile bihorene. Obiceiul provine din
datina creştinilor de a umbla să vestească Învierea Domnului, ducând cu ei pască,
însă unii cercetători presupun o origine mult mai îndepărtată, slavă, ba chiar şi
tracică, Barbu Slătineanu comparându-l cu cel al „surăţiei” şi „fărtăţiei” practicat
de poporul român în a doua zi de Paşti, în cadrul căreia oul ocupă un loc important.40
Ouăle sunt ofrande rituale destinate atât divinităţilor, cât şi morţilor. Ouă ornamentate, cărora încă din timpuri străvechi li se atribuia o forţă magică, pentru
că simbolizau viaţa şi învierea, fuseseră găsite în morminte încă din era precreştină, atât pe teritoriul Ungariei, cât şi în mormintele din Rusia sau Suedia.41
La numai o săptămână după celebrarea Învierii Domnului românii din Ungaria serbează Paştile Morţilor, una dintre cele mai îndrăgite sărbători în cadrul
căreia ne amintim de cei morţi, asigurându-ne încă odată de faptul că dragostea
este nemuritoare şi veşnică, ea nu poate fi nimicită nici de moarte.
Cu ocazia acestei sărbători se practică obiceiul de a vopsi din nou o cantitate
mai mare de ouă, pe care credincioşii le duceau la cimitir alături de celelalte ofrande – colaci, ţuică, vin –, oferindu-le ca pomană celor prezenţi la slujba oficiată de
preot. Pomana era oferită în numele mortului şi era înmânată peste mormântul
acestuia. Unii aveau obiceiul de a lăsa chiar şi morţilor mâncare. aşezându-o pe
mormânt, obicei la baza căruia stă vechea datină a hrănirii morţilor:
„Şi la Paşt’ile Morţâlor feşt’em uoauă, da nu numai roşii, ci şi-n altu sin, aşe,
mai înt’is... Vânăt’e, bărnace, verz… Aşe în sinuri dă jele.”42,
„La o săptămână urmau Paştile Morţâlor, „Păştiţăle”, în amintirea celor dragi
decedaţi. Preotul făcea slujbă în biserică, apoi în cimitir, pentru sufletele celor răposaţi. La aceste slujbe asistau familiile, rudele, cunoscuţii. Acasă ziceau:
– Hai, să feştim ouă pentru strămoşi!
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Dömötör, Tekla, Naptári ünnepek, népi színjátszás, Budapesta, Editura Academiei,
1964, pag. 99.
Evseev, Ivan, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara,
Editura Amarcord, 1998, pag. 338–339.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914-1999) din Chitighaz.
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Acestea (vreo 30) le punem în coşeruţă, iar noi, femeile şi fetele le împărţeam
săracilor şi altor consăteni care ieşeau din cimitir.”43
relatează informatoarele.
Despre ouăle vopsite în culori închise, în deosebi în negru, poporul crede defapt că ar simboliza chinul şi durerea pe care a suferit-o Domnul Cristos pe cruce.44
În această zi femeile treceau şi pe la casele cu copii pentru a le împărţi ouă
vopsite în numele morţilor. Copiilor şi săracilor le împărţeau mâncare, deoarece
după credinţa poporului aceştia întruchipau sufletele morţilor.
Valenţe sacrale sunt atribuite şi ouălor obişnuite, nu numai celor vopsite, astfel că ele nu lipsesc nici din cadrul altor obiceiuri.
La români este cunoscută datina de a da mirilor să mănânce un ou atunci
când se întorc de la biserică, crezându-se că astfel vor fi mai îngăduitori unul cu
altul, cât şi pentru a-i unii până la moarte.45
Tineri se şi foloseau de ou în procedeele de prevestire ale măritişului şi ale
norocului, practicate cu ocazia diferitelor sărbători sau date importante ale anului,
cât şi în cadrul vrăjilor de dragoste.
Ca simbol al fertilităţii, ouăle însoţesc şi ceremoniile legate de semănat sau
de culesul roadelor câmpului. Ţăranii finlandezi purtau în buzunar ou în timp ce
arau şi semănau, estonii mâncau ouă în timpul muncilor agricole, iar românii îngroapă ouă în brazdă pentru a stimula creşterea cerealelor sau le aruncau înaintea
boilor la pornirea plugului, în alte locuri le puneau în desaga cu seminţe.46
Cojile ouălor, în deosebi a celor de la Paşti erau folosite şi la fertilizarea livezilor, a viilor şi a apelor curgătoare.
Deoarece ouăle au devenit atât de importante pentru întreaga comunitate ţărănească, aceasta apela la diverse procedee şi demersuri pentru a asigura o producţie cât mai mare de ouă.
Cele mai răspândite procedee sunt practicate la data de 13 decembrie, zi în
care este sărbătorită Sfânta Lucia, care fusese executată în anul 310 pentru credinţa sa în învăţăturile lui Isus. În această zi dedicată sfintei, care până în anul 1582,
anul introducerii calendarului gregorian, a fost cea mai scurtă zi a anului, alături
de practicarea binecunoscutelor demersuri de recunoaştere a strigoilor, sunt practicate şi procedee menite să influenţeze fecunditatea păsărilor de curte.
Româncele din Ungaria îşi băteau găinile sau le „zgormon’eu cu lopăţaua uă
cu ruda dî la cuptor”, pentru ca acestea să dea cât mai multe ouă. În atingerea aceluiaşi scop se arunca în coteţul găinilor vătraiul cu care se scormoneşte jăraticul:
„Găin’ile să băt’eu sara, după ce să pun’eu pă scândurile cot’eţului. Apu să
băt’eu cu lopata cu care în zâua ceie s-o scos pita dân cuptor... Uă ţâpam în cot’eţ
vătraiu cu care am scormonit jaru dân cuptor când am făcut pita dân zâua ceie.
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Bányai, Eva, Cum erau Paştile odinioară, în Foaia românească, 17 aprilie 1998, pag.3.
Informaţie din localitatea Bedeu.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901-1986) din Chitighaz.
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Apu când îl ţâpam zâcem: Găin’ile mele să să uoauă şi să clocească, alu alt’ile
numa să cotcodăcească.”47
Eficacitatea procedeului era mărită dacă vătraiul era furat de la vreo vecină.
Femeile tocmai din această cauză îşi păzeau cu mare băgare de seamă lucrurile,
fiindcă dacă i se fura ceva, găinile ei nu mai ouau.
În această zi femeilor nu le era permis nici să plece de acasă, nici să coase,
„ca să nu coşi fundu găin’ii”.48
Altele îşi notau cu mare grijă ziua datei de 13 decembrie, deoarece se credea
că aceasta nu aduce noroc pentru a pune cloştile la clocit:
			
„Mult’e muieri îşi însămnau că pă ce zî o picat Luţoa – lun’i, marţ uă mn’ercuri
–, că n-o fost bin’e să pui cloşt’i în zâua ceie, că îţ mureu puii în găuace.”49
Asigurarea unui venit mai mare de ouă deci, în deosebi în perioadă de iarnă
plină, mai ales anterioară marilor sărbători, era de o mare importanţă pentru fiecare casă.
Probabil că din această cauză s-a îndătinat în localitatea Micherechi un obicei
legat de sfinţirea caselor, despre practicarea căruia Emilia Martin relatează astfel:
„Băieţii din Micherechi aveau la brâu un clopoţel pe care îl scuturau strigînd:
Ouţă, nană!
Ouăle primite le aşezau în coş, iar în schimb le dădeau fetelor din fuiorul legat
de coş. Fetele îl împleteu în coadă ca să le crească părul cât mai reprede.”50
Tot de adunarea ouălor se leagă un obicei al gospodinelor, ca în perioada de
la 15 august până la 8 septembrie, adică „întră Sântămării”, să se pună la o parte
ouăle păsărilor de curte, deoarece acestea se păstrează bine, până mai târziu şi pot
face aluaturi din ele pentru sărbătorile de iarnă:
„Întră Sântămării să strâng uoauăle şi să pun d-o-part’e pântru la iarnă, când
nu s-or uoua, ca să avem pântru aluaturi.”51
Ouăle erau deseori păstrate de gospodine în cenuşă sau făină, vara în grâu,
pentru a nu se strica.
Producţia de ouă este asigurată de gospodine şi prin respectarea numeroaselor restricţii legate de aceasta. Conform acestora nu se dau afară din casă ouă după
asfinţitul Soarelui, ori în zi de duminică sau de sărbătoare, cât nici în perioada dintre ziua Sfintei Lucia şi Crăciun, pentru că găinile nu vor mai face ouă. Tot pentru
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Iepure, născută Telecan (1909) din Aletea.
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a nu opri producţia de ouă nu este bine să numeri ouăle când le scoţi din cuibar,
cât nici să le iei cu tine la drum.52
Numeroase alte credinţe – restricţii, interdicţii sau precauţii –, sunt legate de
ouă. De exemplu este considerat un mare păcat să furi un ou, pentru că fapta ta va
fi pedepsită de Dumnezeu.
			„Atât îi ave şi tu, cât on uou uouat!”,
zice proverbul, şi se crede că şapte ani pământurile hoţului nu vor mai aduce roade.53
Mărimea, forma ouălor, ne pot oferi şi ele importante informaţii. Din ou ascuţit la vârf se crede că vor ieşi cocoşi, iar din cel cu vârf rotund puici.54 Ouăle mici
sunt semn că sărăcia se abate asupra casei, precum nu aduce noroc nici oul fără
gălbenuş sau oul cu coajă moale, din care pot ieşi fiinţe malefice, astfel că imediat
trebuie distruse. La fel se procedează şi cu ouăle părăsite.55
Semn de noroc şi bunăstare este însă să găseşti ou cu două gălbenuşuri, până
ce despre cel ouat cu vine omul de rând crede că este o arătare.56
Despre ouăle puse sub cloşti se cred următoarele: nu este bine să le legi într-o
basma, pentru că mor puii în iele, este însă de preferat ca atunci când le pui în cuibar să le bagi într-o căciulă veche, simbol al matricei femenine.57
Sub cloşti nu se pun niciodată ouă de la Bunavestire, că nu vor ieşi puii din ele.
Gospodina care vrea pui mulţi îşi pune cloşcă în zi de vineri sau luni, iar cele care
vor să aibă mai mulţi cocoşi pun cloştile în zi de sâmbătă, până ce cele dornice de
puici le pun marţea.58 Oricare variantă era aleasă se fereau ca această zi să nu cadă
într-o zi cu lună plină sau cu lună nouă, pentru că astfel vor muri puii. De fapt în
aceste două zile nu este bine să faci nimic.59
Să nu fluieri în timp ce ai la casă cloşti, că şi atunci îţi vor muri puii. Nu e
bine să laşi în ograda ta nici cocoş străin, pentru că astfel ţi se vor strica ouăle de
clocit.60
Cojile ouălor din care au ieşit puii trebuie aruncate toate odată, dar nici întrun caz să nu le arunci în foc, pentru că puii atunci vor muri sub cloşti. Cojile nu se
aruncă în foc nici din cauza că se crede că astfel vei face bube.61 Despre aceste coji
este cunoscut şi faptul că sunt deseori utilizate în cadrul unor vrăji sau farmece.
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Florile duse în casă pot îneca puii, iar gospodina care dă ţiganilor ouă se poate
aştepta la răpirea puilor de către ciori.62
Cloştile nu sunt împrumutate şi nu sunt date împrumut, „că nu-i bin’e”, iar
cloşca care nu îşi iubeşte puii trebuie ademenită cu puţină pâine înmuiată în ţuică.63
Ca purtător de virtuţii şi forţe miraculoase, oul este întrebuinţat şi în cadrul
medicinii populare. Ca să afli locul junghiului la un copil, se toarnă un gălbenuş
proaspăt pe corpul acestuia, crezându-se că acolo se află junghiul unde se va sparge gălbenuşul.64
Cojile ouălor, în deosebi a celor de la Paşti sunt bune şi ele la leac, însă cel care
mănâncă ou fără a-i sparge coaja, capătă friguri, iar frigurile pot fi tratate prin a se
duce la răscruce de drum noaptea, şi a face acolo o groapă în care se pune un ou
proaspăt şi sare, zicându-se:
„Când a scoat’e ouu acesta pui, atunci să mai apuce frigurile pă... .”65
Oul nu numai vindecă bolile, ci le şi provoacă. Dacă sufli de exemplu într-un
ou spart, îţi va creşte guşă. Poporul crede însă şi că oul, împreună cu ceapa, dăunează văzului, astfel că dacă nu l-ai mânca „ai put’e vid’e şi vânturile”. Aceeaşi
credinţă o are la bază şi obiceiul ca gravidele în luna a noua să nu mănânce ou sau
ceapă pentru ca copilul să vadă bine.66
Gravidelor le este interzis să mănânce şi ouă stârpite, că vor face stârpituri,
cât şi ouă cu două gălbenuşuri, pentru că vor naşte gemeni. Nu este permis nici să
ducă ouă în poală pentru că i se îmbolnăveşte copilul.67
La înţărcarea pruncilor oul se află din nou în atenţia mamelor, care aşezau
după uşi un ou zicând:
		„Cum o uitat găina uouu, aşe uite şi ......dă ţâţă.”,
după care oul era dat pruncului.68
Oul era aşezat de către moaşă şi în prima scaldă a noului născut, acesta fiind
de obicei un ou de raţă, pentru ca copilului să-i placă să se spele, precum le place şi
raţelor.69
Oul poate fi întrebuinţat şi în cadrul unor procedee magice. Despre primul ou
ouat de o puică neagră poporul credea că dacă înainte de Paşti este purtat timp de
nouă zile subsuoară şi sunt rostite cuvintele „Hristos a înviat şi al meu a înviat!”,
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atunci când se iese de la Înviere, poţi învia un spiriduş, care îţi dă averea de pe
lume, însă după moarte îţi ia şi sufletul.70
Primul ou ouat de o puică neagră este bun şi pentru a se da vacilor în scopul
obţinerii unei producţii mai mari de lapte, cât şi pentru a fi mâncat de oameni,
deoarece aceştia astfel vor fi păziţi de farmece. Calului deochiat la rândul său îi era
spart un ou pe frunte crezându-se că astfel îi va trece.71
Tot cu scopul de a se păzi de farmece se practica obiceiul de a zidi în casa nouă
un ou, procedeu care înlocuia de fapt străvechiul ritual al jertfirii în temelia casei
a unei fiinţe umane, ori a unui animal.
Popoarele antice întrebuinţau ouăle şi în cadrul altor procedee. Pe lângă că
acestea erau folosite ca „monede” la achitarea datoriilor, executau şi vrăji cu ele.
Romanii de exemplu preziceau primejdiile după crăparea ouălor aşezate lângă foc.
În vis oul poate prezice numeroase lucruri, noroc sau ghinion, chiar şi moartea. Oul văzut în vis pentru unii înseamnă bine, alţii cred că sunt vorbe rele. Oul
roşu din vis vesteşte însă moartea cuiva, până ce dacă pui cloşcă este prevestită
naşterea unui copil în familie, iar oul găsit e semn de nuntă.72
Câte şi mai câte obiceiuri şi credinţe se pot lega de ou. Cu această ocazie v-am
oferit doar câteva dintre acestea, încercând să vă stârnim interesul pentru a pătrunde tot mai adânc în lumea misterelor care ne înconjoară, în a cea lume a credinţelor şi a superstiţiilor, cât şi să vă atragem atenţia că nu trebuie să subestimăm
rolul acestora în viaţa comunităţilor noastre, ele oferindu-ne deseori mari surprize.
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„Cine doarme se şi visează.”

(proverb)

Încă din cele mai vechi timpuri omul încearcă să dea explicaţii asupra existenţei sale, să descifreze tainele universului. Din această dorinţă de a cunoaşte,
izvorăsc acele procedee a căror menire este prevestirea viitorului, cât şi influenţarea acestuia în mod mai mult sau mai puţin favorabil. Unele dintre aceste demersuri vă sunt cunoscute deoarece ele au fost studiate de către cercetători. În afara
procedeelor practicate însă în cadrul marilor sărbători calendaristice – care au
menirea de a prevesti norocul sau viitorul cuiva –, sau a vrăjilor de dragoste, în
rândul poporului sunt cunoscute şi unele îndeletniciri legate de tălmăcirea viselor,
în scopul descifrării evenimentelor care ne stau în faţă.
Lumea visurilor este acel tărâm misterios care în decursul mileniilor ne-a întovărăşit, deseori influenţând chiar şi mersul firesc al evenimentelor, fiindcă de
câte ori nu s-a întâmplat ca o viziune văzută şi trăită în timpul nopţii să nu-şi lase
amprenta în deciziile luate de marile personalităţi ale trecutului: împăraţi, mari
conducători ai oştirilor, profeţi sau chiar şi savanţi.
Descifrarea imaginilor văzute în cadrul nopţilor, a viziunilor deseori crezute
profetice sau purtătoare de puteri miraculoase, era o preocupare chiar şi pentru
omul primitiv, acesta prezentând cele văzute prin măşti înspăimântătoare întrebuinţate în cadrul diferitelor rituri.
Studierea visurilor începând din antichitate a devenit o ramură a ştiinţei, păstrându-se chiar şi unele lucrări în acest domeniu, din acea perioadă, de exemplu şi
un lexicon egiptean.
Epoca luminilor, care răspândea ideea biruinţei luminii, adică a raţiunii asupra misticismului, a însemnat o decădere în studierea acestui fenomen, care abia
odată cu apariţia lui Sigmund Freud ajunge să-şi reocupe locul binemeritat.
Freud, fiind medic, în scurt timp a ajuns să descopere că visul, adică acel fenomen văzut în timpul nopţii, se află totdeauna în relaţie cu evenimentele trăite şi
văzute de cel care visează în careva dintre zilele precedente sau cu lucrurile care
îl frământă, cât şi reflectă starea lumii interne a acestuia, oferindu-ne informaţii
despre starea fizică şi psihică a pacientului.
Cercetând amănunţit această lume aparte, Freud a ajuns să descifreze un limbaj simbolic al visurilor, care stă în strânsă legătură cu religia şi cultura diferitelor
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Studiu publicat în volumul Izvorul. Revistă de Etnografie şi Folclor, Giula 2000, pag.
28–62. şi completat cu introducerea făcută în cadrul susţinerii prelegerii cu acelaşi
titlu la al VIII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria.
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popoare. Totodată a ajuns să distingă faţă de limbajul simbolic specific fiecărui
popor şi unul universal, caracteristic deci pentru întregul univers, independent de
loc, timp sau popor. Acest limbaj universal al viselor a rămas neschimbat în decursul secolelor, oferind aceleaşi informaţii despre viziunile nocturne şi în prezent, ca
şi în trecut.
Limbajul simbolic al visurilor poate fi receptat doar în momentul descifrării
codurilor, lucru cu atât mai greu cu cât omul în timpul visului devine un creator
care nu cunoaşte limita imposibilului, trecând orice obstacol sau lege a existenţei,
care îi stă în faţă. Din păcate de cele mai multe ori trezindu-ne din somn uităm
visul, în primul rând tocmai din cauză că nu l-am putut descifra.
Când este treaz, omul este bombardat de informaţiile lumii moderne, noaptea
însă el devine liber, ne mai trebuind să se acomodeze regulilor sociale şi ne mai
trebuind să fie obiectiv faţă de lucrurile trăite şi văzute. Acesta este locul şi momentul subiectivităţii supreme.
Somnul este însă şi momentul regăsirii originii, care aduce omului o linişte şi
o siguranţă sufletească.
Visul poate fi însă nu numai plăcut, ci numeroase sunt şi cele care fiind expresii ale unor dorinţe înăbuşite până atunci, par a fi confuze sau neplăcute, uneori
chiar şi înspăimântătoare.
Visurile sunt diferite nu numai prin conţinutul lor. Unele sunt mai lungi, altele mai scurte, iar în timpul lor oamenii devin receptivi asupra oricărui efect care îi
influenţează. Simt frigul camerei dacă sunt descoperiţi, cât şi mirosurile din jurul
lor.
Starea fizică a visătorului influenţează şi ea visul. Un corp bine hrănit poate
provoca vedenii îngrozitoare, la fel şi o stare gravă de boală sau o durere. Buna
dispoziţie însă ne ajută în crearea unor viziuni plăcute nouă, sau în atingerea scopurilor.
Imaginile văzute depind şi de vârsta celuia care visează. Un copil este preocupat de lucruri total diferite în comparaţie cu un adult. Chiar şi în pântecele mamei
poate visa un copil, văzând un vis asemănător celuia văzut de mamă. (Acest lucru
a fost demonstrat prin studierea modificării ritmului inimilor lor, cât şi a mişcării
ochilor celor doi.)
Copilul mic reacţionează în mod vizibil asupra imaginilor văzute în somn:
zâmbeşte sau plânge. Aceste lucruri sunt explicate de popor în felul următor:
			
„Să joacă înjerii cu ie!”,
			„Îl sfăd’eşt’e Maica Precistă!”74
Copiii visează mai des decât adulţii. Pot visa chiar şi timp de opt-nouă ore în
continuu, în comparaţie cu cele două-trei ore ale unui adult. Numeroşi sunt şi cei
care îşi continuă visul de-a lungul mai multor nopţi.
Cel mai interesant lucru este însă faptul că cei mici pot visa şi diferite lucruri
sau fiinţe ne mai văzute de ei până atunci, cum sunt balaurii sau monştrii, fiinţe pe
74

Informatoate Iuliana Nicula, născută Rediş (1933) din Chitighaz.
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care ei mai târziu le-au putut descrie sau desena. Acest lucru este explicat de cercetători, ca făcând parte din moştenirea noastră universală primită de la generaţiile
anterioare, şi pe care, la rândul nostru, o vom preda urmaşilor noştri.
Se spune că visurile femeilor diferă mult de cele ale bărbaţilor, sunt mai colorate, mai vii, fiind deseori însoţite şi de sunete sau chiar de muzică.
Visarea femeilor este influenţată şi de mişcarea lunii. Cele mai frumoase visuri trăite sunt legate de apariţia lunii noi sau de data lunii pline.
Mersul vremii, temperatura, apariţia sau dispariţia corpurilor cereşti sunt acei
factori care pot influenţa visurile. Chiar se şi afirmă următorul lucru:
		„Când îi vreme gre tă rău t’e visăz!” 75
Nu este indiferent nici modul cum este culcat un om în pat sau cum este aşternut acesta, precum nici unde este aşezat într-o încăpere.
Cei care dorm pe spate deseori se plâng de viziuni înspăimântătoare văzute în
timpul nopţii. Credinţa populară explică fenomenul în modul următor:
„Nu-i bin’e să dormi noapt’e pă spat’e că vin’e strâgoaie şi ţî să pun’e cu fundu
pă t’ept, dă numa nu t’e năduşeşt’i cu tătu. Apu atunci numa tă rău t’e visăz...!”76
Pentru a evita posibilele vise neplăcute sunt practicate unele procedee menite
să ne uşureze nopţile:
„Dacă vrei să nu mai visez atunce nu-ţ spun’e visăle!” 77
„Să nu dormi pă perina pă care o murit cin’eva, că t’i-i visa cu iel!” 78
„Dacă on prunc nu doarme bin’e să-i pui scut’ecele afară p-o noapt’e şi a doaua zî să-l înfăşii în iele că-i vin’e somnu şi s-a lin’işt’i.” 79
Pot fi practicate însă procedee şi în scopul îndeplinirii unor dorinţe în timpul
somnului:
„Ca să-ţ visăz ursâta îi dăstul să-ţ întorci perina când t’e culci. Dacă-l vez în
somn pă cel care ţî-i data şi noapt’e ţî-i întoarce perina încă odată, atunce şi iel
t’e-a visa pă t’in’e.”80
De cele mai multe ori cel dornic să-şi viseze „data” aşază sub pernă pentru
75
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca- Pustă.
Informatoare Sofia Iepure, născută Telecan (1909) din Aletea.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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noapte diferite obiecte magice, cum sunt şi „periie, cocotoare, t’aptăn, fir dă busuioc” etc.
În legătură cu îndeplinirea sau nu a viselor, poporul dă următoarele explicaţii:
„Dacă visăz dă sâmbăta cătă dumin’ica noapt’e, atunce visu cila s-a izbăvi.”81
„Dacă t’i-i uita afară pă fereastră când t’e trezeşt’i dân somn, atunce îi uita
visu d-astă noapt’e.”82
„Dacă povesteşt’i cuiva ci-a-i visat, acela nu s-a-nplin1i.”83
„Dacă dân tâieşdată dormi înt-o casă, să numeri bin’e colţurile dân sobă,
nant’e d-a t’e culca, ca visu să ţî să-mplin’ească.”84
De menţionat este faptul că despre direcţia efectuării numărării colţurilor camerei informatorii au dat explicaţii total diferite, astfel că în această privinţă nici
noi nu vă putem da nici un sfat.
Direcţia în care s-a petrecut acţiunea în timpul visării indică şi ea pentru cei
iniţiaţi în descifrarea acestor fenomene multe lucruri:
„Dacă visu s-o petrecut în spat’ile tău, aiesta ţ-a fi viitoru. Dă’ s-o-ntâmplat
nant’e ta, atunce s-a-nplin’i nu păstă mult.”85
Se crede că în timpul visării sufletul omului părăseşte trupul acestuia pentru
a călători prin lume, ca apoi să se întoarcă înapoi, iar pentru ca sufletul să se poată
întoarce la trupul părăsit se crede că nu este bine ca visătorul să fie trezit brusc din
somn, pentru că i se poate provoca moartea, ci trebuie să-i laşi sufletului timpul
necesar pentru a-şi reocupa locul.
Această credinţă este exact opusă celeia pe baza căreia se zice că:
„Dacă auz pă cin’eva suspinând uă plângând în somn, dăloc să-l scoli!”86
În timpul somnului omul devine neajutorat, lucru care îl face comparabil cu
mortul. Popoarele antice chiar au şi conceput Somnul şi Moartea, adică pe Hypnos şi pe Thanatos, ca pe doi fraţi gemeni.87
Omul de rând curios deci să cunoască tainele acestei lumi misterioase, deseori este împiedicat în descifrarea acestora tocmai de propriile sale capacităţi, astfel
că porneşte în căutarea unor persoane specializate în „tâlcuirea visălor”.
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Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Eva Sava, născută Juhász (1922) din Micherechi.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, Editura Univers, Bucureşti, 1978, pag. 119.
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Faptul că acestea dau o explicaţie logică sau exact inversă imaginilor văzute de pacienţi, nici nu atrage atenţia acestora, numai după un timp anume:
„Visai ceva ... Apu tare ierai chivanci că ce-nsamnă. T’e ducei la o muiere
bătrână dă-ntrebai, uă cotai pă una care să pricepe la dă tăt’e. Aşt’e dăloc ţî le
spun’eu!... Să-ntâmpla numa dară că iera aşe dă fontoş on lucru să-l afli, că t’e ducei şi la una şi la alta. Apu ţî le spun’e össze-vissza! Una ţî-l tălmăce aşe, ciielaltă
şeş, dă ieşe on lucru ţifraş dân iel.”88
Această dualitate a explicaţiilor date a putut fi observată şi în cadrul culegerilor efectuate pe teren:
„Una zâce că dacă visăz ban’i mulţ, aciie însamnă noroc, alta că-i ave dă dat.
Noa, amu, la care să-i crez?!”89
În ce măsură este valabilă sau nu pentru visător explicaţia dată, depindea şi
de pregătirea persoanei la care acesta s-a adresat. Cele mai multe încercau să-şi
contacteze clientul pentru a-l cunoaşte mai bine, cât şi să compare întâmplările
cu propriile sale experienţe, sau cu cele cunoscute, având astfel o posibilitate de a
nimeri cât mai bine cu tâlcuirea.
„Da’ n-o tălălit bine!”, exclamau de cele mai multe ori informatorii, care întâlniseră un şarlatan a cărui dezlegare se afla în strânsă legătură cu răsplata primită
în bani ori în natură.
Trezirea clienţilor păcăliţi era cu atât mai spectaculoasă:
„Ho, bat-o focului! Da’ nu m-o păcălit! Apu io i-am dat ş-o cârpă mândră, dă
caşmir, c-o zâs c-aşe a tălăli mai bin’e!”90
De cele mai multe ori „experţii” se foloseau de simboluri tradiţionale în tălmăcirea viselor.
De exemplu, a visa cu bufniţă, care este o pasăre nocturnă, însemna moartea
cuiva, până ce a visa cu porc, aducea noroc, tocmai cum acest animal îl aducea şi
în ziua Anului Nou. Găina nici în vis nu-ţi aduce noroc, la fel ca şi pisica, animal
linguşitor, care în credinţa poporului de cele mai multe ori întruchipa vrăjitoarele,
capabile să se transforme în pisici. Calul visat în curtea casei înseamnă mare fericire celui care îl vede, dar să nu uităm nici de faptul că nu oricine îşi putea permite
un cal în propria sa gospodărie, numai gospodarii mai avuţi, până ce barza nu
numai coborând în grădina cuiva indica sosirea unui nou membru în familie, ci
şi în vis.
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
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După cum putem observa, tema cercetată pare a fi interesantă pentru oricare
dintre noi, astfel că pe cei care se simt atraşi de aceasta, îi invit să studieze mai
amănunţit tâlcuirile date imaginilor văzute în somn. Desigur fiecare om trebuie
să-şi formeze propriul limbaj pe care să-l folosească în cadrul descifrării visurilor,
unul adoptat propriei sale persoane.
Celora care răspund cu un simplu zâmbet ascultând această expunere le-aş
atrage atenţia că nici celor mai mari artişti ai lumii nu le-a fost ruşine să ne vorbească despre acele imagini, viziuni care i-au însoţit în timpul nopţilor, astfel că
de ce ne-ar fi tocmai nouă.
În cele ce urmează vor fi redate tâlcuirile visurilor, pe baza informaţiilor primite de la informatori. (Cifra din paranteză indică numărul informatorilor enumeraţi în lista de la sfârşitul studiului.)

A
Ac („ac”):
„Dacă visăz cu ac uă că coşi ceva, însamnă că ai mari dujman’i p-aproape care
sapă su t’in’e.” (1)
„Dacă t’e visăz că t’e-ai împuns cu ac în jejet, aciie însamnă că ţ-a muri cin’eva,
d-aproapile tău.” (24)
Accident („boaleşet”):
„Dacă t’e visăz că-i păţî uoarice pă drum, uă că-i pica, asta însamnă că şi
grijeşt’i cu cin’e îi sta dă voarbă.” (23)
Acoperiş („hăizaş”):
„Cin’e să visază că să suie pă on hăizaş, uă că pică dî pă iel, acila ajunje în
pericol mare, uă a fi bet’eag.” (10)
Albină („albină”):
„A vid’e în somn albină aduce noroc celui care o ved’e.” (11)
„Stupu dă albin’e în vis însamnă casă fericită, iară roiu însamnă mare dragoste.”(17)
Altar („altari”):
„Dacă t’i-i visa cu altari, aciie însamnă că nu păstă mult t’i-i mărita. Iară
dacă ieşt’i măritată, uă însurat, atunce asta însamnă că t’i-i dăspărţî dă uomu
tău, uă dă muiere ta.” (17)
„Dacă t’e visăz rugându-t’e în faţa altariului dî la biserică, asta însamnă că
visu ţî să împlin’eşt’e.” (25)
Aluat („aluat”):
„Dacă frămânţ aluat în somn, însamnă boală.” (21)

Lumea visurilor

67

„Dacă t’e visăz făcând aluat, însamnă lucru bun.” (11)
A aluneca („a alun’eca”):
„Dă t’e visăz că alun’eci în jos, asta nu însamnă lucru bun.” (26)
Amputare („a ţî să tăie jos brânca uă picioru”):
„Dă t’e visăz că cin’eva îţ taie jos o brâncă, u-on picior, însamnă că trabă să t’e
dăspărţeşt’i dă cin’eva care ţ-î tare drag.” (22)
Animal („an’imal”):
„Dă visăz că hrăn’eşt’ on an’imal, însamnă noroc şi avere.” (2)
„Dacă vezi în vis on an’imal, asta-i pericol.” (11)
Apă („apă”):
„În vis apa însamnă grije mare. Dacă apa dân vis îi t’istaşe, trabă şi ai grije şi
nu păţăşt’i ceva. Dacă apa îi tulbure, uă urâtă, însamnă că t’i-i îmbolnăvi.” (25)
„A visa apă limped’e însamnă bin’e. Apa cu t’ină însamnă boală.” (1)
A ara („a ara”):
„Cin’e să visază că ară pământ a ave mare noroc.” (26)

Arici („porc spinos”):
„Dacă în somn îi vid’e porc spinos, atunce ai grije că ind’eva t’e pând’eşt’e
on dujman mare.” (25)
„Dă t’e visăz că t’e-o înspinat on sündisznó, asta însamnă că cin’eva t’e
învinovăţeşt’e d-o faptă re. Da dacă apuci să-l omori, atunci îi scăpa dă
ellenség.” (10)
Armăsar („hărmăsari”):
„Dă t’e visăz cu hărmăsari, asta nu-i bin’e, că nu-ţ mărg bin’e lucrurile.” (10)
Aţă („aţă”):
„Dacă t’e visăz cu aţă, asta însamnă că-i ave dă mărs ind’eva.” (10)
„Cin’e coasă în somn han’e albe cu aţă n’eagră, acila a ave gânduri.” (7)
Aur („aur”):
„Cin’e visază cu aur, acela a ave năcazuri cu ban’ii.” (1)
„Dacă t’e visăz noapt’e că t’erz ceva dân aur, însamnă că-i t’erd’e şi
zâua.” (25)
„Dă prinz în vis peşt’e dă aur, îi ave noroc.” (15)
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Avort („pt’erzare”):
„Cin’e visază că ş-o pt’erdut pruncu, să fiie óvatos, şi nu să creadă în
n’ime.” (1)

B
Bancă („bancă”):
„Cin’e scoat’e ban’i dân bancă noapt’e îş face dătorii zâua. Cin’e duce ban’i la
bancă noapt’e, la acila ii s-or împlini dorinţăle.” (17)
Bani („ban’i”):
„Cin’e dă ban’i în somn a ave noroc. Mai ales dacă îi şi numără.” (17)
„Dacă în somn vezi ban’i, ai grije, că-i ave dă dat, şi îţ poat’e aduce şi năcaz!”(1)
„Cin’e află bucsă cu ban’i capătă avere d-ind’eva.” (13)
„Bud’elarăş pt’erdut în somn însamnă năcaz.” (25)
Barbă („barbă”):
„Dă visăz barbă, însamnă că ieşt’i sănătos, iară d-o tai, însamnă că-i ave
năcazuri.” (7)
Barieră („şărămpău”):
„Dă visăz şărămpău nant’e ta în vis, însamnă că-i ave ped’ică în treaba care o
faci. Da’ dacă a fi arăd’icat, li-i trece uşor.” (17)
Barză („cocostârg”):
„Cocostârg în vis însamnă că s-or naşt’e prunci la casa ceie.” (19)
„Dă cin’eva visază cuib dă cocostârj, asta însamnă noroc mare pântru iel.” (12)
„Cocostârg zburând dă îi vid’e, să zâce că-i ave dă mărs.” (25)
A bate („a bat’e”):
„Dă visăz că baţ pă cin’eva, atunce ţ-or vin’i goşt’i.” (17)
Batjocură („batjocoră, băjocoră, năcinste”):
„Dacă cin’eva t’e năcinsteşt’e în vis, asta-i sămn dă mare supărare în familiie.”(25)
Băiat („prunc, ficior”):
„Îi bin’e să visăz cu prunci şi cu ficiori, că ii aduc noroc şi în vis. Cin’e ved’e fată,
acila n-ave noroc.” (10)
Bărbat („bărbat”):
„Cin’e vorbeşt’e în somn c-on bărbat bătrân îl nălin’işt’eşt’e ceva.” (2)
„Dă t’e visăz cu bărbat, aduce noroc.” (18)
„Dă t’e bat’e bărbatu în somn, însamnă că îi ieşt’i tare dragă.” (24)
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Bătrân („bătrân”):
„Dacă în vis t’e vez bătrân, însamnă că-i ave urmaş sănătoşi.” (3)
„Cin’e visază uom bătrân îmbătrân’eşt’e şi iel.” (11)
„Babă în vis însamnă nănorocire.” (26)
A bea („a be”):
„Dacă în somn bei dân păhar, însamnă avere şi însănătoşire dâpă boală.” (11)
„Dacă bei în somn, însamnă că ieşt’i bet’eag, ai lazuri, călduri.” (9)
Beat („bat”):
„Cin’e ved’e în somn uom bat, acila să să grijească bin’e!” (1)
Biblie („Bibliie”):
„Dacă în somn t’e vez cit’ind Bibliie, însamnă că ai o viiaţă fericită.” (25)
„Cin’e cumpără în somn cart’e dă rugăciuni, uă Bibliie, scapă dă griji.” (25)
„Dă-ţ pică dân brânci în somn Bibliie, însamnă că t’i-i dăspărţî dă
bărbat.” (11)
Bijuterii („aurituri”):
„Cin’e t’erd’e în somn aurituri a ave noroc.” (15)
„Dă vez în vis aurituri, însamnă sărăciie.” (17)
Bilet („ţâdulă”):
„Cin’e îş cumpără ţâdulă în somn, să zâce că începe o viaţă noauă.” (17)
Biserică („biserică, beserică”):
„Dă t’e roj în vis în biserică, dorinţăle s-or împlin’i.” (7)
„Cin’e visază cu biserică noapt’e, la acila i-i frică dă Dumn’ezo.” (25)
Bolnav („bet’eag”):
„Dacă t’e visăz noapt’e cu bet’eji, însamnă bin’e.” (7)
Bou („bou”):
„Cin’e să visază cu bou în iştălăuu lui, pă acila îl aşt’eaptă o avere în casă.” (22)
„Car cu boi dă îi visa, roduri mult’e îi ave.” (25)
Brad („brad”):
„Brad în vis însamnă mult noroc.” (17)
Braţ („brâncă”):
„Brânca ruptă în vis însamnă sfadă.” (18)
„Dă t’e visăz cu brâncă, îi ave dă lucrat.” (23)
Broască („broască”):
„Cin’e ved’e în somn broaşt’e a ave ban’i mulţ.” (17)
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„Dă ţâi în vis broască în brâncă, asta însamnă câşt’ig.” (1)
„Cin’e omoară broască în vis pt’erd’e ban’i.” (22)
„Dă auz cântând broaşt’ile în vis, în zâua ce vin’e îi ave noroc.” (17)
Broderie („cosele”):
„Dă coş în vis, însamnă că-i ave dă tăt’e.” (13)
Brutar („pec”):
„Pecu visat însamnă o viaţă fără griji.” (11)
Bufniţă („buhă”):
„Dă vez în somn uă auz buha, aciie însamnă că a muri cin’eva cunoscut, uă că
a ave baleset.” (17)
Bulgări („buljeri”):
„Buljerii dân vis îs lacrimile dă mân’e.” (17)
Burlac („ficior bătrân”):
„A visa ficior bătrân însamnă că îi ave voie bună.” (17)
Burtă („dobă, foale”):
„Dobă mare în vis însamnă avere. Doba mică – sărăciie.” (19)
„Dacă cin’eva să visază că doarme pă foale, atunce acila a fi bet’eag.” (11)
Buze („buză”):
„Buză roşii dă-i visa, ieşt’i dragă cuiva.” (24)
„Buză îngălben’it’e în vis însamnă că ţî-i pt’erd’e on uărtac.” (24)
Buzunar („jeb”):
„Cin’e îş visază noapt’e jebu să aibă grije dă ban’ii dân iel.” (17)

C
Cadou („oaiandec”):
„Dacă în vis dai ajándék cuiva, însamnă că-i ave noroc.” (1)
„Cin’e-n vis capătă ajándék, acila a ave pt’erd’eri.” (1)
„Dacă cin’eva să visază că capătă ajándék-uri, acila s-a-mbogăţî.” (11)
Cal („cal”):
„Dă t’e visăz cu cai în istalău, aciie însamnă bin’e.” (10)
„Calu mort visat însamnă că nu ţ-a mere bin’e.” (9)
„Calu n’egru însamnă fată cu avere.” (19)
„Cin’e ved’e cal în vis însamnă c-a primi veste dî la cin’eva.” (11)
„Dă în vis on cal t’e ţâpă jos dî pă iel, nu-i bin’e.” (25)
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Cale ferată („şin’e”):
„Dă t’e visăz cu şin’e, însamnă că-i ave d-a mere.” (7)
Cană („cană”):
„Cel care visază cană cu apă s-a-ndrăgosti nu păstă mult dă uoarecin’e.” (14)
Candelă („candelă”):
„Candela stânsă dân vis vesteşt’e moart’e cuiva.” (25)
Cap („cap”):
„Dacă t’e visăz cu cap dă uom tăiet, aciie însamnă bin’e.” (25)
„Cin’e ved’e în somn cap dă uom, la acila ii să împlin’esc dorinţăle.” (17)
Carne („carn’e”):
„Cin’e visază carn’e, cu acila s-a-ntâmpla ceva rău.” (10)
„Cin’e mâncă carn’e în vis s-a-mbolnăvi.” (24)
„Dacă în vis tai carn’e, atunci a ploie.” (17)
Casă („casă”):
„Dă t’e visăz că-ţ ard’e casa, aciie nu-i bin’e, îi sămn rău.” (19)
„Dacă-ţ vezi hornu căşii afumând, acila îi sămn rău.” (2)
„Cin’e visază că-ş face casă, acela a ave noroc.” (12)
„Dacă în vis vez o casă ce să-mboardă, atunci a muri cin’eva.” (26)
„Cin’e în vis să mută dî la o casă, acela îş coată drum.” (24)
Castravete („căstrăvet’e, crăstăvet’e”):
„Căstrăveţî dân vis vestesc boală, viiaţă gre.” (22)
A cădea („a pica”):
„Cin’e în somn pică în şanţ, acila a ave năcazuri.” (21)
„Dacă în somn pici dă sus dă ind’eva, asta însamnă că ţî-i pt’erd’e dân
avere.”(25)
„Dacă în vis îi mere în jos, îi fi bet’eag, dă îi mere în sus, îi ave noroc.” (17)
Cădelniţă („căd’eln’iţă”):
„Căd’eln’iţa în vis nu-i bin’e.” (25)
Călător („drumeţ”):
„Dacă t’i-i visa c-on drumeţ, îi ave şi tu dă mărs.” (22)
A călători („a călători, a fi pă drum”):
„Cin’e călătoreşt’e în vis, acila vre să schepe dă griji.” (25)
„Cin’e călătoreşt’e în vis, acela a ave mult’e t’eltuieli.” (17)
Călugăr („călugăr”):
„Călugăru în vis însamnă nă-ncred’ere în cin’eva, călugăriţa, boală.” (25)
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Cămaşă („chimeşe”):
„Dacă visăz că voşoleşt’i o chimeşe, asta însamnă că la cin’eva i-i drag dă
t’in’e.”(1)
„Cin’e în vis îş şt’imbă chimeşe, acela îş şt’imbă şi drăguţu.” (12)
„Dacă în vis speli chimeşi însamnă că ai uărtaci răi.” (17)
Căruţă („cociie”):
„Dacă în somn vez cociie cu cai, îi ave noroc.” (18)
„Cociie trasă dă boi văzută în vis însamnă bucuriie.” (11)
„Cin’e încarcă coiie în vis, acila o rămas dă ceva.” (10)
Căsătorie („cunun’iie”):
„Cunun’iie în vis însamnă noroc şi avere, iară dăspărţâtu că t’e vorbeşt’e
cin’eva.” (10)
Câine („cân’e”):
„Cân’e n’egru în vis însamnă că uărtacu-to t’e vorbeşt’e dă rău.” (11)
„Dă t’e muşcă în vis on cân’e, îi fi bet’eag.” (18)
„Dacă auz în vis lătrând cân’e, să grijeşt’i!” (27)
Câmp („câmp, ogor”):
„Câmpu verd’e visat aduce noroc şi bunăstare.” (9)
Cânepă („cân’epă”):
„Dacă t’e visăz cu cân’epă, asta însamnă boală.” (25)
„La ce care să ved’e torcând cân’epă în vis, îi mărg lucrurile bin’e.” (11)
A cânta („a cânta”):
„Cin’e cântă în vis, acila a ave supărare.” (14)
„Dacă cânţ în vis, îi ave voie bună.” (13)
Cântar („chilă, maje”):
„Dacă t’i-i visa cu chilă, însamnă că trabă să t’e hotărăşt’i în ceva.” (17)
„Cum îi măsura tu în vis, aşe ţî s-a măsura şi ţâie în viiaţă.” (12)
Ceas („ceas”):
„Dacă visăz cu ceas, asta-i nălin’işt’e.” (19)
„Dacă visăz c-on ceas că s-o oprit, îţ moare cin’eva.” (17)
Ceaţă („ceaţă”):
„Cel care visază că pământu îi acoperit dă ceaţă a ave pagube.” (13)
Cer („cer”):
„Ceriu noros însamnă nălin’işt’e.” (25)
„Cer cu stele dă visăz, ţî să împlin’esc dorinţăle.” (7)
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Cerşetor („culduş”):
„Cin’e să visază cu on culduş a ave meglepetés.” (11)
A se certa („a să sfădi”):
„Dacă în vis t’e sfădeşt’i cu cin’eva, însamnă că-ţ faci uărtac din cin’eva pă care
până atunce nu l-ai plăcut.” (17)
Cheie („t’eie”):
„T’eie dân vis însamnă că ai ceva d-ascuns.” (17)
„Dacă t’e visăz cu t’ei, însamnă că nu trabă să-ţ dăşt’iz inima la tătă
lume.” (25)
A chema („a t’ema”):
„Dacă în vis t’e t’eamă cin’eva şi tu îi răspunz, îi bin’e, da dacă nu-i poţ răspund’e, asta nu-i bin’e.” (10)
Cioară („cioară”):
„Dacă t’e visăz cu cioară, însamnă moart’e cuiva.” (2)
„Dacă auz în vis croncăn’ind ciori, îi auzî veşt’i rele.” (12)
Cioban („cioban”):
„Cin’e în vis ved’e on cioban cu turmă dă uăi, la acela îi creşt’e avere.” (8)
Ciorapi („ştrimfi”):
„Ce care în vis îş ie ştrimfi pă ie, a ave noroc.” (11)
Cireşe („ciresă”):
„Cin’e culeje ciresă în vis culeje minciun’i.” (17)
„Dacă mânci ciresă în vis, t’e sfăd’eşt’i cu cin’eva.” (22)
„Dă vez în vis ciresă, a vin’i vreme bună.” (17)
„Cel care mâncă ciresă în vis să bet’ejeşt’e.” (11)
Clădire („clăd’ire”):
„Dacă cin’eva ved’e o clădire îmburdată în vis, acila a ave mare năcaz în familiie. Îi poat’e şi muri cin’eva.” (11)
Clopot („clopot”):
„Cin’e aud’e-n vis clopot’e cântând, cu acela s-a-ntâmpla ceva bun, a primi
veste bună.” (10)
Coasă („coasă”):
„Cin’e ved’e în vis coasă, acila să-mbolnăveşt’e, uă moare nu păstă mult.” (17)
„Nu-i sămn bun să t’e visăz cosând.” (16)
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Cocoş („cocoş”):
„Dacă în somn auz cocoşu cântând, asta îi sămn bun.” (1)
„Cin’e ved’e în vis cocoş, acela a căpăta veşt’i.” (18)
„Cel care în vis îş taie cocoşu îş pt’erd’e on uărtac.” (11)
Cocoşat („uom cu pup”):
„Dacă t’e visăz cu on uom care are pup, îi ave noroc.” (9)
„Dă t’e visăz că ai pup pă spat’e, însamnă că ieşt’i sănătos.” (25)
Cojoc („cojoc”):
„Dă în vis porţ cojoc, asta însamnă că a fi iarnă gre.” (17)
Colibă („colibă”):
„Coliba dân vis arâtă văduvă.” (11)
Cometă („steauă cu coadă”):
„Dacă în vis îi vid’e steauă cu coadă, asta-nsamnă c-a fi război.” (25)
Copac („pom”):
„Cin’e visază pom înflorit a ave mare noroc.” (19)
„Dacă cin’eva pică dânt-on pom, însamnă moart’e.” (8)
„Dacă cin’eva taie pom în vis şi-l ard’e, nu a ave noroc.” (26)
„Dacă în vis vez că pică jos frunzăle dî pă pom, asta însamnă moart’e.” (7)
Copil („prunc”):
„Cin’e să visază cu prunci, acila are noroc.” (25)
„Cin’e naşt’e în vis a ave noroc.” (19)
„Dacă în somn t’e joci c-on pruncut’el, însamnă veselie în familie.” (25)
„Dacă în vis îţ plânje on prunc în braţă, îi ave năcaz.” (17)
„Cin’e să visază cu prunci mulţ, pă acela îl aşteaptă sărăciie.” (12)
„Dacă t’e visăz cu pruncii altuie, a vin’i vreme bună.” (11)
„Cel care în vis să joacă cu pruncu lui a ave câşt’ig.” (17)
Corabie („corabiie”):
„Dă t’e visez cu corabiie îi ave bucuriie.” (9)
„Pă cel care în vis o văzut în’ecându-să o corabiie, îl aşt’eaptă năcaz.” (11)
Coş („coşară”):
„Coşara plină dân vis însamnă bunăstare cuiva, iară coşara goală – năcaz şi
ustăn’eală.” (25)
Creangă („creangă”):
„Dă t’e visăz c-on pom cu crenjile rupt’e, însamnă că nu-i înainta în lucru
tău.”(17)
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Croitor („săbău”):
„Cin’e-ş coasă han’e în vis a ave noroc în dragoste.” (11)
Cruce („cruce”):

„Cin’e în vis ved’e cruce a ave noroc.” (25)
„Cruce îmburdată văzută în vis însamnă că nu ţî s-or împlin’i planurile.” (25)
„Cruce întoarsă dân vis însamnă moart’e cuiva.” (17)

Cuib („cuib”):
„Cuib dă pasăre văzut gol în vis însamnă nălin’işt’e în familiie, uă pagubă.” (13)
„Cuib cu uoauă visat însamnă că ţî să-nmulţeşt’e familiie.” (17)
„Cin’e sparje cuibu în vis, acila a ave o supărare mare.” (25)
„Cel care în vis află cuib dă pasăre a ave dă câşt’igat.” (12)

Cumpărături („cumpărături”):
„Cin’e face cumpărături în vis acila are noroc.” (8)
Cunună („cunună”):
„Cin’e ved’e în somn cunună uscată, acila a ave înmormântare.” (17)
„Dacă o fată visază cunună dân pen’e însamnă că s-a mărita.” (14)
Cuptor („cuptor”):
„Pă cel care să visază cu cuptor plin cu pită îl aşt’eaptă mare bucuriie.” (25)
„Cuptoru cu plăcint’e dân vis vesteşt’e zâle bun’e şi noroc.” (11)
Curcubeu („curcubău”):
„Curcubău văzut pă cer în vis îi sămn bun.” (12)
„Curcubăuu văzut în vis însamnă moart’e cuiva.” (17)
Cuţit („cuţât”):
„Cin’e visază cu cuţât s-a dăspărţî.” (17)
„Cel care ţân’e cuţât în brâncă în vis are să să lupt’e/bată cu cin’eva, uă pântru
ceva.” (25)

D
A dansa („a juca”):
„Cin’e joacă în vis, acela a ave năcaz.” (18)
Degetar („jejetar”):
„Cin’e-n vis lucră cu jejetaru, acila să ustăneşt’e fără spor.” (17)
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Desculţ („dăsculţ”):
„Cel care umblă în vis dăsculţ, acila rău a păţî.” (11)
Dezbrăcat („dăzbrăcat, pt’ele goală”):
„Cin’e să ved’e în somn dăzbrăcat în pt’ele goală, pă acela îl aşt’eaptă mare
sărăciie.” (7)
Dinte („d’int’e”):
„Dacă cin’eva să visază că-i pică d’int’ile, asta însamnă boală, uă moart’e.
Dacă vezi şi sânje, atunci mortu ţî-i d-aproape, dacă nu – îi dă dăpart’e.” (7)
„Cu dinţ răi dă t’i-i visa îi ave pt’erd’eri dă ban’i.” (1)
Doctor („doctor”):
„Cin’e să visază cu doctor a fi bet’eag.” (11)
A dormi („a durmi”):
„Cin’e doarme-n vis, la acila i-a mere rău.” (11)
Dovleac („ludaie”):
„Cel care mâncă-n vis ludaie s-a bet’eji dă tarit’e boală.” (13)
Drac („drac”):
„Cin’e visază cu drac îi norocos.” (17)
Drum („drum”):
„Cin’e visază că mere p-on drum d’irept, la acila tăt’e dorinţăle ii să-mplin’esc.
A cui îi plin dă cot’ituri, acela îş ajunje ţelurile cu greu.” (25)
Dumnezeu („Dumn’ezo”):
„Cin’e-l ved’e pă Dumn’ezo în vis, uă vorbeşt’e cu iel, are bucuriie mare.” (25)
„Cin’e îl vorbeşt’e dă rău pă Dumn’ezo în vis, acila a ave năcaz mare.” (10)
Duşman („dujman, duşman”):
„Dujmanu dân vis însamnă că cin’eva umblă să t’e păcălească.” (1)

E
Excreţie („câcat”):
„Cin’e calcă în câcat în vis, acila are noroc.” (17)
„Dacă în vis vez câcat, asta-i ruşin’e mare.” (10)

F
Fasole („păsulă”):
„Cel care mâncă păsulă în vis, acila nu păstă mult să-nsoară.” (11)
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Fată („fată”):
„Cin’e să visază cu fată tânără a ave voie bună.” (3)
„Să t’e visăz cu fătuţă nu-i bin’e.” (8)
Faţă („faţă”):
„Dă în vis cel cu care t’i-i visa îi urât la faţă, îi ave năcazuri.” (17)
Făină („fărină”):
„Dacă în vis îi vid’e fărină, asta însamnă că a n’inje.” (21)
„Fărina dă grâu în vis aduce mare sărbătoare.” (17)
Fântână („fântână”):
„Să pici în fântână în vis nu-i bin’e.” (18)
Femeie („muiere”):
„Muiere în vis însamnă sfadă.” (18)
„Muiere ce naşt’e în vis însamnă bunăstare.” (22)
„Muiere cu prunc nu-i bin’e în vis.” (10)
Fereastră („fereastă”):
„Fereasta dăşt’isă dân vis însamnă bucuriie.” (9)
„Fereastă cu iagă spartă însamnă că cin’eva îţ vre rău.” (2)
„Dacă în vis vez fereastă cu firanguri în ie, îţ vin goşt’i.” (11)
„Dacă în vis vez fereastă, să fii cu băgare dă samă!” (25)
Flori („pen’e”):
„Pen’ile uscat’e dân vis aduc năcaz, cile înflorite noroc şi sănătat’e.” (17)
„Dacă îţ rupe cin’eva pen’ile, nu-i ave noroc.” (23)
„Dacă vezi pen’e în vis, asta-i mare bănat.” (13)
Fluture („fluture”):
„Fluturii dân vis vestesc vreme bună.” (17)
Foame („foame”):
„Cui i-i foame-n somn, acela să t’eme dă ceva.” (17)
Foarfecă („foarfică”):
„Cin’e ved’e foarfică în vis, aceie să dăspărţeşt’e.” (11)
Foc („foc”):
„Dacă în vis faci foc, t’i-i sfăd’i cu cin’eva.” (1)
„Cin’e ved’e foc în caihă, la acela ii s-a naşt’e prunc.” (10)
Frate („frat’e”):
„Cin’e să visază cu frat’ile lui, acila îi uom sănătos.” (11)
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„Cin’e îş vede frat’ile mort în vis, acela a ave năcazuri.” (13)
Frig („frig”):
„Cui îi ieste frig în somn, acila îi bet’eag.” (8)
Fructe („fruct’e”):
„Cin’e în vis ved’e pom cu fruct’e a fi norocos.” (25)
„A mânca fruct’e în somn îi bin’e.” (17)
„Cin’e mâncă fruct’e verz în vis să îmbolnăveşt’e.” (1)
A fulgera („a fuljera”):
„Dacă t’e visăz c-a fuljera, atunce t’i-i bucura dă ceva.” (17)
Fum („fum”):
„Fumu văzut în vis aduce boală.” (7)
A fura („a fura”):
„Cin’e fură-n vis ajunje în primejd’iie mare.” (11)
Furnică („furn’ică”):
„Pă cin’e umblă furn’ică în vis, acila îi norocos.” (17)
„Dacă chelci o furn’ică în vis, îi ave năcazuri.” (9)
Furtună („vreme gre”):
„Vreme gre dân vis aduce veşt’i rele.” (10)
„Fuljeru dân vis îi sămn bun.” (25)
„Dacă trăzn’eşt’e în noi în vis, asta-i tare rău.” (17)

G
Gard („gard”):
„Cin’e trece gard în vis trece dă cile rele.” (25)
„Cin’e ved’e gard în vis, acila întâmpină greutăţ.” (17)
Găină („găiină”):
„Găiina visată însamnă moart’e cuiva.” (26)
„Dacă t’e visăz cu cloşcă pă uoauă, însamnă că-ţ mere bin’e.” (11)
Găoace („găuace”):
“Găuace dă uou, uă dă nucă în vis arâtă c-a fi secită şi uscăciun’e mare.” (25)
A găti („a socăli, a ferbe”):
„Dacă socăleşt’i, ad’ică ferbi în vis, însamnă că-i zoli mult.” (11)
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Gândaci („pepi”):
„Cin’e să visază cu pepi că umblă pă iel, acela trabă şi să grijească tare.” (11)
Gâscă („gâscă”):
„Cin’e aud’e gâşt’e-n vis, pă acela îl vorbăsc dă rău.” (2)
„Dacă în vis vez gâşt’e zburând, îţ zboară şi norocu cu iele.” (25)
„Dacă în vis vez gâşt’e albe zburând, asta însamnă c-a vin’i iarna şi
n’eaua.” (13)
Gheaţă („d’eaţă”):
„Cin’e alun’ecă pă d’eaţă în vis, acela îi păcălit dă altu.” (17)
„Dă să rupe su noi d’eaţa în vis, însamnă că avem dujman’i.” (1)
Gras („gras”):
„Uomu gras în vis tădauna aduce noroc şi ban’i.” (19)
Gravidă („muiere gre/în alta stare”):
„Muiere gre dân vis îţ aduce noroc.” (17)
Grădină („ogreadă”):
„Cin’e să visază cu ogreadă mândră, acela a ave prunci mândri.” (10)
„Nu-i pre bin’e ca-n vis să vez ogreadă cu pen’e mândre.” (17)
Grindină („ploaie cu t’eatră”):
„Ploaie cu t’eatră dân vis însamnă pt’erd’eri mari.” (17)
„Dacă t’e visăz cu ploaie cu t’eatră, ai vrăjmaş.” (1)
Grâu („grâu”):
„Dacă cumperi grâu în vis, aceie însamnă sărăciie mare.” (7)
„A vid’e hold’e plin’e cu grâu în vis asta însamnă avere, ban’i.” (25)
Groapă („groapă”):
„Groapă sărită în vis însamnă că schepi dă griji.” (1)
„Cin’e pică în vis în groapă, acela să poat’e aşt’epta la năcazuri.” (1)
„La cel care visază că face groapă, i-a muri cin’eva d-aproape.” (11)
„Cin’e pică înt-o groapă în vis, acila şi grijească că a ave năcaz.” (11)
Gunoi („gunoi”):
„La cila care în vis să visază cu gunoi, i s-a spori avere.” (9)

H
Haine („han’e”):
„Han’e n’egre în vis însamnă mare năcaz, jele.” (17)
„Cin’e cumpără han’e în vis a ave noroc.” (11)
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„Han’e albe pântru fet’e însamnă cunun’iie, pântru bet’eag – moart’e.” (17)
„Han’e suri în vis însamnă văduviie. ” (17)
„Dacă în vis vez pă cin’eva în han’e noi, acila nu păstă mult a muri.” (22)
Hamuri („hamuri”):
„Cel care în vis ved’e hamuri dă cai, acila a mere ind’eva dăpart’e.” (22)
Holde („hold’e”):
„Dacă în vis vez hold’e verz legănându-să în vânt, însamnă că a vin’i vânt mare
cu ploaie, iară hold’ile coapt’e vestesc uscăciun’e, secită mare.” (13)
Hoţ („hoţ”):
„Dă t’e fură cin’eva în vis, asta-nsamnă că trabă să fii óvatos!” (17)
„Cin’e fură în vis, acela umblă după avere.” (10)

I
Iad („iad”):
„Cin’e să visază că-i în iad, pă acila îl înconjură uoamin’i răi.” (17)
„Cin’e să visază c-o scăpat dân iad, acila a scăpa dă on pericol mare.” (17)
Iarbă („iarbă”):
„Cin’e ved’e în vis iarbă verd’e, grasă, pă acela îl aşt’eaptă mare bucuriie.” (12)
„Iarba verd’e dân vis însamnă sănătat’e.” (1)
Iarnă („iarnă”):
„Cin’e să visază cu iarnă, acela să nu să-nceapă dă lucru nou.” (17)
„Iarnă cu n’eauă multă visată vesteşt’e c-a fi an bun.” (9)
Icoană („icoană”):
„Cin’e să visază cu icoan’e, acila scapă dă cile rele.” (25)
Iepure („iepure”):
„Cin’e-mpuşcă iepuri în vis a ave noroc.” (12)
„Iepurile ce fuje în vis aduce vreme bună.” (7)
„Cel care în vis fuje dâpă iepuri, acila nu păstă mult să-nsoară, iară cila care
creşte iepuri a ave prunci mulţ.” (11)
Iesle („iezle”):
„Cin’e visază iezle plină a ave câşt’iguri.” (12)
„Dacă t’e visăzi cu Isus în iezle, mare noroc t’e aşt’eaptă.” (25)
Imaş („n’imaş, imaş”):
„Cela care în vis mere pă n’imaş îi vorbit dă alţî.” (10)
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Inel („in’el”):
„Cin’e pt’erd’e in’el în vis, acela să dăspărţeşt’e dă cin’eva drag.” (1)
„Cin’e poartă in’el dă aur în vis, acila are mare noroc.” (17)
„Cin’e ved’e in’el dă aur în vis, aiesta are noroc.” (19)
Inimă („in’imă”):
„Dă vez în vis inima cum sânjerează, asta îi mare durere.” (25)
Invalid („olog”):
„Cin’e ved’e în vis on olog, acela tare să grijească.” (10)
Isus („Isus”):
„A-l vid’e pă Isus în vis îi ajutor în viaţă.” (25)
Izmene („izmen’e”):
„Să t’e visăz cu izmen’e însamnă ruşin’e mare.” (17)
Izvor („izvor”):
„Izvoru dân vis vesteşt’e sănătat’e, da şi cunu’niie.” (11)

Î
Închisoare („înt’isoare, t’emn’iţă”):
„Dă t’e visăz cu t’emn’iţă, t’i-i îmbolnăvi.” (17)
A se îneca („a să în’eca”):
„Cin’e să visază că să-nn’eacă, acela a ave t’erd’eri.” (17)
Înger („înjer”):
„Cin’e vorbeşt’e în vis cu înjeri, acela are năcazuri mari.” (16)
„Cel care să visază că-i înjer, acela nu păstă mult moare.” (21)
Înmormântare („înmormântare”):
„Cin’e să visază cu înmormântare, acela să poat’e aşt’epta la creşt’ere averii, la
bucuriie mare, uă la prunci mici în familiie.” (13)
Întuneric („întun’eric”):
„Cin’e să visază că-i întun’eric, acela aşt’eaptă sfaturi dî la cin’eva.” (25)

J
A se juca („a să juca”):
„Cel care să joacă în vis cu prunci a ave noroc.” (12)
„Cel care să joacă d-a cărţâle în vis a ave pagube.” (11)
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Judecător („birău”):
„Cin’e în vis are d-a face cu birău să să ferească dă rău.” (11)

L
Labirint („drum încurcat”):
„Cel care umblă pă drumuri încurcate, acila s-amestecă ind’e n-ar trăbuii.” (17)
Lac („tău”):
„Cin’e să visază cu tău în care înoată peşt’i mulţ capătă ban’i d-ind’eva.” (17)
„Cin’e ved’e în somn tău cu apă tulbure are năcazuri.” (17)
Lampă („sterţ”):
„Dacă în vis vezi on sterţ tăt afumat, aciie nu-i bin’e.” (13)
„Cin’e în vis sparje on sterţ, acela a ave năcazuri mari.” (25)
Lapte („lapt’e”):
„Lapt’ile dân vis îi bin’e.” (13)
Lănţişor („lanţ”):
„Dacă cin’eva în somn capătă on lanţ, nu păstă mult s-a mărita.” (11)
„Lanţ dă aur în vis însamnă că-ţ mere bin’e.” (1)
Leagăn („leagăn”):
„Cin’e să visază cu leagăn, acila primeşt’e veste d-ind’eva.” (17)
„Dă t’e visăz cu leagăn, însamnă că nu păstă mult îi bot’eza pă cin’eva.” (12)
Linte („lint’e”):
„Cin’e are d-a face în vis cu lint’e să să ferească dă uoamin’i răi, că vreu să-l
păcălească.” (17)
A lipi (a lipi”):
„Cin’e lipeşt’e în vis, acela să-nbolnăveşt’e.“ (10)
Litere („lităre”):
„Cin’e în vis ved’e lităre, uă le învaţă, pă acela îl aşt’eaptă avere, uă bucuriie.”(25)
A lovi („a lovi”):

„Dacă în vis ieşt’i lovit cu t’etri, asta însamnă ocară, ponozlu.” (25)
Luceafăr („luceafăr”):

„Cin’e să visază cu luceafăru pă cer, la cila ii să-nplin’esc dorinţăle.” (17)
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Lumină („lumină”):
„Dacă în vis vez o lumină, asta însamnă bucuriie, numa la bet’eag însamnă
moart’e.” (17)
Lumânare („lumină”):
„Cin’e aprind’e o lumină în vis, acela a trăi mult.” (25)
„Dacă cuiva îi ard’e lumina dă tăt în vis, îi moare cin’eva dân familiie.” (25)
Lună („lună”):
„Dacă cin’eva visază cu luna pă cer întră nori, însamnă că vin vremuri grele.
Dacă o ved’e în apă, a ave năcazuri. Luna care pică jos vesteşt’e pagubă şi
mult rău, ce care creşt’e, însamnă câşt’ig.” (17)
Lup („lup”):
„Cin’e să joacă cu lup în vis, acela are duşmani, să să grijească/ferească!“ (10)
Luptă („bătaie”):
„Cin’e să bat’e în vis, acela s-a-nbolnăvi.” (1)

M
Mamă („mamă”):
„Cin’e să visază d’es cu mă-sa îi nălin’işt’it.” (11)
„Cin’e o visază pă mă-sa moartă, acela să aibă grije, să fiie mai chibzuit în
lucrurile lui.“ (2)
„A-ţ visa mama moartă însamnă mai mult’e lucruri, c-a vin’i vreme ploioasă,
da şi că-i vid’e pă cin’eva dă care până atunci ai crezut că-i mort.” (17)
Mare („mare”):
„Cin’e să visază că-i pă mare are dă mărs.” (17)
„Dacă pici în mare în vis, asta-i mare nănorocire.” (25)
Masă („masă”):
„Cin’e să ved’e la masă stând în vis, acela a ave mare bucuriie.” (26)
„Cel care în vis şed’e la masa pusă a ave goşt’i.” (11)
Mazăre („borşo”):
„Cin’e mâncă borsó în vis, acela a ave mare supărare, uă să-nbolnăveşt’e.” (25)
Măgar („măgar”):
„Dacă t’e visăz cu măgar, t’e sfăd’eşt’i cu cin’eva.” (12)
Mănăstire („mănăstire”):
„Dacă cin’eva să visază că să bagă-nt-o mănăstire, să zâce că acela îi bin’ecuvântat dă Dumn’ezo.” (25)
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Măr („măr”):
„Cin’e să visază că mâncă măr, acela are o casă fericită.” (11)
„Cin’e ved’e măr strâcat în vis, acila s-a bet’eji.” (11)
„Măr înflorit în vis însamnă veste bună.” (3)
Mărgele („mărjele”):
„Cin’e visază mărjele, acela a plânje.” (1)
A mătura („a mătura”):
„Cin’e mătură în vis, acela întâln’eşt’e on uom rău.” (10)
Mână („brâncă”):
„Dă rămâi fără brânca d’ireaptă în vis, îţ moare tata, dacă rămâi fără ce stângă, îţ moare mama.” (17)
A mânca („a mânca”):
„Dacă mânci în somn, aciie îi bin’e.” (24)
„Cila care mâncă mure în vis să-nbolnăveşt’e.” (11)
Medic („doctor”):
„Cin’e ved’e doctor în vis a fi bet’eag.” (18)
Miere („mn’ere”):
„Mn’ere dân vis aduce amărăciun’e cu ie.” (11)
Minge („loptă”):
„Dacă t’e joci cu lopta în vis, asta însamnă că norocu-i şt’imbător.” (13)
Mireasă („mn’ireasă”):
„Dacă t’e visăz cu mn’ireasă, nu-i bin’e.” (25)
„Mn’ireasa dân vis vesteşt’e moart’e.” (11)
Moarte („moart’e”):
„Cin’e să visază cu moart’e scapă dă griji.” (17)
„Dacă t’e visăz că mori, îi trăii mult.” (25)
Moaşă („moaşe”):
„Cin’e ved’e în vis moaşe cu prunc în braţă a ave bot’ez în casă.” (11)
„Dacă t’e visăz cu moaşe, asta însamnă că t’e însori, uă t’e măriţ. (13)
Morcov („morcov”):
„Ci’ne ved’e, uă mâncă, în vis morcov a ave noroc.” (17)
Mormânt („mormânt”):
„Cin’e să ved’e în mormânt culcat, la acela i-a muri cin’eva.” (1)
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„Dacă uomu ved’e în vis mormânt, asta-i sămn bun.” (10)
Mort („mort”):
„Cin’e să ved’e mort, acela a ave noroc.“ (7)
„Dacă vez morţ în somn, să şt’imbă vreme, vin’e ploaie.” (25)
„Dacă vorbeşt’i în vis cu morţ şi ii t’e t’eamă, îi muri şi tu.” (17)
„Cociie ce duce mort dă îi vid’e în somn, ţ-a muri cin’eva.” (17)
A mulge („a mulje”):
„Cel care mulje în vis a ave dobândă la uarice.” (13)
Munte („munt’e”):
„Dacă t’e sui pă munt’e în vis, însamnă că-i îi ave mult’e greutăţ.” (25)
Mure („mure”):
„Cin’e strânje mure în vis, acela a plânje.” (11)
„Mure în vis însamnă năcaz.” (7)
Muscă („muscă”):
„Musca dân vis nu însamnă lucru bun.” (2)
Muşcătură („muşcătură”):
„Ind’e t’e muşcă ceva în vis, acolo îi ave o rană nu păstă mult.” (10)
Mut („mut”):
„Dacă t’e visăz că ieşt’i mut, însamnă că valójában vorbeşt’i pre mult’e.” (1)

N
Nas („nas”):
„Ce care să visază cu nas mic a ave pagubă, iară ce care să visază cu nas mare
a ave dobândă.” (17)
A naşte („a naşt’e”):
„Cin’e naşt’e fată în vis are năplăceri, cin’e naşt’e prunc a ave noroc.” (14)
„Prunc mort născut în vis îi supărare.” (1)
Negură („negură”):
„Dacă în vis îi umbla pânt-o n’egură d’easă, asta însamnă că t’i-i înbolnăvi.”(25)
Nenorocire („nănorocire”):
„Dacă în vis ţî să-ntâmplă o nănorocire, însamnă că-i ave noroc.” (17)
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Ninsoare („n’insoare”):
„N’insoare dân vis aduce pt’erd’eri.” (17)
Nisip („hămoacă, homoacă”):
„Hămoaca în vis însamnă nălin’işt’e.” (10)

Noapte („noapt’e”):
„Cin’e să visază că-i noapt’e, uă întun’eric, pă acela îl aşt’eaptă năcazuri.” (14)
„Noapt’e cu stele vesteşt’e lucru bun.” (16)
Nori (nori”):
„Norii n’egri dân vis aduc năcazuri.” (25)
„Cer ce să-nnorează în vis aduce nălin’işt’e.” (26)
„Dacă în vis îi vid’e on nor d-asupra ta, asta însamnă mare cinste.” (11)
Noroi („t’ină”):
„T’ina dî pă picioare dân vis însamnă că n’e-a ajunje mare ruşin’e.” (11)
„Cel care să visază că umblă pân t’ină s-a bet’eji dă uarice.” (13)
Nouă („noauă”):
„Cin’e visază cu număru noauă, acela a ave noroc.” (20)
„Dacă visăz număru noauă, însamnă că cin’eva t’e vorbeşt’e dă rău.” (15)
Nou-născut („prunc mic”):
„Cin’e ved’e prunc mic în somn jucându-să, a ave bucuriie mare.” (3)
„Prunc mic văzut sănătos în vis însamnă că ţ-a mere bin’e. Prunc slab însamnă
că ţ-a mere rău.” (19)
„Dacă omori prunci mici în somn, însamnă că ţî-i face mare rău.” (13)
Nucă („nucă”):
„Cin’e mâncă nuci în somn, acela să sfăd’eşt’e zâua.” (11)
„Cel care să visază cu nuci a ave dă câşt’igat.” (17)
Nud („uom gol/dăzbrăcat”):
„Cel care visază uom gol, acila pică în ruşin’e. Cel care să visază cu muiere
goală, acila a ave bucuriie.” (11)
Nuntă („cunun’iie”):
„Cunun’iie în vis nu-i bin’e.” (8)

O
Oaie („uoaie”):
„Uoaie văzută în vis aduce lin’işt’e în viiaţa uomului.” (17)
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„Cin’e taie uoaie în vis, pă acela îl înconjură on uom rău.” (22)
Ochi („uăt’i”):
„Uăt’i n’egri în vis însamnă că trabă să ai grije mare!” (21)
„Uăt’i vânăţ în vis însamnă iubire mare.” (17)
Oglindă („cocotoare”):
„Dacă t’e visăz cu cocotoare, îi plânje nu păstă mult.” (17)
„Dacă on bet’eag ved’e în vis cocotoare, îi sămn rău.” (10)
Om („uom”):
„Dacă t’e visăz c-on uom n’egru, asta-i bin’e.” (11)
„Uomu bătrân dân vis îi bin’ecuvântare.” (25)
Orb („uărb”):
„Dacă t’e visăz cu on uărb, acela îi sămn rău.” (2)
„Uărb în vis însamnă veste bună.” (25)
Orez („rişcaş”):
„Cin’e să visază cu rişcaş a plânje.” (11)
Os („ciont”):
„Cel care în vis are d-a face cu cioant’e, acila să bet’ejeşt’e nu păstă mult.” (22)
Ou („uou”):
„Dacă t’e visăz cu uoauă, îi bin’e.” (26)
„Uou roşu în vis, acela însamnă moart’e cuiva, primejd’iie.” (10)
„Dacă t’e visăz cu uoauă, asta-i n’eauă.” (7)
„A t’e visa cu uoauă însamnă voarbe rele.” (1)
„Uouu dân vis vesteşt’e an bun, câşt’ig mult.” (17)
„Uouu galbăn dân vis însamnă boală.” (13)

P
Paie („paie”):
„Cu paie nu-i bin’e să t’e visăz.” (13)
„Cel care să visază dormind în paie a sărăci.” (22)
Pantof („pantof”):
„Cin’e-ş t’erd’e pantofii în vis a primi veste re.” (1)
„Pantofii dă lemn dân vis vestesc secetă mare, vremuri grele.” (17)
Paradis („rai”):
„Rai văzut în somn însamnă viiaţă fericită.” (25)
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Pasăre („pasăre”):
„Pasăre mare zburând d-asupra capului în vis, însamnă moart’e.” (25)
„Pasăre n’eagră dân vis însamnă moart’e, pasăre albă că-i moşt’en’i ceva.” (17)
„Dacă în vis auz cântând păsări, asta vesteşt’e mare bucuriie în familiie.” (12)
Pat („pat”):
„Patu gol însamnă moart’e cuiva.” (10)
„Cin’e stă culcat în vis în pat, pă acela îl paşt’e o boală.” (18)
„Han’e dă pat zguroasă aduc mult bai.” (24)
„Patu aşt’ernut mândru dân vis vesteşt’e cunun’iie.” (11)
Păduchi („pădut’i”):
„Pădut’ii în vis însamnă sărăciie.” (6)
Păianjen („panjin”):
„Cin’e ved’e în vis panjin, acela să aibă mare grije că-l paşt’e ceva rău.” (10)
„Panjin în vis aduce goşt’i.” (15)
Pălărie („clop”):
„Clopu rupt dân vis aduce sărăciie, iară clopu dă paie uscăciun’e mare şi
secită.” (13)
Pământ („pământ”):
„Dacă în vis îi vid’e pământu crepat, asta vesteşt’e că s-apropiie o secetă
mare.” (12)
Păpuşă („păpuşe”):
„Dacă o muiere visază cu păpuşe, a ave micuţ.” (11)
Păr („păr”):
„Dacă-ţ pică păr dân cap în vis, însamnă înmormântare.” (10)
„Păru cărunt în vis aduce năcaz.” (17)
„Cin’e îş spală păru în vis îi nălin’işt’it dâr ceva.” (13)
„Cin’e să t’eaptănă în vis are drum.” (25)
Părinţi („părinţ”):
„Cin’e-ş ved’e părinţî morţ în vis primeşt’e veşt’i bun’e.” (11)
„Dacă în vis îţ vez morţ părinţî, atunci vin’e ploaie.” (17)
Păun („păuun”):
„Dacă în vis auz strâgând păuunu, ieşt’i t’emat la cunun’iie.” (11)
Pâine („pită):
„A visa cu pită îi bin’e.” (7)
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„Pita proaspătă dân vis însamnă că-ţ vin goşt’i.” (13)
A plânge („a plânje”):
„Dacă cin’eva plânje în vis, acila a ave bucuriie mare şi a scăpa dă năcazuri.” (12)
Plâns („plâns”):
„Plânsu dân somn aduce voie bună.” (12)
Peşte („peşt’e”):
„Peşt’ile dân vis aduce ploaie multă ca solzî dî pă iel.” (17)
„Cin’e mâncă peşt’e în vis, acela a ave dă câşt’igat.” (13)
„Peşt’ile dân vis arâtă că vorbeşt’i pre mult’e ind’e nu trabă.” (17)
Petrecere („părad’iie”):
„Cin’e să visază cu părad’iie să face dă mn’iraz.” (11)
„Părad’iie dân vis nu-nsamnă bin’e, îi sămn rău.” (13)
Piaţă („piiaţ”):
„Cin’e mere la piiaţ în vis, acela să sfă’d’eşt’e cu oarecin’e.” (9)
„A cumpăra, uă a vind’e, la piiaţ nu-i bin’e în vis.” (23)
Picior („picior”):
„Cin’e în vis îi zguros pă picioare, acela a fi bet’eag.” (1)
A se pieptăna („a să t’eptăna”):
„Cin’e să t’eaptănă în vis a ave supărare.” (10)
„Muiere care în vis să t’eaptănă vesteşt’e vreme ploioasă.” (25)
Pisică („mâţă”):
„Mâţa în vis aduce moart’e cuiva.” (10)
„Dacă în vis o mâţă t’e d’iară, ai dujmani.” (19)
„Mâţa care mn’eaună în vis însamnă voarbe rele.” (26)
„Dacă t’i-i visa cu mâţă, asta-i sămn dă linguşire, prefacere.” (25)
Pistol („piştol”):
„Dă visăz cu piştol, ai grije că norocu-i schimbător!” (17)
Ploaie („ploaie”):
„Ploaie în vis îi bin’e.” (25)
„Ploaie dân vis aduce n’eauă.” (17)
„Cel care să visază că ploaie a săcera bin’e la vară.” (12)
„Dacă în vis t’e ploaie, îi ave noroc.” (11)
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Plug („plug”):
„Plugu rupt dân vis mari t’erd’eri vesteşt’e.” (9)

Poartă („căput”):
„Căput dăşt’is în vis însamnă veste bună. Căput înt’is însamnă veste re.” (17)
Pod („pod”):
„Cin’e trece pod în somn să aibă mare grije!” (10)
Porc („porc”):
„Porcu dân vis aduce noroc şi avere.” (8)
„Dacă t’e visăz cu porci, asta însamnă ruşin’e mare.” (11)
Porumbel („porumb”):
„Porumbu dân vis ţ-aduce tădauna veste.” (9)
„Dacă în vis moare on porumb, asta vesteşt’e moart’e l-on uărtac.” (11)
„La cel care în vis ved’e mulţ porumbi lauălaltă i-or vin’i goşt’i.” (17)
Post („post”):
„Cin’e posteşt’e în vis, acela a fi bet’eag.” (25)
Potcoavă („potcoavă”):
„Potcoava dân vis ţ-aduce noroc.” (15)
Prăpastie („prăpastiie”):
„Prăpastiie visată mare primejd’iie însamnă.” (1)
Preot („popă”):
„Popă văzut în vis nu-i sămn bun.” (3)
Prune („prun’e”):

„Prun’e în vis aduc năcaz.” (22)
„Dacă mânci prun’e în vis, t’e-nbolnăveşt’i.” (17)
Puf („pihe”):
„Dacă vezi pihe pă han’e în somn, a n’inje.” (13)
Pui („pui”):
„Cin’e să visază cu pui, acela a ave năcaz.” (10)
„Puii dân vis aduc n’eauă.” (25)
Purice („purece, purice”):
„Cin’e să visază cu pureci a ave pagube mari.” (17)
„Purecii dân vis vestesc vreme bună, căldură şi len’eviie.” (25)
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Puşcă („puşcă”):
„Puşca dân vis aduce năcaz, veste re.” (11)

R
Ramuri („crenj”):
„Cel care visază că să uscă crenjile la on pom, uă să rup, îş t’erd’e on
prunc.” (11)
Război („bătaie”):
„Dă t’e visăz cu bătaie, însamnă năcazuri, uă t’iară şi moart’e.” (10)
A râde („a râd’e”):
„Cin’e râd’e în vis acela a ave supărare.” (25)
Rândunele („rândun’ele”):
„Cin’e ved’e în vis, cuib dă rândun’ele îş face şi iel unu.” (12)
„Cuib dă rândun’ele cu uoauă văzut în vis însamnă că ţî să-nmulţeşt’e familiie.”(17)
„Dacă în vis cântă rândun’elile, asta-i sămn dă mare bucuriie.” (25)
Râu („râu, apă”):
„A pica în apă în vis nu-i bin’e.” (17)
„Râu ieşit dân albiie văzut în vis nu-i bin’e.” (25)
Roşu („roşu”):
„Culoare roşiie în vis îi sămn bun.” (7)
Rude („n’eamuri”):
„Cin’e visază cu n’eamuri moart’e mai t’erd’e unu.” (22)
„Dacă-ţ visăz on n’eam mort, asta însamnă că-ţ spun’e că l-ai uitat, nu t’e mai
gând’eşt’i la iel.” (11)
A se ruga („a să ruga”):
„Cin’e în vis să roagă scapă dă năcazuri.” (25)
Ruine („spărturi”):
„Spărturile dân vis aduc moart’e cuiva.” (10)

S
Sac („sac”):
„Sacu gol dân vis însamnă că duci lipsă dă ceva.” (25)
„Sacu plin în vis însamnă bunăstare.” (17)
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Sapă („sapă”):
„Cin’e să visază cu sapă a ave dă lucru.” (19)
Sare („sare”):
„Cin’e scapă jos în vis sare nu a ave noroc.” (16)

Sânge („sânje”):
„A vid’e sânje în vis îi bin’e.” (1)
„Dacă ţâpi dân t’in’e sânje în vis, asta-i sămn rău.” (10)
„Cel care sânjerază în vis a ave năcazuri, uă s-a-mbet’eji.” (13)
Scară („scară”):
„Cin’e să suie în vis p-o scară a ave noroc, cin’e să scoboară – nu.” (10)
„Cin’e pică dî pă scară a ave pt’erd’eri mari.” (23)
Scrisoare („cart’e”):
„Cin’e capătă în vis cart’e a căpăta veşt’i nu păstă mult.” (11)
Scroafă („scroafă”):
„Cin’e să visază cu scroafă a ave d-a face c-o muiere re.” (11)
Scutec („scut’ec”):
„Scut’ecu câcat dân vis însamnă ruşin’e mare.” (14)
Secure („săcure”):
„Săcure dân vis însamnă nănorocire.” (1)
Sete („set’e”):
„Dacă cuiva i-i set’e în vis, însamnă că-i încunjurat dă uărtaci răi.” (13)
„Cin’e îş astâmpără set’e în vis a ave noroc.” (25)
Sicriu („copârşeu”):
„Copârşeu văzut în vis însamnă viaţă lungă şi fericită.” (17)
„Copârşeuu gol dân vis însamnă că-ţ faci griji şi n-ar trăbuii.” (10)
„Mortu dân copârşeu îţ vesteşt’e năcazuri în familiie.” (17)
Soacră („soacră”):
„Cin’e să visază cu soacra s-a sfăd’i.” (9)
Soare („soare”):
„Cin’e să visază cu soarile, acela a ave năcazuri.” (13)
Soră („soră”):
„Dacă-ţ vezi sora moartă, îi ave năcazuri, îi rămân’e sângur la greu.” (25)
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Spate („spat’e”):
„Cin’e ved’e spat’ile cuiva află mult’e titok-uri.” (17)
A spăla („a spăla”):
„Cin’e spală în vis, acela să sfăd’eşt’e cu cin’eva.” (11)
„Cin’e spală han’e zguroasă a ave supărare.” (22)
Stea („st’eauă”):
„Cin’e visază stele pă cer, acela a ave o zî bună.” (27)
„Dacă în vis pică o steauă dî pă cer, ţî să-nplin’eşt’e ce-i cere.” (25)
Sticlă („iagă”):
„Ieji spart’e în vis aduc noroc.” (1)
Stâlp („stâlp”):
„Stâlpu dân vis t’e sprijină la greu.” (25)
Stradă („uliţă”):
„Uliţă strântă văzută în vis însamnă că cin’eva t’e vorbeşt’e dă rău.” (11)
Struguri („struguri”):
„Cin’e ved’e struguri în vis, acela a plânje.” (7)

Ş
Şarpe („şerpe”):
„Cin’e să visază cu şerpe să să ferească dă minciun’i.” (10)
„Dacă on şerpe t’e muşcă în vis, îi sămn rău.” (18)
„Dacă on bet’eag să visază cu şerpe, asta-i rău.” (17)
„Şerpile visat aduce vânt.” (25)
Şoarece („şoarice”):
„Cin’e prind’e şoarice în vis a ave noroc.” (11)
„Şoaricile care fuje în vis aduce năcaz.” (17)

T
Tată („tată”):
„Cin’e îş visază tata îi fericit.” (9)
„A-ţ visa tata îi bucuriie.” (23)
Taur („bică”):
„Cin’e să visază cu bică, la acela îi mere bin’e.” (1)
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Timp („vreme”):
„Dacă t’e visăz că-i vreme bună, asta aduce bucuriie pântru t’in’e.” (11)
Tobă („dobă”):
„Dacă în vis îi auzî că să bat’e doba, asta însamnă că îi primi veşt’i d-ind’eva.” (17)
Trandafir („rujiţă”):
„Rujiţa în vis însamnă căsătoriie.” (17)
„Dacă în vis t’e-nţapă o rujiţă, îi ave năcaz cu cel drag.” (11)
Trei („tri”):
„Număru tri visat aduce noroc.” (25)
Tren („tren, ghez”):
„Cin’e să visază că t’erd’e ghezu, acila t’erd’e ceva.” (11)
Trepte („lépcső”):
„Lépcső visat însamnă că trabă să fii óvatos!” (17)
„Nu-i bine să pici pă lépcső în vis.” (10)
Tufă („tufă”):
„Dacă în vis vezi tufe uscat’e, nu-i bin’e.” (25)
A se tunde („a să tund’e”):
„Cel care să tund’e pă cap în vis, a ave pagube mari.” (17)
Tunet („tunăt”):
„Dacă tună în vis t’i-i sfăd’i cu cin’eva, îi ave năcazuri.” (1)
„Dacă în vis tună şi fuljeră, asta-i sămn dă mare primejd’iie.” (25)

Ţ
Ţap („ţap”):
„Cin’e ved’e în vis ţap face protii pre mult’e.” (17)
Ţigan („ţâgan”):
„Ţâganu dân vis aduce noroc, ţâgana – năplăceri.” (17)
„Cin’e face afaceri cu ţâgan în vis îi păcălit.” (11)

U
A fi ucis („a fi omorât”):
„Cin’e-i omorât în vis, acela trăieşt’e mult.” (11)
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Ulcior („ulcior”):
„Ulcioru dân vis însamnă lacrimi.” (25)
„Dacă sparji în vis on ulcior, t’i-i sfăd’i cu cin’eva dân familiie.” (13)
Umbră („umbră”):
„Cin’e-ş ved’e umbra în vis îi păcălit dă cin’eva.” (17)
Umbrelă („părăzol, umbrar”):
„Cel care şed’e su părăzol în vis îi păzât dă on uom mare.” (11)
Ureche („uret’e”):
„Cin’e visază uret’e, acela îi vorbit dă alţî.” (10)
Urs („urs”):
„Dacă t’e visăz c-on urs îi ave noroc.” (17)
Uşă („uşe”):
„Cin’e să visază cu uşe dăşt’isă a ave goşt’i, iară dacă o ved’e spartă s-a sfăd’i
cu cin’eva.” (12)

V
Vacă („vacă”):
„Cin’e în vis ved’e vacă a ave noroc.” (7)
„Vaca mulsă în vis aduce ban’i.” (8)
„Vaca dân iştalău n’e scapă dă griji.” (26)
„Lapt’ile dă vacă îţ aduce noroc.” (12)
Vapor („vapor”):
„Cin’e mere pă vapor în vis, acela s-a dăspărţî dă cin’eva.” (25)
„Cin’e în vis să scufundă cu vapor a ave mari năcazuri.” (17)
Văl („fátyol”):
„Dacă în vis îi vid’e fat’ol dă mn’ireasă, asta însamnă năcaz, mai ales dacă
să şi rupe.” (11)
„Fat’ol-u n’egru dân vis vesteşt’e rău.” (10)
Vecin („vecin”):
„Cin’e-n vis vorbeşt’e cu vecin, uă vecină, a ave vorbe cu cin’eva.” (10)
Verde („verd’e”):
„Coloare verd’e dân vis îţ aduce noroc.” (17)
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Veste („veste”):
„Cin’e primeşt’e veste bună în vis, zâua primeşt’e una re. Cin’e primeşt’e veste
re în vis zâua primeşt’e una bună.” (25)
Viespe („vespe”):
„Dacă t’e visăz cu vespe, on uărtac t’e-a păcăli.” (9)
Vin („vin”):
„Cin’e be vin în vis face afaceri bun’e.” (14)
A vinde („a vind’e”):
„Cin’e vind’e în vis, acila câşt’igă.” (11)
Vânătoare („vânătoare”):
„Vânătoare în vis nu-i bin’e.” (2)
Vulpe („vulpe”):
„Vulpe în vis însamnă uom făţarn’ic.” (25)

Z
Zăpadă („n’eauă”):
„Dacă n’inje în vis, aceie îi bucuriie şi veşt’i bun’e.” (1)
„N’eaua dân vis îi boală.” (11)
A zbura („a zbura”):
„Dacă cin’eva zboară în vis, acela a ave bucuriie mare.” (12)
„Dacă t’e vez cu aripi în vis, asta-i năcaz.” (25)
„Cin’e să visază zburând a spori în cinste.” (17)

Lumea visurilor

97

INFORMATORI
Aletea:
1. Florica Bojti, născută Szarka (1929)
2. Sofia Iepure, născută Telecan (1909)
3. Sofia Szretykó, născută Samfira (1929)
4. Florica Turla, născută Ţapoş (1928)
Apateu:
5. Iuliana Czencz, născută Botto (1944)
Bătania:
6. Emilia Murăşan, născută Soldan (1921)
7. Emilia Târnovan, născută Murăşan (1913)
Bedeu:
8. Iuliana Kiss, născută (1927)
Chitighaz:
9. Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1997)
10. Maria Borbil, născută Nicula (1914-2000)
11. Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999)
12. Iuliana Nicula, născută Rediş (1933)
13. Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986)
14. Florica Poptilican, născută Nicula (1925)
15. Rozalia Szabó, născută Fegyverneki (1923)
16. Maria Santău, născută Frătean (1930)
17. Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993)
Micherechi:
18. Floarea Iova, născută Oros (1919)
19. Eva Pătca, născută Ţârle (1916)
20. Ana Kovács, născută Rácz (1927)
21. Eva Sava, născută Juhász (1922)
Otlaca-Pustă:
22. Catiţa Botaş, născută Otlăcan (1908)
23. Ana Pilan (1910)
24. Florica Pilan, născută Szretykó (1913)
25. Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990)
Săcal:
26. Cristina Vecsernyes, născută Drăgui (1914)
27. Irina Burzuc, născută Lucaci (1921)
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Meteorologie populară la românii
din Ungaria91
„Cercetând credinţele ţăranului român despre Cer şi vreme, te apropii, fermecat, de rădăcinile profunde ale modului
său de a gândi cosmosul şi, în interiorul acestuia, de om.”92
		

Introducere

Meteorologia, domeniu al ştiinţei care se ocupă de studierea mersului vremii,
a apărut abia în secolul al XVII-lea, în Italia, deşi marii savanţi ai antichităţii erau
preocupaţi de la bun început de studierea modificărilor atmosferice.
Începând din acest secol au început să măsoare temperatura aerului, presiunea, umiditatea acestuia, cât şi cauzele şi consecinţele modificării acestora. Norii pentru prima oară au fost cercetaţi de Luke Howard (1772–1864), în timp ce
studierii fulgilor de zăpadă şi-a dedicat viaţa timp de 40 de ani americanul W. A.
Bentley, făcând despre diferitele forme ale acestora mii şi mii de fotografii.
Viteza vântului fusese măsurată pentru primaoară încă în anul 1450, însă abia
în anul 1805 Sir Francis Beaufort a întocmit o scală de 12 grade, care măsoară
viteza vântului pe baza intensităţii acestuia, deci de la gradul O (acalmie), până la
gradul 12 (uragan).
Începând din acest secol sunt descoperite şi primele instrumente necesare
studierii atmosferei. Primul termometru a fost descoperit în jurul anului 1600,
tot în Italia, de Galileo Galilei, iar primul barometru la abia 40 de ani de elevul
acestuia, Toricelli.
Cel mai mare bun adus de acest secol este însă înfiinţarea la Florenţa a unui
institut – Academia del Cimento –, care acordă sprijin maxim cercetărilor pornite
în domeniul studierii meteorologiei. Această academie a fost de fapt prima care se
ocupa de studierea mersului vremii.
În prezent există desigur nenumărate centre de acest gen, cărora li se adaugă
vapoarele, avioanele sau lunile artificiale lansate în jurul pământului, toate coordonate de Organizaţia Mondială de Meteorologie (WMO).93
Meteorologia ca ştiinţă este recentă, meteorologia populară există însă din
cele mai vechi timpuri, şi cuprinde observaţiile şi cunoştinţele poporului despre
91
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mersul vremii. Aceste cunoştinţe au izvorât în primul rând din necesitatea de a
planifica diferitele activităţi ale omului, cât şi ale comunităţii din care acesta făcea
parte.
Fenomenele naturii pot fi repetabile sau accidentale. Cele repetabile sunt mult
mai bine definite de către om, putând fi cercetate în repetate rânduri, deci putând
fi stabilite regulile acestora, până ce cele accidentale aduc nenumărate semne de
întrebare.
În primul rând schimbările repetabile, periodice, au atras atenţia omului: zinoapte, frig-căldură, ploaie-secetă. Uşor de observat a fost şi schimbarea direcţiei
vântului şi mişcarea norilor. Apropierea acestor momente cu timpul a fost prevăzută cu o apromaxiţie cât mai mică. Însă nu fenomenul meteorologic în sine era
atât de important, cât consecinţele acestuia asupra muncii şi vieţii individului şi a
comunităţii.
La popoarele agrare coordonarea muncilor, prevederea executării diferitelor
faze ale muncilor agricole era de o mare însemnătate. Dat fiind că mersul vremii
era un factor care putea influenţa acest lucru, studierea acestuia deveni de o deosebită importanţă.
Popoarele antice, în general, îşi fixau începutul sau sfârşitul muncilor în legătură cu diferite fenomene cereşti, cu mişcarea corpurilor cereşti, îndeosebi a Lunii,
deoarece fazele acesteia influenţau în mod direct creşterea diferitelor culturi, mersul lucrurilor. Hesiod a descris un număr impresionant al acestora. De exemplu
la 40 de zile după apariţia Pleiadelor începea seceratul, iar după dispariţia acestei
constelaţii erau interzise călătoriile pe mare din cauza furtunilor care aveau loc în
această perioadă.94
Evreii, la rândul lor fixau seceratul grânelor la cea de a şaptea săptămână de la
sărbătoarea Pesach, iar începutul culesului viei, după ziua echinocţiului de toamnă.95
Omul, deci, mereu preocupat de soarta sa şi a comunităţii din care face parte,
bazându-se pe vechi experienţe moştenite de la străbunii lui, a învăţat să cunoască
semnele vremii bune sau a celei rele, ca să poată nimeri cât mai bine cu semănăturile.
Omul primitiv credea că fenomenele naturii şi cele meteorologice sunt consecinţe ale capriciilor diferiţilor zei, aştri zeificaţi, manifestări ale voinţei acestora,
astfel că le cinstea şi le temea deodată. Furtuna era de exemplu explicată ca o luptă
a zeilor, schimbarea periodică a luminii şi a întunericului ca o luptă a spiritelor
malefice cu a celor benefice, luptă care culmina la miezul nopţii.
În scopul influenţării în mod favorabil a viitorului comunităţii, omul săvârşea o mulţime de acte de natură magică. Aducea jertfe, efectua procesiuni, adresa
imnuri sau rugi forţelor superioare, spre a le influenţa deciziile. În cadrul acestor
demersuri Dumnezeu, cât şi unii zei, ocupă un rol important. Menirea acestor forţe atotputernice invocate, stăpâni ai diferitelor forme de existenţă, este cea de a sa94
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tisface rugămintea omului de rând, de a-i veni în ajutor în vremuri pline de necaz.
Procedeele, demersurile erau practicate în general în comun, participând la
acestea întreaga comunitate (vezi de exemplu păpăruga), deseori în cadrul unor
date importante ale calendarului. Omul primitiv avea credinţa că fiecare parte
trebuie să-şi îndeplinească misiunea. Adică el trebuie să respecte forţa superioară,
să o cinstească, să-i aducă jertfe, ca apoi aceasta să-i vină în ajutor. Întrucât îndeplinirea rugăminţii întârzia sau nu avea loc, el efectua rituri de pedepsire a zeului,
obicei practicat şi de populaţia maghiară din ţară, care de exemplu stropea statuia
Sfântului Orban cu noroi, când acesta aducea vreme rea de ziua lui.
Omul, deşi nu era stăpânul lumii, al naturii, – nu este încă nici azi –, încerca
a devină, ori cel puţin să menţină un anumit echilibru cu acestea. Din fenomelele
cerului şi ale pământului a încercat din totdeauna să descifreze tainele şi să prezi
că viitorul. De exemplu căderea stelelor vestea război, apariţia unei comete vestea
sfârşitul lumii, la fel ca şi eclipsele de Soare sau ale Lunii:
„Când să-ntun’ecă Soarile, asta-i sămn rău. Mult’e războaie, vărsări dă sânje
s-or iiscat în vremuri d-aşt’e. D-aceie să t’eme tătă lume d-aşe ceva, că cred’e că
Dumn’ezo s-o mân’iiet pă noi.” (27)96
„Dă cât’e uări s-arâtă pă cer steauă cu coadă, să-ntâmplă numa nănorociri.
Un’ii zâc că şi la războiu cel mare s-o văzut una.” (34)
În întâmplările cereşti deseori erau văzute însă şi semne de noroc sau ghinion
viaţă sau moarte, explicate de cele mai multe ori prin legende.
În cadrul meteorologiei populare cele mai numeroase rituri de prevestire se
leagă de ploaie, iar dintre corpurile cereşti de Soare. Atât zeului Soare, cât zeului
ploii, deci al rodniciei, i-au fost ridicate începând din cele mai vechi timpuri temple, lucru care dovedeşte credinţa omului în forţele dădătoare de viaţă ale acestora.
Doar câteva exemple: Stonehange, Teotihuacán, Chichén Itzá ş.a.m.d.
Atât ridicarea, cât şi locurile construcţiilor de cult ale epocilor anterioare nu
au fost accidentale, de cele mai multe ori acestea legându-se de mişcarea corpurilor cereşti – Soare, Lună, stele, constelaţii, planete –, considerate ca puncte de
legătură între omul pământean şi imperiul ceresc al zeilor adoraţi. Diferitele monumente construite serveau însă şi ca observatorii care studiau mişcarea corpurilor cereşti sau alte fenomene ale naturii.
Omul, crezând că viaţa şi moartea depind de capriciile naturii, a acordat o
deosebită importanţă studierii şi prezicerii momentelor cruciale ale anului – solistiţii şi echinoxuri –, crezând că prin diferite demersuri, practici magice sau vrăji,
depozitate de iniţiaţii satului tradiţional, şi transmise de la o generaţie la alta, pot
influenţa viitorul în interesul unei comunităţi.
Omul trăieşte deci, într-un mediu favorabil sau nefavorabil lui, pe care îl sondează, încercând să-l cunoască, în scopul de a-l explica, spre a-l folosi în interesul
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său. El acumulează în cunoştinţele sale o îndelungată experienţă din trecut, pe
care, desigur, o îmbogăţeşte şi prin inovaţiile şi observaţiile sale proprii.
Meteorologia populară, la rândul său, este un domeniu al culturii populare
dominat de aceeaşi dorinţă a omului de a face ordine, de a da lumii o înfăţişare
obiectivă. Observând fenomenele, distingând şi legătura dintre acestea, descifrând
cauzele care le produc, dar mai ales consecinţele acestora, care sunt de o inestimabilă valoare pentru ţăranul satului tradiţional, acesta a ajuns să-şi definească
atitudinea faţă de ele prin intermediul credinţelor populare.
În dezvoltarea milenară a acestei ramuri ale culturii populare putem distinge
aceleaşi trei faze pe care le disting şi academicianul Nicolae Teodorescu şi dr.
doc. Gheorghe Chiş în dezvoltarea astronomiei:
– faza miturilor şi a închipuirilor, adică faza de urmărire a fenome  nelor cereşti şi explicarea naivă a acestora,
– faza empirică, adică faza de reglementare a fenomenelor prin sis   tematizarea cunoştinţelor şi încercarea de a prevedea din timp dorin  ţa zeilor manifestată prin semne,
– faza inductivă, adică faza când omul aplică acelaşi mod de gândire
  şi în interpretarea fenomenelor neexplicate până atunci.97
Ţăranul devine deci un adevărat meteorolog, întipărându-se în mintea lui în
formaţii necesare pentru viaţa de zi cu zi pe care o duce. Doar câteva exemple:
„Dacă noapt’e pă cer îs st’ele mult’e, sclipitoare, mân’e a ploie.” (35)
„Nu arâta cătă st’ele, că t’e prind’e vo nănorocire.” (52)
„Dacă săptămâna începe cu ploaie, tătă săptămâna a ploie.” (6)
„Nu arâta cu jejitu cătă curcubău că ţî s-a usca.” (54)
Conform credinţelor populare, cele mai bune barometre sunt animalele (însecte, reptile, păsări), plantele, dar şi numeroase obiecte, care îşi modifică comportamentul pe baza schimbării mersului vremii:
„Dacă firu dă păr se lunjeşt’e, asta-i sămn de ploaie.” (22)
„Când mâţa să traje pă lângă casă, asta-i sămn dă frig.” (24)
„Când fumu îţ vin’e napoi pă horn, îi sămn că să schimbă vreme.”(29)
Credinţele populare acordă o deosebită atenţie corpurilor cereşti sau fenomenelor atmosferice, personificându-le, în felul următor: Soarele este un tânăr, Luna
este femeie, vântul este un voinic, vântoasa o femeie rea, ş.a.m.d.
Aceste elemente ale naturii se află într-o continuă luptă, uneori însă între aces-
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tea se desfăşoară şi adevărate drame, cum este şi dragostea dintre Soare şi Lună.
Pentru românii din Ungaria convieţuirea multiseculară cu alte naţionalităţi a
sprijinit îmbogăţirea gamei credinţelor legate de mersul vremii şi prin efectuarea
unor împrumuturi, cum sunt de exemplu şi credinţele legate de sfinţii friguroşi
(Szervác, Pongrác, Bonifác) sau de Sfântul Medárd etc.
Despre meteorologie se spune că este „un bun comun al generaţilor umane”.
Tinerele generaţii ignoră însă şi de această dată însemnătatea informaţiilor transmise de la o generaţie la alta, a credinţelor legate de prevestirea mersului vremii,
lucru care dăunează dezvoltării culturii şi civilizaţiei noastre. Până chiar şi în cele
mai însemnate opere ale umanităţii pot fi regăsite pasaje care acordă atenție observaţiilor de acest gen. În Biblie de exemplu găsim un pasaj intitulat chiar „Semnele vremurilor”:
„El a mai zis noroadelor: „Când vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată
ziceţi: „Vine ploaia.” Şi aşa se întâmplă.
Şi când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: „Are să fie zăduf.” „Şi aşa
se întâmplă…”98
Cred că oamenii secolului nostru ar trebui să acorde o mai mare atenţie bunurilor aduse civilizaţiei noastre de strămoşii noştri, de a continua un drum început,
pentru a nu ne pierde timpul prin a redescoperi ce odată a fost descoperit de către
alţii, de a apleca capul în faţa unui bun existent, chiar dacă acesta fusese creat de
un om simplu, fără vreo pregătire aparte.

Cerul
Cerul, după credinţele poporului, se află deasupra lumii. El acoperă pământul
şi adăposteşte totodată şi Soarele, Luna şi stelele. Aici locuiesc şi îngerii şi sfinţii,
cât şi Dumnezeu. Tot acolo sălăşluiesc şi sufletele răposaţilor, acolo se află Raiul,
în timp ce pământul adăposteşte Iadul.
Cerul este nemişcat, el se mişcă numai cu ocazia cutremurelor, fenomen descris de popor prin afirmaţia „Şi ceru s-o zguduit”:
„Acest lăcaş tainic al unor fiinţe mistice se arată omului de rând abia cu ocazia unor zile de sărbătoare mare – Anul Nou, Bobotează, Sânjorj, Ovedanie, Crăciun –, când are loc deschiderea cerului: „…tot în această seară se deschide cerul,
şi numai acei oameni îl văd când se deschide cari sunt foarte buni la Dumnezeu.
Cei care pretind a-l fi văzut deschizându-se spun că în acel moment e foarte frumos
şi strălucitor atât în cer cât şi pe pământ. Iar această deschidere a cerului sau a
cerurilor, care se întâmplă de regulă numai odată pe an şi anume: ori spre Anul
Nou, ori spre Bobotează, ori spre Paşti sau spre Crăciun, se face, după cum cred şi
98
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spun românii din unele părţi ale Moldovei, atât de repede ca şi cum ar clipi cineva
din ochi sau ca şi cum ar deschide o carte şi iar ar deschide-o de trei ori după olaltă. Iar când se deschide, atunci acolo se arată mai întâi ceva tare albastru, apoi
o roşaţă de-ţi ia ochii, şi cine o vede, să ceară de la Dumnezeu în acea clipeală ce
pofteşte, că toate i se vor da.”99
Cerul se poate deschide, după credinţele ţăranului şi atunci când e timp de
furtună, fulgeră şi tună. Cu ocazia aceasta e bine să te gândeşti la ceva pentru ca
dorinţa să ţi se îndeplinească.
Unii îşi închipuie existenţa mai multor ceruri suprapuse, acestea aparţinând
diferitelor sfere. În total ar fi şapte, opt sau nouă la număr, de aici provine şi zicătoarea „se află în al şaptelea/optălea/nouălea cer”.
Din timpuri străvechi cerul a dat o mână de ajutor oamenilor în orientarea
în timp şi spaţiu. Le-a dat indicaţii meteorologice şi climatologice, le-a marcat
începutul şi sfârşitul zilei. Importanţa acestor fenomene în descifrarea viitorului comunităţii sau a individului a fost descoperită din cele mai vechi timpuri ale
omenirii.

Soarele
Soarele este corpul ceresc fără a cărui existenţă viaţa pe Pământ ar fi imposibilă. Lumina şi căldura lui fac posibilă dezvoltarea plantelor, existenţa şi supravieţuirea oricărei fiinţe pe această planetă a Universului.
Importanţa existenţei lui este dovedită şi de nenumăratele forme de adoraţie
ale acestuia. Unde adoraţia Soarelui a devenit mai intensă şi statornică, reminiscenţele cultului solar au fost descoperite cu mare uşurinţă. Nu întâmplător este
îndreptat de exemplu nici altarul bisericilor spre răsărit.
Zei solari sunt Rhe/Ra/, Horus, Mithra, Apollon, Sol, Viracocha, Tezcatlipoca
şi încă mulţi alţi zei din mitologiile diferitelor popoare. Cultul Soarelui are o atestare arheologică încă din neolitic. Faimoase temple au fost ridicate pentru adorarea şi cinstirea astrului dădător de viaţă, cum sunt de exemplu şi templele din
Tenochtitlan, templul din Stonehenge ş.a.m.d.
Importanţa astrului este sesizabilă şi prin faptul că în centrul tuturor obiceiurilor calendaristice Soarele ocupă un rol deosebit, cât şi prin numărul mare al
credinţelor care se leagă de acesta. Acestea din urmă au la bază deosebita atenţie
cu care omenirea din vechi timpuri a urmărit mişcarea acestui corp ceresc, deducând din ea o sumedenie de lucruri.
Poporul crede că Soarele pe cer, în drumul său dinspre răsărit spre apus, este
urmărit de carul lui Sântoader şi de cel al lui Sânicoară:
„Soarele e pus de Dumnezeu să lumineze pământul, dar el, îngrozit de răutăţile câte le vede pe pământ şi sătul de acelaşi drum vecinic, întruna vrea să fugă şi să
scape de vederea pământului. Aşa cum umblă el de-a curmezişul peste pământ, de
99
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la răsărit spre sfinţit, îşi tot schimbă drumul şi fuge cu răsărirea când spre miazăzi
şi când spre miazănoapte, că doară-doară va putea ajunge odată să facă sfârţitul
pământului. Iar sfârşitul pământului va fi atunci când Soarele va ajunge să răsară
de la sfinţit şi să sfinţească la răsărit, adică tocmai întors de cum e astăzi.
Dar Dumnezeu nu voieşte lucrul acesta, şi de-aceea a pus străjer la miază
noapte pe sfântul Nicoară, şi la miazăzi pe sfântul Toader, ca să ţie calea Soarelui
şi să-l abată din cale…”.100
Este cunoscută de asemeni credinţa că primăvara şi toamna, când acesta este
întors din drumul său abaterile provoacă zguduirea Pământului, aducând ploile
caracteristice perioadelor:
„Aşe povesteu bătrân’ii că primăvara şi toamna d-aceie ploaie aşe mult, că
atunce să-ntoarce Soarile dân drumu său, ş-atunce tădauna să scutură pământu
şi ceriu, şi-ncep să cure ploile.” (14)
Fenomene caracteristice aştrilor, adică Soarelui şi Lunii, sunt şi eclipsele.
După credinţele poporului acestea sunt provocate de spirite răufăcătoare, care cu
această ocazie mâncau aştri, pentru a provoca oamenilor necazuri şi multe rele.
Această credinţă răspândită pe o arie mult întinsă, o anticipa pe cea conform căreia provocatorii eclipselor ar fi „zvârcolacii”:
„Când aşe, dântr-odată să-ntun’ecă zâua, şi dacă t’e uiţ sus pă cer vez că Soarile nu să mai ved’e aşe, rotund, atunce zâce lume c-or vin’it zvârcolacii, şi l-or
mâncat. Da Dumn’ezo nu-i lasă să n’e ieie Soarile, şi n’i-l dă napoi… Tăt aşe săntâmplă şi cu Luna.” (35)
Vârcolacul este acea fiinţă malefică a mitologiei româneşti, de obicei o clasă
de strigoi, care atacă principalii aştri, pe care îi mănâncă, producând astfel atât
diferitele faze ale Lunii, cât şi eclipsele de Soare şi de Lună.
Unele popoare credeau însă că Soarele îşi întunecă faţa din cauza răutăţii oamenilor şi îşi ascunde faţa să nu-i vadă. Românii din Ungaria cunosc şi ei această
credinţă:
„Oamin’ii îs aşe dă răi, că şi Soarile îşi ascund’e faţa dă ii, nu mai vre să le
lumin’eză cale. D-apoi iar n’e iartă şi iar n’e dă căldură şi lumină. Da când îi
mân’ios pă noi, atunci zâua dântr-odată să-ntun’ecă, dă parcă ar fi noapt’e. Şatunce tătă lume să sperie şi să roagă la bunu Dumn’ezo să ne iert’e şi să n’e ajut’e,
să n’e scape dă cilerele.” (20)
Numeroase popoare explicau fenomenul eclipselor prin atacarea Soarelui de
către monştri şi dragoni. Toate popoarele vedeau însă în eclipsele solare semne de
război şi vărsări de sânge:
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„Când să-ntun’ecă Soarile, asta-i sămn rău. Mult’e războaie, vărsări dă sânje
sor iscat în vremuri d-aşt’e. D-aceie să t’eme tătă lume d-aşe ceva, că cred’e că
Dumn’ezo s-o mân’iiet pă noi.” (27)
Fenomenul ceresc este favorabil doar pentru copiii născuţi la această dată,
crezându-se că vor fi foarte norocoşi, deoarece şi Soarele/Luna – este norocos/
norocoasă pentru că scapă şi el/ea de rele:
„Cin’e să naşt’e pă întun’ecime dă Soare uă dă Lună, îi norocos şi iel. Tăt’e i-or
mere bin’e în viaţa ce-o ave, că şi Soarile îşi arâtă faţa nu păstă mult.” (27)
Poporul crede şi că la sfârşitul lumii Soarele va fi întunecat, nu va mai da
lumină şi căldură, cât şi că stelele vor cădea de pe cer, şi va avea loc un cutremur:
„Aşe scrie şi în Biblie c-a vin’i capătu lumii, când tătă lume ş-a primi răsplata
după merit’e. Apu atunci a fi întun’eric, Soarile şi Luna or pica jos dî pă ceri, ceriu
şi pământu s-a cutremura, şi uoamin’ii s-or t’eme dă ce i-a ajunje.” (37)
Temându-se de aceste fenomene, oamenii încercau să se protejeze prin diferite procedee. Cu ocazia eclipselor aceştia săgetau norii şi trăgeau clopotele pentru
a scăpa Soarele de atacul fiinţelor malefice. În timpuri străvechi aduceau chiar şi
sacrificii umane pentru a împăca spiritele, crezând că aceştia vor deveni mesagerii
cerului.
Pentru a beneficia de ajutorul Soarelui marii pontifi şi căpeteniile militare – în
frunte cu regele – anual, la solstiţii şi echinoxuri, făceau procesiuni, urcând pe un
munte înalt, între răsăritul şi apusul Soarelui pentru a se ruga acestuia, cât mai
aproape de el.101
Poporul crede că Soarele este sfânt, îl şi numeşte „sfântu Soare”, şi că el are
faţă strălucitoare, cu care ,,luminează Pământu”. Tocmai din această cauză este
păcat să te uiţi la el, după unii, credinţă care pare a proteja în primul rând văzul
oamenilor:
,,Îi mare păcat să t’e uiţ fa sfântu Soare, că dă păcat’ile cât’e le avem poat’e să
n’e şi ieie lumina uăt’ilor.” (7)
Soarele este închipuit de popor ca un flăcău frumos, care s-a îndrăgostit de
sora lui, de Lună, astfel că fusese pedepsit de Dumnezeu prin a-l despărţi de ea,
punându-l paznic pe cer ziua, iar pe Lună noaptea, pentru ca să nu se mai poată
întâlni per cer, doar se să vadă pentru o clipă când cele două perioade dominante,
ziua şi noaptea, îşi schimbă locul. Acest mit este unul dintre cele mai populare şi
răspândite mituri care se leagă de cei doi aştri:
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„Luna şi Soarele, zice că au fost o dată fată şi fecior, şi tare se iubeau împreună,
până la urmă au hotărât să meargă la judecata lui Dumnezeu: cum va rândui el,
aşa să facă.
Şi s-a suit Soarele întâi sus pe cer şi după dânsul, Luna. Dar Dumnezeu, fiindcă erau aşa de frumoşi, nu i-a însurat, dar i-a lăsat ca să rămâie Soare şi Lună pe
cer şi să lumineze oamenilor. Şi numai când e Luna la sfârşit, o ajunge Soarele şi-i
zice:
– Bună dimineaţa, Lună vechei
Dar ea, pe loc, se întoarce primenită, şi-i zice:
– Mulţumesc, dumitale, că-s tot nouă.”102
Poporul crede că Soarele răsare în fiecare zi „posomorât” din cauza răutăţii
oamenilor. El răsare vesel doar cu ocazia anumitor sărbători mari ale anului, cum
ar fi la Blagoveştenii sau la Paşti:
„Soarele răsare întotdeauna posomorât, din pricina prea multor răutăţi pe
care le vede. Vesel nu răsare decât de două ori pe an: la Blagoveşte şi la Paşti. Unii
adaugă şi Sânzâienele. Numai de două ori pe an e vesel …Atunci, aşa e de luminos
şi joacă”.103
„La Paşt’i Soarile tădauna răsare bucuros, că şi Domnu Isus Cristos o înviiet
dân morţ.” (56)
„La Bunavestire d-aceie îi vreme bună tădauna că şi Soarile o râs când o văzut
scut’ecile lui Domnu Isus Cristos pusă afară pă aţă.” (32)
După mişcarea Soarelui şi poziţia acestuia se poate prevesti mersul vremii
cu mare exactitate. Răsăritul Soarelui de exemplu prezice mersul vremii în ziua
respectivă. Chiar şi proverbul zice că:
„Zâua bună dă dimin’eaţa să cunoaşt’e.”
Un alt proverb, legat tot de începutul zilei, prevesteşte însă norocul omului
pentru ziua respectivă:
„Dacă t’e-apucă Soarile în pat, nu-i mai face avere astăz.”
Răsăritul frumos al Soarelui este semnul vremii bune, în timp ce dacă Soarele
răsare roşu sau în nori este semn de timp urât. Vântul din a doua zi este vestit şi de
Soarele care apune înconjurat de o roşeaţă.
„Pă Pământ tăţ sânt’em fii Soarelui”,
102
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afirmă bătrânii satului, crezând că viaţa de pe Pământ depinde de căldura acestuia, care este coordinată de Dumnezeu, după meritele oamenilor.
Căldura excesivă dată de Soare este numită de popor „arşită” sau „năduhală”.
Aceste perioade ale anului pricinuiesc nenumărate neplăceri ţăranilor, în primul
rând prin secetele care le caracterizează. Împotriva arşiţelor poporul nu numai
pământurile şi le apără, ci se apără şi pe el însuşi. Îndeosebi femeile şi copiii sunt
protejate prin a purta mărţişoare până la sosirea berzelor şi a rândunelelor.
Timpul frumos este prevestit de următoarele semne:
– păsările zboară în înaltul cerului,
– noaptea greierii cântă,
– Soarele şi Luna strălucesc curat,
– seara este uscată,
– animalele sunt liniştite etc.
Prin expresia de „Soare cu d’inţi” ţăranii denumesc acele perioade ale vremii
când, deşi Soarele se află pe cer, temperatura este scăzută, este mai frig:
„Când străluceşt’e Soarile, da căldura lui n-o sânţăşt’i, atunce să zâce că
Soarilei cu d’inţ. Că îi cu mult mai frig, dăcât o sucuit să fie.” (25)
Un alt fenomen care se abate de la cele obişnuite de popor este şi cel în cadrul
căruia în timpul verii, deşi Soarele se află pe cer, începe să plouă. Românii din Ungaria spun atunci că „să pişe strâgoile”.

Luna
„Luna a fost pusă pe cer atunci când s-o făcut ceriu, ca să n’e lumin’eze
noapt’e.” (49)
declară omul satului.
Luna este acel corp ceresc, care alături de stele, ne luminează nopţile în timp
ce Soarele se odihneşte. Ea este lămpaşul călătorilor, ocupând un deosebit loc în
cadrul credinţelor diferitelor popoare.
Schimbările periodice ale diferitelor faze ale Lunii încă din timpuri străvechi
au atras atenţia oamenilor, acordându-se o deosebită atenţie mai ales „lunii noi”.
Cele patru faze ale Lunii, după mărirea şi micşorarea astrului sunt: luna nouă,
luna în creştere, adică în prima fază, luna plină şi luna în descreştere, adică în
ultima fază. Diferitele faze ale lunii sunt reflectate în nenumărate credinţe ale poporului. În perioada lunii noi se crede că:
– postul început la această dată a calendarului anticipează numeroa		  se boli, cât şi curăţă trupul de rele,
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– este bine să tunzi pomii,
– data aceasta nu este favorabilă din multe puncte de vedere, se crede
	  că este începutul tuturor relelor,
– e bine să ai punga plină cu bani, pentru că astfel toată luna vei avea
	  bani,
– la această dată se efectuează cele mai eficace şi rele vrăji şi farmece,
– copiii la această dată sunt mai plângăreţi, ţipă mai tare,
– răul la această dată se înnoieşte, boala se întăreşte,
– morţii, sinucişii şi înecaţii ies din morminte şi pricinuiesc multe
	  rele oamenilor,
– visurile sunt mai rele,
– copiii sunt mai răi,
– nu este bine să te muţi în altă casă sau în casă nouă,
– nu este bine să se facă nunţi,
– în timpul verii la lună nouă se face totdeauna vânt şi ploaie,
– în timpul iernii după lună nouă vine de fiecare dată ger mare,
– seminţele semănate în această zi nu vor creşte,
– în timpul lunii noi nimic nu aduce noroc.
Când Luna se află în creştere pentru popor ea vesteşte următoarele:
– precum creşte Luna, aşa se vor tămădui mai greu rănile,
– este perioada în care se nasc cei mai mulţi copii,
– omului sănătos îi pricinuieşte mult bine.
Despre luna plină se crede că:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

– nu este bine să tunzi pomii, că se vor usca,
– multă nenorocire aduce,
– rănile sângerează mai tare,
– provoacă agresivitate,
– se nasc copii mulţi,
– copilul născut la această dată nu va duce lipsă de nimic,
– unii postesc această zi pentru a fi sănătoşi şi norocoşi,
– la această dată se porneşte plugul pentru că aduce roduri bune,
– e bine să culegi numeroase plante medicinale,
– se fac farmece de ursită.

Luna aflată în ultima fază pentru popor este semnul începerii multor lucruri
bune. Astfel că se crede că:
		
		
		
		

– tot ce se face la această dată e pentru bine,
– totul ce se face este bine,
– e bine să semeni, să plantezi,
– operaţiile reuşeşc mai bine.
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Despre influenţa Lunii asupra practicării medicinei deja şi marele precursor
din antichitate al domeniului, Hipocrate (460–370 î.e.n.) vorbea astfel:
„Nu atinge cu fier (metal) acea parte a corpului, care este influenţată de acea
zodie, în care se află în momentul respectiv şi luna.”,
cât şi că:
„Cel care practică medicina fără a da importanţă folosului mişcării stelelor
(aştrilor) este prost.”104
Eclipsele Lunii au fost din totdeauna fenomene de care poporul se interesa
foarte mult. Despre aceste fenomene poporul credea că sunt provocate, ca şi în
cazul Soarelui, de vârcolacii care mâncau aştri, adică de copii morţi nebotezaţi ori
născuţi din părinţi necăsătoriţi.
Pe Lună însă mereu sunt văzute pete care sunt explicate de oameni în diferite feluri. Unii văd în ele o turmă de oi păzite de ciobanul lor, alţii văd o femeie
ş.a.m.d.:
„Când ieram micuţă tă mă uitam la cer, la stele, fa Lună, mai ales vara. Apu
cred’em că pet’ile dî pă Lună îs a e ca o muieri care să-nbracă. Alţî zâceu că nu,
că-s nişt’e uăi cu păcuraru lor. Numa Dumn’ezo n’e poat’e spun’e ce pot fi iele.” (7)
Luna este sfântă şi ea, ca şi Soarele. După credinţa poporului ea este o fecioară
frumoasă, deseori sora geamănă a Soarelui, care se şi îndrăgosteşte de ea, dorind-o
chiar şi de nevastă, însă căsătoria lor e împiedicată de fiinţele supreme.
Luna este o divinitate astrală şi astru propriu-zis. Ca divinitate selenară Luna
a fost venerată în personificări divine de aproape toate religiile. Zeităţi şi patroni ai
Lunii au fost de exemplu în mitologia greacă Selena şi Artemis, la romani Luna şi
Diana, la egipteni Honsu şi Bastet.
Miturile selenare au apărut încă din paleolitic, totuşi mulţi scriitori ai antichităţii vorbesc despre perioada în care încă n-a existat Luna:
„Se spune că arcadienii au stăpânit pământul mai înainte de naşterea lui
Jupiter şi că acel neam a fost mai înainte decât Luna.”105
Această credinţă a fost răspândită însă şi la numeroase alte popoare.
		

„Luna este cel mai bun profet”,

afirmă iniţianţii.
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Ea este un proroc bun mai ales în ziua Sfântului Vasile. În această zi, în dependenţa fazei în care se află Luna, putem afla cum va fi mersul vremii în anul care
urmează. Luna plină vesteşte de exemplu an mănos, în caz contrar se crede că anul
nu va fi roditor.
Cu ocazia altor zile de sărbătoare Luna este cercetată din nou de ţărani în
scopul de a prevesti mersul vremii. Luna plină şi cerul senin din ziua Sfântului
Dumitru vesteşte iarnă bună, dacă cerul este acoperit de nori, iarnă aspră, ger
mare şi zăpezi mari. Ploaia din aceeaşi zi, cât şi luna nouă de asemenea vestesc o
iarnă grea.
Mersul vremii este prezis şi după următoarele schimbări ale Lunii:
– dacă luna are cerc în jurul său mersul vremii se schimbă în spre rău,
  va fi vânt şi ploaie,
– în cazul în care luna este roşie în jurul său, se vesteşte secetă,
– dacă Luna stă cu coarnele în sus de asemenea va fi secetă, dacă
   se află cu coarnele în jos va fi ploaie.

Stelele, cometele
Stelele, alături de Soare şi Lună, din timpuri străvechi au contribuit la orientarea oameni lor în spaţiu, cât şi la efectuarea unor observaţii meteorologice.
Poporul crede că stelele au fost puse pe bolta cerului de către Dumnezeu pentru ca
să-l lumineze. Ele sunt candelele cerului şi ale Pământului, pe care îngerii le aprind
în fiecare seară:
„Stelile îs pusă pă cer dă Dumn’ezo, ca iele să n’e lumin’eză noapt’e. Îs lumin’i,
pă care înjerii lu Dumn’ezo le aprind în tătă sara.” (14)
Fiecare dintre noi are câte o stea, după credinţa poporului. Aceasta se aprinde
la naşterea fiecăruia şi se stinge atunci când el moare:
„Când să naşt’e on prunc atunci şi pă cer răsare o stea. Asta-i steaua lui. Până
ce ie străluceşt’e şi uomului îi mere bin’e. Când ie nu să mai ved’e, pică jos după cer,
şi uomu moare.” (52)
În acea direcţie se află mortul în care va cade şi steaua, afirmă informatorii.
Se crede că în momentul în care vei vedea căzând o stea, este bine să-ţi pui o
dorinţă pentru că aceea se va împlini:
„Cel ce ved’e picând o stea dî pă cer să-şi ceară ceva, că ii s-a împlin’i.” (50)
Stelele ne oferă nenumărate alte informaţii. Cei mai buni cititori ai stelelor din
totdeauna au fost navigatorii şi păstorii. Ei au citit din acestea nu numai direcţiile, mersul vremii, ci şi multe alte lucruri. Unii văd chiar şi prescrierea destinului
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individual sau viitorul societăţii, cât şi diferite evenimente în diferitele constelaţii
cereşti:
„Babile mai dămult numa cotau la stele apu-ţ şi zâceu ce ţî-i scris în iele.
C-aşe să zâce că la fiecare dântră noi tăt’e iis rânduit’e dânait’e. Şi le poţ şti pă
tăt’e dacă şt’ii cit’i semn’ile.” (27)
Stelele alcătuiesc constelaţii – grupuri de stele – pe care omul le-a botezat
după forma pe care acestea o iau pe bolta cerului. Cele mai cunoscute sunt printre
altele Carul Mic, Carul Mare, Cloşca ş.a.m.d.
Prin „Calea Ţâganului” poporul denumeşte „on fuior dă stele dî pă cer”, despre care se credea că provin mulţumită unui ţigan care a furat paie, şi fugind cu ele
acesta pe drum le-a împrăştiat. (32)
Poporul denumeşte prin expresia de „stea cu coadă” cometele, care la rândul
lor ar fi vestitoarele unor importante evenimente, ca de exemplu ale războaielor,
vărsărilor de sânge, ori mari nenorociri:
„Dă cât’e ori s-arâtă pă cer steauă cu coadă, să-ntâmplă numa nănorociri.
Un’ii zâc că şi la războiu cel mare s-o văzut una.” (34)
„Şi când s-o născut Isus Cristos s-o văzut stea cu coadă pă cer. Ie tădauna n’e
arâtă ceva lucru fontoş.” (23)
Ţăranul din timpuri străvechi „coată la stele” pentru a afla tainele universului
ce îl înconjoară:
„T’e uita-i numa sus la stele şi dăloc ş’tiiei cum a fi, például, vreme dă
mân’e.” (37)
„Cotând la stele” mersul vremii era tălmăcit astfel:
		
		
		

„Dacă noapt’e pă cer îs stele mult’e, sclipitoare, mân’e a ploie.” (35)
„Dacă noapt’e pă cer vez stele mult’e, a ploie.” (56)
„Dacă iarna stelile sclipăsc tare mândru, a fi jer mare.” (49)

Omul de rând mai crede şi următoarele despre stele:
		
		

„Nu-i bin’e să arâţ cătă stele cu jejitu, că ţî s-a usca jejitu.” (8)
„Nu arâta cătă stele, că t’e prind’e vo nănorocire.” (52)

Se mai crede de popor şi că sfârşitul lumii va fi vestit de o „stea cu coadă”, cât
şi că atunci vor cădea toate stelele de pe cer.
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Văzduhul
Văzduhul după credinţele poporului este acel spaţiu care se află între pământ
şi cer, spaţiu unde „bântuie vânturile” şi unde „zboară norii” aducători de ploi sau
zăpezi.
Manifestările miraculoase ale văzduhului, după imaginaţia poporului sunt
deseori provocate de nişte făpturi mitice, duhuri necurate, deţinătoare ale unor
puteri miraculoase, care prin activitatea lor execută însă deseori şi porunci dumnezeieşti.
Împotriva mâniei văzduhului omul de rând încearcă să se apere prin diverse
procedee magice, cât şi prin respectarea severă a unor date calendaristice, cum ar
fi şi „joile rele”.
„Joile rele” sunt respectate îndeosebi de ţărănci, pentru a fi păzite de trăsnet,
grindină, vifor, revărsări de ape, ploi sau secetă, arşiţă sau îngheţ, cât şi pentru sănătatea vitelor, rodnicia pomilor şi păzirea semănăturilor de vreme rea.
Aceste joi, numite şi „joile legate”, în număr de 9, putând fi chiar şi 12 sau 15 la
număr, sunt de două tipuri:

cât şi

– „joile fulgerătoare”, adică joia din săptămâna albă, joia din săp  tămâna luminată şi joia după Rusalii,
– joile după Paşti.

Văzduhul este spaţiul care desparte omul aflat pe pământ de înaltul cerului,
unde locuieşte Dumnezeu cu îngerii săi, astfel că el este privit şi că un obstacol,
piedică pentru a ajunge la dânsul. Numai îngerilor şi sufletelor morţilor le este
dată posibilitatea de a străbate acest spaţiu.
Poporul român crede că acesta este locul unde se află „vămile văzduhului” la
care sunt oprite sufletele morţilor pentru a fi puse la judecată în drum spre cer.
Păcatele săvârşite de aceştia aici vor fi puse la cumpănă, putând fi răsplătite prin
banii puşi la îndemâna mortului sau cu pomana dată acestuia. În caz contrar, dacă
nu are cu ce să-şi răscumpere faptele, el este trimis în iad:
„Când moare cin’eva ii să pun ban’i pă uăt’i. În alte sat’e îi pun’eu o crenguţă
în brâncă. La Uătlaca şt’iu că ii să pun’e în copârşeu o bâtă dă nadă lungă, dî la
susuuară până jos să ajungă, apu jos o crestau oleacă şi-i băgau ban’i în ie. Aşt’e le
făceu ca să poată să-şi plăt’ească păcat’ile care le-o avut.” (32)
Văzduhul este un spaţiu agitat, care deseori se modifică de la un moment la
altul. În acest loc domnesc vânturile care înconjoară întregul glob pământesc. Un
bun observator al văzduhului, prin modificările stării acestuia, poate prezice cu
mare uşurinţă mersul vremii sau schimbarea acesteia.
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Vântul
Văzduhul este spaţiul în care se adăposteşte vântul. Conform credinţelor poporului acesta a fost dat de Dumnezeu ca să cureţe pământul de rele, cât şi să îl
mai răcorească din când în când:
„Vântu l-o făcut şi l-o trimăs Dumn’ezo ca să cureţe pământu dă cile rele. Iel să
bagă păstă tăt şi mătură tătă spurcăciun’e dă pă faţa pământului.” (14)
„Vântu îi bun şi pântru că mai răcoreşt’e lume oleacă.” (24)
După părerea altora vântul provine de la suflarea unor fiinţe malefice care vor
să nimicească totul de pe faţa pământului, şi pentru că aceste fiinţe pot cauza multe rele oamenilor, aceştia se apără de ele, lucru afirmat chiar şi de zicala „îl apără/
fereşt’e şi dă vânt”.
Vântul poate fi deci atât bun, cât şi rău, astfel îl caracterizează şi următoarea
informaţie:
,,Ieste vânturi rele, care înboardă şi uoamin’ii şi căşile, da vântu cila bun nu
băntăleşt’e pă n’ime, el numa curăţă lume dă cile rele.” (35)
Vânturile rele primejduiesc viaţa oamenilor şi răstoarnă casele acestora, copacii, astfel că ele nu pot fi decât ale necuratului.
Vântul poate însă porni şi atunci când moare un om rău sau un strâgoi, când
cineva bate pământul, cât şi dacă femeie mână căruţa cu cai:
„Să nu sudui pământu că t’e-aleji cu vânt mare.” (54)
„Dacă mână o muiere cociie, să face vânt.” (11)
„Dă cât’e uări moare an uom rău uă o muiere re începe să bată vântu.” (6)
Cum fiecare fenomen atmosferic sau corp ceresc are o înfăţişare, vântul este şi
el închipuit de poporul român ca fiind un flăcău frumos.
În mitologia indo-germană vânturile însă sunt personificate de câini, care
urlă, gem şi vâjâie pe unde trec în necontenita lor călătorie, aflându-se mereu pe
drum, ca şi adevăraţii soli ai divinităţii.106 Parcurgând mitologiile diferitelor popoare putem găsi numeroşi zei care întruchipează diferitele fenomene periculoase
ale atmosferei cum sunt de exemplu şi Poseidon, Baal, Susavoo, Huracan ş.a.m.d.
Grecii la rândul lor credeau că furtunile şi vârtejurile sunt cele mai periculoase
forme ale vântului, cât şi că acestea sunt provocate de monştri feminini, copile ale
lui Poseidon şi Geia.
Vântul bate cu diferită intensitate. Bate mai domol sau este sesizabilă abia o
adiere plăcută, zicându-se că „amu şi vântu îi bucuros”. Când însă se supără, el
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„suflă tare” sau „vuieşte”, precum îl vedem şi auzim iarna, când e ger mare, cât şi
atunci când vede vreo nedreptate. Cea mai periculoasă formă a vântului cunoscută la noi este „vântoasa”:
„Vara dân când în când vin’e aşe, on vânt tare, apu tăt aşe să-ntoarce, ca ringhişpilu. Vârfu ii în pământ, iară în sus îi aşe, ca tolceriu. Apu trabă să t’e fereşt’i
dă iei, că t’e ie cu iei, dacă nu grijeşt’i.” (35)
În mitologia românească vântoasele sunt divinităţi feminine care stârnesc
furtuni şi vârtejuri de vânt. Uneori sunt personificate ca slugi ale lui Dumnezeu,
care locuiesc în peşteri sau nori.107
Vârtejurile pot fi provocate şi de nişte zâne. Aceste zâne sunt considerate de
unii cercetători ca fiind reminiscenţele zeităţilor vântului, ale harpiilor, nimfe protectoare ale pădurilor, care pedepsesc oamenii pentru tăierea arborilor.
Se mai crede şi că vântoasa este „muiere vântului” şi că ea este mânioasă pe el
din cauza că nu suflă destul de tare, astfel că-şi arată ea puterea:
„Vântoasa îi muiere vântului, ie îi mai re dăcât vântu, mai turbată, ca tăt’e
muierile. Când să mân’iie atunci îş arâtă put’erile.” (54)
Însă oricât de temut este vântul sau vântoasa, nu trebuie să uităm nici pentru
un moment de faptul că tot ei sunt şi aceia care aduc ploile dădătoare de viaţă.
Tocmai din această cauză oamenii se feresc să-i blesteme, să-i înjure, pentru ca să
nu-i supere, cât şi pentru faptul că se crede că cel care suduie vântul, la moarte va
avea noroc de vânt:
„Să nu sudui vântu, că nu-i bin’e. Iel n’e-aduce ploaie şi n’e răcoreşt’e vara,
când îi tare cald.” (37)
„Cel ce suduie vântu a ave şi iel vânt la moart’e sa.” (6)
Vânturile pot fi grupate şi după perioadele în care acestea domină văzduhul.
Vântul de martie e tânăr şi puternic, cel de aprilie curăţă tot şi îngrânează pământurile. Vântul de mai şi iunie este numit cel al roadelor, iar cel de iulie şi august
cel al culesului. Cel mai slab vânt bate la Crăciun şi în perioada Câşlegilor. Despre
vântul care bate la Crăciun poporul mai crede şi că dacă acesta bate dinspre vest
vesteşte mulţi morţi pentru anul viitor, în cazul în care însă bate dinspre est este
semn că vor fi multe nunţi în anul următor.
Încă din timpuri străvechi omul a încercat să interpreteze atât semnele generale ale văzduhului, cât şi semnele care vestesc stârnirea unui vânt. În China deja
din anul 500 î.e.n. au început să studieze direcţia şi puterea vântului, cu ajutorul
zmeielor ridicate în înaltul cerului. În Europa începând din secolul al IX-lea s-a
generalizat aşezarea indicatoarelor direcţiei vântului pe acoperişurile caselor.
Pe baza observaţiilor efectuate vântul poate fi prezis din următoarele semne:
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– Soarele apune mic şi roşu,
– pe cer noaptea sunt vizibile multe stele,
– răsăritul Soarelui e roşu,
– te mănâncă corpul,
– greierele cântă seara,
– pisica umblă neliniştită,
– luna este înconjurată de cercuri,
– oile se bat şi se izbesc cu capul,
– pisica zgârâie rogojina,
– rândunelele zboară până în nori,
– zburdă vitele şi se bat.

Vântul poate fi stârnit şi dacă se spânzură cineva.
Se mai crede şi că vântul dinspre nord vara aduce ploaie şi frig, iar iarna zăpadă. Vântul călduţ al primăverii vesteşte la rândul său sosirea perioadei efectuării
semănăturilor. Vântul de la sfârşitul toamnei prevesteşte cum va fi iarna. Dacă
toamna vântul bate dinspre nord, începutul iernii va fi rece, dacă bate dinspre sud,
atunci sfârşitul iernii va fi rece. În cazul în care vântul va bate dinspre est, atunci
mijlocul iernii va fi rece.
La Micherechi în noaptea Anului Nou ţăranul ieşea la miezul nopţii afară din
casă ca să cerceteze cerul pentru a prezice viitorul din direcţia din care sufla vântul. Anul roditor era vestit de vântul dinspre răsărit, vântul dinspre apus nu era
însă semn bun.
Împotriva vânturilor mari, a furtunilor, oamenii desigur încearcă să se păzească. Procedeele de prevenire sunt de exemplu şi cele de a nu scutura şi a nu tăia
cu cuţit merele până la Sântetru sau de a respecta „joile legate”:
„Să nu scuturi merile până după Sânt’etru, că vin furtun’ile.” (21)
În timpul furtunilor populaţia se protejează aprinzând în case în faţa icoanelor lumânările aduse de la biserică la Paşti, afumând prin case cu tămâie, aşezând
o cruce pe masă „până ce trece vreme gre” şi citind din Biblie Psalmul 54. De
asemenea, în acelaşi scop sunt trase şi clopotele bisericilor:
„Când îi vreme gre îi bin’e să-ţ aprinz lumină şi s-o pui su icoană şi să t’e roji
la Dumn’ezo să nu să întâmple n’imica rău cu t’in’e.” (56)
„Mai dămult când iera aşe vreme re trăjeu clopot’ile dî la biserică da dă s-or
răsâpi norii d-asupra satului.” (1)
Pentru a fi apărate nu numai gospodăriile oamenilor, ci şi pământuriie acestora de furtuni, sunt aşezate în cele patru colţuri ale ogoarelor naforă de la biserică,
sau sunt împlântate fire de salcie aduse de la biserică în ziua de Florii, cât şi se
presară pe pământ muguri de mâţişoare:
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„Când vin’em acasă dî la biserică la Florii aducem cu noi fire dă sălcuţă. Apu
n’e făcem dân iele cunun’iţă ce-o pun’em pă cui lângă icoană. Alţî aducem mai
mult’e fire dă-şi ducem şi la holdă, dă le înplântau în pământ să-l ferească dă
vremuri grele.” (35)
De furtuni omul este protejat însă, după credinţa poporului, şi atunci când o
barză îşi face cuibul pe casa acestuia:
„Dacă o goioa îşi face cuib la casa ta, atunce ieşt’i norocos. Da ie t’e păzeşt’e şi
dă vremuri grele.” (7)
Vântul, în general, este invizibil pentru om. Numai copiii până la vârsta de 7
ani îl pot vedea, dacă au fost feriţi să mănânce ceapă şi ou, ba chiar nici mamele nau consumat din acestea când erau gravide cu ei. Însă copiii, deşi îl văd, nu pricep
ce este şi nu-l numesc. Chiar şi omul matur l-ar putea vedea, dacă s-ar feri de consumarea celor amintite, pentru ca pielea acestora să nu se depună pe ochiul lor:
„Bătrân’ii or crezut că pot vid’e şi vântu, numa trabă să t’e fereşt’i să mânci
uou, ai şi ceapă, că aşt’e t’e fac dă nu-l vez. Că ţî să pun’e pă uăt’i aşe, albeaţă, cum
să lasă la cât’e unu la bătrân’eţă pă uăt’i.” (14)

Norii
Mitologia românească consideră că Sfântul Ilie este stăpânul norilor, care cu
ajutorul vântului îi goneşte pe aceştia pe cer. Unele popoare antice însă deseori
asimilau norii cu nişte balauri uriaşi care se ceartă în cer.
După credinţa poporului norii provin din apa ridicată de razele soarelui sau de
curcubeu, şi din ei cad mai apoi diferitele forme de precipitaţie pe pământ:
„Soarile be apă dân bălţâle dî pă pământ, apu dân apa asta iei face mai apoi
norii, iară când norii să fac mari, apa ciie iară pică jos, ad’ică ploaie.” (38)
Norii sunt de diferite feluri, sunt mai mici sau mai mari, întunecaţi sau albi,
deşi sau mai răsfiraţi. Experţii care îi cunosc mai bine după înfăţişarea lor vestesc
ninsoare sau ploaie:
„Noru n’egru aduce n’eauă.” (22)
„Norii care mărg cătă mn’iazănoapt’e aduc ploaie.” (4)
„Noru roşu la apus aduce vânt şi furtună.” (36)
„Norii surii aduc t’iatră.” (54)
Zilele înnorate la rândul lor vestesc mersul vremii. De exemplu: „Crăciunu
noros aduce an bun.”
Din timpuri străvechi oamenii încercau să se protejeze împotriva înnorărilor,

118

Aspecte ale gândirii umane

trăgând cu săgeata spre nori pentru a-i împrăştia pe cer, cât şi ca aceştia să nu mănânce Soarele, deoarece credeau că ei pot provoca şi eclipsele solare.

Ceaţa, chiciura, negura
Când zarea pare fumurie, românul denumeşte acest fenomen atmosferic „ceaţă” sau „negură”. Acest fenomen îngreunează orientarea în spaţiu a omului, cât şi
vederea clară a lucrurilor îndepărtate. Omul tocmai din această cauză poartă o
mare teamă de ea.
Negura este caracteristică pentru vremurile mai reci, când timpul este liniştit.
Ţăranul chiar şi zice:
		„Când să lasă n’egura, atunce nu-i aşe dă frig.”
		
Aceste perioade pot dura chiar şi mai multe zile.
Semne prevestitoare de negură sunt:
– vrăbiile se adună la un loc,
– seara cocoşii cântă mult,
– iarna păsările stau aproape de pământ.
Poporul crede că negura nu este sănătoasă, de aici provine binecunoscuta zicală:
		
			„Până la cioante ţ’î să bagă.”
Umezeala şi răcoarea ei deseori provoacă tuse şi dureri reumatice, astfel că nu
e primită cu mare bucurie de ţărani, care încearcă să scape de ea prin a aşeza pe
foc o tigaie cu apă, chiar şi dacă cred că atunci când se lasă negura jos, vremea se
schimbă în bine:
		 „După n’egură tă vreme bună vin’e.” (27)
În comparaţie cu negura albă, negura deasă şi întunecoasă însă vesteşte apropierea ploii:
„Dacă n’egura ce s-o lăsat îi d’easă şi întun’ecoasă, atunci să t’e aşt’epţ la
ploaie.” (14)
Negura mai poate vesti şi următoarele:
		
„Anu Nou cu n’egură aduce mult’e boli păstă an.” (7)
		„Ceaţa dî la Bunavestire îi semn dă vreme bună.” (32)
		„N’egura dî la Sânjorj aduce an bun.” (1)
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„Ceaţa dă toamnă aduce n’eauă multă la iarnă.” (2)
„Ceaţa dân martie aduce furtun’i vara.” (37)
„N’egura dân februarie jer aduce.” (23)

Chiciura este negura îngheţată iarna. Despre aceasta omul de la sat vorbeşte
astfel:
„În vreme dă iarnă n’egura înd’eaţă pă pomi, pă garduri. Şi dă han’ile uoamin’ilor! Uă dă musteţă şi dă sprâncen’e.” (37)
Pomii încărcaţi de chiciură vestesc şi ei celor iniţiaţi în descifrarea semnelor
vremii an rodnic, mulţi muguri şi multe roade.
De asemenea an îmbelşugat vesteşte şi chiciura de pe pomi în ziua Anului
Nou, cât şi în oricare altă zi de sărbătoare. Chiciura de pe pomi este însă şi semn
că în scurt timp va ninge:
„Când iarna pomii îs aşe încărcât pă crenji, atunce asta-i sămn c-or fi mult’e
fruct’e la anu.” (54)

Roua şi bruma
Expresia de „are faţa ca raua” provine de la faptul că românul crede că roua
este o formă de precipitaţie foarte fină. Aceasta cade din cer îndeosebi în nopţile
zilelor secetoase, cu scopul de a asigura umiditatea necesară vegetaţiei. Cantitatea
acesteia de altminteri este şi un semn pentru ţăranul atent la modificările mersului vremii, care semnalează acestuia lipsa de ploaie:
„Când vara nu ploaie multă vreme, îi secetă, raua ajută tare mult sămănăturilor.” (26)
Cu cât este „mai groasă roua”, cu atât preţuieşte mai mult.
Importanţa ei este vizibilă şi prin utilizarea ei în cadrul diferitelor procedee
magice, cele mai importante fiind legate de aducerea manei vacilor, cât şi de medicina populară – se spălau cu ea, ca să fie sănătoşi, să nu aibă pistriu sau răni etc.:
„Dacă o avut uarecin’e aşe bubă, o trăbuit şi margă în Vin’ere Sacă înaint’e dă
răsărit dă soare pă hotar. Dacă o fost acolo uarice apă, o trăbuit şi să ascheld’e în
ie. Ş-aşe o fost, că numa cole în ogradă s-o dus şi s-o spălat pă bubă cu roauă după
luţărnă. Aşe zâceu că-t trece. Era care şi atunce făce asta, dacă n-ave nici on bai.
Tumna c-oace şi nu aibă.”108
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„Dă Sânjorj nant’e dă răsărit o trăbuit să meri dăzbrăcată să strânj roauă cu
strecurătoare. Apu roaua ciie trăbuie ş-o dai vacilor amestecată cu tărîţă, c-apoi
iară dăd’e lapte … Da iera bin’e şi pui şi-n şuştari cât’e o crenguţă dă rug, ca şi fiie
păzât’e dă cile rele.” (7)
„Pun’em pălmile pă iarbă să le udăm şi aşe n’e spălam cu raua, să fim mândre.” (49)
Când roua timp îndelungat nu cade se crede că aceasta a fost furată de strigoii
care pedepsesc oamenii necredincioşi astfel:
„Dacă raua întârzâie, nu pică multă vreme, atunci bistoş că strâgoiile uor furat.” (55)
Data căderii rouăi vesteşte şi ea lucruri importante agricultorului. De exemplu
roua de la Sânjorj vesteşte an mănos. De fapt cea mai eficace este roua ce cade la
Sânjorj, aceasta fiind utilizată în cadrul multor practici magice, despre care am
amitit mai sus.
Roua îngheţată este numită brumă. Bruma poate fi considerată şi ca un semn
al sosirii timpului rece. Căderea ei semnalează nu numai sosirea toamnei, ci şi
lungimea acesteia. Două dintre lunile toamnei poartă chiar şi denumirile acestei
forme de precipitaţie. Octombrie este numit de către popor Brumărel, iar noiembrie Brumar, semnalând începerea căderii brumei, cât şi intensificarea acesteia.
Se mai crede că a doua zi după plecarea păsărilor călătoare de fiecare dată
cade brumă:
„În zâua după ce să duc rândun’elile întădauna să lasă bruma.” (32),
cât şi că bruma de la Bobotează vesteşte roade îmbelşugate.

Ploaia
Ploaia este de o importanţă neasemuită pentru ţărani. De căderea şi de cantitatea acesteia depindea viaţa întregii comunităţi, asigurarea pâinii de mâine. Pentru tot poporul ploaia este foarte importantă, fiindcă de ea atârna viitorul roadelor.
Tocmai din cauza importanţei sale era urmărită cu mare atenţie sosirea acesteia, putând fi prevestită de cele mai diverse semne.
După credinţele poporului ploaia este dată de Dumnezeu când el doreşte.
Dumnezeu este cel care sloboade vinele din cer şi ia apă din mare ca să facă norii
din care, sub formă de precipitaţie aceasta din nou va ajunge pe pământ:
„Ploaie n’e-o dă Dumn’ezo atunci când Iel vre. D-aceie trabă să-l slujim cu
cinste, ca să nu n’e lese fără ploaie.” (14)
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Despre „vreme dă ploaie” se vorbeşte atunci când apar norii pe cer, acesta se
întunecă. După scurt timp vor cădea şi primii stropi de ploaie. Ploaia este adusă
şi dusă de vânt. Dacă se stârneşte însă o furtună, aceasta poate duce ploaia în altă
parte.
Se prezice ploaie din următoarele semne:
		
		
		
		
		
		
		
		

– dacă se bat vitele,
– când te bate tare somnul,
– cânt te mănâncă urechile,
– dacă mănânci din oală,
– în cazul în care se înneacă cineva,
– dacă îţi hrăneşti bine pisicile,
– când cocoşii seara cântă mult,
– când „să văd munţî Aradului”. (55)

Poporul mai crede şi că în cazul în care prima zi a săptămânii, lunea, plouă,
atunci toată săptămâna va ploua:
„Dacă săptămâna începe cu ploaie, tătă săptămâna a ploie.” (35),
precum şi că ploaia de dimineaţă nu durează mult.
De asemenea se mai crede şi că „sărbătoarea jidovilor” mereu este petrecută
de ploi.
Importanţa căderii ploii asigurătoare de rod îmbelşugat este observabilă şi
prin numărul impresionant al credinţelor care se leagă de aceasta. Anul bun este
prezis de exemplu şi după următoarele:
		
		
		

– la Bobotează vor picura streşinile caselor,109
– la Paşti oamenii se vor uda cu apă,
– tună înaintea zilei de Sânjorj.

Cel mai răspândit procedeu de prevestire a ploii pentru anul următor este cel
al pregătirii aşa-numitului „cărindari dă ceapă”:
„La Anu Nou cotam cum a fi vreme, apu luuam o ceapă şi o tăiem în doauă
uă în patru şi luuam dân ie doauăsprăzece foi sănătoasă. Pă fiecare foaie pun’em
oleacă dă sare, apu le numem după fiecare lună că: ienuarie, februarie ... şi le
pun’em aşe, pă cuptor, uă în fereastă. Când n’e uitam a doaua zî la iele ved’em că
sare tătătăt s-o topit. Apu, n’e uitam că în care foaie îi mai multă apă, că atunci în
luna ciie a ploie mai mult. Lucrurile aşt’e tăt’e n’i le însămnam ind’eva.” (25)
Poporul prevesteşte ploaia şi caracteristicile acesteia şi după alte aspecte. De
109
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exemplu se crede că primăvara ploile vin din direcţia dinspre care popa cu busuiocul a stropit pentru prima oară la Bobotează.
După intensitatea şi durata lor, ploile pot fi de mai multe feluri. Când stropii
de ploaie sunt mai mici poporul zice că „cern’e”, deosebind fenomenul de faptul
când stropii sunt mai mari. „T’iatra” cade atunci când ploaia aduce şi bucăţi de
gheaţă mai mici sau mai mari. Cele mai periculoase forme ale ploii sunt furtunile
şi potopul, de care oamenii se feresc văzând în ele mari pericole.
Ploile cu stropi mari de obicei nu durează mult. Se crede că doar până ce se
risipeşte norul care „s-a rupt”, abia atunci „a sta ploaie”.
„Ploaie cu bulbuci” are stropi mari şi, e de lungă durată. Îndelungată va fi şi
ploaia care atunci când cade lasă parcă un fum în jurul ei. Acest fenomen este descris de ţărani şi prin expresia de „cură ca dân uăl”.
Ploile care durează mai multe zile sunt cauzate de moarte prin înec sau spânzurare a unor oameni, cât şi de moartea vreunei strigoaice sau vrăjitoare.
„Când ploaie nu să mai opreşt’e să zâce că cin’eva ş-o făcut moart’e, uă c-o
murit o strâgoaie, uă on uom rău.” (54)
Ploaia deseori este însoţită de fulgere, trăsnete ori piatră, uneori chiar şi de un
soare strălucitor. În acest ultim caz se crede că „dracu îşi bat’e n’evasta” sau că „să
pişe strâgoile”, cât şi că ,fet’ile or căzut în păcat”:
„Dacă îi ploaie cu soare să zâce că dracu îşi bat’e n’evasta.” (54)
„Când îi ploaie cu soare să zâce că să pişe strâgoiile.” (32)
„Atunce când ploaie şi îi şi soare d-odată să zâce c-or făcut fet’ile treburi
năcinstit’e.” (6)
Despre acest fenomen ţăranul crede că dăunează semănăturilor şi plantelor:
		
		
		

„Rujin’ează frunzăle la sămănături.” (17)
„Să opăresc tăt’e în ogreadă.” (55)
„Pică rod’iie pă tăt’e dân ogreadă.” (33)

Lipsa ploii, atât cât şi ploaia prea multă pot dăuna semănăturilor şi întregii
comunităţi. Astfel că o prea mare cantitate de ploaie trebuie oprită prin diferite
procedee. În acest scop se practică înfigerea în pământ a unor obiecte de fier sau
tragerea clopotelor din sat. Ploaia este curmată şi prin aruncarea sării în foc sau
prin aruncarea unei icoane sau a unei legături de urzici în fântână.
Obiectele de fier – cuţit, topor – erau folosite atât pentru izgonirea ploilor,
fiind aşezate cu tăişul în sus în pământ, cât şi pentru invocarea acestora, prin a le
înfige în pământ cu tăişul în jos. Obiceiul utilizării obiectelor tăioase de fier are la
bază vechile credinţe ebraice şi eline în existenţa unui cer de fier.110 Fierul are însă
valoare sacră la mai multe popoare, având calităţi malefice, cât şi benefice.
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Invocările tabuistice ale cerului, ca să se dezlănţuie ploaia, aveau loc desigur
şi în cadrul altor procedee. Alături de ,,rujile/slujbile dă ploaie” cu ocazia diferitelor sărbători, Ispas, Rusalii, întreaga comunitate participă la diferitele procesiuni
menite să asigure comunităţii cantitatea de ploaie necesară. De o deosebită importanţă sunt practicile magice din cadrul „paparudelor” cu ocazia verilor secetoase
şi calde.
Regularitatea căderii ploilor, cât şi cantitatea acestora era şi sunt încă şi azi
elemente foarte importante pentru agricultori. Apa, înzestrată cu atribute sacre,
şi-a creat un capitol aparte în cadrul credinţelor tuturor popoarelor.
Anticii nu traversau niciodată ape decât după ce se rugau, crezând că astfel ei
nu vor fi pedepsiţi de zei. Nu spurcau apele scuipând sau urinând în ele, iar femeilor care se aflau în perioada ciclului nu li se îngăduia să se apropie de nici o fântână.
Numai persoanele aflate în stare de puritate puteau să cureţe fântânile.111 Marinarii aduceau jertfe în timp de furtună, pe care le aruncau în apă, ca supărarea zeilor
să treacă fără a le provoca pagube.
Apa, pe lângă faptul că era înzestrată cu virtuţi benefice şi putea fi utilizată
în toate riturile de trecere care marchează momente capitale din viaţa omului,
era implicată şi în cadrul riturilor agrare, menite să asigure creşterea culturilor.
Efectuarea acestor demersuri nu este legată de date fixe ale calendarului, este dependentă doar de desfăşurarea muncilor agrare.
Ploaia este considerată de ţărani în timp de primăvară şi vară un adevărat
dar dumnezeiesc pentru recoltele pământului. În lipsa acesteia cei care trăiau din
agricultură erau puşi la grele încercări. Din această cauză oamenii adresau rugi
directe, sau printr-un intermediar, zeului, cu scopul de a deschide râurile cerului.
Astfel că în timp de secetă poporul practica diferite demersuri de invocare a ploii,
de care depindea traiul întregii colectivităţi.
Foclorul românesc cunoaşte mai mule tipuri de invocări ale ploii, printre românii din Ungaria este însă practicată doar „paparuda”, obicei cunoscut în această zonă sud-estică a ţării sub denumirile de: „păpăruga, dăudu, dodole, dodolaie”.
Obârşia acestor rituri de invocare a ploii, caracteristice tuturor popoarelor
agrare, este mult mai veche, indoeuropeană.112 În cadrul acestora putem distinge
două tipuri specifice, deseori coexistente. Primul este cel al simulării unui ceremonial funerar – cum este şi caloianul –, care la toate popoarele arhaice avea scopul
de a înmormânta însăşi moartea, personificată printr-o păpuşă de lut, obiceiul
tragic al înmormântării devenind o sărbătoare veselă pentru întreaga colectivitate.
Al doilea rit – reprezentat de paparuda – poate fi asemănat mai mult cu colindele, însă de această dată discursul liric este adresat unei forţe divine, şi nu gazdei.
Ovidiu Bârlea vorbeşte şi despre o posibilă origine tracică a obiceiului, pornind de la faptul că acesta este răspândit la toate popoarele balcanice sub diferite
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denumiri de „pirpiruna” la greci, „peperuda” la bulgari, „dodole” la sârbi, „peperona” la albanezi.113
Anca Irina Ionescu în lucrarea sa intitulată Mitologia slavilor susţine chiar
şi că obiceiul face parte din cadrul unor ritualuri dedicate celui mai important zeu
al panteonului rus, zeu al tunetelor şi al fulgerelor:
„Numele şi cultul zeului Perun se reflectă şi într-un alt obicei popular foarte
răspândit în special la slavii de sud, şi anume peperuda. Peperuda este un ritual
magic de invocare a ploii. În zilele secetoase de vară, când se simte din plin nevoia
de apă, copiii (de obicei, fetiţe) în vârstă de 10–12 ani dansează şi cântă din casă
în casă, iar stăpânul casei toarnă apă pe ei. Acestea sunt peperudi. Copiii provin,
de regulă, din familii mai sărace fiind întotdeauna răsplătiţi pentru cântecul şi
dansul lor cu bani sau obiecte. Ritualul peperudelor reprezintă un exemplu tipic
de magie imitativă, care prin simularea ploii speră s-o şi provoace … Legătura
dintre acest ritual magic şi numele zeului Perun transpare clar – zeul tunetului şi
al fulgerului este, implicit, şi stăpânul ploilor. În sprijinul acestei afirmatii vine şi
atestarea unor invocaţii pentru ploaie practicate de lituanieni în secolul al XVIlea şi adresate zeului Perun.”114
În cadrul practicării acestui rit de etapă – despre care pentru prima dată Dimitrie Cantemir aminteşte în opera sa Descriptio Moldaviae115 –, oficiat probabil la o dată fixă, obiceiul practicându-se de cele mai multe ori în a treia duminică
sau a treia joie după Paşti, eventual la Sânjorj, cu scopul de a asigura condiţiile de
fertilitate, putem distinge trei momente principale:
– alcătuirea cetei şi alegerea personajului principal, de cele mai multe
  ori mascat;
– pornirea la drum a alaiului spre casele gospodarolor şi la fântânile din
  localitatea respectivă;
– depunerea măştii vegetale – de obicei într-o apă –, despre soarta căreia
  însă în rândul românilor din Ungaria nu am putut găsi informaţii.
În ceea ce priveşte textul invocării şi el poate fi împărţit la rândul lui în trei
părţi:

113
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Bârlea, Ovidiu, Folclorul românesc. Momente şi sinteze, Bucureşti, Editura Minerva,
vol. I. pag. 399.
Ionescu, Anca Irina, Mitologia slavilor, Editura Lider, Bucureşti, 1999, pag. 85–86.
Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1953, pag. 260.
„În vremea verii, când semănăturile sunt primejduite de secetă, oamenii de la ţară
îmbracă o copilă mai mică de 10 ani cu o cămaşă făcută din frunze de copaci şi
buruieni. Toate celelalte copile şi copiii de aceeaşi vârstă o urmează şi se duc jucând
şi cântând prin împrejurimi: iar oriunde sosesc, babele au obicei de le toarnă apă pe
cap.”
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– versul de invocare, deseori repetat de mai multe ori,
– rugămintea propriu-zisă,
– motivarea cererii.

Protagoniştii practicării acestui ritual în interesul obştei erau copii, femei sau
ţigănci, bărbaţi însă nici într-un caz. Despre practicarea lui, foştii protagonişti din
satele româneşti din Ungaria relatează în felul următor:
„Când multă vreme nu ploie şi iera secetă bătrân’ii înd’emnau pruncii să umble a dodoli, dadă a da Dumn’ezo on pic dă ploaie … Apu să duceu cât’eva fătuţă
– tri uă patru – pî la căşile uoamin’ilor şi întrebau:
– Bună zâua! Slobod îi să spun’em dodolaie?
Dacă gazd’ile le lăsau, fet’ile să pun’eu lângă fântână şi ţânându-să dă brânci
începeu să cânt’e:
„Hai, dodolaie,
Deie, Dumn’ezo să ploaie!
Hai, dodolaie,
Ind’e dai cu sapa
Să sporească apa!”
Apu găzdoaie aduce on păhar dă apă şi le uda olecuţă, ca să deie Dumn’ezo
ploaie ... Le mai dăd’e şi cât’e ceva, bani, uă ţucur.” (28)
„Pruncut’eii dă şapt’e-opt an’i să strânjeu laolaltă cât’e tri, patru, şi unu dântră ii să-nbrăca în han’e verz, dă soc. Ad’icat’e muierile îl îmbrăcau. Ii umblau pân
sat apoi şi cântau că:
„Dodule, doduţule,
Scloboz, Doamn’e, ploile!
Ploile curat’e,
Dî la Domnu dat’e!
Să moaie prăvuţu,
Să coacă tent’iuţu!”
Apu muierile ieşeu afară şi-i udau, zâcând:
– Deie, Dumn’ezo, ploaie!, şi le dăd’eu bani la prunci.” (14)
„Când ieram io mică în vreme dă secetă n’e îmbrăcam cât’e tri-patru fătuţă în
rot’ii dă soc, apu ţân’em cât’e o frunză şi d-asupra capului … Aşe merem pă uliţ şi
n’e oprem la căsâle cunoscuţâlor.
La prag n’e oprem şi începem să cântăm:
„Păpăruga, ruga,
Roagă Dumn’ezăuu,
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Să n’e deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr-on pic dă pată!
Grâuu până-n brâuu,
Iarba până-n barbă,
Tent’iu, cât copacu.
Rod, rod, până-n pod,
Pân’ la casa lu Irod.”

Găzdoaie atunce ieşe afară dân casă şi n’e strope oleacă cu apă şi n’e dăd’e
bănuţ pântru că am trecut pî la ii cu păpăruga.” (12)
Ritualul se practica în acelaşi mod în toate satele, fiind reactualizat la fiecare
casă unde grupul era primit. Doar numărul participanţilor diferea, textul cântat,
cât şi faptul că nu toate grupurile intrau în curţile gospodarilor, unele oprindu-se
doar la poarta acestora, rostind aici ruga de invocare a ploii.
În satele unde personajul principal era o femeie aceasta se îmbrăca şi ea în
haine făcute din frunze verzi de soc sau „dă brusturi”, ori din crengi verzi rupte
din copaci. Această unică protagonistă a ritualului, fiind de obicei o ţigancă sau
nebuna satului, trecea şi ea pe la casele oamenilor, de la care primea, la rândul ei,
pentru ruga spusă ca răsplată, bani şi apă din găleţile aruncate asupra ei. (35)
Trebuie menţionat faptul că unii cercetărtori chiar le şi atribuie ţiganilor originea practicării obiceiului116, aceştia fiind priviţi, în general, ca purtători şi aducători de noroc.
Stropirea cu apă – practicată în cadrul obiceiului pe care comparându-l cu
cel descris de către Dimitrie Cantemir cu secole în urmă, putem constata că a
fost păstrat aproape fără nici o modificare substanţială – are menirea de a aduce
rodnicie, prin imitarea ploii. Masca verde purtată de protagonişti, unica rechizită
a acestora, este o reprezentare a spiritului antropomorf al vegetaţiei, moştenită din
străvechi timpuri păgâne. Paparuda, adică mămăruţa sau buburuza, este acea fiinţă mitică căreia – după credinţa poporului – îi este adresată rugăciunea de a ajuta
oamenii. Ea este doar un intermediar trimis la Dumnezeu pentru a cere ploaie.
După cum se poate observa obiceiul, în general, era practicat de copii, totuşi
maturii erau cei care se îngrijau de transmiterea acestuia de la o generaţie la alta,
precum se întâmpla şi în cazul altor obiceiuri sau rituri. Despre aceşti protagonişti
am mai putut afla că ei porneau la drum mai ales atunci, când în vreme de secetă
se ivea pe cer câte un nor, care alimenta speranţele oamenilor în aşteptarea ploilor.
În localităţile cu populaţie mixtă a putut fi culeasă chiar şi o variantă, o adaptare a obiceiului în limba maghiară, după ce practicarea obiceiului fusese preluată
de către ţigani. Protagonista praticării obiceiului era o ţigancă, care purta în cap
sau la brâu un batic cu buline – „babos kendő” –, semănând astfel şi mai bine cu
intermediatorul trimis la Dumnezeu, cu mămăruţa, căreia i se adresau în cadrul
116
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invocării. Textul cântat era însă înlocuit cu versurile unui cântec maghiar, mult
îndrăgit de copii:
„Szállj, szállj, katica bogár, ...”.
(Zboră, zboară, mămăruţă ...)117
În cazul în care Dumnezeu asculta ruga şi deschidea râurile cerului, aducând ploaia mult aşteptată, întrega comunitate îşi manifesta bucuria, copiii alergau veseli, cântând cântece de tipul următoarelor:
„Ploaie, ploaie, pă păret’e,
C-aşe le place la fet’e.
Ploaie, ploaie cu bulbuci,
C-aşe le place la prunci!”
„Ploaie, ploaie,
Fet’ile să moaie,
Ficiorii să crească,
Să le cocoşească!” (32)
În cele ce urmează vom reda şi câteva din textele paparudelor, culese de la
informatorii români ai satelor cu populaţie română:
„Păpăruga, ruga,
Roagă-m Dumn’ezăuu
Să n’e deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr-d-on fir dă‚ t’eatră!
Grâuu până-n brâuu,
Iarba până-n barbă,
Spicu, cât cuţâtu,
Tent’iu, cât copaciu.
Rod, rod, până-n pod,
Pân’ la casa lu Irod.” (Micherechi)
„Dăd’ilă, dăd’ilă,
Deie Dumn’ezo să ploaie.
Curată, curată,
Fă-d-on fir dă teatră.” (Chitighaz)
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„Păpăruga, ruga
Să deie Dumn’ezo ploaie.
Ploiţă curată,
Dî la Tatăl dată.” (Chitighaz)
„Păpăruga, ruga
Roagă Dumn’ezăuu,
Să n’e deie ploaie,
Ploiţă curată,
Făr-d-on fir dă t’eatră
Grâuu până-n brâuu,
Iarba până-n barbă,
Săcara, cât scara,
Tent’iu, cât copacu,
Rod, rod până-n pod,
Pân’ la casa lui Irod.” (Micherechi)
„Oi, dodolaie,
Deie Domn’ezo să ploaie,
Oi dodolaie,
Und’e dai cu sapa,
Să sporească apa.
Oi dodolaie.” (Bătania)
„Hoi dodola
Deie Dumn’ezo să ploaie,
Hoi dodola.
Grâuu până-n brâuu,
Uărz până la Sânjorz.” (Bătania)
„Dăudule, dăudule,
Sloboz Doamn’e ploile,
Ploile curat’e,
Dî la Domnu dat’e,
Und’e dai cu sapa,
Să să umple groapa.” (Otlaca-Pustă)
„Dodule, doduţule,
Dă Doamn’e ploile,
Ploile curat’e,
Dî la Domnu dat’e.” (Aletea)
„Dodoloaie, loaie,
Dă Doamn’e să ploaie,
Hoi, dodolaie,
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Hoi dodolaie,
Ind’e dai cu sapa,
Să sporească apa.
Hoi dodolaie,
Hoi dodolaie.
Rodu până-n podu,
Spicu ca cuţâtu,
Hoi dodolaie,
Hoi dodolaie.” (Cenadul-Unguresc)
Vrăjile de ploaie sunt de fapt un control magic al vremii. Omul de rând cu
ajutorul acestora invocă divinităţi sau semidivinităţi vegetale ca să deschidă zăgazurile apelor, care, conform credinţelor poporului au putut fi legate de strigoi.
Alături de cele enumerate mai sus poporul cunoaşte numeroase alte credinţe
legate de ploaie. Acestea sunt:
		
– ploaia la nuntă nu aduce noroc ori aduce mare noroc şi bucurie,
		
– cei care mănâncă din oală pot provoca ploaie,
		
– cei care nu-şi hrănesc bine animalele provoacă ploaie,
		
– cei ce vorbesc în pragul casei provoacă de asemenea ploaie,
		 – la înmormântare acela are ploaie cui îi este dor după viaţa pă		  mântească,
		
– va ploua la înmormântarea celora care au ocărât ploaia în viaţa
		  lor,
		
– ploaia de la botez aduce/nu aduce noroc noului născut,
		
– cel care se naşte în zi cu ploaie va avea noroc de viaţă amară.

Seceta
Seceta este considerată de ţărani o adevărată pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru necredinţele şi răutăţile lor.
„Când Dumn’ezo să mâniie pă uoamin’i îi pedepseşt’e cu secetă, dă li să uscă
sămănăturile după pământ şi dân ogrez.” (34)

şi:

Ţăranii tocmai din această cauză poartă o mare frică de secetă.
Seceta însă poate fi provocată de numeroase alte fenomene, lucruri, cum sunt
		
		
		

– treci cu mortul peste apă,
– moare un om păcătos,
– când este îngropat un strigoi, ş.a.m.d.

Semne ale vremii secetoase sunt:
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– tună din senin,
		
– rareori se vede curcubeu,
		 – dacă toamna tună şi fulgeră, primăvară se prevede a fi sece		  toasă.
Se crede că perioada dintre Sântămării, de obicei este secetoasă, deci bună
pentru efectuarea unor munci agricole:
„Întră Sântămării tădauna îi vreme uscată, nu ploaie, dă poţ lucra afară pă
pământ.” (33)
Împotriva secetei ţăranul se protejează prin invocarea magică a ploilor, cât şi
prin aruncarea în fântână a unei icoane cu Maica Precistă.
„Dacă n-o ploiet multă vreme lasă jos în fântână o icoană cu Maica Precistă,
c-apoi a ploie nu păstă mult.” (7)
Să omori o broască în vreme de secetă, cât şi să strici muşuroaiele furnicilor,
sunt acţiuni care de asemenea, pot provoaca ploaie. În unele zone ale României se
practică obiceiul de a uda o gravidă, un ţigan sau un copil în atingerea aceluiaşi
scop.
Cea mai secetoasă perioadă a anului pare a fi luna lui Cuptor, după relatarea
informatorilor:
„Pî la începutu lu Cuptor tădauna îi arşită şi secită. (49)
Se mai crede şi că perioadele de secetă ale anului sunt urmate de ploi care
pornesc de fiecare dată în timpul nopţii:
„Dâpă o căldură mare prima ploaie vin’e tădauna sara, când durmim. Apu
atunci o sucuit să tun’e tare şi să fuljere, dă tătă lume să t’eme.” (32)

Grindina
Ţăranul este trist când îşi vede pământurile uscate, dar nu se bucură nici de
ploile mari, de furtunile sau de grindinile, care îi pot provoca mari pagube în recolte.
„Ploaie cu t’iatră” sau „t’iatra” poate fi provocată în primul rând de femeile,
care atât prin comportamentul lor necuvenit, cât şi prin nerespectarea datelor calendariastice stârnesc vremurile rele asupra satelor.
Grindina este arma lui Dumnezeu care, în primul rând cu ajutorul lui Sântilie,
o poartă pe cer:
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„T’iatra o rânduieşt’e Dumn’ezo. Pân ie n’e pedepseşt’e când n-am făcut bin’e
ceva. Apu o cam şi merităm, că nu ţân’em sărbătorile aşe cum o făceu mai dămult.” (27)
După credinţa poporului grindina este semnalată de următoarele fenomene
atmosferice:
		 – se apropie nori uriaşi vara,
		
– norii se lasă până jos la pământ,
		
– vara deodată vremea se schimbă din cald în rece,
		
– apar nori suri pe cer,
		
– la început de februari plouă,
		 – tună devreme primăvara, (este semn că vara va fi multă grindină)
		ş.a.m.d.
Poporul crede că grindina poate fi provocată de următoarele:
		
– înainte de Sânt’etru scuturi merele,
		
– dacă tai merele cu cuţitul înainte de Sânt’etru,
		– dacă cineva nu ţine posturile din ajunurile sărbătortlor,
		
– femeie coboară în fântână să o curăţe,
		
– fluieri în fântână,
		
– deschizi fereastra înainte de Sânjorj,
		– lucrezi în „joile rele” etc.
Întâmplări tragice avertizau oamenii să respecte ziua sfântului prin interdicţia muncii:
„Nu să lucra în zâua lu Sânt’ilie, că atunce era vreme gre: Trăzn’e şi fuljera. O
fost înt-on an că o fost vreme bună la Sânt’ilie. O gând’it oamen’ii că tă ş-or face lucru. Trii cocii s-or îmburdat în zua acie, numa în uliţa noastă. Pedig n-o fost vreme
gre. Ad’ecat’e tă bin’e-i şi nu lucri la Sânt’ilie.”
„La Sânt’ilie nu lucram, că zâce că vin’e Sânt’ilie cu hit’euu. La noi o fost on
uom. Şuşorca i-o fost porecla, da Santău l-o t’emat. El o strâns stog la zua dă
Sânt’ilie. O fost gazdă da o avut şi prunci mult şi o vrut şi ghet’e cî dă iut’e. O strâns
atunce la Sânt’ilie on stog mare dă grâu. Şi mai unu o fost acoale lângă aista,
strâns mai nante cu o zî. Noapt’e o vin’it o vreme gre. O tunat, o trăsn’it, o ploiet.
O trăsn’it în stogu acela care l-o făcut la Sânt’ilie. Tă-tă-tăt o ars, da celalalt stog,
care o fost numa cu şasă metere mai încoace nu o avut n’ici on bai. O zâs oamen’ii
că dî ce o strâns la Sânt’ilie.”118
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În cazul în care însă la Paşti cade grindină, acest lucru vesteşte după credinţele românului că anul va fi bun, îmbelşugat:
„T’iatra dî la Paşt’i îi sămn dă an bun, cu road’e mult’e.” (25)
Împotriva grindinii comunităţile ţărăneşti se apărau, ca şi în cazul furtunilor şi ploilor mari, prin diferite procedee. În colţurile ogoarelor ţăranii împlântau
fire de salcie aduse de la biserică în ziua de Florii, sau îngropau un ou în pământ.
Casele erau protejate prin afumarea cu muguri de mâţişoare sau tămâie. Comunitatea mai respecta în scopul atingerii aceluiaşi lucru o sumedenie de restricţii. Nu
numai în „joile rele” nu munceau, ci respectau şi zilele de Joia Mare, Vinerea Mare,
Ispas şi Sântilie fără muncă.
,,Ca să t’e fereşt’i dă vremuri rele, dă t’iatră, ţân’e tăt’e sărbătorile, da mai ales
Joie Sacă, Vin’ere Sacă, Ispasu şi zâua lu Sânt’ilie.” (49)
Cu ocazia unor sărbători – Paşti, Ispas, Rusalii – comunitatea mai avea şi obicei de a participa la procesiuni care aveau menirea de a păzi holdele de vremurile
grele. Credincioşii porneau cu praporele din biserică, ieşeau la crucile din hotar
cu scopul de a celebra „rugă dă ploaie” pentru ca semănăturile să nu se oprească
din creştere, cât şi pentru ca acestea să fie păzite împotriva pagubelor ce le puteau
pricinui vremurile grele.
„Dâpă ce să găta slujba la biserică, ne luuam tăt cu praporile dân beserică şi
merem la marjin’e satului. Acolo popa sfinţe ţarina, aşe ca la Paşt’i şi dă Rusalii,
ca sămănăturile să fiie păzât’e dă vremile cile rele, să nu rămân’em fără pită.” (48)
Pentru oprirea şi abaterea grindinei, asemenea protejării împotriva furtunilor,
oamenii apelau la următoarele procedee:
		
		
		

– se trăgeau clopotele de la biserică,
– se înfigea un topor sau cuţit în pământ,
– se trăgea cu puşca spre norii aflaţi pe cer, în scopul de a-i împrăştia.

Curcubeul
		

„Curcubăuu îi brâuu Maicii Preciste”,

susţin unele femei.
		

,,Îi sămnu că Dumn’ezo a opri ploile”,

povestesc altele.
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„Curcubăuu” este totodată pentru popor şi semnul că Dumnezeu nu va mai
pedepsi oamenii prin potop, conform credinţelor care provin de la povestirea biblică a legământului făcut între Dumnezeu şi Noe:
„Atâta cât om vid’e curcubău pă cer om fi biztoşi că n-or mai fi ape mari pă
pământ.” (27)
relatează informatorul, iar sursa biblică este cea din Geneză:
„Şi Dumnezeu a zis: Iată semnul legământului pe care-l fac între mine şi voi,
şi toate vieţuitoarele cari sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului
dintre Mine şi pământ.
Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;
şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate
vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească
orice făptură.
Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel vecinic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe
pământ.”119
Acestui pod, care leagă cerul cu pământul, având de fiecare dată, după credinţele poporului, cele două capete în apă, numeroase popoare îi atribuie forte
magice, miraculoase. Credinţele unor triburi ajung chiar să-l şi personifice întruchipându-l ca pe un mare spirit al văzduhului.
Enumerăm doar câteva dintre multele credinţe legate de curcubeu:
			
– se crede că el bea apa râurilor, ca apoi împrăştiindu-o pe cer să facă
  norii din care vor cade ploile,
– nu e bine să-l indici cu mâna că acest lucru provoacă mult rău, ba
  chiar îţi poţi pierde şi degetul:
		 „Nu arâta cu jejitu cătă curcubău că ţî s-a usca.” (54),
– cel ce merge până acolo unde curcubeul bea din apă şi trece pe sub
  el întinereşte, sau se face din bărbat femeie, din femeie bărbat:
		 „Cel care trece pă s-on curcubău să face dân uom muiere, dân
muiere uom şi să face tânăr.” (7),
– dacă curcubeul se arată în vreme de ploaie, înseamnă că ploaia nu
  peste mult se opreşte:
119
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		 „Când ploaie şi s-arâtă curcubău pă cer însamnă că s-a opri
ploaie.” (23),
– dacă vezi rar curcubee pe cer, este semn de secetă:
		
„Sămn dă secetă îi dacă multă vreme nu vezi curcubău pă 		
		 cer.”(37),
– dacă curcubeul de dimineaţă se arată pe cer înseamnă că în ziua
	  aceea va ploua,
– când vezi primul curcubeu puneţi o rugăminte că ţi se îndeplineşte,
– multe curcubee pe cer înseamnă atât ploaie multă, cât vestesc şi
	  războaie,
– curcubeul de seară este semn de vreme bună,
– curcubeele văzute primăvara vestesc grâu mult.
Bazându-se pe culorile dominante ale curcubeului, ţăranul poate prezice de
asemenea numeroase lucruri:
		 – dacă domină culoarea roşie, înseamnă că va fi secetă sau vin
		   mult,
		
– culoarea galbenă vesteşte porumb şi grâu mult,
		
– verdele este semnul fânului şi al cerealelor îmbelşugate.
		
– albul vesteşte „răt’ie multă”, dar şi ploaie.

Potopul
Mitul potopului a fost atestat în mitologiile numeroaselor popoare. Însăşi Biblia acordă o deosebită importantă acestui eveniment care avusese loc cu multe
milenii în urmă. Scrierile însă relevă existenţa a două alte potopuri înaintea celui
trăit de Noe, care pare să fi avut la bază inundaţiile de la întâlnirile fluviilor Tigru
şi Eufrat, temă tratată de numeroase lucrări antice.
În mitologii, potopul apare ca un fenomen cosmic înfricoşător, cu ocazia căruia omenirea este distrusă. Sunt produse ale deciziei divine, care astfel pedepsesc
omenirea păcătoasă, care supravietuieşte prin un singur cuplu uman, ca după potop acesta să creeze noua specie umană fără păcate:
„Dumnezeu S-a uitat spre pământ, şi iată că pământul s-a stricat; căci orice
făptură îşi stricase calea pe pământ.
Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată am să-i nimicesc împreună
cu pământul.
Fă-ţi o corabie din lemn de gofer …
Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească
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orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pământ va pieri.
Dar cu tine fac un legământ … .”120
Potopul este definit ca un mijloc al zeilor de a pedepsi păcatul şi răutatea omenirii. Zeii vor să repete crearea cosmogonică, sperând că aceasta de data aceasta va
fi mai reuşită. Tot divinitatea este şi cea care alege şi perechea umană sau grupul
considerat de o puritate absolută, deţinând capacitatea regenerării speciei.
Potopul se produce printr-o abundentă pluvială care acoperă pământul cu excepţia unui vârf de munte. Ploaia, în cazul povestirii biblice, durează 40 de zile şi
nopţi, iar inundaţia 150 de zile.
Poporul român crede însă că Dumnezeu a trimis potopul ca să înece uriaşii
răzvrătiţi împotriva divinităţilor.
„Acu urieşii ceia, pe care i-a fost făcut Dumnezeu, se făcuse foarte răi, aşa că
nici de Dumnezeu nu voiau să ştie, ziceau că ei sunt Dumnezeu. Ce să facă Dumnezeu şi cum să-i prăpădească? A dat cumpene, potopuri – şepte potopuri au fost – şi
tot nu li-a putut face nimică. Amu trăise 2000 de ani. Aude tovarăşul său în iad
că Dumnezeu se necăjeşte şi nu-i poate toropi. Trimite răspuns lui Dumnezeu, ca
să-l lese pe dânsul, că el îi va găti de zile. Dumnezeu i-a dat drumul. Când a ieşit a
început a strânge nouri şi a dat ploi, că a ajuns ploaia până sub cer. Atunci urieşii
au căzut toţi ca grânzele şi s-a curăţit lumea de ei.”121
Aceste soiuri de ploi de lungă durată sunt însoţite desigur şi de furtuni puternice, care provoacă mari stricăciuni. Ele au contribuit, după credinţa unor popoare, chiar şi la miturile cufundării faimoaselor continente: Mu sau Atlantida.
Mitul general al inundării totale a Pământului cu apă, din dorinţa zeilor de a
purifica lumea prin distrugerea speţei umane, este foarte răspândit. James George
Frazer de exemplu a adunat peste 200 de mituri ale potopului universal.

Cutremurul
Pământul, după credinţa poporului se mişcă numai cu ocazia cutremurelor.
Acestea au loc de obicei atunci când Dumnezeu se uită jos pe Pământ şi se supără
din cauza răutăţii oamenilor:
„Cutremuru îi sămnu că Dumn’ezo nu mai biruie răutat’e uoamin’ilor.”,
cât şi atunci când peştele care ţine pământul dă din coadă:
„În mare este un peşte, pe peştele cela stau patru stâlpi şi pe stâlpi pământul;
120
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când peştele clatină din coadă, atunci pământul se cutremură. De ar vrea să se întoarcă, sau s-ar clătina mai tare şi pe noi ni-ar prăpădi. Cei patru stâlpi sunt cele
patru posturi. Noi posturile le postim de aceea, ca să nu ne cufundăm. Dar amu un
stâlp e mai mâncat căci oamenii nu postesc.”122
Din cauza forţelor lor distrugătoare aceste fenomene sunt atribuite şi unor
divinităţi ca Poseidon, la greci, sau Susavoo, la japonezi.
Alături de potop, cutremurele sunt şi ele provocatoarele dispariţiei continentelor legendare amintite mai sus.
Însemnate evenimente istorice şi mitologice au fost precedate de cutremure,
chiar şi moartea lui Cristos:
„De la ceasul al şaptelea până la ceasul al nouălea sa făcut întunerec peste
toată ţara ... Şi în dată perdeaua din lăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus
până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis…”123
După credinţele poporului cutremurele sunt şi prevestitoarele unor evenimente sângeroase şi ale marilor războaie.

Fulgerul, tunetul, trăsnetul
Furtunile, după credinţa numeroaselor popoare, sunt provocate de furia zeilor. Armele acestor zei erau fulgerele, ei provocau tunetele şi îşi trăsneau adversarii
din cer. Fulgerul a fost arma lui Indra, a lui Zeus sau Jupiter în luptele lor, a germanului Donor sau al zeului scandinav Thor, care îl folosea de asemenea împotriva
uriaşilor şi a balaurilor în luptă, iar tunetul îl provoca prin lovitura cu ciocanul
său.
Triburile indiene din America de Nord cred în existenţa unui vultur (pasăre)
uriaş al furtunii – Thunderbirth – care cu o simplă privire a ochiului său putea
arunca săgeţi spre pământ, iar prin mişcarea aripilor sale provoacă tunetul. Tot
această pasăre este însă şi cea care poate păzi omenirea în timpul ploilor luptându-
se cu spiritele malefice.
Cercetând mai de aproape fulgerele putem constata următoarele:
		
		
		

– lungimea lor este diferită, putând fi chiar şi de mai mulţi kilometri,
– forma şi culoarea lor de asemenea este diferită,
– poate fulgera chiar şi din senin:

		„O trăsn’it ca dân sen’in.”,
spun ţăranii.
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Furtunile au fost cercetate deja cu multe secole în urmă, însă abia prin secolul
al XVIII-lea au fost înţelese corect aceste fenomene atmosferice. În anul 55 î.e.n.
romanul Lucretius, de exemplu constata că tunetul este provocat de ruperea norilor. Abia în secolul al XVIII-lea au început cercetările ştiinţifice ale fenomenelor.124
Tunetul, fulgerul şi trăsnetul, după credinţele poporului român sunt instrumentele lui Sântilie, care pe cer urmăreşte cu carul său spriritele rele. Tunetul
provine de la huruitul rotilor carului şi de la tropotele cailor. Fulgerul, care imediat este urmărit de tunet, provine de la amenintarea caiilor cu biciul său, până ce
trăsnetul este semnul că Sântilie a lovit cu săgeata lui dracii.
În Panteonul românesc sub numele de Sfântul Ilie este celebrat un zeu al focului şi al Soarelui, identificat cu Helios din mitologia greacă. Sântilie este imaginat
de popor ca o divinitate meteorologică, care provoacă în această perioadă de miez
de vară furtunile, fulgerele şi trăsnetele, leagă şi dezleagă ploile, hotărând totodată
şi locul şi data căderii grindinii.
Despre originea tunetelor şi fulgerelor legendele religioase dau explicaţia conform căreia Sântilie fusese un om de rând, care fiind ispitit de drac, din cauza
uciderii unui membru din familia sa fusese pedepsit de Dumnezeu. Cu trecerea
timpului însă Dumnezeu îi iertă păcatul, trecându-1 printre sfinţii săi şi-l înălţă
la cer într-o trăsură cu roti de foc, la care sunt înhămaţi cai înaripaţi. Sus în cer el
aleargă printre nori, trăsnind cu biciul său de foc pe acei draci, care l-au îndemnat
la fapta cea crudă. Deoarece aceştia însă se ascund pe Pământ, el trăsneşte în diferite locuri ale acestuia spre a-i nimeri.125
Ziua sfântului este ţinută în mare secret de către popor, crezându-se că în caz
contrar acesta ar afla despre sărbătorirea sa şi astfel ar celebra-o „cu mare pompă”,
„ar face părad’ieie mare”, provocând pagube însemnate ţăranilor. Este respectată
şi fără muncă, deoarece sfântul pedepseşte aspru pe toţi cei care în ziua lui lucrează:
„Nu să lucră în zâua lu Sânt’ilie, că atunce tădauna era vreme gre. Trăzn’e şi
fuljera … O fost înt-on an că o fost vreme bună la Sânt’ilie. O gând’it uoamin’ii că
tă ş-or face lucru. Tri cocii s-or îmburdat în zâua acie, numa în uliţa noastă. Pedig
n-o fost vreme gre. Ad’ecat’e tă bin’e-i şi nu lucri la Sânt’ilie.”126
Despre fulgere şi tunete se mai cred şi următoarele:
		 – primul tunet al primăverii de îl auzi, vei scăpa de multe griji
		  anul acela,
		
– dacă tună în luna ianuarie anul va fi rodnic, dar vor fi şi vânturi
		  mari,
124
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– dacă tună şi fulgeră des în ianuarie, este semn de răcoare mare
		  vara,
		 – când e furtună nu este bine să stai în pragul uşii pentru că te
		  poate trăsni,
		
– omului trăsnit nu numai trupul îi arde, ci şi sufletul,
		
– nu este bine să-ţi construieşti casa în locul în care a trăsnit,
		 – dacă tună nu te adăposti sub coroana pomilor pentru că acolo
		  s-a ascuns şi dracu, dar nu este bine nici să mergi prin mijlocul
		  drumului, ci mai spre marginea lui,
		
– dacă tună iarna se crede că în anul care vine va fi mare foamete,
		 – nu scutura merele până la Sântetru că vor veni furtuni cu pia		  tră, fulgere şi tunete,
		
– dacă plouă nu ţine ferestrele deschise că trăsneşte în casă,
		
– dacă lucrezi în zi de duminică va trăsni în tine,
		
– să nu înjuri când este vreme rea că va trăsni,
		 – să nu coşi în Săptămâna Paştilor, că va trăsni,
		 – să respecţi „joile rele”, că de nu vei fi pedepsit prin vremuri rele,
		
– fulgerele din timpul iernii sunt semne de viscole apropiate,
		
– celui omorât de trăsnet i se iartă orice păcat,
		
– fulgerul venit din senin este semn de ploaie,
		 – este interzis să-ţi tai unghiile la Ispas, deoarece poate trăsni în
		  tine,
		
– primul tunet al primăverii dă semn pentru încolţirea ierbii,
		 – dacă sameni în ziua în care au auzit primul tunet vara, (dacă
		  lunea, atunci în zi de luni), atunci va rodi pământul din belşug,
		
– lemnul aprins de trăsnet nu poate fi stins numai cu lapte,
					
ş.a.m.d.
Despre trăsnet ţăranul român mai crede că izbind în pământ, acolo se creează
o piatră a trăsnetului, care în şapte ani de zile ajunge la adâncimea grapei, iar cel
care o găseşte devine posesorul unor forţe supranaturale. Despre această piatră se
mai crede şi că totdeauna ia forma unei arme, de obicei topor.127
Venind din cer această piatră, purtătoare de forţe benefice, este capabilă să
gonească spiritele malefice sau poate fi utilizată în medicina populară, cât şi ca
amuletă.
Contra acestor fenomene mult periculoase oamenii acţionau prin procedee
asemănătoare celor practicate şi în cadrul apărării gospodăriilor şi ogoarelor împotriva grindinei, de exemplu: afumau încăperile casei cu tămâie sau cu muguri
de mâţâşoare, aprindeau lumânarea de la Paşti, respectau cu mare stricteţe zilele
indicate pentru păzirea împotriva lor, cât şi împlântând în cele patru colţuri ale
pământurilor fire de salcă.
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Coşbuc, George, op. cit., pag. 346.
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„Când îi vreme gre trabă să afumi în casă cu doi-tri muguri dă salcă, ca să nu
tragă fuljeru în ie.” (49)
Frica oamenilor este bine relevată şi prin faptul cum aceştia fac semnul crucii de fiecare dată când aud tunete sau văd fulgere, pronunţând totodată şi un
„Doamn’e fereşt’e!”

Zăpada, gerul, îngheţul
		„Iarna îi aşe dă frig dă nu poat’e ploie, numa n’inje.”,
afirmă ţăranii şi continuă în felul următor:
„N’eaua n’i-o trimet’e Dumn’ezo ca să astupe cu ie sămănăturile şi nu
înd’eţe până la primăvară.” (14)
Poporul utilizează diferite expresii pentru descrierea căderii zăpezii. „Fulguie”
după ţărani atunci, când zăpada cade sub forma de fulgi mărunţi. Când fulgii de
zăpadă sunt mari, ţăranul exclamă:
„Uoa, ie-t’e uită ce flocălăi pică p-afară!” (35).128
Expresia de „foitoieşte”, este dată ninsorii atunci, când acesteia i se alătură şi
un vânt puternic, care poartă zăpada de la un loc la altul.
,,Iarna moale” denumeşte perioadele mai calde ale iernii, când în loc de zăpadă de cele mai multe ori cade „ploaie cu n’eauă”, adică lapoviţă, sau ploaie, streşinile caselor picură, iar zăpada începe să se topească. Căderea lapoviţei provoacă de
asemenea neplăceri oamenilor, deoarece aceasta de cele mai multe ori formează
un strat alunecos pe pământ, foarte periculos. Apropierea perioadelor calde din
timpul iernii sunt vestite de obicei de cântatul necontenit al cocoşilor.
„Jeru” pentru ţărani înseamnă perioadele uscate ale iernii, când nu cade precipitaţie şi este un frig mare, adică „jeruieşt’e”. Despre aceste perioade se mai spune
şi că:
„Jeru uscat îi bun, că omoară bolile. Când iarna îi moale, atunce îs mulţ
bet’eji.” (28)
Streşinile caselor în timpul iernii sunt împodobite de ţurţuri, unul mai lung
decât altul. Aceştia la rândul lor prevestesc ţăranilor unele lucruri:

128

Un lucru foarte interesant este că eschimoşii utilizează patruzeci de denumiri pentru
diferitele forme ale zăpezii – nota autoarei.
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„Aşe a fi dă lung cocianu cucuruzului, cât dă lung îi ţurţuru dî la streşina căşii
iarna.” (55),
afirmă ţăranii.
Alţii susţin însă că lungimea ţurţurilor prevestesc mărimea cânepii sau a inului.
Despre căderea ninsorii se cred următoarele:
– „dacă până la Miculaş n-o n’ins atunci biztoşi pică oleacă dă
n’eauă, a n’inje” (56),
– „când să răcoreşt’e bin’e afară vin’e n’eaua” (16),
– „dacă t’i-i visa că scroafa cară paie în gură la culcuşu ii, atunci a
n’inje” (35),
– „îi bin’e să ţâi în mint’e ziua în care o n’ins, dâce îi bin’e să samen’i
în ziua aceea” (25),
– „dacă iarna îi n’eauă multă, anul a fi bun şi n-or fi furtun’i
mari” (55),
– „dacă în zâua dă Anul Nou îi n’eauă şi jer, anu a fi sănătos” (23),
– „dacă n’inje la Crăciun, anu a fi bun” (4),
– „dacă şoarecii îşi fac cuibu mai la înălţâmi, îi sămn c-or fi n’euri
mari” (19).
Timpul rece, care aduce ger sau zăpezi este vestit după credinţele poporului
de următoarele semne:
		
		
		
		
		
		

– iarna soarele apune roşu,
– câinele se tăvăleşte pe jos,
– ciorile croncănesc şi se adună laolaltă,
– toamna păsările călătoare pleacă devreme,
– pisica stă cu spatele spre cuptor,
– iarna vrăbiile se adună la un loc şi ciripesc cu glas tare.

Zăpada este folosită şi în cadrul unor procedee magice. Conform acestora se
crede că zăpada de la Bunavestire este bună pentru înfrumuseţarea tenului, cât şi
că pricinuieşte bine şi unor animale:
„Ce care să spală în n’eauă în martie, a ave obrazu mândru, alb.” (54)
,,Îi bin’e să dai puiilor să beie apă dân n’eauă topită, c-or fi sănătoşi. Apu
dacă vrei, poţ să şi topeşt’i dân n’eauă şi s-o ţâi în iagă, ca să ai multă vreme dân
ie.” (7)
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Mersul vremii
A) Semne generale
Mersul vremii – prognoze legate de date mai mult sau mai puţin fixe
ale calendarului
Un număr impresionant al prognozelor meteorologice sunt legate de
importante date ale calendarului. Mersul vremii al acestor date era o prognoză nu numai pentru ziua respectivă, ci deseori preziceau mersul identic
sau contrar al vremii unei alte date, săptămâni, luni sau anotimp. De exemplu dacă la Crăciun e frig, Paştile vor fi călduroase şi invers. Începând cu
ziua de 13 decembrie poporul cerceta mersul vremii cu scopul de a prevesti
timpul celor 12 luni ale anului. De menţionat este faptul că la această dată,
care până în anul 1582, momentul introducerii calendarului gregorian, a
fost cea mai scurtă zi a anului, era sărbătorită Sfânta Lucia.
Semnificaţia de omen există şi în meteorologie. Ca exemplu putem da
mersul vremii de la Paşti, care este identic cu cel de la Rusalii, după credinţele ţăranilor.
Nu numai ziua Sfintei Lucia era favorabilă pentru efectuarea unor observaţii meteorologice, ci şi numeroase alte date ale calendarului, îndeosebi cele care erau grupate în jurul celor patru momente cruciale ale anului,
adică în jurul echinocţiilor de primăvară şi toamnă, cât şi a solstiţiilor din
vară şi iarnă. Astfel de date erau cele ale celebrării Sfintei Maria Mică, Ziua
Crucii, Crăciunul, Anul Nou, Sânzâienele ş.a.m.d.
Există însă şi unele abateri de la mersul normal al vremii, cum, de exemplu,
sunt şi zilele din jurul datei la care sunt sărbătoriţi Sfinţii Arhangheli Mihai şi
Gavril sau cele ale Crăciunului, când de fiecare dată pot fi observate câteva zile
mai călduroase. Tot o perioadă asemănătoare este şi cea care este numită de popor
„toamna babilor” sau „toamnă târzâie”, adică o toamnă lungă, caldă şi cu soare:
„Dacă dă Anu Nou îi jer şi n’eauă, stele mult’e pă cer, atunci anu a fi bun, cu
nunţ mult’e.” (21)
„Dacă dă Anu Nou îi lună plină anu a fi bun.” (36)
„Dacă în zâua dă Anu Nou la mn’ezu nopţî ieşi afară şi t’e uiţ d-încătrău bat’e
vântu, poţ şt’i cum a fi anu. Dacă bat’e dân răsărit, anu a fi bun.” (46)
„Dacă la Anu Nou ceriu la răsărit îi roşu, anu a fi ploios.” (55)
„Dacă ploaie în sara Anului Nou, a fi scumpet’e.” (27)
„Frigu mare dî la Bobot’ează îi sămn dă an bun.” (33)
„Dacă tună şi fuljeră dă Bobot’ează a fi mare scumpet’e şi pagube mari om
ave.” (34)
„D-încătrău bat’e vântu înt-acolo a fi bun grâuu.” (13)
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„Încătrău stropeşt’e popa cu busuiocu la Bobot’ează d-acolo or vin’i ploile tăt
anu.” (6)
„Dacă la Streten’ie129 îi frig şi dă cele mai mult’e uări îi rece, atunci vara a fi şi
ie rece şi fără roduri.” (14)
„Dacă în zâua asta ceru îi săn’in pot sămăna grâu mult, dacă-i posomorât,
atunci nu-i bin’e să samen’i mult.” (33)
„Dacă în zâua asta ieşe ursu dân bârlogu lui afară, şi-i vreme bună, dă iel îşi
ved’e umbra şi să speriie dă ie şi să-ntoarce la locu lui, atunci asta însamnă că
a mai vin’i vreme re. Da dacă afară-i frig şi vreme urâtă, ursu nu-şi ved’e umbra, şi iel rămân’e afară, atunci nu păstă mult vin’e vreme bună.” (32)
„Cum îi Streten’iie aşe a fi şi vara.” (35)
„Dacă astăz or picura streşin’ile nu le-a mere bin’e albin’elor.” (2)
„Dacă 2 februarie îi cald, vara a fi caldă, dacă îi rece şi vara a fi la fel.” (1)
„Dacă dă 6 februarie îi frig păstă zece zâle a fi vreme bună, da dacă amu îi
vreme bună, atunce a fi frig.” (35)
„La mijlocu lu februarie tădauna n’e n’inje oleacă.” (54)
„Dacă pasările zboară pă sus, vin’e vreme bună, dacă zboară pă jos a fi
frig.” (23)
„Dacă zâua dă 24 februarie îi frig, n-a mai vin’i altu, da dacă-i vreme bună
a mai fi jer.” (49)

129

Stretenia este o divinitate meteorologică răspunzătoare de modificările climaterice
de la începutul lunii februarie. Se crede că ea la această dată a calendarului trece peste
apă şi dacă aceasta este dezgheţată, atunci ea îşi face un pod peste ea, astfel că aduce
ger şi viscol. În cazul în care găseşte încă gheaţă după ea va veni un timp mai frumos,
caldură. (Ghinoiu, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1997, pag. 192.)
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„Prima zî a Postului Mare, ce dă Sântoad’er130 un’ii o cred că-i începutu primăverii.” (55)
„Dacă dă Bunavestire îi zî sen’ină, scapi dă griji anu acela.” (55)
„Dacă dă Bunavestire vin mulţ cocostârji, n-a mai fi vreme re.” (32)
„Cum îi la Blagoveşt’e aşe a fi şi la Paşt’i.” (14)
„Dacă tună nant’e dă zâua asta vara a fi rece şi ploioasă.” (11)
„Dacă începutu lu aprilie îi ploios, atunci nu om ave road’e bun’e anu
iista.” (34)
„Dacă în Vin’ere Sacă ploaie anu a fi bun.” (22)
„Dacă în Vin’ere Mare pică t’iatră anu a fi bun.” (7)
„Cum îi vreme dă Paşt’i aşe a fi şi la Rusalii.” (6)
„Nu-i bin’e să dăşt’iz fereasta în zâua dă Sânjorj131 că a ploie şi a tuna.” (1)
„Dacă tună nant’e dă Sânjorj uă s-aud cântând broaşt’ile, a ven’i vreme
bună.”. (1)
O legendă transilvăneană vorbeşte astfel despre figura Sântoaderului:
		
,,Sunt două babe, cari umblă totdeauna câte cu un Făt-Frumos alăturea, şi anume
Baba Dochia şi Baba Paraschiva. Babă Dochia cu Sân-Toader, iar Baba Paraschiva
cu Sâ-Medru. Amândoi feţif rumoşii aceştia au, după unii câte şapte, după alţii câte
nouă, şi iarăşi după alţii câte doisprezece cai. Lumea e cuprinsă şi ferecată cu două
lanţuri: lanţu lui Sân-Petru şi lanţu lui Sânt-Ion.
Deci când vine Sân-Toader cu caii săi, sparge lanţul lui Sân-Petru, îşi face drum
şi intră în primăvară, şi nemijlocit după dânsul vine apoi şi Baba Dochia cu zilele
urâte şi ploioase. Când vine Sâ-Medru cu caii săi sparge lanţul lui Sân-lon şi intră în
iarnă, şi nemijlocit după dânsul vine apoi şi Baba Paraschiva.
Sân-Toader vine totdeauna înfocat şi călduroş, ca un Făt-Frumos, iar Baba
Dochia plouată şi morocănoasă că o babă. Asemenea şi Sâ-Medru cu Baba Paraschiva.”
(Marian, Simion Florea, op. cit., Vol. I., pag. 239.)
Baba Dochia este şi ea o semidivinitate meteorologică, care la începutul lunii
martie (1-9) este responsabilă pentru modificările climatice. Zilele Babei sunt perioada
care reflectă nestătornicia timpului în trecerea de la iarnă la primăvară. De obicei este
vorbă de o perioadă a anului când timpul este variabil, ninge, plouă. Aceste zile sunt
oraculare pentru mersul vremii în tot anul.
Zilele Babei sunt urmate de cele ale moşilor, care sunt mai blânzi, mai
îngăduitori, aducători de vreme bună. Ei opresc babele şi dezgheaţă pămâtul să intre
gerul şi să iasă căldură.
Poporul român mai celebrează, la o dată variabilă de la zonă la zonă (24 şi 28
februarie sau 1 şi 25 martie), şi pe zeul dragostei, pe Dragobete, care este considerat ca
fiind fiul Dochiei, şi totodată şi începutul primăverii.
131
		
Sânjorjul este o divinitate a vegetaţiei, este protectorul holdelor şi al semănăturilor,
care printr-o mişcare magică înverzeşte natura, şi tot el este şi cel care seamănă, că
mai târziu Sânedru să poată culege spre miezul toamnei. Despre această divinitate
Ion Ghinoiu scrie astfel:
			
„În tradiţia populară Sângiorzul, deschizătorul anului şi al verii pastorale şi Sâmedru, deschizătorul iernii pastorale, ar purta la brâu cheile anului cu care primul
înfrunzeşte codrul, al doilea îl desfrunzeşte. Între ei ar există un legământ pe viaţă şi
pe moarte: dacă pădurea nu este înfrunzită pe data de 23 aprilie, Sâmedru îl omoară
pe Sângiorz. Aceeaşi soartă o va avea şi Sâmedru dacă de ziua lui, 26 octombrie, Sângiorzul va găsi frunze pe arbori.” (Ghinoiu, Ion, op. cit., pag. 11.)
130
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„Dacă auz broaşt’ile nant’e dă Sânjorj, vara a fi bună.” (54)
„Dacă nant’e dă Sânjorj tună şi fuljeră, atunci în anu iesta a ploie mult şi om
ave road’e mult’e.” (14)
„Raua multă dî la Sânjorj îi sămn dă an bun.” (27)
„Dacă dă Sânjorj îi vreme bună, atunci tăt aşe a fi şi întră Sântămării.” (32)
„Dacă 1 mai îi zî cu soare vara a fi caldă şi ie.” (55)
„Când vin sfinţî ungurilor în mai tădauna îi frig atunci şi ind’eţ. Mai întâi vin’e
Pongrác (12 mai), apoi Szervác (13 mai) şi Bonifác (14 mai), cu frig şi cu ploi.
După ii vin’e Zsófia (15 mai), care tădauna aduce ploaie şi îi ce mai re dântra
ii. Orbán (25 mai)132 îi cel care bistoş că înd’eaţă.” (32)
„Rusalii umed’e, Crăciun trist.” (32)133
„Dacă la Medárd ploaie, atunci 40 dă zâle a ploie.” (37)
„Dacă dă Sânt’ilie nu ploaie a doaua zî bistoş a cura.” (14)
„La Lőrinc să schimbă vreme. Dacă a fi cald în zâua asta toamna a fi
lungâ.” (32)
„Mai dămult la Sântămărie s-o început toamna.” (14)
„Dacă dă Sântămărie înfloresc rujiţăle, toamna a fi lungă.” (35)
„Dacă tună dă Zâua Crucii, a fi lungă toamna.” (24)
„Dacă dă Zâua Crucii or mărs rândun’elile, toamna îi aproape.” (54)
„Dî la Zâua Crucii vreme să răceşt’e.” (55)
„Dacă cad’e ghinda înaint’e dă Sânmihai, îi aice iarna. (13)
„Dacă până la Sânmihai n-or mărs încă rândun’elile, atunci până la Anul
Nou n-a fi frig.” (55)
„Dacă la Sânmihai tună toamna a fi frumoasă, da iarna a fi gre.” (35)
„Dacă dă Sânmihai an’imalele să culcă una lângă alta, iarna a fi lungă şi
rece.” (37)
„Cum îi zâua dă Paraschiva, aşe a fi şi la Sânjorj.” (14)
„Dacă dă Sân’edru îi lună plină şi ceriu săn’in, atunci iarna a fi bună şi blânda. Dacă-i lună plină, dă ploaie uă n’inje, atunci iarna a fi aspră.” (32)
„Dacă la Sân’edru îi lună noauă iarna a fi jer mare.” (34)

În amitirile populaţiei modificările climaterice ale lunii mai – legate de celebrarea
unor sfînţi martiri ai calendarului catolic – sunt bine fixate din cauza consecinţelor
acestora. O informatoare relatează astfel:
		 ,,Înt-o miie noauă sut’e cinzăci şi unu uă doi, nu-m aduc bin’e amint’e, aşe înd’eţ
mare o fost p-aci dă Orban, că dimin’eaţa s-or dus uoămin’ii la sapă, apu or aflat
tăt cucuruzu înd’eţat. Aşe c-o trăbuit să-l semin’e înc-odată. Apu cum s-o sămănat
târzâu, toamna tăt o fost lapt’e, dă numa tare puţân’i or avut cucuruz. Că nu şt’iu
cum, da s-o întâmplat că la cât’e unu să-i rămâie cât’e on rând, doauă dă nu l-o ajuns
înd’eţu. Mai ales p-a lo ciie care aveu pământu pî la Chid’euş ... Apu toamna, luuam
chila dă cucuruz cu cât’e trispece forinţ. Apu aciie or fost ban’i atunci! Că o sută dă
forinţ ierau ban’i atunci la o casă, da astăz, pă bună cale, n’ici nu t’e-ai aplecă după
ii.” – informatoare Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996) din Chitighaz.
133
Poporul român leagă această credinţă de anticipare a mersul vremii următoarelor 40
de zile de celebrarea celor 40 de sfinţi, la data de 9 martie. Poporul crede că mersul
vremii din această zi mai prezice şi următoarele: dacă este gheaţă, toamna va fi lungă
şi bună, dacă nu toamna bruma va cădea repede.
132
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„Dacă dă Sân’edru bat’e vânt şi-i rece, iarna a fi gre şi ie.” (36)
„Dacă mijlocu lu noievrie îi alun’ecuş, Crăciunu a fi t’inos, da dacă îi vreme
bună, iarna a fi gre.” (21)
„La Erzsébet noap tădauna face ceva vreme. Iestă că şi n’inje.” (32)
„Dacă dă Intrarea Maicii Domnului (21 noiembrie) n’inje, anu a fi bun, da
iarna a fi gre.” (14)
„Dacă în zâua asta îi ceri săn’in cu stele mult’e vara a fi secetoasă şi anu
rău.” (55)
„Dacă de 21 noiembrie zâua îi săn’ină şi cu soare, vara a fi săcetoasă. Dacă îi
noroasă la anu vor fi mult’e boli.” (54)
„La Katalin dacă îi vreme moale Crăciunu a fi rece, dacă amu îi frig, atunci
Crăciunu a fi moale.” (32)
„Dacă dă zâua lu Sfântu Andrei îi lună plină şi ceru sen’in, iarna va fi
moale.” (44)
„Dacă dă zâua lu Sfântu Andrei cerul îi noros şi n’inje sau ploaie, a fi n’eauă
mare.” (55)
„Dacă în zâua lu Sântu Andrei visez tufă verd’e, iarna a fi lungă şi grea, iar
dacă în vis îi vid’e pureci, nu a fi aşe dă frig.” (45)
„Dacă dă zâua lu Miculaş n’inje, atunci Sânt’iuăn ua duce şi n-a mai fi
iarnă.” (32)
„Dacă dă Miculaş îi t’ină, la Crăciun a fi alun’ecuş.” (32)
„Cum îi zâua lu Luţoa aşe a fi şi tătă ienuarie.” (35)
„Crăcinun cald, Paşt’i rece. Crăciun rece, Paşt’i cald’e.” (13)

Mersul vremii – prognoze legate de anotimpuri
Anotimpul este o unitate de măsură calculată după fenomene atmosferice ale
echinocţiilor şi solstiţiilor. Numărul anotimpurilor poate fi:
			
– patru – după anul civil,
cât şi
			
– două (iarnă-vară) – după anul astronomic, (sau după calendarul
			  agrar sau cel vechi popular, sau cel al popoarelor nomade).
Principalele anotimpuri sunt vara şi iarna, toamna şi primăvara sunt anotimpuri de trecere, cu o mai mică importanţă, ele fiind introduse mai târziu în calendarul popular.
Trecerea anotimpurilor se face treptat, nu se leagă de o dată fixă a calendarului, astfel că trecerea poate fi cunoscută deseori cu mari dificultăţi.
După credinţele poporului român cele patru anotimpuri încep la următoarele
date:
			– primăvara la Dragobete,
			– vara la Onofrei,

Aspecte ale gândirii umane

146
			– toamna la Ziua Crucii,
			– iarna la Sfântul Nicolae.

Schimbarea anotimpurilor este marcată de diferite semne: ieşirea din ascunzişuri de iarnă a animalelor (vezi şi „zilele şarpelui”), zborul fluturilor şi al gâzelor,
reîntoarcerea sau plecarea păsărilor călătoare, căderea frunzelor, a ghindei, înverzirea sau desfrunzirea naturii etc.
Toate schimbările anotimpurilor erau considerate de oameni a fi urmări ale
rugăciunilor şi sacrificiilor oferite zeilor. Oamenii ofereau ofrande zeilor cu scopul de a grăbi îndeosebi sosirea perioadei de încălzire, moment important, a cărei
sosire era urmărită cu o mare atenţie. Deoarece în timpuri străvechi oamenii se
temeau că Soarele va muri, nu se va mai întoarce şi se bucurau când zilele începeau să se lungească, astfel că comunitatea îşi manifesta bucuria prin organizarea
unor serbări în cadrul cărora dansau, mâncau, chefuiau, erau buni unii cu alţii,
chiar îşi şi ofereau cadouri, printre care se aflau şi lumânări, simboluri ale luminii
crescânde.
Sosirea anotimpului cald era sărbătorită şi de comunităţile româneşti. Mulţi
dintre informatori ne-au oferit texte pe care ei în copilărie le scandau atunci, când
„vestitorii primăverii”, alături de ghiocel, care deschidea perioada frumoasă a florilor de primăvară, se iveau în satele lor.
Anotimpurile au calităţi şi caractere deosebite, sunt amplificate de un întreg
sistem de credinţe, care aparţin unei viziuni asupra lumii. Anotimpurile au fost
deseori identificate şi cu etapele vieţii umane, copilăria fiind identificată cu primăvara, maturitatea cu vara, bătrâneţea cu toamna şi moartea cu iarna.
„Primăvara începe atunci când să topeşt’e n’eaua.” (55)
„Primăvara începe la 13 săptămân’i dî la Crăciun.” (54)
„Dân cătrău vin primile ploi primăvara d-acolo or vin’i şi vara, şi acolo s-a face
grâuu bun.” (36)
„lnd’e tună primadată primăvara acolo a fi grâuu bun.” (55)
„Dacă primăvara îs mult’e goanje, anu a fi bun.” (19)
„Dacă primăvara ies furn’icile pân casă anu a fi bun.” (26)
„Primăvară cu mulţ şoareci însamnă an bun.” (30)
„Dacă primăvara tună dăvreme, atunce anu a fi bun.” (55)
„Dacă auz buhă cântând pân februarie, primăvara vin’e nu păstă mult.” (1)
„Primăvara vin’e atunci când înfloresc ghistin’ii.” (54)
„Dacă rândun’elile şi cocostârjii să-ntorc dăvreme, şi primăvara vin’e
ut’e.” (22)
„Vara Soarile umblă d-asupra Lun’ii.” (7)
„Ce mai caldă perioadă a verii o numim mn’ezu verii.” (11)
„Vara caldă vesteşt’e iarnă jeroasă.” (25)
„Vara a fi noroasă dacă fuljeră şi tună pân iunie.” (34)
„Toamna începe anu jidovilor, apu vin sfinţî jidovilor şi n’e aduc frigu şi ploile
dân septembrie.” (32)
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„A fi toamnă lungă dacă ghistin’ii înfloresc a doaua uoară.” (32)
„Aşe a fi anu, cum îi şi începutu toamn’ii.” (54)
„Dacă la începutu toamn’ii ploaie dimineaţa, a ploie şi la primăvară, dacă
ploaie la mn’ează, anu a fi frumos şi bun.” (14)
„Toamna caldă aduce iarnă lungă.” (3)
„Toamna frunzăle pică iut’e şi iarna vin’e iut’e. Toamna frunzăle pică târzâu
şi iarna întârzâie.” (41)
„Dacă în ludăi afli sămânţă încolţât’e, toamna a fi lungă.” (55)
„Pomi cu frunză multe toamna vestesc că iarna îi dăparte încă, da a fi gre, iară
la primăvara or fi mult vermi pă pomi.” (19)
„Dacă vezi mult’e pânză dă paiinjin, toamna a fi lungă.” (36)
„Când mókusu adună mult’e mod’iorele toamna, însamnă că iarna a fi
gre.” (34)
„Dacă gâşt’ile sălbat’ice să duc dăvreme dî la noi, pân septembrie, atunci iarna a vin’i iute.” (33)
„Dacă furn’icile dân vară îşi fac muşuroaie înalt’e, însamnă că iarna a fi lungă
şi gre.” (55)
„Dacă rândun’elile şi cocostârjii să duc devreme dî la noi, iarna îi aci. Dacă
stau mai multă vreme, iarna a fi târzâie.” (32)
„Iarna Luna îi d-asupra Soarelui.” (7)
„Dacă mâţa traje lângă foc, iarna a fi rece.” (6)
„Când îi cel mai mare jer, atunce sânt’em la mijlocu iern’ii.” (11)
„Dacă iarna îi n’eauă multă şi nu-s furtun’i, om ave dă biu dân tăt’e.” (6)
„Dacă iarna îi călduroasă, vara a fi rece.” (56)
„Dacă iarna a fi brumă multă, anu a fi bun.” (36)
„Dacă iarna vin’e dăvreme anu a fi îmbelşugat.” (25)
„Dacă iarna îi n’eauă multă îi ave grâu mult.” (33)
„Dacă să bagă şoareci şi iepuri dî pă pământ în sat, om ave iarnă gre.” (26)
„Cum a fi iarna o poţ spun’e şi după sprina porcului când tai porc. Dacă sprina îi groasă la început, începutu iern’ii a fi rece, dacă îi groasă la mijloc, mijlocu, dacă capătu, atunci capătu iern’ii a fi rece. Dacă sprina îi lungă şi subţâre, atunci iarna a fi lungă şi fără jeruri mari. lară dâpă cum îi aşezată în porc
poţ vid’e dân ce part’e or vin’e n’eauăle.” (32)

Calendarul lunilor – prognoze legate de lunile anului
Poporul denumeşte lunile anului prin expresii mai concrete, legate de vreme,
vegetaţie şi rod.
Denumirile populare ale lunilor sunt:
– Gerar, denumind gerul mare caracteristic lunii ianuarie,
– Faur, de la făurarii de fier care pregăteau plugurile pentru arat,
– Germănar, de la faptul că transmite puteri germinatoare seminţelor,
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– Prier, pentru că prieşte,
– Florar, adică luna florilor,
– Cireşar, luna cireşelor,
– Cuptor, luna cea mai caldă a anului,
– Măsălar, luna secerişului,
– Răpciune, luna vinului,
– Brumărel, luna în care încep să se lase brumele,
– Brumar, adică luna brumelor,
– Indrea, luna ninsorii, care şi-a primit numele de la Sfântul Andrei, săr	  bătorit de poporul român la data de 30 noiembrie.

Ianuarie/Gerar
„Dacă ienuarie îi moale, februarie a fi rece şi primăvara friguroasă”. (20)
„Ienuarie îi luna frigului ş-a n’egurii.” (13)
„Dacă în ienuarie tună şi fuljeră oamen’ii or ave pagube mari anu iista.” (54)
„Să zâce că dacă în zâua dă doauăzăci şi doi ienuarie a fi zî cu soare a fi vin
mult la toamnă, iară dacă 25 ienuarie a fi cu soare, să cred’e că atât’e zâle
rece om mai ave cât’e or trecut dî la începutu anului.” (55)134
„Dacă este n’eauă pă pământ s-o traji la rădăcina pomilor, că să aibă apă
dăstulă.” (3)

Februarie/Faur
„Februarie îi temeiu iern’ii. Îi aşe dă frig că creapă şi uoauăle.” (32)
„N’eaua dân februarie întăreşt’e sămănăturile.” (34)
„Dacă februarie îi urât, maiu a fi frumos şi anu a fi bun.” (15)
„Dacă apile în februarie or fi cald’e, s-a pun’e jer dân nou. (51)
„Februarie furtunos face Paşt’i urât’e, da cu cât vreme îi mai urâtă la Paşt’i, cu
atâta a fi anu mai bun.” (55)
„Dacă dă 16 februarie îi vreme bună a mai vin’i iarnă.” (54)
Martie/Mărţişor
„În mărţâşor bat cile mai tari vânturi. Luna asta are şi ce mai mare put’ere la
jer.” (32)
„Mărţâşoru îi ce mai năsănătoasă lună.” (14)
„În mărţâşor umblă şi strâgoiile, apu visurile îs mai rele.” (7)
„Dacă la începutu lu martie îi frig vin’e iarna ce mică.” (30)
„Mărţâşoru răcoros aduce an bun.” (25)
„Cu cât mărţâşoru îi mai uscat cu atâta a fi apriliie mai ploios.” (26)
„Raua multă dân martie îi sămnu c-or fi mult’e ploi în aprilie.” (54)
134

În Banat sunt legate prevestiri de datele 16-17-18 ianuarie. Aceste zile sunt numite
„zile fulgerătoare” şi sunt considerate ca zile rele de fulgere, trăsnete şi vifore.
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„Dacă tună mult în martie anu iesta a fi bun.” (34)

Aprilie/Prier
„Dacă aprilie îi călduros, cu vreme bună, maiu a fi rece. Iară dacă aprilie îi
rece, maiu a fi bun.” (30)
„Aprilie îi luna în care uşor să-nşt’imbă vreme, d-a ceie să fac glume mult’e.”(55)
„Dacă în aprilie îi vreme bună la vară or fi vremuri rele. Da dacă tă a ploie,
vara a fi frumoasă.” (1)
„Dacă în aprilie ploaie om ave dân tăt’e dă biu.” (2)
„N’egura dân aprilie îi sămn bun.” (6)
„Dacă tună în aprilie nu trabă să t’e mai t’emi dă jer.” (54)

Mai/Florar
„Ploaie dă mai îi dă aur.” (36)
„Dacă maiu îi ploios iunie a fi frumos.” (40)
„Pen’ile dă mai au mirosu tare.” (56)
„Dacă în mai îi vid’e goanje mult’e anu a fi bun.” (53)
„Greieri mulţ dă cântă sara om ave fân mult.” (32)
„Când vin sfinţî ungurilor pî la mijlocu lu mai tădauna îi frig şi-nd’eată.” (32)

Iunie/Cireşar
„Iunie uscat aduce grâu şi vin mult. Dacă îi rece şi ploaie mult tăt anu îl strâcă.”(50)
„Dacă îi vid’e furnicile umblând dă ici-coale a fi vreme bună.” (6)
„Dacă iunie îi rece îţ strâcă tăt’e planurile pă anu cila.” (55)
„Oamin’ii şi vântu dân iunie uşor să-nşt’imbă.” (32)

Iulie/Cuptor
„Luna iulie îi ce mai caldă lună a anului da ceie să numeşt’e cuptor.” (32)
„Căldura dân iulie îi sămn dă an bun.” (33)
„Dacă afli pânză dă paiinjin ruptă, îi sămn că vin’e ploaie.” (14)
„Dacă afli muşuroaie dă furn’ici înalt’e pă pământ, asta-i sămn c-a fi iarnă
gre.” (54)

August/Măsălar
„N’egura dân ogrez şi dî pă ape îi sămn că a fi vreme bună.” (32)
„Ploaie dân august subţârază vinu.” (55)
„Dacă mijlocu lun’ii îi vreme bună, toamna a fi frumoasă şi ie.” (24)
„Dacă or fi mod’iorele mult’e îi sămn că să gată dă iarnă gre.” (55)
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„Dacă în august auz cocostârjii croncăn’ind, asta-i sămn dă ploaie.” (49)

Septembrie/Răpciune
„Dacă septemvrie îi ploios şi primăvara a fi ploioasă.” (49)
„Dacă septemvrie îi cald, octomvrie a fi rece şi ploios.” (49)
„Dacă în luna a noaua tună d’es, îi sămn că la iarnă or fi n’euri mari şi că anu
a fi bun.” (13)
,,În septemvrie când vin sfinţî jidovilor, atunce tădauna îi frig şi ploaie.” (32)
„Dacă începutu lu septemvrie îi cald, toamna a fi caldă şi or fi mult’e fruct’e.” (56)

Octombrie/Brumărel
„Bruma uă n’eaua multă dân octomvrie însamnă că ienuarie a fi moale.” (14)
„Ploaie multă vesteşt’e decemvrie vântos.” (55)
„Vreme dân octomvrie îi soră cu ce dân mărţâşor.” (3 7)
„Jeru şi frigu d-amu îmblâzăsc iarna.” (36)
„Dacă iepurii să trag cătă sat vin’e iarna d-amu.” (56)
„Dacă frigu să pun’e d-amu a fi mare iarnă.” (2)
„Dacă nu pică frunzăle n’ici amu, iarna îi încă dăparte, da a fi gre şi lungă.”(35)
„Cu cât pică frunzăle mai iut’e să preved’e mai bun anu.” (33)

Noiembrie/Brumar
„Dacă ploaie mult în noiemvrie, decemvrie a fi vântos.” (55)
„Dacă ploaie la începutu lui noiemvrie Crăciunu n’e-a fi jeros.” (7)
„Dacă în noiemvrie a fi n’eauă multă pă pomi n-om ave muguri mulţ la
anu.” (27)
„Dacă nu s-or tras încă şoarecii în sat, iarna îi încă dăpart’e.” (30)

Decembrie/lndrea
„Dacă an’imalile trag cătă sat’e a fi iarnă gre.” (30)
„Dacă la începutu lun’ii îi jer, zece săptămân’i a mai jerui.” (55)
„Dacă vez mult’e ciori pă pământ îi sămn că nu păstă mult a n’inje.” (36)

B) Semne de ploaie
Va ploua dacă:
– Soarele este înconjurat de un cerc,
– Soarele este învăluit în ceaţă,
– Soarele se află printre nori,
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– vara musca intră în casă şi pişcă tare,
– dacă în timpul verii ziua este foarte cald, va ploua până la noapte,
– furnicile îşi cară ouăle de ici-colo,
– în serile de vară greierul cântă cu voce tare,
– vrabia se scaldă în praf,
– broaştele orăcăie cu voce tare,
– pisica este neliniştită,
– Luna are un cerc în jurul ei,
– Luna este gălbuie la culoare,
– dimineaţa vezi curcubeu,
– munţii îndepărtaţi ţi se par apropiaţi,
– dangătul clopotelor se aude de la mare depărtare,
– fumul nu vrea să se ridice, se lasă în jos,
– purecii, muştele, ţânţarii muşcă tare,
– păsările sunt neliniştite şi ciripesc cu voce tare,
– pisica se spală,
– vacile miros aerul, sunt neliniştite,
– te dor ochii, te bântuie reuma,
– dacă palma îţi este uscată, dacă ţie somn şi eşti abătut,
– obiectele se umflă,
– firul de păr se lungeşte,
– piatra asudă, îndeosebi marmura,
– sarea se topeşte,
– lâna se umflă şi se netezeşte,
– dacă vacile stau culcate afară pe câmp,
– râma iese afară la suprafaţa pământului,
– măgarul zbiară,
– gâştele sălbatice strigă,
– rândunica loveşte cu aripile suprafaţa apei,
– firul de pai se rupe pocnind,
– roata carului scârţâie,
– frunzele trifoiului se răsucesc,
– sunetele, mirosurile se întăresc,
– te doare bătătura,
– te mănâncă urechea, talpa sau subsuoara,
– Soarele te arde,
– negura este deasă şi întunecată,
– bălţile şi lacurile au un miros puternic,
– dacă cineva se îneacă (atunci plouă 40 de zile),
– toamna vrăbiile cântă cu voce tare,
– păunul strigă tare,
– oile sar, sunt neliniştite, se bat,
– albinele nu pleacă la mari distanţe de la stup,
– peştii sar în sus, peste apă,
– norii la apus sunt galbini,
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– negura se ridică în sus,
– seara este umedă,
– florile au miros greoi,
– vara asudă ferestrele,
– pânza paianjenului se rupe în două,
– îţi asudă mâinile,
– omori o broască,
– seara vezi multe stele sclipind,
– cocostârcii se învârt în aer,
– se varsă sarea,
– pisica toarce,
– fulgeră spre apus,
– ploaie cu bulbuci (va ploua şi mai mult),
– apa pusă la fiert fuge din oală,
– te dor şalele sau spatele,
– caii stau îngânduraţi,
– te mănâncă călcâile,
– ciorile se strâng la un loc şi croncăne,
– dimineaţa cerul e roşu,
– îmbraci hainele pe dos,
– de dimineaţă se arată curcubeul,
– fumul bufneşte înapoi pe horn,
– sfârâie pipa,
– te mănâncă nasul,
– te dor picioarele,
– porumbeii cântă mult,
– puii se joacă,
– uşa se umflă la ţâţâni.
Se mai crede că ploaia de dimineaţă nu durează mult, cât şi că dacă toată ziua
plouă şi seara Soarele apune roşu, înseamnă că va mai ploua.

C) Semne de frig
Poporul crede că vremea se răceşte, cât şi că va cădea zăpadă dacă:
– iarna Soarele este roşu,
– din depărtare se aud vocile,
– animalele trag spre sate,
– gâştele sălbatice zboară spre sud sau spre est,
– cocoşul în timpul nopţii cântă,
– vin iepurii în sat,
– porcii îşi aranjează culcuşul,
– vacile sunt neliniştite,
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– pisica se întoarce cu spatele spre cuptor/sobă,
– muştele zboară în jurul focului,
– vrăbiile se adună la un loc şi ciripesc,
– broaştele cântă înainte de 1 aprilie,
– iarna găseşti cărbuni încinşi dimineaţa în foc,
– Luna este acoperită de un văl,
– noaptea stelele lucesc,
– vine un vânt puternic dinspre răsărit,
– pisica se scarpină la uşă,
– piţigoii cântă lângă casă,
– cântă huhurezu,
– pisica zgârâie cu ghiarele rogojina,
– iarna cocoşul cântă spre seară,
– multe ciori zboară pe sus,
– zburdă oile,
– pe cer apare un nor cenuşiu,
– stol de ciori zboară spre sud.

D) Semne de vânt
După credinţele poporului se porneşte vânt dacă:
– Soarele e mic şi roşu,
– pisica este neliniştită,
– la apus cerul e roşu,
– sunt multe stele pe cer,
– răsăritul e roşu,
– te mănâncă corpul,
– cântă greierele noaptea,
– la apus norii sunt roşii,
– te ustură urechile,
– rândunelele se pierd printre nori,
– păsările zboară sus,
– oile sunt zburdalnice,
– pisica este neliniştită.

E) Semne de vreme rea
Se crede că vremea se strică dacă:
– în păduri e ceaţă mare,
– păsările bat la fereastră,
– huhuie hornul casei,

153

Aspecte ale gândirii umane

154
– seara pisica se cere în casă,
– ciorile trec în stoluri mari,
– se bat pisicile,
– păsările zboară jos,
– stelele par lăptoase,
– fumul se întinde pe cer,
– broaştele sar deasupra apei,
– ciorile croncănesc în glas tare,
– umblă muştele pe lângă foc,
– caii stau cu spatele spre gard,
– fumul vine înapoi pe horn,
– gâsca stă cu clonţul în pene,
– raţele se spală în praf,
– furnicile ies prin camere,
– te mănâncă spatele,
– iei căciula, cojocul pe dos,
– cucuveica cântă urât,
– pici de somn în timpul zilei,
– ies râmele prin grădini.

F) Semne de grindină
Va cădea „ploaie cu t’iatră” după credinţe dacă:
– fluieri în fântână,
– se apropie nori uriaşi,
– vara dintr-un moment la altul se face răcoare,
– norii aproape că ating pământul cu burta lor,
– apar nori gri pe cer.

G) Semne de vreme bună
Se aşteaptă vreme bună, după credinţele poporului, dacă:
– ies mulţi lilieci,
– vezi rândunele,
– ciocârlia cântă zburând în înaltul cerului,
– pisica are ochii mici,
– Soarele la răsărit este senin, vesel,
– dimineaţa şi seara se lasă negură,
– cade rouă multă,
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– noaptea greierele cântă mult,
– animalele sunt liniştite,
– paianjenul stă în mijlocul pânzei sale,
– cu cât vremea e mai caldă, cu atât sunt mai zgomotoase gâzele,
– cocoşul cântă mult,
– rândunica zboară la înălţimi,
– iarna gâsca „se spală”,
– Soarele şi Luna strălucesc curat,
– negura e albuie,
– norii sunt rozulii,
– Soarele asfinţeşte frumos şi senin,
– seara este uscată,
– negura se lăţeşte pe jos,
– lâna se încreţeşte,
– petalele florilor se deschid,
– se spală pisica,
– pisica stă în fereastră,
– câinele se culcă pe zăpadă,
– doarme pisica pe pat,
– cocostârcii coboară jos.

H) Semne de secetă
Seceta o prevestesc următoarele semne:
– coarnele Lunii stau în sus,
– vrabia se spală în apă,
– plouă în Vinerea Mare,
– mulţi gândaci se arată,
– Luna este roşie împrejur,
– vara sunt vârtejuri multe,
– toamna tună şi fulgeră des,
– Soarele răsare cu urechi,
– dacă treci cu mort peste apă.

I) Semne de schimbare a vremii
După credinţele poporului vremea se schimbă atunci când:
– pisica se spală, (va fi moloşag),
– ochii pisicii sunt mari,
– iarna cântă mult cocoşul,
– se sinucide, se împuşcă cineva,
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– fumul intră în casă,
– vitele mugesc uitându-se sus,
– stelele par mai mari ca de obicei,
– păsările zboară lin,
– se topeşte slănina în pod,
– ciorile zboară în cârduri,
– îmbraci hainele pe dos.

Proverbe legate de mersul vremii
Nor pântră stele nu dă fân, nici nuiele.
Sus stele, jos stele, vai dă tălpile mele.
Sus stele, jos stele, sărăcuţa pt’ele.
O rândun’ică nu aduce primăvara.
O rândun’ică nu face primăvara, n’ici on pom nu face pădure.
Nu-i n’ici dă soare, n’ici dă răcoare.
După vreme re vin’e ce bună.
Vreme bună nu ţân’e mult.
Şi n’eaua îi bună la vreme ii.
Şi vânturile la vreme lor îs bun’e.
T’e-a întreba iarna ce-ai lucrat vara.
T’emi-t’e dă vântu cu n’eauă.
Vântu aduce, vântu duce.
Vântu adună norii şi tă iel îi şi răsâpeşt’e.
La vreme caldă dân mijlocu iern’ii să nu t’e-ncrez.
Numa c-o floare nu să face primăvară.
Uomu îmbrăcat nu să t’eme dă iarnă.
Răsare soarile în tătă ziua, da nu să ved’e tădauna.
N’ici soarile nu poat’e încălzî tătă lume.
Cel ce să uită în vânt nu samănă, cel ce coată-n nori nu seceră.
Cel ce să-ncălzeşt’e la Soare, nu-i pasă dă Lună.
Cin’e umblă la Crăciun în chimeşe, la Paşt’i poartă cojoc.
Cu on strop dă ploaie pământu nu să moaie.
După ploaie nu mai trabă căciulă.
După vreme re îi săn’in.
Face dân iarnă vară.
Fie iarna cât de rece, numa mărţâşoru treacă.
O picat ca iarna gre.
Astăz ploaie, mân’e n’inje şi poimâin’e iară-i soare.
O tăcut cucu, o trecut vara.
Vara nu să poartă căciulă.
Uomu şi vântu dân iunie să schimbă uşor.
Dacă t’e-apucă Soarile în pat nu ţî-i face avere aztăz.
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Zicători şi expresii populare legate de mersul vremii
– „o trăsn’it ca dân ceriu săn’in”,
– „creapă şi uoauăle dă frig”,
– „or înd’eţat şi coarn’ile dî la vaci dă frig”,
– „o înd’eţat viţălu în vacă dă frig”,
– „cură ploaie ca dân uăl”,
– „şt’imbăreţ ca vreme”,
– „dân cătrău bat’e vântu”,
– „aşe-i ca vreme”,
– „să-ndoaie după cum bat’e vântu”,
– „mere-ai ca n’eaua d-amu-i anu”,
– „nu-l ajunje raua”,
– „s-o dus ca vântu”,
– ,,face dân iarnă vară”,
– „îi frig dă vin lupi-n sat”.

Mersul vremii, vremea în lumea visurilor
„Copii străin’i dă visez înseamnă vreme bună.” (54)
„Dacă tai carn’e în vis a ploie.” (27)
„Cojocu dân vis vesteşt’e iarnă gre.” (24)
„Pureci dă visăz a fi iarnă gre.” (45)
„Dacă visăz că t’e pt’ept’in’i, a ploie.” (7)
„Dacă t’e visăz cu clop dă paie uă rupt, îi sămn dă secită, uscăciun’e.”(49)
„Pământu crepat dân vis vesteşt’e secită.” (22)
„Părinţii morţi dă-i visez a ploie.” (6)
„Mama moartă dân vis aduce ploaie.” (6)
,,Fluturi dă vez în vis însamnă vreme bună.” (56)
„Nuci şi găuăci dă uoauă însamnă secită.” (49)
„Gâşt’ile albe în vis aduc iarnă şi n’eauă.” (39)
„Hold’e verz să leagănă în vânt, aduce vânt cu ploaie.” (55)
„Hold’ile coapt’e dân vis aduc secită.” (55)
,,Iepure fujind dă vez a fi vreme bună.” (25)
„Ciresăle dân vis vestesc vreme bună.” (37)
„Fărina din vis aduce n’eauă.” (28)
„Mort dă visez să schimbă vreme, a ploaie.” (48)
„Peşt’ile dân vis însamnă ploaie.” (14)
„Pihe dă visez a n’inje.” (16)
„Puii dân vis vestesc n’eauă.” (11)
„Caii dân vis vestesc vânt, furtună.” (55)
„Şerpe dă vez în vis a fi vânt.” (1)
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„Uăiile din vis îi n’eauă.” (36)
„Focu dân vis vesteşt’e vreme bună.” (7)
„Norii dân vis vestesc năcaz, nălin’işt’e.” (30)
„Soarile dân vis îi sămn dă vreme bună.” (34)
„Răsăritu Soarelui în vis aduce noroc.” (54)
„Soarile văzut la amn’ează, însamnă că ieşt’i la jumătat’e drumu.”(49)
„Cel ce vede Soarile apunând în vis a muri nu păstă mult.” (49)
„Ploaie cu t’iatră dân vis arâtă vrăjmaş.” (54)
„Fuljeru dân vis îi bunăvoie.” (50)
,,T’ina în care chelci în vis îi sămn dă năcaz.” (35)
„N’egura d’easă vesteşt’e boală.” (32)
„Noapt’e cu stele în vis îi bin’e.” (32)
„T’ina dă pă picioare îi ruşin’e mare.” (7)
,,Tună şi fuljeră în vis, asta-i pagubă multă.” (14)
„Vreme bună dân vis îi sămn dă bucurie mare.” (35)
„Dacă ploaie în vis îi săcera bin’e.” (2)
„Curcubăuu dân vis îi sămn că moare cin’eva.” (14)
„Steaua cu coadă dân vis vesteşt’e război.” (43)
,,Furtuna dân vis îi semn dă veste re.” (54)
„Dacă t’e trăzn’eşt’e în vis, tare-i rău.” (6)
„Dacă ţî-i frig în vis, îi fi bet’eag.” (27)
„Dacă alun’eci pă d’eaţă uă să rupe cu t’in’e, îi sămn dă vrăjmaş.” (55)
„Iarna dân vis îi sămn să nu t’e apuci de lucruri noi.” (14)
,,În vis Luna pică jos îi sămn că moare cin’eva.” (7)
„Dacă vez Luna întră nori în vis îi sămn dă vremuri grele.” (14)
„Stele dă vezi în vis îi bin’e.” (32)
„N’eaua dân vis aduce veşt’i.” (32)
„Dacă tună în vis t’i-i sfăd’i cu cin’eva.” (16)
„Ploaie şi în vis îi bună.” (37)
„Luceafăru dă-l vezi în vis, îi ave noroc.” (14)
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Credinţe legate de zilele săptămânii
la românii din Ungaria135
Săptămâna len’osului
„Lun’i îs Lun’iile,
Marţ îs Macaviile,
Mn’ercuri să mere la târg,
Joi oi târgui,
Vin’eri oi vin’i,
Sâmbătă m-oi hod’in’i,
Dumin’ecă oi lucra,
Dacă a lucra şi popa.
Părint’e, sfinţen’iie ta,
Am vin’it la dumn’eta,
Să-ţ înveţ crâsn’icu,
Cum să tragă clopotu.
N’icii tare, n’ici mereu,
Că m-am pus la furcă ieu!”136

Introducere
Timpul
Timpul vine din imensitatea trecutului şi, trecând prin prezent, duce spre un
viitor fără sfârşit. Omul a reuşit totuşi să-l stăpânească, prin faptul că l-a împărţit
în unităţi măsurabile şi repetabile, datorită observaţiilor empirice făcute asupra
ritmurilor vegetale, agrare etc. Distingând, observând şi sistematizând fenomenele repetabile ale naturii, omul le-a grupat pe acestea în unităţi de timp mai lungi
sau mai scurte, cum sunt: ora, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul ş.a.m.d. Unităţile, care pot fi naturale, cât şi artificiale, sunt o modalitate de a
organiza timpul, iar aceste fenomene, care se repetă cu o exactitate mai mică sau
mai mare, au o deosebită influenţă asupra vieţii cotidiene a omului.
Despre unităţile de timp cercetătorii afirmă următoarele:
135
136
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„Unităţile de timp în calendarul tradiţional al satului românesc sunt încadrări ale timpului în date concrete şi forme organice ce fac ca acest fenomen să
aibă un colorit mai variat, mai viu şi mai umanizat în raport cu calendarul fizicomatematic.”137
Aceste unităţi repetabile într-o formă mai mult sau mai puţin fixă conţin desigur şi o seamă de informaţii necesare pentru înţelegerea fenomenului general.
În descifrarea calendarului popular un rol semnificativ îl au acele fenomene
care au oferit omului puncte de repere pentru orientarea în timp: fenomenele cosmice (orologiul cosmic), animalele sau plantele (orologiul biologic), viaţa umană
(orologiul social).
Calitatea timpului nu este omogenă, lucru care provine de la valoarea diferită
a fenomenelor care au loc pe Pământ. Timpul de asemenea nu este uniform, unităţile de timp diferă nu numai prin durata lor, ci şi prin caracterul lor profan sau
sacru, pur sau impur, credinţele legate de acestea variind de la un sat la altul, cât şi
de la un popor la altul, trecerea de la o fază la alta fiind marcată de diferite semne.
Timpul este deci o dimensiune cosmică pe care filozofia mitologică a interpretat-o şi a clasificat-o în diverse forme, umane şi divine. După credinţele populare
zilele, de exemplu, apar antropomorfizate, se crede că ele au fost oameni care umblau pe Pământ.
Înaintea începutului lumii, cercetătorii vorbesc chiar şi despre o absenţă a
timpului în haosul de la început, care se trezeşte abia o dată cu trezirea zeului care
întruchipează această formă a existenţei. Acest zeu este cel care dă primul imbold
de mişcare roţii universului, pornind timpul până atunci static şi potenţial; astfel
timpul pornit, efectuează prima mişcare în actul de creaţie a lumii.138
Timpul poate fi divin, adică etern, ori uman, de scurtă durată. Între timpul
divin, adică etern, sacru şi imobil şi timpul uman, profan şi mobil, există însă deosebiri structurale. Unele mitologii, cum şi cea vedică, nu recunoaşte eternitatea
propriu-zisă a timpului divin, chiar dacă o zi din viaţa zeilor poate fi egală cu multe
milioane de ani solari. Mitologia biblică însă aminteşte despre o eternitate absolută, posibilă nu numai pentru Dumnezeu, ci în anumite condiţii chiar şi pentru om:
„…să nu întindă mâna şi să ia din pomul vieţii şi să mănânce şi să trăiască în
veci.”139
Timpul uman semantic poate fi clasificat în: trecut, prezent, viitor, trepte ale
vremii, personificate deseori de diferite zeităţi. La scandinavi apar de exemplu cele
trei fecioare Normele, până ce la greci cele trei Moire. Scurtimea vieţii umane
poate fi însă recuperată parţial prin credinţele legate de reîncarnare, prezente în
137
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credinţele unor mitologii – vedică, budistă, celtică –, posibilităţi de prelungire a
vieţii prin reluarea ei. Timpul uman însă, oricât este de prelungit, ori reluat, este
totuşi limitat:
„Zilele anilor noştri sunt 70 de ani; la cei mai în putere 80 de ani; iar ceea
ce este mai falnic în ei este osteneala şi deşertăciunea căci se duc degrabă şi noi
zburăm.”140
În credinţele diferitelor popoare timpul este personificat de diferiţi zei, totuşi
nici într-o mitologie nu există zeu care să controleze timpul, în vechile religii existau doar zeităţi care reprezentau timpul şi controlul destinului, dar nu şi controlul
timpului.
„E atât de putern’ic, încât nu-l poţi controla.”,
susţin unii informatori.
În Biblie găsim însă o tentativă de control al timpului, în cartea profetului
Daniel şi în Apocalipsa lui Ioan Teologul.
Timpul există în mod real şi omul nu numai că îi constată existenţa, ci îi atribuie însuşiri proprii. În satul nostru arhaic timpul nu rămâne numai un fenomen
cu caracter practic, ci merge mai departe. Ţăranul român ştie că timpul e trecător
şi-l experimentează zilnic, uneori reuşind să-l învingă. Însăşi omul este trecător
datorită nestatorniciei vieţii şi a lucrurilor din sentimentul mergerii lui către inevitabil, către moarte.
După concepţia ţăranilor timpul începe o dată cu crearea acestei lumi şi se
va sfârşi o dată cu ea, începutul fiind identic cu crearea lumii, iar sfârşitul prelungindu-se în eternitate. Despre anularea acestui timp se crede că va avea loc o dată
cu evenimentul apocalipsei, care nu este acelaşi lucru cu oprirea lui. Anihilarea
timpului pune în vedere înlocuirea lui cu un alt timp.
Timpul cunoaşte trei faze a căror importanţă prezintă diferite aspecte în credinţele poporului. Dintre cele trei trecutul păstrează o întâietate, deoarece el se
impune în mod obiectiv. Prezentul este momentul, este imediatul trăit, iar viitorul
este ceva posibil, care poate fi doar gândit. Trecutul este concret şi este atins de
om abia cu ajutorul memoriei. El este cel care domină timpul şi face posibilă cunoaşterea lui.
„Trecutul însă nu este încheiat şi detaşat, el alimentează prezentul şi deschide
viitorul. Trecutul este deţinătorul misterios al timpului; el este ca un sâmbure care
deţine de la început floarea şi fructul. În sistemul de credinţe populare tradiţionale
şi în modul său de a gândi, trecutul deţine timpul în sens principal.”141
afirmă Ernest Bernea.
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Cea de-a doua fază a timpului este prezentul care ocupă un loc aparent mai
puţin important în concepţia populară românească. Fără celelalte două faze el devine greu de prins. Prezentul este cel care actualizează trecutul şi deschide căile
spre viitor.
Cea de-a treia fază este viitorul. Dacă trecutul este o realitate obiectivă, iar
prezentul un curs al lucrurilor, atunci viitorul este ca o poartă deschisă posibilului, o idee sau o aspiraţie ce poate fi realizată. Viitorul nu poate fi observat, nici
experimentat, doar proiectat. El este imprevizibil şi nesigur, putând aduce cu el
bucurie sau teamă, succese sau pierderi.
Timpul îşi lasă amprenta şi în viaţa omului, care se desfăşoară fără opriri, cu
urcuşurile şi coborâşurile ei, deci nu stă niciodată pe loc. De la naştere până la
moarte, viaţa omului străbate un drum lung, în decursul căruia omul trebuie să
se supună acestei condiţii temporale, viaţa lui nefiind decât o oglindă a timpului
care ne este dat în mod originar. Timpul este o necesitate a condiţiei umane şi a
desfăşurării vieţii, este însăşi soarta omului.
Viaţa spirituală a satului este dominată şi de manifestări religioase şi magice,
care la rândul lor stau sub influenţa timpului, fără de care nu au nici un sens. El stă
la temelia actului magic şi ţăranul satului tradiţional trebuie să ia în seamă mersul
timpului, săvârşind actele la vremea lor, acestea căpătând astfel sens şi o împlinire
adevărată.
În religie sau în magie timpul are o mare însemnătate, ia parte la mersul actelor. În săvârşirea actelor distingem un timp fast sau nefast, eficace sau ineficace,
rodnic sau nerodnic. Însăşi calendarul poate fi privit ca o enumerare de timpuri
faste sau nefraste. Sărbătoarea fiind o ocazie de timp fast sau sacru, o condiţie favorabilă a executării unor acte de magie.
Calendarul însumează un număr de încadrări ale timpului, dintre care săptămâna reprezintă forma originară a misterului creaţiei şi o imitare în timp a acestui act. Prin cele şapte zile care o compun, săptămâna are o existenţă şi o durată
proprie. Ea există în mentalitatea populară mai ales prin calităţile zilelor, care au
diverse poziţii şi sensuri. La rândul ei, ziua este împărţită în subunităţi sau momente care au însuşiri şi acţiuni proprii asupra vieţii şi faptelor noastre. Unităţile
de timp devin deci un factor important în desfăşurarea activităţilor vieţii spirituale a satului.
Timpul variază atât de la individ la individ, cât şi pe momente, totuşi pot fi
stabilite şi unele trăsături generale. Ţăranul vede în timp altceva decât noi. În satul
tradiţional timpul este un fenomen mai puţin precis decât acela al savanţilor. Variabilitatea înţelegerii noţiunii de timp ţine deci în primul rând şi de preocupările
preferenţiale.
„Dar toate aceste valori convenţionale sunt de fapt definiţiile unor efecte particulare ale acestuia asupra unor categorii de fenomene şi evenimente care dirijează
existenţa lumii vii şi a lumii obiectuale. Timpul, în totalitatea lui, aşa cum încear-
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că să-l explice filozofia, mitologia, religia – este o noţiune încă inabordabilă minţii
omeneşti şi rămâne încă un concept misterios.”142
afirmă Victor Kernbach.

Săptămâna
Prezentare generală
Săptămâna este o unitate de măsură a timpului, egală cu numărul nopţilor
scurse între două faze lunare consecutive. Într-un an solar avem 52 de săptămâni,
fiecare cu câte şapte zile, zilele purtând denumirile aştrilor vizibili cu ochiul liber
de pe Pământ. Cu secole în urmă însă, multă vreme la romani săptămâna era de
opt zile, se numea chiar „nundinae”, iar zilele erau notate cu literele de la A la H.
Interesant este faptul că şi pe calendarul găsit la Sarmizegetusa Regia sunt
grupări de câte opt stâlpi, lucru care lasă de înţeles că săptămâna dacilor de asemenea era de opt zile.143
Cifra opt redă săptămâna celor mai temute şi respectate personaje mitologice:
Rusaliile, Sântoaderu etc. De asemenea este prezentă şi în câteva simboluri universale, fiind chiar şi simbolul echilibrului cosmic, însumând cele patru puncte cardinale cu cele patru intermediare. Octogonul este şi cel care mediază între pătrat
şi cerc, adică între pământ şi cer.
Poporul român a moştenit săptămâna formată din şapte zile de la evrei, având
la bază credinţa acestora conform căreia Dumnezeu a creat lumea în şase zile, iar
în cea de-a şaptea zi s-a odihnit.
Cifra şapte indică diferitelor popoare de asemenea importante evenimente.
De exemplu la babilonieni fiecare a şaptea zi a lunii era purtătoare de forţe magice,
zi în care se interzicea începerea noilor munci. La greci a şaptea zi a fiecărei luni
era dedicată lui Apolo ş.a.m.d.144
Popoarele atribuiau importanţă atât calendaristică, cât şi sacră cifrei şapte,
respectând printre altele şi următoarele lucruri:
		
		
		

– în fiecare al şaptelea an pământul era lăsat să se odihnească,
– după şapte ani datoriile se învechiau,
– fiecare a şaptea zi era zi de sărbătoare etc.

Cifra şapte este şi simbolul lumii materiale. Şapte sunt culorile curcubeului,
sunetele muzicii. Şapte sunt şi relele capitale şi virtuţile. Şapte planete au fost cu142
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noscute în lumea antică, la numeroase popoare zilele săptămânii civile păstrând
tocmai denumirile acestor planete şi ale zeilor tutelari ale acestora.
Astfel, denumirea zilei de duminică vine de la Dominis dies, iniţial denumirea
aceasteia a fost însă Solis dies, fiind dedicată Soarelui dătător de viaţă; abia mai
târziu, după identificarea lui Dumnezeu cu lumina, s-a transformat. Luni provine
de la Lunis dies şi era dedicată astrului nopţii, venerat de toate popoarele antice. Marţi vine de la Martes dies, fiind dedicată planetei Marte şi zeului tutelar al
războiului. Miercuri vine de la Mercuris dies şi a fost dedicată planetei Mercur şi
zeului tutelar al comerţului şi ştiinţelor secrete. Denumirea zilei de joi vine de la
Jovis dies şi este dedicată planetei Iupiter şi zeului tutelar al tunetelor şi fulgerelor.
Vineri vine de la Veneris dies, fiind dedicată planetei Venus şi zeiţei dragostei şi a
frumuseţii feminine. Denumirea celei de-a şaptea zi a săptămânii sâmbătă, a fost
împrumutată din limba ebraică (Sab(b)ata dies, „sabat”) înseamnă odihnă, iniţial
fiind însă dedicată planetei Saturn şi zeului agrar italic.
În limbile romanice, deci şi în limba română, zilele săptămânii au păstrat denumirea latină a planetelor cunoscute în antichitate. La popoarele germanice denumirile latine însă au fost schimbate cu cele ale zeilor corespondenţi din panteonul german. Popoarele semite, ca şi evreii, au dat denumire numai celei de-a şaptea
zi, sâmbetei, celelalte prind doar câte o cifră. Grecii au oferit denumire specială nu
numai zilei de sâmbătă, ci şi celor de vineri şi duminică. Poporul maghiar a preluat
la rândul său denumirile zilelor de la slavi, la care, spre deosebire de a pune ca prima zi a săptămânii duminica, au fixat începutul săptămânii lunea.
În cadrul celor şapte zile, şase, destinate să se rotească în jurul Soarelui, sunt
lucrătoare, fiecare având câte o activitate ocrotită de divinităţile care corespund
planetelor. Astfel de ziua de luni se leagă visul, de ziua de marţi ofensiva, de miercuri negoţul, de joi organizarea, de vineri dragostea, iar de ziua de sâmbătă evaluarea.
Semnificaţiile legate de zilele săptămânii sunt însă nenumărate. În cele ce urmează acestora le vom acorda atenţie.
Zilele deseori apar personificate în credinţe sau basme. În mitologia românească zilele au fost personificate în divinităţi de tip feminin cu atribute benefice
sau malefice. Dintre cele şapte sfinte – Duminică, Luni, Miercuri şi Vineri – reprezintă principiul binelui, iar Marţi, Joi şi Sâmbătă principiul răului. Cele şapte sfinte
personifică totodată şi timpul de la o răsărire a Soarelui până la alta. Ziua şi noaptea împart drumul Soarelui în două, faptul zilei şi faptul nopţii, fiind cele două
popasuri de căpetenie. Cele două fenomene sunt reprezentate de Sfânta Miercuri
şi Sfânta Vineri. Sfânta Vineri reprezintă amurgul, la apus, ea e cea care datorită
creştinismului, duce morţii până la imperiul Sâmbetei, dându-i luntraşului. Sfânta
Sâmbătă e despărţită de celelalte la ambele părţi de Apa Sâmbetei. Sfânta Marţi
este vecina de dincolo de râu a Sfintei Sâmbete. Ea reprezintă timpul de către ziuă
şi este stăpâna imperiului întunecat al duhurilor celor mai rele, a strigoilor bătăioşi, care ies din morminte, al celor neîngropaţi, spânzuraţi sau înecaţi.
Sfânta Marţi şi Sfânta Sâmbătă sunt urgisite de Dumnezeu şi de oameni, deoarece sunt personificări ale nopţii, astfel sunt şi zile nefaste ale morţilor. Sfânta

170

Aspecte ale gândirii umane

Marţi se desparte de Sfânta Miercuri prin Râul-de-rouă. La ea se află locaşul zeilor şi în grădina ei creşte pomul lumii. Sfânta Joi şi Sfânta Duminică personifică
ziua. După credinţa creştină Sfânta Duminică, după cea păgână Sfânta Joi este
identificată cu lumina zilei. Cele două babe cu diferite roluri au locaşuri învecinate
la mijlocul cerului. Sfânta Joi este răutăcioasă şi răzbunătoare, iute la mânie, deci
personifică puterea distrugătoare a Soarelui, până ce Sfânta Duminică o reprezintă pe cea binefăcătoare, căldura şi lumina.
Dintre sfintele protectoare ale săptămânii Sfânta Luni şi Sfânta Vineri au locaşul la răsărit, Sfânta Marţi şi Sfânta Miercuri la asfinţit, Sfânta Joi şi Sfânta
Duminică la miazăzi, iar Sfânta Sâmbătă, singură, la miazănoapte. Primele şase
sfinte sunt surori, numai Sfânta Sâmbătă este singură şi străină.
Fiecare dintre aceste sfinte are câte o stea pe cer, care stă deasupra locaşului
lor. Conform credinţelor populare când Dumnezeu vrea să pedepsească lumea,
arată pe careva stea şi ele ştiu ce gândeşte El, şi pentru că au suflet bun, vor da de
ştire oamenilor. În vreme de cutremur, rupere de pământ sau scufundări se arată
steaua galbenă a Sfintei Luni. La apariţia holerei sau a diferitelor boli apare steaua Sfintei Marţi. Vărsările de sânge sunt prevestite de steaua Sfintei Miercuri, iar
înmulţirea fiarelor sălbatice de cea a Sfintei Joi. Când apare pe cer steaua Sfintei
Duminici, poporul are de îndurat foamete.
Se crede că ar fi existat şi o a şaptea stea, dar aceasta a fost dată în grija Maicii
Domnului, şi când ea se va arăta pe cer, va fi sfârşitul lumii. Toate aceste stele sunt
numite de popor „stele logostele”:
„Departe, la răsăritul soarelui, au lăcaşul Sf. Luni şi Sf. Vineri, la sfinţitul
soarelui Sf. Marţi şi Sf. Miercuri, iar la miazăzi Sf. Joi şi Sf. Duminică. Iar la miazănoapte locuieşte singură, fără soaţă, Sâmbăta, şi ea nu e sfântă ca tovarăşele ei;
şi e străină între ele, căci toate celelalte sunt surori…
Dar, cică toate şase, afară de Sâmbătă, au câte o stea pe cer şi steaua fiecăreia
stă tocmai deasupra locaşului…
Din vreme în vreme, când vrea Dumnezeu să mai pedepsească lumea, atunci
să arată ori o stea, ori alta dintre cele şase stele ale sfintelor babe, că vezi, babele
ştiu gândul lui Dumnezeu şi cum au sufletul bun, dau de ştire creştinilor. Şi nu sarată oricare dintre stele, anumită una. Când e să fie cutremur de lume şi ruptură
de pământ şi scufundare de munţi, s-arată stea galbenă şi asta e a sfintei Luni, la
holeră şi boale s-arată steaua sfintei Marţi; la vărsări de sânge şi la cumplite de
război s-arată steaua sfintei Miercuri. Steaua sfintei Joi s-arată când a fi înmulţire
de fiare sălbatice cât să intre prin sate, iar a sfintei Duminici s-arată la foame.
Şi cică mai e şi-a patra stea, care ar fi fost să fie a Sâmbetei, dar a rămas să fie
a Maicii Domnului. Şi când se va arăta steaua asta, va fi sfârşitul lumii. Şi aceste
şapte stele poartă crugul cerului şi se numesc stele logostele.”145
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Conform credinţelor populare unele personificări ale zilelor pot fi răutăcioase,
pedepsind aspru pe cei care nu respectă interdicţiile legate de aceste zile. Astfel de
personificări sunt şi Marţ Sara, Sântoader, Joimăriţa sau Sântilie.
Poporul are încă şi obiceiul de a dedica zilele săptămânii diferitelor persoane
şi unor sfinţi. Conform acestor credinţe ziua de sâmbătă este a morţilor, iar zilele
de luni, miercuri, joi şi vineri sunt ale viilor, până ce marţi este a celora care se vor
naşte.
Având în vedere aşa-numita „săptămână bisericească”, zilele săptămânii sunt
dedicate unor sfinţi sau evenimente importante ale Bibliei. Luni devine astfel ziua
Sfântului Petru şi a Sfântului Pavel ori a Sfinţilor Arhangheli care dau şi iau sufletul oamenilor, crezându-se că cel care posteşte în această zi îşi lungeşte viaţa, şi
că orice dorinţă îşi pune îi va fi împlinită. Marţi este a Sfântului Ioan, pe alocuri
a Sfântului Ilie, deci a prorocilor. Miercuri este zi dedicată Maicii Domnului, deci
este celebrată prin post, spre binele tuturora. Ziua de joi este dedicată Sfântului
Nicolae, iar ziua de vineri Sfintei Cruci şi răstignirii, sărbătorită de asemenea prin
post. Duminica este a Învierii, este deci ziua celor vii şi e plină de lumină.146 De fapt
poporul consideră zile cu adevărat sfinte miercurile şi vinerile, pe care le celebrează prin post, spre binele său şi al întregii comunităţi.
Despre zilele săptămânii deja şi anticii – egiptenii, romanii şi grecii –, considerau că pot fi faste sau nefaste. Evaluarea acestora se făcea atât pe baza unor
evenimente petrecute în zilele respective – lupte, victorii, înfrângeri, catastrofe
etc. –, cât şi pe baza credinţelor legate de ele.
De exemplu la romani zilele nefaste erau numite „zile cu numere negre”, adică
„diesatro calculo notatus”.147 Nefaste erau de exemplu fiecare zi de după mijlocul
lunii, precum şi cele trei zile ale morţilor: 7 mai, 8 iunie şi 8 septembrie. În aceste
zile nu începeau lucru nou, nu construiau nimic, nu porneau la drum, nu se căsătoreau, nu efectuau afaceri etc.
La germani zilele de luni şi joi erau considerate bune, iar cele de marţi şi de
vineri, rele. La poporul maghiar ziua de marţi este considerată zi nefastă, iar la
poporul român, după cum am mai amintit, patru sunt faste şi trei nefaste.
În trecut poporul aproape pentru fiecare zi a săptămânii prescria interdicţia
efectuării vreunei munci. Marţea nu era îngăduit să-ţi întinzi pânza, joia nu se
torcea, „că numa dracu să bucură dă iele”. Vinerea nu se spăla, „că t’i-i umple dă
bube” ş.a.m.d.
Pentru omul secolului nostru una dintre cele mai rele este însă ziua de vineri,
de care sunt legate nenumerate credinţe. A fost întocmită chiar şi o listă a zilelor
norocoase sau fără noroc.148
Ambivalenţele zilelor – fast-nefast – provine de la oscilarea între cele două
sisteme de calculare diferită ale acestora:
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sau

– după sistemul de calculare creştin, înglobând credinţe şi obiceiuri
		  creştine
– după sistemul de calculare precreştin, înglobând credinţe şi obice
		  iuri precreştine.

După sistemul arhaic, popular săptămâna începea cu luni, deci luni, miercuri,
vineri erau zile impare şi nefaste. După sistemul liturgic, bisericesc săptămâna începea cu duminică, astfel ziua de marţi, joi şi sâmbătă erau impare şi nefaste. Ziua
de duminică deveni începutul săptămânii o dată cu răspândirea creştinismului,
fiind fixată ca prima zi a săptămânii de Constantin cel Mare în 321 d. Cr.
Ziua începutului de săptămână diferă şi de la un popor la altul, de la un cult
religios la altul. Evreii au fixat această dată în ziua de sâmbătă, arabii în vineri,
creştinii în duminică, până ce oficial a fost fixată ziua de luni. La români şi la popoarele sud-europene săptămâna începea şi în trecut cu luni.
Cercetând mai atent calendarul popular putem constata că în trecut joia era
o zi de sărbătoare, ca şi duminica. Datorită acestui fapt ea păstrează numeroase
practici precreştine, care indică acest lucru: Joimari, Joia Nemaipomenită etc.
Timpul săptămânii deci se împlineşte, se maturizează, joi fiind mijlocul săptămânii, după care se degradează pentru ca să se poată reînnoi. Orice început de
perioadă calendaristică este introdusă de speranţă în bine şi are un caracter de
omen, până ce sfârşitul acestor perioade sunt nefaste. Aceste credinţe sunt exprimate mai clar în cazul unităţilor de timp superioare, prin riturile de început de an
sau anotimp.
Ritualul de sfârşit şi început de săptămână cuprinde trei zile. Ziua de sâmbătă
are caracter nefast, fiind sfârşitul săptămânii. Ziua de duminică reprezintă victoria binelui asupra forţelor malefice acumulate în săptămâna anterioară. Luni marchează începutul săptămânii sub auspiciile cele mai favorabile activităţilor umane.
Săptămâna este deci o formă originară a misterului creaţiei, are un profil spiritual propriu. Şapte zile o compun, fiecare zi fiind bine definită, cu un caracter şi
o funcţie precisă, cu o natură şi un profil spiritual propriu.
			

„Fiecare îş are rostu ii.”,

declară ţăranul, exprimând prin aceasta tot cea ce s-a afirmat până acum.

Ziua
Alternarea zilei şi a nopţii, a luminii şi a întunericului a fost una dintre primele fenomene repetabile care au atras atenţia omului. Ca unitate de măsură calendaristică ziua solară cuprinde 24 de ore şi se împarte în zi (lumină) şi noapte
(întuneric). Aprecierea timpului diurn se face pe baza poziţiei Soarelui, urmărind
urcuşul sau coborâşul acestuia pe bolta cerească. În cadrul acestor mişcări, poporul român crede următoarele:
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„Conform tradiţiilor populare, urcuşul fiind greu, Soarele este ajutat de 12 boi,
un cal, nouă cai, un bivol, un bivol şi un cal, un leu slobod sau 77 de draci care sunt
arşi când Soarele ajunge la amiază. La coborâre, de la amiază până la asfinţit,
Soarele este transportat numai de 7 iepuri sau călăreşte pe un leu împiedicat.”149
Ziua este deci o convenţie a mişcării de rotaţie a Pămîntului în jurul axei sale,
iar modul de a împărţi ziua în ore provine de la sumerieni, care măsurau trecerea
timpului cu ceas solar. Timpul din zi şi noapte nu este uniform, ci este variat atât
calitativ, cât şi ce priveşte durata acestuia.
În cadrul celor 24 de ore poporul distinge diferite momente importante care
la rândul lor se împart în unităţi mai mici. Momentele zilei au denumiri diferite,
numărul lor variind de la o zonă etnografică la alta, în dependenţa minuţiozităţii
cu care omul dorea să redea cu o cât mai mare exactitate fenomenul care avea loc
– amurg, zori de zi, „ujină” ş.a.m.d., legându-se totodată de acestea nenumărate
credinţe. Momentele zilei, ca şi celelalte unităţi de timp, sunt pentru omul satului
realităţi obiective, cu însuşiri proprii şi cu unele efecte asupra vieţii acestuia. Cum
timpul nu e uniform nici diferitele secvenţe ale zilei nu sunt egale ca măsură şi nici
prin calităţile lor, însăşi zilele săptămânii fiind caracterizate de valori proprii.150
Momentele zilei sunt: zorii zilei, răsăritul, faptul zilei („când să creapă dă
zâuă”), dimineaţa, prânz (orele 8-9), înainte de masă, amiază, după-amiază, „ujina” (ora 17), asfinţit, amurg, seara, noaptea, miezul nopţii, fiecare putând fi bine
definită.
Amiaza este, de exemplu, acea perioadă când Soarele termină urcuşul:
„La mn’ază nu numa noi n’e hod’in’im oleacă, ci şi Soarile să hod’in’eşt’e. Apu
mâncă o bucătură dă prescură, be olecuţă dă vin, numa după aceie mere mai
dăpart’e.” (24)151
plu:

Aspectele zilei stau în strânsă legătură cu diferitele acţiuni magice. De exem		– „apă nă-ncepută să aduce nant’e dă răsărit”, (35)
		
– „nant’e dă ce răsare Soarile să fac vrăjile”, (40)
		
– „şi t’e schelz în rauă, nant’e d-a ieşi Soarile”, (5)
		 – „după asfinţit să nu dai n’imic dân casă, că ţî-i da norocu cu
		  
iele”. (18)152

149
150
151
152

Ghinoiu, Ion, Vârstele timpului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988, pag. 44.
Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Editura Amarcord,
Timişoara, 1999, pag. 497–498.
Cifra din paranteză indică numărul informatorilor enumeraţi în lista de la sfârşitul
studiului – nota autoarei.
Conform credinţelor din acest moment al zilei încep activităţile forţelor demonice,
astfel că comunitatea ţărănească săvârşea o sumedenie de acte de protecţie - nota
autoarei.
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Poporul crede că apusul este hotarul dintre zi şi noapte, până ce, de exemplu,
dimineaţa este momentul privilegiilor divine şi ale justiţiei omeneşti, este simbolul purităţii, un moment de obârşie. Apusul şi înserarea la numeroase popoare au
şi devenit chiar începutul zilei – vezi de exemplu la celţi, la evrei –, de aici provenind şi tradiţia de a începe sărbătoarea cultică la apus, de a practica deja o dată cu
lăsarea serii diferitele obiceiuri legate de unele sărbători calendaristice. Începerea
zilei la miezul nopţii este o tradiţie romană prelungită din cauza sacrificiului divin
care trebuia făcut de preoţi, fiind şi un mod de a calcula scurgerea timpului de
către astronomi.
Ziua denumeşte deci acel interval de timp care începe o dată cu răsăritul Soarelui şi durează până la asfinţit. Desigur acest interval de timp este de diferită
lungime, în dependenţa perioadelor de an în care ne aflăm. Poporul asociază ziua
cu lumina, iar lumina cu divinitatea. Efectuând însă cercetări mai amănunţite
în domeniul lingvisticii, vom putea demonstra că de fapt expresiile ce denumesc
ziua, lumina şi divinitatea sunt înrudite. În limba latină dies înseamnă „zi”, dius
sau divus „zeu”, diva „zeiţă”, iar divum „cer”.153
Noaptea este asociată cu întunericul, haosul, infernul, moartea. Ea este cea
care se amestecă cu monştri, cu gânduri negre. Este şi o imagine a inconştientului.
Fiind puţin mai atenţi, putem observa că reprezintă totuşi un dublu aspect, cel al
întunericului în care fermentează devenirea, cel de pregătire a zilei, când ţâşneşte
lumina vieţii.
La greci era personificată de Nyx, fiica Haosului şi mama cerului (Uranos) şi a
pământului (Gaia). Ea a dat naştere totodată şi Somnului, şi Morţii, viselor şi spaimei. Ea este cea care străbate cerul într-o mantie neagră într-un car tras de patru
cai negri, fiind însoţită de fiicele sale, de Furii şi de Parce.
Timpul nopţii în general este periculos pentru că circulă forţe magice care
provoacă multe nenorociri omului, tocmai din această cauză acesta se fereşte să
iasă afară noaptea. Pentru omul de rând noaptea este perioada activităţilor negative, iar împotriva puterii întunericului se protejează prin diferite vrăji sau talismane. Din punct de vedere al executării diferitelor vrăji sau descântece este însă
un timp favorabil. Vrăjitoarele noaptea activează, noaptea se adună şi chefuiesc
împreună, făcând multe rele.
Cele mai critice ore ale zilei sunt cele după miezul nopţii, când lumea este
lăsată pradă puterilor răului. Primul semn de salvare pentru aceasta fiind cântatul cocoşilor, care cântă când „aud toaca-n cer”, adică intră din nou în activitate
geniile bune.
Pentru identificarea diferitelor momente ale zilei sau ale nopţii oamenii în
trecut cercetau corpurile cereşti sau aştrii. În lipsa acestora ei aveau însă nevoie de
un orologiu terestru, uşor de observat, care să indice diviziunile timpului diurn.
Pentru recunoaşterea timpului se cerceta deci comportamentul animalelor şi al
plantelor, semnele unor fenomene terestre. Unul dintre cele mai des întrebuinţate
orologii era cocoşul. Popoare din diferite colţuri ale lumii au ales ca orologiu bio153

Evseev, Ivan, op. cit., pag. 497–498.
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logic acest animal, considerat încă din antichitate de origine divină. Armatele din
antichitate, precum şi cele medievale, de exemplu, duceau cu ele un cocoş ca să
vestească timpul schimbării santinelelor. Romanii împărţeau chiar timpul în trei
perioade de după cântatul cocoşului.154
Lumea antică a dat deci diferite semnificaţii cocoşului. A fost atât vestitorul
răsăritului, cât şi privighetorul somnului, dar şi simbolul războiului şi al luptelor.
Acest animal, care fusese închinat diferitelor zeităţi – Apolo, Minerva, Mercur,
Marte –, avea darul de a cânta în preajma momentelor de cumpănă, când spiritele
bune se confruntau cu cele rele, astfel că devenise, după credinţele poporului, paznicul hotarului dintre bine şi rău. El cântă de cel puţin trei ori, la miezul nopţii, la
trei ore înainte de ziuă şi la crăpatul de ziuă.
Abia după cântatul lui, care anunţă victoria luminii, îşi pierd puterea spiritele
malefice, se curăţă spaţiul nocturn de forţele ostile. În credinţele populare cocoşul
poate prevesti însă şi numeroase alte lucruri, secetă, timp ploios, sosirea musafirilor etc.
Ziua este deci o unitate de timp naturală impusă din cele mai îndepărtate
timpuri. În dependenţa calculării acesteia putem distinge diferitele tipuri ale zilei.
Ziua solară, acea unitate de timp care se scurge între două culminaţii superioare
consecutive ale Soarelui, are două miezuri, miezul zilei şi miezul nopţii, ambele
fiind momente critice în derularea timpului şi a vieţii, precum şi două hotare, la
răsărit şi la apus. Miezul nopţii şi al zilei sunt momente de odihnă nu numai pentru Soare şi Lună, ci şi pentru oameni. Miezul nopţii este momentul culminant,
când binele şi răul se confruntă cu puterea, între căderea nopţii şi miezul nopţii
desfăşurându-se o sumedenie de lucruri.
„Noapt’e nu-i bin’e să umbli p-afară că atunce umblă şi strigoiile, apu dacă
prind iele pă cin’eva, vai dă iel a fi.” (18)
Ziua civilă este acea unitate de timp care se scurge între două răsărituri consecutive ale Soarelui şi este de o lungime diferită, până ce ziua oficială măsoară
timpul scurs între două miezuri de noapte. Ziua rituală măsoară timpul dintre
două apusuri consecutive ale Soarelui, aceasta fiind o reminiscenţă dintr-un vechi
calendar ritual, având de asemenea lungime diferită.

154

Ghinoiu, Ion, op. cit., pag. 76–77.
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Zilele săptămânii
		
		Luni
Prima zi a săptămânii este dedicată Lunii, singurului satelit natural al Pământului, astrului nopţii, venerat de toate popoarele. Cu această zi începea săptămâna
după sistemul arhaic popular, astfel că era zi impară şi era considerată nefastă.
După sistemul bisericesc săptămâna începea însă cu duminica, astfel luni deveni
zi pară şi totodată fastă.
Conform credinţelor ziua este patronată de Sfântul Petru şi de Sfântul Pavel,
sau de Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril. Poporul crede că aceştia din urmă dau şi
iau sufletele oamenilor, aşadar în această zi e bine să posteşti, pentru că nu numai
îţi lungeşti zilele, ci ţi se îndeplinesc şi dorinţele.
„Lun’e îi bin’e să posteşt’i, că-i rămân’e sănătos şi îi ave viaţă lungă.” (9)
ne informează oamenii de la sat.
Posturile din această zi a săptămânii sunt însă binevenite şi în alte cazuri:
„Cila care posteşt’e lun’e, a vid’e mai bin’e cu uăt’ii.” (18)
„Dac-o muiere nu rămân’e n’icicum gre, atunce ţâie post doauăspece lun’i d-a
rându, c-apu nu păstă mult a ave şi ie micuţ.” (5) etc.
După credinţele poporului Sfânta Luni ţine la dânsa cheile celei dintâi porţi
a cerului. Când moare cineva mai întâi se duce la această sfântă, iar ea îl va lua în
apărarea sa, dacă a postit în zilele dânsei:
„Când moare cin’eva vin’e înjeru cu Moart’e. Apu Moart’e îi taie firu viieţî cu
coasa. Apu când îş dă sufletu, înjeru îl ie şi-l duce, şi-l dă Sfinţii Lun’i. Ie îi ce care
a purta apoi sufletu mortului şasă săptămân’i pă ciie lume, până ce ş-a afla locu
lui. Ie n’e rânduieşt’e cin’e ind’e să şadă, în Rai uă în Iad.” (9)
În zi de luni este bine să dai şi pomană, pentru că tot ce dai, este adunat de
sfântă şi le vei găsi în lumea cealaltă, după moarte.
Ca personaj mitologic Sfânta Luni este invocată pentru vindecare. Este chiar
şi o zi favorabilă pentru efectuarea practicilor de medicină, iar postul din această
zi contribuie la prosperitatea oamenilor şi a animalelor. Cel născut în zi de luni de
asemenea va trăi mult, va fi norocos şi sănătos, deşi puţin cam urât.
Sfânta Luni îşi are locaşul la răsărit, împreună cu Sfânta Vineri. Când deasupra acestui locaş se vede o stea galbenă, este semn de cutremure, rupere de pământ
şi de scufundări.
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Această zi este dedicată viilor, însă tot ce se petrece lunea pe Pământ este văzut şi de morţi, care uneori ne şi vizitează.
Marcând deci începutul săptămânii oficiale, când timpul se reînnoieşte, luni
are un caracter favorabil în efectuarea activităţilor umane. Este bună deci pentru a
începe orice activitate, dar totodată şi grea pentru că nu este indiferent rezultatul
acestora.
„Cum îi lun’e, aşe a fi şi tătă săptămâna.” (42)
„Cin’e râd’e lune, a râd’e tătă săptămâna.”, (27)
consideră informatorii.
E bine să te apuci de lucruri noi, pentru că îţi va merge bine şi uşor, nu ca şi în
zilele de marţi sau sâmbătă. La tot ce te vei gândi în această zi se va îndrepta spre
bine. De asemenea este bine să-ţi intre un om norocos în casă, pentru ca să-ţi aducă noroc şi ţie. Ocoleşte-l însă pe cel ghinionist. Dacă ai vreun duşman, atunci ziua
de luni este favorabilă şi pentru a plăti bisericii slujbe împotriva acestuia.
Poarta săptămânii nu este favorabilă însă ca să dai ceva din casă, pentru că
toată săptămâna vei da.
„Lun’e nu da n’imică dân casă, că ţî-i da afară şi norocu cu iele.” (38)
afirmă informatorii.
Nu este bine să dai nici sare, nici făină, că ţi se vor îmbolnăvi vitele. Iar dacă
dai afară gunoiul, „ţî s-or împroşca găin’ile”. Nici măcar ouăle din ciubar nu este
voie să le iei, pentru că nu vor mai oua toată săptămâna găinile. Luni este rea şi de
ape, deoarece deseori aduce ploi mari, înecuri.
Pentru luni mai sunt interzise şi numeroase alte activităţi:
– „nu mere la peţât, că dacă-ţ zâce nu o fată, ţ-or zâce şi alt’ile”, (17)
– „nu-ţ tăie und’iile, că ţî-i căpăta duşman’i”, (după unii informatori “îi
	  uita ce ind’e ai pus”), (24)
– „nu t’e spăla, că t’i-i îmbolnăvi de râie, ori t’i-i umple dă bube”, (5)
– „nu t’e spăla pă cap că, dă eşt’i însurat uă măritată, îi rămân’e văduv(ă),
	  iară dacă ieşt’i nă-nsurat uă nămăritată, ţ-a muri on frat’e uă o
	  soră”, (36)
– „nu îngropa morţ că-i dă rău pântru ciie vii”, (4)
– „nu t’e spăla pă uăt’i că ţ-î strâca vid’ere, t’e-or dure uăt’ii”, (40)
– „nu-i bin’e să faci şt’imb dă bucat’e că nu-i mai ave n’imica”, (41)
– „nu da împrumut uă împrumutu înapoi că nu ţ-a mere bin’e tătă săptă	  mâna”, (16)
– „logodna dă lun’i nu-i a bin’e”, (17)
– „nu lucra afară dă casă, nu săpa, nu săcera, nu strânje fân”, (21)
– „nu lucra cân’epă, că t’i-i bet’ejii”, (4)
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– „nu da n’imic afară dân casă că s-a săca lapt’ile vacilor”, (5)
– „nu număra găiin’ile că ţ-or muri”, (40)
– „nu t’e muta în casă noauă că nu-i ave haznă dă ie”, (9)
– „nu porn’i la drum lung”, (38)
– „nu pun’e cloşcă pă uoauă că numa cocoşi a scoat’e”, (6)
– „nu da cenuşe că-i rămân’e sărac”, (42)
– „nu coasă şi nu spăla han’e că dă ieşt’i n’evastă îţ moare uomu, dă ieşt’i
	  fată, ţ-a ploie la cunun’ie”, (18)
– „nu spoii că ţî s-or băga pepile/goanjile în casă”, (9) ş.a.m.d.
După cum putem observa, deşi prima zi a săptămânii reprezintă principiul
binelui, îi sunt atribuite şi o sumedenie de restricţii, respectarea cărora asigură
desfăşurarea favorabilă a vieţii comunităţii.

		Marţi
Marţi este cea de-a doua zi a săptămânii şi este dedicată zeului Marte, zeului
tutelar al războaielor, precum şi al planetei Marte. Numele ei vine de la Martes
dies. Conform credinţelor populare în această zi s-a urzit lumea şi Pământul, este
ziua în care Dumnezeu a despărţit apele de uscat:
„Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele cari sunt dedesuptul cerului şi
să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
„Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de apă a numit-o mări…”155
Această credinţă la rândul său este anticipată însă de una alta, conform căreia Dumnezeu a început crearea lumii în prima zi a săptămânii evreilor, adică
duminica, făcând lumina şi întunericul, după care în a doua cerul şi abia în a treia
Pământul.156
După calendarul popular marţi este o zi pară, după cel bisericesc este însă o zi
impară, personificată de Sfânta Marţi. Sfânta Marţi îşi are locaşul la asfinţit împreună cu Sfânta Miercuri, iar când steaua ei apare pe cer, atunci se prevede holeră
sau venirea diferitelor boli gele.
Această sfântă răutăcioasă, ca şi Sfânta Joi sau Sfânta Sâmbătă, reprezintă
timpul de către ziuă – „timpul mânecării” –. Ea este stăpâna imperiului întunecat,
al duhurilor celor mai rele, bătăioase şi arţăgoase, a strigoilor care ies din morminte, şi a celora care se fac lupi, precum şi a celora neîngropaţi, spânzuraţi sau
înecaţi.
Locaşul ei se desparte de cel al Sfintei Miercuri prin Râul-de-rouă. Această
rouă, după credinţele poporului român este sfântă, astfel că peste ea nu pot trece
duhurile rele. Sfânta Marţi este totodată şi vecina de dincolo de râu a Sfintei Sâmbete, cealaltă personificare a nopţii.
155
156
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Marţi este o zi nefastă, plină de restricţii care trebuie respectate cu mare aten-

– „nu umbla cu furca uă cu fusu, că nu-i bin’e”, (42)
– „să nu coşi, să nu t’e speli că dă ieşt’i n’evastă, ţ-a pica păru dân cap,
	  iară dă ieşt’i fată nu ţ-a creşt’e păru”, (5)
– „să nu coşi că ce-i coasă a fi pântru morţ”, (34)
– „nu-ţ tăie păru că nu-i bin’e”, (15)
– „nu ieşii sara afară în capu gol c-or vin’i strâgoile şi t’e-or lua dă păr”, (41)
– „nu lucra afară pă pământ că nu ţî s-or face bucat’ile”, (21)
– „nu t’e scălda că pică ura uoamin’ilor pă t’in’e”, (9)
– „nu începe lucru nou că nu ieşe cu spor”, (8)
– „nu trece păstă apă că marţa să spală nemilostivile”, (9)
– „nu toarce, că mâncă zvârcolacii Luna”, (18)
– „nu lucra la chimeşi că-i sămn dă moart’e”, (26)
– „nu lucra la chimeşi că-s pântru morţ”, (38)
– „nu lua haina noauă că nu-i bin’e”, (18)
– „nu urzî pânza că marţa Dumn’ezo o urzât lume”, (9)
– „nu pun’e borş că s-acreşt’e”, (9)
– „nu lega boii la plug că să fac cu nărav”, (22)
– „nu sămăna şelată c-a fi amară”, (22)
– „nu-i bin’e să faci nuntă uă să ţâi logodnă, uă să meri a peţî că n-a fi
	  n’imic d-acolo”, (17)
– „dacă ploaie marţa, tătă săptămâna a ploie”, (26)
– „marţa îţ mărg tăt’e lucrurile pă dos, aşe că nu fă n’imic”, (34)
– „nu-i bin’e să ari uă să semin’i n’imic că n-or ieşi bin’e”, (23)
– „nu fă casă n’ici fântână că nu-i a bin’e”, (23)
– „nu t’e tund’e, mai ales dacă-i şi lună plină, că îi fi bet’eag”, (5)
– „n-adu prunci pă lume în zâua asta că-i lucru rău, îi nătrebn’ic”, (24)
		ş.a.m.d.
Ziua, în general nefastă, este totuşi favorabilă efectuării unor lucruri. Este bine
să pui cloşcă pe ouă, pentru că va scoate puicuţe. Marţea poţi să-ţi cauţi şi de măritat, iar dacă faci cuiva un bine, va fi răsplătit cu acelaşi lucru.
Ziua de marţi fiind o zi rea, aduce numeroase nenorociri. Are chiar şi trei ceasuri rele, dar este rea îndeosebi seara. Are şi personificări periculoase, cum sunt:
– Marţ Sara, este o reprezentare mitică românească, cu înfăţişare hidoasă, care se arată celora care lucrează în seara ei. Denumirea aceasta fiind folosită
în Transilvania şi Banat.
– Marţole, este reprezentarea mitică feminină, care personifică ziua de
marţi, o zi nefastă a săptămânii, imaginată ca o femeie bătrână cu putere diabolică.
Este un duh feminin extrem de rău, care pedepseşte femeile care lucrează în ziua
ei. Această strigoaică locuieşte în păduri şi văzduhuri. Umblă prin casele oamenilor marţi spre miercuri seara şi foloseşte diferite metode de tortură pentru pedepsirea femeilor. Denumirea apare în zonele de contact cu Transilvania şi Banat, ori
de-a lungul unor vechi drumuri pastorale frecventate de oieri ardeleni.
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Credinţele legate de această personificare mitică sunt frecvente şi la românii
din Ungaria. Emilia Martin, în lucrarea sa apărută în revista Foaia noastră, publică următoarele date despre aceste reprezentări mitice:
„Marţ sara dă la şasă nu să mai lucra nimic că zâceu că vine marţ sara, şi-l
bate pă care lucră, şi face rău cu el… Să zâce că să face muiere Marţ Sara.”
„Marţ sara zâceu că-i sara dracului. Strâgoaie în marţ sara o avut putere.
Numa marţ sara să pute strâca că aciie o fost zâuă răutăţâtă.”
„Când avei prunc mic în tătă marţ sara tămâiei pî la uşi, pî la fereşti şi nu viie
strâgoaie. Apu strâgoaie o vinit pân cheie uşii. O putut vini pân nimic, numa s-o
ivit înlontru.”
„O vecină d-a lu mama me o avut soacră. Ş-aciie o fost aşe bosconitoare. O
strâgat Marţ Sara pă fereastă la vecina mamii că şi nu spele vasăle Marţ Sara! Ie
o gândit că soacră-sa, uă tare vecină o putut fi. Numa dârt-ace le-o spălat. Şi zâce
că s-o culcat afară, că atunce să culcau aşe. O vinit Marţ Sara. Zâce că nadă o
avut acolo la horn că o fost dăştis. Acolo o fost pusă o căldare cu apă şi o opărească
Marţ Sara pă ie. Numa că ie o ştiut ce-s aşte, şi dăloc o tras brăcinaru dă la om
dân gaci, ş-o legat uşe. Ş-o strâgat: „Haidaţi că arde dealu Vivileului!” Zâce că s-o
dus tă văietându-să Marţ Sara. Nu ştiu că văzut-u-o uă numa u-o auzât, că cineva
u-o prostit. S-o-nfricat bătrâna. No, zâce, nu le mai spăl în viaţa me marţ sara.”157
Ziua de marţi şi pentru poporul maghiar este o zi nefastă, cu numeroase interdicţii legate de efectuarea unor munci casnice, cum sunt şi torsul, spălatul etc.
Toate aceste credinţe legate de aceste fiinţe mitice izvorăsc din sărbători băbeşti
de origine arhaică peste care s-au suprapus unele obiceiuri creştine, religioase.
Figura acestui personaj mult temut al panteonului românesc, cercetată printre altele şi de marele folclorist maghiar Diószegi Vilmos, este deseori asociată şi
cu cultul morţilor, astfel că în această zi se impune o conduită morală deosebită.
Toate zilele consacrate morţilor sunt însă favorabile şi actelor magice, deoarece
asigură o mai bună intrare în contact cu spiritele de dincolo.

		Miercuri
Cea de-a treia zi a săptămânii este miercuri, zi dedicată de romani zeului şi
planetei Mercur. Denumirea ei vine de la Mercuris dies. Acestă zi este mai puţin
importantă la români decât vineri sau duminică, însă mai însemnată decât celelalte. Este ziua dedicată de popor Maicii Domnului, în cinstea căreia credincioşii
postesc. Maica Domnului a devenit patroana zilei după apariţia creştinismului,
157
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lucru care l-a moştenit probabil de la o divinitate feminină a vegetaţiei, înrudită
cu Sfânta Vineri.158
În folclorul românesc Sfânta Miercuri apare ca o sfântă bătrână, slabă şi necăjită, care locuieşte în cer, păduri sau pustiuri. Sfânta se ocupă de hrana animalelor
sălbatice. Locaşul şi-l are la asfinţit, împreună cu Sfânta Marţi, de care este despărţită prin Râul-de-rouă, şi personifică revărsatul zilei. Reprezintă principiul binelui. La ea se află chiar şi locaşul zeilor, iar în grădina ei este şi pomul lumii. Conform credinţelor steaua sfintei apare pe cer când sunt vărsări de sânge şi război.
Ziua de miercuri este o zi fastă, după sistemul bisericesc, dar o zi nefastă, după
sistemul arhaic popular. Este personificată într-o sfântă apărută frecvent în basme şi poveşti. Conform credinţelor populare ea apare noaptea, în visul bolnavilor,
vindecându-i.
Ziua de miercuri, ca şi cea de vineri, este considerată „dătătoare de viaţă”,
deoarece este dedicată crucii, totodată este şi ziua în care s-a născut Soarele.
„Apu, când Dumn’ezo o făcut Pământu o văzut că trabă să puie şi n’işte luminători că altfel tă întun’eric a fi. Aşe o făcut apoi Soarile, mai apoi Luna şi stelile.” (41)
În ziua dedicată Sfintei Miercuri de asemenea sunt interzise numeroase munci:
– „nu să fac nunţ uă petreceri că-i păcat dă Dumn’ezo că în zâua asta s-o
	  ţânut şi sfatu înpotriva lu Isus Cristos şi o avut loc trădare lu Iuda”, (9)
– „nu-i bin’e ca muierile să lucre că fac bube pă brânci”, (5)
– „nu-i bin’e să t’e speli că-ţ moare bărbatu”, (38)
– „nu spăla că t’e-or urî uoamin’ii”, (4)
– „nu fă leşiie că-i păcat”, (42)
– „nu mânca dă dulce că-i zî dă post şi-i rău dă primejd’iie”, (34)
– „nu mânca dă dulce că nu t’e-nsori/măriţ”, (18)
– „nu ferbe chimeşile că-i rău dă boală”, (35)
– „nu pun’e raţă pă uoauă c-a scoat’e numa răţoi”, (7)
– „nu t’e du la peţât că Sfânta Mn’ercuri îi văduvă şi-i rămân’e şi tu”, (9)
– „cila care să cunună uă mere la peţât în zâua asta, a rămân’e văduv”, (9)
– „nu lucra că-i face bube la înt’iieturi şi t’i-or dure brâncile”, (3)
– „nu t’e spăla pă cap că-i rău dă boală”, (18)
– „să nu coşi uă să nu torci că-i rău dă boli”, (42)
– „nu lua uoauăle dân cuibar, că faci bube pă obraz”, (40)
– „nu sămăna, da n’icii nu rupe crăstăveţî dî la laoză, că ies amari”, (22)
– „nu tăie und’iile, că-i păcat”, (9)
– „nu da n’imic afară dân casă că sacă lapt’ile vacii”, (18)
– „nu da cenuşe dân casă că-i rămân’e sărac”, (42)
– „nu pun’e brânca pă sâtă că faci bube”, (20)
– „nu înt’ind’e pânza că nu-i bin’e”, (9)
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– „nu spăla că-i be apă pe ciie lume”, (24) etc.
zi.

În general, efectuarea oricărei munci casnice este interzisă femeilor în această

Ziua de miercuri este mijlocul săptămânii bisericeşti, fiind totodată şi o zi
dedicată viilor. Totuşi copilului născut în această zi curată şi binefăcătoare nu i se
prezice mult noroc. Nu trăieşte mult, circa 30 de ani, şi toată viaţa lui e sărac.
Miercurile sunt favorabile pentru a plăti slujbe pentru duşmani şi pentru a
ţine post negru în scopul diferitelor lucruri, îndeosebi dacă postul este ţinut în
miercurile dinaintea vinerilor cele mari de peste an:
„Posturile ţânut’e mn’ercure îs tăt aşe dă fontoşe, ca şi cile dân vin’eri. Iară
dacă ţ-ai pus în gând ceva şi ai vre să ţî să-nplinească, posteşt’e cu tăt sufletu
mn’ercurile dinaint’e vin’erilor mari că ţî s-or înplin’i.” (5)
Este favorabilă de asemenea şi muncilor bărbăteşti în afara casei: arat, semănat, cosit etc.:
„Mn’ercure îi bin’e să samin’i, să ari că tăt’e ţ-or răsări bin’e în pământ, îi ave
dân tăt’e dă bogăt.” (21)

		Joi
A patra zi a săptămânii este dedicată de romani zeului şi planetei Iupiter. Numele ei vine de la Jovis dies. În credinţele populare româneşti Sfânta Joi reprezintă
principiul răului şi locuieşte la miazăzi, împreună cu Sfânta Duminică. Arătându-se steaua ei, e semn de înmulţire a fiarelor sălbatice.
După concepţia păgână Sfânta Joi e lumina zilei, statut pe care în credinţele
creştine îl ocupă Sfânta Duminică. Cele două sfinte au locaşuri învecinate la mijlocul cerului, rolul lor este însă total diferit. Sfânta Joi este răutăcioasă, răzbunătoare şi iute la mânie, ucigându-i repede pe care vrea să-i pedepsească, astfel este
personificarea unei forţe distrugătoare.
Conform declaraţiilor unor cercetători, ziua de joi era celebrată în era precreştină la fel ca şi în cea creştină ziua de duminică. Calendarul popular oferă unele
dovezi pentru sprijinirea acestor afirmaţii, cum ar fi şi numeroasele practici precreştine din această zi a săptămânii. În Maramureş, de exemplu, până în prezent
se mai fac nunţi joia, şi până chiar în secolul al XIX-lea încă era respectată ca zi de
sărbătoare:
„Sărbătorile şi obiceiurile calendaristice sprijină ipoteza că Joi a funcţionat în
spaţiul carpato-pontic-danubian ca o sărbătoare a săptămânii, dedicată cultului
şi odihnei, singură sau alături de Duminică.”159
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Patronată de Sfântul Nicolae, ziua de joi este personificată la români de o femeie sfântă şi binevoitoare, soră cu zilele de duminică, vineri şi miercuri. Sfânta
Joi locuieşte printre nori, în cer, şi de aici îşi manifestă puterea miraculoasă asupra
oamenilor şi gospodăriilor acestora. Ziua de joi apare însă foarte rar sub înfăţişare
de sfântă, este mult mai frecvent prezentă în credinţele poporului sub forma unei
figuri mult temute.
Joimăriţa este o zeiţă a morţii în panteonul românesc, care se leagă de cultul
moşilor şi strămoşilor, devenită un personaj justiţiar, care descoperă şi pedepseşte
fetele şi femeile leneşe. Aceasta apare ca o femeie cu înfăţişare fioroasă, cu cap
uriaş şi păr lung, despletit, cu dinţi mari, ca o adevărată zmeoaică, o stafie sau un
duh necurat.
Conform credinţelor poporului român Joimăriţa vizitează focurile de Joimari
aprinse pentru fiecare mort în parte sau pentru toţi morţii acasă, în cimitir sau în
curtea bisericii. Acest obicei este un rit funerar de incinerare a morţilor specific
poporului autohton, practicat şi generalizat înainte de apariţia şi generalizarea înhumării creştine.160
Din divinitatea morţilor Joimăriţa devine treptat un personaj justiţiar temut,
care controlează şi pedepseşte fetele şi femeile leneşe. Îndeosebi pe cele care n-au
terminat torsul până Joia Mare. Modul de pedepsire al acestora era arderea degetelor şi a mâinilor, „pârlitu părului”:
„Muierile trăbuieu să ghet’e până la Paşt’i cu torsu, că dacă nu, vin’e Joimăriţa
şi le ped’epse pă cile len’eşe. Le ard’e la jejite, uă le pârle la păr, ca să le vadă tăt
satu, că n-or fost harn’ice, nu ş-or gătat lucru pă când o trăbuiit.” (9)
Joimăriţei deci, al cărei nume vine de la ziua de joi din Săptămâna Patimilor,
românii din Ungaria îi atribuie, alături de numeroase atribute malefice, şi cel de
stăpână a câlţului şi a lânii, care controlează arta torsului.
Joimăriţa pedepseşte însă uneori chiar şi flăcăii, care până în ziua ei n-au reparat gardurile sau nu au îngrijit bine animalele în timpul iernii:
„Tăt ficioru îş vid’e dă dobitoace tătă iarna, că dacă nu, apu le vin’e şi l-or vreme, ca în Săptămâna Paşt’ilor să-i ieie la brânci Joimăriţa, că nu ş-or făcut lucru
aşe cum ar fi trăbuiit.” (41)
Joi este acea zi a săptămânii în care timpul se maturizează, fiind mijlocul,
adică puterea săptămânii. Fiind impară, deci nefastă şi periculoasă, totuşi e favorabilă pentru comunicarea cu spiritele de dincolo. De asemenea este favorabilă şi
executării unor acte de magie.
Deşi în general este o zi slobodă pentru orice, sunt cunoscute şi un număr
considerabil de interdicţii legate de această zi. Înseşi sărbătorile cele mai legate
dintre toate câte sunt ţinute de femei, şi pe alocuri de bărbaţi, sunt negreşit joile
rele. Joile rele sunt 9, 12 sau 15 la număr şi sunt de două feluri:
160
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– joile nemaipomenite sau fulgerătoare, un ciclu de trei zile
nefaste pentru cei care nu le respectă (Joia din Săptămâna Brânzei, Joia din Săptămâna Paştilor, Joia din Săptămâna Rusaliilor),
– joile oprite (pomenite), adică joile după Paşti, care cuprind un ciclu de nouă joi nelucrătoare între Paşti şi săptămâna a doua după Rusalii, când sunt interzise anumite activităţi casnice, agricole sau pastorale.

Aceste zile erau dedicate unor fenomene ale naturii potrivnice omului: grindină, furtuni, vânturi puternice, trăsnete, îngheţ, incendii, brume târzii, revărsări
de ape, ploi mari, secetă sau arşiţă, pentru mânia văzduhului. În cadrul acestor
zile sunt prevăzute unele interdicţii de muncă în speranţa că ele vor fi îmbunate şi
transformate din forţe malefice în forţe benefice, binevoitoare:
„Dî la Paşt’i până în prima săptămână după Rusalii joile nu să lucră, că dacă
îi lucra, atunci mân’iie cerului s-abat’e asupra căşii tale. Nu să spăla, nu să voşole,
nu să lucra în ogreadă că t’e t’emei că or vin’i ploile, or pica t’etrile şi nu ţ-a mai
rămân’e n’imic pă pământ.”(22)
Rele pentru piatră, nelucrătoare, însă slobode pentru distracţie şi joc. Acestea
sunt joile rele, care sunt ţinute atât pentru a opri mânia Sfântului Ilie, cât şi pentru
diferitele boli – ameţeli sau înnebunie –, ori pentru sănătatea vitelor, rodirea pomilor şi a semănăturilor.
În tradiţia populară sacralizarea acestor zile are probabil o motivaţie multiplă.
O serie de interdicţii şi practici magice sunt legate de fenomene meteorologice,
credinţe ce pot fi scoase doar cu greu din capul oamenilor care cred în ele.
În joile oprite femeile se fereau chiar şi de spălat, călcat, tăiat unghii, crezând
că astfel morţii vor bea leşie pe cealaltă lume, ori că ele înseşi vor primi boală în
oase.
„Muierile nu spălau n’ici d-aciie, că zâceu c-aşe morţî or be apă cu sopon’ele
pă ciie lume. Da să t’emeu şi că ş-or căpăta tarit’e boală-n cioant’e.” (18)
Cea care coase în aceste zile nu va avea noroc la măritat. Conform credinţelor
se va căsători cu un om urât, dar este mult posibil ca să-şi îngroape în acea zi şi
norocul.
„Joie să nu-ţ înveţi n’ici boii la plug, c-or fi cu nărav!”, (23)
ne informează sătenii, şi or fi ştiut ei ceva.
Conform credinţelor în ziua de joi este bine să mergi la peţit, să faci logodnă,
nunţi sau ospeţe. Este chiar şi ziua în care feciorii fac vizite fetelor, fiind o zi bună
pentru dragoste.
„Joie t’e du la peţât c-atunce îi ave noroc la fet’e. Atunce îi bin’e să faci mulătşaguri.” (17)
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Fiind dedicată întru totul viilor, chiar şi cel care se naşte în această zi este
considerat norocos, devenind om bogat în viaţă, deseori un bun negustor.
Poporul mai crede că joi este bine să urzeşti pânza, ori să croieşti albituri,
pentru că vor ţine mult. Va fi însă durabilă nu numai haina făcută joi, ci şi ploaia
de joi, deseori pentru un timp de două săptămâni:
„Dacă începe să ploaie joie, atunci doauă săptămân’i a tă ploie.” (40)
Postul ţinut în zi de joi de asemenea este binevenit, iar dacă cineva va posti în
Joia Mare fără să mănânce ceva, cu trei zile înainte va presimţi ceasul morţii sale.
„Cin’e posteşt’e joie dă dânaint’e dă Paşti, cu tri zâle mai dăvreme a şt’i când
a muri şi s-a put’e găta dă drum.” (9)

		Vineri
A cincea zi a săptămânii este dedicată de romani zeiţei Venera şi planetei Venus. De aici, din Veneris dies provine şi denumirea vineri. În credinţele populare
ziua de vineri este personificată de o femeie bătrână, Sfânta Vineri, o babă, care
protejează femeile căsătorite, ajutându-le mai ales la naştere.
„Când la o muiere gre îi vin’e vreme, atunci numa dî la Dumnezo Sfântu, dî la
Maica Precistă şi dî la Sfânta Vin’eri poat’e aşt’epta ajutori.” (4)
Tot ea căsătoreşte fetele sau îngrijeşte animalele sălbatice. Poporul crede că
sfânta trăieşte prin munţi sau în pustiu, locuri însingurate, unde numai animalele
sălbatice mai trăiesc, uneori prin lumea cealaltă. De acolo vine în ajutorul celor
găsiţi la nevoi, când este invocată în descântece, rugi sau vrăji.
„Dacă ai von năcaz, vo boală, roagă-t’e la Sfânta Vin’ere că ie ţ-a vin’i în ajutor
la cile grele.” (9)
Poporul crede că vineri este cea mai importantă zi a săptămânii după duminică:
„Îi ce mai mare dântă tăt’e zâlile săptămân’ii. Îi jumătat’e dă dumin’ică.”, (9)
Vineri este cea mai sfântă zi a săptămânii, respectată de popor printr-un post
sever, deoarece în această zi fusese răstignit şi Isus. Ziua ocupă chiar un loc de
cinste în credinţele credincioşilor, datorită evenimentelor biblice din această zi,
numindu-o şi Ziua Crucii. La rândul său postul este un mod de a curăţa trupul şi
sufletul de rele, de a asigura sănătatea şi bunăstarea. Dacă omul posteşte în această
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zi, după credinţele poporului, îi va merge bine şi îi va veni de mare ajutor. Celui
care posteşte îi sunt iertate păcatele şi i se îndeplineşte orice dorinţă:
„Posteşt’e vin’erile că ţ-a mere bin’e, şi Dumn’ezo ţ-a ierta păcat’ile.” (15)
Postind, omul va scăpa şi de bolile rele, de durerea de cap, de diferitele boli ale
ochiului:
„Cin’e posteşt’e vin’erile, scapă dă bolile cile rele, n’icii uăt’ii, n’icii capu nu l-a
dure.” (42)
Postul ţinut în zi de vineri este bun şi pentru a prezice ursita cuiva:
„Tare ieram noi kíváncsi, tăt’e, că ce n’i-i dat, apu făcem cât’e tăte, ca să aflăm
cum n’e-a fi norocu… Dă pildă, nu mâncam tri vin’eri d-a rându n’imic, postem.
Apu în a triie sară, când băgam prima bucătură în gură, o luam ş-o ascund’em,
ca să n’e-o băgăm noapt’e su perină. Că aşa şt’iiem noi, că în noapt’e ciie ţ-î visa
ursâta. …Da, tare n’e t’emem, ca nu cumva să visăm copârşeu, c-asta însămna că
nu n’e-om mărita n’iciodată.” (5)
Fetele care posteau vinerea însă în marea majoritate puteau fi sigure că se vor
mărita în curând, mai ales dacă consumau mâncare o singură dată pe zi.
Postul mai păzea oamenii şi de vremea grea şi furtuni:
„Posteşt’e vin’erile, ca să nu t’e t’emi dă vremuri grele.” (38)
Sfânta Vineri care apare des în povestiri, îşi are locaşul la răsărit împreună cu
Sfânta Luni şi reprezintă principiul binelui, ca şi zilele de duminică, luni sau miercuri. În scurgerea timpului ea reprezintă amurgul. Noaptea fiind însă a morţilor,
ea duce morţii în imperiul Sâmbetei. Duce sufletele până la Apa Sâmbetei, iar
acolo le dă pe seama luntraşului.
După sistemul arhaic popular vineri este o zi nefastă, până ce după sistemul
bisericesc este considerată fastă. Această zi acumulează trăsăturile unei vechi divinităţi a naturii, elemente ale cultului Maicii Domnului şi ale Sfintei Paraschiva.
La poporul grec această zi este chiar şi numită Paraskeve.
Ziua de vineri este celebrată de numeroase alte popoare, iar cultul zilei este o
dovadă a unităţii culturale şi religioase a vechilor seminţii indo-europene, care au
avut probabil o zeitate feminină a naturii, dragostei şi fecundităţii, al cărei prototip
este Venus.
Ziua de vineri este dedicată viilor, fiind şi ziua crucii şi este dătătoare de viaţă.
Este şi ziua în care se practică semănatul şi răsăditul busuiocului, folosit atât în
riturile creştine, cât şi în diferite acte de magie:
„Busuiocul trabă sămănat vin’ere, ca să crească mândru şi să minoasă bin’e.
Apu să-l uz încă nant’e dă răsăritu Soarelui, că aşe trabă.” (3)
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De această zi a săptămânii sunt legate numeroase restricţii mult respectate de
poporul credincios, în speranţa obţinerii sprijinului venit din partea sfintei:
– „vin’ere nu t’e sfăd’i cu n’ime că-i ajunje rău”, (42)
– „nu vorbi mult că nu-i bin’e”, (32)
– „nu cânta că astăz l-or răstign’it pă Isus Cristos”, (9)
– „nu spăla că t’e-a dure capu”, (18)
– „nu spăla că-i face vermi”, (4)
– „nu t’e spăla pă păr că ţ-a pica firu cila cu noroc dân cap”, (9)
– „nu t’e spăla că-ţ moare bărbatu”, (24)
– „nu fă leşiie că după moart’e îi be apă şi ven’in”, (38)
– „nu spăla chimeşi că îi dă rău”, (34)
– „nu toarce că ţ-or coace jejit’ile, uă ţ-or pica und’iile”, (6)
– „nu toarce că ţî-i toarce maţăle”, (9)
– „să nu torci lână că pă ciie lume ţî s-a sucii după grumaz”, (26)
– „să nu coşi că dă t’e-npunji cu acu, s-or face bube pe jejit’e”, (18)
– „dacă coşi, ţî-i cosî şi gura”, (15)
– „să nu coşi că nu-i face a bin’e”, (4)
– „să nu coşi că nu t’i-i mărita”, (34)
– „să nu coşi că t’e poceşt’e Sfânta Vin’eri”, (42)
– „nu cârpii, că nu ţân’e mult”, (40)
– „nu-ţ tăie und’iile că aşe ţî-i pun’e spin’i în drum”, (9) ş.a.m.d.
Ziua de vineri este de altminteri binefăcătoare şi curată, tocmai din această
cauză femeile se feresc de efectuarea oricărui lucru, fiind considerată cea mai primejdioasă dintre toate zilele săptămânii, îndeosebi pentru dânsele, pedepsindu-le
aspru, pentru că n-au respectat-o.
Alte restricţii mai sunt:
– „nu pun’e hăizaş pă casă că numa păsările s-or bucura dă iel şi ş-or face
	  cuib acolo”, (16)
– „nu scopii pân casă că s-a umple dă stăln’iţă”, (22)
– „nu mătura pân casă, că ţ-or duce puii cioarăle”, (18)
– „nu ţâpa gunoiu afară dân casă că ţ-or perii puii”, (40)
– „nu ţâpa afară n’imic dân casă că-i rămân’e sărac”, (39)
– „nu da foc uă sare că-i dă pagubă”, (24)
– „nu da n’imic dân casă că-i rămân’e sărac”, (9)
– „nu da n’imic dân casă, că-ţ rămân vacile fără lapt’e”, (38)
– „nu da baligă dân casă că-i rău dă vaci”, (18)
– „nu lua uoauăle dân cuibar că-i face bube pă obraz”, (40)
– „nu pun’e cloşcă că n-or ieşii puii dân uoauă”, (5)
– „nu sămăna n’imic c-or ieşi amare, mai ales căstrăveţî şi şelata”, (22)
– „nu culeje n’imica buruiană dă leac că n-or fi n’ici d-o treabă”, (35)
– „nu t’e duce la prins peşt’e că nu-i prind’e n’imic”, (39)
– „să n’ici nu mânci peşt’e vin’ere că ţ-a cura sânje dân nas”, (24)
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– „nu coace pită că poţ uărbi”, (5)
– „nu coace pită că a cura sânje dân ie”, (40)
– „nu t’e du la nontă că nu-i dă mulătşag zâua asta”, (33)
– „nu bot’eza prunc că n-ave noroc”, (6) ş.a.m.d.
Conform credinţelor nici venirea pe lume a copiilor nu este norocoasă în
această zi, crezându-se că copiii vor rămâne de mici orfani, iar în caz că vor începe
să vorbească într-o zi de vineri, vor deveni „gângavi”. Nu este de viaţă nici animalul
născut în această zi.
În ceea ce priveşte respectarea postului prescris pentru această zi, trebuie
amintit neapărat, că nu numai peştele este contraindicat, ci şi consumarea usturoiului şi a cepii.
„Nu mânca peşt’e vin’ere că ţ-a cura sânje dân nas. Da dacă poţ nu mânca n’ici
ai, n’ici ceapă că-ţ ieu sufletu.” (24)
În pofida numeroaselor restricţii, ziua de vineri totuşi este bună pentru efectuarea unor lucruri. E bine, de exemplu, să te scalzi în zi de vineri în apă curgătoare, îndeosebi în dimineaţa zilei de Vinerea Mare, crezându-se că astfel vei scăpa de
bolile de peste an, pentru că seacă tot răul ce se dă asupra ta. Neapărat să te fereşti
însă ca să intri în apă după un om bolnav, deoarece astfel vei lua boala aceluia:
„Dacă o avut uarecin’e aşe bubă, o trăbuiit şi margă în Vin’ere Sacă înante dă
răsărit dă soare pă hotar. Dacă o fost acolo uarice apă, o trăbuiit şi să ascheld’e în
ie. Ş-aşe o fost, că numa cole în ogreadă s-o dus şi s-o spălat pă bubă cu roauă după
luţărnă. Aşe zâceu că-ţ trece. Iera care şi atunci făce asta, dacă n-ave n’ici on bai.
Tumna c-oace şi nu aibă.”161
De asemenea este favorabilă şi pentru a ţine slujbe împotriva duşmanilor, pentru a plăti preotului efectuarea acestora.
Între astrul natural al Pământului şi ziua de vineri de asemenea există o strânsă legătură. Dacă vinerea este lună plină, poporul crede că e bine să-şi taie părul,
deoarece acesta o să-i crească la fel ca şi Luna. Tot în zilele de vineri cu lună plină
se practică şi cele mai multe magii de dragoste. Vinerile sunt de fapt şi zilele în
care, după credinţele poporului, strigoile învaţă:
„Vin’ere îi zâua în care învaţă bosorcoaiile şi s-adună iele aşe, lauălaltă.” (40)
În cadrul zilelor de vineri poporul român deosebeşte un ciclu de 12 vineri
mari, în care se cuvine ca să nu se mănânce nimic până a doua zi. Zilele acestea
sunt petrecute de oamenii credincioşi prin post şi rugăciune, consumând abia seara câte o bucăţică de pâine şi o înghiţitură de apă. Aceste zile sunt vinerile premergătoare următoarelor sărbători: Stretenie, Cei 40 de sfinţi, Blagoveşte, Paşti, Sân161

Martin, Emilia, op. cit., pag. 103.
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zâiene, Sântilie, Schimbarea la Faţă, Sântămărie Mare, Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul, Ziua Crucii, Sfântul Andrei, Crăciun.
Unele vineri formează chiar şi cicluri de 3, 9 sau 12, cu diferite semnificaţii
religioase şi interdicţii de muncă.
Ziua de vineri este considerată nefastă de către multe popoare, chiar şi în prezent, îndeosebi dacă aceasta cade în cea de-a treisprezecea zi a lunii. Vineri, 13,
este o zi plină de ghinion, o zi a catastrofelor fără sfârşit, dovadă toate acele evenimente care au avut loc până în prezent în această zi. Conform celor mai superstiţioşi oameni, în această zi nu este bine nici măcar să te scoli din pat, mai ales cu
piciorul stâng. Nu aduce noroc nici pisica neagră, mutatul în casă nouă, pornirea
la drum. Cel care râde în această zi duminica va plânge. Dacă cineva se îmbolnăveşte în această zi nu se mai ridică din pat. Strănutatul pe stomacul gol este şi el
un semn de mare pericol etc.
Frica de această zi are chiar şi o denumire specială „triscaideca fobie”, caracteristică numeroaselor popoare, de la scandinavi până la asiatici. Originea credinţei
îşi are rădăcinile în diferitele tradiţii ale popoarelor.
Ziua de vineri este cea în care Eva l-a ispitit pe Adam, deci este ziua intrării în
păcat a omenirii. Treisprezece persoane au participat, de exemplu, şi la Cina cea
de Taină. Până în secolul al XIX-lea, era chiar şi ziua călăului, ziua în care erau
executaţi cei condamnaţi la moarte.
Un singur popor consideră norocoasă această zi, cel spaniol, crezând că caracterul fast al acesteia vine de la faptul că răscumpărarea noastră n-ar fi fost posibilă
fără răstignirea din Vinerea Mare.

		Sâmbătă
Ultima zi a săptămânii a fost dedicată de romani zeului şi planetei Saturn, fiind considerată nefastă pentru vii, cu trei ceasuri rele şi favorabilă pentru spiritele
morţilor. În credinţele populare româneşti ziua aceasta deseori este asemănată cu
un râu care ar înconjura Iadul sau ar lega lumea de aici cu lumea de dincolo, cu
Apa Sâmbetei.
Semnificaţia de zi nefavorabilă vine nu numai de la faptul că este ziua morţilor, care în această zi sunt invocaţi de cei vii prin vrăji sau descântece sau primesc
ofrande de la ei, ci şi din faptul că e ultima zi a săptămânii, când timpul săptămânii
se degradează, moare. Acest ritual al sfârşitului de săptămână începe sâmbăta şi
continuă duminica, celebrând victoria binelui asupra forţelor malefice din sâmbătă. Şi cum orice sfârşit de perioadă calendaristică are un caracter nefast şi caracterul zilei de sâmbătă devine nefast. La sfârşitul săptămânii deci nimic nu poate
reuşi, pentru că sfârşitul este al morţilor.
După credinţele populare Sfânta Sâmbătă, care personifică această zi, nu este
soră cu celelalte zile. Ea locuieşte singură, la miazănoapte. Nici nu este sfântă adevărată, ca şi tovarăşele ei, e străină. Nici stea nu are, precum cele şase, fiecare stând
deasupra locaşurilor acestora. Poporul crede că ar fi fost şi o stea a şaptea, dar
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aceasta a rămas a Maicii Domnului, iar când aceasta se va arăta, va veni sfârşitul
lumii.
Ziua de sâmbătă reprezintă principiul răului, ca şi zilele de joi sau marţi. Este
deopotrivă urgisită de Dumnezeu şi de oameni. Este o personificare a nopţii, a
perioadei de la amurg până la cântatul cocoşilor, care sălăşluieşte la miazănoapte
şi e despărţită de celelalte prin Apa Sâmbetei.
Denumirea vine de la Sab(b)ata dies, expresie împrumutată de la evrei, „sabath” însemnând odihnă, zi în care oamenii se odihneau, după poruncile Bibliei:
„În ziua a şaptea Dumnzeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a
şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.”162
Până în 313 d. Cr. sâmbăta era ziua oficială de repaos a săptămânii, abia începând cu acest an fusese înlocuită cu duminica datorită importantelor evenimente
ale Noului Testament.163 Până în 313 creştinii se adunau sâmbătă seara ori duminică dis-de-dimineaţă pentru săvârşirea Euharisiei, iar după această dată a devenit
ziua pregătirii pentru duminică.
Denumirea de Saturnus dies, pe care i-au dat-o romanii, vine de la importanţa
pe care o avea zeul Saturn (numit de romani Pater Deorum) unul dintre cei mai
vechi zei italici, dar la rândul lor şi egiptenii au închinat cea de-a şaptea zi a săptămânii planetei Saturn.
Valoarea acestei zile a săptămânii este puternic influenţată de evenimentele
biblice. Fiind ziua în care Isus a fost pus în mormânt, biserica creştină a închinat-o
morţilor. Rituri legate de ziua de sâmbătă conţin însă şi elemente precreştine, ca
de exemplu cele legate de celebrarea Sfântului Lazăr.
În credinţele populare Sfânta Sâmbăta este conducătoarea morţilor şi aducătoare de nenorociri pe la casele oamenilor. Sâmbăta fiind o zi nefastă, o împânzesc
numeroase interdicţii:
– „nu începe lucru nou că nu l-i găta până-i lume”, (42)
– „nu t’e-ndăluii la drum că nu-i ajunje dăpart’e, îi dă moart’e”, (6)
– „nu toarce, nu periie cân’epa că s-or băga suflet’ile morţâlor în ie”, (38)
– „dă după-mn’iază nu da n’imică dân casă până lun’e, că nu-i bin’e”, (18)
– „nu ţâpa afară gunoiu că tăt ce ţâpi afară în zâua asta mere la
		  
morţ”, (40)
– „nu mătura, nu aduce apă că-i mân’ii morţî, care sâmbăta vin pî la
	  n’eamurile lor, apu ii vin şi ce le dai, primăsc şi să duc”, (9)
– „nu mere la peţât, nu ţân’e logodnă că dâr ceasurile cele rele nu-i ave
	  noroc”, (17)
162
163
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– „nu începe aratu, sămănatu că nu-i ave haznă dă iele”, (28)
– „nu-ţ fă casă că n-apuci să şez în ie”, (41)
– „nu săbiie han’e că-s pântru morţ”, (20)
– „nu păcătuii că tăt ce faci sâmbăta dăscoperă Dumn’ezo Sfântu”, (9)
– „nu fura că t’e prind”, (39)
– „nu tăie gura la chimeşi că-i rău dă moart’e”, (18)
– „nu lua han’e noi pă t’in’e că nu li-i mai lua pă t’in’e n’ici odată”, (34)
– „dacă săbiieşt’i astăz să şi o gheţ că altfel moare cila pântru care le
		  
faci”, (14)
– „nu mânca dă dimin’eaţă că atunci să-npărtăşesc înjerii”, (9)
– „fet’ile să nu spele uă să coase că le-a diuăt’e cin’eva”, (18)
– „dacă o n’evastă spală uă coasă, atunci a naşt’e greu”, (40) ş.a.m.d.
Poporul mai crede şi că copilul născut în zi de sâmbătă nu va avea noroc în
viaţă, nici putere în el. Toată viaţa lui este ostenit, deseori murind de timpuriu.
Femeile tocmai din această cauză se roagă să nu nască în zile de sâmbătă. Copilul
născut în zi de sâmbătă are un singur avantaj, are putere de a vedea stafiile/duhurile, nu este atacat de strigoi, iar după moarte nu-i putrezesc oasele. Dar, în seara
aceasta să nu se arunce afară apa în care a fost scăldat copilul.
Cine mănâncă sâmbătă ceva nespălat, îngerul 40 de zile nu se va apropia de el:
„Să nu mânci ceva năspălat sâmbăta, că patruzăci dă zîle nu s-a apropiie
înjeru dă t’in’e, şi-i rămân’e fără paza lui.” (9)
zi:

Se mai crede că cine strănută dimineaţa nu-şi va putea termina lucrul din acea
„Cin’e zdrăviie dă dimin’eaţă sâmbăta, nu ş-a mai găta lucru în aciie zî.” (24)

Ploaia începută în zi de sâmbătă, conform credinţelor, este durabilă, ca şi vremea rea.
Sâmbăta este o zi potrivită pentru efectuarea unor vrăji, tocmai din cauza
contactului ei special cu cealaltă lume. În trecut fetele de măritat făceau numeroase vrăji în seara de sâmbătă. Tot în această zi este recomandabil să se dea înapoi
împrumutul cerut în săptămâna respectivă. Un sfat din bătrâni mai este şi următorul:
„Să t’e curăţi, să t’e speli şi să-ţi tai und’iile, că dacă nu, atunci îi ajunje pă ciie
lume să coţ pân gunoaie”. (41)
Poporul român mai crede că în această zi nu e bine ca omul să se împotrivească lui Dumnezeu, la fel ca în zilele de marţi, deoarece în aceste zile El a urzit
Pământul, „l-o-nceput şi l-o gătat”.
Se crede şi că Maica Domnului în fiecare zi de sâmbătă trece prin „Sânu lu
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Avram”, unde cei de acolo îi umplu poalele de lacrimi, astfel că Soarele, oricât de
puţin, dar trebuie să strălucească, spre a-i usca hainele.164
La românii din Ungaria este cunoscută o credinţă conform căreia Soarele în zi
de sâmbătă câtuşi de puţin, dar va străluci.
„Sâmbăta îi zâua în care Maica Precistă o sucuiit spăla scut’ecile lu Domnu
Isus Cristos, aşe că sâmbăta tădauna trăbuie să slujească Soarile oleacă, că altfel
nu s-or putut usca.” (22)
În zilele de sâmbătă deseori sunt celebrate importante date ale calendarului, de exemplu Sâmbăta Tomii, Sântoaderul, dar şi pomenirile morţilor au loc în
aceste zile.

		Duminică
Singura zi a săptămânii care poartă nume creştin este Ziua Domnului, duminică, din Domini dies, fiind consacrată lui Isus. Ca zi a învierii, este plină de
lumină, prin urmare este a celor vii. În antichitate a fost dedicată Soarelui, cult ale
cărui rămăşiţe pot fi regăsite şi în denumirile din limbile germanice Sonntag sau
Sunday.
La romani de asemenea era dedicată Soarelui – Solis dies –. Soarele este identic cu lumina dătătoare de viaţă, lucru reprezentat la creştini de Dumnezeu şi de
Isus, de aici numai un pas a fost înlocuirea celor două denumiri.
Duminica este o zi de repaus, când omul petrece şi nu lucrează. Această zi face
parte din ritualul de sfârşit al săptămânii, care începe cu sâmbăta. În această zi se
celebrează victoria binelui asupra forţelor malefice, reînnoirea timpului odată cu
începerea săptămânii, victoria binelui asupra forţelor malefice acumulate în săptămâna anterioară.
Ziua de duminică începând din anul 321 d. Cr. devine prima zi a săptămânii,
fiind fixată cap de săptămână de către Constantin cel Mare. Numeroase popoare
sud-europene, printre ele şi cel român, fixau însă începutul săptămânii în ziua de
luni. Înlocuirea sab(b)atului prin duminică constituie de fapt unul dintre cele mai
importante evenimente ale Noului Testament. Abia după verdictul de la Milano
din 313 d. Cr. devine zi de repaus oficial şi începând din 321 devine prima zi a
săptămânii.165
În folclorul românesc ziua este întruchipată de Sfânta Duminică, care se arată
oamenilor atât în vis, cât şi în realitate pentru a le da sfaturi, cum să prevină bolile
şi să rezolve problemele:
„Cela care în vis ved’e o muiere bătrână, cu păru dăsplet’it, acela să şt’iie c-o
visat cu Sfânta Dumin’ică, care i-o vin’it în ajutor pân vis.” (9)
164
165
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Sfânta Duminică face nenumărate minuni, face numai bine, aşa încât în ziua
ei nu se lucrează nimic.
„Dumin’ica îi o zî tare sfântă. N’imică nu să lucră în ie. Numa trabă şi meri la
beserică şi t’e roji, să ai sufletu curat, ca zâua asta.” (18)
Sfânta Duminică, personaj des aparent în basme şi poveşti, locuieşte la miazăzi cu Sfânta Joi. Conform credinţelor apariţia stelei ei este semn de foamete. Sfânta Dumincă reprezintă principiul binelui şi este blândă, ca şi Sfânta Luni, Sfânta
Miercuri sau Sfânta Vineri. Este deci şi o personificare a zilei, ca şi Sfânta Joi. Diferenţa se manifestă însă prin faptul că după concepţia păgână lumina zilei e Sfânta
Joi, până ce după cea creştină Sfânta Duminică.
După credinţele poporului cele două babe au locaşurile învecinate, la mijlocul
cerului, având însă diferite roluri. Până când Sfânta Joi este răutăcioasă şi răzbunătoare, Sfânta Duminică reprezintă puterea binefăcătoare a Soarelui, căldura
rodnică şi lumina. Sfânta Joi este căldura distrugătoare a Soarelui, Sfânta Duminică însă e lumina şi căldura învietoare şi rodnică.
După credinţele poporului ziua de duminică este cheia şi bolta săptămânii,
aparţine timpului sacru şi sărbătorii. Este ziua rugăciunilor, a florilor şi a bucuriei.
După sistemul arhaic este cea de-a şaptea zi, după sistemul liturgic, bisericesc este
cea cu care începe săptămâna.
Duminica este cea mai mare zi dintre toate, cea mai frumoasă. Chiar şi Dumnezeu s-a născut în această zi, după credinţele poporului. Iar dacă un om se naşte
în această zi sfântă, va fi totdeauna norocos, vesel şi, desigur, bogat:
„Acila-i om norocos, care să naşt’e dumin’ica că tătă viiaţa lui i-a mere bin’e,
a ave dă tăt’e şi tă voios a şi fi, c-a ave şi dî ce.” (16)
După credinţele poporului fiecare zi te iartă dacă lucrezi, numai duminica nu,
astfel de această zi sunt legate cele mai severe restricţii:
– „nu coasă c-o-nţepi pă Sfânta Dumin’ică”, (38)
– „muiere gre să nu coasă că-i coasă gura la prunc”, (40)
– „nu t’e spăla pă păr că-i face bube uă mătreaţă pă cap”, (5)
– „nu t’e spăla pă cap că după moart’e îi putrăzî, dă numa păru a rămân’e
	  dă t’in’e”,(9)
– „nu pun’e cloşt’e pă uoauă că-ţ ies puii hâdoşi”, (27)
– „nu tăie hoară că nu ţ-a mere bin’e”, (24)
– „nu săd’i n’imic că să uscă”, (42)
– „nu voşoli han’e că ieu foc pă t’in’e”, (22)
– „nu pun’e acreli că să putrăzăsc”, (1)
– „nu traje dân pipă până nu-i popa gata cu slujba că nu-i bin’e”, (39)
– „nu dăşt’id’e fereşt’ile până ce nu gată popa cu slujba-n beserică”, (24)
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(Unii informatori susţin însă că uşa casei este bine s-o deschizi încă atunci
când este întuneric, pentru că astfel Maica Domnului intră în casă şi lasă acolo
noroc – nota autoarei.)
– „nu durmi cât ţân’e slujba în beserică că nu-ţ mere bin’e”, (4)
– „nu mânca dimin’eaţa dăloc după ce t’e scoli că nu-i bin’e”, (24)
– „nu pun’e brânca pă mângălău că vântu ţ-a încâlci cân’epa”, (9)
– „nu fă foc că să ard’e Maica Domnului”, (7)
– „nu toarce că pă aţa sucită s-or suii zvârcolacii la Soare şi l-or
	  mânca”, (18)
– „nu coace pită că nu-i bin’e”, (24)
– „nu înşira mărjele că şi asta-i lucru”, (22)
– „nu tăie n’imic că nu-i bin’e, mai ales pântru muiere gre, c-ave pruncu cu
	  buza tăietă”, (5)
– „nu da n’imic dân casă că nu-i bin’e”, (32)
– „nu durmi dimin’eaţa când trag clopot’ile c-or trece şerpi păstă t’in’e”, (9)
– „nu mătura în faţa Soarelui că să mân’iie pă t’in’e”, (24)
– „nu recunoaşt’e că t’e doare capul că t’e-a dure şi mai tare”, (12)
– „nu t’e pt’eptăna că deri morţî”, (14)
– „nu uda pen’ile c-or face vermi la rădăcină”, (9)
– „nu tăie dân hoară până ce-i slujbă că tăt’e ţ-or muri”, (24)
– „nu t’e du la pescuit că peşt’ile îi sfânt şi-i păcat să-l prinz”, (40)
– „nu da uoauă afară pân casă că nu s-or mai uoua găiinile”, (35)
– „nu mătura că-i ţâpa afară norocu dân casă”, (36)
– „nu t’e sfăd’i, mai ales dacă-i lună noauă, că tătă luna ţ-a mere rău,
	  dacă rău ua-i început”, (9)
– „visurile dă cătă dumin’ică nu-s bun’e dă nimic”, (12) ş.a.m.d.
La această zi se referă şi zicătoarea:
		

„Oi lucra şi io, dac-a lucra şi popa!” (22)

În această zi sunt interzise şi practicile magice sau descântatul, cu excepţia
celor de dragoste şi de prezicere a viitorului şi a belşugului.
Ziua de duminică fiind a sărbătorii, e bine să faci nunţi în această zi, să te căsătoreşti, că astfel va fi lungă căsnicia. Duminica este bună şi să faci dragoste, să
faci leacuri, să posteşti împotriva duşmanilor. În prima duminică, la lună nouă în
unele biserici se face chiar şi liturghie pentru noroc, trai bun şi sănătate. Postul ţinut în zi de duminică, în alte circumstanţe este păcat, deoarece ziua este dedicată
veseliei:
„Îi mare păcat să posteşt’i duminica, numa dacă n-ai tu ceva anume dâr ce să
posteşt’i, să-l roji pă Bunu Dumn’ezo să t’e ajut’e.” (9)
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Cele mai mari sărbători cad în zi de duminică – Crăciunul, Floriile, Paştile,
Rusaliile –, lucru care de asemenea adevereşte importanţa acestei zile în care tot
ce se întâmplă are caracter pozitiv şi creator.
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INFORMATORI
1. Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996) din Chitighaz
2. Gheorghe Ardelean (1921) din Chitighaz
3. Maria Ardelean, născută Şimonca (1929) din Chitighaz
4. Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea
5. Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz
6. Ecaterina Botaş, născută Otlăcan (1908) din Otlaca-Pustă
7. Cornelia Cristea (1922) din Cenadul Unguresc
8. Cornel Foita (1920) din Bătania
9. Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă
10. Maria Ghimeş, născută Tătar (1926) din Aletea
11. Traian Graur (1927) din Cenadul Unguresc
12. Sofia Gros, născută Nicula (1915–1994) din Chitighaz
13. Sofia Hotea, născută Herghel (1927) din Aletea
14. Sofia Iepure, născută Telecan (1909) din Aletea
15. Floarea Iova, născută Oros (1919) din Micherechi
16. Ioan Iova (1910–2000) din Micherechi
17. Ioan Muntean (1908–1990) din Chitighaz
18. Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz
19. Emilia Murăşan, născută Soldan (1921) din Bătania
20. Ana Nicula, născută Pop (1910) din Chitighaz
21. Dumitru Nicula (1913–1994) din Chitighaz
22. Iuliana Nicula, născută Rediş (1933) din Chitighaz
23. Gheorghe Nicula (1927) din Chitighaz
24. Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz
25. Vasile Papp (1938) din Bedeu
26. Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă
27. Florica Poptilican, născută Nicula (1922) din Chitighaz
28. Mihai Roşu (1912) din Micherechi
29. Gheorghe Rotar (1922) din Chitighaz
30. Mihai Ruja (1920) din Micherechi
31. Rozalia Szabó, născută Fegyverneki (1923–1989) din Chitighaz
32. Eva Sava, născută Juhász (1922) din Micherechi
33. Gheorghe Sava (1911) din Micherechi
34. Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea
35. Ecaterina Sajtos, născută Rotar (1908) din Chitighaz
36. Florica Şimonca, născută Gábor (1911) din Otlaca-Pustă
37. Ioan Şutea (1929) din Bătania
38. Emilia Târnovan, născută Murăşan (1913–2000) din Bătania
39. Gheorghe Tripon (1927) din Chitighaz
40. Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz
41. Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz
42. Cristina Vecsernyés, născută Drăgui (1914) din Săcal
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Aspecte din viaţa satului
tradiţional166
			
„Preţul omului stă în iscusinţa duhului
										său şi în cinstea purtării sale.”
(proverb)

Noi, românii din Ungaria, ne-am născut la sat, tocmai din această cauză, satul este mediul în care ne simţim într-adevăr acasă, unicul colţ al
lumii, unde găsim un loc de repaos în veşnica noastră goană, unde sufletul
îşi regăseşte liniştea.
Satul, cu casele sale frumos aranjate, îngrijite de oameni gospodari, adunate în jurul bisericilor, plaiuri ce încântă inima zdrobită a căutătorului de
frumuseţi… Satul, cu binecunoscutele sale tradiţii şi credinţe, cu dansuri şi
cântece, din care străbate dragostea de viaţă a omului de rând.
Dar, mai înainte de toate, omul, cel care s-a îngrijit ca toate aceste comori ale satului să fie transmise de la o generaţie la alta. Omul, care este
prezent, atât în lemnul cioplit de el sau în lutul prelucrat cu mare măiestrie,
cât şi în acele creaţii ale literaturii populare, mult îndrăgite de către noi toţi.
Pe acest om simplu, prin port şi prin vorbă, îl cunoaştem în primul rând
prin toate aceste manifestări, „creaţii ale sale”, şi mai puţin ca acea fiinţă
care îşi trăieşte viaţa de zi cu zi în acest „spaţiu mioritic”.
Azi vă invit la o incursiune în această lume cu totul aparte, prin intermediul unor creaţii ale unei categorii literare mai puţin cunoscută, mai precis a unei categorii narative mai puţin cunoscută şi cercetată de folcloristica
românească, prin intermediul snoavei.
Numită şi „poveste”, snoava are o individualitate cu totul aparte. Se caracterizează printr-o dimensiune redusă, iar conţinutul ei demască aspecte negative din societate, defecte umane, vicii sociale, în scopul îndreptării
răului, prin afirmarea principiilor eticii populare. Aceste creaţii nu vizează
atât oamenii, ca persoane, cât aspecte ale caracterului acestora, slăbiciunile
şi defectele, astfel că, ele pot fi considerate şi ca scurte naraţiuni care alcătuiesc un manual sistematic de morală populară.
Ovidiu Bârlea spunea despre ele următoarele:
166

Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al XI-lea Simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 2002, pag. 181–193.
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„Prin snoavă înţelegem naraţiunea scurtă, cu intenţii satirizante, de
obicei uni episodică despre fapte din realitatea înconjurătoare, cotidiană,
în care dimensiunile realiste sunt într-atât exagerate, cât îngăduie limitele
verosimilului.”
Oamenii au trăit odinioară şi s-au condus după legi tradiţionale nescrise, dar acceptate tacit de întreaga comunitate. Ori de câte ori aceste norme
nu erau respectate, fie printr-o conduită necorespunzătoare, ori printr-un
viciu, se distrugea un echilibru social şi moral. Snoava, cu forţa ei satirică,
cu acea artă a comicului de natură populară, încerca să refacă acest echilibru, demascând răul, anulându-l în felul ei.
Dintre toate categoriile narative snoava are cea mai mare vitalitate şi răspândire, răspunzând gustului şi exigenţelor colectivităţii, deseori oferind chiar şi posibilitatea unei introspecţii din partea ascultătorilor.
Snoava se crează cu uşurinţă, fiind concentrată şi uşor accesibilă pentru toţi
ascultătorii, cât despre autorul acesteia, trebuie să ştim că este posesorul unui talent narativ special. El trebuie să aibă un haz anumit, trebuie să aibă un temperament vesel, să fie deschis şi receptiv la frumos.
Un povestitor bun de snoave se descoperă prin talentul şi spiritul său umoristic, glumeţ. El este iubit şi apreciat de întreaga colectivitate, fiind chiar şi solicitat
la diferite ocazii, precum şezătorile, priveghiurile funebre, ori întrunire de muncă
etc., ca să înveselească lumea prin povestirile sale.
Aceşti oameni înainte de toate sunt înzestraţi cu o bună memorie narativă, o
cerinţă obligatorie pentru păstrarea autenticităţii povestirii. De asemenea îi caracterizează şi un talent interpretativ excepţional.
Despre snoave trebuie să ştim că au apărut ca o necesitate socială în acele
perioade, în care nu se putea spune adevărurilor pe nume, astfel că prin aceste povestiri comice oamenii vizau, defapt uneori, instituţiile sociale, precum: biserica,
administraţia, şcoala, justiţia, ş.a.m.d., iar în spatele comicului popular se regăseau
conflictele şi situaţiile sociale ale timpului respectiv.
În literatura română aceste forme ale naraţiunii, mulţumită tocmai caracterului lor, au constituit un izvor de inspiraţie pentru unele opere, ca Ţiganiada lui
Ion Budai-Deleanu ori Povestea vorbei scrisă de Anton Pann.
Snoava reprezintă şi individualizează umorul fiecărui popor, reflectând înţelepciunea şi inteligenţa populară. Astfel că, parcurgând aceste scurte povestioare
intrăm într-un univers uman de o mare bogăţie şi complexitate psihologică, oferindu-ne o cheie pentru o mai bună cunoaştere a spiritualităţii populare române,
care a ştiut să râdă şi să sfideze nedreptatea, minciuna, falsurile şi teroarea chiar
şi în cele mai grele momente, creând un echilibru sufletesc prin acest optimism
inepuizabil, prin însăşi bucuria de a râde.
Prin putera ei demascatoare la adresa răului social, prin forţa ei sugestivă şi
realistă de reprezentare a situaţiilor general-umane snoava rămâne mereu actuală.
Cercetând de mai aproape conţinutul acestor povestiri, putem distinge mai
multe categorii. Unele vizează relaţiile de familie, altele relaţiile sociale de tip stă-
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pân-slugă ş.a.m.d. În centrul acestora apar personaje reprezentative ale acestei
lumi, cum sunt: dascălul, preotul, meseriaşul satului, cătana, ţiganul, beţivanul etc.
Diferite trăsături psihologice, precum şi unele defecte fiziologice, pot constitui subiectul snoavelor, precum: lenea, prostia umană, zgârcenia, hoţia, deci o sumedenie de deficienţe pe care creatorul anonim le speculează din plin în realizarea
unor povestiri comice.
Comicul popular, după cum vom putea observi, se caracterizează prin simplitate şi firesc, ceea ce îi conferă o mare autenticitate. În snoava populară cele mai
frecvente forme de comic sunt comicul de situaţie şi cel de limbaj. Snoava abundă
în situaţii comice create de personaje care comit o serie de încurcături.
Cred că aici ar trebui să ne oprim, nu doresc să vă răpesc în continuare timpul
cu prezentarea acestei specii literare, aş da loc însă citirii unor povestioare, sau
„întâmplări de la noi”, care, după părerea mea sunt necesare pentru înţelegerea
spiritualităţii şi profunzimii creatoare a poporului, pentru surprinderea acelor
surse interioare care le-au susţinut în toate timpurile, conferindu-le inepuizabila
vitalitate.
Sper că, în această zi, prin intermediul acestor povestioare, selectate dintrun manuscris care deja de peste zece ani se plimbă dintr-un sertar într-altul, am
reuşit să îndrept din nou gândurile dumneavoastră spre satul natal, spre neamul
nostru mult iubit, care a reuşit să supravieţuiască în viscolul secolelor.
Pentru încheiere, aş dori să vă mărturisesc că şi prin această prelegere am
dorit să-mi aduc aminte de cel mai îndrăgit informator al meu, care a fost Iuliana
Nicula, născută Rediş.
Câteva întâmplări hazlii, cu o figură caracteristică a satului, „ţâganu”:
Iac-aşe, ce-o gând’it odată on ţâgan, ca să să cumin’ece şi iel, şi să nu mai facă
atât’e prostii, să nu mai fure...
Noa-pu s-o dus la popă şi i-o spus că ce gânduri are dară iel. Apu o zâs popa
cătă iel:
– Bin’e, mă, ţâgan’e, numa ai grije, să nu mai furi, să nu mai minţăşt’i, c-apu,
mân’e poţ vin’i să t’e cumin’ec!
Noa ţâganu s-o-nvoit iel, apu s-o dus acasă, da acolo ce-o gând’it, că dară
după cumin’ecătură n-a mai put’e fura, n-a mai put’e minţî... S-o gând’it dară, ca
să margă atunce sara, la popă, să-i fure gâsca ce grasă dân cocior. Aşe o şi făcut.
Numa că şi popa o şt’iut că cin’e o fost hoţu! Aşe că şi iel s-o gătat cu o bâtă bună
p-a doaua zî la biserică, pă când a vin’i dară ţâganu.
Apu iaca, că vin’e şi vreme, când ajunje şi ţâganu la biserică să să cumin’ece.
Să pun’e şi iel în jenunţ, apu popa începe şi-i pun’e întrebări. Îl întreabă cât’e tăt’e,
apu numa trece apoi la cele întâmplat’e asară.
– D-apu, când ai furat tu, ţâgan’e, pă urmă? întreabă iel.
Da, ţâganu dă colo:
– Asară, domnu părint’e, gâsca dân cocior dî la dumn’eta!
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– Noa, bin’e, ţâgan’e, numa să nu mai furi altă dată! zâce atunci popa. Noapu, stai oleacă, să aduc şi cumin’ecătoare!
Şi să duce popa în altari, ind’e o ascuns bâta, şi numa să întoarce cu ie. Apu
cum iera ţâganu astupat pă cap, s-apucă popa şi dă la iel, dă la iel, până ce ii să
rupe bâta.
Cum o sânţât ţâganu că ii s-o rupt bâta la popă, ie-t’e la fugă!
Apu cum o fujit, pă uliţă s-o-ntâln’it cu muieri bătrân’e, care vin’eu şi iele la
biserică să să cumin’ece. Da, pă care cum le întâln’e, le şi zâce:
– Nu mai mereţ n’icări, că şi-o rupt popa cumin’ecătoare dă min’e!
***
O fost război, apu pă tăţ îi duce dă cătană. Noa-pu lor dus şi pă ţâgan, vai,
dă iel! Apu dân front tăţ or scris scrisori acasă, numa iel, săracu, n-o şt’iut scriie.
Apu dî l-o vreme, l-o rugat pă unu ce şt’iie cit’i şi scriie, să-i scriie şi lui o scrisoare
la tată-so şi la mă-sa.
– Bin’e! s-o-nvoit cela. Numa tu să-m spui ce să scriu, că io oi scrie!
– Nu t’i t’eme, îţ spun io! o zâs atunci ţâganu.
O şi luat dară cătana o hârt’iie, apu o zâs cătă ţâgan:
– Noa, zî dară!
Apu o-nceput atunci ţâganu:
– Noa, scriie … Of!
Apu o stat oleacă, şi s-o gând’it, apu o zâs cilallat:
– Noa, mai zî, mai dăpart’e!
Apu ţâganu o zâs iară:
– Of!
Apu iară o stat oleacă, şi căta iară l-o-nd’emnat să zâcă mai dăpart’e dară.
Apu iel iară:
– Of!
Da cătana s-o urât amu d-atât’e ofuri câte o zâs ţâganu şi o trăbuiit să scriie
iel în cart’e, că altceva n-o zâs. S-o şi bucurat când o zâs cela:
– Noa, amu îi gata!
L-o şi-ntrebat dăloc:
– D-apu altceva nu le mai scrii, ţâgan’e?!
Apu ţâganu dă dâncolo numa o dat dân brânci:
– Noa, că şt’iua dară tata că ce însamnă asta!
***
O fost în sat on ţâgan la care tare io plăcut să beie. Apu tă sara umbla acasă
dî la birturi. Apu cum mere iel înt-o sară năcăjit cătă casă, trece pă lâng-o apă, şi
cum s-o uitat în ie, ved’e în ie luna. O şi-nceput dăloc să deie dân cap.
– Săracu dă Dumn’ezo, da nu ş-o scăpat luna-n tău! să văieta iel.
Şi să pun’e iut’e şi coată on cârlig şi vin’e s-o scoată dară luna dân tău, că iel
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dară, sus pă cer n’ici nu s-o uitat. Apu cum o băgat cârligu în apă acela da nu s-o
acăţat d-o rădăcină! Apu ţâganu o tăt tras, o tăt tras, până ce rădăcina s-o rupt şi
iel o picat. Cum o picat, tumna în sus s-o iutat cu faţa, ş-o văzut luna pă cer. Dăloc
o şi apucat să râdă.
– Apu, că tare trăsăi! s-o scărpănat în cap. Da până sus o pusăi!
***
Următoarele personaje sunt „doctoru şi sabăuu dân sat”:
Odată on uom o picat bet’eag. Nu şt’i ce l-o apucat, că numa o-nceput dă l-o
dorut pân foale, dă nu şt’iie săracu dă iel, ce să să facă. N-o avut altă scăpare
numa să t’eme, dară, doctoru dân sat, cu care să şi ave bin’e.
Vin’e dară, doctoru, apu îl coată, şi-i scriie cât’eva răţept’e cu leacuri, să le
beie. C-apu i-a trece boala.
Da pot’ică în sat nu iera, numa la uăraş. Apu, iară, acolo tare rar să duce
lume. Nici bet’eagu nost n-o ajuns. Apu or mai şi trecut cât’eva zâle şi i-or mai
încetat durerile.
Da, ce io fi fost baiu, că numa iacă, păstă cât’eva zâle, iară îl apucă, da şi mai
rău. Mână iel dară, iară după doctor, şi acela dăloc şi vin’e.
Apu cum îl ved’e, îl şi-ntreabă:
– Mă, Diorde, băut-ai tu, leacurile care ţî le-am scris adăunăz?
– D-apu, nu! o zâs bet’eagu. Că no fost cin’e mere după iele. Apu m-o mai şi
trecut durerile.
La care doctoru mân’iios o dat dân cap:
– Apu, mânce-t’e focu, Diorde! Barem să t’e fi frecată cu răţăptu p-ind’e t’e
doare, dacă nu ţ-ai scos leacurile!
***
Mai dămult nu ierau atâţa săbăi şi săbăiiţă-n sat. Apu şi câţ ierau, nu şt’iieu
aşe bin’e să lucre. Noa-pu, odată on uom îşi cumpără pănură d-on chepen’eag şi
duce pănura la săbău, şi zâce cătă iel:
– Fă-m on chepean’eag, numa să fiie larg şi lung, aşe bun! ş-arâtă iel cu brânca
cum să fiie.
– Bine! zâce aiiesta şi făgăd’eşt’e că i-a face unu.
Apu or trecut zâlile, numa iaca, că trabă să margă uomu dară, la prăbălit. Da
când ie iel pă iel chepen1eagu, nicicum nu înt’epe pă iel dă strânt şi dă mic ce iera
săbiiet. Tare s-o năcăjit iel, dară, că ci-a fi amu cu chepen’eagu lui, da săbăuu o
dat numa dân brâncă:
– Ştii ce, hai să-ţ fac atunci, mai bin’e o miţălă!
Ce-o putut face, dară, uomu nost, s-o-nvoit. Da când o vin’it a doaua uoară la
probă, n’ici cu miţăla n-o ieşit la iveală săbăuu, n-o fost bună dă n’imic!
– Noa, dăcât să margă în pradă atâta hăinăt, mai bin’e hai să-ţ fac o căciulă!
zâce atunci săbăuu.
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Da uomu nost tare s-o mân’iiet atunci ş-o strâgat pă celalalt:
– Ba, să t’e bată pă t’in’e mama lu Dumn’ezo, săbăuule! Adicat’e, dân
chepen’eag tumna cu căciulă oi ieşi?!
***
O altă categorie mult îndrăgită a personajelor centrale ale snoavelor o alcătuiesc leneşii şi fricoşii satului:
O fost odată on uom aşe dă len’eş, dă n’imic n-o vrut să lucre pă lume asta. Da
o apucat d-o sămănat şi iel grâu, ca tătă lume. Apu, numa o vin’it şi vreme săceratului. S-o dus şi iel la pământ să vadă că copt-îi grâuu. Da grâuu o fost copt, amu
trăbuie şi săcerat.
Da în grâu ş-o făcut cuib o pitorn’ică, care o scos şi pui. Apu pitorn’ica când o
văzut pă gazdă că vin’e, o ascultat cu băgare dă samă că ce-a zâce.
Apu gazda, când o văzut grâuu copt, o zâs:
– D-apu, oi vin’i mân’e, dară, să săcerăz. Apu, oi aduce pă nănaşu, pă nănaşe,
pă unt’iu, pă mătuşe …, şi ce şt’iu io pă câţ o mai înşirat iel.
Da pitorn’ica dă colo numa-şi linişt’e puii:
– Şid’eţ numa lin’iştiţ, că n-a fi n’imic dân asta!
Trecut-or zâlile iară, şi numa vin’e dân nou gazda la grâu şi să uită-n lături.
Pitorn’ica iară o băgat dă samă că ce zâce iel:
– Oi vin’i dară, mân’e, apu oi aduce pă vecinu cu vecina, apoi aduce uărtacii,
şi l-oi tăie!
Da pasăre iară ş-o lin’işt’it numa puii:
– Şid’eţ numa lin’işt’iţ, că n-a fi n’imic dân asta!
Iar-or trecut cât’eva zâle, apu o-nceput dă să scutura grâuu dă copt ce iera.
Apu o zâs gazda:
– Ap-oi vin’i, mân’e cu muiere, şi l-oi tăie, dară!
La care pitorn’ica o zâs cătă puii:
– Noa, amu să merem d-a-ici, că amu a vin’i!
***
Ave on uom o slugă, nu pre bin’e săracu, la care tare îi plăcea ca în tătă sara să
margă oleacă pă uliţă. Da, nu zâce că ind’e mere, numa să luua şi să duce.
S-or vorbit, dară gazda cu vecin’ii, să margă să vadă că ind’e umblă atâta sluga. Cum iera dară mai frig, ş-o luat gazda pă iel bituşe şi, hai, în urma lui!
Da cum mere sluga pă uliţă, o sânţât iel că vin’e cin’eva în urma lui, apu ompins oleacă cu pasu. Gazda, în urma lui! Tăt aşe or mărs unu după altu, mai
nu-n fugă, până ce, la urmă, gazda n-o mai biruit, l-o prins, i-o dat doauă pălmi şi
i-o dat drumu, apu iel s-o-ntors acasă dup-aceie. Acolo iară le-o povestit la ceilalţ
ce s-o-ntâmplat.
Nu trece multă vreme, că numa iaca, vin’e şi sluga, tăt galfăd şi tremurând. Da
ceilalţ dăloc l-or întrebat că ce ii s-o-ntâmplat dară. Da iel, d-încolo numa atâta
le-o zâs:
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– Până-i lume nu mă mai duc pă uliţă sara, că m-am întâln’it cu dracu!
Da gazda tă l-o mai întrebat:
– Noa, bin’e, mă, da cum o fost?!
– Nu şt’iu, cum o fost, o dat dân cap scluga, numa m-o prins şi m-o dat doauă
pălmi, da tătătăt o fost plin cu păr lung pă iel!
Că aşe o crezut iel, că păru dî la bituşe o fost păru dracului.
***
Or fost în sat la noi doi uoamini tare fricoşi, şi iel şi ie. Aşe să t’emeu dă tare,
dă sara tare să sâleu care să să culce mai dăvreme, să nu rămâie pă iel să stângă
sterţu. Apu la urmă or tălălit ii, ca să nu le mai fiie urât să margă la pat după ce
or stâns sterţu, ca mai bin’e să puiie o mătură lângă pat, şi co-ceie să facă vânt dân
pat, şi aşe să stângă sterţu.
Apu, odată uoaminii aceşt’e, nu şt’iu cum, dă s-or pus să facă prai tumna înt-o
sară dă marţ, pedig tare s-or t’emut ii că a vin’i Marţ Sara dă ia pedepsî pântru
fapta lor.
Noa-pu, vecinu care io văzut ce fac, numa ce-o gând’it şi iel, să margă să-i spăriie oleacă. Şi-o luuat pă iel dară, on lipideu albu, şi pân fundu ogrezî, o mărs la ii,
că atunci să ferbe praiu afară, în căldare.
Da, ii cum lor văzut, aşe s-or spăriiet, că s-or ţâpat la căldare, şi, hai, iut’e or
fujit cu ie înlontru, în casă.
Dac-o văzut vecinu, că proşt’ii iişt’e ce-or făcut, s-o dus şi iel acasă, şi io povestit nevest’ii ce-o făcut, şi dup-aceie s-or dus amândoi la ceiie doi, care aşe s-or
încuiet dă bin’e în casă, că da-bd’e le-o dăşt’is uşe, că nu le-o vin’it să creadă că or
fost numa ii, şi nu Marţ Sara, ca să-i ped’epsească.
***
Păţaniile omului sărac de asemenea se află în centrul atenţiei povestitorilor:
Or fost odată doi vecin’i, care tă umblau unu la altu. Apu unu dântră ii o fost
mai înstărit, ave cât’e tăt’e, da cela sărac duce lipsă dă iele. Cel gazdă ave şi o
căldare dă aramă, pă care vecinu-so tă d’es vin’e s-o ceară împrumut, ca să-şi facă
lucru cu ie.
Noa-pu, odată, să duce la piaţ săracu, şi ved’e iel on ciubăr, pă care îl şi cumpără, şi mere cu iel bucuros acasă. Cum ajunje acasă, să şi duce la vecinu, şi zâce
cătă iel:
– Amu, n’ici noi la voi, n’ici voi la noi, vecin’e! Că avem şi noi căldare!
Nu zâce n’imic vecinu, numa aşt’eaptă să vadă că ce-a fi d-aci.
Apu, mere săracu acasă, să pun’e şi face foc şi pun’e pă iel ciubăru, să-şi facă,
dară lucru. Da ciubăru dăloc ie foc, şi scrum să face!
Nu trece multă vreme, şi să şi întoarce săracu la vecinu-so năcăjit şi zâce cătă
iel:
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– Şt’ii ce vecin’e, ce am gând’it io?! Şi voi la noi, şi noi la voi, că căldare noastă
o ars!
***
„Beţâvanul” este unul dintre cele mai des descrise personaje:
O fost la noi în sat o muiere, la care tare îi plăce să beie. Apu s-o dus ie odată
la biserică să să roaje. S-o pus în jenunţ în faţa icoan’ii Maicii Preciste, care ţân’e
în brâncă pă Isus Cristos. Apu să ruga cam dă multă vreme, că sfătu, s-o tă uitat la
ie, că uo cunoscut cin’e-i, aşe că dî l-o vreme s-o tras în spat’ile icoan’ii, ş-o ascultat
că ce zâce baba.
Apu baba tumna să ruga:
– O, Maică Precistă, dacă m-ai da şi mie în tătă zî o litră dă răt’ie…
Auzând sfătu că ce zice baba, ş-o schimbat glasu şi i-o răspuns:
– Da, dăstul ţ-a fi, babă, şi o jumătat’e!
Baba, tare s-o mn’irat când o auzât că îi răspund’e cin’eva, da tă nu s-o lăsat,
şi mân’ioasă o strâgat la Cristos pruncu, crezând că iel o vorbit:
– Taci, tu, mucă! Că mai bin’e şt’i mă-ta!
***
Bat-o focu băutura asta, că mult bai o mai făcut! C-aşe o fost odată on uom,
care tătătăt beie ce ave, tă bat vin’e acasă. Haba s-or sfăd’it cu iel a lui, haba făceu
cu iel acărce, iel tă la birt iera.
Noa-pu, odată zâce tată-so bătrân cătă iel:
– Ar trăbuii, dragu tatii, s-o ducem pă Şarga la târg, c-om face ban’i mândri
pă iel!
Şarga iera dară, calu lor, unu mândru, da tare le-ar fi trăbuiită n’işt’e ban’i,
aşe că or vrut să-l vândă. Apu să duce iel cu calu la târg, şi-l vind’e iut’e, c-o fost dă
plăcut. Da trece o zî, trec doauă, tri, da iel nu mai vin’e acasă.
Când trece şi săptămâna, numa vin’e, da amu tăţ îl aşt’eptau tare, şi părinţî
şi muiere cu pruncii. Ş-apu cum să bagă iel pă uşe ocolului, tumna tată-so iera în
ocol. Când îl ved’e şi strâgă cătă iel:
– Vin ban’ii pă poştă dî pă Şarga, tată!
Da tată-so dă colo, numa atâta o zâs:
– Bin’e-ar fi, dragu, tatii, c-o şt’iut iel bin’e că pruncu o băut tăţ ban’ii dî pă cal.
***
O fost odată doi uoamin’i bătrân’i. Apu la bătrânu i-o cam plăcut să beiie.
Da nu asta o fost baiu cela mare, ci că dă câte uări beie, vin’e acasă ş-o băt’e şi pă
bătrâna. Apu mai aduce cu iel şi cât’e-o litră dă vin în jeb, să mai beie şi acasă.
Aşe mere asta în tătă zî, până ce, ce-o gând’it muiere, să fure litra dă vin dî la
iel şi s-o beie ie, să nu mai beie iel. Aşe o şi făcut.
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Tăt o băut, tăt o băut, până ce s-o-mbătat şi ie, dă n-o mai şt’iut dă ie.
După ce s-o trezât dân beţâie, s-o dus iut’e la vecina să-i povestească ce-o
făcut:
– Gând’eşt’e vecină, ce-am păţât! O vin’it bătrânu bat acasă, c-o litră dă vin în
jeb. Să nu beie iel, am băut io. Da nu şt’iu cum o fost vecină, că după ce-am băut,
aşe m-am îmbătat dă rău, că n’ici cum nu mai put’em şid’e, că tă în sus m-i să
rid’icau picioarile!
***
Convieţuirea diferitelor etnii deseori oferea prilejuri de întâmplări hazlii:
Iaca aşe, odată on gazdă o avut a slugă mai prostălău, săracu. N-o fost dă
faita lui, da io plăcut dă iel, că ş-o putut face lucru cu iel. Noa, bogăt şi dăstul, că
o vin’it iarna, s-apropie Crăciunu, şi uoamn’ii tăieu porci. O vin’it vreme să taie şi
gazda nost unu, da lui nu-i plăce să băluiască cu tăietu porcului, aşe că l-o t’emat
pă şogoru-so. Acela o şi vin’it dăloc. Da aiesta iera on uom la care nu numa tăietu
porcilor îi plăce, ci şi glumile.
Sluga cum îl şi ved’e, zâce cătă iel:
– Ai grije, unguren’e, numa să fie bună tocana, s-o faci unsă!
– Nu t’i t’eme! zâce cela. Bizuie tu numa pă min’e!
Noa-pu să apropie vreme dă să gată şi tocana, ş-apu să pun’e şogoru gazd’ii
dă împărţeşt’e dân ie la tăţ. Apu când ie blidu slujii, cum tumna atunci să tope şi
unsoare, mai ie o lingură dă tras dă unsoare, şi i-o pun’e în blid păstă tocană. Aşe
că aceie o fost tare unsă!
Sluga n-o şt’iut dară, n’imic. O mâncat tătă tocana, da după ce uo gătat, l-o
apucat o durere dă foale, dă nu şt’iie ce să să facă. Tăt într-una o trăbuit să fugă
dâr iel.
Apu dă cât’e uări fuje şi-l vid’e pă şogoru gazd’ii, tădauna zâce cătă iel:
– Bată Dumn’ezo, pă t’in’e, unguren’e, că uns fost tocana tău! că iel săracu,
n’icii român’eşt’e nu şt’iie bin’e.
***
Pă vremuri gazd’ile îşi băgau uoamin’i la lucru. Apu, pântră ii ierau şi rămân’i
şi unguri, învăluiţ dară. Apu, în tătă zî le dăd’e şi să mânce.
Odată le-o pus pă masă zamă cu carn’e. Unguru dăloc, tă carn’e îşi trăje. Rămânu, n-ajunje să tragă carn’e, iel tă pă zamă mânca. Dî l-o vreme, când unguru
iară ş-o tras carn’e, rămânu n-o mai răbdat, l-o lovit păstă brâncă, şi aşe cum
iel nu şt’iie bin’e ungureşt’e, i-o zâs la ceala, care, perse, n’ici iel n-o şt’iut bin’e
rămân’eşt’e:
– Ne báncsa clonţ! Mai horpotyi a zama!
***
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Convieţuirea generaţiilor de asemenea genera întâmplări intresante în
viaţa satului:
O fost odată doi vecin’i bun’i. Unu mai bătrân, altu cu ceva mai tânăr. Cela
tânăr n-o fost încă însurat, şi vecinu bătrân mereu îl octăte cum să facă, ce să facă.
Când să-ntâln’eu lauălaltă, bătrânu tădauna zâce cătă tânăru:
– Mă, Ioan’e, dă-mi o ţâgară!
– Da, dă-ţ, dracu, Petre! zâce ista.
Da, bătrânu tă nu să lăsa:
– Noa, da, dă-mi dară, că o-i mere a peţî! Apu t’e-o-i lăuda! zâce.
Apu, apoi spun’e, cât’e fet’e bătrân’e şt’iie, pă tăt’e le-nşira pă nume.
Da Ioan’e îl întreba mai dăpart’e:
– Apu, cum îi zâce cătă iele, ha, Petre?
– Apu, aşe-o-i zâce: Vin’iţ după iel, că mai bin’e dăcât cu iel nu va fi numa
pă fundu Crişului! Nu-i vandroc, tătă zâua şed’e acasă, mere numa sara şi vin’e
dimin’eaţa după uliţă, ca cân’ii!
***
Pentru încheiere o povestioară scurtă, reflectând soarta şi valoarea femeilor în societatea tradiţională:
O murit odată muiere la on uom şi o rămas mulţ prunci dă ie. Ş-apu la tăt
satu i-o părut rău după ie, tăţ s-or năcăjit, când i-or văzut pă sărman’ii rămaşi
fără mamă.
Mere dară, bărbatu, săracu, la popă, să-l roaje s-o-ngroape. Apu popa o zâs
cătă iel:
– Rău ai umblat, bace!
Apu uomu dă colo o zâs:
– Rău, şi n-oaşe! Rău umblam dacă îmi izid’e vaca, că aceie trăbuie cumpărată pă ban’i. Muiere, îmi aduc cât’e vreu, în cinste!
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Credinţele românilor din Ungaria
(Vestimentaţia)167
„Superstiţia este poezia vieţii.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Sondarea universului şi a regulilor lui, setea de esenţial, o căutare a armoniei şi a unui echilibru între concret şi abstract, sunt lucrurile care totdeauna l-au
interesat pe om. Obiceiul popular de a comenta şi explica fenomenele naturale şi
sociale de origine sau însuşirile particulare ale unor fiinţe şi lucruri, au la bază
curiozitatea, fenomen care îi oferă omului posibilitatea de a deveni un creator, un
creator anonim. În ceea ce priveşte personalitatea şi destinul în timp şi în spaţiu
al acestui creator, ele au fost mereu reflectate atât în atitudinea lui, cât şi în toate
lucrurile care îl înconjoară.
Colectarea datelor folclorice constituie un act de cultură. Colectarea documentelor depinde însă nu numai de pregătirea şi de aria de interes a culegătorului,
ci şi de mediul în care se face culegerea. Acel mediu, acea regiune, la rândul ei, este
în mare măsură dependentă de viaţa socio-economică a populaţiei, ca şi de condiţiile naturale. Despre dezvoltarea economică a regiunilor cercetate se poate spune
că nu a fost uniformă, însă putem fi siguri de faptul că în zona de câmpie, unde
locuiesc şi românii din Ungaria, dezvoltarea a fost mult mai rapidă.
Nu putem vorbi însă doar de o dezvoltare economică, concomitent trebuie să
le amintim şi pe cele istorice şi politice, care la rândul lor au produs schimbări în
viaţa regiunii. Nu se pot omite nici acele relaţii cu regiunile învecinate sau influenţele etnice reciproce cu naţionalităţile conlocuitoare, care s-au reflectat deseori
în variantele culese de la informatori. Aici trebuie menţionat şi faptul că aşezarea
izolată a unor localităţi a favorizat menţinerea elementelor tradiţionale, a credinţelor şi superstiţiilor (vezi cazul localităţilor Micherechi, Otlaca-Pustă, Bedeu etc.).
Un alt aspect de care trebuie să ţinem cont atunci când se întocmeşte o culegere este memoria omului care operează selectiv, în funcţie de interese, necesităţi,
aspiraţii, de mentalitatea individului şi a colectivităţii. Atât locul cât şi grupul de
provenienţă influenţează la rândul lor cercul de interes al individului. Nu trebuie
167

Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al XII-lea Simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 2003, pag. 186–197.
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să uităm nici de durata memoriei populare, care este aproximativ de 5–6 generaţii
(150–200 ani). Reţinerea unui fapt depăşeşte însă această durată, astfel că datele
nu mai pot oferi garanţii de reconstituire.
Despre lumea credinţelor şi a gândirii superstiţioase trebuie să menţionăm
că aceasta fluctuează mereu între dispariţie şi transformări. Practicarea lor ocupă
o arie din ce în ce mai restrânsă, totuşi uneori mai putem găsi elemente, pe care
le-am crezut demult dispărute. În general însă, printre cele pe care şi azi le mai putem găsi practicate, şi care, încă şi azi, sunt vii, le putem enumera pe acelea, care nu
necesită o manifestare colectivă, fiind, în primul rând, doar „depozitate” în mintea
omului, în timp ce practicarea lor a devenit deseori o ruşine pentru el.
Vii sunt acele colectivităţi, din punct de vedere al trăirii credinţelor, unde
locuiesc împreună mai multe generaţii (copii, părinţi, bunici). Aceste colectivităţi,
în general, practică mai ales credinţele care sunt în strânsă legătură cu viaţa familiară. Pe ele le urmează la rând cele care sunt legate de mediul înconjurător: casă,
animale, ogradă, mobilier ş.a.m.d.
Credinţele pot fi grupate şi după categoria socială sau sexul acelora care le
practică. Astfel putem declara că, în general, femeile casnice sunt cele care păstrează şi practică credinţele.
Nu putem face însă o departajare după starea materială, fiindcă nu se poate
spune că săracii execută riturile sau cred în forţa magică a diferitelor practici mai
mult decât cei înstăriţi.
Având în vedere vârsta informatorilor, putem constata că bătrânii sunt cei
care conservă mai bine credinţele şi obiceiurile, deoarece deja din copilărie au trăit
într-o asemenea atmosferă prielnică practicării şi păstrării lor. Cei de vârstă medie
oscilează între a crede sau a nu crede, pe când tinerii dispreţuiesc şi consideră
drept obiect de batjocoră credinţa în superstiţii şi executarea acestora. Bărbaţii, la
rândul lor, sunt cei care nu au constituit un suport stabil pentru credinţe şi superstiţii, deşi, în cazul în care au crezut, au depăşit aproape femeile prin rigurozitatea
respectării riturilor.
Credinţele populare sunt cele mai conservatoare elemente ale sistemului cunoştinţelor populare. Totuşi forma şi conţinutul lor s-a modificat deseori pe parcursul deceniilor şi secolelor. De exemplu s-a păstrat obiceiul de a pune un ban la
temelia casei nou construite, însă nu ca un dar pentru spiritul casei, ci pentru a
lăsa ceva ca amintire pentru posterioritate.
Practicarea credinţelor poate fi considerată de către mulţi doar un obicei
prost, sau un mod de distracţie (cum ar fi de exemplu şi prevestirile legate de măritiş practicate la Anul Nou). Deseori avem de a face şi cu răspândirea unor credinţe
false, cât şi cu apariţia altora, noi, moderne.
Cercetătorii acestui domeniului atrag însă atenţia asupra faptului că toate
aceste lucruri sunt elemente naturale, provenite din modul în care omul de rând
priveşte mersul lucrurilor în viaţă. Tot ei susţin şi că, în viaţa ţăranilor, superstiţiile şi credinţele nu au fost elemente secundare, ci, din contră, au fost componente
ale vieţii lor, de la naştere până la ceremonialul funerar.
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În continuare ne vom îndrepta atenţia spre credinţele românilor din Ungaria
legate de vestimentaţie.

Credinţe legate de vestimentaţie
Întreaga istorie a civilizaţiei umane demonstrează că funcţia protectoare a
veşmintelor nu e mai importantă decât funcţia lor simbolică. După Leroi-Gourhan hainele reprezintă, citez:
„primul nivel al identificării sociale, în special al celei etnice, urmată de diferenţierea pe sexe, categorii de vârstă, profesiuni, poziţii sociale etc. Estetica îmbrăcămintei şi a podoabelor, cu tot caracterul său în întregime artificial, este una
dintre trăsăturile biologice ale speciei umane cele mai profund legate de lumea
zoologică”.
Hainele sunt un fel de „sinecdocă” a persoanei, de aceea, orice acţiune asupra
acestora este percepută ca un act asupra fiinţei purtătorului. Piesele de îmbrăcăminte, ori o bucată din ele, ţin locul persoanei în cadrul unor practici magice, cum
putem urmări şi în cazul următor:
„Dacă ţ-o fost drag d-on ficior, da iel n’icii nu t’i-o băgat în samă, atunci zâceu
babile, ca să-i faci vrăji. Apu asta aşe să făce, că luai o uală, şi băgai în ie tăt felu
dă boscoan’e: păsulă, boabe dă grâu, dă cucuruz, fire dân păr... şi cât’e tăt’e. Ba,
trăbuie să pui ş-o broască, şi să faci ş-o păpuşe şi s-o pui acolo. Mai trăbuie să furi
şi cât’eva fire dân han’ile ficiorului. Apu când uala iera plină, trăbuie s-o-ngropi
noapt’e la mn’ezu nopţî, la răscruce dă drumuri.”168
Având în vedere funcţia îmbrăcămintei şi importanţa ei rituală, cusutul hainelor, spălatul, uscatul şi purtarea lor sunt strict reglementate în societăţile tradiţionale. Există în acest domeniu un întreg ansamblu de tabu-uri, nerespectarea lor
atrăgând o seamă de primejdii pentru fiinţa umană, îndeosebi în ceea ce priveşte
sănătatea acesteia. Să amintim câteva dintre acestea:
„Când coşi han’e pântru cin’eva sâmbăta şi le şi gheţ tăt atunce, că dacă nu
atunce acila n-a mai trăi mult.”169
„Să nu leşi păstă noapt’e han’ile pruncilor la uscat afară, că să bagă dracu-n
iele.”170

168
169
170

Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000), Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) cin Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
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Când se îmbrăca o haină nouă, aceasta era trecută prin unele procedee, pentru
a îndepărta orice influenţă malefică:
„Când t’e îmbraci în ceva nou să treci mai întâii ceva dân fer pân ie.”171
Precauţiile magice sunt deosebit de numeroase în legătură cu hainele copiilor:
„Han’ile pruncilor să nu le baţ cu maiu, c-atunci a fi bătăuş.”172
„Nu pun’e la uscat han’ile dă prunci pă dos, că nu-i bin’e.”173
„Han’ile pruncului până la on an să le pui pă dos la uscat.”174
După cum am putut observa în cazul ultimelor două informaţii, uneori poate
apărea şi o nesiguranţă în practicarea şi respectarea obiceiurilor.
În magia populară, un loc important îl ocupă „întoarcire han’elor” şi „purtatu
han’ilor pă dos”, lucru care echivalează de fapt cu renunţarea la o postură umană
şi trecerea într-o stare demonică, însoţită de urmări benefice sau de nenorociri. Să
vedem câteva informaţii în legătură cu aceasta:
„Dacă ţâ-i lua han’ile pă dos, nu ţ-or mere bin’e lucrurile.”175
„Nu-i bin’e să t’e-mbreci cu han’ile pă dos, că s-a-nşt’imba vreme.”176
„Dacă nu poţi durmi, atunci întoarce-ţi numa chimeşe pă dos, că t’i-i hodin’i
bin’e.”177
Schimbarea veşmintelor simbolizează la rândul ei ceva. De exemplu schimbarea rituală a hainelor anunţă o trecere de la o lume la alta, de la un statut social la
altul. Câteva exemple:
„N’evest’ile nu purtau han’e vid’eroasă mai dămult. Dâpă ce o muiere s-o cununat, ie trăbuie să poart’e han’e înt’isă la culoare şi cârpă în cap.”178
„Văduvile până la moart’e umblau în n’egru.”179
„Numa acila o putut sluji în beserică, cin’e s-o şi-mbrăcat dă popă.”180
Schimbarea veşmintelor este deci o „dezbrăcare de omul cel vechi şi îmbrăcare
171
172
173
174
175
176
177
178
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993)din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Iepure, născută Telecan (1909) din Aletea.
Informatoare Cristina Vecsernyés, născută Drăgui (1914) din Săcal.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tripon (1927) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informatoare Cristina Vecsernyés, născută Drăgui (1914) din Săcal.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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în omul cel nou” despre care vorbeşte şi Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni (4,
22-24):
„Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care
se strică prin poftele amăgitoare,
Şi să vă înaintaţi în duhul minţii voastre,
Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi
în sfinţenia adevărului.”
Haina este specifică omului, deoarece nici un animal nu se îmbracă, astfel că
o putem considera şi ca una dintre primele indicii ale unei conştiinţe a goliciunii,
ale unei conştiinţe de sine sau ale conştiinţei morale.
„Noa, c-amu şt’ii, că la uom îi trabă han’e dân t’ipuri în t’ipuri, că, doară, n-a
umbla gol, ca an’imalăle. Să fie şi modern şi faină, să aibă şi dă sărbătoare şi dă
cile zâle.”,181
ne informează o femeie din Aletea.
Conform unor credinţe haina poate semnifica şi manifesta caracterul profund
al celui ce o poartă, astfel că ea nu este numai un atribut exterior, străin de firea
celui care o poartă, ci, dimpotrivă, exprimă realitatea esenţială şi fundamentală a
acestuia.
„Muierile cile rele umblau cu han’e videroasă şi împănat’e, că pă iele n’imic nu
le erdechele ce zâce lume.”,182
susţin informatorii.
Unora dintre piesele de îmbrăcăminte, cum este cămaşa, li se acordată o deosebită importanţă în cadrul practicilor magice. Cămaşa este privită ca o „a doua
pt’ele” a omului, o piesă intimă, legată de trupul unei persoane, astfel că putea fi
considerată şi ca un substitut al acestei persoane în cadrul farmecelor sau a altor
acte de magie albă sau neagră:
„Dacă iera bet’eag cin’eva şi nu put’e iel mere la beserică, atunci iera dăstul
să-i duci chimeşe şi s-o pui în altari, c-apu dâpă ce să ruga popa să i-o duci acasă
şi să-mbrace cu ie, ca să-i treacă boala.”183

181
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Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Ana Pilan (1905) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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În tradiţia celtică, nişte oameni veniţi din lumea cea mare de la Răsărit îi spun
lui Dagda184:
„De o piele îmbrăcată în cămaşă, nu se atinge nici o boală.”
Cămaşa este prezentă şi în cadrul riturilor de trecere şi în ceremoniile de iniţiere. Se practica de exemplu obiceiul ca la naşterea unui copil acesta să fie înfăşat
în cămaşa tatălui său, ca semn de recunoaştere că aparţine familiei respective. Cea
mai simplă modalitate magică de a lega sufleteşte copilul de tată sau de mamă era
aceea de a-i face „pelenci”, adică scutece, sau prima cămăşuţă din cămaşa unuia
din părinţi, ca apoi în cămaşa purtată de primul născut al casei să fie îmbrăcaţi toţi
fraţii acestuia, crezându-se că astfel vor rămâne uniţi pe viaţă:
„Mai dămult uoamin’ii or fost săraci, apu ce ţâpa unu, luua şi altu pă iel. La
pruncii mici le făceu pelencile dân han’ile rele a părinţâlor, chimeşile dân chimeşe
lu mă-sa uă lu tată-so. Asta să făce aşe şi dâr ce să zâce că aşe a traje mai tare la
ii. Apu han’ile lui să dădeu mai dăpart’e şi la ceilalţ fraţ, c-aşe, barem, or fi fraţ
bun’i.”185
De asemenea se credea şi că, dacă copilul abia născut era îmbrăcat în haina
cuiva, care nu i-a dorit venirea pe această lume, el îl va accepta şi se va face pace
în familie:
„Dacă ci’eva dân familie n-o fi vrută vin’ire pă lume a unui prunc, atunci să
zâce că-i bin’e să-l îmbreci în chimeşe lu cila, c-apu să face pace în casă.”186
A-ţi oferi cămaşa cuiva, este, defapt, un semn al dăruirii.
Valenţele magice atribuite cămăşii se dezvăluie şi în modul de confecţionare,
de folosire a ei, precum şi în ornamentica tradiţională.
În ceea ce priveşte încălţămintea, ca parte a îmbrăcămintei omului, ea preia, parţial, din simbolismul acesteia. Încălţămintea simbolizează în primul rând
afirmarea socială şi de autoritate a omului, arată că acesta îşi aparţine sieşi, că
răspunde de faptele sale. Prelegerea de faţă însă nu îşi propune să acorde atenţie
acestui domeniu.
Am vorbit atâtea despre îmbrăcăminte, n-am amintit însă despre faptul că,

184

185
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Dagda este zeu principal în mitologia celtică, un fel de Herakles rustic, soţul zeiţei
Morrigan şi tatăl zeiţei Brigit, cunoscut adesea ca vechi zeu brit solar sau numit Zeul
cel bun şi în această ipostază identificat de romani cu Iupiter. Era considerat marele
druid.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
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în timpul executării unor acte magice, purtarea hainelor devenea inutilă, cu toate
că, conform credinţelor populare, a fi dezbrăcat este un semn al goliciunii morale.
„Dă Sânjorj nant’e dă răsărit o trăbuit să meri dăzbrăcată să strânji roauă cu
strecurătoare. Apu roaua ciie trăbuie ş-o dai vacilor amestecată cu tărâţă, c-apoi
iară dăd’eu lapt’e. Da iera bin’e şi pui şi-n şuştari cât’e o crenguţă dă rug, ca şi fiie
păzât’e dă cile rele.”187
spune o informatoare, iar alta continuă cu următoarele:
„Dacă o fată vreie să placă ficiorilor, atunce nu trăbuie numa să joace noapt’e
în pt’ele goală în faţa cuptoriului.”188
„Bosorcile când să adunau lauălaltă călăreu pă cozâle dă mătură şi jucau
dăzbrăcat’e nant’e focului.”189
aflăm de această dată de la un bărbat, iar pe baza informaţiei sale putem trage concluzia că goliciunea putea deveni şi un atribut al puterilor nefaste.
Interesant este însă să menţionăm faptul că, de exemplu, în taoism, goliciunea
era privită ca cea mai puternică armă a apărării.
În timpul altor rituri, vestimentaţia protagoniştilor era cu totul deosebită. Iată
o relatare cu privire la practicarea obiceiului răspândit sub denumirea de „păpăruga”, „dăudu” şi „dodole”:
„În vreme dă secită pruncut’eii dă şapt’e-opt an’i să strânjeu laolaltă cât’e tri,
patru, şi unu dântră ii să-mbrăca în han’e verz, dân frunză soc. Adicat’e, muierile
îl îmbrăcau. Apu ii umblau pân sat apoi şi cântau că:
„Dodule, doduţule,
Scloboz, Doamn’e, ploile!
Ploile curat’e,
Dî la Domnu dat’e!
Să moaie prăvuţu,
Să coacă tent’iuţu!”
Apu muierile ieşeu afară şi-i udau, zâcând:
– Deie, Dumn’ezo, ploaie! şi le dăd’eu ban’i la prunci.”190
Importanţa acordată veşmintelor şi purtării acestora se relevă şi din următoarele proverbe şi zicători:
187
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Informatoare Maria Borbil, născută Nicula, (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
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		„Uomu îmbrăcat nu să t’eme dă iarnă.”,
		
„Cin’e umblă la Crăciun în chimeşe, la Paşt’i poartă cojoc.”,
		
„După ploaie nu mai trabă căciulă.”,
		
„Vara nu să poartă căciulă.”.

Nu putem neglija nici interpretările date elementelor vestimentare care ne
apar în timpul somnului, noaptea:
		
„Cojocu în vis însamnă iarnă gre.”191,
		
„Ce care în vis îş ie ştrimfi pă ie, a ave noroc.”192,
		
„Cin’e în vis îş şt’imbă chimeşe, acela îş şt’imbă şi drăguţu.”193,
		
„Cin’e-ş coasă han’e în vis, a ave noroc în dragoste.”194,
		
„Cel care umblă în vis dăsculţ, acila rău a păţî.”195 ,
		
„Cin’e să ved’e în somn dăzbrăcat în pt’ele goală, pă acela îl aşt’eaptă
		mare sărăciie.”196,
		
„Han’e albe pântru fet’e însamnă cunun’iie, pântru bet’eag, moart’e.”197,
		
„Să t’e visăz cu izmen’e, însamnă ruşin’e mare.”198 ,
		 „Cel care visază uom gol, acila pică în ruşin’e. Cel care să visază cu
		
muiere goală, acila a ave bucurie.”199,
		
„Dacă în vis îi vid’e fat’ol dă mn’ireasă, asta însamnă năcaz, mai ales
		
dacă să şi rupe.”200,
		
„Fat’olu n’egru dân vis vesteşt’e rău.”201.
Am mai putea înşira multe alte lucruri legate de vestimentaţie, însă chiar şi
aceste informaţii prezentate până acum, ne fac să credem că ne cam grăbim declarând că „nu haina face pe om”.
Pentru încheiere aş dori să vă ofer încă un citat, de această dată de la Carlyle:
„Veşmintele ne-au dat individualitatea; veşmintele au făcut din noi oameni,
dar tot ele ameninţă să facă din noi nişte manechine.”
Cred că rămâne de meditat asupra acestei afirmaţii.
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Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Ibidem
Informatoare Emilia Târnovan, născută Murăşan (1913–2000) din Bătania.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Ibidem
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Ibidem
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
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File din „Codul bunelor maniere”
al românilor din Ungaria
Ospitalitatea
				
					
			

202

„Fii amabil cu toţi, sociabil cu mulţi, familial cu puţini, 		
amic doar cu unul, însă inamic cu nimeni.”
(Benjamin Franklin)

Citeam undeva nu demult următorul lucru: „Românul este plin de omenie,
primitor şi tolerant.” Pornind de la această afirmaţie am încercat să cercetez unele
maniere ale românului, în deosebi ale românului din Ungaria, iar rezultatul acestei cercetări urmează să-l cunoaşteţi şi dumneavoastră.
Zestrea spirituală a omului de la sat se caracterizează printr-o serie de valori
pozitive, care au devenit baza unei elevate ţinute estetice şi etice, specifică fiindu-i,
înainte de toate, omenia, care, la rândul ei, presupune o înţelegere superioară a
valorii vieţii.
Ospitalitatea este o formă a dăruirii, prin care se manifestă sufletul deschis şi
primitor al gazdelor faţă de cel care le-a violat spaţiul individual. Este un comportament care impune unele norme de conduită atât pentru gazde, cât şi pentru cei
care primesc adăpost, marcând totodată drepturile şi îndatoririle ale acestora, cât
şi limitele.
Diferitele culturi ale diferitelor epoci stabileau, fixau obligaţiile ospitaliere.
Care dintre noi nu cunoaşte Învăţăturile lui Neagoe Basarab sau Descrierea
Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, ori nu a citit fragmente din cărţile de căpetenie ale omenirii cum este Biblia (vezi Geneza 19, 8-9, Judecători 19, 22-29) sau
Coranul, unde sunt descrise acestea.
În Europa secolului al XVII-lea obligaţiile ospitaliere erau şapte la număr:
		
		
		
		
		
		
şi
		
202

– să dai mâncare la cei flămânzi,
– să dai de băut celor însetaţi,
– să dai adăpost pelerinilor,
– să-i cercetezi pe cei aflaţi în temniţă,
– să-i cercetezi pe bolnavi,
– să-i îmbraci pe cei goi
– să-i îngropi pe cei morţi.

Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al XIII-lea Simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 2004, pag. 204–218.

File din „Codul bunelor maniere” al românilor din Ungaria

219

Pentru a ne adânci mai mult în tema ospitalităţii, înainte de toate trebuie să
clarificăm, desigur din cauza limitei spaţiului acordat doar în linii mari, unele lucruri referitoare la: situaţia oaspetelui, statutul gazdei, drepturile şi obligaţiile ale
acestora, trebuie să definiăm ospitalitatea necondiţionată, cât şi cea condiţionată,
mai apoi modalităţile de oferire ale darurilor, refuzurile şi consecinţele acestora
ş.a.m.d.
Să o luăm, deci, de la început şi să precizăm cine este acel oaspete căruia i se
oferă o găzduire în mod necondiţionat? Un străin ori ba, un vizitator neaşteptat
ori un invitat, un bărbat ori o femeie, o fiinţă vie ori un mort, eventual un zeu?
Toate aceste ipostaze impun diferite norme ale găzduirii.
Străinul, la rândul său, poate fi un duşman, dar poate deveni, cu timpul şi un
membru al familiei, cum este cazul ginerelui sau a nurorii, de exemplu. El poate fi
străin nu numai de familie, ci şi de comunitate, ori de neam, de credinţă, de limbă,
iar atitudinea omului simplu se manifestă altfel de fiecare dată. O posibilă legătură
sanguină al străinului cu un membru al comunităţii, ori o legătură prin alianţă,
deja îi confereau un alt tip de găzduire acestuia. Prin pact sau prin angajament, de
asemenea se putea intra într-o comunitate.
„Dacă o vin’it on străin la t’in’e în casă, l-ai primit aşe ca p-a tău. Că n’iciodată
n-ai putu şt’i, că cu ce treabă vin’e şi ce-ai mai ave d-a face cu iel.”,203
declară informatorii.
„Dacă cin’eva o fost dă altă relijiie nu t’e-ai avut rău cu iel, că, doară, la
Dumn’ezo să roagă şi iel. Da, tă mai d-aproaope o fost cila dă cred’inţa ta”,
spune o informatoare, după care continuă astfel:
„... altă treabă o fost, dacă doi tânări dă altă relijiie s-or iubit… Asta o fost mai
greu dă tămădit!”204
„Când vin’e on străin în sat tătă lume să uită după iel”,
povesteşte de această dată un bărbat,
„Apu, şi ici şi colo cât’e doauă-tri muieri să vorbăsc, că oare cin’e poate fi. Îi
dau bin’eţă… Dacă le-ntreabă ceva. Îi răspund… Cât’e una mai cut’ezătoare îl
întreabă că cin’e-i şi ce coată p-aice… Da, dacă nu-i d-a locului, nu pre le place
să-mpărţască mult’e cu iel, c-amu, nu şt’ii cin’e poate fi. On betörő? Care umblă
numai a tucuzî205…Da, dacă să află că-i v-on prunc uă n’epot d-a cuiva, noap203
204
205

Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Expresie provenită din cuvântul maghiar tudakozni.
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atunce, nu scapă dă iele până nu-l dăscoasă bin’e, cu ce treabă-i vin’it! Îl t’eamă
şi-n casă, îl îmbiie cu ceva… Şi asta numa d-aceie, ca să şt’iie iele cât mai mult’e
hiruri.”206
Ospitalitatea este un drept al fiecăruia, dar totodată şi o obligaţie. Străinul are
dreptul de a beneficia de aceasta, iar gazda este obligat să i-o ofere: să-i deschidă
uşa, să-l invite în casă, să-i ofere loc şi găzduire, fără a-i cere nimic.
Necunoscutul şi nesiguranţa sunt acele lucruri care fac pe om neliniştit. Tocmai deaceea strădania de a domestici acestea, de a ne obişnui cu ele încet, încet
este una dintre primele încercări ale străinului. Primul pas este cel al prezentării
sale şi cel al definirii sosirii sale. Altfel zis, cel al evitării unui risc de a fi rău interpretată prezenţa sa în acel loc:
„Când ieşt’i în loc străin, să fii molcomit!”
explică un informator,
„Să dai mai întâi bin’eţă, apoi să spui că cin’e ieşt’i şi ce vrei. Ca nu cumva să
să spăriie dă t’in’e şi să creadă că ieşt’i cu bube pă cap, ad’ică că umblii cu mişculănţâi, uă şpuiculeşt’i ceva.”207
Omul precaut, prin diferite practici magice încerca să prevadă desigur şi infiltrarea neîngăduită în spaţiul său individual al unor fiinţe nedorite, printre acestea
şi a unor duhurile malefice. Împotriva acestora se păzea prin următoarele procedee:
– „să pun’e mătura cu şpiţăle în sus lângă uşe”,
– „să pun’eu crenji dă rug şi dă rujiţă în fereşt’i, uă urzâci”,(în deosebi la
	  anumite date ale anului cum sunt Sfântul Gheorghe sau Sfântul Andrei),
– „frecau pragu uşilor cu ai”,
– „ţân’em icoan’e şi cruci pă păret’e”,
– „să sfinţeu căşile la Bobot’ează” ş.a.m.d.
„Nu-ţ fă căujiie cu oricin’e!”,
avertizau pe tinerii şi pe copii naivi părinţii şi bătrânii satului, ferindu-i de contactul cu unele persoane care puteau provoca necaz ori nenorocire.
O deosebită atenţie se acorda însă vizitelor moşilor şi a unor fiinţe benefice:
„Când îi sărbătoare mare sara să lasă ceva dân mâncare pă masă, ca să aibă
206
207

Informator Ioan Şimonca (1928) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Rotar (1922) din Chitighaz.
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şi cei draji ce coştoli oleacă. Iară când să be vin, să ţâpă aşe, cât’e-oleacă jos dân
iel, aşe pântru cei morţ.”208,
spun informatorii.
După lăsarea serii oamenii evitau efectuarea unor munci tot cu scopul de a nu
supăra pe cei care la aceste ore îşi vizitau fostul lăcaş şi fosta familie. Nu se mătura
pe afară, nu se scotea gunoiul din casă „că n’icii ţâie nu ţ-ar place să t’e-aşt’ept’e cu
gunoiu cin’eva, uă să t’e măture păstă picioare”.
La naşterea copiilor de maniera ospitalităţii putea depinde viitorul acestuia,
deoarece se credea că prin găzduirea oferită ursitoarelor părinţii putea îndupleca
decizia acestora în legătură cu viitorul noului născut. Ursirea are loc în primele
trei zile de după naşterea copilului. Locul acestui evenimente atât de important
este pragul casei sau fereastra. (Fereastra şi pragul simbolizând în acest caz trecerea dintr-un spaţiu într-altul, dintr-o fază a existenţei în cealaltă.) Predestinarea
vieţii unui om are loc după ce se înserează şi încetează cântatul cocoşului.
Ursitoarelor, care sunt trei la număr, Torcătoarea (adică propriu-zisa Ursitoare), Depănătoarea (adică Soarta) şi Curmătoarea (adică Moartea) le place foarte
mult veselia şi lumina, simboluri ale bucuriei şi ale viabilităţii, deaceea se aşteptau
cu o masă plină cu mâncări alese. În această seară moaşa dormea împreună cu
mama şi cu copilul, în speranţa că va putea afla ceva din tainele destinului nouluinăscut.209
Găzduirea se manifestă diferenţiat în condiţionare de sex, vârstă, etnie, rang şi
ocazie. Copiii, bătrânii, bolnavii, săracii şi nebunii sunt necondiţionat ajutaţi. Lor
li se oferă mâncare, haine şi găzduire fără a le cere nimic în schimb.
Femeilor de asemenea li se sare în ajutor, pentru că sunt mai slabe şi mai neputincioase. Rousseau chiar şi constata că:
„Toate popoarele civilizate au respectat femeia.”
Nu orice nou sosit e primit ca un oaspete, iar fără a îngădui pătrunderea în
spaţiul individual, nu există ospitalitate. În acest caz ea poate fi violată clandestin,
oferindu-se şansa de a fi arestat.
„Nu t’e baji în casa n’imănui dacă nu ieşt’i t’emat înlontru”,
afirmă informatorii,
„... şi nu t’e pui la masa lor, până nu-ţ fac ii loc!”210
„Primiţi pe fiecare cum primiţi pe oaspeţii de seamă!”,

208
209
210

Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Vezi studiul intitulat Naşterea la românii din Ungaria în Annales ’96, Giula 1996.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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ne atenţionează un proverb chinez, totuşi putem observa că găzduirile erau condiţionate şi de rangul musafirului:
„Dacă-ţ vin’e uărtacu, îl îmbii cu vin, cu răt’iie. Muierile pun’eu mâncare şi
plăcintă pă masă…”.211
„Dacă-ţ pica cin’eva când şid’ei la masă, îl pun’ei şi pă iel în rând cu ceilalţ.”,212
spun sătenii.
Primirea musafirilor de rang şi a oficialităţilor se făcea deja la intrarea acestora în sat ori în instituţie, oferindu-le pâine şi sare. Prin acest lucru comunitatea
îşi exprima dorinţa de a le asigura bunăstarea materială (semnificată prin pâine,
simbol al vieţii active) şi păstrarea nealterată a tradiţiilor (sugereată de sare, simbol
al permanenţei şi înţelepciunii).
Putem constata, deci, că invitaţii erau trataţi cu o deosebită atenţie:
„Să făce mâncare multă. Dă tăt’e felurile. Şi plăcint’e! Apu nu să lăsa masa
n’iciodată goală, până ce ierau în casa ta.”,213
declară o informatoare, parcă subliniind esenţa proverbului francez:
„Masa este mijlocitoarea prieteniei.”
Modalităţile de a invita pe cineva la întruniri sau la evenimente diferă de la
o ocazie la alta. În cazul unui botez naşii erau solicitaţi cu ocazia vizitei tinerilor
părinţi. Dacă murea cineva „să dăd’e dă şt’ire”, până ce la nuntă te invita „pălăscariu”.
Vizita era obligatorie fără nici o invitaţie anticipantă în cazul că era bolnav în
casă, dacă se năştea un copil, cât şi în ceea ce priveşte vizita finilor făcută la naşi
sau a copiilor la părinţi. Cu aceste ocazii cei care mergeau în vizită aveau şi obligaţia de a duce cu ei daruri.
Iată câteva informaţii:
„La prunc mic să mere cu tortă şi cu mâncare. Ducei găină uă pui. Apu la
micuţu îi pun’ei ban’i la perină, că aşe să cuvin’e.”214
„Dacă aflai că on n’eam uă cin’eva dân vecin’i îi bet’eag, merei să vezi dă iel.

211
212
213
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Informator Gheorghe Rotar (1922) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Ardelean (1921–2003) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informatoare Ecaterina Botaş, născută Gábor (1908) din Otlaca-Pustă.
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Apu îi ducei şi oleacă dă ceva. Plăcintă, uă oleacă dă zamă dă porumbi, că aciie
îs mai uşor dă mistuit.”215
„La Paşt’i umplem taljerile cu plăcint’e, cu şoancă şi cu uoauă roşii, apu merem pî la n’eamuri. Ducem şi cât’e-o iagă dă vin cu noi.”216
O sumedenie de credinţe se leagă defapt de vizite şi de intrarea unei fiinţe în
casa cuiva:
De exemplu:
– „dacă în prima zi a anului primu care îţ vin’e la casă îi ţâgan, îţi aduce
	 
noroc”,217
– „dacă cel care vin’e la Anu Nou la t’in’e dântâi îi bărbat, îţi aduce noroc,
	 
dacă vin’e muiere, nu ţ-a mere bin’e”,218
– „dacă ţî să bagă o broască-n casă s-o omori, că bistoşi că-i o bosorcoaie”,219
– „dacă-ţ vin’e o mâţă străină la casă uă on cân’e, şi-l mâi, că nu-i a
	 
bin’e”,220
– „dacă să bagă o pasăre-n casă, îi sămn dă moart’e”221 etc.
Conform credinţelor manifestările animalelor puteau chiar şi prevesti sosirea
musafirilor:
„Când îţi cântă cocoşu-n prag, să şt’ii că ţ-or pica goşt’i.”222
„Dacă să spală mâţa lângă uşe, îţ vin goşt’i.”223
„Dacă îţ pică mâncare pă jos când ferbi, atunci îi ave goşt’i la mn’ează.”224
Vărsarea mâncării era interpretată şi altfel. De exemplu dacă se vărsa sarea pe
masă în timpul ospătării însemna că cei aflaţi în jurul mesei se vor certa. În cazul
în care mâncarea cădea jos pe pământ, aceasta era ridicată cu mare grijă ca să nu
fie călcată. Dacă cădea jos pâine, ea era nu numai ridicată, ci sărutată şi după aceia
consumată:
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Ibidem.
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„Că nu şt’i uomu dî la ce să-ngraşe!” ,
susţineau informatorii.

„Arăd’ica-i mâncare ce ţ-o picat şi mâncai mai dăpart’e. Barem, îţ rânje rânza
mai bin’e!”225
Nu se admitea prădarea mâncării, deoarece aceasta era considerată un dar de
la Dumnezeu, de care beneficia doar acela care o merita:
„Gândeşte-te la buna cuviinţă a unui ospăţ. A venit blidul în dreptul tău? Întinzi mâna şi iei frumos cât pofteşti. A trecut de tine? Nu-l mai chema înapoi.
N-a ajuns încă la tine? Nu-l sorbi cu ochii, lăsându-ţi gura apă, ci aştepţi să vină
rândul tău.”,
ne învaţă Epictet în Manualul său.
Vă aduceţi aminte de anecdota făcută public acum doi ani cu privire la această
temă? Cred că merită să fie reluată:
„Pă vremuri gazdile îşi băgau uoamin’i la lucru. Apu, pântră ii ierau şi rămân’i
şi unguri, învăluiţ dară. Apu, în tăt zî le dăd’e şi să mânce.
Odată le-o pus pă masă zamă cu carn’e. Unguru dăloc, tă carn’e îşi trăje. Rămânu, n-ajunje să tragă carn’e, iel tă pă zamă mânca. Dî l-o vreme, când unguru
iară ş-o tras carn’e, rămânu n-o mai răbdat, l-o lovit păstă brâncă, şi aşe cum
iel nu şt’iie bin’e ungureşt’e, i-o zâs la ceala, care, perse, n’ici iel n-o şt’iut bin’e
rămân’eşt’e:
– Ne báncsa clonţ! Mai horpotyi a zama!”226
Desigur există şi unele prescripţii şi indicaţii cu privire la conduita celor aşezaţi la masă, cum de exemplu:
– nu vorbi în timp ce mănânci, „că nu-i mândru să ţî să vadă mâncare
	 
dân gură”,
– când serveşti dintr-un fel „să t’e gând’eşt’i că poat’e şi alţî ar mai mânca
	 
dân iele”,
– „cu băutura nu t’e lăuda, dân contră”,
Chiar şi Neagoe Basarab ne atenţionează asupra acestui fapt:
„Fiule! Nu te arăta viteaz în băutură şi nici nu te lăuda cu ea, căci pe mulţi i-a
păcălit vinul şi multe rele a pricinuit.”
225
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
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La masă nu numai că nu se bea mult, ci trebuie să fim cumpătaţi şi în consumarea mâncării. O cunoştinţă mereu îmi cita cele spuse de tatăl său:
„Fătu mn’eu, dî la masă aşe să t’e ridici ca să nu fii sătul dă tătului!”227
O formă a ospitalităţii este ospitalitatea condiţionată, altfel numită ospitalitatea de achitare, care se oferea obligatoriu. Ea este numită la românii din Ungaria “aldămaş”. Acesta se oferea în cazul întocmirii unor persoane, când se vindeau
ori cumpărau bunuri, cât şi atunci când o persoană ajungea să-şi sporească averea
printr-o cumpărare, moştenire, ori chiar cu ocazia naşterii unui copil.
„Dacă cin’eva îşi vind’e porcii uă vaca, uă t’iară, îş cumpăra, atunce să beie aldămaş. Să duceu la birt, apu acolo cila cu banii plăt’e on păhar dă răt’ie uă vin.”228
spun informatorii.
„Dacă cin’eva ajunje să-şi înmulţască avere c-o lăsat pă iel tată-so casă şi pământ, uă cin’eva pă care l-o ţânut, atunci când or trecut tăt’e pă numile lui, şi săntâln’e cu uărtacii, le plăt’e on păhar dă răt’iie uă dă vin.”229
„Când n’evasta o făcut boaba, şi merei la birt, să căd’e să plăt’eşt’i la oamin’i
on păhar. Apu iera şi d-acela, mai şmecher, la care îi plăce să beie mult, apu tă pă
lângă iel să dăd’e, să-i mai plăt’ească încă unu.”230
Băutură, mâncare şi alte lucruri trebuiau oferite şi cu alte ocazii, cum de
exemplu la terminarea unor munci efectuate în comun, cum sunt culesul, seceratul, tăiatul porcilor ş.a.m.d.
Dăm citire la două informaţii cu privire la acest lucru:
„La disnotor gazda n’ici nu lucra, numa tă cu brânca pă iagă iera. Apu tă îmbiie când pă unu când pă altu. Apu perse că iel cu tăţ beie cât’e oleacă. Mai bin’e
că n’ici nu s-o prins dă n’imica, că numa bai ar fi făcută.”231
„Când gătam cu secire, gazda n’e t’ema la iel acasă. Apu acolo n’e dăd’e dă
băut şi găzdoaie n’e aşt’epta cu mâncare bună. Apu la fet’ile şi la pruncii care or
ajutat la lucru le cumpărau ţucur dă le-mpărţeu.”232
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informator Ioan Şimonca (1928) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tulcan (19134–1989) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Ecaterina Botaş, născută Otlăcan (1908) din Otlaca-Pustă.
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Alături de gazde musafirul de asemenea are unele obligaţii. În primul rând
„nu să mere cu brânca goală în casa n’imănui. …Mai ales dacă îi prunc mic în
casă uă bet’eag.”, declară informatorii. Pe de altă parte musafirul este obligat să-şi
controleze gesturile, manifestările şi vorba.
„Cine intră într-o societate de străini şi nu cunoaşte obiceiurile lor de-a se prezenta, de a sta la masă, aflându-se astfel într-o stare nesigură, se uită la alţii şi
imită şi el.”,
afirmă Fr. W. Forster, în timp ce indienii din America zic următoarele:
„În şatra altuia ori taci, ori aprobi ceea ce spune gazda”,
Acelaşi lucru vine să întărească şi proverbul românesc:
„După al locurilor obicei să te porţi în orice bordei.”
Şi cred că suntem de acord şi noi cu acest lucru, deoarece nerespectarea codurilor, cât şi neînţelegerea gesturilor deseori au dus chiar şi până la războaie.
Cunoaşterea legilor şi a codurilor ospitalităţii, cât şi toleranţa faţa de celălalt şi
respectarea dreptului de a exista aşa cum el doreşte ar duce, probabil, la o mai
mare linişte şi pace în lume.
„Pe prieteni trebuie să-i primim cu voie bună, cu zâmbet şi voioşie, nu cu
sprâncenele încruntate.”,
declară Plutarh.
O ospitalitate reuşită se manifestă nu numai prin faptul că oaspetele este
primit la uşă şi condus tot până acolo la plecare, sau prin faptul că la invitaţia
„Da, mai stai oleacă, ind’e t’e porţ aşe!” se răspunde afirmativ, ci şi prin faptul că
bucuria cauzată de sosirea musafirului este reflectată pe faţa gazdei, care „nu cu
jumătat’e gura zâce” cele de mai sus.
Iar pentru ca o ospitalitate să reuşească bine, trebuie neapărat să beneficiem şi
de un bun stăpân al casei, care decide, până la urma urmei, forma primirii oferite.
El are menirea de a invita musafirul în casă, de a-i oferi găzduirea, cât şi de a îndeplini sarcinile ce-i reveneau. Gazda totdeauna se aşează în capul mesei. El serveşte
primul din mâncare, el rosteşte rugăciunea înainte de a gusta primul din mâncări.
Pâinea este frântă tot de gazdă, şi tot acesta este responsabil pentru servirea băuturilor, asigurându-se ca aceasta să nu se termine niciodată.
În cazul în care bărbatul lipseşte din casă, este plecat ori este mort, sarcinile
sale îi reveneau celei mai învârste femei din casă.
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Am atins numeroase aspecte legate de ospitalitate. O singură întrebare rămâne de discutat încă: când se merge în vizită la cineva şi cât se stă?
„Vino când eşti dorit, ca să fii bine primit. Nu veni nechemat şi du-te numai
când eşti trimis.”,
spunea Baltasar Gracian, iar românul din Ungaria vorbeşte astfel:
„Nu să cuvin’e să meri pre dă dimin’eaţă, şi nu să stă pă capu uomului până
noapt’e târzâu.”.233
„Nu să mere, când şt’ii că mâncă, că cred’e că d-aceie meri să t’e-mbiie şi pă
t’in’e. Cum zâc alţî, să culduieşt’i mâncare!… Şi nu t’e du când îi vreme dă hod’ină,
că n’icii ţâie nu ţ-ar place să-ţ şadă-n cap cin’eva când t’e-ai hod’in’i.”234
De asemenea nu se deranjează la momente nepotrivite şi pentru lungă durată
casa în care se găsesc bolnavi ori copii mici. Nu se poposeşte pentru mult timp
nici acolo, unde gazdele se află în toiul muncii. În fine, nu se face abuz de bunul
simţ al oamenilor.
„După trei zile peştele şi oaspeţii se împut.”,
spune un proverb latin. Iar pe această temă avem şi o anecdotă, despre care informatoarea susţine că „aşe o şi fost”:
„Or fost dară doi uărtaci bun’i, care s-or cunoscut dân pruncime. Apu şi cătan’e
or fost lauălaltă, aşe că tare bin’e s-or avut. N-apu dî l-o vreme să-nsoară amândoi, apu or trecut câţva an’i dă nu s-or mai văzut. Ce-o gând’it unu dântră ii, să
margă cu n’evasta lui, să-şi vadă uărtacu, că ce mai face.
Noa-pu acela tare s-o bucurat dă ii. Dăloc uo pus pă n’evastă să facă mâncare
şi plăcintă şi s-or pus dară, la vorbit’e.
Cătă-n sară să rid’ică dară uărtacu cu n’evasta lui, să margă cătă casă, da
cum or ieşit afară dân casă, afără ploie.
– Da, doară nu-ţ mere pă ploaie!, o zâs uărtacu-so. Durmiţ la noi!
Aşe o şi fost. Or durmit o noapt’e la ii, da numa că dimin’eaţa încă nu s-o oprit
ploaie, aşe că uărtacu iară i-o mai făcut să şadă oleacă.
Şi aşe o mărs încă o zî, şi încă una… Da, ploaie tă nu să opre. Dî l-o vreme
gazda căşii n-o mai biruit, săracu. O ieşit afară în ocol, ş-o luat jos clopu dî pă cap,
s-o uitat în sus, şi numa atâta o zâs năcăjit:
– Avut-ai, tu, Doamn’e, goşt’i?”235
233
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
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„Oaspetele este de aur dimineaţa, de argint seara şi de aramă dacă rămâne
peste noapte”,
spune şi proverbul georgian, şi într-adevăr nu se cade să înnoptezi la cineva fără ca
să nu-l anunţi în prealabil.
Deasemenea, dacă undeva ai fost primit cu bine, nu înseamnă că trebuie să te
întorci numaidecât. Oricum „Manierele îl arată pe om”, susţin şi englezii.
Nu putem discuta despre ospitalitate fără ca să nu amintim, pe scurt, şi despre
dar. Scopul schimbului acestora este întărirea relaţiilor dintre membrii comunităţii, familiei ş.a.m.d. Dăruindu-se şi primindu-se un dar, nu se primea şi se oferea
obiectul în sine, ci norocul pe care acesta îl purta. Se ofereau cadouri de către invitaţi gazdelor (botez, nuntă etc.) sau de către gazde vizitatorilor (colind, urători,
munci agricole etc.).
Desigur merită să fie analizată metafizica oferirii şi primirii acestora, deoarece
puterea magică pe care o reprezintă darul are capacitatea de a influenţa în mod
benefic sau malefic pe cel care îl primea, ori ceea de a nu respecta obligaţia de a-l
înapoia. Pentru că darul primit trebuia înapoiat oferindu-se un alt dar, iar acesta,
la rândul său era purtător al calităţilor celuia care îl oferea.
Un cadou primit nu este neînsufleţit, nici chiar atunci când el este pierdut sau
abandonat de donator. El aparţine acestuia şi prin el donatorul sau stăpânul are o
influenţă asupra beneficiatului. De aceea:
		„Ai grije, ce baji în casă”!
Un obiect găsit pe stradă, cât şi un dar primit, poate fi purtătorul unor forţe
malefice, deci de fiecare dată este bine ca să îl înapoiem proprietarului său.
În cadrul oferirii şi primirii darurilor distingem trei ipostaze: obligaţia de a
oferi, obligaţia de a primi şi obligaţia de a înapoia:
1./ Obligaţia de a oferi, care înseamnă totodată şi faptul că oferi cuiva
acel lucru ce i-ar face lui plăcere şi nu-ţi satisfaci dorinţele tale.
2./ Obligaţia de a primi, care exprimă acea lege că nu se cuvine să refuzi
un dar, oricât de simplu este el.
		„Calu primit în dar nu se caută la dinţi!”
		
		
		

atrage atenţia şi cunoscutul proverb, şi pe baza acestuia se clădeşte şi comportamentul faţă de darul primit. Indiferent de valoarea sa, el trebuie
mulţumit şi păstrat. Nici într-un caz nu se dă mai departe.
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„Dacă capeţ oaiandec atunce să t’e bucuri dă iel. Să nu t’e-arâţ că
nu-ţ place, uă că nu-i dă valoare. Că nu să cuvin’e.”,236
		spun informatorii.
		
Refuzul putea fi şi o expresie a fricii faţă de cel care îţi dăruia ceva, dar
totodată şi de faptul că va trebui înapoiat şi nu vei putea face faţă acestui
lucru, devenind dator pentru o viaţă întreagă:
		 „Dacă cin’eva capătă oaiandec, atunci trabă şi să deie. Cila care
rămân’e dător, mâncă mare ruşin’e tătă viiaţa.”237
3./ Obligaţia de a înapoia trebuie să aibă loc întotdeauna într-un termen
bine stabilit, oferind totodată şi o dobândă.
		„N’iciodată să nu dai mai puţân dăcât ai căpătat!”238
		

ne informează oamenii de la sat,

		 „Oaiandecu tău să fie şi mai mare şi mai frumos dăcât alu cila dî la
care ai căpătat tu.”239
		 „Că ştii, că muierile aşte, tă verşen’ făceu una cu alta. Care coace
mai bin’e, uă ferbe. Apu numa umblau blid’ile pă uliţă dî la una la alta,
ca să să arât’e!”240
		

declară de data aceasta un bărbat, la care soţia sa riposta prin:

		 „Noa, că şi voi vă lăudaţ cu vinu şi cu răt’iie voastă!… D-apu cu
termen’urile! …Tă mai mult’e măji să făceu p-o holdă, pă cum treceu zâlile!… Apu, atunce, noi cum să dăm blid’ile goale înapoi?!”241
Pe baza celor spuse până acum putem constata că oferirea şi primirea darurilor se bazează pe credit (adică pe oferirea acestuia), pe termen (adică pe răgazul
înapoierii lui) şi pe onoarea (adică pe încrederea că acesta va fi înapoiat).
Punctualitatea înapoierii şi amploarea cadoului oferit la diferite ocazii la rândul lor sunt posibilităţi de a defini prestigiul social al celuia care-l oferă. Pentru că
darul oferit asigură prestigiul şi rangul cuiva:
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Szretykó, născuta Samfira (1929) din Aletea.
Informator Ioan Şimonca (1928) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Ardelean (1921–2003) din Chitghaz.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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„Cin’e dă oaiandecuri mari şi mândre acila îi uom văzut în sat!”,242
afirmă sătenii.
„Dacă cin’eva dă ban’i mulţ la beserică, atunci tăt satu vorbeşt’e dă iel, că-i
avut.”243
Omul zgârcit în toate culturile era ocolit de membrii comunităţii. La indienii
din America era de exemplu numit „Faţă Putredă”, şi se fereau cât puteau de tovărăşia lui.
„Uomu zgârcit n-are part’e dă n’imica.”244
susţin şi românii din Ungaria,
„Că acărcât îi traje pă d’inţ şi acărcât îi strânje pumn’ii, tăt’e ţî s-or răsfira
pântră jejit’e.”245
Refuzul de a înapoia ospitalitatea ori cadoul primit, este un refuz al alianţei şi
al prieteniei, iar acest lucru nu era tolerat nici în sânul comunităţii săteşti. O atitudine vehementă a românilor din Ungaria poate fi observată şi în cazul unui simplu
refuzul al schimbului de formule de politeţe, adică refuzul celei mai elementare
maniere de politeţe şi curtoazie faţă de o altă persoană:
„Uoamin’i când să-ntâln’esc, îşi dau bin’eţă unu la altu. Bărbaţî îş rid’ică clopu… Apu dă să mai întâmpla că cât’e un’ii nu să aveu aşe tare bin’e, atunci haba
zâce primu „Bună zâuua!”, că cilalalt nu-i răspund’e. Atunce primu zâce cu gura
tare, ca s-audă tătă lume: „Bună zâuua, căciulă! Că stăpânu n-are gură!”246
Chiar şi proverbul zice:
„Salutul între doi duşmani este primul semn al împăcării.”
Neapărat trebuie să menţionăm faptul că şi banul este o formă a darului. După
cum bine ne amintim de lecţiile citite la orele de istorie la începutul formării civilizaţiei noastre a avut loc deja schimbul de marfă. Scoici şi diferite alte obiecte
se ofereau în schimbul hranei, ori a hainelor. Odată cu apariţia monedelor, mai
târziu a bancnotelor, au început să fie oferite acestea în schimbul mărfii. Dar, tot
sub semnul reîntoarcerii darului făcut de vânzător.
Aşa procedăm şi noi azi. Intrăm într-o cafenea, unde suntem ospătaţi, iar în
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Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Ibidem.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Ibidem.
Ibidem.
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schimb oferim bani. Problema vine doar de la faptul că nu oferim cât dorim sau cât
credem de cuviinţă, ci cât ni se cere.
Banul treptat ajunge să preia locul darurilor oferite şi în sânul comunităţii
românilor din Ungaria:
„Mai dămult la corindători să dăd’eu mere, nuci, plăcint’e. La noi, la T’it’ihaz,
să făceu şi n’işt’e plăcint’e numa pântru ii. Aşe, ca o pasăre… Da, amu ban’i le
treabă la prunci!”,247
declară o informatoare.
„Când umbla popa cu iordanu tătă lume pun’e ban’ii pă masă. Aieşt’e erau a
popii. La pruncii care umblau cu iel le ţâpam ban’i în vid’ire cu apă!”,248
spune alta.
Înainte de a ne speria însă trebuie să vă liniştesc, există şi darul gratuit.
Acesta poate fi o pomană oferită în numele cuiva, cât şi un gest, o vorbă bună adresată cuiva. Sacrificiul în sine este o altă formă a darului gratuit. A oferi cuiva ceva
însă nu se face fără a aştepta obţinerea unui lucru anume.
„Cu voia sau fără voia noastră, există întotdeauna un „do ut des” (dau, ca sămi dai)”
afirmă Jung.
La întrebarea:
„Şi ce aţi cerut sau ce aţi primit de la cei pe care i-aţi primit în casă?”
românii din Ungaria răspund astfel:
„Noa, că n-aşt’eptăm noi, n’imica dî la ii! Că bin’e n’e-a pica şi noauă când om
mere ind’eva, să n’e ajut’e cin’eva!”249
Nu este însă totuna ce dăruiesc pentru că darul trădează intenţia celui care-l
oferă, cât şi poate simboliza ceva, ori poate încălca una dintre legile buneicuviinţe.
De exemplu:
– nu se oferă flori uscate, pentru că nu se cuvine,
– nu se oferă flori cu soţ la număr, numai morţilor,
– un bărbat să nu cumpere lenjerie de corp unei femei, pentru că acest
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Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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	  lucru trădează o legătură intimă a celor doi (desigur cu excepţia soţiei sau
	  a prietenei),
– nu oferi bani în loc de cadou, pentru că acest lucru este expresia sărăciei
	  sufleteşti,
– nu se cumpără batistă, pentru că simbolizează despărţirea ş.a.m.d.
Unele bunuri oferite transmit însă bogăţie şi noroc, cum ar fi aurul, banii
(moşteniţi!), pământul. Altele se oferă tocmai cu scopul de a te păzi de rău, cum
sunt talismanele, crucea sau medalionul sfânt.
„La n’epoată dă boaloagaş i-am cumpărat lanţ dă aur, cu cruce. S-o păzască
Bunu Dumn’ezo dă cile rele, orind’e a mere ie!”250
mărturiseşte o bunică grijulie.
Ospitalitatea este o formă sublimă a dăruirii, în cadrul căreia omul este îndemnat să ajute pe alţii. Pentru că astfel se dovedeşte adevărata bogăţie a sufletului, în timp ce atunci când furi posesia cuiva, dai dovadă de o sărăcie interioară.
„Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Eşti mare şi puternic prin ceea
ce poţi dărui altora, nu prin ceea ce poţi lua de la ei. Eşti ceea ce dăruieşti. Eşti
doar atât cât dăruieşti…”
subliniează esenţa dăruirii cercetătorul Ernest Bernea.
În spaţiul românesc, după cum am putut observa, principiul darului, şi totodată şi al ospitalităţii, este reciprocitatea. Dau, ofer ceva, sincer şi cu inima deschisă, ca să mi se ofere şi mie, cât şi ca să regăsesc totul dincolo. Tocmai din această
cauză o parte a oamenilor nici nu mai ţin cont de bani atunci când le sosesc oaspeţi. Defapt informatorii spun următoarele:
„Dacă dai cuiva şi-ţ pare rău, n-ave part’e de iele! …Apu, ce dai, ş-aşe înmulţât
ţ-a vin’i napoi!”251
Ospitalitatea şi darurile pecetluiesc deseori legături şi între două lumi total
diferite, cea a omului de rând cu cea a zeului sau a mortului. Obiectul oferit în
cadrul unor rituri ori cu ocazia unor sărbători, asigură stabilirea unor canaluri de
comunicare cu aceştia. Însuşi mortul este privit deseori ca un canal care asigură
posibilitatea comunicării cu divinitatea. Acest lucru este dovedit şi de numărul
mare al credinţelor şi al riturilor legate de cultul strămoşilor. În cadrul acetora
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Informatoare Ecaterina Botaş, născută Otlăcan (1908) din Otlaca-Pustă.
Informator Gheorghe Nicula (1927) din Chitighaz.
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deseori se întâmplă ca darul oferit să fie nimicit, lucru care pare să creeze impresia
că nu doreşti să primişti nimic în schimb. Dar, după cum am observat, situaţia este
cu totul alta.
Dăruind, deci, mă dăruiesc, şi prin dar, câştig. Ospătând, mă voi ospăta şi eu în
lumea de dincolo. Acestea sunt principiile de bază care îndeamnă omul la conduita prezentată până acum. În societatea de azi ritualurile moderne ale ospitalităţii
şi oferirii darurilor sunt oarecum schimbate, luxul creând şi confirmând în primul
rând rangul social.
Societatea noastră a fost mereu şi este şi în prezent guvernată de principii, legi
scrise şi nescrise. O parte din acestea cu timpul ajung să dispară, ori se modifică,
unele însă revin. Şi în primul rând revin, pentru că omul este mereu dornic de a fi
liber, şi a ajuns să înţeleagă că o libertate deplină înseamnă o viaţă trăită pe baza
unor principii şi reguli.
„Oferă tot atât cât primeşti şi totul va fi bine.”
declară un cercetător al domeniului.
Sper că în acesată zi şi eu am reuşit să vă ofer ceva, sau cel puţin să vă pun pe
gânduri, în ceea ce priveşte domeniul ospitalităţii şi al oferirii darurilor.
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„Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl
Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.”

„Cu cât studiăm mai mult universul, devenim tot mai siguri de faptul că există o forţă superioară.”
spunea odinioară marele savant Albert Einstein. Omul de rând a încercat
însă, desigur după posibilităţile sale, să dea şi el o interpretare acestui fapt. Studiul
de faţă încearcă să cumuleze toate acele informaţii pe care am reuşit să le adunăm
în domeniul indicat în titlu, în speranţa că vă vom putea oferi numeroase date
interesante.
													
Autoarea

Cerul este simbolul ordinii sacre din Univers, al puterilor supraumane, indiferent că acestea sunt binevoitorare sau de temut. Este totodată şi locul care
păzeşte secretele destinului uman. Fascinaţia oamenilor faţă de acesta i-a făcut ca
să năzuiască să forţeze porţile acestui tărâm misterios. Prin reprezentările despre
cer poporul face însă şi o distincţie bineconturată între „cerul atmosferic”, necontrolat de ei, şi „cerul religios”, unde sălăşluiesc divinităţile şi Dumnezeu Tatăl. În
imaginaţia poporului cerul are mai multe straturi, de obicei 7 sau 9, fiecare fiind o
lume diferită pe care omul trebuie să o străbată pe parcursul ascensiunii sale până
la atingerea perfecţiunii.
Primul strat este populat de forţele puternice ale văzduhului (vânt, ploaie, fulgere, etc.), cât şi de făpturi mitice, de cele mai multe ori malefice, care provoacă
necazuri oamenilor.
„Dintru începutu toţi îngerii erau buni şi binefăcători. Mai pe urmă însă unii
dintre dânşii, nemulţumindu-se cu fericirea şi puterea ce le-a dat-o lor Dumnezeu,
voiră să fie asemenea acestuia, să aibă adică şi ei aceeaşi putere şi stăpânire, mărire şi strălucire, plăcere şi îndestulare, care o avea Dumnezeu.
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Studiu publicat în volumul Izvorul. Revistă de Etnografia şi Folclor, nr. 27., Giula,
2006, pag. 17–56.
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Însă preaputernicul şi preadreptul Dumnezeu nu putu să sufere această sumeţie şi îndârjire din partea celora, care au fost creaţi de dânsul anume, ca să-l
asculte, să-i servească şi să-l preamărească. Drept aceea, cum a simţit el că o seamă dintre îngeri s-au revoltat în contra sa, nu i-a răbdat nici un minut mai mult
întru împărăţia cerului, ci i-a scos pe toţi afară şi i-a aruncat în întunericul cel de
veci. Văzând însă că pică prea mulţi dupăolaltă, a poruncit deodată să steie fiecare acolo unde a ajuns. Şi aşa, împlinindu-i-se porunca, cei ce au fost ajuns acum
pe pământ au rămas până în ziua de azi aici, cei ce nu apucase a pica pe pământ
spânzură şi acum în aer, iar cei ce au rămas în cer, se află şi azi acolo şi numai
atunci se coboară pe pământ, când le porunceşte Dumnezeu.
…
Cei ce spânzură în aer care asemenea s-au prefăcut în draci sau diavoli, nefiindu-le defel încuviinţat a se-ntoarce îndărăt în cer, de unde au fost alungaţi, nici
a se coborî la fraţii lor de pe pământ ca dimpreună cu aceştia să ademenească pe
oamenii cei vii la tot felul de fărădelegi şi nedreptăţi, ci siliţi fiind a petrece veşnic
în aer nu au altă putere asupra omenirii decât atâta că lovindu-se vreun om cu
fruntea de unul dintre dânşii să-l facă, ca să rătăcească şi prin rătăcire să-l nenorocească.
Însă ei nu se mulţumiră numai cu atâta, ci în neastâmpărarea şi nemărginita
lor răutate voiră să aibă mai mare putere. Drept aceea, nu mult după căderea lor
s-au strâns cu toţii la un loc, au ţinut sesie şi s-au înţeles, ca să facă, de pe pământ
şi până al treilea cer, mai multe vămi şi la fiecare vamă să oprească sufletele oamenilor repauzaţi care călătoreasc de pe pământ spre cer, să le cerceteze şi cumpănească faptele cele rele, ce le-au făcut în viaţă şi apoi cum vor vedea că numai
ceş-ceva au păcătuit să nu le lase defel a trece mai departe, ci a le opri şi a le arunca în focul veşnic şi nestins al iadului. Tot atunci au hotărât ei ca fiecare vameş
să-şi facă o carte mare din file negre şi să introducă într-însa cu litere albe toate
păcatele până chiar şi cele mai mici şi mai neînsemnate ale tuturor oamenilor, ca
la timpul de trebuinţă, să o aibă dindemână spre a le arăta sufletului călător, în
caz când acesta ar voi să le nege.
Şi cum s-au sfătuit, aşa au făcut! În scurt timp întreg văzduhul dintre pământ
şi cer îl umplură de vămi, numite din cauza aceasta şi vămile văzduhului.
Însă câte vămi au făcut ei de toate nimeni nu poate să ştie. Unii cred şi spun
că ar fi făcut şapte, alţii nouă, alţii douăsprezece, alţii douăzeci şi patru, şi iarăşi
alţii cred că ar fi chiar nouăzeci şi nouă.”,
ne informează Simion Florea Marian în această temă253.
Precum ne înălţăm spre celelalte ceruri, spaţiul se purifică, se curăţă de spiritele rele, acestea fiind înlocuite de sfinţi şi de îngeri. În penultimul strat se află o
grădină mirifică, pe care o îngrijesc sfinţii, iar prin ea străbate până la ultimul cer
coroana „bradului cosmic”. Această grădină cerească este Raiul, numit în alte culturi Paradis, Eden, Câmpii Eleusine, ori Walhalla, unde ajung doar cei care au trăit
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Marian, Simion Florea, Înmormântarea la români, Editura „Grai şi Suflet – Cultura
Naţională”, Bucureşti, 1995, pag. 286.
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pe Pământ respectând legile universului. Este o regiune supremă, centrul spiritual
dintâi, sălaşul nemuririi, iar aspiraţia pentru Raiul pierdut, în urma legăturilor
rupte după cădere, este universală.
Raiul este numit de către românii din Ungaria şi „sânul lui Avram”, des fiind
utilizată şi zicala „trăieşt’e, ca în sânul lui Avram”254, ceea ce ar însemna că cel
amintit trăieşte fără nici un necaz, înconjurat numai de bine şi fericire. Se mai
crede şi că:
„În Rai ajung numa ciie, care or fost uoamin’i bun’i şi l-or slujit tădauna pă
Dumn’ezo. N-or furat, n-or minţât, n-or făcut n’imic rău. … Numa bin’e or făcut.”255
Ultimul cer este sălaşul Tatălui.
În aceste sfere domină o lege/ordine cosmică care obligă fiinţele supranaturale
să asigure ordinea universală, cât şi cea terestră. Toate culturile, religiile importante ale lumii ştiu că cinstind aceste fiinţe sau puteri, şi adresându-ne lor prin
rugăciuni, le putem obţine sprijinul, cât şi că acestea trebuie să ne sară în ajutor.
Rugăciunea este un act magic prin care omul se poate ridica deasupra destinului, cu ajutorul ei poate intra în legătură cu fiinţele de pe alt tărâm, în a căror
existenţă crede.
„Roagă-t’e, că atunci t’e-a ajuta Dumn’ezo şi-i scăpa dă tăt’e cile rele. A sta
lângă t’in’e şi la năcaz şi la durere… Nu t’e-a lăsa n’iciodată pradă duşmanului.”,
afirmă o informatoare, mai apoi continuă astfel:
„Nu ieşt’i sângur când t’e roji. Înjerii îs tădauna lângă t’in’e şi să roagă şi ii cu
t’in’e. Că rugăciun’e nu poat’e înceta n’iciodată. Tumna c-oaceie să roaga atâta în
biserici şi în mănăstiri lume.”256
Îngerul este o fiinţă supranaturală care corespunde fie geniilor ocrotitoare, fie
curierilor divini de importaţă secundară.257
Din Biblie cunoaştem nenumărate întâmplări unde oamenii discută cu îngeri sosiţi pe pământ în vreme de criză pentru a-i ajuta pe aceştia. Pentru că toţi
suntem creaţiile lui Dumnezeu, şi scopul Acestuia este ca să ne ajute prin toate
căile posibile, astfel că îşi trimite solii pentru ca aceştia să ne sară în ajutor. Sfântul
Apostol Pavel în scrisoarea sa către evrei (13, 2) chiar şi ne atrage atenţia în felul
următor:

254
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Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Geniile sunt acele spirite divine prezente în toate mitologiile, care îndeplinesc funcţii
ocrotitoare şi sfătuitoare (nota autoarei).
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„Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să
ştie, pe îngeri.”
Îngerii sunt entităţi pur spirituale sau spirite înzestrate cu un corp eterat, aerian, fiinţe minore faţă de Dumnezeu, care găseşte greşeală în creaţia sa şi de această
dată,258 şi majore faţă de oameni. Din timpurile cele mai străvechi aceste entităţi
au fost menţionate sub diverse forme în textele akkadiene, ugaritene, mai apoi în
cărţile sfinte, cum Tora, Biblia sau Coranul.
Denumirea de „înger” vine din limba greacă şi înseamnă „mesager”, adică
trimisul, delegatul prin care Dumnezeu spune sau face ceva. Din acesta străbate
către omul simplu o dragoste nemărginită şi o linişte profundă. În sens mai larg el
este un spirit ceresc fie sfânt, fie căzut. Este o fiinţă plină de strălucire, cu o privire
serioasă, purtând aripi. Lumina îngerilor simbolizează izvorul universal, pe Dumnezeu, iar aripile lor libertatea şi puterea. Aripile sunt acele atribute ale îngerului,
care se pot cuceri cu preţul unei educaţii purificatoare. A fi posesorul acestora
înseamnă a părăsi lumea pământeană pentru a ajunge în cer, cum demonstrează
şi următoarea credinţă:
„Cin’e să visază că-i înjer, a muri.”259
Cel care din cauza unor circumstanţe îşi pierde aripile, se îndepărtează de
Dumnezeu, şi le recapătă doar când se îndreaptă:
„Înjeru căzut dân ceriu ş-o pt’erdut aripile. El, amu, nu să mai poat’e întoarce
la Dumn’ezo.”260
Omul satului tradiţional îşi închipuie în felul următor îngerul:
„Îngerul e întruchipat în mintea oamenilor, ca un copil de 10-14 ani de totu
frumos, cu păr galben ca spicul grâului şi cu ochii ca cicoarea, îmbrăcat în haine
albe, ca stiharele preoţeşti şi cu aripioare. Îngerii stau în ceruri şi în rai şi-l preamăresc pe Dumnezeu în cântări şi imnuri de slavă. Îngerul este nevăzut ochilor
noştri.”261
Numărul îngerilor care populează aceste sfere cereşti, cât şi unele regiuni tenebre ale pământului, este necunoscut. Unii cred că atâţia îngeri sunt câţi aştri:
„Dumn’ezo are mulţ înjeri. N’ici nu-i poţ număra. Atâţa-s cât’e stele pă ceriu.”262
258
259
260
261
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vezi Iov 4, 18 (nota autoarei)
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Olinescu, Mircea, Mitologie românească, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001,
pag. 59.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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În Biblie se menţionează următorul lucru:
„Mii şi mii Îl slujeau şi miriade şi miriade stăteau înaintea Lui.”
													
(Daniel 7, 10)
Un cercetător al domeniului Pseudo Dionisie Aeropagitul declară însă următoarele:
„…numărul legiunilor cereşti scapă oricărei măsurători omeneşti.”
Numărul îngerilor se înmulţeşte prin diferite căi. O posibilitate, conform credinţelor, este şi aceea când moare un copil aflat sub vârsta de 7 ani. La moartea
acestuia se şi practica obiceiul de a despica cămaşa, ca să poată zbura cu aripile
care îi creşteau după moarte:
„Aşe zâce maica me că dacă moare on prunc mic, dân iel s-a face înjer. Tumna
d-aceie, când mure şi-l îmbrăcau aşe, mândru, dăspicau în spat’e chimeşe, ca să
poată zbura cu aripile care îi creşt’eu după moart’e.”263
În cazul în care însă acest copil murea nebotezat el devenea moroi, care îşi
maltrata părinţii după moartea acestora pe lumea cealaltă. Frica de a se întâmpla
acest lucru a dus la practicarea obiceiului, de a închina imediat nou-născutul lui
Dumnezeu:
„ Moaşe cum să năşt’e pruncu, dăloc îl lua şi-l închina icoan’ii dă pă păret’e, ca
nu cumva să să întâmple să moare năbot’ezat…C-acila nu iera lucru curat apoi…
Să purta mai ales atunce când vid’e, că n-ave zâle mult’e dă trăit.”264
Credinţa trasformării copiilor decedaţi în îngeri persistă şi în cultura maghiară, unde moaşele sau femeile care făceau avort tinerelor căzute în păcat se numeau
„făcătoare de îngeri”, adică „angyalcsinálók”.
Oamenii dealtminteri nu pot devenii îngeri. Doar două excepţii sunt cunoscute. Unul este Sfântul Ilie, iar celălalt profetul Enoh, figuri binecunoscute din textele biblice. Primul a devenit Sandalphon, conducătorul îngerilor păzitori, despre
care vom mai aminti şi mai târziu, iar celălalt este cunoscut în lumea angelică sub
numele de Metatron.
Metatron este cel mai tânăr arhanghel, care a fost ridicat în cer de către Haniel, însă deja când încă trăia pe pământ i-a fost transmisă toată ştiinţa dumnezeiască, prin intermediul arhanghelului Raziel (Facerea 5, 24).
Îngerii sunt fiinţe asexuate, conform credinţelor. Se crede că atunci când sunt
încă mici, sunt băieţei, dar la maturitate nu mai fac parte din nici un sex. O singură
excepţie este amintită: Sfântul Arhanghel Gavriil este considerat femeie. Unii cer263
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.

240

Aspecte ale gândirii umane

cetători, pentru că, vă asigur, v-ar surprinde numărul mare al oamenilor de ştiinţă
care studiază această temă, susţin că toţi acei îngeri a cărui nume se termină în
„el”, sunt purtători de caracteristici masculine, iar cei a căror nume se termină în
„jah” („yah”) ar fi purtători de caracteristici feminine. De exemplu: Omaél, Nithaél
sau Jelajah, Savakjah etc. Metraton şi Sandalphon însă, despre care amintisem cu
puţin mai devreme, şi prin numele lor ar indica provenienţa lor umană.
Deci, după cum putem constata, fiecare înger are un nume, deşi în Biblie sunt
nominalizaţi doar foarte puţini. Textele apocrife şi pseudoapocrife, cât şi Talmudul sau Midraşul dau dovadă însă de o bogăţie a acestui univers angelic.
Fiecare înger are o personalitate, o sarcină bineconturată, cât sunt şi specializaţi pe diferite domenii. Poate face parte şi dintr-un cor ceresc, a cărui sarcină este
să cânte laude adresate lui Dumnezeu, ori poate alcătui armata Acestuia, curtea şi
casa Sa, cât Îi poate vesti ordinele sau să vegheze asupra lumii. În munca lui neîncetată însă îngerul niciodată nu consumă nici o mâncare.
Între îngeri şi muzică este o relaţie veche. Cântarea lor este defapt o formă a
cunoaşterii, muzica fiind modelul de a fi a lumii. Mulţi susţinân că nu există nimic
în lume care să fie mut. Hildegard von Bingen (1098-1179), călugăriţă cu dar vizionar, afirma chiar următoarele:
„… fiecare element are, aşa cum a fost rânduit de Dumnezeu, sunetul său. Laolaltă ele răsună ca versul acompaniat de ţiteră într-o unică armonie.”
Rădăcinile credinţelor legate de îngeri le putem găsi în unele rămăşiţe ale animismului arhaic. Animismul este o străveche concepţie despre lume, conform căreia aceasta ar fi populată de spirite şi suflete, cât şi că viaţa omului, capacitatăţile
sale spirituale sunt dependente de forţe invizibile, cât şi de un suflet.
Aceste teze au fost preluate de către evrei în perioada robiei lor babiloniene
din credinţele despre spirite şi demoni a religiei mesopotamiene, cât şi în perioada
dominaţiei iraniene, din religia iraniană, de unde au fost preluate tezele despre
îngeri.
Creştinismul a asimilat la rândul său aceste credinţe. În islam de asemenea
există spirite bune, cât şi malefice. Djinii sunt, defapt, îngeri de rang superior sau
de unul mai mic. Coranul vorbeşte despre 4 îngeri nobili creaţi de Allah. Israfil
este specialistul cântatului la goarnă, Mikail este meşterul ploilor, Djibriil al revelaţiei şi al soliei, iar Israil este cel care preia şi duce cu el sufletele defuncţilor.
Fiecare dintre dânşii are mai multe mii de aripi, feţe, ochi, guri, limbi etc.
În credinţele despre îngeri sunt înglobate şi gândiri arhetipale despre bine şi
rău, ei grupându-se în două categorii: îngeri buni şi îngeri căzuţi. (În ebraică cuvântul „malahim” desemnează îngerul bun, iar expresia „şedim” sau „mazikim”
fiinţele dăunătoare.) Trebuie însă să ştiţi că prezenţa spiritelor malefice ori binevoitoare este specifică multor religii apărute în antichitate.
Îngerii la început au trăit alături de Dumnezeu, cu timpul însă unii s-au răzvrătit împotriva Lui. Pedeapsa lor a devenit aceea ca să nu să poată abate de la
decizia lor, cât şi ca să sufere toată viaţa lor.
În Biblie dintre îngerii cei buni sunt menţionaţi doar Sfinţii Arhangheli Mi-
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hail, Gavriil şi Rafael. Pe cei răi sau căzuţi îi numesc demoni, spirite malefice, draci,
iar pe conducătorul lor Satana, ori principele întunericului.
Conform credinţelor aceste fiinţe supranaturale întovărăşesc omul de la primul său moment al sosirii pe această lume. Îngerul bun stă pe umărul drept, până
ce cel rău pe umărul stâng al omului. Se crede şi că cel bun se apropie de tine totdeauna ori din faţă, ori din careva parte (stânga sau dreapta), ori stă deasupra ta.
În spatele tău poate sta doar în cazuri de excepţie. Îngerul rău se apropie de fiecare
dată din spate şi acest lucru este semnalat şi de faptul că te trece un fior:
„Tătă lume are on înjer bun şi un rău. Cila bun stă pă umăru lui d’irept
şi-i spun’e la uret’e cum să facă lucruri bun’e. Cila rău stă pă umăru stâng şi-l
înd’eamnă numa la rele… Înjerii păstă tăt să duc cu t’in’e. T’e petrec până la
moart’e, ba şi mai dăpart’e.”265
„Când t’e trece on fior, aşa rece, uă tătă t’e zbârlei, maica zâce că să ai grije şi
să-ţ faci cruce, că trece on duh năcurat pă lângă t’in’e.”266
În islam se crede că deja în pântecul mamei fiecare copil are un înger păzitor,
şi că deja din momentul conceprii lui îi este prescris când, unde şi cum va muri.
Există o ştiinţă care se ocupă de studierea acestor fiinţe, care se numeşte angelologie. Unii cercetători au încercat şi o clasificare a îngerilor. Cea mai desăvârşită
ierarhizare a îngerilor a fost elaborată de Pseudo Dionisie Aeropagitul în secolul
al V-lea, care în opera sa Ierarhie cerească, ierarhie bisericească îi grupează în
trei cete de câte trei tipuri:
		  I. Serafimi, Heruvimi, Tronuri,
		 II. Domnii, Puteri (numiţi şi Virtuţi), Stăpâniri,
		
III. Iniţiatori (numiţi şi Începători), Arhangheli, Îngeri păzitori.
Această ierarhie pare însă a fi o imagine a ierarhiilor pământeşti.

Îngeri buni
Serafimii sunt îngerii dragostei şi ei stau cel mai aproape de Dumnezeu.
Numele lor provine din expresia ebraică „seraph”, care înseamnă „ a arde”. Sunt
de culoare roşie, pentru că în ei arde flacăra lui Dumnezeu. Ei înconjoară tronul
Acestuia, deaceea de cele mai multe ori sunt reprezentaţi stânt pe un tron redat
prin formă de cerc.
Serafimii au 6 aripi. Cu două îşi acoperă faţa, de teama de a-l vedea pe Dumnezeu. Cu două zboară, iar cu alte două îşi acoperă picioarele, eufemism desemnând
sexul:
265
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Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitghaz.
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„În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de
domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi; cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două sburau.
Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot
pământul este plin de mărirea Lui!”
Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum.”
									
(Isaia 6, 1-4)
Heruvimii sunt călăreţii lui Dumnezeu, care supraveghează înfăptuirea voinţei dumnezeieşti, cât păzesc şi Porţile Raiului. Aceşti îngeri ai înţelepciunii scriu şi
cronica faptelor lui Dumnezeu:
„Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.
Şi s-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului.”
							
(Psalmi 17, 11-12)
Tronurile sunt îngerii care asigură legătura dintre om şi îngeri, cât şi studiază
posibilităţile de interpretare a deciziilor dumnezeieşti. Sunt cunoscuţi şi sub denumirea de „ophannim”. Deseori sunt prezentaţi ca având mai mulţi ochi.267
Domniile prescriu în ce fel să fie executată voinţa Tatălui. Munca lor este
îndrumată de heruvimi.
Iniţiatorii, numiţi şi Începători supraveghează miracolele pământeşti şi ajută
Puterile în munca lor legată de înfăptuirea/îndeplinirea legilor universului.
Stăpânirile îndrumă înălţarea sau căderea popoarelor, cât şi ei păzesc sufletele bune de cele rele. Defapt la mai multe popoare persistă credinţa că nu numai
fiecare om, ci şi fiecare popor sau chiar şi fiecare oraş îşi are propriul său înger
păzitor, de cărei iscusinţă depinde bunăstarea sau căderea acestora.
Arhanghelii sunt îngeri de rang superior care supraveghează cum Îl cinsteşte
lumea pe Dumnezeu. În majoritatea cazurilor ei aduc mesajele oamenilor. Sunt
totodată şi cei mai cunoscuţi, cât şi cei care conduc munca mai multor îngeri.
Arhanghelii au fost primii îngeri creaţi de Dumnezeu Tatăl. Numeric aceştia au
fost şapte.
Primul arhanghel s-a numit Satanael, cunoscut şi sub numele de Lucifer,
nume care înseamnă „lumina lui Dumnezeu”. El a fost cel mai puternic şi cel mai
frumos. Datorită răzvrătirii sale însă a fost izgonit din cer, devenind conducătorul
îngerilor căzuţi.
Sfântul Arhanghel Mihail este un adevărat războinic, conducătorul oştirilor
cereşti. Numele său provine din expresia ebraică „mika’el” care înseamnă „cel ce e
ca Dumnezeu”. Sfântul Arhanghel întruchipează justiţia divină, din această cauză
267

Denumirea de ophannim vine din expresia ebraică ophannim, care înseamnă
„roţi”. Roata, conform tradiţiei simbolizează puterea atotvăzătoare a lui Dumnezeu.
Conducătorul grupului de îngeri, după tradiţia rabinică, este îngerul Ophaniel, care
are şi funcţia de supraveghetor al rotaţiei Lunii.
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este deseori prezentat cu o balanţă în mână, cântărind păcatele oamenilor. Are
înfăţişarea unui cavaler în armură de luptă cu un scut şi cu o sabie sau o suliţă în
mână, iar la picioare cu un balaur răpus. Sfântul Arhanghel Mihail va fi conducătorul oştirilor în cea de pe urmă luptă cu puterile întunericului:
„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când
sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi
mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.”
									
(Daniel 12, 1)
Arhanghelul îl va birui însă pe Lucifer prin vicleşug şi astfel, conform părerii
multor specialişti ai domeniului, contrazice normele etice ale Bibliei. El a fost şi
cel care l-a învăţat pe Adam cum să lucreze pământul, cât şi pe Avraam, cum să-L
cinstească pe Dumnezeu. Jeanne D´Arc susţinea la rândul său că arhanghelul este
cel care o îmbărbăta în toiul luptelor, deci nu e de mirare că acesta devenise începând din anul 1950 sfântul protector al poliţiştilor.
Numele Sfântului Arhanghel Gavriil vine din expresia ebraică „gabri’el”,
care înseamnă „puterea lui Dumnezeu”. El este vestitorul care a comunicat atât
Elisabetei, cât şi Sfintei Fecioare conceperea lui Ioan Botezătorul, resprectiv a lui
Iisus Cristos. Sfântul Arhanghel a fost cel care s-a arătat şi lui Mohamed, căruia i-a
dictat mai târziu Coranul. Fiind prezent şi având un rol important în mai multe
religii ale lumii, el este cunoscut sub mai multe denumiri: Safili, Abruel, Djibriil
etc.
Deseori este prezentat ca un cavaler care ţinen în mână un crin, simbolul purităţii Sfintei Marii şi al unirii cerului şi pământului, al comuniunii omului cu
Dumnezeu. Gavriil este şi stăpânul atotputernic al Grădinii Raiului, al şerpilor şi
al heruvimilor.
Unii cercetători ai domeniului susţin că Sfântul Arhanghel Gavriil ar fi fost
la început conducătorul oştirilor cereşti în lupta împotriva îngerilor căzuţi, cât se
mai susţine şi că ar fi de fapt unicul înger de sex feminin:
„Pe când încă vorbeam eu; mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului, Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu;
pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul
Gavriil, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins în clipa când se
aducea jertfa de seară.
El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine, şi mi-a zis: „Daniele, am venit acum
să-ţi luminez mintea.
Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu
eşti prea iubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta, şi înţelege vedenia!”
							
(Daniel 9, 20-23)
Importanţa Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil în religia ortodoxă este re-
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dată şi de faptul că acestora le este dedicată o zi pentru celebrarea lor, cea de 8 noiembrie. Mihail şi Gavriil sunt cei mai populari îngeri din rândul celor cunoscuţi
de către români. În credinţele acestora cei doi sunt păzitorii sufletelor morţilor şi
răspunzătorii pentru transportarea acestora în lumea cealaltă, sarcină care le-a
fost atribuită din cauza că amândoi sunt prezentaţi ţinând câte o sabie în mână. Ei
sunt cei care la sfârşitul vieţii, în ceasul cel de pe urmă „taie firu vieţî” muribunzilor.
Datorită acestui fapt, în credinţele poporului român Sfântul Arhanghel Mihail uneori este confundat cu Moartea:
„Când moare cin’eva, înjerii stau lângă iel şi aşt’eaptă să-şi deie sufletu. Apu
când i-o vin’it vreme, Sfântu Mihai îi taie firu vieţî cu sabiie lui…”.268
În localitatea Otlaca-Pustă a fost înregistrată şi o credinţă conform căreia se
crede că în această zi fiecare bun creştin trebuie să aprindă câte o lumânare, care
la sosirea „ceasului du pă urmă” să-i lumineze drumul.269
Importanţa celor doi arhangheli se remarcă şi prin faptul că una dintre zilele
săptămânii, cea de luni, le este dedicată lor:
„Lun’e îi zâua arhanghelilor. Apu să zice că atunci când mori, ii vin şi-ţ duc
sufletu până-n Rai. Tumna d-aceie îi bin’e să post’eşt’i lun’e, ca să trăieşti mult.”270
Chiar şi marii magi dedicau zilele săptămânii îngerilor de rang superior, fapt
care este dovedit şi de acel lucru că aceste zile erau redate prin semnăturile îngerilor, şi astfel zilei de luni îi corespundea semnătura celor doi arhangheli amintiţi
mai sus.
Sfântul Arhanghel Rafael este marele înger al carităţii şi al binelui. Numele
său provine din expresia ebraică „re/apha’el” care înseamnă „vindecarea lui Dumnezeu”. El este cel care întovărăşeşte călătorii, sau umblă pe pământ cu un toiag
în mână şi vindecă bolnavii în somn, tocmai din această cauză lui i te poţi adresa
când eşti bolnav. Este prezentat din această cauză şi cu un şarpe în mână, străvechiul simbol al tratamentului şi al medicinei. Sfântul Arhanghel l-a învăţat chiar şi
pe Noe cum să folosească „buruienile de leac”. El păzeşte însă nu numai oamenii,
ci şi Pomul Vieţii din Grădina Raiului.
În Cartea lui Tobit arhanghelul se prezintă astfel:
„Eu sunt Rafael, unul dintre cei şapte sfinţi îngeri care duc rugăciunile celor
sfinţi şi intră în faţa Celui Sfânt.”
													
(Tobit 12, 15)
Sfântul Arhanghel Rafael este cel care s-a arătat păstorilor în Bethleem în
268
269
270

Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Ibidem
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noaptea Naşterii Domnului, cât şi el a fost cel care a dat un inel lui Solomon, ce
reprezenta o stea cu şase vârfuri.
Arhanghelul este expresia speranţei şi credinţei în victoria binelui. În Cabbala el este şeful grupului de îngeri „ophannim”, despre care am amintit mai sus.
(Tobit 12, 15)
Sfântul Arhanghel Uriel/Uriil, numit şi Ariel sau Auriel, este un înger al
cărui chip nu este bine conturat în Biblie. Numele său vine din expresia ebraică
„uri’el”, însemnând „flacăra/lumina lui Dumnezeu”. Datorită conotaţiilor sugerate
de numele său este asociat cu Duhul Sfânt. Flacăra şi lumina îl apropie şi de Lucifer, al cărui loc, se pare, că l-a preluat în ceruri.
Uriel este şi el unul dintre conducătorii oştirilor îngereşti, domnul tărâmului
infernal. Este şi un vestitor. El îl anunţă pe Noe de apropierea potopului, el vesteşte venirea lui Messia. Fiind considerat unul dintre cei mai deştepţi îngeri, este un
simbol al înţelepciunii divine şi este înfăţişat cu un sul de hârtie sau cu o carte în
mână. Se crede că el ar fi şi paznicul Cronicii Akashe. Cu lumina sa, Sfântul Arhanghel te păzeşte de demoni, deci lui te adresează atunci când îţi este frică. Unii
cercetători susţin că arhanghelul ar fi conlucrat însuşi cu împăratul Solomon în
executarea unor acte de exorcism, iar despre acesta din urmă se mai credea şi că
ar stăpâni şi ar fi capabil să supună puterii sale forţele malefice.
Deşi românul din Ungaria nu-l prea cunoaşte după nume pe Sfântul Arhanghel Uriel, ştie că pentru a depăşi momentele grele poate să se adreseze unui înger
pentru a-i cere sprijin în stăpânirea fricii:
„Dacă t’e t’emi noapt’e, uă acărcând, atunci roagă-t’e numa la înjeru tău, că
iel nu t’e-a lăsa să păcosteşt’i n’imic.”271
Sfântul Arhanghel Sariel este cel care răspunde de sufletele celora care uneltesc împotriva lui Dumnezeu, iar Sfântul Arhanghel Raguel este răzbunătorul
Acestuia.
Au mai fost creaţi şi alţi îngeri alături de aceştia printre primii, cum de exemplu: Jehudiel, Sealthiel, Remiel, Barachiel sau Raziel. Acesta din urmă fusese cel
care atunci când Adam fusese izgonit din Rai i-a înmânat acestuia o carte despre
plantele medicinale, care conţinea şi tratarea tuturor bolilor. Defapt poporul şi
crede că Dumnezeu nu a dat nici o boală fără ca să nu-i dea şi leacul sau modul de
tratare.
„N-o dat Dumn’ezo aşe boală, la care să nu-i fi dat şi leacu!... Numa noi n-o
şt’im încă tămădi!... Că tăt’e cile bun’e învăţat’e dî la străbun’ii noşt’ii le uităm!”272
Cartea lui Raziel, despre care vom aminti puţin mai târziu, al unuia dintre
cei mai apropiaţi sfetnici ai lui Dumnezeu, conţine secrete despre îngeri, descrierea amuletelore sau a descântecelor. Ea, după cum am mai amintit, a fost citită de
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
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Enoh, iar Noe avea chiar şi o copie a acesteia, lucru care ar dovedi şi iscusinţa sa în
construirea bărcii binecunoscute din Biblie.
Alte figuri interesante ale universului angelic sunt îngerii păzitori, acei mesageri care asigură adevărata legătură dintre om şi Dumnezeu.
„Iată, eu trimit înaintea ta pe îngerul meu, ca să te păzească în cale”,
			
(Exodul 12, 20)
spune Dumnezeu lui Moise.
De obicei aceste fiinţe sunt cele pe care omul le poate cunoaşte şi personal.
Sunt geniile bune pe care le primim la naştere, care se aşează pe umărul nostru
drept, dându-ne poveţe la nevoie, conform unei credinţe de obârşie creştină. După
botez îngerul păzitor se apropie tot mai mult de copil şi nu se mai îndepărtează de
el nici după moarte. El ajută sufletul să treacă vămile văzduhului, ca după ulitma
judecată să-şi poată ocupa locul binemeritat în Rai:
„Cum să naşt’e on prunc mic, Dumn’ezo şi-i trimit’e on înjer d-a lui. Acesta să
apropie dă casă, apu dacă nu ved’e pă n’ime ascultânt la fereastă, să bagă înlontru
şi-i urseşt’e că cum i-a fi norocu.”273
„Când să naşt’e on prunc până la bot’ez să-i ţâi lumina aprinsă lângă iel, că
dacă nu vin’e dracu şi-l duce cu iel. Că înjeru să apropie dă iel numa după ce l-or
bot’ezat.”274
Vămile văzduhului sunt defapt acele locuri pe unde treci ca să ajungi în Rai.
Acolo sufletul defunctului este aşteptat de „vameşii văzduhului”, care sunt oamenii diavolului. La fiecare vamă se ţine o socoteală a păcatelor săvârşite pe parcursul
vieţii. În aceste locuri sufletul omului este condus de îngerul păzitor, care îi sare
în ajutor ori de câte ori este posibil. Din aceste locuri nu se poate scăpa însă fără
a plăti vama, tocmai din această cauză se aşează alături de mort în sicriu diferite
obiecte, cât i se pun şi bani, pentru a avea cu ce să plătească:
„Când moare cin’eva ii să pun ban’i pă uăt’i. În alte sat’e îi puneu o crenguţă
în brâncă. La Uătlaca şt’iu că ii să pun’e în copârşeu o bâtă dă nadă, lungă, dî la
susuuară până jos să ajungă, apu jos o crestau oleacă şi-i băgau ban’i în ie. Aşt’e le
făceu ca să poată să-şi plăt’ească păcat’ile care le-o avut.”275
„Când moare uomu, sufletu lui să ard’ică în Rai. Apu pă drum îl petrece înjeru
ce l-o păzât tătă viaţa lui. Pă drum iară să-ntâln’esc cu mult’e alte suflet’e. Care
rele, care bun’e… La un’ile trabă să deie sama dă cum o trăit, şi să-şi plăt’ească
273
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
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păcat’ile. Daciie să pun’e la mort ban’i în copârşeu şi cârpuţă în brâncă.”276
Ultima vamă este străbătută de suflet deja singur, şi acesta trecând „Puntea
Raiului” îngustă „cât o lamă dă cuţât” şi „lungă cât on curcubău”, intră mai apoi
în Rai. „Puntea Raiului” trece, la rândul său, peste „gura iadului” despre care am
găsit următoarea informaţie:
„… Ultima vamă e cea mai grea, pentru că sufletul este lăsat să treacă singur
prin vamă şi pentru că „puntea raiului” e îngustă ca „o lamă de cuţit” şi lungă
„ cât un curcubeu”. În întunericul ultimei vămi, „brăzdate de vântul turbat şi de
vaiete care se ridică năpraznic din gura iadului”, sufletul are ca singură călăuză
lumânarea ce i s-a pus mortului în mână, la îngropăciune. Cum această lumânare
se stinge, din cauza vântului puternic, după primii paşi, sufletul celui care a fost
drept şi credincios în viaţa lui pământească prinde aripi şi intră pe „porţile de safir” ale cerului, iar cel păcătos îşi pierde echilibrul pe punte şi cade în hăul iadului,
unde trebuie să vieţuiască printre cei mai mari răufăcători.”277
Îngerul păzitor te cunoaşte mult mai bine decât tu însuţi. Prin rolul său de
ursitor, îţi cunoaşte chiar şi destinul.
„Numai înjeru tău păzâtor şi diavolu îţ cunoaşt’e soarta.”278
susţin femeile de la sat, în timp ce în foarte multe culturi el este şi cel care cunoaşte adevăratul nume al omului.:
„Apu când dormi noapt’e, înjeru bun îţi face socoata la fapt’ile cile bun’e făcut’e în zâua ciie, iară cila rău ţî le însamnă pă cile rele făcut’e. La urmă le-or
înşira pă tăt’e, când ţ-a vin’i vreme.”279
Conform credinţelor soarta, viaţa omului depinde mult de tăria îngerului său
păzitor, pentru că dacă acesta este mai moale, atunci omul poate vedea lucruri
necurate care îi întristează viaţa, cât şi se îmbolnăveşte mai uşor. Românii din
Ungaria întrebuinţează de exemplu expresia de „slab dă înjeri”, în legătură cu acei
oameni, care au unele probleme mentale:
„Haba, că Iiuane lu …îi slab dă înjeri! Nu-i mărg dară treburile aşe cum ar
trăbuii… Da n’ici nu put’em fi tăţ p-o formă…”280
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Rudică, Tiberiu, – Costea, Daniela, Aspecte psihologice în mituri, legende şi credinţe
populare, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pag. 192.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1913–1993) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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Îngerul păzitor se poate şi îndepărta de om dacă acesta face lucruri rele. De
exemplu:
		
– dacă ameninţă pe cineva cu cuţitul,
		
– dacă mănâncă alimente nespălate,
		 – dacă mănâncă fructele trandafirului sălbatic, deoarece din el au
		  făcut cununa de spini a lui Iisus Cristos,
		
– dacă o femeie se află în perioada menstruaţiei,
sau
		
– dacă participi la unele jocuri cu măşti.
								
În legătură cu această ultimă credinţă am găsit următoarele informaţii:
„Nişte bătrâni de vreo şaptezeci de ani, mi-au povestit în anul 1950, că în tinereţea lor mai obişnuiau să meargă cu turca. Turca putea fi numai acel flăcău
care se ducea la miezul nopţii la încrucişarea drumului şi acolo juca dansul turcii.
Unul dintre povestitori mi-a relatat, că în tinereţea sa a încercat şi el dansul turcii
în mijlocul străzii, dar în timpul dansului nu şi-a mai simţit picioarele şi s-a îngrozit, deci s-a lăsat de intenţia de a mai interpreta turca…”281
Pe baza acestei informaţii putem constata că însuşirea unor deprinderi dependea de o colaborare cu anumite forţe secrete, deseori malefice, astfel că cel intrat
în contact cu ele era alungat din sânul comunităţii din care făcea parte, cum se
întâmpla şi în cazul turcaşului. Conform credinţelor el îşi vindea sufletul necuratului, astfel că era ocolit timp de un jumătate de an de îngerul său păzitor, susţine
Grigorie Moldovan în lucrarea sa Românii din Ungaria, iar Újvári Zoltán că
până la lăsatul secului turca stătea sub influenţa puterilor răului, şi că protagonistul jocului era oprit să intre în biserică. Turcaşul chiar şi rostea intrând în casă:
„Dumnezău afară dân casă, noi în casă!”282
Magia poate fi, defapt, conform credinţelor, de două feluri:
		– magia albă, care provine de la Dumnezeu şi este utilizată în sco		  
puri benefice,
în timp ce
		– magia neagră, care vine de la Satana, este distructibilă.
Îngerul stă la trei paşi de om şi dacă:
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Lükő, Gábor, Creaţia populară şi muzica, în „Din tradiţiile populare ale românilor
din Ungaria”, 1975, pag. 33–56.
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		– „să pun’e în fereastă pipă, pt’eaptăn uă sare”,283
sau dacă
		– „leşi pruncu afară să plângă”.284
Pentru a nu-l îndepărta sau a nu-l răni pe înger, omul trebuie să se ferească de
executarea unor gesturi sau mişcări:
		
		
		

– „nu pune cuţâtu cu tăiişu în sus”,
– „nu lăsa grebla cu dinţî în sus”,
– „nu arâta cu jejitu în sus”285 etc.

Îngerul tău, deci, nu te părăseşte niciodată, chiar dacă în anumite momente se
abţine să intervină. Uneori chiar Dumnezeu îl opreşte, lăsându-i pe cei drepţi să
dea dovadă de credinţa lor:
„Dumn’ezo t’e pun’e la încercare. Dă o sută dă uări crez că uită dă t’in’e, da şi
d-a suta şi una uară t’e scapă dî la grele.”286
Îngerii păzitori al căror principe este Sandalphon, adică Sfântul Ilie, despre
care se crede că tălmăceşte rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu, cât şi că ar decide sexul copiilor care încă nu s-au născut, pot fi clasificaţi pe baza culorii luminii
lor. Cei a căror lumină are culoare albastră sunt numiţi mihaeliţi, şi se află sub
conducerea Sfântului Arhanghel Mihail, iar sarcina lor este cea de a lupta pe teren
spiritual. Gabrieliţii sunt caracterizaţi de o lumină de culoare aurie, iar sarcina lor
este răspândirea învăţăturilor dumnezeieşti, de a învăţa. Tocmai din această cauză
ei sar în ajutorul tuturor preoţilor şi a învăţătorilor. Rafaeliţii au o lumină verzuie
şi sunt cei care tămăduiesc oamenii, până ce urieliţii au o lumină violetă şi au ca
sarcină educarea spirituală a omului. Culoarea aurei unui om este o posibilitate de
a-l clasifica pe acesta în categoria din care face parte.
Dovada cea mai bună a existenţei unui înger protector personal, al unui maestru spiritual al omului, o găsim în rugăciunea binecunoscută de către toţi:
Înger, îngeraşul meu,
Roagă-te lui Dumnezeu,
Pentru sufleţelul meu.
Şi de noapte şi de ziuă,
Până-n ceasul cel de moarte!
Doamne, noaptea a venit,
283
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Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informator Gheorghe Nicula (1927) din Chitighaz.

Aspecte ale gândirii umane

250

Nu mai pot de obosit.
Dăruieşte-mi somn curat,
Şi odihnă bună-n pat!
Să mă scol de dimineaţă,
Sănătos/sănătoasă, cu viaţă.
Doamne, sfinţi îngerii Tăi,
Fie păzitorii mei!,
cât şi în Visul Maicii Domnului:
„…Şi de va scrie cineva visul Tău şi îl va ţine la sine, îl va purta în casa sa şi îl
va păsatra, de acea casă dracul nu se va apropia şi pe duhul cel necurat îl va goni;
şi îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările dinspre oamenii cei răi va fi mântuit şi la drum de va călători şi va
avea acest vis pe lângă sine acel om nu se va teme de grindină, de tunet, de fulger şi
de toată moartea grabnică va fi ferit.
Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul, îndreptând calea lui ori încotro va
merge. La dreapta judecată va afla milă şi la ieşirea sa din viaţă mă voi arăta
acelui om dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l în împărăţia cerurilor, veselindu-se acolo cu toţi drepţii, care din veac bine
au plăcut Mie. Amin. …”
Desigur credinţa în existenţa acestor genii protectoare poate fi urmărită şi în
cadrul altor rugăciuni, dar o putem regăsi şi în poeziile multor poeţi de seamă ai
literaturii române, cum de exemplu în cazul lui Eminescu sau Arghezi etc.
				„Trece lebăda pe apă
				
Între trestii, să se culce,
				Fie-ţi îngerii aproape,
				Somnul dulce!”
scrie marele poet român Mihai Eminescu în poezia Somnoroase păsărele, până
ce Tudor Arghezi în Psalmul (Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!…) său se
roagă astfel:
				„În rostul meu tu m-ai lăsat uitării
				
Şi mă muncesc din rădăcini şi sânger.
				Trimite, Doamne, semnul depărtării,
				
Din când în când, câte un pui de înger,
				
				

Să bată alb din aripă la lună,
Să-mi dea din nou povaţa ta mai bună.”

Nu numai oamenii au însă câte un înger păzitor, ci şi toate fiinţele. Elementalii sunt de exemplu spiritele protectoare ale naturii, coagulări vii de lumină abs-

Despre îngeri … puţin altfel

251

tractă. Printre aceste fiinţe enumerăm gnomul, care păzeşte comorile pământului; naiada, care bântuie prin râuri şi izvoare; silful, care trăieşte în aer şi ispiteşte
oamenii, ori salamandra, care locuieşte în focul pe care îl împrăştie.
„Toate lucrurile îşi au îngerul lor: vremurile, anii, marea şi râurile, fructele şi
iarba, zăpada şi norii, stelele”,
scrie în Cartea lui Enoh. Înşirarea este, desigur, continuată de alţii. În Biblie, de
exemplu, găsim următorul pasaj, de unde reiese că şi ţările îşi au păzitorii lor:
„El mi-a zis: „Ştii pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei; şi când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei.
Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă
ajută împotriva acestora, afară de voivodul vostru Mihail.”
								
(Daniel 10, 20–21)

Îngeri căzuţi
În comparaţie cu spiritele binevoitoare cele malefice, a căror majoritate provine din îngerii căzuţi, sunt fiinţe fără lumină interioară, fenomen care îi caracterizează doar pe cei buni. Ele pot împrumuta chipul acestora doar pentru un minut
şi nu mai mult.
Omului îi este mare frică de aceste creaturi, întru cât nu le pronunţă nici numele lor adevărat.
„Pă năcuratu să nici nu-l pomin’eşt’i, că şi apare!”287
susţin oamenii de la sat.
„Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!”
zic şi maghiarii din vecini.
Creaturile malefice, adică demonii şi fiinţele semidemonice, se caracterizează
prin anumite trăsături specifice. Sunt diformi, nu prea le plac măsurile, şi de la
acest fapt provine credinţa că tot ceea ce este abnormal este al răului:
„Mai dămult dacă vid’ei pă cin’eva că scrie cu stânga, uă are ceva hibă la picior uă altind’eva, zâcei că-i a dracului. Apu scopei aşe, în jos, şi-ţ făcei cruce, să t’e
ferească Dumn’ezo dă cile rele.”288
Datorită acestei credinţe omul satului de odinioară se ferea de executarea
287
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Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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unor lucruri neobişnuite, cât şi de întâlnirea sau întovărăşia cu persoane care fizic
diferă de cel normal.
„Nu t’e uărtăcei cu cei care aveu hibă la trup, că zâceu că-s alu năcuratu.”289
susţin informatorii.
Creaturile malefice se mai caracterizează şi prin următoarele lucruri:
		
		– invizibilitatea, adică oricăruia îi stă în putere să se arate doar când
		 
vrea şi cui vrea;
		– culoarea trupului, care diferă pe baza atributelor acestuia, (verde
		 
este demonul acvatic, roşu vampirul ş.a.m.d.);
		– hirsutismul, adică abundenţa părului pe corp, ceea ce înseamnă că
		 
poartă blană de animale, are sprâncene împreunate la rădăcina nasu		 
lui, fenomen interpretat în credinţele populare în felul următor:
			 „Cila la care ii-s crescut’e laolaltă sprâncen’ile, îi uom rău. T’e
		
poat’e şi diuăt’e, aşe că să t’e traji dă lângă iel.”290;
		– aripile de liliac le caracterizează de asemenea;
		– infirmitatea corporală, mai ales la picior, lucru datorită căruia în
		 
tradiţia populară toţi copii născuţi cu malformaţii sunt consideraţi
		 
defapt copii ai spiritelor malefice ori ai oamenilor care pactează cu
		 
aceştia, pe care părinţii lor i-au schimbat cu copiii oamenilor, născuţi
		 
sănătoşi. Unii dintre ei pot avea şi copite la picioare:
			 „Dacă cin’eva o născut on prunc hibaş la trup, mai dămult să
		
zâce că-i pruncu năcuratului, d-aceie îi aşe urât, cu zmântă… Babile
		 mai zâceu că or vin’it noapt’e bosorcoaiile şi or înşt’imbat pruncu cu
		 a lor, d-aceie îi aşe urât… Perse că aşe numa s-or ferit muierile dă
		
ruşin’e mare, că pruncu lor n-o fost aşe bin’e dară…”291
		– nuditatea este specifică mai ales demonilor feminini;
		– numărul lor, când apar în grup este de obicei trei, şapte, nouă sau
		 
doisprezece;
		– atitudinea malefică faţă de om, care indică scopul lor, cel de a aca		 
para un suflet pentru grupul lor, de a necăji oamenii, pentru ca să li se
289
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Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz. De la aceeaşi
informatoare am aflat că: „Dacă on prunc s-o născut cu d’inţ în gură, să zâce că atunci,
când a fi mare tăt’e le-a şt’i şi la oricare lucru dă care întrebi a şti să răspundă.” De
aici putem deduce că aceşti copii erau posesorii unor puteri miraculoase din cauza
colaborării lor cu forţele malefice.
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alăture. Cu mare plăcere se leagă de femei însărcinate, de lehuză sau
		 
de copii, pe care îi cred mai puţin protejaţi:
			
„Dracu tă dă uomu slab să ie, uă dă muieri şi dă prunci. Să t’eme
		
de uomu în tătă fire.”292
			
Atacă mai ales băieţii mici, tocmai din această cauză aceştia erau
		
îmbrăcaţi ca fetele, în cămăşuţă:
			 „Pruncut’eii, mai dămult să înbrăcau aşe, ca fătuţăle, în chime		
şuţă lungă, dă mult’e uări până la pământ.”293
Omul simplu însă se foloseşte de o sumedenie de procedee apotropaice pentru
a se feri de aceştia:
		
– nu iese afară noaptea în capul gol,
		
– nu lasă singuri copiii mici,
		– poartă la el diferite amulete (cruci, iconiţe etc.) care îndepărtează
		 
spiritele malefice,
		– aşează diferite obiecte protectoare prin casă şi prin anexele aces		 
teia, cum sunt icoanele, crucile, usturoiul, sarea, lumânarea sau can		 
dela ş.a.m.d.
Spirit malefic poate deveni şi un om decedat în urma unei sinucideri, a unei
crime săvârşite, cât şi în cazul când acesta moare fără să fi fost botezat:
„Dacă cin’eva îş ie viaţa acila când ajunje pă ceielaltă lume să face duh rău,
care bântuie mai apoi pî la căşile uoamin’ilor, uă îi năcăjesc noapt’e pă drumuri.
Pă aieşt’e n’ici nu-i îngroapă ca pă ciielalţ. Numa aşe, la marjin’e mormint’elor.” 294
Lor lise pot alătura, conform credinţelor şi acele persoane decedate în trecut
pentru care nu se mai roagă nimeni.
„Vai dă cila dâr care nu să mai roagă n’ime.”295
susţin femeile de la sat.
Aceste fiinţe ale întunericului sunt cunoscute sub diverse denumiri, cum drac,
diavol, vampir, strigoi, moroi ş.a.m.d.
Conform credinţelor la început diavolul era umbra lui Dumnezeu. Făcea tot
ce i se poruncea. Era foarte isteţ şi avea darul născocirii. Cu timpul însă, văzând
292
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Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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că Dumnezeu îi ascultă sfaturile, s-a hotărât ca să-l răstoarne din tron şi să domnească el. Dumnezeu îi cunoştea planul, dar îl lăsă. Însă când se răzvrăti, trimise
împotriva lui armate de îngeri, care i-au fost credincioşi. În toiul lupţii Dumnezeu
deschise apoi cerurile şi toţi cei care se răzvrătiră căzuseră pe pământ. Aceştia
fuseseră atât de mulţi, încât trei zile căzuseră în continuu. Cei care au căzut pe
pământ împing azi oamenii la rău. Cei care se află sub pământ, chinuie sufletele
celor ajunşi în Iad, iar cei din văzduh fac „vămile văzduhului” şi opresc sufletele
morţilor când merg spre cer:
„Înjerii cei răi or trăit cândva şi ii în ceri, da n-or ascultat dă Dumn’ezo şi
acesta s-o mân’iiet tare pă ii şi io ţâpat d-acolo. Până în fundu Iadului i-o trimăs.
D-acolo vin pă pământ ca să-i năcăjească pă uoamin’i.”296
„Noa că şt’ii că dracu tădauna la rele t’e-mpinje! Că ar vre să păţăşt’i şi tu aşe
cum iel o păţât cu Dumn’ezo!”297
Desigur există şi alte interpretări ale cauzei căderii îngerilor din cer. Conform
uneia acest lucru este consecinţa unor vizite făcute de îngeri pe pământ:
„Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului, şi li s-au
născut fete,
fii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au
luat neveste pe acelea pe cari şi le-au ales.”
							
(Facerea 6, 1-2)
Pe baza citatului de mai sus putem constata/deduce că îngerul bun este asexuat, până ce cel rău este legat de sexualitate, aşa că, datorită legăturilor lor amoroase cu frumoasele femei pământene au fost alungaţi din cer, fenomen atestat şi
în textele de la Marea Moartă. Acolo se aminteşte că îngerii (Veghetori) nu şi-au
îndeplinit îndatoriile când au fost trimişi pe pământ, şi au căzut în păcat cu femeile
pământene, pe care mai apoi le-a învăţat toate relele, chiar şi magia.
Tudor Pamfile descrie astfel evenimentul:
„Altă dată se zice că scoborându-se odată bunul Dumnezeu din cer, jos pe pământ, a luat cu sine şi vreo câţiva îngeri, ca să le arate şi lor lumea în care trăiesc
oamenii pămînteni.
Îngerii, umblând de colo şi-ncoace prin lumea largă cât timp vor fi umblat, le
plăcură tare mult de lumea oamenilor pământeni, şi mai cu samă unuia, aşa încât
la despărţire începu a plânge cu hohot, de-i curgeau lacrimile vale.
După ce se depărtară de pământ, înălţindu-se în sus către cer, Dumnezeu a
întrebat ce au văzut ei mai frumos şi ce le-a plăcut mai mult pe pământ?
Îngerii răspunseră că biserici frumoase ori călugări îmbrăcaţi în haine potri296
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.

Despre îngeri … puţin altfel

255

vite, ori codrul cu frunza verde, ori florile mirositoare, numai unul nu-i răspunse
nimic, fără sta trist şi îngândurat.
Mai în urmă îl întrebă Dumnezeu şi pe acesta, că pentru e e atât de trist şi de
ce nu răspunde nimic?
– Mi-e frică că mă vei certa rău! – răspunse Îngerul.
– Nu-ţi fie teamă de nimic! – îi zise Dumnezeu, – căci de una şi aceeaşi soartă
vă veţi bucura!
Îngerul, căzând în genunchi dianintea lui Dumnezeu, cu ochii scăldaţi în lacrimi, îi zise:
– Doamne, îs trist şi amrât de aceea, că ochii unei pământene mi-au picat aşa
de dragi, cât nu-i modru ca să-i mai uit vreodată, fiind aşa de frumoşi, cum nu
mai văzusem niciodat!
– Şi ai cui erau? – întreabă Dumnezeu.
– Ai unei păstoriţe, ce păştea oi albe pe un câmp verde.
– Şi ai grăit ceva cu ea? – întreabă iarăşi Dumnezeu.
– Da, căci îmi căzuse dragă, şi i-am spus că mi-aş da viaţa mea îngerească
pentru ochii ei cei albaştri ca cerul înseninat!
Auzind Dumnezeu cele spuse, începu a se face îngândurat, şi din om cu faţa
senină şi fruntea curată, se prefăcu într-un moşneag cu fruntea toată creţe. Şi apoi,
cum mergeau aşa, înălţindu-se cu toţii încetinel către scaunul cel dumnezeesc,
ajungând la marginea cerului, Dumnezeu îi opri în loc şi le zise:
– Ştiu că dacă veţi merge cu toţii în cer, şi vă veţi întâlni cu ceilalţi îngeri, acolo
veţi povesti despre lucrurile cele pământene, şi fiindcă lucrurile acestea nu-i iertat
ca să le ştie cei din cer, acum vă opresc pe toţi aici!
Şi cum rosti cuvintele acestea, Dumnezeu i-a prefăut pe toţi în stele luminoase,
lucind de fericire că ele în toată vremea pot vedea lumea pământeană.
Îngerul cel îndrăgostit, prefăcut fiind şi el în stea, nu lucea de bucurie, ci mereu
scăpăra, aruncând scântei de foc asupra celorlalte stele.
Dumnezeu văzând că din asta au să se întâmple neînţelegeri între stele, a luat
pe steaua cea plângătoare, şi deslipindu-o de pe cer, i-a dat drumul spre pământ,
aruncându-o aşa de tare, că tot în picuri de scântei a picat pe pământ, umplând
între câmpul, unde fata cea cu ochi albaştri era cu oile.
Scânteile acele însă nu s-au stins, ci s-au făcut licurici, pentru ca să nu-i piară
urma îngerului celui îndrăgostit în fata cea pământeană.
De atunci a trecut multă vreme, dar şi acuma se povesteşte că licuricii nu sunt
altceva decât scântei din steaua cea aruncată de pe cer.”298
Răzvrătirea îngerilor are ca model gigantomahia grecească şi duce la alungarea în Iad a celor răzvrătiţi, cât şi a uriaşilor, adică a odraslelor hibride născute din
cuplarea îngerilor cu femeile pământene, numiţi în Biblie „nephilimi”:299
„Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea, şi chiar şi după ce s-au împre298
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Pamfile, Tudor, Mitologie româneascâ, Editura ALLFA, Bucureşti, 1997, pag. 34-35.
Denumirea provine din expresia „nfl”care înseamnă „a fi aruncat/împins jos” .
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unat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, şi le-au născut ele copii: aceştia erau
viteji cari au fost în vechime, oameni cu nume.”
								
(Facerea 6, 4)
Pornind de la această informaţie putem constat şi următoarele lucruri:
			
			
			

– cândva au trăit uriaşi pe acest pământ, lucru atestat şi de faptul că rasa Cro-Magnon, dispărută la un moment dat, a depăşit
statura medie a omului cu o treime,

cât şi că
			

– îngerii sunt foarte înalţi.

În credinţele românilor deasemenea putem găsi urme ale giganţilor în mitul
blajinilor, care trăiesc sub pământ, şi sunt consideraţi primii oameni de pe acesta.
Ei sunt urmaşii lui Set, al treilea fiu al lui Adam şi Eva şi trăiesc o viaţă cuviincioasă:
„Înaintea oamenilor care alcătuiesc lumea noastră de astăzi, această faţă a
pământului a fost locuită de Blajini, dar Dumnezeu, din mai multe pricini, a întors pământul astfel că lumea Blajinilor a ajuns dedesubt, iar faţa de dedesubt a
pământului s-a ridicat deasupra şi pe aceasta trăim noi.”300
În Biblie de fapt vor mai fi amintiţi şi alţi „urieşi”, aceştia poartă însă numele
de „rephaim”, care au fost văzuţi şi pe vremea lui Moise în ţinuturile Hebronului:
„Şi au înegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis:
„Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii
ei; toţi aceia pe cari i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.
Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul
uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.”
							
(Numeri 13, 32-33)
Aceşti uriaşi arhaici iniţial au locuit pe pământ, mai ales în Canaanul preebraic, mai târziu fuseseră însă alungaţi sau nimiciţi. Au rămas doar unele prezenţe
izolate ale acestora despre care putem citi şi în Biblie:
„Numai Og, Împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul Refaimiţilor. Patul lui, un pat de fer, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de
nouă coţi, şi lăţimea de patru coţi, după cotul unui om.”
								
(Deuteronul 3, 11)
300

Pamfile, Tudor, op. cit., pag. 469.
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Un „rephaim” este şi binecunoscutul Goliat din Gath, pe care l-a învins David
în luptă cu ajutorul unei praştii:
„Atunci a ieşit un om din tabăra Filistenilor şi a înaintat între cele două oştiri.
El se numea Goliat, era din Gat, şi avea o înălţime de şase coţi şi o palmă.
Pe cap avea un coif de aramă, şi purta nişte zale de solzi în greutate de cinci
mii de sicli de fer. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui.”
								
(I. Samuel 17, 4-5)
Dumnezeu însă a decis să-i pedepsească pe aceştia, cât şi pe îngerii răzvrătiţi care au împărtăşit numeroase informaţii secrete cu oamenii pământeni, şi a
rânduit potopul. Conform textelor apocrife, ei înşişi deţineau unele cunoştinţe,
moştenite de la părinţii lot căzuţi din cer, care îi făceau stăpânii naturii şi ai ploilor.
Potopul declanşat de către Dumnezeu i-a făcut să dispară definitiv de pe faţa
pământului. Mult mai târziu însă unii identifică aceşti uriaşi cu populaţia subterană din Sheol.
O a treia variantă a căderii îngerilor este explicată în felul următor: cândva
Lucifer a fost îngerul care se afla cel mai aproape de Dumnezeu. Era „dădătorul
de lumină”. Se crede că Dumnezeu, la crearea lui Adam le ceru arhanghelilor să se
aplece în faţa acestuia, însă Lucifer L-a refuzat, şi din această cauză a fost alungat
din Rai. Pentru faptele sale Sfântul Arhanghel Mihai l-a aruncat în Iad, unde devenise cunoscut sub alte denumiri. Fiind alungat din Rai, el ia cu dânsul o treime a
îngerilor, credincioşi lui, care în Iad îi vor deveni slugi. Din aceşti îngeri căzuţi s-au
făcut demonii şi dracii, care neîncetat pun la încearcare oamenii.
Conform unei legende ebraice mâhnirea lui Semaelit (numit şi Semyaza în
alte texte, precum Cartea lui Enoch), a provenit de la faptul că Dumnezeu i-a
dat primului om mai multă înţelepciune, decât îngerilor. Cel mai puternic dintre
aceştia, care purta 12 perechi de aripi, fiind şi un bun orator, i-a convins pe unii
dintre îngeri ca să se răzvrătească şi Domnul s-a supărat atât de mult pe el, că l-a
izgonit din Rai.
Motivul răzvrătirii este uşor de urmărit şi în mitologiile altor popoare. Nu
numai giganţii şi titanii s-au răzvrătit împotriva sorţii lor, ci la romani Saturn, la
egipteni Seth şi Apophis, la mayaşi Sootan ş.a.m.d.
Lupta dintre Bine şi Rău este prezentă şi în religia iraniană, unde doi zei se află
faţă-n faţă de la începutul lumii: Ahura-Mazda (în persană numit Ormuz), zeul
luminii, nobilul principiu al binelui, şi Ahura-Majniu (în limba greacă numit Ahriman), principiul întunericului, care este totodată şi primul său născut şi care cu
armata sa care este alcătuită din demoni malefici, luptă împotriva binelui. El a luat
parte şi la crearea lumii, creând tot ceea ce este distructiv: fiarele, deşertul ş.a.m.d.
La sfârşitul lumii cele două principii arhaice vor participa la ultima lor luptă.
Naşterea lui Zoroastru a semnalat faptul că domnia întunericului nu va mai dura
mult, şi va sosi cineva, cu numele Saosjant, adică Messia, care va crea fericirea
pământească, pregătind totodată şi sfârşitul lumii. Lupta dintre cei doi zei se va
termina cu biruinţa lui Ahura-Mazda. Cei buni astfel vor intra în tărâmul luminii
veşnice, iar cei răi vor ajunge în imperiul întunericului.
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Aceeaşi înfruntare a celor două principii de bază ale lumii este prezentă şi în
religia mezopotamiană, unde Marduk duce o luptă împotriva lui Anu, zeul însoţit
de demoni. Acest lucru este descris şi în Epopeea lui Gilgameş. Dar binele şi răul
este prezent şi în religia musulmană, unde Allah a creat lumea, conform Coranului. El a creat înainte de oameni îngerii, dintre care unii s-au răzvrătit împotriva
Sa sub conducerea lui Yblis sau Şeytan. Aceştia au devenit spiritele malefice, demonii, dar ei se află în permanenţă sub controlul lui Allah.
(În Apocalipsa lui Ioan de asemenea putem citi despre lupta celor două principii arhaice, care duce la biruinţa binelui, asupra acestui fapt însă acum nu vom
stărui.)
Războiul dintre cele două lumi are însă totdeauna şi consecinţe cosmice şi este
legat de fenomene neobişnuite. De exemplu în Biblie, la cererea lui Iosua, aştri se
opresc în rotirea lor. (Iosua 10, 12-15)
Îngerii căzuţi au sosit deci din cer. În ebraică deseori sunt numiţi şi „elohim”,
ceea ce a lăsat să se deducă, conform unora, că ar fi putut fi chiar şi nişte extratereşti. Oricum cercetătorii domeniului au ajuns chiar şi până acolo, ca să identifice
locul căderii acestora cu Terasa din Baalbek.
Odată cu alungarea îngerilor a fost închis şi Raiul, care acum se află sub paza
arhanghelilor şi a sfinţilor. Cheile le poartă la sine Sfântul Apostol Petru despre
care românul crede următoarele:
„Când să deşt’id’e la zâle mari ceriu, atunce poţ să-l vezi pă Sânt’etru cum stă
la poarta Raiului şi aşt’eaptă suflet’ile morţâlor.”301
Despre deschiderea cerului, adică a Raiului, spaţiu interzis pentru îngerii căzuţi, omul satului tradiţional susţine că:
„…crede poporul că tot într-această seară se deschide cerul, şi numai aci oameni îl văd când se deschide cari sunt foarte buni la Dumnezeu. Cei care pretind
a-l fi văzut deschizându-se spun că în acel moment e foarte frumos şi strălucitor
atât în cer cât şi pe pământ. Iar această deschidere a cerului sau a cerurilor, care
se întâmplă de regulă numai odată pe an şi anume: ori spre Anul Nou, ori spre
Bobotează, ori spre Paşti sau spre Crăciun, se face, după cum cred şi spu românii
din unele părţi ale Moldovei, atât de repede ca şi cum ar clipi cineva din ochi sau
ca şi cum ar deschide o carte şi iar ar deschide-o de trei ori după olaltă. Iar când
se deschide, atunci acolo se arată mai întâi ceva tare albastru, apoi o roşaţă de-ţi
ia ochii, şi cine o vede, să ceară de la Dumnezeu în acea clipă ce pofteşte, că toate
i se vor da.”302
O figură deosebit de importantă în lupta dintre Bine şi Rău este Lucifer, con301
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Marian, Simion Florea, Sărbătorile la români, vol. I. Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1997, pag. 7.
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ducătorul oştirilor răzvrătite. Din Evul Mediu numele lui a fost asociat cu cel al lui
Satana, despre care putem citi următoarele în Biblie:
„Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer.”
									

(Luca 10, 18)

Acesta devine în mentalitatea poporului îngerul demonizat, iniţiatorul revoltei, cât şi conducătorul îngerilor căzuţi, confundându-se uneori şi cu Diavolul.
Versiunea cea mai cunoscută a legendei lui Lucifer este de provenienţă bizantină:
„A patra zi, când au făcut Dumnezeu luminile cele mari şi stelile, întru acea
zi au căzut Lucifărul din cer, carile era mai mare peste o ceată de îngeri, pentru că
s-au mândrit întru sine şi au zis că-şi va pune scaunul său împotriva scaunului lui
Dumnezeu; ce cum au cutezat, îndată s-au desfăcut ceriul şi au căzut împreună
cu toată ciata lui. […] S-au cutremurat toate cetele îngereşti şi s-au ales Mihail
Arhanghelul şi au zis cu glas mare: să stăm bine, să stăm cu frica lui Dumnezeu;
şi cum au zis acel cuvânt, au stătut care unde s-au aflat; şi câţi au rămas iar sunt
îngeri, iar cei căzuţi toţi draci.”303
„Cel mai frumos şi întâiul înger” de-a lungul istoriei a fost gândit în mai multe
feluri:
				
– înger al lui YHWH,
				– duşman al omului,
				
– adversar al lui Dumnezeu,
				
– arhanghel pervertit şi ispititor,
				– şarpe etc.
În Cartea lui Iov (1, 6) este unul dintre îngerii Domnului, care pune la îndoială creaţia Lui şi Dumnezeu îi încredinţează sarcina de a o pune la încercare:
„Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a
venit Şi Satana în mijlocul lor.
Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la
cutreerarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”
Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe
pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se
abate de la rău.”
Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
Nu L-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul
mânilor lui, şi turmele lui acopăr ţara.
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Evseev, Ivan, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord,
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Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va
blestema în faţă.”
Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să
nu întinzi mâna.”
Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.”
								
(Iov 1, 6-12)
Lucifer este îngerul acuzator prin excelenţă, cât şi cel care împinge oamenii să
păcătuiască, dar nu este o fiinţă autonomă, el rămâne mereu supus voinţei divine.
Deseori este interpretat şi ca îngerul morţii.
După ce a fost dezbrăcat de putere, odată cu căderea sa, Lucifer şi-a organizat
un imperiu, al cărui nume este Iad, cunoscut şi sub denumirile de : Gheena, Hades,
Infern, Sheol etc. Acest ţinut subpământean, unde domneşte întunericul la evrei
şi la greci iniţial era un loc al umbrelor, lipsit de bucuriile vieţii, ulterior devenind
locul pedepsei postume pentru păcătoşi şi pentru necredincioşi.
„Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să
intri ciung în viaţă, decât să ai două mâni, şi să mergi în gheenă, în focul care nu
se stinge,
unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.”
							
(Marcu 9, 43–44)
Denumirea de Gheena provine de la expresia ebraică „gé-hinnam” sau „gé-hinnom”, adică „Valea lui Hinnom”. Despre această vale care poartă numele posesorului ei, ştim că se întindea la sud-vest de Ierusalim, unde se afla şi locul numit
Tófet, nume care înseamnă la rândul său „scârbă”, loc unde evreii îşi jertfeau copiii
în cinstea zeului canean Moloh. După apariţia cultului lui Jahve, însă aici aduceau
gunoiul oraşului.
Iniţial a existat numai Raiul, dar îngerul răzvrătit şi-a creat o lume care încearcă să răstoarne legile fixate de Dumnezeu şi care imită întru toate pe cea a
Domnului, doar că este inversă. Crează Iadul în locul Raiului, conduce demonii în
locul îngerilor ş.a.m.d. Toate aceste lucruri sunt însă desigur rezultatul unei concepţii morale despre o lume duală, consecinţă a gândirii omeneşti binare.
Diavolul şi-a organizat o oaste pe ierarhii opuse celor îngereşti, din care fac
parte vameşii văzduhului, iezmele pământului şi diavolii subpământeni. Pentru nimicirea lui Dumnezeu au mai fost născocite şi o sumedenie de duhuri necurate care îl ajută, cum sunt şi spiriduşii, Joimăriţele, Bolile, Ciuma, Holera,
Nălucile etc.
Scopul acestor spirite malefice este cel de a chinui oamenii de pe pământ, cât
şi sufletele păcătoşilor ajunşi în Iad. O sarcină deosebită a lor este ca să fure suflete
de om, pentru a îmbogăţi armata lor. Puterea lor nu este însă definitivă, pentru că
omul poate decide singur şi să reziste ispitelor.
Demonii sunt supuşii Diavolului şi sunt numiţi chiar „fiii Diavolului”, iar faptele lor sunt „lucrurile Diavolului”:
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„Uoamu rău îi a dracului, să nu-ţ faci căujiie cu iel. … Iară fapt’ile lui şi acele
îs a dracului. N-ai nici o haznă dă iele.”304
Diavolul este cunoscut şi sub numele de Belzebut, Satan, Semyaza, Lucifer,
Mamona, Năcuratu, Scaraoţchi, Nefărtatu, Zbenga, Naiba, Satanael ş.a.m.d.:
„Noa, că doară nu t’i-i t’eme, că a vin’i după t’in’e Scaraoţchi, dacă îi be c-on
păhar mai mult la birt. Mai re îi muiere care t’e-aşt’eaptă acasă, dăcât iel.”305
„Dăcât viie uomu bat acasă dî la birt, mai bin’e ducă-l Mamon’ii!”306
„Aşe-i dă frig, dă gând’eşt’i că t’e ie Zbenga!”307
Această ultimă informaţie este totodată şi o dovadă adusă acelei credinţe conform căreia apariţia duhurilor necurate atrage după sine şi o scădere a temperaturii.
Cabbaliştii susţin că adevăratul nume al Diavolului este cel inversat al lui
Dumnezeu, a cărui nume însă nu se ştie exact cum ar trebui să fie pronunţat. În
primul rând pentru că în scrierea ebraică nu sunt redate vocalele, iar în al doilea
rând persistă o credinţă conform căreia dacă cunoşti numele cuiva eşti stăpân
asupra destinului său. Astfel că în cazul multor civilizaţii zeii supremi aveau şi
câte un nume ţinut secret, pentru a-şi asigura atotputernicia. Aşa se întâmplă şi în
cazul lui Rhe/Rha, zeul suprem al panteonului egiptean, care ajunge să-şi trădeze
numele lui Isis, doar atunci când fusese atacat de un şarpe şi nu este tratat altfel de
zeiţă. Probabil că această credinţă arhaică fusese preluată şi de către evrei, la care
este defapt interzisă pronunţarea sau scrierea numelui lui Dumnezeu.
Credinţele legate de magia numelui sunt prezente şi răspândite şi în rândul românilor din Ungaria. Conform acestora când un copil se îmbolnăvea el era aşezat
în mijlocul drumului, pentru ca cel care trece pe acolo să-l ridici şi oferindu-i un
alt nume să-l dea pe fereastră părinţilor. Un alt procedeu era acela când un copilul
bolnav să fie „înşt’imbat pân fereastră”, pentru că să credea că toate cele rele, inclusiv bolile, te caută nominal:
„Dacă on prunc să-nbet’eje, atunci îl dăd’eu afară pă fereastă. Apu cila care
îl lua îi dăd’e alt nume, că aşe zâceu, că atunci cile rele nu t’e-or afla. N’ici boala,
n’ici nănorocirile. Ierai alt uom, cu alt nume... Mulţ cunosc în satu nost care au mai
mult’e nume. Unu hivoatoaloş, altu pă care îl t’emi. Dă mult’e ori n’ici nu şt’i lume
care nume care-i.”308
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Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Nicula (1927) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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Denumirile date conducătorului îngerilor căzuţi însă ne trădează şi faptul că
de multe ori el este confundat cu un subaltern al său (de exemplu Belzebut), până
ce despre Mammon(a) unii susţin că ar fi defapt fiul său. Se crede chiar şi că Satan
a fost detronat printr-o revoluţie de palat de către Belzebut, şi nu mai domneşte
împărăţiile infernale, trecând în opoziţie şi devenind şeful acesteia. Există, deci, şi
o dreptate în Infern pe care Lucifer, asistat de un subaltern al său, Alastar, mâna
sa dreaptă, o şi împarte.
Curtea Infernală condusă de Belzebut arată cam în felul următor. Are prinţi
şi demnitari, precum: Moloh, prinţul Ţării Lacrimilor, Erymon, prinţul morţii,
Pan, prinţul incubilor, adică a demonilor masculini care abuzează de femei în
timp ce ele dorm, Lilith, prinţesa sucubilor, Leonard, şeful dracilor mărunţi şi al
servitorimii diabolice.
Există deasemenea şi şapte ambasade ale Infernului. Prima în Franţa, condusă
de Belfegor, a doua în Anglia, condusă de Mammon, a treia în Italia, în frunte cu
Belial, a patra în Rusia cu Rimmon, a cincea în Spania cu Tamuz, a şasea în Turcia cu Hutgin şi ultima în Elveţia, în frunte cu Martinet.
După Collin de Plancy se crede că celelalte ţări de pe glob nu depind atât de
mult de Belzebut, ca el să trimită acolo ambasadori permanenţi.
Alţi subalterni binecunoscuţi sunt Azazel309, despre care se vorbeşte şi în Levetic (16,8), Asmodeu, căpetenie a diavolilor pus în lanţuri de Sfântul Arhanghel
Rafael, Samael, ş.a.m.d., dar şi demoni feminini înfricoşătoare, cum Agrat, care
acţionează în nopţile de marţi spre miercuri şi de vineri până sâmbătă, două momente cruciale şi conform credinţelor românilor din Ungaria.
Un alt personaj înfricoşător al imperiului tenebru este Lilith, un demon feminin deosebit de temut, menţionat o singură dată şi în Biblie. Merită să ne oprim o
clipă asupra persoanei sale. Ea face parte din grupul numit „lilitu”, spirite femele
din demonologia babiloniană. Numele ei provine din expresia ebraică „laila”, care
înseamnă „noapte”.
Literatura religioasă ulterior i-a creat treptat o imagine care face din ea simbolul feminităţii negative. Este o adevărată seducătoare, o făptură înaripată, cu păr
lung, care aspiră să fie egală cu bărbatul. Conform unor credinţe Lilith ar fi fost
prima soţie a lui Adam, şi fiindcă a fost creată în aceleaşi condiţii ca şi acesta, se
credea egală cu el.
O legendă ebraică spune însă că atunci când Adam a descoperit că fiecare
animal are o pereche, a devenit invidios şi Dumnezeu i-a creat o soţie. Femeia a
fost făcută din noroi şi murdărie, deaceea cei doi nu se potriveau unul cu altul. În
locul ei a creat mai apoi Dumnezeu pe Eva, Lilith devenind una dintre soţiile lui
Satan. Locul ei în ierarhia întunericului tocmai din această cauză este deosebit de
important.
Lilith este şi femeia sterilă care se leagă de lehuză şi de noul născut, de aceea
se feresc de ea cu amulete legate de patul acestora.
Dracii sunt figuri binecunoscute ale imperiului tenebrelor. Ei sunt oamenii
309

Azazel a fost cel care a învăţat oamenii să făurească săbii şi spade şi să prelucreze
metalele, fapt căruia i se datorează şi comparaţia acestuia cu Prometeu.
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diavolului care provoacă necazurile mici, îţi strică ceva, îţi încurcă munca, de aici
provine şi faptul de a sesiza acest lucru printr-o simplă exclamaţie: „S-o dus dracului!”:
„Apu lucrata-m noi tătă primăvara şi vara pă pământ, da când o vin’it o
t’iatră, tăt folosu n’i l-o dus. Am rămas numa cu brâncile-n poală... S-o dus dracului tăt’e!”310
Când vin pe pământ, unde de obicei trăiesc şapte ani, ei locuiesc în scorburi,
în bălţi, ori în case sau biserici dărâmate. În timpul nopţii au loc adunările lor, pe
care le ţin de obicei la margini de hotar sau pe la răscruci de drumuri. Se adună
acolo pentru că satele se află sub protecţia bisericii. Tocmai din acest caz în aceste
locuri sau pus cruci şi troiţe, cât şi oamenii ştiu că nu e bine să te găsească noaptea
pe acolo:
„La marjin’e dă sat să pun cruci ca să fie păzât dă cile rele.”311
„Noapt’e nu să bolhăreşt’e p-afară. Mai ales înafară dă sat, că acolo umblă
năcuratu. Uom dă treabă n-are ce cota acolo după-nsărare.”312
Dracul poate apare sub diferite înfăţişări pe care le împrumută de cele mai
multe ori de la animale: câine, pisică, capră, gâscă, ţap etc., în majoritatea cazurilor
de culoare neagră:
„Şi Dicu iesta spune-odată, că ice c-o fost iel ficior, s-o dus acasă ca prăşcău,
uă năbăut, uă cum o fost, numa zâce c-on câne s-o luat după iel, aci cam dă la
işcoală, zâce că tăt în urma lui s-o dus cânile, şi zâce că n-o mai avut iel putere,
să vez că cum spune iel, aşe dă multe uări, n-oavut putetre-n iel. Când o-ajuns la
uşe ogrezî, zâce că cânile o stat nainte lui, şi n-oavut putere să dăştigă uşe ogrezî.
Ş-o bătut la mă-sa la fereastă, să vie să-i dăştigă uşe. Ş-atunce eltűnt a kutya, n-o
mai fost câne.
Amu că dirept îi, uă nu-i dirept, uă aş-o fost, uă boscoane-o fost, uă ce-o
fost…”313
Nu apare însă niciodată sub forma unui porumbel, simbol al Duhului Sfânt
sau al lui Dumnezeu, sau a unei oi, simbolul lui Iisus Cristos. Deseori ia, în schimb,
şi formă umană pentru a se mişca mai uşor printre oameni:
„Dracu poat’e fi ş-on uom. Poat’e arăta tumna aşe ca şi t’in’e uă io. Numa
fapt’ile lui îl dăscupără că cin’e îi voaloiaboan… Că dracu să poat’e înşt’imba în
310
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Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Borza, Lucia, „Asta nu-i minciună…”. Credinţe şi superstiţii din Chitighaz, în Izvorul.
Revistă de Etnografie şi Folclor, 1984/2, , Giula, pag. 25.
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ce vre iel. Numa porumb nu poat’e fi uă mn’el. Că porum îi forma Sfântului Duh,
dă care vorbeşt’e popa la biserică… Şi mn’elu îi domnu Isus Cristos, pă care L-or
rătign’it pântru noi.”314
Toţi locuitorii imperiului tenebrelor poartă coarne. Când însă sunt degradaţi,
din cauza stângăciei lor, acestea li se iau. Coarnele deasemenea imită un lucru
existent în ceata îngerilor rămaşi în Rai, cea a gloriilor purtate de aceştia.
Dracul, faţa cea mai răspândită a maleficului în folclor, are o înfăţişare semiumană şi semi-animalieră. Are coarne şi picioare de ţap, aripi de liliac, urechi
ascuţite, corp păros, coadă lungă ca de vită. E negru, culoare ce imită Infernul, sau
roşu, culoare care simbolizează focul subpământean, eventual verde, după culoarea şarpelui. Este şi şchiop:
„Dracu, îi tare urât!… Că n’ici nu-mi place să vorbăsc dă iel!… Că tătă mă
sperlesc când mă gând’esc la iel!… Apu îi aşe cu păr mult pă trup, apu are şi
coarn’e şi coadă lungă, ca vacile… Şi copit’e, ca la cai! … Tare-i urât! Să t’e ferească Dumn’ezo dă iel!”315
Dracul nu este înger căzut, doar un instrument al lui, al Diavolului. Nu este
nici totalmente malefic, ci mai repede un fel de rău necesar. E priceput în toate şi
se află mereu în preajma omului. Stă pe umărul stâng al acestuia.
Diavolul este spiritul suprem al răului, este cel care te ispiteşte, cum a făcut şi
în cazul lui Iisus Cristos. Însă asupra Acestuia nu are putere:
„Atunci Isus a fost dus de Dumnezeu în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.
Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi: la urmă a flămânzit.
Ispititorul s-a apropiat de El, şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâni.”
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâne, ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe straşina Templului,
şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris:”El va
porunci îngerilor Săi să vegheze asupra TA;
şi Te vor lua pe mâni,
ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
„De asemenea este scris”, a zis Isus:”Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul
tău.”
Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, Ia arătat toate împărăţiile
lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis:
„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi
Te vei închina mie.”
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.

Despre îngeri … puţin altfel

265

„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris:”Domnului, Dumnezeului
tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri, şi au început
să-I slujească.”
							
(Matei 4, 1-11)
El face şcoală sub pământ pentru oamenii răutăcioşi. Aceştia se numesc în folclorul românesc „solomonari”. Ei petrec şapte ani în întuneric, unde învaţă limbile
vii, misterele naturii, farmecele şi vrăjile, devenind apoi cei care poartă vremurile
grele. Solomonarii, conform credinţelor populare, nu mănâncă niciodată usturoi,
ca şi strigoii, dar când mor sunt îngropaţi cu faţa în jos şi li se pune un fir de usturoi în gură, pentru că altfel în timp de noapte se scoală din mormântul lor şi
necăjesc oamenii.
După Victor Kernbach solomonarii sunt succesorii înţelepciunii regelui biblic Solomon, considerat în folclorul mai multor popoare el însuşi un mare vrăjitor. Aspectul unui solomonar trebuie să fie de bărbat sălbatic, uriaş, cu ochii bulbucaţi, cu păr roşu etc. Veşmântul său este de obicei o „ţundră” albă, zdrenţăroasă,
atârnată peste şapte pieptare. El mai poartă la sine şi o traistă cu instrumentele
necesare pentru magie meteorologică, Cartea Solomonăriei, cât şi o toacă atârnată pe piet, cu care dezlănţuie furtunile.316
Există şi oameni care leagă pact cu diavolul sau caută legătura cu el, cei mai
cunoscuţi sunt vrăjitorii, vrăjitoarele şi babele. Aceşti oameni „îşi vând sufletele”
pentru a putea să obţină în viaţa lor puteri supranaturale şi ca să-şi îndeplinească
dorinţele:
„Mulţ îşi vând sufletu pântru n’imica tătă. Apu le mere bin’e o vreme, d-a mai
târzâu îş dau sama dă fapt’ile lor.”317
„Are noroc că s-o uărtăcit cu năcuratu!”318
„Pre bin’e le-o mers la …! Pre bin’e! Noa, n’ici n-o fost lucru curat acila! S-o
vândut dracului!”319
Oamenii primesc în schimb de la Diavol pe unul dintre fii săi, un spiriduş, care
îi serveşte în timpul vieţii. În schimb ei trebuie să aibă grijă de el, să-l hrănească, să-l protejeze. El îţi îndeplineşte orice dorinţă, dar şi te maltratează dacă nu-l
îngrijeşti cum trebuie. E bine să scapi de el înainte de a muri, că altfel, conform
credinţelor, este vai de tine pe lumea cealaltă, unde te poate chinui până în veci.
„Oamenii năcuratului” au şi ei date fixe când îşi pot adora conducătorul şi
316
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Kernbach, Victor, Dicţionar de mitologie generală, Editura Albatros, Bucureşti, 1995,
pag. 584–585.
Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Ibidem.
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aceasta este ziua sabatului, ori ziua Sfântului Andrei. Sabatul este ziua oferită de
Dumnezeu.
			

„Iată, fie ziua asta a ta!”

zice Acesta.
(Sâmbăta este defapt ziua în care se împărtăşesc şi îngerii din cer, tocmai din
această cauză dimineaţa nu se mănâncă, nu se fumează în cinstea lor înaintea
răsăritului de soare.)
Locul unde se ţine sabatul este ales ca să fie cât mai sinistru, iar invitaţiile la
acesta se fac din timp, ca să poată veni toată lumea care şi-a vândut sufletul. Ei
călăresc de obicei pe o mătură sau alte lucruri, eventual fiinţe, şi aduc cu ei câte
un copil ca să fie desbotezat. La această întrunire se mănâncă mâncări suculente,
se beau băuturi afrodisiace şi se cântă cântece obscene. Întru cât desbotezul copiiilor nu reuşeşte, atunci aceştia sunt omorâţi şi consumaţi de cei prezenţi. În caz
contrar, când copilul este ademenit de partea răului, Diavolul îşi pune peceta şi
pe el, cum face cu toţi cei care s-au aplecat în faţa lui. Aceasta se numeşte „stigma
Diavolului”. Ea este pusă de obicei în locuri mai puţin vizibile: ochi, gură, vaginul
femeii sau anusul bărbatului.
Tocmai din această cauză caută poporul să interpreteze toate semnele de pe
corpul celuilalt:
„Când să năşt’e on prunc babile dăloc să uitau la iel că ind’e ce semne are.
C-apu dân acele put’eu să-i zâcă norocu şi că ce uom a fi. Bun uă rău...”320
Cheful durează până la cântatul cocoşului, care reuşeşte prin vocea sa să împrăştie forţele răului, anunţând biruinţa luminii asupra întunericului:
„După ce ai auzât noapt’e că cântă cocoşii, nu mai trabă să t’e t’emi dă n’imic,
pântru că câtatu lor mână duhurile cile rele. Asta cam după doauă ceasuri
noapt’e.”321
La miezul nopţii, la cântatul cocoşului, conform credinţelor se mătură şi pământul de duhurile necurate. Totatunci are loc şi slujba din cer, când se bate toaca,
iar îngerii, purtând făclii, dansează în jurul scaunului lui Dumnezeu.
Noaptea Sfântului Andrei este momentul când se pun la cale toate răutăţile de
peste an, când forţele malefice îşi împart oamenii, satele şi locurile. Petrecerea şi
de această dată durează până la al treilea cântat al cocoşului.
Încă din cele mai vechi timpuri se credea că există în calendar unele momente favorabile activităţilor forţelor tainice şi malefice, care puteau cauza mult rău
omului. Acestea se grupează în deosebi în jurul solstiţiilor şi echinoxurilor, cât
se leagă şi de cele trei zile de întuneric când luna nu este vizibilă. În jurul acestor
320
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Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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date importante ale calendarului s-au format o sumedenie de rituri şi ceremonii cu
scopul de a proteja fiinţa umană de atacurile forţelor întunericului.
O dată deosebit de importantă a calendarului este cea legată de celebrarea
Sfântului şi Marelui Mucenic Gheorghe, cel mai venerat sfânt dintre toţi, numit şi
cap al primăverii, deoarece printr-o mişcare magică înverzeşte natura. Data de 23
aprilie coincide totodată şi o activitate intensivă a spiritelor malefice şi din cauza
aceasta se recurge la o sumedenie de practici protectoare împotriva acestora:
„Pun’em crenguţă dă rug în fereşt’i uă urzâci. Da le pun’em şi pân iştalauă.
Era cin’e înproşca fire dă mac în juru căşii, ca strâgoii să t’iardă vreme culegândule dă jos.”322
Nu numai oamenii, ci şi animalele erau protejate de atacurile acestor spirite,
mai ales pentru că începând cu ziua lui Sânjorj animalele erau scoase la păşune.
Când avea loc prima ieşire la păşune a aceastora gazdele loveau animalele cu ramuri verzi peste spate în scop protector.
Negocieri cu forţele răului se fac şi pentru cazuri unice, dar atunci trebuie să
cunoşti bine procedeele prin care poţi intra în contact cu aceştia, cât şi să ştii cui
cu ce problemă te poţi adresa. De exemplu Tamuz, care nu se confundă cu zeul
Tammuz din mitologia sumero-babiloniană, poate finaliza o pasiune, iar Hutgin
poate ajuta bărbaţii cu soţii uşuratice. Defapt acestuia îi place foarte mult să intre
în contact cu oamenii.
Dar să nu uitaţi că totul te costă!
Omul stăpânit de Diavol nu mai este stăpân pe mişcările sale, pe mintea sa.
Din cauza manifestărilor fizice care au loc sub această stăpânire, în diferitele culturi cel care suferea de epilepsie era considerat ca posedat.
Prin diferite procedee însă, numite exorcisme, se poate scăpa de stăpânirea
Diavolului. În primul rând prin rugi, deşi se crede că cel ce se roagă mult, este mult
mai des ispitit de Rău.
„Uomu cred’incios îi pus mai des la-ncercare.”
susţin oamenii de la sat.
În sânul bicericii creştine s-au format chiar şi preoţi care se ocupă de alungarea duhurilor care stăpânesc oamenii. Ei sunt exorciştii. În timpul incviziţiei de
exemplu au fost căutaţi şi pedepsiţi toţi oamenii posedaţi sau intraţi în contact cu
forţele malefice:
„Dă bosorcoaie tătă lume să t’eme că mult rău poat’e face. Mai dămult aşe să
fereu dă iele. Da şi iele dă uoamin’i. Că dacă le prind’eu că fac ceva boscoan’e, le
omorau.”323
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Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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Biserica ortodoxă cunoaşte şi ea exorcisme sau lepădări. Iată o întrebare de
exemplu, care se pune la pregătirea candidatului la botez:
		
„Te lepezi de Satana?”
		
La aceasta răspunsul se dă în felul următor:
		„Mă lepăd.”
Botezul însuşi este deci primul act de exorcism din viaţa fiecăruia, după cum
am putut constata.
Poporul mai crede şi că obiectele care ne înconjoară pot fi grupate în două
categorii:
		
– diabolice, cum de exemplu: cârciuma, femeia, cărţile de joc ş.a.m.d.,
ori
		
– bisericeşti, cum sunt şi: biserica, tămâia, Biblia, etc.:
		
„Birtu îi lucru năcuratului, nu ca beserica, care îi alu Dumn’ezo. Acolo uomu
îşi t’ierd’e numa mint’e… şi tătă avere!”324
„Cărţâle îs lucru dracului! Tătă avere ţî să face praf cu iele... Da şi lin’işt’e dân
casă!”325
Obiectele, care fac parte din a doua categorie, cum crucea, tămâia, apa sfinţită,
icoanele ş.a.m.d., sunt ocolite de spiritele malefice, de aceea le agăţăm pe pereţi, le
purtăm la piept sau le aşezăm în locuri crezute cele mai potrivite.
În biserici chiar se şi cântă următoarele:
„Doamne, armă asupra Diavolului crucea Ta o ai dat nouă!”
La unele popoare se crede de exemplu şi că, spiritul malefic nu poate înainta
numai pe linie dreaptă, deaceea pe pragul casei se face semnul crucii cu fumul
unei lumânări ori se aşează în faţa intrării o icoană sau o candelă, care arde tot
timpul.
Spiritele malefice se tem de Dumnezeu, care i-a gonit din cer cu fulgerele sale,
fug însă şi de toacă, clopot, usturoi, leuştean, muşeţel, lumânare aprinsă, carte de
rugăciuni etc. Nu se apropie nici de cei care poartă la ei obiecte din metal. Te protejează de Diavolul totul ce are formă de cerc, deci o verighetă, un cercel, o brăţară:
„La prunci mici li se leagă aşe, on fitău roşu la brâncuţă, ca să nu-i d’iuoat’e
cin’eva şi să nu-i poată face rău n’ime.”326
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Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
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„În patu pruncului să pun’e fir dă busuioc şi cart’e dă rugăciun’e, ca să-l păzască Dumn’ezo dă tăt’e cile rele. Mai ales Visu să pun’e sub pernă.”327
Sfinţirea caselor de asemenea este un procedeu executat în scop apotropaic în
vederea păzirii întregii familii de activităţile spiritelor malefice. Unii chiar practică
şi sfinţirea anexelor, cât şi a animalelor:
„La Bobot’ează vin’e popa şi sfinţeşt’e casa şi pă tăţ care şed acolo. Aşe tăţ om
fi păzâţ dă Dumn’ezo tăt anu. Nu n’e-or ajunje cile rele, şi om fi sănătoşi.”328
Practicile şi demersurile magice de ocrotire, ori ceremoniile rituale însoţite de
rugăciuni pentru alungarea demonilor din casă, trup, etc. sunt specifice tuturor
popoarelor din cele mai vechi timpuri.
În credinţele românilor din Ungaria o figură deosebit de cunoscută care se remarcă printr-o vehementă atitudine împotriva forţelor malefice este Sfântul Prooroh Ilie, despre care se cred următoarele:
„Sânt’ilie o fost on uom bun, şi tumna d-aceie Dumn’ezo Sfântu l-o rid’icat în
cer c-o cociie care ave roţ dă foc. Apu şi caii dî la cociie n-or fost ca şi ceilalţ, ci aveu
aripi! ... Apu când umblă pân cer cu cociie, trăzn’eşt’e cu zbiciu lui tăţ dracii care
l-or năcăjit când trăie pă pământ. Apu cum trăzn’eşt’e iel din ceri în dracii care să
ascund ind’e pot dă iel, mai n’imereşt’e şi pân lucrurile oamin’ilor.”329
În lupta fiilor luminii împotriva fiilor întunericului un loc important îl va ocupa Antihristul, care se va naşte la sfârşitul lumii dintr-o femei roşie. El va fi ultima
forţare de a devia creaţia de la ţinta ei. Conform credinţelor creştine Antihristul
va fi o fiinţă uşor de recunoscut, un duşman al lui Iisus Cristos. Va face minuni şi
va avea mulţi urmaşi.
„La capătu lumii a vin’i on uom care a face minun’i, ca şi Isus Cristos, da iel
nu-i lucru curat.”330
În decursul secolelor numeroase persoane au fost identificate cu Antihristul.
De exemplu: Arius, fondatorul arianismului331, mai apoi împăratul roman Nero,
care a executat foarte mulţi creştini în primele decenii ale creştinismului, Luther
Marton, întemeietorul unor reforme religioase, Mohamed, fondatorul islamului,
ori Rasputin, Hitler ş.a.m.d.
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Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) di Otlalca-Pustă.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Arius (280?–336) a fost un presbiter alexandrin, care a încercat o reformă religioasă,
clasificată de teologia oficială drept erezie. Pentru acesta Dumnezeu este etern
şi nenăscut, celelalte fiinţe însă sunt doar creaturi, chiar şi Isus Cristos. Punctul
de atracţie a doctrinei sale a fost ideea că fiinţa lui Dumnezeu poate fi înţeleasă şi
explicată şi de oamenii simpli.
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Tradiţia creştină l-a identificat pe acesta cu fiara din Apocalipsa lui Ioan Teologul. Se mai ştie şi că el va fi nimici de către Iisus Cristos prin strălucirea venirii
Sale şi că îl va ucide cu suflarea gurii:
„Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.”
							
(II. Tesaloniceni 2, 8)
Foarte interesant este însă că în pofida faptului că aceste fiinţe demonice foarte mult rău pot provoca omului, pe parcursul secolelor s-a format şi un cult al reabilitării îngerilor căzuţi, numit yazidism. Acest curent s-a format şi s-a răspândit
începând cu secolul al VIII-lea printre curzi şi armeni şi este o doctrină islamică
sectantă.
După cum putem observa nu numai despre o ierarhizare şi clasificare a îngerilor buni putem vorbi, ci şi despre o demonologie savantă, cât şi despre o diabologie
populară. Aceasta din urmă însă pare a fi mai puţin complexă decât prima.
Putem constata şi că Diavolul este pus mereu pe muncă în străduinţa sa de a-L
depăşi şi birui pe Dumnezeu, totuşi citind Mon Faust, am găsit acest pasaj care
vine să caracterizeze cel mai bine zădărnicia sa, faptul că răul este doar un lucru
trecător al lumii în care trăim. Deci astfel se adresează Faust lui Mefisto:
„Ascultă! Nu pot să-ţi ascund că tu nu mai ai pe lume locul pe care îl aveai
odinioară. Nu mai provoci deloc frică. Nu mai bântui spiritele oamenilor din acest
timp. Mai sunt câteva mici grupuri de amatori şi de populaţii înapoiate... Dar
metodele tale sunt depăşite, fizicul tău, ridicol… Nu pot să-ţi ascund că pari destul de demodat. Pari să nu-ţi dai seama de noutatea acestei epoci a omului… Biet
Diavol!”
						
(Paul Valéry: Mon Faust)
Pe parcursul secolelor mulţi cercetători s-au străduit să facă o cunoştinţă cât
mai profundă cu lumea îngerilor şi a demonilor. Unii dintre ei au ajuns să declare
chiar şi că ar fi capabili să se folosească de puterile supranaturale, stăpânindu-le pe
acestea. Cunoaştem şi specialişti care s-au declarat capabili să recunoască şi descifreze scrisul îngerilor. Alţii erau siguri de faptul că pot comunica cu ei în limba
lor. Elisabeta I., regina Anglie, avea un astrolog pe numele John Dee, care, ajutat
de un mediu, de Edward Kelly, a descifrat şi a prelucrat o limbă, cu ajutorul căreia
erau capabili să cheme oricând un înger pe pământ. Trebuia doar să pronunţe
următoarele cuvinte:
„Ils dialprt, soba upaah chis namba zixlay dodsih.”332

332

A szellem, test, lélek és a föld képes enciklopédiája, Editura Édesvíz, Budapesta, 1999.

Despre îngeri … puţin altfel

271

Despre limba vorbită de îngeri putem găsi şi următoarele informaţii: este o
limbă în care Dumnezeu a creat şi a numit toate componentele lumii, deci este o
limbă cu puteri miraculoase. Ea a fost însuşită chiar şi de Adam, care a participat
la actul genezei, conform informaţiei biblice:
„Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor, care să i se potrivească.”
							
(Facerea 2, 20)
În Zohar poate fi întâlnită varianta conform căreia lumea a fost creată cu ajutorul unor nume sacre, care erau defapt combinaţii de litere.
La început „…tot pământul avea un singur grai şi aceleaşi cuvinte”, scrie în Biblie (Facerea 11, 1), iar acest atribut divin a fost transmis şi urmaşilor lui Adam,
dar ulterior fusese retras. Evenimentul a avut loc cu ocazia înălţării Turnului Babel, când fiinţa umană „băt’e la porţâle Împărăţâii lu Dumn’ezo”, iar Acesta văzu
primejdioasă puterea cu care Şi-a înzestrat propria-I creatură.
Tradiţia talmudică susţine că limba adamică este înzestrată de virtuţi puternice atât când e rostită, cât şi atunci când este scrisă.
„O singură literă scrisă incorect poate distruge Universul”,
se afirmă în Talmud, scrisă corect însă aceeaşi literă este capabilă să creeze.
Mohyddin-ibn-Arabi susţine că „Universul este o carte uriaşă”, toate tainele ei fiind însemnate în Cartea înţelepciunii lui Dumnezeu333. Această carte a
fost gravată în safir de Arhanghelul Raziel, numit „îngerul ţinuturilor secrete şi
căpetenia misterelor supreme”. Însuşi numele său (Razi-El) însemnând „secretul
lui Dumnezeu”.
Conform tradiţiei ebraice Cartea lui Raziel, numită şi Cartea secretelor (Sefer Raziel sau Sefer Ha-Razim) a fost înmânată lui Adam, care a dat-o ca moştenire urmaşilor săi. Enoh, Noe, Sem, Avraam, Iacob, Levi, Moise, Iosua, şi în final,
Solomon, ar fi cunoscut-o şi folosit-o la nevoie.
Marele rege al Ierusalimului, patronul tuturor vrăjitorilor, chiar şi al solomonarilor din tradiţia română, după cum am amintit mai sus, a transcris cartea întrun limbaj popular, şi a făcut-o publică. Textul ei a fost gravat în piatră pe stâlpii de
la poarta templului din Ierusalim.
La Cartea lui Solomon apela fiecare om atunci când simţea nevoia, cu timpul
ignorând, deseori, ajutorul pe care l-ar fi putut cere de la Dumnezeu. Aceasta conţinea descrierea diferitelor tratamente şi leacuri, descântece şi vrăji, chiar şi unele
procedee de invocare a îngerilor şi de exorcizare a demonilor.
Odată cu dobândirea cunoaşterii, prin încălcarea interdicţiei prescrise şi prin
333

Cartea lumii (Liber Mundi) este prezentă în mitologia numeroaselor popoare.
Ea este deţinătoarea tainelor universului şi se află, de cele mai multe ori în posesia
cosmocreatorului (nota autoarei).
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consumarea fructului interzis, perechea primordială, Adam şi Eva, este alungată
din Paradis.334
Nu este de mirare deci că omul este obsedat de recuperarea acestei limbi vorbite până la tragicul eveniment al ridicării Turnului Babel, a cărei posesie îi asigura
participarea la creaţie şi lui, nu numai îngerilor.
Turnul trebuia să refacă legătura dintre om şi divinitate, trebuia să fie o poartă
a cerului, o posibilitate de a comunica între cele două lumi. În Talmud este chiar
şi remarcat faptul că din vârful lui se auzeau cântând îngerii, pe care oamenii
atunci, încă, îi înţelegeau.335 Dumnezeu însă şi-a trimis solii, şi odată cu prăbuşirea turnului, urmaşii lui Noe au fost răspândiţi peste întregul pământ de cei 70
de îngeri, care i-au învăţat 70 de limbi diferite, lăsând doar la îndemâna câtorva
capacitatea de a descifra limba îngerilor.
Desigur, pe parcursul secolelor cercetătorii, prin diferite metode şi experienţe,
au încercat să regăsească această limbă şi să demonstreze care dintre limbile cunoscute au la bază limba adamică.
Multe alte descoperiri de necrezut s-au mai făcut în domeniul angelologiei
în cei două mii de ani trecuţi, totuşi biserica creştină a adus o decizie foarte interesantă. În anul 789 a avut loc un sinod ecumenic la Aachen, unde, cu excepţia
Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafael, s-a interzis amintirea pe nume a îngerilor, pentru a nu subestima prin aceasta firea dumnezeiască a lui Iisus Cristos.
Această decizie a fost întărită de către conferinţa episcopală de la Fuldon din anul
1988, unde s-a stabilit că adorarea peste măsură a îngerilor trebuie respinsă ca
oricare altă superstiţie de provenienţă păgână.
În pofida acestora cred că nu ar trebui să uităm nici de ceea ce a spus cu multe
secole în urmă Zoroastru:
„Religia este un lucru viu. Nu puteţi aştepta ca pe parcursul mileniilor să nu
se schimbe.”336

334

335
336

În tradiţia medievală sunt frecvente metaforele: grădină-bibliotecă, copac-carte,
frunze-pagini, carte-hrană, astfel că gustarea fructului oprit este echivalent cu
dobândirea cunoaşterii prin devenirea posesorului Cărţii secretelor. (nota autoarei)
În limba ebraică Bab-El înseamnă Poarta lui Dumnezeu, iar Bab-Ilin, Poarta
Divinităţii. (nota autoarei)
Kriwaczek, Paul, Zarathusztra nyomában, Az első próféta és az eszmék, amelyek
megváltoztatták a világot, Editura Goold Book, Debrecen, 2002, pag. 266.
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„Rămânu îi creşt’in. Iel cred’e în Dumn’ezo şi slujeşt’e după lejile Lui.”
„Atâţa înjeri ieste, cât’e stele pă cer.”
„Dracii tăţ or fost înjeri, da L-or tăgădit pă Dumn’ezo, şi Aiista i-o ţâpat dân
cer.”
„Cei care au pă dracu în ii îs tare zoavoaroş şi la vorbă şi la purtare.”
„Dumn’ezo îşi întoarce faţa dî la uomu fără leje. N-a mai ave noroc, tătă familiie
şi tătă avere lui să duce.”
„Dracu îşi însamnă uoamin’ii.”
„Pruncii născuţ cu semn’e îs a dracului.”
„Pruncii care să nascu cu d’inţ în gură îs a dracului.”
„Numile ad’evărat a lui Dumn’ezo n’ime nu-l cunoaşt’e.”
„Pruncu mic dă să ved’e în vis înjer, a muri nu păstă mult.”
„Înjeru dân vis îi sămn rău.”
„Babile şt’iu cum să-l t’eme pă diavol şi să-i ceară ajutoru.”
„Cin’e umlă cu vrăji îi uom rău.”
„Sămânţăle îs mărjelile dracului. Cu greu t’e schepi numa dă iele.”
„Noapt’e nu t’e uita înapoi păstă umăru stâng că-l vezi pă dracu. Uită-t’e păstă
cel d’irept, că acolo îi înjeru tău păzâtor şi nu t’i-i mai t’eme dă n’imic.”
„Dacă-ţ ţâuiie uret’e, să apropie dă t’in’e năcuratu.”
„În zâlile cile, muierile îs zoclot’it’e dă năcurat dacă nu să grijesc.”
„Dacă t’e visăz cu gâşt’e, înjerii or vin’it la t’in’e.”
„Dacă să lasă on porumb la fereasta ta, acila îi înjeru tău păzâtor.”
„Satana o fost şi iel înjeru Domnului. Iel o stat mai aproape dă Iel.”
„Dacă t’e trece aşe, on fior rece, să zâce că trece on duh năcurat pă lângă t’in’e.”
„Pruncu rău îi dracu curat! Ce face iel n’ici acila nu face.”
„Casa cu sfadă îi iadu dî pă pământ.”
„Nu t’e hâţân’i cu scauănu, că-l hâţân’i pă dracu.”
„Nu t’e hâţân’i cu picioarile, că-l hâţân’i pă dracu.”
„Înjeru păzâtor nu să bagă n’iciodată în birt. Să duce cu t’in’e numa până acolo
şi t’e aşt’eaptă afară, la uşe, până ce ieşi tu.”
„Muiere, birtu şi cărţâle dă joc îs a dracului.”
„Uomu rău îi a dracului.”
„Cel care scrie cu stânga nu-i lucru curat.”
„Nu lăsa pruncu afară să plângă, că fuje dă iel înjeru păzâtor.”
„După ce o născut muiere să nu iasă afară fără cuţât uă mătură la ie, că vin’e
dracu ş-o spurcă.”
„Înjeru în somn t’e duce în alt’e locuri ca să vezi şi tu şi să înveţ dân cile ce vezi.”
„Nu mânca ai şi nu duhăn’i când să-npărtăşesc înjerii, că nu le place.”
„Când sughiţ ieşt’i pomin’it în cer. Apu atunci trabă să zâci: „Mă pomin’esc înjerii.””
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„Dacă ai fost uom bun, nant’e dă moart’e cu tri zâle vin’e înjeru la t’in’e şi-ţ
spun’e că t’e-or duce.”
„Să t’e roji sara dă înjer să-ţ steie dă straje când tu nu t’e poţ păzî.”
„Lun’e îi zâua înjerilor, posteşt’i-o să-ţ margă şi ţâie bin’e.”
„Pă năcuratu să nu-l pomin’eşt’i n’ici pă nume.”
„Când t’e t’emi şi ieşt’i sângură în casă să arz tămâie şi să aprinz o lumină. Să
bei ş-oleacă dă apă sfinţâtă şi să t’e roji, că ţ-a trece spaima.”
„Un’ii uoamen’i, dă bun’i ci-or fost în viaţa lor, după moart’e s-or face înjeri.”
„Luţifer, Satana dară, o fost şi iel înjer, da s-o lepădat dă Bunu Dumn’ezo şi aşe
Aiesta l-o ţâpat în iad. Iel amu îi şefu dracilor acolo.”
„În rai trăiesc înjeri bun’i. Iară iadu îi lăcaşu dracilor şi a înjerilor căzuţ dân
cer.”
„Uoamin’ii răi leagă pact cu năcuratu ca să le margă bin’e.”
„Cin’e umblă noapt’e p-afară să poat’e întâln’i cu dracu uă cu strâgoii.”
„Raiu îi aşe, mândru. Numa iarbă verd’e, pomi mulţ, pen’e mândre şi păsări
care cântă. Acolo uomu poat’e sta dă voarbă cu înjerii şi cu sfinţî. Acolo nu
ieste chin, n’icii durere, cum zâce şi hora la beserică. Da iadu îi numa fum şintun’ecime. Acolo nu-i n’ici strop dă apă, tumna d-aciie ciie care or ajuns acolo
plâng dâpă apă, dă sătoşi ce-s.”
„Satana i-o dat la Ieva măru cu care l-o ademen’it pă Adam.”
„Când ieşt’i la cătăramă, adicat’e în bai mare, poţ să t’e roji dă înjeri ca să t’e
ajut’e.”
„Dacă on prunc mic să află în primejd’iie, înjeru lui dăloc îl ajută. Nu să loveşt’e
când pică, că înjeru îş pu’ne aşe, brânca lui ca să nu să lovască.”
„Nu numa uoamin’ii, şi sfinţî au înjeri păzâtori.”
„Diavolu t’e ispit’eşt’e ca să t’e înpingă la fapt’e rele, ca să caz ca şi iel.”
„Vrăjitorile umblă cu dracu.”
„Când să lasă noapt’e duhurile cile rele încep şi iele să să mâscot’ească.”
„Cu brânca d’ireaptă-ţ poţ face cruce pântru că înjeru tău îi acolo.”
„Când t’e culci, culcă-t’e pă brânca stângă, ca să-ţ poţ face cruce cu d’ireapta,
când s-apropie dracu dă t’in’e.”
„Înjeru cila bun îţ însamnă fapt’ile cile bun, cel rău pă cile rele. Apu noapt’e le
scriu, când tu dormi.”
„Numa înjeru şi d’iavolo-ţ cunosc ursâta.”
„Când ţî să bat uăt’ii, ii îţ vestec ceva.”
„Când îţ ţângăleşt’e uret’e înjeru traje clopotu că să apropie dracu dă t’in’e şi să-ţ
faci cruce. Că dracu să t’eme dă cruce.”
„Când t’e culci întoarci-t’e pă stânga ca să visăz bin’e. Că dacă t’e culci pă direapta dracu t’e face să visăz numa lucruri rele.”
„Lun’e îi zâua înjerilor, posteşt’i-o ca să t’e ajut’e.”
„Dacă moare cin’eva Sfântu Arhanghel Mihai îi ie sufletu şi-l poartă păstă tăt
p-ind’e o umblat în viaţă. Numa dup-aceie îl duce la Dumn’ezo.”
„Sâmbăta să-npărtăşesc înjerii, cinsteşt’i-o şi tu şi nu mătura dimin’eaţa, nu
prânzî până după răsărit.”
„Ind’e să bagă cu turca la Crăciun acolo 40 dă zâle nu să mai bagă înjeru.”
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„Înjeru dân când în când îţ mai şopt’eşt’e ceva dân ursâta ta.”
„La mn’ezu nopţî înjerii mătură pământu dă duhurile cile rele.”
„Când moare cin’eva vin’e Sânmihai şi-i taie firu viieţî cu sabiie lui.”
„Pruncii mici văd şi cile pă care noi, uoamin’ii mari, nu le mai vid’em.”
„Dacă sânţăşt’i că t’e loveşt’e aşe, ceva, da nu vezi n’imic, acila îi înjeru tău care-ţ face sămn.”
„Când să-ntâmplă o minun’e, t’e ajută cin’eva la vremuri grele, Dumn’ezo are
şt’ire dă t’in’e, şi şi-o trimăs înjeru la t’in’e.”
„Când la zâle mari să dăşt’id’e ceriu, să văd înjerii stând în juru scauănului lui
Dumn’ezo.”
„Cin’e posteşt’e îş poat’e vid’e înjeru.”
„Înjeru tău tădauna îi cu t’in’e.”
„Numa cel cu in’ima curată îş ved’e înjeru.”
„Poţ să roji înjerii să-i ajut’e şi pă ciie care ţ-îs draji ţâie.”
„Sânmihai cu sabiie lui poat’e lua dân greumântul pă care-l porţ cu t’in’e.”
„Nu ieşii noapt’e afară în capu gol, că t’e-or călări strâgoii.”
„Dacă on pruncut’el râd’e în somn, Maica Precistă şi înjerii Domnului să joacă
cu iel în vis.”
„Dacă on pruncut’el plânje în somn, Maica Precistă şi înjerii Domnului să
sfăd’esc cu iel în vis.”
„Dacă moare on prunc mic, să face înjer.”
„Uomu când moare, ca să ajungă la Dumn’ezo, trabă să treacă vămile. Apu
acolo trabă să-ş răscumpere vin’ile pă care le-o făcut.”
„Raiu l-o înt’is Dumn’ezo dă înjerii răi, apu amu îl păzăsc sfinţî şi înjerii ciie
bun’i.”
„Ducă-l cel cu buba pă uomu cila rău.”
„D-aciie trăiesc mult un’ile babe că leagă pact cu dracu.”
„Cin’e n-are cu ce plăt’i vămile ca să ajungă la Dumn’ezo, ajunje-n iad.”
„Noapt’e nu umbla pă drumuri că t’e bagă-n spărieţ Scaraoţchi.”
„Nu umbla pî la căşi părăsât’e că acolo-i cuibu năcuratului.”
„Până la bot’ez lasă lumină lângă pruncu mic, că dă nu, îl duce năcuratu cu iel.”
„Raiu îi o grăd’ină mândră pă care n’ici n-o poţ dăscrie.”
„Iadu îi on loc urât ind’e şed uoamin’ii ciie rău şi dracii. Acolo tădauna să aud
vaiit’ile celora care or ajuns în iad.”
„Astupă-ţ gura când cheşt’i, că dă nu ai d-a face cu dracu.”
„Când înt-on loc ind’e-s mai mulţ să face aşe, d-odată lin’işt’e, să zâce că să
naşt’e on drac.”
„Dacă noapt’e t’e t’eamă afară cin’eva, să nu ieşi până ce nu şt’ii că cin’e îi.”
„Dacă noapt’e scârţâie fântâna, dracu scoat’e apă d-acolo.”
„Dacă on drac be dân apă sfinţâtă să face duh bun.”
„Să nu t’e juri că t’i-i spânzura că dracu t’e însamnă.”
„Nu umbla p-afară până la cântatu cocoşului.”
„Nu t’e culca cu faţa-n sus că să culcă dracu pă t’in’e şi t’i-i sufoca.”
„Dacă doi uoamin’i spun acelaş lucru d-odată, crapă on drac.”
„Dacă să scutură on uom aşe dânt-odată, îl pomin’eşt’e năcuratu.”
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„Nu umbla îndărăt, că râd’e dracu dă t’in’e, iară Maica Precistă a plânje.”
„Dracu ieşe la mn’ezu nopţî pân locuri ind’e s-o omorât cin’eva.”
„Pruncii t’erzuţ să fac duhuri năcurat’e.”
„Pelencile pruncului nu le lăsa afară păstă noapt’e, că să bagă dracu-n iele.
Dacă le-ai uitat afară, atunci afumăle nant’e d-ale duce înlontru.”
„Nu lăsa pruncu mic sângur. Dacă tă trabă să meri d-ângă iel, pun’e o mătură
uă on cuţât lângă iel.”
„Când tună, Sânt’ilie împuşcă dracii.”
„Când tună şi fuljeră nu t’e ascunde lângă pom, că acolo traje şi dracu.”
„Când tună şi fuljeră nu lăsa mâţa uă cân’ile în casă, că să bagă dracu-n iele.”
„Fă sămnu crucii pă pomu sub care t’e culci.”
„Dumn’ezo trăzn’eşt’e în ciie în care s-or ascuns dracii. Da sufletu lor îl ie şi-l
duce în rai.”
„Nu durmi cu fereşt’ile dăşt’isă că să bagă duhurile cile năcurat’e în casă.”
„Dacă la Bobot’ează îţ sfinţăşt’i casa on an ieşt’i păzât dă cile rele.”
„În noapt’e dă cătă Bobot’ează şi înjerii pot face orice vreu ii.”
„La cin’e-i slab dă înjeri nu-i mărg bin’e lucrurile.”
„A cui înjer îi tare, n-are hăbară.”
„Cin’e vorbeşt’e în vis cu înjeri, acila are năcazuri mari.”
„Dacă t’e vez cu aripi în vis, asta însamnă năcaz.”
„Dă dracu aşe poţ să t’e schepi dacă-l sudui dă cruce.”
„Dacă ţî să pare c-on lucru nu-i curat, scopeşt’e jos, fă-ţ cruce şi zî: „Doamn’e,
ajută!””
„Nu lua la t’in’e uou părăsât, că nu-i lucru curat.”
„Nu scrâşn’i dân d’inţ, că să bucură dracu.”
„Când treci păst-o apă, făţ cruce, să nu t’e tragă dracu-n apă.”
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„Îi ard’e dracului tămâie.”
„Îl are pă dracu-n jeb.”
„Cere p-on lucru cât dracu pă tată-so.”
„O dăzlegat sacu ş-o văzut pă dracu.”
„Îl baj pă dracu-n casă cu muzâcanţî, şi nu-l poţ scoat’e n’ici cu o miie dă popi.”
„Face pă dracu-n patru.”
„O-mbrăcat chimeşe dracului.”
„A zdrăviet dracu când s-o născut.”
„Atâta l-o lăudat până ce i-or crescut coarn’e.”
„Îl traje pă dracu dă coadă.”
„Trăieşt’e ca dracu-n popă.”
„Umblă cu cruce la pt’ept şi cu in’ima la dracu.”
„Auru-i uăt’iu dracului.”
„L-o vândut pă dracu şi uo cumpărat pă mân’e-sa.”
„O dat dă dracu.”
„Îi dracu gol.”
„Banu-i lucru năcuratului.”
„Prunci-s dracu gol.”
„Cin’e n-o văzut pă dracu să să uit’e la t’in’e.”
„Cin’e nu-l coată pă dracu, dă păstă iel.”
„Cin’e să joacă cu dracu dă păstă iel.”
„Cum îi dracu, aşe-i şi tată-so.”
„Dăcât sărac, mai bin’e drac.”
„Dracu când o-mbătrân’it s-o călugărit.”
„Dracu nu-i aşe dă n’egru pă cum îl vezi.”
„Dracu zace-n in’ima prostului.”
„Fă-t’e frat’e şi cu dracu până treci podu.”
„Muiere are gându năcuratului.”
„Muiere-l jud’ecă pă dracu şi-l scoat’e dător.”
„Fuje ca dracu dă tămâie.”
„Haba-i uomu cât gardu, dacă mint’e ii la dracu.”
„I-o pt’erdut dracu măsura.”
„Muiere-i dracu, numa coarn’ile-i lipsăsc.”
„N’ici iel ca dracu, da n’ici dracu ca iel.”
„Nu poţ fi cu năcuratu-n jeb şi cu in’ima în rai.”
„Uomu sărac îi al doile drac.”
„Pă dracu la cruce nu-l poţ duce.”
„Pă dracu să nu-l vez, da n’icii iel să nu t’e vadă.”
„Pă uomu răn n’icii năcuratu nu-l vre.”
„L-o apucat pă dracu dă coarn’e.”
„S-o spânzurat ca dracu-n cân’epă.”
„S-o suit dracu pă casă.”
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„Ş-o rupt dracu opincile.”
„Trăiesc ca fraţî şi să plac ca dracii.”
„Ind’e baba face, dracu nu mai dăsface.”
„Ind’e-i muiere-n casă, dracu nu mai are dă făcut n’imic.”
„Văzut-ai v-on drac popă?”
„Zestre tăt’e le astupă, şi pă dracul ţucă.”
„Dracu nu doarme.”
„Dracu nu face beserică.”
„Şed’e ca dracu-n spin’i.”
„Vorbeşt’i dă dracu şi uită-l.”
„Mic ca macu şi iut’e ca dracu.”
„Pruncu şi dă drac, tă mândru-i.”
„Sărac, ca dracu.”
„Iut’e, ca dracu.”
„Cum îi dracu aşe-i şi tămâie.”
„O dat brâncă cu dracu.”
„Noa, drace!”
„Iaca, dracu udă pragu.”
„Dracu să t’e ducă.”
„La gură-i place, la fund, na, drace!”
„La dracu pă uscat.”
„Mere ca dracu-n popă.”
„Şed’e ca dracu pă ban’i.”
„Câţ draci în iad, şi mai mult cu unu.”
„Atâta be până ce stă dracu pup.”
„Îi dracu la icoan’e.”
„Numa nu-i lucru curat.”
„Dân drac, drac să face.”
„Ducă-să pustii!”
„L-o dus Zbenga.”
„Ducă-l Mamon’i!”
„Râd’e uom dă uom şi dracu dă noi.”
„Îi a dracului.”
„Trăieşt’e ca-n sânu lui Avram.”
„S-o uărtăcit cu Zbenga.”

Despre îngeri … puţin altfel
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„Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără
bărbat, nici bărbatul fără femeie,
Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa
şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la
Dumnezeu.”

(I. Corinteni 11, 11–12)

EL sau EA? O dispută dusă de mai multe secole între sexe, pentru a fixa cine
este capul în familie, cine are ultimul cuvânt de spus într-o situaţie anume sau
cine este pur şi simplu punctul de plecare al umanităţii, fiinţa de la care ne tragem
obârşia.
Cei care cred că azi vom dezbate tema rolului îndeplinit de bărbat sau de femeie în sânul comunităţii tradiţionale, greşesc, pentru că noi vom încerca să pătrundem mult mai adânci adevăruri, vom zbura în gând până în cele mai îndepărtate
timpuri, într-un trecut misterios şi nedescifrat pentru a găsi răspuns la întrebarea
noastră.
Fiinţa umană se află mereu în căutare de adevăruri şi răspunsuri şi deja foarte
multe dintre marile secrete ale lumii au fost luate în stăpânire de oameni, totuşi
au rămas de descifrat încă suficiente. Una dintre cele mai interesante întrebări ale
noastre se leagă însăşi de suprema creaţie a lui Dumnezeu, de om.
De mai multe mii sau chiar de zeci de mii de ani este dusă o luptă, o continuă
rivalizare între cele două sexe, pentru „postul” de stăpân al lumii, oferit de Dumnezeu atunci, când l-a creat pe om. Pe parcurs au existat societăţi matriarhale,
unde femeia a fost supremă bărbatului, dar şi societăţi patriarhale, unde acesta
încălca orice drept al sexului frumos. Cele două forme de organizare ale societăţilor sunt cunoscute încă şi azi, fapt care demonstrează că situaţia este mult mai
complicată, decât aceasta ar fi părut la primul moment, cât şi că nici în prezent nu
a fost rezolvată întru totul situaţia femeilor.
Ştim cum au fost tratate femeile cu secole în urmă, cunoaştem soarta lor vitregă, când fără nici un drept au devenit proprietăţile soţilor lor, sau cunoaştem
modul de exploatare al acestora atunci când au ajuns să ocupe primele locuri de
muncă în manufacturi, mai apoi în fabrici sau uzine, unde l-i se oferea o sumă mult
mai mică pentru o muncă identică cu cea a bărbaţilor.
Cunoaştem foarte bine şi modul cum trăiau femeile în societăţile tradiţionale,
viaţa bunicilor şi străbunicilor noastre, despre ale căror menire încă şi azi oamenii
satului cred următoarele:
337

Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al XVI-lea Simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 2007, pag. 168–194.

Aspecte ale gândirii umane

282

„Bărbatu-i stâlpu căşii. Muierile să rămâie numa lângă ualile lor!”,338
la care, desigur, femeile răspund astfel:
„Bărbatu-i capu, iară noi, muierile, grumazu! Ş-aşe-l sucim în tăt’e lăturile,
cum noi vrem!”,339
şi ar şti ele ceva, nu-i aşa?!
Cine şi ce a hotărât astfel repartizarea statuturilor, rolul şi funcţia celor două
sexe nu ştim, dar încercăm să descifrăm şi acest secret al lumii. Pentru a înţelege
mai bine situaţia trebuie să facem o incursiune în trecutul îndepărtat, să parcurgem într-un ritm rapid circa 15.000 de ani, şi să ne reîntoarcem în prezent.
Cu multe mii de ani în urmă, când încă nu au fost cunoscute tezele Torei sau
ale Bibliei, conform numeroaselor dovezi care ne stau la baza acestei afirmaţii,
„bagheta de dirijor” se afla în mâna femeii şi însuşi zeul suprem a fost considerat a
fi de sex feminin.
Vă aduceţi aminte de nenumăratele statuete găsite în peşterile locuite de oamenii epocii primitive, care reprezentau zeiţe supreme şi nu un simplu personaj al
unui panteon plin de zei, unde fiecare îşi are resortul bine conturat, ci persoaneje
atotputernice, care dăduseră viaţă întregului univers?!
În Egipt, în India, în Africa, în Australia, în Arabia, în toate cele patru zări ale
lumii, Dumnezeu era femeie şi se numea Naná, Isis, Astarte, Hathor, Isava ş.a.m.d.
şi, nu numai atât, ci şi peste tot era închipuit şi reprezentat în acelaşi fel, deci am
putea chiar şi declara că deja atunci, în acea epocă îndepărtată s-a creat prima
formă a monoteismului.
Şi ceea ce este interesant, nu numai sânii enormi şi mijlocul accentuat caracterizează reprezentările Marii Zeiţe, aluzii la faptul că este născătoarea tuturor
formelor prezente în această lume, ci şi că deseori dă viaţă unor tauri sau berbeci,
figuri care în acele vechi epoci erau simboluri ale bărbaţilor, astfel se poate afirma
că bărbaţii proveneau de la femei şi nu femeile de la bărbaţi, cum este interpretat
acest lucru de către creştini.
La început, când încă fiinţa umană nu era conştientă de toate lucrurile care se
petreceau în jurul ei, nu se făcea legătură între sex şi procreare. Un singur lucru
ştiau doar, că femeile (şi femelele) aduceau pe lume urmaşii. Nu e de mirare deci că
acestea erau mereu înconjurate de mistere pe care bărbaţii nu numai că nu le înţelegeau, ci chiar le şi temeau. Datorită acestor lucruri, primele culturi şi comunităţi
au fost matriarhale, unde totul se moştenea pe linie maternă, de la mamă la fiică:
averea, numele etc.340
338
339
340

Informator Gheorghe Tulcan (1913–1987) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
În credinţele unor popoare tatăl nu are nici o legătură cu conceperea copiiilor,
maternitatea datorindu-se inserţiunii directe a copilului în pântecul mamei sub
forma unui germen sau suflet al strămoşului. El pătrunde în pântecul matern în urma
unui contact între femeie şi un obiect sau un animal. Înainte de aceasta trăieşte în
peşteri, stânci, ape etc. şi sunt forme preumane ale unor strămoşi, care prin mame iau
înfăţişare umană.
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Dovezi ale existenţei cultului matrialhal au rămas peste tot, în vechi temple,
în piramide ş.a.m.d., iar cultul şi legile fundamentale au fost duse mai departe de
adepţi, cum: esenienii, sufiştii, francmasonii, templierii etc. Urmele acestei epoci
pot fi regăsite, de exemplu, şi în mitul femeilor războinice, al amazoanelor, care
aveau un regat în bazinul fluviului Thermodon din Pont, identificat mai târziu cu
râul Termecay din Turcia de azi, fondatoare ale oraşelor Ephesos, Smyrna şi Magnesia.
În această perioadă bărbaţilor le revenea rolul de a merge la vânătoare şi de a
păzi grupul de atacurile altora, iar din cauza acestui lucru ei petreceau mult timp
departe de comunitatea din care făceau parte.
Îndeletnicirile care erau legate de întreţinerea gospodăriei şi de creşterea copiilor erau întreţinute de femei, care astfel petreceau mai mult timp într-un singur
loc. Acest lucru a oferit posibilitatea ca ele să facă şi unele observaţi în legătură cu
mediul care le înconjura, cu natura, animalele şi plantele din vecinătate. Puteau fi
atente la minunea ce se petrecea în preajma lor sezon după sezon, an după an. Numai un mic pas au făcut de aici până la descoperirea agriculturii, una dintre principalele preocupări ale omului, devenind posesoarele unui alt mister, care asigura
hrană pentru toţi ai casei în apropierea „domiciliului” lor. Mai apoi tot femeile au
fost cele care au descoperit arta ţesutului, tratarea diferitelor boli ori prezicerea
mersului vremii, cât şi încă multe altele.
Mersul evenimentelor s-a modificat însă odată cu momentul în care bărbaţii
şi-au dat seama de rolul pe care îl aveau în venirea pe lume a copiilor, fapt care a
dus totodată şi la scăderea admiraţiei lor faţă de femei. Şi nu numai admiraţia lor
a scăzut, ci şi cantitatea de lut pe care o foloseau în prezentarea zeiţelor, care au
devenit dintr-odată mai mici, mai zvelte..., iar alături de statuetele Marii Zeiţe au
început să apară şi primele reprezentări ale unor zei masculini.
Şi suntem abia cu 4000 de ani î.e.n., când unii încep să creadă că poate zeul ar
fi deodată şi femeie şi bărbat...
Epoca bronzului este perioada în care încă moştenirea se face pe linie maternă, dar proprietăţile se împărţeau deja între membrii comunităţii. Se formează şi
primele localităţi, se duc şi primele lupte pentru a obţine terenurile arabile, cât
şi cele de vânătoare. Se trece de la lumea paşnică a triburilor care trăiau într-o
totală comuniune cu natura ce-i înconjura, în acea a conflictelor pentru a deveni
posesorii unei cât mai mari proprietăţi. Şi cum luptele le purtau bărbaţii, posesorii
armelor... partea masculină a zeului suprem devenea din ce în ce mai dominantă.
Desenele, sculpturile zeiţei treptat vor ceda astfel locul celora care vor prezenta figuri masculine ale aceloraşi puteri. Această perioadă de tranziţie va dura până
în momentul în care zeul va primi şi el un nume, printre care şi cel de Jahve.
Puterea a fost un lucru de plăcut pentru bărbaţi, care şi-au dat seama atât de
apartenenţa lor la creaţie, cât şi-au exprimat şi dorinţa de a deveni părtaşi la averea
ce se moştenea pe linie maternă. Cu timpul au fost create şi legi care fixau acest lucru, cât şi căsătoriile sau drepturile celor două sexe, sub a căror influenţă vor apare
primele societăţi patriarhale. Monogamia şi interdicţia relaţiilor sexuale în afara
căsătoriei au asigurat garanţia ca tatăl să fie sigur de paternitatea sa. Odată cu
trecerea averilor în mâna bărbaţilor, care dominau fizic femeile, aceastea din urmă
vor ajunge simple obiecte de avere pentru dânşii, fără nici o valoare deosebită.
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Dacă ne oprim puţin şi încercăm să recapitulăm cele spuse până acum, ne
dăm seama că omul pentru a explica necunoscutul, inexplicabilul, pe parcursul
secolelor şi-a creat un zeu, a cărui sex îl schimba mereu, conform necesităţilor
apărute. În societăţile matriarhale zeul suprem era femenin, în timp ce în cele patriarhale era masculin, numai că el şi funcţia sa a rămas invariabilă, doar imaginea
şi interpretarea sa se schimba odată cu societatea din care făcea parte.
Cultul Zeiţei Mame pierde, deci, treptat din tărâm, adepţii ei fiind nevoiţi să se
retragă în peşteri, caverne şi alte locuri ascunse pentru a-şi putea celebra riturile.
Dar nu dispare total, deşi adepţii cultului vor fi urmăriţi şi ucişi de reprezentanţii
celorlalte.
Iudaismul şi creştinismul, de exemplu, au preluat multe elemente ale vechiului
cult. Multe sărbători creştine au fost suprapuse unor sărbători păgâne, iar cultul
Sfintei Fecioare a preluat multe elemente de la cel al Zeiţei Mame.
Cum a dispărut cultul Zeiţei Mame, au decăzut şi femeile, din punct de vedere
juridic, şi-au pierdut drepturile, averile şi nici numele lor nu mai putea fi moştenit
de către copii. Au devenit o bucată de carne, un obiect de joacă pentru bărbaţi, un
obiect prin care aceştia îşi puteau atinge scopurile.
Vă aduceţi aminte de figura Anei din romanul Ion? Situaţia este aceeaşi, doar
că cele petrecute în roman au loc deja în secolul al XX-lea! Putem afirma deci că
femeile nu prea au avansat în drepturi în ultimele milenii, că datorită unor manevre ale societăţii contemporane situaţia lor încă nu a fost rezolvată în cazul multor
popoare nici în prezent.
Ştiaţi, de exemplu, că la evrei în fiecare dimineaţă, slujba tradiţională o îndeamnă pe femeie să-I mulţumească lui Dumnezeu că a făcut-o după voinţa Sa, în
timp ce bărbatul, Îl binecuvintează pentru că nu l-a făcut femeie, în felul următor:
„Fii binecuvântat, Domnul, Dumnezeul nostru,
Regele Universului, pentru că nu ne-ai creat femei…!”?
Profetul Mohamed susţine, la rândul său, că atunci când a fost creată Eva, diavolul s-a bucurat. Nici românul nu se abţine de exprimarea părerii sale în legătură
cu femeia:
„Muiere-i lucru Năcuratului!”341
Dar cine este acea fiinţă care a creat această lume şi ce o caracterizează? Cine
era Zeiţa Mamă sau zeul suprem cărora le putem mulţumi existenţa noastră?
Cosmogonia este o ramură a ştiinţei care studiază crearea lumii de către zeul,
zeii supremi. Lucrarea de la început e executată cu mare grijă şi e definitivă. Multe
mitologii descriu chiar şi etapele creaţiei sau experimentele propriu-zise.
Facerea lumii, la rândul ei, cunoaşte două forme:
		 1./ Când lumea este creată pur şi simplu din nimic/haos, adică
		ex nihilo;
341

Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
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sau cea
		
		

2./ Când lumea este refăcută dintr-un haos postcatastrofal, de exemplu după potopul universal.

Ambele variante pornesc de la un haos, ce oferea materia primă a creaţiei. Haosul este gândit, în general, ca un amestec confuz al elementelor şi componentelor
lumii înainte de punerea lor în ordine de către zeul suprem.
Creatorul lumii, a cărui nume poate fi, după cum am observat Zeiţa Mamă,
dar şi Jahve, Dumnezeu, Alah etc., nu poate fi definit, nici limitat de toate cele pe
care le-a creat. El este acela despre care El însuşi susţine că „Eu sunt Cel ce sunt.”
(Exodul 3, 14,).
Principalele sale caracteristici sunt:
		– transcendenţa, adică faptul că nu depinde de existenţa altuia şi nici
		  nu este egal cu altceva;
		– veşnicia/infinitatea, adică lipsa de limitare în timp şi spaţiu;
şi
		– imutabilitatea, adică faptul că fiind plenitudin, nu se mai poate
		  
dezvolta.
El este fiinţa transcendentă absolută, unică în esenţa ei şi creatorul tuturor
existentelor.
„Dumn’ezo le-o făcut pă tăt’e. Uomu şi an’imalele, şi tăt’e ce-s pă pământ.”342
declară omul satului.
El se află mai presus de actele sale, El este Creatorul prin voinţa Sa. El pune în
mişcare haosul primordial şi atrage la existenţă creaţia, modelează lumea cu ajutorul Cuvântului Său creator. Însuşi omul, făptura Lui şi chipul Său unic în creaţie,
este adus la existenţă cu ajutorul Cuvântului creator şi a Duhului dădător de viaţă.
„Mâinile Tale m-au făcut, şi m-au întocmit;
dă-mi pricepere, ca să învăţ poruncile Tale!”
													

(Psalm 119, 73,)

mărturiseşte creaţia Sa.
„Dumn’ezo l-o făcut pă uom dân t’ină şi i-o dat suflet cu suflare Lui.”,343
afirmă şi omul satului.
Creatorul a existat înainte de creaţie sa, dintre care cel mai important factor
342
343

Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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este omul. Umanul există ca o entitate raţională perfectă, în care subexistă ca un
întreg trupul şi sufletul. El a fost creat după chipul Creatorului, fără să fie însă o
fiinţă divină. Este o creatură din materie şi suflul de viaţă al Acestuia. Trupul,
creat din materie neînsufleţită, şi sufletul venit de la Duhul Sfânt, au apărut concomitent şi sunt destinate să rămână împreună. Firea omului însă nu a fost creată
neschimbatoare şi i s-a oferit şi posibilitatea alegerii.
În planul fiinţei superioare omul ar fi avut un rol unic şi superior în lume. El
a fost creat de Creator şi pentru Creator, în timp ce lumea a fost creată pentru el.
Vocaţia lui este de a adora pe Creatorul său.
După tradiţia creştină primul om creat de Dumnezeu a fost Adam, părintele
neamului omenesc. În Geneză găsim următorul pasaj referitor la acest act:
„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele cari se mişcă pe pământ.”
							
(Geneză 1, 26,)
După credinţele populare actul a decurs în felul următor:
„După ce Dumnezeu a făcut Pământul, născoci mai apoi toate soiurile de animale, de păsări şi vietăţi din aer, din pământ şi din apă. După asta făcu pomii şi
iarba câmpului şi florile cele cu miroasnele. Şi era lumea toată ca un vas smălţuit,
d să tot trăieşti şi să nu mai îmbătrâneşti. Dumnezeu se plimba bucuros prin toate
locurile şi, ca un gospodar bun, mai ridica un deal, dacă i se părea prea mic sau
mai adâncea o vale, ca să curgă mai bine un pârâiaş, ori mai netezea vreun şes, ca
să aibă vedere mai frumoasă şi mai întinsă. De! Ca omul, care vrea ca lucru lui să
fie lucru bun şi cu folos. Dracul îl întovărăşea, ţinându-se mereu cipcă de poalele
lui, temându-se să nu mai facă Dumnezeu ceva şi el să nu fie de faţă. În schimb, tot
mereu critica. Ba că asta nu-i bine, ba că asta s-ar fi potrivit dincolo şi nu aici, ori
că apa ar trebui să meargă la deal şi nu la vale. În sfârşit să nu tacă el din gură.
Dumnezeu tăcea şi-şi râdea în barbă. Odată însă, avu şi Dracu dreptate.
– Doamne, îi zise el, atâta amar de pământ şi nici o vietate, care să-l lucreze
şi să-l mai înveselească. Cât întorci capul, nu vezi decât pământ şi iar pământ.
Dumnezeu se uită la el şi dădu din cap:
– Ai dreptate, măi Nefărtate, dar cu ce să umplem noi Pământul?
Dracul bucuros că l-a aflat Dumnezeu deştept, îi spuse că va face el ceva, de
o să-i placă şi lui Dumnezeu. În mintea lui însă încolţi un gând viclean. Căci ceşi zise el. Am să fac o vietate asemănătoare mie şi dacă vom fi doi sau mai mulţi,
mai uşor ne scăpăm noi de Dumnezeu. Dumnezeu îi ghici însă gândul, dar se făcu
bucuros de propunerea lui şi-l lăsă să lucreze.
Dracul a luat lut şi a făcut o momâie, care vroia să aducă cu el şi după ce îi
făcu gură, ochi, nas şi urechi, o puse în picioare şi începu să strige la ea să se mişte.
Dar momâia, pas să se mişte. Stătea holbată ca o altă arătare şi tot lut rămânea.
Îi puse atunci o trestie în gură şi începu să-i sufle aer din pietul lui, doar a învia-o.
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Dar truda îi fu zadarnică, pentru că duhul diavolului nu a putut-o însufleţi. Şi se
năcăjea Dracul de era tot numai apă. Şi iată că trece pe acolo Dumnezeu:
– Ce faci acolo, Diavole!
– Om, Doamne!
– Măi, măi! Făcu a mirare Dumnezeu. Şi mişcă?
– Nu, Doamne. Cât duh i-am suflat şi el tot pământ rămâne.
– Ei! Nu l-ai făcut bine. Ia vino mâine pe la mine să vezi ce-am să fac eu.
Şi s-a apucat Dumnezeu de lucru. A luat os din piatră, carne din lut, sânge
din rouă, auzul din vânt, frumuseţe din Soare, suflet din duhul sfânt şi minte din
slava îngerilor şi l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea sa. Şi poruncindu-i să
se mişte s-a mişcat. …”344
Însă când Domnul îşi dă seama că nu e bine ca acesta să fie singur, îi face
omului şi o pereche. După Zohar aceasta fusese Lilith345 şi abia mai apoi o crează
pe Eva.
În legătură cu crearea femeii trebuie să amitim că, în textul ebraic nu apare
noţiunea de „coastă” (tradus greşit în Septuagintă), ci cea de „parte” (din esenţa
omului). În Talmud chiar se vorbeşte despre androginatul lui Adam, a cărui parte dreaptă era bărbat, iar cea stângă femeie, pe care Dumnezeu le desparte printr-o
lovitură, consecinţă a intrării în păcat.
După tradiţia rabinică Adam şi Eva fuseseră făcuţi spate-n spate şi prinşi la
umeri, până când Jahve decise să-i separe cu o lovitură de secure.346
Dacă pornim de la mitul facerii, unde Eva e făcută din Adam, putem constata
că nici neamul omenesc la început nu a fost diferenţiat. Dumnezeu a creat deci o
fiinţă androgină, a cărei diviziuni în masculin şi feminin este făcută ulterior. Teza
alegorică a iubirii, ca un efort a două fiinţe care încearcă să se căute, izvoreşte tocmai din acest eveniment tragic al omenirii.
Separarea Evei de Adam înseamnă şi crearea unui mijloc prin care bărbatul
este mereu incitat, atras la fapte nesăbuite, şi totodată şi apariţia sexualităţii inexistente până atunci. Eva a devenit în acelaşi moment mijlocul de perpetuare
a speciei, pentru că dacă până atunci Adam a fost nemuritor, nu avea nevoie de
urmaşi, iar dacă a fost androgin, adică jumătate bărbat, jumătate femeie, nici de
sexualitate.
Eva este cauza izgonirii din Eden a perechii primordiale, moment până la care
toate fiinţele aveau o singură limbă, numită şi limba adamică sau limba îngerilor,
despre care puteţi afla amănunte în studiul Despre îngeri ... puţin altfel.
După izgonirea din cer a lui Adam, care, conform credinţelor, făcuse penitenţă timp de două secole fără Eva pe Insula Ceylon, acestuia i se dă în stăpânire
Pământul.
344
345
346

Olinescu, Marcel, Mitologie românească, Editura ALLFA, Bucureşti, 1997, pag 101.
Despre Lilith puteţi afla mai multe în studiul Despre îngeri... puţin altfel, publicat în
Izvorul. Revistă de Etnografie şi Folclor, Giula, 2006, pag. 17–56.
Vezi Midrasch Bereshit Raba I,1, şi I, 4.
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Despre Adam se mai susţine şi că a fost făcut din opt părţi:
			
			
			
			
			
			
			
			

– trupul din pământ,
– oasele din piatră,
– sângele din mare,
– ochii din soare,
– cugetul din nor,
– suflarea din vânt,
– înţelepciunea din lumină,
– proorocia din Duhul Sfânt.

Pământul folosit la crearea omului primordial, conform tradiţiei, fusese luat
din cele patru puncte cardinale a căror iniţiale ar explica şi etimologia numelui
său: răsărit (A), apus (D), miază-noapte (A), miazăzi (M).
Despre Adam, unele popoare mai cred şi că ar fi fost gigant şi a devenit de
statură normală abia după izgonirea din Paradis. Despre moartea sa în unele texte
apocrife se afla că fusese înmormântat pe muntele Golgota, unde şi Isus fusese mai
târziu răstignit, şi abia atunci când sângele Acestuia s-a scurs pe craniul lui Adam,
fusese răscumpărat păcatul original al omenirii.
De ce acordăm atâta atenţie creării lui Adam în a şasea zi, moment prin care
Dumnezeu Şi-a încoronat creaţia? Deaceea pentru că dacă Adam fusese creat după
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu androgin, putem deduce că şi zeitatea a fost
androgin. În Biblie găsim următorul pasaj:
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”
							
(Geneza 1, 27,)
Odată însă cu folosirea voinţei libere cu care a fost înzestrat, omul, ademenit
de Eva, încalcă interdicţia de a consuma din fructul interzis şi intră în păcat, pierzându-şi nu numai condiţia sa de nemuritor. Şi pentru că a fost atras la cele rele
de Eva, nu e de mirare că în numeroase credinţe populare femeia este vestitoarea
ghinionului, iar prin prezenţa ei atrage după sine eşuarea unui lucru.
„Muiere-i a dracului! Ie n-aduce noroc în n’imic.”347
ne informează bărbaţii.
„În zî dă Anu Nou nu-i bin’e să vez mai întâi muiere, că nu-i ave noroc tăt
anu.”,348
constată tot aceaştia.
347
348

Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Rotar (1922) din Chitighaz.
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Vă aduceţi aminte de faptul că la început vă aminteam că, cu câteva mii de ani
în urmă, oamenii primitivi se gândeau că poate zeul suprem ar putea fi deodată
bărbat şi femeie?!
Despre androginitatea Creatorului în Discursul perfect Hermes Trismegistul vorbeşte astfel lui Asclepios:
„Dumnezeu nu are nume sau mai curând le are pe toate, deoarece el este în
acelaşi timp Unu şi Întregul. Bucurându-se în veci de fecunditatea celor două sexe,
el dă mereu naştere la tot ceea ce a avut intenţia să procreeze.
– Cum, Trismegiste, spui că Dumnezeu are ambele sexe?
– Da, Asclepios, şi nu numai Dumnezeu, ci şi toate fiinţele însufleţite şi
vegetale...”349
									
Adam simbolizează primul om şi imaginea lui Dumnezeu. Însă, pentru că a
vrut să se identifice cu Acesta, a devenit şi întâiul căzut în greşeală şi simbolul
păcatului originar. Din cauza că Eva, conform tradiţiilor, a fost creată din coasta
lui Adam, se crede că femeia este supusă bărbatului. Eva este cea dintâi femeie
din lume, prima soţie şi matca tuturor celor vii. Ea reprezintă sensibilitatea fiinţei
umane şi latura ei iraţională. Ea primeşte şi una dintre marile făgăduinţe mesianice ale istoriei: sămânţa ei va distruge diavolul.
Eva, iniţial cea dădătoare de viaţă (Hawwah), a devenit încarnarea păcatului şi
a aplecării către păcat, care fusese expiat abia de Sfânta Fecioară. Însă unirea celor
doi prin căsătorie, prin harul Tainei cununiei, asigură posibilitatea de a intra din
nou în creaţia lui Dumnezeu, de a atinge perfecţiunea iniţială.
Unii cred şi că există o strânsă legătură între Isus şi Adam. Apostolul Pavel Îl
vede pe Isus ca un nou Adam venit din cer:
„De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea
Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.
Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine
pe urmă.
Omul dintâi este din pământ pământesc; omul al doilea este din cer.”
						
(I. Corinteni 15, 45-47)
În numeroase picturi Îl vedem reprezentat pe Isus cu craniul lui Adam aşezat
la picioarele Sale, aluzie la mormântul de pe muntele Golgota a celui din urmă,
dar, pentru a-i putea compara pe cei doi, ne sar în ajutor şi unele legende. Conform
uneia, atunci când Adam era pe moarte, îi cere fiului său, lui Set să meargă în Paradis şi să-i aducă un fruct al nemuririi din Pomul Vieţii. Îngerul care păzea însă
pomul, îl refuză, dar îi oferă în schimb trei sâmburi. Aceştia fuseseră aşezaţi în
gura lui Adam care deja murise, dar din ei a răsărit un arbore, din care mai târziu
au cioplit crucea pe care a fost răstignit Isus.
349

Ruşti, Doina, Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea Eliade, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2005, pag. 20–21.
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A doua legătură dintre cei doi are la bază de asemenea o legendă conform căreia Adam murise şi el într-o zi de vineri, la data de 14 Nisan, la ora 9, prefigurând
astfel moartea lui Isus, şi fusese înmormântat pe muntele Golgota, unde fusese
răstignit şi Isus.
Omul originar, în forma sa cea mai pură, este numit Adam Kadman şi el este
simbolul lui Dumnezeu trăind în om. Pentru fiecare mare epocă istorică însă există câte un om primordial care joacă rolul unui nou Adam.
Amintisem puţin mai devreme şi despre androgin. Merită să îl cunoaştem
mai de aproape.
Conform diferitelor mitologii, androginul este o fiinţă fabuloasă cu un aspect
de om dublu. Ea a fost pedepsită de Zeus şi tăiată în două când a vrut să se emancipeze şi să-i domine pe zei. După tăierea în două a acestora au apărut fiinţele de
sex distinct, femeile şi bărbaţii, în care s-a păstrat amintirea stării primordiale şi
se aprinde dorinţa de reconstituire a acesteia.
Însuşi cuvântul androgin este de origine greacă şi este compus din două elemente cu înţeles de sine stătător: „andros” însemnând mascul, iar „gyna/guné” femelă.
Androginul poate fi de mai multe feluri:
		 – bisexuat, adică mascul cu caracteristici feminine sau invers, cum
		 se întâmplă şi în cazul faraonului egiptean Akhenaton;
		 – cuplat, adică mascul unit indisolubil cu femela, cum este şi cazul
		 lui Hermafrodit şi Salmakis, a căror legendă spune că de fiul lui Her		 mes şi Afrodita s-a îndrăgostit o nimfă, însă acesta nu nutrea nici un
		 sentiment faţă de ea. Atunci Salmakis i-a rugat pe zei să le unească
		
   pentru totdeauna trupurile şi să facă din ele unul singur, şi ruga ei
		 fusese îndeplinită. Noua făptură făcea parte din suita lui Dionysos,
		
  pe care îl însoţea pretutindeni.
Androginul mai poate fi:
		– alternant, adică când mascul, când femelă, cum este şi duhul pădu		 
rii în Estonia;
		– hermafrodit, adică posesorul organelor ambelor sexe
sau
		– ginandromorf, prezentând juxtapunerea caracterelor celor două
		 
sexe, vezi cazul lui Adam care, după Talmud în partea dreaptă era
		 
bărbat, iar în cea stângă femeie.
În Banchetul, dialog scris de Platon probabil între anii 384–379 î.e.n., autorul
vorbeşte despre această rasă primordială şi despre trauma despărţirii ei, ca o consecinţă a trufiei care o caracteriza:
„Trebuie însă mai întâi să lămuresc care este natura omenească i la ce pre-
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faceri a fost ea supusă. Iată, cândva, demult, noi nu eram alcătuiţi cum suntem
acum, eram cu totul altfel. În primul rând, oamenii erau de trei feluri, nu de două
ca acum, de fel bărbătesc şi de fel femeiesc, ci şi de un al treilea fel, care era părtaş
la firea dintre cele două. Însă din aceasta a rămas doar numele, fiinţa lui a pierit
din lume. Făptura această omenească din vremurile acelea era un bărbat-femeie,
un androgin, iar alcătuirea lui, ca şi numele, ţinea şi de bărbat şi de femeie. Din
el, cum spuneam, a rămas doar numele, iar şi acesta numai ca o poreclă de ocară.
În al doilea rând, cele trei feluri de oameni de pe atunci se înfăţişau, toate trei, ca
un întreg deplin şi rotund, cu spatele şi cu laturile formând un cerc; aveau patru
mâini şi tot atâtea picioare; singurul lor cap, aşezat pe un gât rotund, avea două
feţe întru totul la fel, care priveau fiecare înspre partea ei; patru urechi, două părţi
ruşinoase şi toate celelalte pe măsură. Făpturile acestea mergeau, ţinându-se drept
şi putând să se mişte înainte şi înapoi, ca şi noi cei de acum, iar când doreau să
alerge se foloseau de toate cele opt mădulare ale lor şi se învârteau în cerc, dânduse de-a rostogolul, ca nişte saltimbaci care fac roata aruncându-şi picioarele sus
şi apoi revenind cu ele pe pământ. Iar felurile acestea de oameni erau în număr
de trei şi alcătuiţi cum am spus pentru că cel bărbătesc îşi avea obârşia în soare,
cel femeiesc în pământ, cel bărbătesc-femeiesc în lună, luna ţinând şi de soare şi
de pământ. Şi tocmai de aceea erau rotunde şi rotitoare aceste făpturi, atât ele
însele cât şi felul lor de a merge, pentru că semănau cu astrelele care le zămisliseră. Şi erau înzestrate cu o putere uriaşă, iar mândria lor era nemăsurată, astfel
că s-au încumetat să-i înfrunte până şi pe zei. Într-adevăr, despre ei este vorba în
Homer când sunt pomeniţi Efialtes şi Otos, care au vrut să urce până în cer şi să-l
cucerească, cu zeii lui cu tot. Văzând aceasta, Zeus şi ceilalţi zei au stat la sfat, să
hotărască ce este de făcut cu făpturile acelea. Şi erau foarte descumpăniţi: pe de o
parte nu puteau nici să le omoare, nici să le trăsnească, cum au făcut cu Giganţii,
stăpânindu-le neamul (pentru că astfel ar fi trebuit să se lipsească de cinstirea şi
de jertfele pe care ei le aduceau), iar pe de altă parte nici nu puteau să le mai rabde
trufaşa încumetare. Zeus după lungă şi grea gândire, a spus: Cred că am găsit un
mijloc care, păstrând seminţia oamenilor, dar slăbind-o, să pună capăt deşăntării
lor. Chiar acum o să-i tai în două pe fiecare dintre ei, şi în felul acesta vor deveni
mai slabi şi totodată, sporindu-le numărul, ne vor fi nouă mai de folos. Vor merge
drepţi, pe câte două picioare. Iar dacă, totuşi, nu se vor potoli şi vor stărui în trufia lor, o să-i mai tai încă o dată în două, ca să nu mai poată merge decât într-un
picior. Şi, după ce a vorbit aşa, i-a tăiat pe oameni în două, aşa cum se taie nişte
fructe de sorb, ca să le pui la uscat, sau nişte ouă fierte, cu un fir de păr. Apoi, i-a
poruncit lui Apolon ca tuturor celor astfel despicaţi să le întoarcă faţa şi jumătatea de gât în partea tăieturii, pentru ca oamenii, având mereu sub ochi dovada
despicării, să se poarte mai cu măsură. De asemenea, Zeus i-a poruncit lui Apolon
să vindece toate rănile rămase. (...) Şi astfel, trupul dintru început al omului fiind
despicat în două părţi, fiecare jumătate a început să tânjească după cealaltă şi să
se împreuneze cu ea: cuprinzându-se cu braţele şi ţinându-se strâns împletite din
dorul de a se retopi într-o singură fiinţă, începuseră să piară de foame şi, îndeobşte,
de neputinţă de a mai face orice altceva, pentru că nici una nu voia să facă nimic
fără cealaltă. (…).”						
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Mitul androginului fusese utilizat deci de Platon pentru a susţine teza sa alegorică asupra iubirii, conform căreia jumătăţile risipite în lumea întreagă de Apolon tind în continuu să se regăsească.
		„Tătă lume îşi are păret’e lui.”350
susţine şi omul satului tradiţional, parcă venind în sprijinul afirmaţiei marelui filosof.
Despre acest fenomen Platon afirma următoarele:
„Iată, de atunci este împlântată în oameni dragostea unora către alţii. Eros
este cel ce împreunează frânturile vechii naturi; el îşi dă osteneala să facă din două
fiinţe una singură; el încearcă să vindece nefericirea firii umane.”
Androginul simbolizează dualitatea lumii, caracteristică pentru vârsta de aur.
În acel timp de o durată nelimitată şi nedeterminată, când orice fiinţă se putea
transforma într-altă fiinţă, când domnise pacea pe Pământ, oamenii trăiau în bună
înţelegere cu animalele şi natura ce-i înconjura. Despre această vreme Heisod, în
opera sa Munci şi zile, scrie următoarele:
„De aur a fost prima rasă de oameni muritori, pe care i-au creat nemuritorii,
cei ce locuiesc în Olimp. Era pe timpul lui Cronos, pe vremea când încă mai domnea el în cer. Oamenii trăiau ca zeii, cu inima neschimbată de griji, departe şi la
adăpost de suferinţe şi necazuri; bătrâneţea mizerabilă pe ei nu-i împovăra.”
Androginul reprezintă perfecţiunea umană, fiinţa completă, imaginată ca o
unitate fără fisuri. Credinţa în existenţa acesteia este de fapt manifestarea unui vis
al totalităţii şi al plenitudinii în care contrariile sunt anulate.
La rândul său, Mircea Eliade susţine următoarele:
„androginia este o formă arhaică şi universală pentru a exprima totalitatea,
coincidenţa contrariilor”.
Mitul androginului are în realitate un întreg trecut istoric, reprezentat de credinţele religioase ale unor vechi popoare privind unitatea iniţială a contrariilor.
Religiile de început – cum cea egipteană, iraniană, chineză, indiană etc. – au avut
o viziune dualistă asupra lumii, totul era explicat sub forma unei dualităţi primordiale: cer-pământ, ziuă-noapte, bine-rău, frig-cald, sacru-profan, apă-foc ş.a.m.d.
De fapt majoritatea mitologiilor lumii sunt costituite pe principiul dualismului. Chiar şi haosul iniţial a fost considerat a fi androgin, pentru că, prin despărţirea cerului de pământ, a luminii de întuneric, acesta este secţionat în cele două
principii: feminin şi masculin.
Numeroşi zei primordiali, cum: Zurvan, Ré, Ptah, Tiamat etc. sunt androgini.
350
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La fel şi multe zeiţe arhaice purtau bărbi, care veneau să sublinieze androginatul
lor primordial. La rândul lor divinităţile fertilităţii cosmice sunt, în majoritatea lor,
androgine sau feminine un an şi masculine unul altul, iar divinităţile vegetaţiei,
cum Attis, Adonis, Dionysos, sunt bisexuate, fenomen foarte răspândit în mitologii.
Strâns legată de androginitatea sau dualitatea fiinţelor primordiale este tema
gemenilor în mai multe mitologii. Ei pot fi de acelaşi sex sau de sex diferit, cum
este şi cazul lui Romulus şi Remus, Castor şi Pollux, Yanna şi Yanni, Apollon şi
Artemis ş.a.m.d.
Mitul şi simbolul gemenilor exprimă ideea diferenţierii Unului, reducţia multiplului la unu. Gemenilor li se atribuie o forţă divină sau demonică, în unele tradiţii fiind chiar şi ucişi, crezându-se că la naşterea lor ar fi intervenit un zeu.
Nici românii din Ungaria nu se bucurau de naşterea gemenilor, lucru crezut
anormal. Se prevenea chiar posibilitatea acestui lucru prin anumite interdicţii, de
a consuma fructe împerechiate sau alte mâncăruri, despre care se credea că ar
putea cauza acest fenomen.
„Mai dămult uoamin’ii trăieu greu, nu pre aveu cu ce hrăn’i mult’e guri. Apu
când n’evest’ile rămân’eu grele, să t’emeu ca să nu nască mai mulţ dă unu. Tumna
co-aceie, muiere să fere să mânce fruct’e cu păret’e, uă uoauă cu doauă gălbănuşuri, c-atunce, biztoş năşt’e jemin’i!”351
povestesc oamenii satului.
În alte culturi însă gemenilor li se atribuie puteri miraculoase, prin care pot
face multe lucruri bune, pot ajuta la tratarea unor boli, pot descânta, fermeca.
Lumea de azi este alcătuită şi ea din cele două poluri, şi tocmai datorită acestui
fapt armonia poate fi atinsă doar prin refacerea unităţii primordiale, prin reunirea
contrariilor. Despre această unire a contrariilor Pseudo-Dionisie Areopagitul
spunea că ar constritui un adevărat mister.
Androginul însă, ca semn al totalităţii, apare atât la începutul lumii, cât şi la
sfârşitul acesteia, pentru că părţile care umblă prin lume caută noua unire. Foarte
interesant, dar a deveni unul sigur este scopul vieţii umane.
„Sexul este cea mai mare forţă magică a naturii; în el acţionează un impuls
care prefigurează misterul Unului.”
afirmă şi Julius Evola în Metafizica sexelor.
Nici omul nu se naşte niciodată complet polarizat din punct de vedere sexual.
Este în acelaşi timp mascul şi femelă, deci în fiecare dintre noi există, evident în
proporţii diferite, atributele celor două sexe sau caracteristicile spirituale ale celor
două principii (ying şi yang), însă doar armonia întregului iniţial poate asigura
liniştea şi echilibrul. C. G. Jung sublinia faptul că în fiecare dintre noi există un
component feminin, numit Anima, şi unul masculin, numit Animus.
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Obiceiul practicării unor rituri, cum circumcizia şi excizia, au menirea de a
integra definitiv copilul în sexul său, crezându-se că la femei clitorisul este un fel
de reminiscenţă a organului viril, iar prepuţiul bărbătesc o reminiscenţă feminină.
De asemenea, schimbarea veşmântelor în cadrul unor ceremonii, este o versiune atenuată a androginiei. Pentru că, după Mircea Eliade, omul simte nevoia să
răpească condiţia umanităţii perfecte, în care sexele coexistau, şi pornind de la
această dorinţă, bărbatul care poartă îmbrăcăminte femeiască nu devine femeie,
ci pentru o clipă realizează unitatea sexelor.
Revenind însă la rolul îndeplinit de femei în diferitele societăţi, trebuie să
menţionăm că multe culte, religii marginalizează prezenţa lor în biserici. Nu pot
deveni preoţi, în unele cazuri nici nevestele acestora, iar sexualitatea este interzisă
chiar şi în viaţa monahală. În vechile societăţi însă Zeiţa Mamă, cât şi preotesele care-i slujeau erau înconjurate de o mare cinste. Unele popoare de asemenea
acordau un interes deosebit reprezentantelor sexului frumos. În Egipt femeile erau
libere, puteau deveni faraoni, preotese, erau posesoare de averi personale, şi aveau
numeroase drepturi care nu puteau fi încălcate de nimeni. Uneori succesiunea se
făcea pe linie maternă, copiii deseori purtând numele mamei, cel al tatălui având
doar o importanţă secundară. Ea era o adevărată tovarăşă a soţului ei, şi avea ca
model pe zeiţa Isis, care era considerată soţia şi mama perfectă. Dinastiile regale
puteau fi duse mai departe de mame, lucru care era admirat de celelalte popoare
contemporane cu ei, de greci sau de romani.
În cazul creştinilor rolul femeii este însă mult mai complex. Situaţia ei în Biblie este influenţată de iudaism, de mentalitatea orientală, de dreptul civil roman
şi grec (sau bizantin), potrivit căruia era o persoană în subordonare permanentă,
atât civilă, cât şi socială, lucru uşor de observat în Vechiul Testament. În Noul
Testament însă activitatea acestora devine foarte importantă, ele aflându-se mereu în compania lui Isus şi a apostolilor, cât fiind şi cele dintâi martore şi vestitoare
ale Învierii. Desigur, în Biblie găsim şi puternice caractere de femei sau proorociţe,
printre care pe Hulda, Abigail, Saloma, Judita, Tekla, Miriam, Deborah etc.
În disputa celor două sexe în cadrul cultului creştin Maria Magdalena însă, în
pofida numeroaselor certuri pe care le-a avut cu Petru, a pierdut, lăsând ca moştenire femeilor un rol secundar în biserică, fapt căruia i se datorează şi separarea lor
de bărbaţi în lăcaşurile sfinte.
Discriminarea şi subordonarea femeilor este contrară principiului hristocentric al Bisericii, în care nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiească.
Însuşi Isus considera că ea este egală cu bărbatul, fapt care ajută la crearea ideii
unei conspiraţii împotriva Lui, care a dus până la trădarea şi răstignire Acestuia.
(În Biserica creştină bărbatul îl reprezintă pe Isus, capul Bisericii, iar femeia este
mireasa Lui.)
Creştinismul a adus deci o adevărată eliberare a femeii, a cărui rol până atunci
era doar acela de a da naştere copiiilor. De exemplu, în cadrul cultului şi văduvele
şi diaconiţele au un rol bine conturat, putând îndeplini unele sarcini. De exemplu,
prescurăriţele bisericii trebuiau să fie „muieri iertat’e”, situaţie socială care le asigura posibilitatea de a executa unele rituri.
Toate societăţile au acordat o mare importanţă relaţiilor domestice, deci şi
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familiei. A existat totdeauna o recunoaştere a legăturilor sanguine, iar faptul că
în societăţile patriliniare fratele mamei era o persoană importantă, este din nou o
dovadă adusă unei organizări matriliniare anterioare. Istoria omenirii, din punct
de vedere teologic, coincide cu istoria familiei, creată de Dumnezeu, odată cu crearea cuplului Adam-Eva, ceea ce ne permite să deducem că familia este de sorginte
divină. Vechiul Testament chiar şi respinge ideea de a trăi izolat de ceilalţi:
„Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un
ajutor potrivit pentru el.”
							
(Facerea 2, 18,)
În Deuteronom (24) un capitol întreg este destinat legilor casnice, fapt care
vine în sprijinul sublinierii importanţei acestor legături sanguine, cărora totdeauna li se acorda o deosebită atenţie.
Dumnezeu a instituit, deci, legătura dintre bărbat şi femeie atunci când a creat
prima pereche, legătura prin care cei doi vor deveni un singur trup:
„Deaceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa,
şi se vor face un singur trup.”,
							
(Facerea 2, 24,)
iar Isus, reluând ideea Vechiului Testament, va insista asupra legăturii dintre bărbat şi femeie, ridicând această legătură la rangul de taină:
„... fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.
Bărbatul să-şi îndeplinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă
şi nevasta faţă de bărbat.
Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu
este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.”
							
(I. Corinteni 7, 2-4,)
Tradiţiile reglementau cu mare stricteţe rolurile bărbaţilor şi ale femeilor,
ale taţilor şi ale mamelor. Acest lucru este prezent şi în diviziunea muncii, cât şi
în executarea actelor rituale. Bărbatul execută doar anumite rituri magice, cum
pregătirea calendarului de ceapă, unele munci agricole, cum aratul sau semănatul unor plante în grădina casei, cum morcovii sau pătrunjeii, sau a cerealelor pe
câmp.
„Aratu şi sămănatu îi treaba bărbaţâlor, muierile n-au ce cota atunce pă
hold’e.”352
susţine un informator.
Tatăl arhisimbolul/arhetipul tuturor figurilor de autoritate, al zeului, al rege352

Informator Gheorghe Tulcan (1913–1987) din Chitighaz.
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lui, profesorului, şefului, patronului, al protectorului, îndeplineşte un loc important în familie, mai ales în calitate de gazdă, stăpân al casei. Mama însă a devenit
un personaj mult mai important. Ea ţine unită familia, creşte copilul, păstrează şi
transmite tradiţiile. De fapt, legăturii dintre mamă şi copil totdeauna i s-a acordat
o deosebită valoare şi, nu e de mirare că, toate aceste valori ale femeii au dus la
crearea unei societăţi matrifocale, în care aceasta joacă un rol major în educarea
copiilor şi în administrarea gospodăriilor.
„Nu ieste n’imic în lume, care să n-aibă mamă!”353
îmi spunea mereu mama.
C. G. Jung consideră mama drept unul din cele mai importante simboluri
arhetipale. Ea este persoana care ne însoţeşte toată viaţa, aşa încât adoraţia ei şi-a
găsit expresia religioasă şi mistică în toate cultele existente până acum, de la cel
al Zeiţei Mame a Pământului, până la cel al Sfintei Fecioare. Ea este cunoscută la
diferite popoare şi sub alte denumiri, cum: Gaia, Rhea, Hera, Demeter, Cybelle,
Astarte, Aditis etc. De la acest duh feminin purced toate formele vegetale şi animale, astfel că ea a devenit simbolul vieţii.
Femeile vin mereu în contact cu zonele misterioase sau tenebre ale existenţei,
sunt mereu deţinătoare de numeroase secrete. Ele sunt în contact atât cu viaţa, cât
şi cu moartea, deoarece nasc, sunt moaşe, dar şi bocitoare. Aflându-se mereu în
preajma focului, tot ele au devenit şi simbolurile întreţinerii atmosferei calde ale
familiei. Datorită calităţilor şi atributelor sale, atât în cultura românească, cât şi în
multe altele, se poate vorbi despre o supremaţie a principiului feminin în mitologii, în demonologii şi în magii. La români ele sunt stăpâne peste zilele săptămânii
(de exemplu: Sfânta Duminică, Sfânta Sâmbătă) sau peste perioade ale anului (de
exemplu: Babele), dar pot fi şi strămoaşe mitice (de exemplu: Marţ Sara, Joimăriţa,
Ursitoarele) sau spirite malefice (de exemplu: Muma Pădurii, Ştiuma Apelor), unele dintre ele binecunoscute şi în rândul românilor din Ungaria:
„Dacă ai v-on năcaz, uă o boală, roagă-t’e la Sfânta Vin’ere că ie ţ-a vin’i în
ajutor la cile grele.”354
„Marţ sara dî la şasă nu să mai lucra nimic, că zâceu că vin’e Marţ Sara şi-l
bat’e pă cila care lucră şi face rău cu iel.”355
„Muierile trăbuieu să ghet’e până la Paşt’i cu torsu, că dacă nu, vin’e Joimăriţa
şi le ped’epse pă cile len’eşe. Le ard’e la jejite, uă le pârle la păr, ca să vadă tăt satu
că n-or fost harn’ice, no ş-or gătat lucru pă când o trăbuit.”356
353
354
355
356

Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Ecaterina Botás, născută Otlăcan (1908) din Otlaca-Pustă.
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Statutul femeilor în societatea tradiţională depindea de multe lucruri. Dacă
era o femeie înstărită, oamenii (bărbaţii) o priveau cu un mai mare respect, în timp
ce femeile necăsătorite, văduvele sau orfanele erau cele mai afectate. Acest fapt a
atras atenţia şi multor scriitori, printre care a lui Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu,
Liviu Rebreanu sau Mihail Sadoveanu care au creat opere de o valoare inegalabilă, în centrul cărora se află personaje precum: Mara, Fefeleaga, Ana sau Vitoria.
Virginitatea feminină, inocenţa, precum şi castitatea masculină, era considerată de o valoare deosebită. Chiar se şi practica o abstinenţă sexuală înaintea
efectuării unor munci, de obicei agrare, cum este şi în cazul semănatului, aratului
ş.a.m.d. Omul satului tradiţional şi în prezent crede că:
„Fata care-i curată, are cunună dî la Dumn’ezo pă cap.”,357
iar stricarea unei fecioare era din vechi timpuri pedepsită crud:
„Cin’e strâcă o fată, strâcă o biserică şi pântru ca să-ş poată răscumpăra păcatu, trabă să rid’ice una alta.”358
Femeia sterilă era considerată însă o primejdie pentru toţi, tocmai din această
cauză, în comparaţie cu fecioarele cărora le acordau o deosebită cinste pentru că
puteau transmite de exemplu fecunditatea lor holdelor, cum se proceda şi în cazul
Ielelor, era alungată din comunitatea din care făcea parte. Femeile erau de fapt şi
acelea care alegeau şi păstrau seminţele, crezându-se că pot transmite acestora
fecunditatea lor, cât şi că vor aduce un rod mai bogat decât cele care erau păstrate
de bărbaţi.
În credinţele numeroaselor popoare pământul a fost totdeauna asociat cu
pântecul matern, el este matca tuturor lucrurilor create. El ne creşte, el ne hrăneşte, nu e de mirare deci că este şi el feminin, în timp ce Creatorul este considerat a fi
soţul ei şi tatăl nostru, iar noi suntem copii lor. Căsătoria sacră dintre Creator/Cer
şi Pământ este defapt o contopire a celor două principii de sexe opuse, care este, la
rândul său, o idee primitivă:
„Pământul e sfânt: la pământ să baţi mătăni şi să te închini, să-l săruţi, că
pământul ne hrăneşte şi ne ţine, din pământ avem hrana, din pământ avem apă,
pământul ne încălzeşte, pământul e mama noastră.”359
Înrudirea noastră cu pământul este reflectată în mitologiile antropogonice
ale diferitelor popoare, în care omul e făcut din lut sau este crescut în PământulMamă. (În multe limbi chiar şi numele de om este înrudit cu acela de pământ.)
357
358
359

Informator Gheorghe Tulcan (1913–1987) din Chitighaz.
Ibidem.
Niculiţă-Voronca, Elena, Datinile şi credinţele poporului român, Editura Saeculoum
I. O., Bucureşti, 1999, vol. I., pag. 118.
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Pământul însă nu numai dă, dar şi primeşte înapoi totul, aşa că lumea se află
într-un permanent circuit al vieţii:
„În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pânea, până te vei întoarce în pământ,
căci din el ai fost luat; căci ţărină eşti, şi în ţărină te vei întoarce.”
							
(Geneza 3, 19,)
este scris în Biblie.
Atitudinea omului faţă de sacralitatea pământului este observată şi prin faptul
că „pământu nu să suduie”, cât şi că acesta este sărutat de cel care se reîntoarce de
la un drum lung şi greu, în timp ce legătura dintre ţăran şi pământ este foarte bine
descrisă de Liviu Rebreanu în romanul Ion.
Pământul este prezent în toate riturile de trecere:
		– se practică, de exemplu, aşezarea copilului nou-născut pe pământ,
		 
de unde acesta va fi ridicat de către tatăl său, ca semn al acceptării lui
		 
în familie şi ca propriul său copil,
		– de asemenea, la unele popoare, mirii îşi petrec prima noapte pe
		 
aşternutul aşezat jos, exprimându-şi dorinţa de a fi acceptată căsăto		 
ria lor de către Pământul-Mamă,
		– mortul este şi el aşezat pe pământ pentru un timp, procedeu care
		 
ar veni să sublinieze dorinţa acestuia de a fi acceptat înapoi în pânte		 
cul de unde a sosit pe această lume.
„Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua, şi şi-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat,
şi a zis: „Gol am ieşi din pântecul mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sânul
pământului. Domnul a dat, şi Domnul a luat, - binecuvântat fie Numele Domnului.”
								
(Iov 1, 20-21,)
afirma şi Iov în Biblie.
Reminiscenţe ale cultului Pământului-Mamă străbat spre prezent, de fapt, şi
din numeroase datini şi ceremonii de tip agrar.
Multe secole de-a rândul s-a dus o luptă pentru egalitate în drepturi a femeii, pentru rolul ei purtat în societate, care varia de la o epocă la alta, valoarea ei
deseori fiind determinată de averea a cărei posesoare era. În cazul unor popoare,
această luptă este dusă chiar şi în prezent, deoarece femeia marginalizată vreme de
mai multe secole, prezenţa tăcută şi misterioasă, deseori dispreţuită sau batjocorită, ori considerată drept agentul lui Satan, cum este şi cazul interpretării acesteia
după evenimentul tragic al intrării în păcat, ceea ce a inspirat frică masculităţii, îşi
cere dreptul şi partea sa binemeritată din creaţia lui Dumnezeu. În prezent lumea
este pusă în mişcare de mişcări feminine şi de ideologii liberale, schimbări care
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au efecte puternice asupra raporturilor de putere şi de distribuţie a sarcinilor în
cadrul grupului domestic.
Despre rolul purtat de femei în societăţile anterioare George Duby declară
următoarele:
„În mod hotărât, Evul Mediu este masculin. Deoarece toate informaţiile care
ajung din vechime până la mine şi mă fac să cunosc această lume provin de la bărbaţi, convinşi de superioritatea sexului lor. Nu-i aud decât pe ei. Totuşi, îi ascult
vorbind despre dorinţa lor şi, în consecinţă, despre femei. Le este frică de ele, şi
pentru a se linişti, le dispreţuiesc.”						
Sperăm că cei prezenţi nu poartă nici o frică de femei şi că le înţeleg menirea
pe acest pământ, şi că nu ar trebui să vorbim mereu despre o diferenţiere între EL
sau EA, ci mai repede despre o alăturare a celor două principii, adică despre EL şi
EA, pentru că aşa crease iniţial Dumnezeu lumea şi aşa o văzuse El de bine.
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Fenomenul magic în societatea
tradiţională360
						
						

„La început a fost magia...”

Atunci când încerci să pătrunzi în viaţa spirituală a satului tradiţional ţi se
oferă o sumedenie de credinţe, obiceiuri sau practici cu aspect magic, care au un
rost bine precizat în mentalitatea omului de la sat. Toate acestea însă pentru un
om venit din exterior se prezintă într-un haos greu sau imposibil de pătruns.
Magia este o veche practică de acţiune asupra obiectelor, fiinţelor şi a stărilor
din natură şi societate, apelându-se la forţele supranaturale. Prin ea se reflectă defapt dorinţa de a influenţa forţele minore ale universului prin intermediul forţelor
majore, în scopul de a modifica mersul lucrurilor în favoarea sau defavoarea cuiva.
Este un fenomen social care se află în strânsă relaţie cu stadiul social al unei
comunităţi şi care a constituit obiectul de studiu al mai multor cercetători cum:
James George Frazer, Marcel Mauss, Émile Durkheim, Bronislaw Malikowski,
J. C. Muller, M. Augé, sau printre români Simion Florea Marian, Gheorghe Pavelescu, Lucian Blaga, Mircea Eliade ş.a.m.d.
Potrivit studiilor antropologice putem constata că forma primară a gândirii
umane este magia, care cuprinde orice rit care nu face parte dintr-un cult organizat. Predominaţia riturilor magice în cultele primitive şi în folclor vine în spirijinul unei astfel de teorii. Magia ar reprezenta întreaga viaţă mistică şi ştiinţifică
a omului primitiv. Mulţi consideră chiar că din eşecurile acestei prime trepte ale
evoluţiei mentale, poate spre marea uimire a multora, ar fi rezultat religia.
Cercetând istoria magiei pătrundem cu multe milenii în urmă în viaţa civilizaţiilor demult uitate, ba chiar aproape necunoscute pentru noi. Vârsta magiei
este imposibil de definit, pentru că există deodată cu universul. Magia utilizează
defapt legile universului în scopul nostru în tocmai cum o fac toate ramurile ale
ştiinţei cu legi pe care le cunoaşte şi pe care le recunoaşte ca fiind valabile. Însă
diferite ramuri ale ştiinţei au cunoscut şi ele perioade când nu erau acceptate deloc
sau numai parţial, doctrinele lor fiind considerate imposibil de a fi receptate. Aşa
s-a întâmplat, de exemplu, în cazul astrologiei, care a fost considerată mult timp o
ştiinţă păgână, atunci când se susţinea că pământul ar fi rotund şi s-ar învârti în
jurul Soarelui. Numeroase ramuri ale ştiinţei abia de câteva decenii au fost oficializate, iar umanitatea pătrunde în noi şi noi lumi, luându-le treptat în stăpânire.
Sărind peste câteva veacuri putem observa că odată cu răspândirea şi instalarea religiei creştine, magia devine o ştiinţă prohibită şi practicată în secret de acei
360

Studiu publicat în volumul Din tradiţiile românilor din Ungaria, Publicaţia Societăţii
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puţini iniţiaţi, care mai cunoşteau procedeele străvechi. Fiind strâns legată de religiile naturiste şi de o concepţie mitologică asupra lumii, din momentul apariţiei
religiilor monoteiste, credinţa religioasă şi magia s-au separat, (dar niciodată în
mod definitiv şi tranşant), pentru că principiile atotputernice nu se potrivesc cu
credinţa în puterea magicienilor şi a vrăjitorilor şi mai puţin în practicarea riturilor magice, menite să forţeze legile naturii.
Biblia interzice de nenumărate ori recurgerea la aceste metode, cât şi relaţia
cu persoanele care le practică:
„Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.”

(Ieşirea 22, 18)

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni
care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de
vrăjitor,
De descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu
ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.
Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.”
(Deuteronul 18, 10-12)
Literatura rabinică condamnă şi ea cu hotărâre practicarea magiei. Totuşi nu
orice magie va fi proscrisă. Teurgia va fi asociată religiei, până ce goeţia va sfârşi prin a funcţiona în caverne şi păduri. La rândul lor vor fi acceptate şi câteva
demersuri magice considerate anterior păgâne şi prohibite: astrologia care învaţă oamenii să citească în ceruri; confecţionarea amuletelor care folosesc numele
lui Dumnezeu şi ocrotesc împotriva deochiului, alungă demonii şi invocă îngerii
protectori; medicina populară menită să protejeze sănătatea sau să o restabilească;
precum şi tălmăcirea visurilor şi a semnelor celor mai diferite.
În magie este esenţială credinţa. Înainte de toate crezi şi numai apoi practici.
Iar când în cadrul practicării avem de a face cu un insucces sau cu un eşec, acesta
este justificat de cele mai multe ori prin efectul unei contramagii sau prin nerespectarea corectă a ritualului.
Timpurile moderne marcate de prezenţa creştinismului au preluat multe motive magice specifice comunităţii tradiţionale.
„Oricât am avea impresia că ne aflăm departe de magie, totuşi nu ne-am desprins de ea.”
susţin şi cercetătorii Marcel Mauss şi Henri Hubert în opera lor Teoria generală
a magiei.
După cum putem observa la nevoie oamenii apelează la procedee care vin să
acţioneze conform dorinţelor lor, şi care sunt executate de către acei iniţiaţi în
lucruri magice, despre care însă nu prea vorbesc cu plăcere. Ştiinţa utilizată de
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depozitarii unor astfel de procedee se situează mult peste limitele cunoaşterii unei
fiinţe umane obişnuite, tocmai din această cauză ei sunt priviţi ca nişte oameni deosebiţi, înzestraţi cu însuşiri supraumane. Ei, la cererea oricăruia, pot activa unele
forţe pentru a fermeca şi a strica omul, animalele sau recoltele. Anularea efectelor
acestor vrăji se făcea tot prin procedee magice, printr-o contravrajă/contramagie.
„Magia naturală sau fizică nu este nimic altceva decât cunoaşterea mai profundă a secretelor naturii.”
afirma Martin Antonio Del Rio.
Lumea văzută magic este o realitate pe care nu o pot pătrunde numai cei iniţiaţi în acest domeniu. Este o artă străveche pe care o stăpânesc doar şamani, sacerdoţi păgâni, magi, magicieni, vrăjitori, vraci, descântători ş.a.m.d. Aceştia însă
nu se află tocmai la acelaşi nivel din punct de vedere al iniţierii lor. Un mag, de
exemplu, cunoaşte mult mai amănunţit această lume, este iniţiatul marilor mistere, până ce vrăjitorul doar parţial.
Un astfel de iniţiat, personaj căruia i se atribuie numeroase puteri, fie omeneşti, fie supraomeneşti şi pricepere în domeniul esoteric, poate deveni, conform
credinţelor poporului, cel care:
			– „are sprâncen’ile crescut’e lauălaltă”361,
			– „să uită dă parcă ar trece pân t’in’e”362,
			– „are păr roşu”363
sau
			– „îi a şapt’ile prunc la casă”.364
Aceste fiinţe deseori se năşteau cu unele semne care trădau destinul lor:
			– „să naşt’e cu d’inţ”365,
			– „să naşt’e cu ceva zmântă”366,
dar soarta lor şi după moarte era tragică pentru că erau blestemaţi de biserică.
Iniţierea constă dintr-un întreg şir de instituiri şi de practici care au ca scenariu mitico-ritual succesiunea şi ca sfârşit accederea la un nivel de viaţă superior
condiţiei umane obişnuite, comune.
Există trei tipuri de bază ale iniţierii:
		– iniţierea tribală, care este obligatorie pentru toţi membrii grupului
		 
şi constă din un şir de rituri de trecere, de promovare, marcate de sec361
362
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Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
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venţa separare/introducere/reintegrare. Deseori implică şi mutilări,
		 
printre care se enumeră şi circumcizia;
		– iniţierea în societăţi secrete sau iniţierea religioasă, compusă
		  din rituri cu semnificaţie simbolică;
		– iniţierea specializată, care determină ridicarea la un nivel de viaţă
		 
superior, mai cu seamă din punct de vedere spiritual, care cere anu		 
mite calităţi de la protagonist, cât şi o alegere sau o abzicere. Acest tip
		 
de iniţiere are scopul de a depăşi posibilităţile acestei stări şi să treacă
		 
la o stare superioară.
Din punct de vedere al formei iniţierea poate fi:
		– rituală, întemeiată şi exprimată prin rituri sau ceremonii,
ori
		– spirituală, întemeiată pe rugăciuni sau tăcere, însă fără nici un rit.
A fi iniţiat înseamnă a fi pus pe calea unui adevăr care nu este însă uşor de
perceput pentru un simplu om. Transformarea deseori se face printr-o conduită
de purificare şi printr-o suită de operaţii simbolice. A iniţia înseamnă defapt a
introduce.
Se crede că există unele profesii cu autoritate magică neobişnuită. Medicul,
prin tehnica profesiei sale, ar putea şi el ascunde unele îndeletniciri magice. Păstorul, la rândul său, se află într-o relaţie deosebită cu natura. Acelaşi privilegiul îl are
groparul, care este familiarizat cu moartea sau fierarul care stăpâneşte metalele şi
focul, ambele atribute ale diavolului.
Magul, vrăjitorul, vraciul, descântătorul etc. sunt deci principalii iniţiaţi ai
lumii magice. În comunitatea din care fac parte toţi se feresc însă să recunoască că
sunt iniţiaţi, atât din motive juridice, cât şi din motive magice. Nimeni nu a uitat
acele secole când au fost executate mai multe milioane de oameni sub pretextul că
ar practica magia.
Deşi în aparenţă aceşti oameni trăiesc ca şi ceilalţi membri ai comunităţii, totuşi sunt ocoliţi, deseori temuţi sau socotiţi insociabili. Celorlalţi le inspiră teamă
pentru că pot deochea copiii sau animalele, şi sunt bănuiţi şi că ar avea legături cu
spiritele necurate. La necaz însă toţi apelează la priceperea şi ajutorul lor, pentru
că vindecă bolile cu descântece şi leacuri, şi tratează toate problemele care survin
în viaţa binestructurată a satelor tradiţionale.
Magul este un iniţiat în ştiinţe, cât şi în diferite ramuri ale artei. El este totodată şi un savant. În comparaţie cu aceştia cei care nu sunt adevăraţii iniţiaţi ai
domeniului practică doar o magie superficială. Deseori cădea tocmai în plasa unor
astfel de oameni un bolnav incurabil sau cei care puteau fi păcăliţi uşor:
„... o fost tare bet’eag. Apu or umblat a lui păstă tăt ca să-l tămădească. Şi la
vraci or fost, da n-oajuns n’imica. Io păcălit numa bin’e, ş-o supt dî la ii tăţ ban’ii,
şi ... până la urmă o murit. Iert’e-l, Dumn’ezo!”367
367

Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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Lumea antică în mag vedea o persoană care face farmece, vrăji, care ştie să
ghicească, să evoce. Astfel de magi mari au fost Thot, Isis, Osiris, Demeter etc.,
zeităţi posesoare ale unei înţelepciuni secrete, moştenite din vremuri străvechi. La
creştini apar cei trei magi în care esoteriştii au văzut simbolul celor trei atribute
ale lui Isus: regalitatea în aur, divinitatea în tămâie şi suferinţa în smirnă. Pentru
ocultişţi el este ocultist, ghicitor, vrăjitor, astrolog, dar mai mult decât orice, adept
al magiei ceremoniale.
La rândul său tradiţia ebraică cunoaşte numele multor magi sau vrăjitori. În
vremea lui Saul le era frică atât de mult de prooroci, încât fusese prohibită orice
astfel de practică, deşi însuşi împăratul l-a invocat pe profetul Samuil, care îi prevestise astfel moartea care avea loc ziua următoare.
Un mare mag a fost şi Solomon despre care se afirma că este capabil să îndrume un întreg arsenal de demoni. Daniil, la rândul său, era capabil să descifreze
visurile, şi prin aceasta şi-a creat o faimă în rândul evreilor.
Se crede că însuşi Isus era un bun cunoscător al magiei. Se pricepea la astronomie şi astrologie, la tratarea diferitelor boli. Timp de trei ani a încercat să transforme şi să înnoiască religia ebraică, dar numai puţini au fost capabili să-l înţeleagă
şi să-i primească tezele.
Vrăjitorii fac parte din rândul fiinţelor umane considerate neobişnuite, care,
ca să obţină puterile de care au nevoie în acţiunile lor, îşi vindeau sufletul Necuratului:
„Mulţ îş vând sufletu Năcuratului...Apu le mere bin’e o vreme dacă s-or uărtăcit cu iel.”368
Tradiţia occidentală spune că aceştia se nasc cu un semn sau marcă a fatalităţii destinului. Este deci o persoană plasată sub semnul răului. Credinţa există şi la
românii din Ungaria:
„Când să năşt’e on prunc, babile dăloc să uitau la iel că ind’e ce semne are.
C-apu dân acele put’eu să-i zâcă norocu şi că ce uom a fi. Bun uă rău…”369
Gheorghe Pavelescu afirma că vrăjitorii nu sunt altceva decât reprezentanţii
mentalităţii rurale care trăiesc cu mult mai multă intensitate şi autenticitate viziunea magică a lumii.
Despre ei se credea că la anumite momente ale anului, când timpul e vulnerabil, la Sfântul Gheorghe sau la Sfântul Andrei, la perioade de echinox sau solstiţiu,
dispun de puteri maxime. Tocmai de aceea pentru contracararea tuturor efectelor
malefice membrii comunităţii apelau la iniţiaţi sau mai apelează şi azi la dânşii, cât
şi la unele procedee menite să-i păzească.
Oamenii, în afară că se protejau pe ei înşişi, aşezau în uşile, ferestrele caselor
lor, cât şi în anexele acestora crengi de rug, usturoi şi alte plante care ţineau la
distanţă duhurile malefice:
368
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Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
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„La Sânjorj pun’em crenguţă dă rujiţă în fereastă, urzâci şi ai, ca să păzască
casa şi pă ciie care şed acolo. Iera cin’e ţâpa şi mac pă lângă casă, ca strigoii să să
oprească şi să-l numere cât’e fire îs.”370
„Pun’em crenguţă dă rug în fereşt’i şi urzâci. Da le pun’eu şi pân istalauă şi
pân alt’e locuri… Ca să n’e apere dă cile rele.”371
Meseria de vrăjitor se moşteneşte, dar procedeele trebuie furate. Deseori cei
care ar trebui să o moştenească se sperie, le este frică de ce-i aşteaptă, pentru că
în familiile lor se întâmplă multe nenorociri. Textele folosite în cadrul diferitelor
rituri nu se învaţă cuvânt cu cuvânt, ci se înţelege ce conţin, ca să poată fi utilizate
oricând, în oricare circumstanţă.
Vrăjitorilor care practicau magia albă „le mere veste”, pentru că se credea că
acestea erau persoane temătoare de Dumnezeu. Ei învăţau unii de la alţii descântecele, cât şi să folosească corect magia cuvântului şi a gestului, pentru ca să poată
vindeca oamenii, dar şi animalele. În trecut defapt aproape fiecare casă avea pe
cineva care ştia să folosească corect aceste procedee. Iniţiaţii se recrutau în primul
rând dintre femeile mai bătrâne sau dintre cele „iertate”.
„Babile mult’e şt’iieu.”372
povestesc informatorii.
În satele cu populaţie română din Ungaria circula numele unor astfel de persoane iniţiate la care apelau toţi cei care căutau un remediu la problemele lor, deşi
acest lucru nu-l recunoşteau niciodată.
„Am auzât că…”, începe totdeauna relatarea, parcă ar veni de la un om din
exterior şi nu de la unul implicat.
În rândul românilor din Ungaria „muieri şt’iutoare” erau considerate şi Roji
din Aletea, bătrâna Sferdioaie din Chitighaz, Maria Alka din Giula. Multora însă
le era ruşine să mărturisească că apelează la astfel de persoane, aşa că mai bine
căutau pe cineva din satele învecinate sau chiar din zona limitrofă, în România.
Astfel ajungeau până la vrăjitoarele din Şiclău sau Otlaca (azi localitatea Grăniceri
din România).
Vrăjitorii care practicau magia neagră foarte rar erau cunoscuţi după nume,
pentru că oamenii se fereau de orice contact cu aceste fiinţe de care le era mare
teamă şi care deseori împrumutau întruchiparea unor animale domestice.
Se apărau de ele ţinundu-le la distanţă, cât şi practicau unele demersuri preventive în acest scop, de exemplu purtau hainele pe dos, evitarea umblatului afară
după lăsarea serii, etc. Dacă era neapărat necesar, aveau la ei unele obiecte înzestrate cu puteri apotropaice:
370
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Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Nicula, (1927) din Chitighaz.
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„Dacă t’e petrece o mâţă, aciie-i bosorcoaie. Numa aşe poţ scăpa dă ie, dacă,
îţ întorci han’ile pă dos.” 373
„Iera cin’e purta în jeb ai şi numa aşe ieşe afară noapt’e, că să t’eme să nu păţască ceva.”374
„Să nu umbli noapt’e în capu gol p-afară, că vin strâgoiile şi t’e ieu dă păr!”375
Purtarea unor obiecte protectoare asupra persoanei este un obicei străvechi şi
practicat până în prezent. Astfel de obiecte puteau fi unele talismane sau amulete.
Talismanul este un obiect de metal, de piele, de pergament sau de hârtie,
pe care sunt gravate sau scrise semne consacrate – simboluri, numere, cercuri
magice, reprezentări de figuri, inscripţii – şi care au virtuţi magice, de putere, de
ocrotire etc.
Talismanul atrage beneficul, ca şi amuleta, şi înlătură maleficul. Spre deosebire de fetiş, care este de origine naturală sau de amuletă, care asigură o protecţie
pasivă, el este rezultatul unei producţii magice şi este încărcat cu o forţă cosmică,
conferând anumite puteri celui care îl poartă.
Talismane pot fi şi unele:
			– bijuterii gravate,
			
– tablete de lemn cu inscripţii,
			– plante,
			
– pergamente cu formule etc.
În confecţionarea acestora se ţinea seama de patru factori:
			 – de valoarea simbolică şi magică a cuvintelor, a cifrelor şi a lite			   relor înscrise, care se pronunţau în timp ce se făceau şi se înscriau
			  
pe ele,
			 – de valoarea simbolică şi magică a farmecului şi a desenelor de
			  
pe ele,
			
– de momentul în care erau făcute,
			
– de starea de pregătire în care se găseşte autorul lor.
Amuleta este un mic obiect purtat de cineva asupra sa, atârnat de obicei la
gât sau de o altă parte a corpului, cu sau fără formule magice, considerată a fi
înzestrată cu puteri miraculoase de apărare împotriva atacului forţelor malefice
sau, în unele cazuri şi, aducătoare de noroc. Popoarele antice, chaldeenii, asirienii,
babilonienii sau chiar şi egiptenii le-au cinstit foarte mult. Evreii la rândul lor le
373
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Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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foloseau, iar de la ei au ajuns apoi la creştini. Astfel de obicte sunt, crucea, cercul,
firul roşu ş.a.m.d.
În mormintele egiptene şi în special în orificiile din pieptul mumiilor au fost
găsite numeroase obiecte mici confecţionate din pietre semipreţioase, purtătoare
de puteri magice. Unele capitole din Cartea Morţilor de asemenea sunt consacrate amuletelor care trebuiau să-i apere pe morţi. Cele mai obişnuite amulete ale
lumii egiptene erau scarabeul, djedul, tet-ul sau nodul lui Isis, udjatul. Varietatea
acestora însă este imensă.
Sinodul ecumenic al V-lea de la Constantinopol din anul 553 a condamnat folosirea obiectelor cărora li se atribuia o forţă magică şi a prescris pedepsirea celora
care poartă baere legate cu mătase, deşi amuletele şi talismanele deseori conţin
numele lui Dumnezeu. Obiceiul purtării unor astfel de obiecte este însă practicat
şi în zilele noastre. Mulţi dintre noi poartă cruce la gât, brăţară sau un fir roşu la
mână. În timp ce călătorim purtăm cu noi cărţi de rugăciune pe care le credem
capabile să ne protejeze, cum sunt Talismanul sau Visul Maicii Domnului. Pe
acesta din urmă am obişnuit să-l aşezăm sub capul nostru când dormim, dar mai
ales al copiilor.
Amuleta, despre care se crede că ar poseda o forţă magică, realizează ceea ce
şi simbolizează: o relaţie specială dintre cel ce o poartă şi forţele pe care le reprezintă. Fixează şi concentrează toate forţele, acţionează în toate planurile cosmice,
şi aşează omul în mijlocul acestor forţe ca să-i crească vitalitatea.
„Bosorcoaiele”, adică vrăjitoarele erau fiinţe predestinate metamorfozei nocturne, ca şi strâgoile sau strijile. Ele erau posesoare de puteri greu de conceput
pentru un om simplu. Se credea că noaptea urcau pe o mătura sau o lopată de la
cuptor cu care zburau prin văzduh. Erau înzestrate şi cu puterea de a se transforma în diferite animale:
„Vara, când iera vreme bună, mai dormem şi p-afară, pân tărnaţ… Apu, odată, înt-o noapt’e n-am pe putut durmi… Apu, numa iaca, odată aud că zboară
ceva pân ocol… Da aciie n-o fost n’ici pasăre, n’ici animal…”376
Pentru că lumii îi era frică de aceste făpturi care le puteau cauza rău, de aceea
încercau să le demaşte. Un astfel de procedeu consta în confecţionarea scaunului
Luţei, pe care dacă se urca în timpul Liturghiei din Ajunul Crăciunului puteau să
le vadă:
„Să făce aşe on scauăn dân doauăspece feluri dă lemn, pă care nu iera sclobod să le ajungă feru. Lucru începe pă trispece şi să găta pă Crăciun. Să lucra tă
cât’e oleacă la iel… Apu când t’e suiei pă iel, vid’ei cin’e-i bosorcă, că ii să vid’eu
coarn’ile.”377
376
377
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Sunt cunoscute şi cazuri în care vrăjitoarea prinsă asupra faptului era pe loc
pedepsită de comunitate. De exemplu cea care fura laptele unei vaci era potcovită.
Când o vrăjitoare era pe moarte chema la sine pe cineva căruia dorea să-i lase
moştenire puterea sa. Persoana trebuia să-şi accepte soarta, pentru că în caz contrar ea murea. Această putere se putea prelua prin repetarea unor cuvinte magice.
Unii cred că era suficient ca muribunda să dea mâna cu cineva. Ambele practici
sunt de obărşie străveche şi prin ele putea deveni vrăjitor acea persoană care fusese
aleasă în acest scop. În timpul vieţii deseori îşi făceau şi un ajutor în munca lor.
Conform credinţelor vrăjitoarele decedate se puteau şi învia de către persoane
posesoare ale puterii magice. În acest scop era suficient ca să se repete imediat
după moartea ei cuvintele comunicate anterior.
Oamenii satului considerau deseori vrăjitoare chiar şi pe femeile care se ocupau cu prezicerea viitorului, iar atributul de „vrăjitoare” deseori i se acorda şi unei
femei simple şi plină de farmec.
„Tăt’e muierile-s vrăjitoare, că numa, aşe, t’e sucesc pântră jejit’e şi fac cu t’in’e
ce iele vreu!”378
declară bărbaţii de cele mai multe ori.
Un alt iniţiat al satului tradiţional, ghicitorul, este specializat în arta sondării
viitorului, citind palma sau în cărţi. Această artă este tot mai răspândită în lumea
contemporană. Preotul se alătură şi el iniţiaţilor prin faptul că lucrează cu puterile neomeneşti care vin de la Dumnezeu. Acesta dobândeşte puterile sale odată cu
hirotonisirea lui. Şi el este capabil să îndepărteze răul sau să binecuvinteze oamenii şi bunurile lor, în timp ce în cadrul liturghiilor şi a riturilor executate (semnul
crucii, stropire cu apă sfinţită, punerea mâinilor pe cap etc.) poate acţiona asupra
oamenilor. Magia însă era practicată deseori şi de oameni care nu erau iniţiaţi,
care însă trebuiau să suporte toate consecinţele activităţii lor.
„Vrăji nu-i sclobod să facă numa cila care să pricepe. Cin’e-i năpriceput la
treburi d-aşt’e, poat’e păţî rele.”379
susţin informatorii.
Religiosul instituie roluri diferite bărbaţilor şi femeilor. Magicul fundamentează şi el atitudini diferite deseori apelând la tabu-uri determinate sexual. De
exemplu la români femeile nu sunt acceptate în stâne, iar la multe popoare nu
aduc noroc dacă se află pe un vapor. În timpul muncilor agricole bărbaţilor le este
interzisă relaţia sexuală, deoarece acest lucru influenţează viitorul recoltelor. În
cadrul obiceiurilor de peste an însă femeile erau mult mai des implicate în diferitele practici magice.
Dacă urmărim evoluarea magicului în satul tradiţional putem constata că din378
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tre membrii comunităţii femeia este mult mai dispusă să practice magia datorită
faptului că diferă mult de bărbat. Are sufletul înclinat spre mister şi totodată este
şi dotată cu un anumit mister (ciclu, naştere etc.). Îi este familiar spaţiul domestic
şi este păstrătoare de tradiţii, în timp ce bărbatul mereu plecat de la casă, este receptiv faţă de orice inovaţie.
Femeile recurg la remediile oferite de magia populară pentru rezolvarea tuturor situaţiilor de criză. Ele urzăsc însă şi bolile, dar tot ele sunt şi acelea care se
pricep la tratarea lor.
		„Iele fac, iele dăsfac.”380
afirmă informatorii.
Totuşi în decursul secolelor au fost cunoscuţi mult mai mulţi magi decât femei-magician.
Întreaga magie, deci, nu este altceva decât un dialog permanent al omului cu
lumea ce-l înconjoară şi cu lumea aflată dincolo de hotarele lumii vizibile în care
trăieşte. Din punct de vedere al intenţionaltăţii, aceste dialoguri pot fi de mai multe feluri. De exemplu:
		
		– exorcisme, procedee magice care urmăresc dispariţia maleficului,
		 
cum sunt şi descântecele sau desfacerile;
		– imprecaţii, procedee magice care urmăresc apariţia maleficului,
		 
vezi cazul blestemului;
		– cominaţii, procedee magice care urmăresc dispariţia pozitivului,
		 
cum sunt şi descolindul sau desvrăjirea;
sau
		– conjuraţii, procedee magice care urmăresc apariţia binelui, cum
		 
sunt şi colindele sau descântecele.
Toate acestea sunt susţinute prin cuvinte, prin coduri şi limbajuri simbolice,
cu ajutorul cărora se adresează de obicei unui strămoş mitic care veghează şi patronează viaţa comunităţii sau a familiei.
Claude Lévi-Strauss chiar constată că gândirea magică este:
		

„O gândire care ia în serios cuvintele.”

Cuvântul este unul dintre cele mai eficace şi mai răspândite mijloace de a intra
în contact cu forţele supranaturale şi de a acţiona în chip magic asupra lumii din
jur.
„Cuvântul are putere, că e de la Dumnezeu; până nu-i cuvânt, nu-i nimic.”,
spunea Ernest Bernea şi continua puţin mai încolo astfel:
380
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„Eu cred că cuvântul rostit are puteri; el poate aduce rău şi poate aduce bine.
Astfel, cum s-ar fi făcut blestemul şi descântecul. Da’ urarea de bine.”
Despre acest lucru vorbeau însă deja şi egiptenii antici. Un faraon declarese
odată următoarele:
„Puterea omului stă în limba lui; cuvintele sunt mai puternice ca orice luptă.”
Prin puterea cuvântului primordial, care este expresia voinţei zeului a fost creat şi universul, iar gândirii mitico-simbolice îi este caracteristică credinţa că prin
puterea cuvintelor putem institui orice realitate sau putem substitui orice lucru.
„Cuvântul cel curat, sfânt, repede, a fost înaintea cerului, înaintea apei, înaintea pământului, înaintea tunetelor, înaintea focului, fiul lui Ahura-Mazda, înaintea întregii lumi care este.”
							
(Vendidad I.)
putem citi în Avesta, iar în Biblie găsim următorul text:
„La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Dumnezeu era
Cuvântul.
…
Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut
fără El.”
								
(Ioan 1, 1-3)
Similitudini pot fi surprinse şi în cartea lui Lao Zi Dao de jing:
„Dao realizează neîncetat nonacţiunea şi, prin aceasta, nu există nimic care
să nu fie făcut de el.”,
iar la egipteni Ptah, creatorul primordial, crează şi el lucrurile prin cuvântul său,
care este „gândit din inimă şi scos pe limbă”.
Multe popoare din lume cred că cuvântul a fost trimis pe pământ pentru a
revela secretele voinţei divine. După ce însă el şi-a terminat misiunea se întoarce la
Dumnezeu. Chiar şi pentru grecii antici logosul a însemnat nu numai un cuvânt,
frază, ci şi raţiune şi inteligenţă, însăşi gândirea divină, în timp ce pentru stoici
cuvântul a ajuns să simbolizeze raţiunea în ordinea lumii.
Cuvântul simbolizează manifestarea inteligenţei în limbaj, a adevărului şi luminei fiinţei. El este simbolul cel mai pur al manifestării fiinţei care gândeşte şi se
exprimă singură. Având deci atâtea calităţi, se înţelege de ce poartă omul simplu
frica rostirii unor cuvinte, pentru că dacă aceastea sunt rostite din inimă (şi corect) au toată şansa ca să se înfăptuiască.
Şi cât de greu este să modifici un lucru deja pornit la înfăptuire!

Fenomenul magic în societatea tradiţională
		

313

„Ce odată-i făcut, îi făcut!”381

declară oamenii satului.
O trăsătură specifică a gândirii mitico-simbolice este credinţa în puterea cuvântului de a substitui un lucru şi de a institui o realitate. Aceste credinţe ne dezvăluie o gamă variată şi complexă a magiei cuvântului.
Fiecare fiinţă, obiect sau fenomen are un nume care îi este propriu. Acel lucru
care nu are un nume practic nici nu există. A da nume cuiva sau la ceva înseamnă
însă a cunoaşte a cea persoană sau acel lucru, deseori a-l avea în posesie, a-l domina. A cunoaşte numele adevărat al cuiva sau la ceva înseamnă a-l stăpâni pe acesta,
datorită acestui fapt unii cercetători ai domeniului susţin că magia numelui ar fi
mult mai veche decât magia sacrificiilor.
Numele presupune sunete, iar între sunete şi nume pe undeva există o identitate simbolică. Se crede că dacă este reprodus corect un nume, deci sunetul, se
acţionează astfel asupra lucrului, ne putem reîntoarce la originea lui şi-l putem
influenţa într-un fel sau altul. Tocmai din această cauză se practica încă din cele
mai vechi timpuri tabu-ul nominal, adică interzicerea pronunţării unor cuvinte.
„Numele nici în civilizaţiile arhaice, nici în cele tradiţionale nu a fost niciodată o simplă etichetă aplicată obiectului sau persoanei. El reprezenta esenţa lor şi
avea capacitatea de a institui şi de a legitima existenţa obiectului.“
declară Ivan Evseev.
Ca substitut al persoanei sau al obiectului, numele putea căpăta însuşiri sacre
şi forţe magice, astfel că încă din cele mai vechi timpuri s-a creat o adevărată mitologie a manipulării lor.
		

„Când mergi prin pădure, mergi prin cuvântul pădure.”

susţinea Heidegger.
Importanţa acestei credinţe face ca în Vechiul Testament primul mare privilegiu dăruit lui Adam de către Dumnezeu să fie acela de a da nume lucrurilor şi
fiinţelor, şi, implicit, putere asupra acestora:
„Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume
pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; ... .”
							
(Geneza 2, 19-20)
În diferite culturi a cunoaşte numele adevărat al unui zeu însemna putere
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asupra acestuia, deaceea acesta era cunoscut doar de marele preot, care-l pronunţa
în cel mai mare secret într-un anumit loc al templului. Oamenii simpli cunoşteau
doar epitetele zeilor supremi. Egiptenii au fost primii care au cunoscut nume secrete, doctrina numelui apare însă pentru scurt timp şi în Mesopotamia, India,
Tibet sau China, ca să se răspândească apoi şi la alte popoare. Numele divinităţilor
reprezintă defapt nucleul fiecărei mitologii.
Zeii au deci mai multe nume, unele dintre acestea fiind calificativele purtătorului său. Osiris în capitolul al 142-lea din Cartea morţilor are 100 de nume,
aproape la fel ca şi Allah în Coran, care are însă numai 99, al sutălea fiind cel
secret:
„Lui Dumnezeu îi sunt ale sale 99 de nume, o sută mai puţin una; căci lui, imparul (unicul), îi place (să fie numit cu aceste nume) unul câte unul; cel ce cunoaşte
cele 99 de nume intră în Paradis.”
Zeul babilonian Marduk are 50 de nume, în timp ce YHWH al evreilor are 72,
printre care şi El, Elohim, Adonai, Ehyeh.
Pentru a-l desemna pe Dumnezeu, literatură biblică a recurs la diverse nume
sau expresii:
			– EL se referă la ideea de putere, ca şi compuşii lui (El Elyon,
			 
adică „Cel Prea Înalt”; El Olam, adică „Domnul Dumnezeu”; El
			 
Şadai, adică „Atotputernicul”; El Roi, adică „Dumnezeul Atotvă			 
zător”; El Berit, adică „Dumnezeul Legământului”);
			– ELOAH sau ELOHIM (pluralul primului) sunt forme prelungi			 
te ale lui EL;
			– ADONAI înseamnă „Domnul Meu”;
			– diverse apelative evocatoare ale firii Divinităţii, precum „Dum			 
nezeul lui Avraam”, „Cel Sfânt”, „Păstorul lui Israel” ş.a.m.d.;
			– TETRAGRAMA (ha-Şem-ha-Meforaş) înseamnă „Inefabil”,
			 
„Nume Explicit”. Aceasta constă din literele Yod-He-Wav-He, şi
			 
constituie numele propriu al Dumnezeului lui Israel.
În tradiţia biblică şi cea evreiască numele divinităţii ascunde ceva din esenţa
şi puterea ei, astfel că impune respect şi nu poate fi luat în deşert.
„Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va
lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.”
						
(Deuteronom 5,11)
Evrei mai credeau şi că Tetragrama evocă pe Dumnezeul cel milostiv, Elohim
pe cel drept, cât şi că există un nume divin din 12 litere şi altul din 42 de litere, a
căror cunoaştere nu este revelată decât câtorva aleşi.
Numele divin este esoteric, este ţinut ascuns, face parte din învăţăturile esote-
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rice, nu se pronunţă decât în anumite circumstanţe şi după anumite ritualuri, este
adeseori dat într-o limbă sau într-o scriere secretă.
Tetragramul dumnezeiesc este încărcat cu energie de aceea este folosit în incantaţii. Dacă însă adevăratul Său nume este rostit cu voce tare, întregul pământ
încremeneşte, astfel că trebuie păstrat în taină sau numai şoptit, numele lui Dumnezeu indicând însăşi identitatea Lui. În Coran stă scris:
„Dumnezeu are nume frumoase; invocaţi-L prin aceste nume şi feriţi-vă de
aceia care greşesc în numele Lui.”
Marele Nume, cel neştiut, este cel care le completează pe celelalte, cunoaşterea
lui îngăduind să săvârşim miracole. Datorită acestei cunoaşteri a putut Solomon
să i-a în putere demonii. Conform credinţelor musulmane pentru a-L cunoaşte,
trebuie ars un Coran, şi de pe urma acestuia nu va rămâne decât acest nume. Un
alt procedeu ar fi să se numere toate cuvintele din Coran împerechind primul cu
ultimul, iar acel cuvânt care rămâne ultimul, la mijloc, este Marele Nume. Acesta
dacă este pronunţat într-o invocaţie, toate dorinţele se împlinesc. Marelui Nume i
se atribuie virtuţi magice, din momentul ce e considerat că-L poţi obliga pe Dumnezeu să împlinească o rugăminte.
Credinţa în puterea de a institui prin rostirea numelui unor realităţi şi de a
dezlănţui forţa lor malefică a instalat tabu-ul nominal, adică tradiţia menţinerii
în secret a numelui cuiva, sau înlocuirea acestuia prin diferite epitete. Cel care
cunoaşte adevăratul nume al unui demon poate să-l invoce, dar poate să-l ţie şi la
distanţă. Tot aşa se putea proceda şi în cazul unor animale primejdioase sau cu
bolile ş.a.m.d.
		

„Vorbeşti de lup şi lupu la uşe!”

ne avertizează şi proverbul.
Nici noului născut nu-i spuneau pe nume în momentele vulnerabile ale timpului sau până la botez, dându-i-se nume provizorii cu sens peiorativ sau a căror
pronunţare provoca groază şi teamă, pentru ca duhurilor malefic să le treacă pofta
de a-l bântui.
Se şi zicea:
„Dacă nu vrei să moară pruncu pun’e-i mai mult’e nume.”382
Nume protectoare puteau primi însă nu numai oamenii, ci şi animalele sau
toate bunurile oamenilor, în scopul de a le feri de rău.
Se credea că atât bolile, cât şi duhurile morţilor acţionează prin nume. Astfel
că se evita să dai numele unui frate mort pentru că se credea că vei atrage aceeaşi
nenorocire asupra copilului. Pe de altă parte se credea că tot ceea ce s-a întâmplat
382

Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.

Aspecte ale gândirii umane

316

odată nu se va mai repeta, şi tocmai din această cauză copilul primea numele bunicului sau bunicii decedate.
Un interesant capitol al magiei numelui în tradiţia românească îl constituie şi
obiceiul schimbării numelui copilului, în speranţa evitării îmbolnăvirii lui:
„Când on prunc era amu bet’eag dă multă vreme şi nu-i trece boala n’icii cum,
mă-sa uă babă-sa îl lua şi-l vind’e pă fereată. Apu cila care-l cumpăra dî la ie,
perse cin’eva dân familiie, îi pun’e on alt nume şi aşe îl aduce napoi, parcă ar fi on
alt prunc. Aşe că boala, care t’e coată şi ie după nume, nu-l mai put’e năcăji.”383
„Când nu mai era nici o scăpare, luuau pruncu şi-l pun’eu în mijlocu drumului. Apu cin’e trece p-acolo, îl ridica sus şi-i pun’e on nume, şi aşe îl aduce napoi la
mă-sa.”384
Numele nu era considerat doar o simplă denumire; el adera la fiinţa individuală, fiind o parte esenţială şi vie a acestuia, constituind suportul eului. Având deci
o viaţă proprie numele putea fi ucis, fapt care atrăgea după sine pierirea celuia care
purta acel nume.
Un proverb egiptean spune:
„Cel al cărui nume este rostit, trăieşte.”
Conform acestei credinţe şi procedau anticii, atunci când pe diferitele monumente şi în diferite inscripţii gravau numele zeilor şi regilor, pentru a le asigura
longevitatea. Când însă se dorea distrugerea cuiva fără urmă i se înlătura numele
din inscripţii, aşa cum s-a procedat şi în cazul faraonilor Hatshepsut şi Akhnaton.
Uneori numele era scris pe o tăbliţă din lut, ca apoi aceasta să fie distrusă.
Numele conţine întreaga esenţă a purtătorului său. Lucrurile şi persoanele
există, de fapt, abia din momentul în care poartă un nume, astfel că se demonstrează că numele este mai mult decât cred unii, un simplu mod de indentificare.
Se credea, de exemplu, că un copil există doar din momentul în care are un nume,
deci se grăbeau ca să-l boteze cât mai repede.
Binecuvântarea sau blestemul sunt şi ele două modalităţi de manifestare ale
magiei verbale, ambele demonstrând puterea cuvântului. Binecuvântarea este un
gest şi/sau o formulă plină de eficacitate, care aduce unei persoane, unei colectivităţi ori unei fiinţe protecţia şi/sau ajutorul divin.
Ea poate fi concepută în două feluri:
		
sau
383
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– ca o eulogie, adică un dar ce vine de la Dumnezeu
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		– ca o eulogemenie, adică ca o stare de exaltare a credinţei în
		 
Dumnezeu.
În afara contextului religios binecuvântarea mai poate fi privită şi:
		

– ca o infuzarea a unei influenţe spirituale de la o persoană la alta.

Din punct de vedere al executării, aceasta poate fi de două feluri:
		– binecuvântare prin gest, de exemplu mână pusă pe cap:
			
„Israel s-a uitat la fiii lui Iosif, şi a zis: „Cine sunt aceştia?”
			
Iosif a răspuns tatălui său: „Sunt fiii mei, pe cari mi i-a dat Dum		 nezeu aici.” Israel a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecu		vântez.”
			 Ochii lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţă, aşa că u mai putea
		
să vadă. Iosif i-a apropiat de el; şi Israel i-a sărutat, şi i-a îmbrăţişat.
			
Israel a zis lui Iosif: ”Nu credeam că am să-ţi mai văd faţa, şi iată
		
că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi sămânţa.”
			
Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său, şi s-a arun		
cat cu faţa la pământ înaintea lui.
			 Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la
		
stânga lui Israel, şi pe Manase cu mâna stângă la dreapta lui Israel, şi
		
i-a adus aproape de el.
			
Israel şi-a întins apoi mâna dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim,
		
care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase;
		 înadins şi-a încrucişat mânile astfel, căci Manase era cel dintâi
		născut.
			 A binecuvântat pe Iosif, şi a zis: „Dumnezeul, înaintea căruia
		
au umblat părinţii mei, Avraam şi Isaac, Dumnezeul, care m-a călă		
uzit de când m-am născut, până în ziua aceasta.
			 Îngerul, care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii
		
aceştia! Ei să poarte numele meu şi numele părinţilor mei, Avraam şi
		
Isaac, şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!”
				
(Geneza 48, 8-16);
			– binecuvântare prin formulă:
		
			
„Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a bine		
cuvântat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.
			…
			
Despre Iosif a zis:
			
„Ţara lui va primi de la Dumnezeu, ca semn de binecuvântare,
			
Cel mai bun dar al cerului, roua,

Aspecte ale gândirii umane

318

			
Cele mai bune ape cari sunt jos,
			
Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecărei
		 luni,
			
Cele mai bune roduri din munţii cei vechi,
			
Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice,
			
Cele mai bune roade ale pământului şi din tot ce cuprinde el.
			
Bunăvoinţa Celui de S-a arătat în rug
			
Să vină peste capul lui Iosif,
			
Pe creştetul capului domnului fraţilor lui!
			
El are frumuseţa întâiului născut al taurului;
			
Coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului;
			
Cu ele va împunge pe toate popoarele,
			
Până la marginile pământului:
			
Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim,
			
Ele sunt miile lui Manase.”
			
(Deuteronom 33, 1-17).
Blestemul este un act de magie verbală, bazat pe credinţa în puterea cuvântului de a institui, de a modifica o stare existentă. E constituit dintr-o formulă fixă
sau improvizată, prin care se invocă mânia unei divinităţi asupra unei persoane, a
unui obiect sau unei acţiuni.
			„Să t’e bată, Dumn’ezo!”,
			„Mânce-t’e putrădu!”
sunt înjurături populare şi des utilizate de către membrii comunităţii noastre fără
ca să fie deseori conştienţi de ceea ce fac.
Blestemul se utilizează cu scopul de a pedepsi pe cineva, de a ne răzbuna pe
fapta lui rea. Sunt cunoscute însă şi blesteme a căror consecinţă se răsfiră asupra
mai multor persoane, comunităţi sau popoare întregi. Marile blesteme ale mitologiei şi ale religiei au modificat viitorul chiar al întregului Pămân:
„Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram
gol, şi m-am ascuns.”
Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat
din Pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat
din pom şi am mâncat.”
Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele
m-a amăgit, şi am mâncat din pom.”
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Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat
eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te
târăşti pe pântece, şi să mănânci ţărână.
Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îşi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei
naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste
tine.”
Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din
pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este
acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate
zilele vieţii tale;
Spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp.
În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pânea, până te vei întoarce în pământ,
căci din el ia fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.”
							
(Geneza 3, 7-19)
O pedeapsă supremă este considerată şi blestemul bisericii creştine, cunoscută sub denumirea de anatema, care duce la excluderea celui blestemat din comunitate respectivă.
Magia şi ştiinţa sunt două moduri de cunoaştere diametral opuse. În lumea
omului de ştiinţă, redusă la raporturi numerice, domneşte însă o ordine deplină.
Faţă de aceasta, viziunea magică despre lume a omului, pare, la prima vedere, mult
mai confuză decât este. Totuşi, universul este destul de bogat în surprize pentru
ambii şi, logic, pentru fiecare dintre noi.
Spre deosebire de gândirea ştiinţifică, bazată pe interdependenţa dintre fapte,
fenomene sau obiecte, concepţia magico-mitică se bazează pe analogie, adică asemănare dintre esenţă şi aparenţă, formă şi substanţă. Astfel se ajunge ca în cadrul
procedeului magic să fie confundat obiectul cu numele său, iar simbolului să i se
atribuie aceleaşi însuşiri ca şi obiectului. Din această concepţie derivă şi puterea
care este acordată cuvântului şi ritului.
Magia îşi are izvoarele în credinţa că, în afara unei lumi vizibile, există şi una
invizibilă, că în spatele fiecărui lucru se ascunde o forţă, pe care etnologii au numit-o mana.
Mana desemnează un anumit raport cu sacrul: puterea misterioasă şi activă
pe care o posedă anumiţi indivizi şi în general sufletele morţilor şi toate spiritele.
Actul măreţ al creaţiei cosmice nu a fost posibil decât prin mana-ul divinităţii.
Obiectele şi oamenii au un mana pentru că l-au primit de la anumite fiinţe superioare. Astfel că luarea manei cuiva era una dintre principalele preocupaţii ale
vrăjitorilor.
		„Tătă mana uo scos dân iel.”385
385

Informator Gheorghe Nicula (1927) din Chitighaz.
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se spune la sat despre o fiinţă sau un obiect fără nici un folos, ori slăbit de puteri.
Mana este deci o forţă specială ce se manifestă în efecte singulare şi neobişnuite. Unii văd în ea ideea religioasă în forma ei cea mai elementară, independentă
de credinţele animiste.
După R. H. Codrington esenţa magiei ar fi puterea impersonală a manei, care
este:
„o forţă sau o influenţă nefizică şi într-un anumit fel supranaturală; dar ea
se manifestă în forţa fizică sau în orice fel de putere sau performanţă pe care le
posedă un om.”
Mana este o realitate sacră ce stă sub semnul paradoxului. Ea presupune deopotrivă o acţiune, o calitate şi o stare.
Această o a doua lume, cea a forţelor însufleţite, poate fi dirijată sau constrânsă să acţioneze după voinţa noastră, prin intermediul unor mecanisme bazate pe
credinţa unui determinism total prezent între toate obiectele şi nivelele existenţei,
crezându-se că forţele invocate pot fi obligate să acţioneze în favoarea sau în defavoarea cuiva.
Potrivit concepţiei magico-mitică a lumii, toate lucrurile ce ne înconjoară,
întregul univers pot fi interpretate, „citite” de către cei iniţiaţi în acest lucru. Popoarele primitive susţin chiar că orice lucru şi orice fenomen este un mesaj trimis
de către divinitate, pe care insul uman se străduieşte să-l interpreteze. De aici
rezultă toate practicile noastre de prezicere a viitorului. În culturile tradiţionale
majoritatea prezicerilor se referă la mersul vremii, la marile evenimente ce au loc
în viaţa omului sau la recoltele câmpului, de care depindea viitorul întregii comunităţi. Câteva dintre aceste demersuri sunt binecunoscute şi în rândul românilor
din Ungaria: calendarul bucatelor, calendarul de ceapă, vrăjile premaritale precum
„verjelu”, „topitu plumbului” ş.a.m.d.
Unele practici magice îmbracă chiar forma unor interdicţii, cum de exemplu
este şi obiceiul de a nu ieşi la semănat vinerea pentru că nu vor creşte recoltele, nu
vei avea ce secera.
„Cel ce samănă vin’ere n-a ave haznă dă n’imic.”386
Toate aceste procedee alcătuiesc un bogat corpus al credinţelor populare, care
formează esenţa magiei.
Magia nu are nici început, nici sfârşit, există de când există şi universul. A
avut perioade când era o ştiinţă recunoscută şi mulţi o şi studiau, dar şi perioade
mai grele, când era prohibită. Magia a fost interzisă nu numai din cauza că religia
creştină devenise tot mai răspândită, ci şi din cauza migraţiei diferitelor popoare
care a adus schimbări în obiceiurile multor culturi, divinităţile învinse trecând
la rangul de demoni sau genii rele, iar preoţii care îi celebrau devenind magicieni
386

Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
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sau vrăjitori, care deja nu practicau ritualurile cultelor lor în temple, ci liturghii
magice pe ascuns.
Pe parcursul secolelor magia a fost interpretată în mai multe feluri. După Freud ea este o formă de nevroză cu deplasare a dorinţei. C. G. Jung o vedea ca o proiecţie psihologică. Metapsihiştii o considerau o manifestare a aptitudinilor umane
şi a forţelor naturale paranormale, până ce scientiştii un şarlatanism. Frazer o
interpreta ca o falsă aplicare a asociaţiei de idei, până ce Lehmann vedea în ea o
punere în practică a superstiţiilor. Teologii la rândul lor o considerau o acţiune de
origine diabolică.
Magia însă, alcătuită dintr-un sistem întreg de ceremonii şi acţiuni, devine o
armă care ne însoţeşte de la naştere până la moarte, la care se apelează pentru a
se apăra contra nenorucului, neşanselor sau spiritelor demonice. Atât acticivitatea
noastră de fiecare zi, cât şi cea periodică este însoţită de practici asemănătoarea,
astfel că magia şi activitatea omenească devin elemente inseparabile. Magia stăpâneşte deci întreaga lume, vizând cele mai importante domenii din viaţa individului sau a comunităţii, cum: tratarea bolilor, dirijeara atracţiei erotice, procurarea
hranei, evenimentele importante din viaţa omului, sărbătorile de peste an, agricultura, creşterea animalelor etc.
Clasificarea practicilor, riturilor magice se face după numeroase criterii. J. G.
Frazer în cadrul cercetărilor sale distinge următoarele tipuri de magii:
		– magia inferioară, adică goeţia care lucrează cu demoni şi cu sufle		 
tele morţilor sau magia superioară, adică teurgia, care lucrează cu
		 
îngeri şi zei;
		– magia albă utilizată într-un scop benefic sau magia neagră utiliza		 
tă într-un scop malefic, cât şi magia roşie căruia îi este proprie folo		 
sirea contactelor cu supersensibilul pentru a intensifica experienţa
		 
sexuală.
Vorbeşte şi despre:
		– magia operativă care se leagă de fapte reale sau magia spirituală
		  
legată de realitatea mentală;
cât şi despre
		– magia naturală care se sprijină pe forţe şi întâmplări din natu		 
ră sau magia rituală care recurge la ritualuri, ori magia divină care
		 
apelează la Dumnezeu, la religie, la credinţă.
Cele două tipuri de bază ale magie sunt: magia albă şi magia neagră. Diferenţele dintre cele două au fost stabilite de la bun început.
Magia albă este o magie oficială sau cel puţin oficializată, care serveşte la instalarea unei ordini ale universului, în timp ce magia neagră sau vrăjitoria este o
magie secretă, prohibită, care se străduieşte să creeze un dezechilibru în univers.
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Magia albă, considerată şi binefăcătoare, este admisă de Dumnezeu. Ea este
ademonică şi se bazează pe puterea cuvântului sau a gestului ritual. Motorul ei
este dragostea nutrită faţă de ceilalţi şi prin aceasta se ajunge la echilibru. Ea îşi
face efectul în secret, nu este niciodată forţativă. Oferă, fără să aştepte plată, pentru că aceasta este ordinea lumii. Tămăduieşte şi hrăneşte, aduce pace şi fericire,
pentru că provine din dragostea despre care Apostolul Pavel vorbeşte astfel:
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte
la rău,
nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.”
						
(I. Corinteni 13, 4-7)
Rituri care fac parte din acest tip de magie sunt:
		

– riturile agrare, cum de exemplu cele legate de pornirea plugului:

			
„Primăvara când să ieşe cu plugu la arat, mai întâi să afuma cu tă		 mâie, ca să margă bin’e treburile afară pă pământuri. Să fie grâu şi
		
cucuruz/tent’i bogăt.”;387
		– riturile agro-pastorale, cum de exemplu cele legate de scoaterea
		 
animalelor:
			 „Dă Sânjorj să scot’eu primadată vacile la păşun’e, apu ca să nu
		 fie vătămat’e dă n’ime, când ieşeu afară dân ocol, le loveu cu creji dă
		rug…”388;
		

– actele de magie medicală:

			
„Mai dămult nu iera doptor în sat, apu când cin’eva să-nbolnăve,
		
atunci mere la o babă care ştie câte tăt’e să-l tămădească. Aciie dăloc
		
îi dăscânta dă leac, uă-i dăd’e n’işt’e ierburi ca să să tămădească.”389;
		 – demersurile cu scop apotropaic, cum este de exemplu şi sfinţirea
		 
caselor care are loc la data de 6 ianuarie, la Bobotează:
		
387
388
389

„La Bobot’ează tăt creşt’inu-şi sfinţeşt’e casa, ca Dumn’ezo să o păzas-

Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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că tăt anu dă cile rele, nu numa pă ie, ci şi pă cei care şed acolo.”390 ş.a.m.d.

Aceste tipuri de magii sunt impregnate de elemente ale credinţei creştine,
vrăjitorul lucrând cu permisia lui Dumnezeu, şi utilizând în cadrul procedeelor
recuzite specifice acesteia.
Magia neagră în general are scopuri agresive şi malefice, iar pentru atingerea
acestora invocă în mod obligatoriu demonii. Datorită acestor calităţi magia neagră
este executată de către profesionişti sau de persoane cărora li se atribuie însuşiri
demonice.
Este calea care te doboară şi care este utilizată din dorinţa de stăpânire şi dominare, dorinţe stimulate de lumea care te înconjoară. Te răneşte, te distruge, ia şi
nu dă, provoacă ură pentru că lipseşte din ea dragostea.
„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt
o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată
ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea
dragoste, nu sunt nimic.” 		
						
(I. Corinteni 13, 1-2)
afirma Apostolul Pavel.
Rituri care fac parte din magia neagră sunt de exemplu:
		
		
		

– unele vrăji de dragoste,
– procedeele de luare a manei,
– riturile menite să strice recoltele, etc.

Vrăjile rele le fac, în general, femeile bătrâne ori fetele bătrâne, care şi-au pierdut orice speranţă de a se mai mărita.
„D-apu io cam trecut amu vreme la Floare… apu nu pre şt’iie ce să să mai
facă. Făce cât’e tăt’e, ce uor învăţat babile, umbla cu vrăji dară, da tă fără bărbat
o rămas.”391
„Magia este înnăscută în om ea nefiind decât exteriorizarea unei dorinţi de
care îi este plin sufletul.”
constata Henry Bergson şi avea dreptate, deoarece motivul fundamental al unei
acţiuni magice este dorinţa, astfel că, la nevoie, oamenii apelează la procedee care
vin să acţioneze conform dorinţelor lor, şi care sunt executate de către acei iniţiaţi
în lucruri magice, despre care însă nu prea vorbesc cu plăcere.
390
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
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Ştiinţa utilizată de depozitarii unor astfel de procedee se situează mult peste
limitele cunoaşterii fiinţei umane obişnuite, tocmai din această cauză ei sunt priviţi ca nişte oameni deosebiţi, înzestraţi cu însuşiri supranaturale. La cererea oricărui membru al comunităţii sau a oricărei persoane care apela la ei, activau unele
forţe pentru a fermeca şi a strica omul, animalele sau recoltele. Anularea acestor
vrăji se făcea tot prin procedee magice, prin contra-vrajă:
„Dacă on vraci ţ-o făcut ceva rău, atunci tă la vraci t’e duce-i, da, la altu, în
care t’e bizuie-i. Acila apoi, îţ dăscânta şi-ţ vid’e dă treabă.”392
Unele practici magice erau săvârşite în interesul unei întregi comunităţi sau
regiuni, în timp ce altele erau efectuate în atingerea scopurilor personale, ale unui
singur individ. Astfel de procedee sunt de exemplu acele demersuri care alungă
ploaia sau furtuna, ori cele care sunt menite să o provoace:
„Pruncut’eii dă şapt’e-opt ani să strânjeu laolaltă cât’e tri, patru, şi unu dântră ii să-nbrăca în han’e verz, dă soc. Adicat’e muierile îl îmbrăcau. Ii umblau pân
sat apoi şi cântau că:
„Dodule, doduţule,
Scloboz, Doamn’e, ploile!
Ploile curat’e,
Dî la Domnu dat’e!
Să moaie prăvuţu,
Să coacă t’ent’iuţu!”
Apu muierile ieşeu afară şi-i udau, zâcând:
– Deie Dumn’ezo, ploaie!, şi le dăd’eu ban’i la prunci.”393
În cadrul actului magic. J. G. Frazer deosebeşte două principii sau legi fundamentale. Prima este legea contactului, după care două lucruri care au fost în contact continuă să acţioneze asupra altuia şi după ce au fost separate. Toate vrăjile
bazate pe legea contactului fac parte din magia contagioasă. Aceasta este deseori
prezentă în riturile menite să dirijeze atracţia sexuală:
„Dacă ţ-o fost drag cin’eva, trăbuie numa şi furi ceva dî la iel, o cârpuţă, o chimeşe, da iera dăstul şi n’işt’e fire dân han’e, c-apoi să dăscânţ cu iele, uă să le pui
înt-o uală cu alt’e tăt’e, şi i-ai şi fost făcută dragă.”394
A doua lege este cea a similitudinii, care se bazează pe ideea că similarul produce similarul şi stă la baza magiei homeopatice sau imitative. Conform acesteia
se poate deci ajunge la efect imitând actul anterior produs. Un astfel de procedeu
392
393
394

Ibidem
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
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este şi acel obicei când în vreme de secetă se practică cernerea apei prin ciur, crezând că prin picurii strecuraţi se poate influenţa în mod favorabil mersul vremii,
stimulând apariţia stropilor de ploaie.
Practicile magice nu se efectuau oricând şi oriunde. Locurile preferate ale
acestora sunt sediile şi spaţiile epifaniei - apariţiei sau arătării - strămoşilor tutelari şi ale spiritelor totemice, cum:
		– vatra, unde dansau de exemplu fetele bătrâne, crezând că astfel se
		 
vor mărita395,
		– pragul casei, unde îşi ascundeau mărgelele „pântru ca să fie
		 
cotat’e”396,
		 – răscrucea de drum, unde se executau de exemplu vrăjile de dra		 
goste397,
		– hotarele moşilor, unde se aşezau oalele cu diferitele ”boscoan’e”398,
		– pădurile, unde se adunau vrăjitorii şi vrăjitoarele „Pântru că acolo
		 
nu să auze cântatu cocoşilor şi mâţăle mn’eunând”399,
		– fereastra, unde avea loc ritualul tragerii părului în ziua de Sân		 
toader400
sau
		– hornul, care servea, de exemplu, la răspândirea numelui fiinţei
		 
îndrăgite, sperând că aceasta astfel va fi atrasă401 ş.a.m.d.
Pretutindeni funcţionează credinţa că ar exista locuri nefaste pentru omul
simplu, dar favorabile executării unor vrăji, unde nu se prea umblă sau nu se aşează anumite obiecte, ori locuri sfinte care pot transmite lucrurilor calităţi magice,
mărindu-le astfel eficacitatea.
Printre acestea s-ar enumera şi cimitirul, răscrucile, podurile, stâncile, morile,
casele părăsite, zidurile dărâmate ş.a.m.d., care atrag fiinţele din altă lume, cât şi
vrăjitorii. Pentru oamenii credincioşi însă sunt locuri oprite, mai ales în timp de
noapte. A te afla noaptea în preajma unor astfel de locuri, însemna că te expui
duhurilor necurate.
Ideea de hotar, limită, mărginire trebuie să fi apărut în mentalitatea colectivă
cu mult timp în urmă. Magia se impune până la hotarul satului, iar unde se întâlnesc cele două sate era locul cel mai bun de a efectua vrăjile. Acolo se şi comunica
cu reprezentanţii celeilalte lumi: strigoi, moroi etc. În afara hotarului se află restul
lumii, o altă lume, un spaţiu străin, haotic, populat de fiinţe străine, de demoni.
Un loc deosebit de primejdios este răscrucea din care pornesc mai multe di395
396
397
398
399
400
401

Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Ibidem.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Ibidem.
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recţii. Aici nu e bine să laşi sau să pierzi ceva, fiindcă prin contagiune magică puteai să provoci o nenorocire. Multe relatări se referă la acest loc încărcat de valenţe
magice, unde în timp de noapte puteai întâlni persoane care efectuau lucruri neobişnuite sau puteai găsi obiecte folosite la vrăji (zdrenţe, păpuşi, oale, etc.).
Credinţa în această putere magică a locului desigur atrăgea după sine şi executarea unor rituri de protecţie, de la momentul aşezării oamenilor pe acele meleaguri. De exemplu hotarele erau păzite prin ridicarea unor troiţe, iar în fereastră
se aşezau diferite obiecte cu putere apotropaică, cum usturoiul, urzica sau crengile
de rug sau trandafir:
„La marjin’e satului să rid’icau cruci, ca să păzască satu dă cele rele. Dă boli,
dă duhuri năcurat’e… Dă tăt’e!”402
„La Sânjorj să pun’eu crenji în fereşt’i şi la uşi ca să nu să baje strâgoile în casă.
Alţî pun’eu cunun’i cu ai… Iera cin’e pun’e şi la iştalauă.”403
Carcaterul primejdios al drumului, de asemenea atrăgea după sine unele precauţii. Nu te întorci, nu porneşti la drum oricând, îţi faci cruce la pornire şi ceri
ajutorul lui Dumnezeu, iar dacă întâlneşti pe cineva necunoscut sau înspăimântător, atunci trebuia să-ţi continui drumul fără ca să te opreşti şi să-ţi faci cruce,
chiar şi cu limba:
„Dacă umbli pă uliţă şi aşe ţî să pare, dăşoadă o treabă, nu t’e opri! Făţ numa
cruce şi t’e du mai dăpart’e! Da nu t’e opri!”404
Direcţiile în care se execută riturile magice, la rândul lor, sunt importante.
Majoritatea lor se execută contra soarelui şi a vântului, parcă cel care execută ritualul se ferea de lumina purificatoare:
„Vrăjile nu să fac la lumina soarelui, că cin’e umblă cu d-aşt’e îş ascund’e faţa
nant’e dă Dumn’ezo.”405
Timpul oferă şi el un cadrul al acţiunilor magice. În concepţia ştiinţifică acesta este un mediu infinit şi omogen, în timp ce în magie el este neomogen şi sensibil. Fiecare clipă, fiecare zi are o anumită semnificaţie cauzală. O acţiune nu
poate fi executată cu succes decât într-o anumită perioadă, într-un anumit timp.
Deci există timpuri bune şi timpuri rele, adică faste şi nefaste, care alcătuiesc un
calendar specific, cel al magie, unde sărbătorile marchează momentele critice ale
timpului, astfel că fiecare moment câştigă o semnificaţie deosebită de care sunt
legate nenumărate rituri de iniţiere. Trecerea de la o perioadă la alta se petrece
402
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
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printr-o fază critică, împânzită cu o sumedenie de practici menite să asigure o
trecere cât mai favorabilă.
Contactul cu lumile paralele în momentele vulnerabile ale timpului face ca
lumea pământeană să fie bântuită de fiinţe din altă lume, de cele mai multe ori
demonice. Ele uneori sunt văzute de om, alteori doar auzite şi în sfârşit în unele
cazuri doar imaginate.
Timpul prielnic pentru acte de magie e legat de perioadele de criză ale anului,
când limitele dintre lumi devin labile. Acestea sunt în primul rând echinoxurile şi
solstiţiile. Zilele săptămânii, deşi sunt egale ca durată, din punct de vedere magic,
al succesului executării unui lucru, şi ele sunt inegale. Diferitele momente ale zilei
sau ale nopţii de asemenea sunt variante din punct de vedere al calităţii magice.
Există prescripţii cu privire la executarea unor acţiuni diurne sau nocturne, dar şi
cu privire la numeroasele interdicţii.
Vrăji nu se făceau în zile de sec sau lunea, miercurea şi vinerea, când se descânta de boli. O excepţie era procedeul de luare a manei, care se practica miercurea
şi vinerea din Paşti până la Rusalii, înainte de răsărit. Vrăjile se făceau îndeosebi
sâmbăta şi duminica la revărsatul zorilor până răsărea soarele, fie seara când răsăreau stelele şi luna. Pentru a acţiona cel mai eficace în scopul atingerii dorinţelor,
în zori de zi se făceau vrăjile de dragoste sau se practica scăldatul în rouă.
Efectuarea oricărei acţiuni în timp de noapte este periculoasă pentru că atunci
circulă în aer tot felul de fiinţe demonice, geniile bune părăsind această lume şi
lăsându-o pradă acestora. Punctul critic este atins la miezul nopţii, iar după acesta
timpul treptat se apropie din nou spre cel familiar fiinţei noastre.
Timpul rău, timpul vulnerabil pentru oameni, începe la asfinţit când vrăjitoarele şi demonii îşi încep acţiunile, fiindcă toate aceste fiinţe noaptea se simt în
largul lor.
Datorită acestui fapt de această perioadă se leagă executarea numeroaselor
procedee apotropaice care au menirea să protejeze individul, cât şi comunitatea.
Doar câteva dintre acestea:
		– nu se introduc obiecte străine în casă, „ca să nu aduci înlontru pă
		 dracu cu iele”406,
		– nu se dă nimic afară din casă „ca să nu-ţi dai şi noroc cu iele afară”407,
		– „nu să scoat’e afară gunoiu” pentru a nu supăra pe strămoşii care
		 acum îşi vizitează locurile408,
		– „nu să ieşe cu capu gol afară, pântru ca să nu t’e apuce de cap stri		 goile” 409 ş.a.m.d.
Omul de la sat credea că tot ceea ce se întâmplă în timpul nopţii poate avea o
dublă semnificaţie. Poate fi pozitivă, din punctul de vedere că poate fi integrată în
406
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Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
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ordinea fizică a naturii, ori mistică, din punctul de vedere că se află în legătură cu
lumea demonilor şi a spiritelor.
Odată cu ivirea zorilor şi cântatul cocoşilor lumea este salvată, iar când se
aude toaca-n cer geniile bune se reîntorc reintrând din nou în activitate.
La anumite date fixe ale anului, cum de exemplu la Sfântul Gheorghe (23 aprilie) vrăjitorii dispun de o putere maximă de luare a manei grâului şi a laptelui. Puterea lor însă atinge aceeaşi eficacitate şi în ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie).
Crăciunul şi Anul Nou sunt şi ele hotare ale anului, când limitele dintre cele două
lumi sunt vulnerabile.
În cadrul succesiunii acestor momente deosebite din punct de vedere calitativ, fiecare dintre ele câştigă o semnificaţie deosebită, legându-se de acesta nenumărate rituri de iniţiere şi practici menite să asigure o trecere cât mai favorabilă în
această perioadă critică.
Cele mai numeroase credinţe de natură magică sunt însă în legătură cu marile evenimente din viaţa insului uman. Naşterea este primul şi cel mai important
eveniment din viaţa fiecăruia, aproape decisiv cu privire la viitorul nostru. Primele
zile constituie timpul critic, tocmai deaceea i se acordă o atenţie deosebită. Orice
obiect, orice lucru din jurul noului născut îl poate influenţa pe acesta înspre bine
sau înspre rău.
Copiii erau protejaţi prin diferite moduri:
		
– la mână l-i se lega „on fitău roşu”, ca să nu fie deochiat410,
		– sub pernă i se aşeza Visul Maicii Domnului, „ca să aibă visuri
		 
curat’e şi să fie păzât dă cele rele”411,
		– în „belci” sau sub acesta se aşezau tot felul de obiecte menite să-l
		 
protejeze când rămânea singur, deşi nu prea se proceda aşa:
			
„În belciu pruncului să pun’eu cât’e tăt’e, ca să-l apere dă cile rele.
		
Să pun’e cuţât uă foarfică. Apu su iel iară pun’eu o mătură!”412
			 „Dacă iera musai să leş pruncu sângur oleacă, atunci mama
		 trăbuie să-l astupe cu zad’iie ii, că atunci nu să apropie n’imic rău
		dă iel.”413
Determinările magice însă începeau deja chiar din perioada sarcinii, când
pentru gravidă erau pescrise o serie de restricţii pe care trebuia să le respecte, iar
şirul acestora continua cu altele cu privire la momentul naşterii. Se practică de
exemplu ca la prima scaldă a copilului să i se pună flori, ca să fie frumos ş.a.m.d.
Calitatea copilului, viitorul său depinde deci, conform credinţelor, de respe410
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Informatoare Ecaterina Sajtos, născută Rotar (1908–1998) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
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catrea numeroaselor procedee magice menite să-i asigure sănătatea, bunăstarea,
întregul viitorul. La rândul său momentul ursirii viitorului unui copil era decisiv,
tocmai de aceea se încerca influenţarea acestuia în mod favorabil, prin înduplecarea ursitoarelor, prin modul cum acestea erau tratate la venirea lor:
„La tri zâle după ce să naşt’e pruncu vin ursâtoarile la casa lui ca să-i spuie
norocu. Iele îs tri. Torcătoare îi toarce d’emu, apu până ce ie toarce Dăpănătoare
zâce că ce şi cum s-a-ntâmpla cu iel. Moart’e îi ce care îi taie până la urmă firu.
Apu d’emu ajunje apoi în ceri, la Dumn’ezo, şi să tă dăsdapănă până ce să gată
firu. Atunci moare uomu. … Şi ca viaţa pruncului să fie lungă şi plină dă bucurii,
părinţî aşt’eaptă ursâtoarile cu mâncare şi băutură pusă pă masă. Poat’e-poat’e
or fi mai darn’ice cu micuţu.”414
Această perioadă vulnerabilă a copilului se prelungeşte însă până la data botezului, dar şi alte momente importante din viaţa lui sunt înconjurate de o sumedenie de practici şi credinţe, (de exemplu efectuarea primilor paşi, înţărcatul, tăierea
moţului etc.).
Căsătoria este şi ea însoţită de practici magice cu scopul de a determina norocul conjugal, înţelegerea dintre cei doi, cât şi fertilitatea noii familii:
„La cunun’iie aşe iera obiceiu să puie în poale la mn’ireasă on prunc, c-apu să
aibe şi tânării prunci mulţ şi mândri.”415
Prin procedeele sale menite să asigure integrarea defunctului în lumea de dincolo moartea se înscrie de asemenea în rândul momentelor importante din viaţa
insului uman:
„Când mure cin’eva atunci ii să pun’eu ban’i pă uăt’i ca să ţâie uăt’ii înt’işi.
Mai târzâu ban’ii aceşt’e ii să pun’eu în brâncă, ca să aibă cu ce plăt’i drumu în
lume ciielaltă.”416
„La mort să-i pui cu iel în copârşeu lucrurile cile draji, că dacă nu, nu să poat’e
hod’in’i şi vin’e după iele.”417
Dar nu numai în cazul acestora, ci şi în activitatea zilnică a omului putem surprinde astfel de procedee. Magia devine deci o adevărată armă pentru el în fiecare
zi a vieţii sale, îl însoţeşte şi îl ajută la nevoi. Ea este inseparabilă de viaţa acestuia,
speranţa în succes, grija şi teama de nereuşită fiind latimotivele care determină
viaţa sa:
414
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Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1915–1999) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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„Dă treburi mari să nu t’e-apuci mn’ercure, că nu ţ-a mere bin’e.”418

În cadrul practicilor magice se folosesc diferite ingrediente. Acestea puteau
fi obiecte din metal, plante miraculoase (de exemplu mătrăgună), accesorii din
hainele diferitelor persoane, excrescenţe şi secreţii ale corpului (de exemplu sânge,
salivă) etc., care erau socotite însăşi persoana de la care proveneau.
Se apela şi la proprietăţile curative ale unor plante sau alimente, cum erau
usturoiului, brusturelul, salcâmul, busuiocul sau sânzâienele, folosite toate în cadrul magiei terapeutice. Marea majoritate a plantelor folosite în medicina populară trebuiau adunate înainte de răsăritul soarelui, şi de obicei până la solstiţiul de
vară, moment de la care în colo plantele începeau să dea îndărăt, deci nu mai erau
eficace. Erau culese în general de femei bătrâne sau „iertate”, care cunoşteau acele
descântecele care se rosteau atunci când erau culese:
„Leacurile nu să put’eu strânje oricând şi dă oricin’e! Ciie care mere să le culeagă trăbuie să fie o muiere bătrână, iertată, dară. Apu iasta mere cu noapt’e-n cap
pă hotară şi culeje dă tăt’e cile. Apu când culeje trăbuie să şi dăscânt’e, ca ierburile
să aibă put’ere şi să fie leac la uom.”419
Putem constata însă că, în privinţa medicinei populare, dincolo de valenţele
magice atribuite unor plante, există şi o experienţă empirică bazată pe observaţii,
ce face ca, cele mai multe plante şi obiecte întrebuinţate de descântătoare pentru
vindecarea unei boli să se dovedească într-adevăr eficiente.
Bolile se tratează prin diferite moduri:
		
– prin descântec (de exemplu în cazul deochiului),
		
– prin maslu făcut de trei sau şapte popi,
		
– prin post,
		 – prin rugăciuni (făcute de şapte femei bătrâne ori citindu-se Visul
		
Maicii Domnului sau Paraclisul Maicii Domnului de trei ori
		
de către trei copii),
		– prin a se bea apă sfinţită (de exemplu pentru a trata durerea
		 
de dinţi),
		
– cu rouă (de exemplu în cazul durerii de ochi),
		 – prin afumare (de exemplu contra sperieturii),
		
– cu ceai (de exemplu în cazul tusei),
		
– cenuşă (de exemplu în cazul unei muşcături),
		
– unguente (de exemplu în caz de durere a membrelor) ş.a.m.d.
Poporul a avut din cele mai vechi timpuri vraci şi „doftori” („doptor”), care
erau uneori călugări, preoţi, dascăli iscusiţi, dar de cele mai multe ori „babele doftoroaie”, care ştiau să dea leacuri de o valoare terapeutică uimitor de reală.
418
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Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.

Fenomenul magic în societatea tradiţională

331

Un procedeu de vindecare, atât a omului, cât şi a animalului era exorcizarea,
adică trimiterea bolii, a răului ce s-a cuibărit în corp prin puterea cuvântului şi
a gestului. În cazul unor boli provocate de fiinţe necurate, tămăduitorii aplicau
tratamente speciale. De cele mai multe ori însă se mergea la popă spre a cere ajutor, pentru că el era omul lui Dumnezeu. Un mod de tratare era şi încercarea de a
înşela şi alunga boala prin sperierea ei.
Un ingrediente necesar şi cel mai des utilizat în diferitele procedee este apa,
mai bine zis cele două variante ale acesteia: „apa nă-ncepută” sau „apa sfinţâtă”,
adică apa specială, înzestrată cu virtuţi miraculoase. Obţinerea acestei ape se făcea în moduri diferite.
De exemplu în cadrul unor practici apa sfinţită era adusă de la mai multe biserici, în timp ce pentru procurarea apei neîncepute se efectua un ritual anume:
„După apă nă-ncepută trăbuie să t’e duci nant’e d-a să face zâuă la fântână.
Acolo luua-i cu ulceaua dă tri uări, da dă doauă uări o ţâpai jos şi numa p-a triie
o duce-i acasă. Pă drum nu iera sclobod să vorbeşt’i cu n’ime, n’ici să t’e uiţ napoi!...
Iară ulceaua o astupai cu palma, să nu să verse apa… Apu tătă zâua mai trăbuie
şi să post’eşt’i.”420
Această apă era utilizată şi în cadrul binecunoscutelor descântece de deochi,
procedeul fiind următorul:
„Dă d’iuăt’i să dăscânta aşe: luua-i o uulceauă dă apă nă-ncepută în care
rupei noauă dărăbuţuri dă pită şi noauă stropi dă apă sfinţâtă tă dăscântând şi
rugându-t’e la Bunu Dumn’ezo. Mai pun’ei în apă şi fir dă busuioc şi făcei cu cuţâtu aşe, cruce în apă dă noauă uări... Apu dup-aceie îi dăd’ei să beie dă tri uări dân
apă bet’eagului. Apa care rămân’e era ţâpată la ţâţâna uşii t’inzî, apoi a tărnaţului şi a ogrezî. Dacă mai rămân’e, atunci o ţâpai pă cân’e. Dacă iel să scutura, era
bistoş că bet’eagu o fost d’iuăt’et.”421
Substanţele folosite la descântat trebuiau deci luate şi folosite după un anumit
ritual, respectat riguros pentru că de aceasta depindea eficacitatea descântatului.
Apa neumblată, această băutură cu valenţe magice, se lua, deci, înainte de a se
face ziuă, şi era adusă astupată cu palma ca să nu se verse nici un strop şi fără să se
vorbească cu cineva pe drum, şi fără să se privească înapoi. Cărbunii se stingeau
numărându-se îndărăt, iar după luarea lor în folosinţă ingredinetele se aruncau în
locuri neumblate. Textele descântecelor erau însoţite şi de unele gesturi, se făcea
semnul crucii de trei ori, se închinau icoanei ş.a.m.d.
Cum se putea însă descoperi dacă cineva este deochiat? Procedeul era următorul:
420
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Ecaterina Sajtos, născută Rotar (1908–1998) din Chitighaz.
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„Linjei dă tri uări pă frunt’e pruncu şi dă fiieşcare dată zâcei: „Doamn’e
ajută, Maică Sfântă!”. Dacă frunt’e pruncului o sânţei aşe, sărată, bistoş că iera
d’iuăt’et.”422
„Dacă on prunc să-nbolnăve, atunci mă-sa dăloc îl linje pă frunt’e şi dacă
vid’e că frunt’e ii sărată, şt’ie că-i d’iuăt’et. Atunce dăloc să duce la o babă care să
pricepe să dăscânt’e. Asta luua o ulceauă cu apă nă-ncepută şi…”423
Prin vrăji şi deochi se stricau oamenii şi animalele. Prin descântece se alungau
unele duhuri rele care se cuibăreau în corp. La nevoie se descânta şi animalelor, iar
atunci se foloseau şi tărâţe sau boabe, care apoi se dădeau lor.
În cadrul practicilor menite să trateze diferitele boli se mai foloseau şi obiecte
care ameninţau boala, cum sunt cuţitul, fusul, mătura, foarfeca, cheia, lingura,
pieptenele, acul sau secera. Aceste obiecte deseori sunt prezente şi în cadrul exorcismelor.
Femeile din sat însă încercau să prevină deochiul printr-un simplu procedeu
în cadrul căruia scuipau de trei ori zicând următoarele:
		„Ptui, ptui, ptui! Să nu t’e d’iuăt!”424
Focul are calităţi sacre, căci el vine de la Dumnezeu. Rolul său în cadrul practicilor magice tocmai din această cauză este deosebit. Focul din vatră, cel care
păzea casa de influenţele nefaste ale farmecelor, care lua puterea vrăjilor şi putea
îndepărta duhurile rele sau vindeca, putea servi şi la practicarea unor vrăji, de
exemplu la cele de dragoste sau de reîntoarcere a manei furate.
În localitatea Micherechi se practica arderea în foc a unui vârf de coasă părăsită care apoi se băga în lapte zicându-se:
„Nu ard laptile, nici vaca, numa pă cine o dus laptile dî la vacă.”425
În vederea păstrării manei laptelui căreia i se acorda o deosebită atenţie, se
apela la numeroase de procedee de protecţie:
		– animalele erau protejate prin diferite rituri magice pentru perioada
		 
când erau scoase afară la păşune,
		– de asemenea se protejau şi coteţele sau grajdurile unde acestea erau
		 
adăpostite în timp de noapte sau în perioadă de iarnă,
		
– sub pragul acestor clădiri se presăra sare, iar la uşă se agăţa un lanţ,
		– nu se dădea de la casă lapte de la vacă după asfinţitul soarelui sau la
		 
sfârşit de săptămână ş.a.m.d.
422
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Ibidem.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informatoare Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996) din Chitighaz.
Colta, Elena Rodica, Repere pentru o nitologie a românilor din Ungaria, Editura
Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004, pag. 51.
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Un ingrediente important al practicilor magice este şi roua, cu ajutorul căreia
putea fi furată mana vacilor. Adunarea acesteia se efectua noaptea de către o femeie bătrână, care, dezbrăcată, umbla pe hotare, ca să adune în cârpele legate de picioare rouă, pe care apoi o strecura, ca să o folosească în cadrul procedeului magic.
După cum am amintit mai sus, roua se mai folosea şi pentru a asigura sănătate
şi putere omului:
„Dacă o avut cineva bube, uă numa o vrut şi fiie sănătos tăt anu, să duce în
Vin’ere Mare nant’e dă răsărit în ogreadă şi să spăla cu oleacă dă rauă. Aşe ii să
făce pt’ele ca la pruncu amu născut.”426
Recuzitele folosite de iniţiaţii practicilor magice de dragoste de asemenea au
fost diverse. Ei foloseau de la plante (fasole, porumb), instrumente casnice (lingură,
oglindă, sită, cuţit, mătură), ingrediente cu valenţe magice (apă neîncepută, sare,
cărbuni, pâine), până la animale (pisică, broască) tot ceea ce credeau că le este de
folos. Cu ajutorul acestor „boscoane” îşi pregăteau protagoniştii vrăjile care aveau
menirea să atragă persoana dorită spre cel care comanda sau trimetea farmecul:
„Când cin’eva făce vrăji ca să fie dragă cuiva, atunce luua o uală şi pun’e în ie
cât’e tăt’e: boabe dă păsulă, fire dân păru celui drag, fire dân han’ile lui, pun’e şi o
broască ş-o păpuşe... Apu cum le pun’e în uală, aşe şi dăscânta. Dup-aceie să duce
la mn’ezu nopţî şi îngropa uala la răscruce dă drum.”427
Unele practici presupuneau introducerea substanţelor de esenţă magică în băutura flăcăului sau fetei.
„Îi dăstul să-i dai să beie oleacă dă mătrăgună făcută dă babe şi nu mai ai
treabă cu iel.”,428
declară informatorii de la sat.
Alteori era suficient însă să acţionezi doar asupra locului unde a stat odată o
persoană sau un animal. Procedeul, care avea la bază magia contagiaoasă, era la
fel de eficace ca şi celelalte. Se practica chiar şi luarea umbrei cuiva, procedeu prin
care se influenţa o persoană în scopul de a-i face rău fără ca acesta să ştie de la cine
vine.
Desigur o acţiune trebuia executată într-un anumit interval de timp. Se ştie
că pentru tratarea unei boli trebuie să te rogi toată ziua sau toată noaptea, iar pentru împlinirea dorinţelor se postesc 9 marţi ori nu se doarme 7 zile. Unele femei
posteau la rând fiecare zi a săptămânii, dar numai câte una în fiecare săptămână.
Adică în prima săptămână lunea, în a doua marţea şi aşa mai departe:
426
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Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
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„Zî şi noapte să rugau la capu bet’eagului. Apu îi dăd’eu să beie tăt felu dă
ceaiuri dân ierburi, da şi apă sfinţâtă. Muierile iară să rugau şi cit’eu ruji dân
cărţâle dî la beserică.”429
„Dacă ţ-ai pus în gând ceva şi tare ai vrut ca să ţî să-nplin’ească, atunce trăbuie să posteşt’i mai mult’e zâle d-a rându. Da nu iera sclobod să spui la n’ime că
ce faci şi dâr ce, c-apoi nu să-nplin’e.”430
O acţiune magică putea fi repetată de mai multe ori. Deseori repetarea se face
la anumite intervale, nu în aceeaşi zi. Uneori însă trebuia ca performerii să fie mai
mulţi la număr: şapte femei bătrâne pentru alungarea ciumei, trei sau şapte popi la
un maslu, trei copii ca să se roage pentru ploaie ş.a.m.d.:
		„Cu dăudu umblau cât’e tri prunci. Apu…”431
„Când să face maslu la biserică, atunci vin mai mulţ popi. Cât’e tri uă mai
mulţ…”432
Textele de asemenea alcătuiesc parte integrantă a diferitelor rituri magice.
Folclorul românesc dispune de exemplu de un bogat repertoriu de descântece destinate tratării diferitelor boli, atât fizice, cât şi psihice ale omului.
Simion Florea Marian consideră vraja, fermecătura şi desfacerea trei specii
deosebite ale poeziei populare. În timp ce descântecul are întotdeauna în vedere
alinarea şi vindecarea diferitelor boli corporale, de care suferă un om sau un animal, scopul vrăjilor este de a constrânge pe cineva contra dorinţei şi voinţei sale să
asculte şi să facă toate cele ce i se spun şi se pretind de la dânsul, a farmecelor de
a se face plăcut şi frumos, iar al desfacerilor este cel de a îndepărta toate vrăjile şi
farmecele care au fost trimise asupra altuia.
Mijloacele de întrebuinţare în cadrul vrăjilor, numite de popor şi „făcătură”,
„faptă re”, „strâcat” depind de scopul în care acestea sunt utilizate. Deseori pot
fi însă şi dăunătoare, tocmai din această cauză toţi care se ocupă de vrăji sunt
priviţi cu ochi răi de către cei din jurul lor, sunt consideraţi „oamen’i lepădaţi de
Dumn’ezo” şi „fără (dă) leje” pentru că ”umblă cu lucruri năcurat’e”. Conform
credinţelor ajutorul lor nu vine de la Dumnezeu, ci au de face cu duhuri necurate.
Farmecele nu doresc să provoace rău nimănui, au ca scop frumosul, de a te
face plăcut cuiva, deci tot ceea ce se foloseşte la această practică magică este cât se
poate de curat: plante mirositoare, rouă etc.:
„Apu n’e sămănam busuioc, pă care-l udam cu apă purată-n gură. Dân iel
apoi rupem cât’e-o crenguţă ş-o purtam la t’ept, ca să le fim draji ficiorilor.”433
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Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Florica Pilan, născută Szretykó (1913) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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La fel se întâmplă şi în cazul desfacerilor, prin mijlocirea cărora este îndepărtat un rău făcut cuiva. Aceste procedee însă nu sunt simple vrăji. Ele au ca scop
nu numai îndepărtarea răului provocat, ci şi întoarcerea lui asupra celuia care l-a
trimis.
Desfacerile oricând pot fi practicate, nu există o restricţie legată de timpul
efectuării lor. Cum se constată că i s-a făcut rău cuiva, imediat se şi apelează la
remediu. Caută o femeie ştiutoare care să intervină magic, „până ce răuu nu să
cuibăreşt’e în el”.
Descântecul este un text folcloric preponderent versificat, având un caracter
magic şi un anumit ritual de rostire. El circulă prin cale orală, cunoscând mai
multe variante. Desigur pe parcursul secolelor sau cules astfel de texte şi sau şi
publicat. Variantele scrise ale descântecelor se purtau ca talismane.
Specia este destul de veche. A fost atestată la cele mai vechi popoare alle lumii,
caldeeni, asiro-babilonieini sau egipteni. Desigur erau cunoscute şi la traci şi la
daci. Dovadă în acest sens este opera lui Platon Charmides, unde el atribuie lui
Socrate următoarele cuvinte:
„La fel este acum şi cu descântecul nostru. L-au învăţat acolo, în armată, de la
unul din medicii traci ai lui Zalmoxis.”
Descântecul poate fi un text de facere, de vrajă, de farmec sau de desfacere.
Descântatul este un ritual care pretinde anumite condiţii pe care nu le poate îndeplini oricine. Performerul trebuie să fie neapărat o persoană care crede în eficacitatea descântecului şi în existenţa puterilor oculte. Aceste lucruri sunt mai puţin
caracteristice pentru tineri, deci cei care vor practica astfel de procedee se vor
alege în primul rând din rândul celor mai vârstnici.
„Tânării n’ici amu, da n’icii mai dămult nu pre or crezut în aşt’e. Le-o lăsat
dară treburile, pă sama bătrân’ilor.”434
Omul de la sat credea că descântecul este de provenienţă sfântă. Această credinţă este demonstrată şi de infomaţia de mai jos:
„Să zâce că atunci când Maica Precistă o văzut cât’e rele pot face muierile care
or avut legătură cu dracu, o învăţat şi ie pă cile cu Dumn’ezo, cum să tămăd’ească
tăt’e bolile cile rele.”435
Din punct de vedere al textului putem observa că acesta constă din o serie de
motive care se succed într-o anumită ordine, mai mult sau mai puţin fixă, uneori
putând chiar şi lipsi careva, ceea ce nu scade însă eficacitatea ritualului:
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Informatoare Sofia Munteanu, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
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		 – rugăciunea sau invocaţia,
		 – povestirea alegorică,
		
– exorcismul sau blestemul adresat bolii sau agentului care a provocat
		  necazul, care se termină cu indicarea locului unde să meargă
		  
aceasta,
		
– urarea sau menirea,
		– încheierea.
Un element important în tehnica magică a descântecului este enumeraţia sau
gradaţia, care constă în recitarea în ordine descrescândă a numerlor de la 9 la 1,
prin care se urmăreşte scăderea şi trecerea bolii, cum scade şi cifra de la 9 la nici
unul:
		

„Când dăscânţ tăt’e tra şi le numeri îndărăt.”436

Textele nu se învăţau, trebuiau „furat’e”, tocmai din această cauză sunt cunoscute multe variante ale aceluiaşi tip de descântec. Nu se învaţau niciodată intenţionat, ci în mod involuntar:
„Dăscânt’ecu nu să-nvăţa! Iel trăbuie furat, că numa aşe ave put’ere!”437
O altă condiţie era păstrarea secretă/în secret a textului, pentru că altfel îşi
pierdea eficacitatea:
„Meseriie să ţân’e în titoc, că dacă-i faci reclam, nu-i n’ici d-o haznă.”438
După cum putem observa, în trecut, descântecul a oferit un calmant verbal
şi o serie de substanţe şi tratamente utile, totuşi se pot observa unele simptome
care ar prevesti dispariţia lui. Dispar descântătoarele, se reduce treptat lungimea
textelor, tinerii prezintă o atitudinea de rezervă faţă de acestea, creând şi o specie
nouă, cea a descântecelor-parodie.
Nu numai soarta descântecelor însă, ci şi a multor alte lucruri legate de viaţa
satului tradiţional ne îngrijorează. Poate că practicile magice şi vrăjile datorită caracterului lor ar putea să dispară la un moment dat din lumea satului, deşi acest
lucru pare a fi fără putinţă. Lucian Blaga afirma că sufletul omului se simte mult
mai bine într-o lume alcătuită conform principiilor magice, decât într-o lume alcătuită după legi mecanice. Pentru că lumea văzută magic este însufleţită, deci mult
mai familiară sufletului omenesc.
„Oricâtă critică i s-ar aduce e aproape sigur că ideea magicului nu va putea să
436
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Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.
Ibidem.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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fie niciodată izgonită din conştiinţa umană. Iar dacă ar fi izgonită de aici, e sigur
că ideea magicului va continua să palpite în subconştientul uman, înrâurind de
acolo orientarea în cosmos şi cele mai alese simţăminte ale noastre.”
declară marele filosof.
Odinioară magia a alcătuit o parte integrantă a vieţii de zi cu zi a satului tradiţional, a fost una dintre principiile coordonatoare ale activităţii sale. Poate, datorită acestui fapt, atunci când ne căutăm rădăcinile, când retrăim cu nostalgie
datinile strămoşilor noştri, încearcăm şi o reînviere a unor ritualurilor magice, în
deosebi a celora care vizează norocul şi destinul fiinţei umane.
Sau poate că nici nu trebuie să vorbim despre o reînviere a acestora?!
R. Munchemblend spunea următoarele:
„Nici unui timp nu i-a lipsit magia. De la începuturile lumii, ea a însoţit paşii omului pe toate continentele. În umbra religiilor, uneori chiar în interiorul lor,
cel mai adesea într-o îndârjită concurenţă, magia poartă un crâmpei de sacru,
de transcendent, un crâmpei din ceea ce depăşeşte fiinţa pământeană, pentru a-i
vorbi de supranatural şi pentru a-i oferi certitudinea, speranţa sau iluzia că poate
acţiona eficient asupra lumii invizibile. Vehicul al unei căutări eminamente umane a securităţii, magia se integrează cu uşurinţă în anumite sisteme sociale sau
politice cărora le poate construi chiar osatura sau, dimpotrivă, cu ale căror autorităţi, neliniştite de influenţa lor asupra supuşilor, poate intra brutal în conflict.”
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„Aşe i-o fost data...”439
(Despre destin)

„Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!
										Copac pribeag uitat în câmpie,
											Cu fruct amar şi cu frunziş
											Ţepos şi aspru-n îndârjire vie.”
		
(Tudor Arghezi Psalm)

Omul satului tradiţional este conştient de faptul existeţei sale în timp. Un
timp relativ limitat, căruia îi este subordonat. Însă ştie totodată şi că poate învinge
timpul, prin diferitele demersuri moştenite de la generaţiile anterioare. Pentru că
până ce trecutul este o realitate obiectivă, un lucru deja efectuat, iar prezentul este
doar un curs al lucrurilor, în conştiinţa sa viitorul este posibilul neprevăzut şi nesigur, a cărui poartă deschisă oferă omului nenumărate posibilităţi de intervenţie.
Astfel spune şi proverbul indian:
„Trecutul este o amitire, viitorul un secret, iar prezentul un cadou.”
										
Timpul îşi are efectele sale asupra vieţii umane.
„Uomu să naşt’e, apoi creşt’e şi păţeşt’e mult’e în viaţa lui, ca până la urmă să
moară. Uomu tă să sâleşt’e, să treacă iut’e păstă tăt’e şi uită că-i trece aşe şi viaţa
cu asta.”440
constată un informator, iar altul continuă astfel:
„Viaţa uomului îi ca o poveste şi tătă lume îşi are poveste lui. Când ieşt’i tânăr nu baji n’imica-n samă, tăt’e-s bin’e cum îs. Da pă cum îmbătrân’eşt’i mult’e
să-nşt’imbă.”441
În legătură cu desfăşurarea vieţii cea mai răspândită credinţă este aceea că ea
este predestinată, adică hotărâtă de la început, poate chiar de la momentul conceperii fiinţei umane.
Românul crede că destinul unui om este hotărât în momentul capital al vieţii
439
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Studiu publicat în volumul Simpozion. Comunicările celui de-al XVIII-lea Simpozion
al cercetătorilor români din Ungaria, Giula, 2009, pag. 232–256.
Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Nicula (1927) din Chitighaz.
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sale, în momentul sosirii lui în această lume, care îi rezervă nenumărate surprize
plăcute, dar şi unele mai puţin plăcute.
În comunităţile tradiţionale persistă credinţa că, în general, în cea de-a treia
noapte după naşterea unui copil ursitoarele vizitează casa acestuia spre a-i sorti
viitorul:
„Ursâtoarile vin la casa uomului când ii să naşt’e on prunc. Iele îs tri. Una
toarce firu, alta-l dapănă şi-ţ spun’e data, iară a triie ţân’e o foarfică în brânci şi
cu ie îţ taie firu.”442
Importanţa acestui moment se remarcă şi prin faptul că oamenii încearcă să
pătrundă acest mister, să cunoască viitorul copiilor lor. Moaşa, care este o mijlocitoare între oameni şi spiritele destinului, tocmai cu acest scop se ascunde în
casă pentru a trage cu urechea, şi a afla cele sortite noului venit, în timp ce cei ai
casei efectuează diferite demersuri pentru a influenţa în mod favorabil mersul lucrurilor. Ursitoarele sunt primite în casă curată şi ospătate cu fel şi fel de bunătăţi,
aşezate pe masă. În casă mai trebuie să domine şi o veselie, care ar putea atrage
bunăvoinţa lor.
Ursitoarele, numite la grecii antici Moire, iar la romani Parce, sunt de obicei
trei fecioare sau zâne care apar în casa unde s-a născut un copil pentru ca să-i
stabilească soarta. Ele sunt torcătoarele destinului, având fiecare o funcţie bine
definită: una toarce firul, alta-l deapănă, iar a treia îl taie. Destinul rostit de ele
este trecut apoi în Cartea ursitelor sau Cartea vieţii, despre care vom aminti
puţin mai târziu.
Un atribut important al torcătoarelor mitice este foarfeca, cu ajutorul căreia
întrerup firul vieţii omului. Rolul acesta revine celei mai mici, pe care tradiţia românească deseori o confundă cu Moartea:
„Ce mai mică, adică Moart’e, ţân’e în brâncă foarfica. Apu pântră tăiişurile ii
trece firu, pă care atunci îl taie când ie vre.”443
Naşterea, acest moment crucial din viaţa fiecărui om, este desigur plin de demersuri care vin în ajutorul influenţării în mod favorabil a viitorul insului uman.
Din punct de vedere al efectelor magice, o deosebită importanţă este acordată în
cultul tradiţional românesc primei băi a copilului. În cadrul acesteia se utiliza, pe
cât era posibil, o albie nouă în care se turna apă neîncepută. În această apă erau
aşezate plante şi flori miraculoase – (busuioc, etc.) -, obiecte ritualice cu funcţii
apotropaice şi de stimulare (pâine, bani de aur etc.), cât se turna şi puţină apă
sfinţită. Baia era însoţită de formule magice de un conţinut augural, iar apa era
aruncată după baie la rădăcina unui copac sau în locuri neumblate.
Cufundarea în apă a întregului corp sau spălarea rituală a unei părţi a corpului, spălatul sau scăldatul ritual, la toate popoarele şi în toate timpurile alcătuia un
442
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Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Maria Turla (1914–1994) din Aletea.
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demers de o deosebită valoare, deoarece au funcţia unui rit de purificare, practicându-se la toate etapele de trecere, cât şi la momente cruciale sau sărbători mari
ale anului (naştere, botez sau Sântoader, Paşti, Sânjorj etc.).
		
Nu numai în cadrul riturilor de naştere, ci şi în cadrul celorlalte momente
importante din viaţa umană putem regăsi demersuri care vizează cunoaşterea sau
influenţarea viitorului. Un bogat repertoriu al acestora îl putem surprinde studiind, de exemplu, şi magia premaritală, care era practicată mai ales de fete de mărit.
Aceste practici se executau în deosebi la anumite date fixe ale anului, cum Anul
Nou, Sânzîiene, Sfântul Andrei etc.:
„Fet’ile care or vrut să-şi afle că ce le-a aduce norocu ţâneu tătă zâua post
nant’e d-a vin’i popa cu cruce. Apu când iel vin’e fata îş însămna bin’e locu ind’e
aiesta o stat, ca sara să să culce în locu cila ca să-ş viseză norocu... Lângă cap îş
pun’e ş-o ulceauă cu apă, că să zâce că acela i-a fi rânduit, care în vis a vin’i şi a
cere dî la ie apă.”444
Una dintre cele mai răspândite şi cunoscute variante ale magiei premaritale
practicată şi de către românii din Ungaria în seara Anului Nou este Vergelul. Despre acesta informatorii povestesc în felul următor:
„În sara dă Anu Nou n’e strânjem noi fet’ile şi ficiorii la o casă, apu n’e jucam
d-a verjeluţăle. Apu jocu iesta să juca aşe: pun’em trispece blid’e pă masă şi su iele
pun’em sare, cocotoare, in’el, cărbun’e, t’eaptăn, câlţ, ban’i, pită, aţă şi cât’e-tăt’e.
Blid’ile le întorcem cu fundu-n sus şi cu iele astupam lucrurile… Apu cin’eva stăt’e
la uşe cu spat’ile, uă ieşe afară să nu vadă că ind’e ce am pus. Noa, când noi gătam, o t’emam pă ce d-afară să-ş coat’e data. Apu aceie arăd’ica on blid… Acolo
iera cocotoare… O, că mândru a fi!, zâcem noi şi râd’em. Alta arăd’ica pită… Asta
însămna că a fi gazdă bună… In’elu însămna că a fi găzdac, câlţu că a fi păros, şi
aşe mai dăpart’e. Aşe n’e jucam. Dân ce aflam su blid gâcem cum n’e-a fi norocu
la mărit.”445
Omul satului crede şi că starea sa sufletească, cât şi orientarea spiritului său
pot determina împrejurări importante în viaţă.
		

„Cum trăieşt’i, aşe ţî-i şi norocu!”446

susţin oamenii.
În viziunea omului de la sat lumea există după o ordine, lucrurile îşi au condiţia lor şi totul merge după „rânduiala” care le-a fost dată, pentru ca să îndeplineas444
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Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitghaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Rotar (1922) din Chitighaz.
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că rostul pentru care ele fuseseră create, între ele, desigur, existând şi o strânsă
legătură, chiar interdependenţă:
„Lucrurile şi tăt’e ce-s pă lume asta au o rânduială. N’imic nu mere numa aşe,
dă capu lui.”447
Se credă că lumea împreună cu toate legile sale, este creată de Dumnezeu, care
este unicul împuternicit de a modifica mersul lucrurilor:
„Viiaţa şi lucrurile merg după cum le-o rânduit Dumn’ezo. Tăt’e să leagă una
dă alta şi acărcum îi suci în coace şi-n colo, tăt’e s-or întâmpla după cum vre El.”,448
„Oricât t’e fereşt’i, ce ţî-i scris, tăt’e le păţăşt’i!”,449
trag concluzia informatorii.
Apropo, „scrisă”!
Puţin mai devreme aminteam despre faptul că tot ce îi este rânduit omului
este trecut într-o carte numită Cartea vieţii sau Cartea ursitelor.
„Ieste o carte ind’eva în cer, apu acolo îi scris tăt ce ţî s-a întâmpla în viaţă.”450
declară o informatoare.
Această carte conţine o listă a drepţilor care se bucură de binecuvântarea divină. Despre acest lucru putem citi şi în unele pasaje ale Bibliei – Exodul, 33, 32
sau Apocalipsa lui Ioan, 3, 5. În ea sunt înşirate faptele bune şi rele ale fiecărui
individ (sau chiar şi ale unor comunităţi – Enoh, 81, 2,) notate de îngerul păzitor
sau lista acelor evenimente care urmează să se întâmple în viitor, cât şi răsplata
fiecăruia:
„Universul este o imensă carte; literele acestei cărţi sunt scrise toate, în principiu, cu aceeaşi cerneală şi transcrisă pe tabla eternă cu condeiul divin; toate sunt
transcrise simultan şi sunt indivizibile; de aceea fenomenele divine esenţiale, ascunse în „secretul secretelor”, au luat numele de „litere transcendente”. Şi aceleaşi
litere transcendente, adică toate creaturile, după ce au fost virtual condensate în
omniştiinţa divină, au fost coborâte, prin suflul divin, la niveluri inferioare şi au
compus şi format universul care există.”
afirma şi marele înţelept Ibn Arabi în Dezvăluirile de la Mecca.451
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Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Informator Ghorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
Riffard, Pierre, Dicţionarul esoterismului, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, pag. 58.

344

Aspecte ale gândirii umane

Omul însă nu ar fi el om, dacă nu ar crede că îşi poate depăşi destinul, şi nu
numai al său, ci şi al altora, modificându-l după plăcerea lui.
„Haba, că cin’e n-ar vre ca lucrurile să margă după placu lui!”,452
râd informatorii.
Numai că pentru a-şi modifica cineva destinul în primul rând trebuia să-l cunoască!
În lumea aceasta modernă ne surprinde faptul că tot mai mulţi sunt cei care
încearcă să pătrundă misterul viitorului, apelând la ajutorul unor persoane mai
mult sau mai puţin iniţiate în descifrarea acestuia, oameni care printr-un şir de
practici reuşesc să se ridice la un nivel de viaţă superior condiţiei umane obişnuite. Aceştia pot fi astrologi, adică persoane care se ocupă de studierea corpurilor
cereşti şi a efectelor lor asupra fiinţei umane, numerologi, adică persoane care pot
descifra valoarea simbolică, încărcătura sacră şi forţa magică a diferitelor numere,
grafologi, adică persoane care pot descifra virtuţile ascunse exprimate prin scrisul
cuiva, fenomen despre care J. Böhme afirma în De signatura rerum următoarele:
„Şi nu există în natură nici un obiect, creat sau zămislit, care să nu-şi exprime forma sa interioară prin aspectul lui exterior, căci interiorul are întotdeauna
tendinţa de a se exprima; aşa se face că puterea şi forma ne permite să vedem cum
fiinţa eternă, realizându-şi dorinţa, s-a manifestat într-o imagine şi cum această
fiinţă eternă apare sub toate formele diverse pe care noi le putem vedea şi le putem
cunoaşte: astre şi elemente, creaturi, copaci şi plante. De aceea semnătura conţine
raţiunea cea mai perfectă.”,453
cât şi simpli ghicitori sau cititori în cărţi, eventual vrăjitori.
Se apela la persoane despre care se credea că sunt capabile să pătrundă misticul/misteriosul, spre a cunoaşte şi modifica, dacă era cazul, cele predestinate.
Poporul credea că aceste persoane văd şi aud printr-o ureche şi un ochi interior şi
pot dezvălui omului simplu viitorul fără ca ei să-l creeze, doar prin a-l percepe şi
transmite pe cel deja dat de la un altul, care putea fi însă nu numai Dumnezeu, ci
şi un demon.
În Grecia şi în Roma antică de exemplu existau celebre locuri unde zeii puteau
fi consultaţi. Sanctuare, dintre care cel mai cunoscut era cel de la Delfi, unde Pitia
dădea oracolele lui Apolo.
Numeroşi profeţi erau veneraţi în trecut pentru posibilitatea lor de a avea
darul prezicerii viitorului, cum sunt şi Moise, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel. Ei
aveau misiunea de a comunica poporului voia lui Dumnezeu, de a condamna nedreptăţile, de a anunţa nenorocirile care se vor ivi, cât şi pedepsele divine.
Deci din cele mai vechi timpuri adevăraţii iniţiaţi, prin căi cunoscute numai
de dânşii, aduceau celor interesaţi, informaţii din lumea cealaltă intrând în contact
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Informator Ioan Munteanu (1908–1990) din Chitighaz.
Riffard, Pierre, op. cit., pag. 251.
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cu spirite sau alte fiinţe, pentru ca cei vii să se poată orienta mai bine în viaţa lor.
Mesajele puteau fi citite sub mai multe forme: glob de cristal, cărţi, pălmi, ceai,
cafea, oase, pietre, oglindă, fântână, ş.a.m.d., dar putea fi transmis şi printr-o revelaţie.
Dintre obiectele enumerate mai sus oglinda şi fântâna par a fi cele mai des
utilizate de românii din Ungaria în cadrul practicilor efectuate. Oglinda este însă
un obiect ritualic şi simbolic mitic de cea mai mare importanţă în toate culturile
lumii, ca şi oricare altă suprafaţă capabilă să reflecte lumea. Este un obiect al cercetării şi al cunoaşterii în care se caută mereu chipul adevărat al lucrurilor. Este
şi un hotar între lumea de aici şi lumea de dincolo, astfel că spargerea ei aduce
desfiinţarea acestuia, atrăgând totodată şi nenorocire asupra celuia care a spart-o:
„Cin’e sparje o cocotoare, atâţa an’i n-ave noroc în cât’e dăraburi s-o spart.”454
„Dacă o fată uă on ficior sparje o cocotoare, să zâce că atâţa an’i nu s-a mărita
în cât’e dăraburi uo spart.”455
Este însă periculos să priveşti în ea atunci când, cu ocazia anumitor perioade,
graniţele dintre cele două lumi sunt vulnerabile. De exemplu, noaptea, în zile de
echinox sau solstiţiu etc.
Fântâna uneşte lumea divină cu adâncurile pământului, cât şi este un ochi
deschis spre cer, tocmai de aceea i se acorda o deosebită importanţă şi se leagă de
ea practicarea numeroaselor ceremonii cum paparuda sau unele obiceiuri premaritale. Oamenii de la sat cred şi că:
„Dacă faci o fântână, atunci până la al nouălea n’eam ai pomană.”456
Despre apelarea la persoane iniţiate informatorii povestesc astfel:
„T’e duci la vrăjitoare. Apu ie cu boscoan’ile ii făce ceva şi tă le-ndruga aşe
ş-aşe, şi-ţ cit’e ce vid’e ie acolo că să-ntâmplă. Îţi put’e spun’e şi dacă ţ-o făcut
uarecin’e ceva rău, ad’ică ţ-o făcut vrăji cin’eva.”457
„Merem la ţâgănci, că iele şt’ieu să cit’ească dân cărţ.”458
Desigur pentru osteneala lor aceste persoane erau plătite, aşa că nu e de mirare că în scurt timp s-a înmulţit numărul lor. Oamenii credincioşi susţineau însă
că apelarea la ajutorul acestor persoane nu este corectă, Biblia chiar şi interzice
contactarea lor:
454
455
456
457
458

Informatoare Maria Turla (1914–1994) din Aletea.
Informatoare Sofia Szretykó, născută Samfira (1929) din Aletea.
Informator Ioan Ţapoş (1915–1995) din Aletea.
Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.
Informatoare Ana Pilan (1910–1995) din Otlaca-Pustă.
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„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni
să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,
de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu
ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.
Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea
ta.”
						
(Deuteronomul 18, 10-12.)
		

„Nu-i bin’e să-ţi iscod’eşt’i norocu!”459

susţin şi mulţi oameni.
Omul de rând ne având însă acces totdeauna la astfel de persoane vizate în
studierea destinului, încerca să-l descifreze cu ajutorul semnelor pe care mediul
său i le transmitea, era atent la comportamentul animalele sau al plantelor, cel al
obiectelor ş.a.m.d. Din acest lucru s-a format un corpus întreg de credinţe legate
de descifrarea viitorului.
De exemplu se crede că:
		
– dacă ţi se zbate pleoapa stângă dragostea îţi este trădată,
		
– dacă îţi ţâuie urechea se vorbeşte despre tine; dacă este cea dreapta,
		  te vorbesc de bine, dacă este cea stânga, te vorbesc de rău,
		
– în ce direcţie zboară buburuza acolo ţi se află ursita,
		 – dacă buburuza rămâne nemişcată este semn rău, poate chiar de
		  moarte, însă dacă se aşează pe capul cuiva este semn bun,
		 – atâţia ani trăieşti de câte ori cântă cucul după ce l-ai întrebat „Câţi
		 
ani am să trăiesc cucule?”, ş.a.m.d.
Una dintre nenumeratele căi erau şi visele premonitorii, despre care, datorită
lui Jung şi Freud, psihologii şi psihanaliştii au ajuns să susţină că cel puţin una
dintre fazele somnului ar putea fi favorabilă percepţiei.
„Visu-ţ poat’e arâtă şi că ce s-a întâmpla cu t’in’e mân’e uă păstă câtăva vreme.”460
afirmă oamenii satului.
Deseori se întâmpla ca însuşi omul să fie înzestrat cu o putere proprie de a
presimţi, prevedea viitorul.
Puţin mai devreme aminteam despre noroc. Conform credinţelor populare
Norocul, numit Fortuna de către grecii antici, personifică destinul benefic al omului în mitologia română. Deseori este confundat cu îngerul păzitor care întovărăşeşte omul întreaga lui viaţă, de la naştere până la moare.
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Informatoare Florica Şimonca, născută Gábor (1911) din Otlaca-Pustă.
Informatoare Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996) din Chitighaz.
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„Când să naşt’e uomu ii să naşt’e şi norocu.”461
susţin informatorii.
De noroc însă nu bemeficiază toată lumea în mod egal.
		„La un’ii cu păharu, la alţî cu linguriţa!”462
declară un informator.
Din naştere sunt consideraţi norocoşi cei care se nasc în zi de duminică sau cei
care se nasc cu câte o aluniţă pe corpul lor:
„Semn’ile dî pă pt’ele îs semn’e dă mare noroc şi d-aceie să nu tai păru dî pă
iele că-ţ pt’ere norocu.”463
Despre aceste mici excrescenţe pigmentale de pe pielea omului se mai credeau
multe alte lucruri, de exemplu:
– în cazul femeilor:
		
– dacă se află deasupra sprâncenii drepte, arată o căsătorie timpurie,
		
– dacă se află deasupra sprâncenii stângi, arată o căsătorie târzie,
		 – dacă se află la colţul ochiului arată un caracter cuminte şi echili		  
brat,
		 – dacă se află pe obrazul drep indică că avem de-a face cu o femeie
		  sentimentală şi cu multe aventuri amoroase,
		
– dacă se află pe obrazul stâng indică faptul că în calea succesului va
		  întâmpina multe şi mari obstacole,
		 – dacă se află deasurpa buzei indică o fire veselă, senzuală, căruia îi
		  
place luxul,
		
– dacă se află pe pieptul drept arată că femeia este predispusă să cadă
		  dintr-o extremă în alta,
		
– dacă se află pe pieptul stâng indică o fire generoasă, puţin uşuratică,
		
– dacă se află pe talie arată că va avea mulţi copii,
		
– dacă îl poartă pe umărul drept indică o viaţă norocoasă,
		 – dacă pe cel stâng indică o viaţă cu multe încurcături şi greutăţi
		  
financiare;
– în cazul bărbaţilor:
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– dacă se află pe frunte la dreapta indică glorie şi bogăţie,
– dacă se află la stânga greutăţi finaciare,

Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
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– dacă se află pe frunte la mijloc indică o dragoste fericită,
		
– dacă se află pe gât la stânga indică viaţă grea,
		
– dacă se află în faţă indică o carieră strălucită,
		
– dacă se află pe bărbie arată că se va bucura de stima multora,
		
– dacă se află pe urechi indică că nu va avea griji de nimic,
		
– dacă se află pe maxilarul stâng indică sănătate şubredă şi viaţă dez		  
ordonată,
		
– dacă se află pe umeri arată că va avea o viaţă grea şi va munci ca un
		  
bivol,
		
– dacă se află pe coasta dreaptă indică o fire nehotărâtă,
		
– dacă se află pe coasta stângă indică un simţ al umorului.
După cum putem observa - şi de data aceasta - cele enumerate mai sus valorifică o străveche simbolică a părţilor corpului uman, scara de valorificare pozitivă
sau negativă se bazează pe veche poziţie de stâng-drept.
Stimularea norocului, cât şi menţinearea lui era urmărită şi în cazul respectării numeroasele restricţii şi prescripţii de care abundează sistemul credinţelor
populare. De exemplu în scopul asigurării reuşitei unei acţiuni se practicau următoarele lucruri:
		
		
		
		

– porneai la drum în zi de luni, nici într-un caz în zi de marţi,
– te sculai cu piciorul drept din pat,
– nu te întorceai din drum pentru că îţi vor merge lucrurile îndărăt
ş.a.m.d.

Pentru a nu izgoni norocul deja existent al casei sau al unei persoane se practicau următoarele lucruri:
		
– nu se mănâncă pe pragul casei, în gura hornului sau pe vatră, nici în
		  picioare pentru că este semn de sărăcie,
		
– nu se scoate gunoiul afară din casă după asfinţit pentru că dai afară
		  cu el norocul,
		 – din cimitir nu se aduce nimic acasă, de la un mort norocos însă se
		  păstrează ceva ş.a.m.d.
Semne care indicau mersul favorabil al lucrurilor erau următoarele:
		
		
		
		
		
		

– dacă cineva îţi ieşea în faţă cu plinul,
– dacă găseai bani sau potcoavă,
– dacă dormi cu faţa în sus şi mâinile peste cap,
– dacă în casă nouă primul venit este bărbat,
– dacă de Anul Nou primul care intră în casa ta este bărbat ori ţigan,
– dacă găseşti trifoi cu patru sau mai multe foi, ş.a.m.d.
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Bunăstarea unei familii era indicată de faptul că la casa lor îşi făceau cuib
rândunele sau berze. Omul satului mai credea şi că atunci „când îţ scârţâie uşe
dimineaţa să bagă Norocu-n casă.”464
Importanţa magiei augurale se manifestă şi prin salutul românilor. Întâlnindu-se, cât şi la anumite ocazii, ei se salută în felul următor:
			„Hai, noroc!”,
			„Noroc şi ban’i!”,
			„Noroc bun!”,
			„Doamn’e dă!” sau „Dă, Doamn’e!”,
			
„Doamn’e dă şi mai adă!”.
Ghinionul putea fi prevestit din următoarele semne:
		
		
– la Anul Nou primul venit în casă este femeie,
		
– trece prin faţa ta o pisică neagră,
		
– te visezi cu ţigană sau cu şarpe, ş.a.m.d.
Săvârşirea unor acţiuni puteau atrăge după sine chiar şi pericol de moarte:
		
		
		
		

– dacă umblii cu un picior încălţat, altul descălţat,
– dacă stau 13 persoane la o masă,
– dacă ard trei lumânări într-o odaie,
– dacă calci peste altcineva, ş.a.m.d.

Despre ghinionişti se crede că:
		
		
		
		

– „îi mărg rău lucrurile”,
– „îi cu bube pă cap”,
– „i-o sărit perna dă su cur/fund”
– „sărac, put’e-a drac” etc.,

el însuşi plângându-se astfel:
		„Tătă lume-i n’eam, numa io pă n’ime n-am!”,
în timp ce despre cel norocos se zice că:
		
		
		
		
		
464

– „îi mere bin’e”,
– „trăieşt’e ca-n Sânul lu Avram”,
– „o ajuns cizma pă masă”,
– „l-o prins pă Dumn’ezo dă picior”,
– „îi buiac dă cap dă bin’e ce-i mere”,
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– „tă la dâmb să cacă cân’ile”,
– „îi putrăd dă găzdac”,
– „are putrăd dă băn’et”, etc.

Ghinionul se leagă de tine în toate acele cazuri când îngerul tău se îndepărtează de tine, deci când un om:
		
– ameninţă pe cineva cu cuţitul,
		
– mănâncă alimente necurate,
		 – mănâncă fructele trandafirului sălbatic, deoarece din acesta a fost
		  făcută cununa de spini a lui Isus Cristos,
		
– participă la jocuri cu măşti etc.
Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în cazul în care provoci un lucru/fenomen
care este interzis de legile date de Dumnezeu, omori, minţi, faci rău, nu cinsteşti
pe cei bătrâni, pe Dumnezeu, pedeapsa putând fi chiar foarte aspră, de la moarte,
boli, chinuri, pierderea averii etc., până la blestemul pe care îl trimiteau asupra ta
sau chiar asupra familiei tale, având poate efect până la al şaptelea neam:
		
„Când cin’eva face on rău altuie, blăstămu trimis pă capu lui dâr faptă poat’e
să să înt’ingă şi până la n’epoţî şi străn’epoţî lui, până la a şapt’ile n’eam.”465
Credinţa în existenţa Norocului vine în sprijinul afirmării că destinul individual este prezis şi fixat de către cineva – Dumnezeu, Ursitoare etc. –, şi că omul
face tot posibilul ca să-l păstreze ori să şi-l îmbunătăţească. În cazul multor popoare el deseori este proiectat sub forma unei roţi, tocmai pentru că ea ar reprezenta
cursul evenimentelor. Roata este simbolul hazardului, a urcărilor şi coborârilor,
a succeselor şi înfrângerilor. Deseori este asociată cu soarele, iar simbolismul ei
se identifică şi cu cel al cercului, de care se leagă nenumărate rituri magice. Roata
prezentă într-o casă, conform credinţelor, izgoneşte relele de acolo.
Norocul, cât şi ghinionul, te caută nominal. Defapt se afirmă următoarele:
„Nomina sunt numina.”,
adică numele sunt voinţe cereşti. Un lucru fără nume nu există. Fiecare fiinţă are
un nume, care îi este propriu, iar dacă se reproduce corect se poate acţiona asupra
sa. De aici provine tabuul nominal/onomastic, adică ţinerea în secret a unor nume
divine, cât şi cel de a nu pronunţa numele unor fiinţe temute, pentru a nu le invoca.
În tradiţia populară română obiceiul de schimbare a numelui cuiva îşi trage
obârşia de aici. Scopul este de a institui un nou statut fiinţei umane, de obicei al
unui copil bolnăvicios a cărui viaţă era periclitată.
Numele prezintă esenţa obiectului sau a persoanei şi are capacitatea de a le
465
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substitui. El a căpătat şi însuşiri sacre şi forţe magice. Datorită acestui fapt din
vechime i s-a creat o adevărată mitologie şi o ritualitate a manipulării sale. A cunoaşte numele cuiva sau a ceva îneamnă şi o putere de a-l stăpâni.
Sistemul onomastic tradiţional are şi o funcţie apotropaică, de aceea la românii din Ungaria se practicau următoarele obiceiuri:
		„Dacă nu vrei să moară pruncu , pun’e-i ş-on nume titcoş.”466
		

„Dacă nu vrei să moară pruncu pun’e-i numile l-on strămoş mort.”467

Omul norocos este considerat de comunitatea din care făcea parte om cu pază
bună sau om născut cu o binecuvântare divină.
În credinţele populare ale românilor turtureau este acea pasăre care întruchipează îngerul păzitor, este semn al pazei divine, crezându-se că locul unde ea îşi
face cuib se află sub protecţia divină, tocmai din această cauză nu este bine să-i
strici ciubul pentru că atragi o nenorocire asupra capului tău sau a familiei tale:
„La casa la care ş-o făcut cuib turturele îi cu noroc, tumna c-oaceie nu-i sclobod să-i strâci cuibu, că ţ-a mere şi norocu dî la casă.”468
Binecuvântarea este un gest sau o formulă plină de eficacitate, care aduce unei
persoane, unei colectivităţi ori unei fiinţe protecţia sau ajutorul divin. Ea poate fi
concepută în două feluri:
		
– ca o eulogie, o favoare sau un dar ce vine de la Dumnezeu,
		
– ca o eulogemenie, o stare de exaltare a credinţei în Dumnezeu, lău		  
darea Lui.
Ieşind din contextul religios binecuvântarea poate fi considerată şi o infuzare
a unei influenţe spirituale de la o persoană la alta. Aceasta din urmă poate fi, la
rândul său de două feluri:
		
sau
		

– prin gest (Geneză 48, 15-17),
– prin formulă (Deuteronomul 33, 1-6).

Binecuvântarea poate fi obţinută de cineva doar dacă a efectuat în viaţa sa
lucruri bune, plăcute lui Dumnezeu, acesta primindu-o ca răsplată pentru faptele
sale.
Jurământul, specie a magiei verbale, este şi el o posibilitate care poate atrage
după sine binecuvântare, dar şi pedepse uneori. Este o formulă pronunţată so466
467
468
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lemn pentru confirmarea unui adevăr sau pentru a convinge de o angajare fermă
la îndeplinirea unei misiuni. Iniţial presupunea invocara unui spirit sau zeu drept
martor şi garant.
„Aşe să mă ajut’e Dumn’ezo!” sau „Sus îi Dumn’ezo!”
încheie povestirea câte un informator atunci când vrea să te convingă de adevărul
său.
Sacralitatea sa este subliniată de asprimea pedepselor ce se aplicau celuia care
nu-şi îndeplinea juruinţele. Biblia abundă de descrierea jurămintelor spune, executate sau încălcate, cele din urmă urmate de pedepsele divine. Poporul crede că
încălcarea unui jurământ constituie un motiv suficient pentru ca sufletul omului
să ajungă după moarte în Iad:
„Cuvântu dat să-l împlin’eşt’i, că altfel n’ici în fundu Iadului nu-i ave
hod’ină!”469
Jurământul poate fi de mai multe feluri, în funcţie de către cine este susţinut
– militar, al demnitarilor de stat, cel hipocratic al medicilor ş.a.m.d. –, numeroase
dintre ele persistând până în prezent.
Atunci când cineva nu respectă legile scrise şi nescrise ale lumii ori încalcă
jurământul făcut, atrage asupra sa o pedeapsă, chiar şi una mai gravă, precum
blestemul.
Blestemul este o formulă şi/sau un gest profan magic sau religios, care aduce
nenorociri prin forţa cuvântului, eficacitatea ritualului sau recurgerea la o existenţă transcendentă. Este un act de magie verbală bazat pe credinţa în puterea
cuvântului de a institui, de a modifica o stare existentă. El poate fi chemat sau
trimis asupra unui lucru sau a unei persoane. Blestemul poate însă desemna şi
starea cuiva sau ceva care este condamnat la o nenorocire pe care o atrage şi pe
care o transmite:
„Blăstămată-i zâua în care s-o născut!”
Deseori este utitlizat în scop de răzbunare, de pedepsire. În atingerea acestuia
este invocată mânia sau urgia unei divinităţi prin formule fixe sau improvizate.
Ele pot fi de mai multe feluri:
			
			
			
			
469

– rostite de mânie,
– care umăresc umilirea cuiva,
– încărcate de dispreţ,
– care se apropie de înjurătură.
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Blestemele uneori urmăreau obţinerea adevărului, deveneau chiar garanţii
ale acestuia, căutând şi ocrotind pozitivul. Ele trebuiau să pedepsească şi răzbunând făcea dreptate, încercau să reintroducă o lege ignorată. Formulele folosite de
oameni deseori erau însă de o duritate marcantă, chiar îngrozitoare, mai ales cele
care pedepseau cu moarte, înspăimântând oamenii şi înfricoşindu-i:
		„Bată-l Dumn’ezo!”,
		

„Uşt’e-l, Dumn’ezo pă picioare!”

Defapt despre picior mai multe popoare credeau că este simbolul legăturii
omului cu pământul, iar urma lăsată de cineva este un semn al existenţei sale, deci
dacă aceasta este luată şi distrusă, adică se scotea din pământ şi după ce se usca se
distrugea, se putea acţiona asupra omului.
La fel se proceda şi cu umbra cuiva, umbra fiind interpretată ca o dublură a
persoanei, o întruchipare a sufletului despărţit de trup. Tocmai de aceea se manifesta un mare respect pentru umbra omului, nu se călca pe ea. Există însă vânători
de umbră, care luau măsura umbrii cuiva fără ştirea lui şi o zideau în temelia unei
construcţii.
Marile blesteme ale mitologiei şi religiei privesc uneori întreaga istorie a umanităţii, destinul unui popor sau oraş de exemplu Sodoma, Gomora, Ninive etc.
Cel mai dur blestem este rostit în Biblie atunci când Dumnezeu l-a blestemat pe
Adam şi printr-însul toată omenirea:
„Omului i-a zis:” Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din
pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este
acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate
zilele vieţii tale;
spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp.
În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pânea, până te vei întoarce în pământ,
căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.”
							
(Geneza 3, 17-19.)
Blestemul poate fi de mai multe feluri şi din punctul de vedere că cine-l rosteşte. El poate fi rostit şi de mamă şi de tată, de iubit părăsit/iubită părăsită etc.
Blestemul părintesc este aproape imposibil de a fi anulat. Românul crede că este
cu neputinţă de dezlegat tocmai de aceea ca putere/eficacitate îl aşează lângă cel
arhieresc, căruia îi acordă efecte de temut. Despre blestemul de mama se crede că
se extinde până la al 99-lea neam:
„Dacă pă cin’eva îl blastămă mă-sa, acela tătă viiaţa lui îi nănorocit şi cu iel
şi urmaşii lui, până la a noauăzăci şi noauăle n’eam.”470
470

Informatoare Maria Borbil, născută Nicula (1914–2000) din Chitighaz.

Aspecte ale gândirii umane

354

Un alt blestem de mare gravitate era cel de a nu fi îngropat. Este binecunoscută frica multor popoare de a nu-şi îngropa mortul, de a nu-i acorda ultima cinste,
lucru care ar însemna oprirea defunctului de a se reîntoarce în ţărâna de unde
provine, de a se putea odihni pe veci.
„Nici pământu să nu-l primască!”,
„Nici în mormânt să nu-i t’in’ească!”
îşi rostesc dârzele sentinţe femeile din sat.
Cele mai multe blesteme de acest gen condamnă mortul la neputrezire, ceea
ce nu numai că i-ar bloca reîntoarcerea la Pământul Mumă, ci ar însemna totodată
şi transformarea sa în strigoi sau alte fiinţe malefice.
Unele popoare antice practicau şi obiceiul pregătirii unor tăbliţe (tabulae de
plumb sau din alte metale) pe care înscriau blesteme mai apoi le îngropau în morminte pentru ca şi zeii subpământeni să afle despre pedepsirea defunctului.
Practicile magice care vizează pedepsirea iubitului infidel sau a iubitei infidele
includ toate demersurile şi riturile folosite cu scopul de a provoca, aţâţa şi menţine
dragostea. Acestea cuprind atât magie albă, cât şi neagră şi se practică în deosebi
în zi de sâmbătă sau duminică, în zori, până la răsărit, deseori apelându-se la persoane specializate:
„Dacă o lăsat drăguţu pă una apu aciie să duce la vrăjitoare. Vrăjitoare îi
spun’e ce şi cum să facă. Îi spun’e să fure dî la el ceva şi să le aducă numa la ie,
c-apoi ie tă le bobon’e şi le descânta, că numa ie şt’iie ce face. Apu iel apoi uă săntorce la fată, uă să-nbet’eje dă, vai dă capu lui.”471
Unele rămăşiţe, mai modeste ca formă, ale acestora pot fi găsite şi în cântecele noastre populare mult îndrăgite. Cine nu cunoaşte de exemplu următoarele
versuri:
„Lua-l-ar dracu şi-l ducă şi pă care-l t’eamă D’iurcă!…”
Cercetând mai atent domeniul blestemelor putem constat că femeile sunt mereu mai predispuse să compună astfel de ofensive, care deşi sunt de o deosebită
vehemenţă, pot fi anulate în anumite circumstaţe. În primul rând a acţiona asupra
cuiva numai atunci este posibil, dacă într-adevăr avem un drept asupra sa, nu este
suficient numai să crezi/pretinzi că ai:
„Ai grije pă cin’e sudui, că poat’e să-ntorc tăt’e îndărăt!”472
471
472
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Acest drept este în primul rând al Creatorului, dar el poate deriva şi dintr-o
autoritate – cea părintească, de pildă – sau să fie o „explozie” a unei stări-limită,
mizeria materială, asuprirea, lipsa de speranţă etc.
Umanitatea şi-a pierdut binecuvântarea primordială soarta sa fiind hotărâtă
de un blestem, consecinţă a păcatului srămoşesc. O formă drastică de pedepsire
a fost şi încurcarea limbilor, adică interzicerea cominicării şi cooperării între cei
care se uniseră în trufia lor. Pentru că cel care vorbeşte o altă limbă este străin,
deseori chiar şi duşman.
Biblia abundă de prescrieri şi legi, dintre care nerespectarea celor mai multe
atrage după sine o pedeapsă aspră. Deuteronomul, cea de-a cincea carte a lui Moise este chiar un cod de legi, în care cele mai multe greşeli sunt aşezate sub puterea
blestemul:
„Blestemat fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o
urâciune înaintea Domnului, un lucru ieşit din mâni de meşter, şi care-l va pune
într-un loc ascuns!”
…
Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!”
…
Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!”
…”
(Deuteronomul 27, 15-26. şi Deueronomul 28, 15-37)
La câteva popoare, printre care şi la indieni chiar şi zeii puteau fi blestemaţi,
dar acest lucru nu putea fi făcut numai de înţelepţi, care prin viaţa lor de pustnici
deveneau susţinătorii unor puteri mari. Conform credinţelor aceştia totdeauna
erau şapte la număr.
Până ce „blăstămu” invocă abaterea unei nenorociri asupra unui adversar sau
mânia lui Dumnezeu asupra cuiva, o invocare a urgiei/furiei divine – boală, nenorocire, sărăcire, etc. –, imprecaţia/înjurătura/ocara este o figură de stil în care se
enunţă la modul imperativ dorinţa pedepsirii unei persoane, singulare sau a unei
colectivităţi. Este o formă a magiei verbale, un relict degradat al descântecului şi al
blestemului, tocmai de aceea este considerat deseori un blestem minor. Românii
la stări de tensiune, care presupun descărcări deprecaţionare faţă de persoane sau
obiecte ce li se opun, înjură. Cu cea mai mare uşurinţă exclamă în felul următor:
			„Bată-l norocu, să-l bată!”,
			
„Mânci-o focu dă treabă!”,
			
„Mânce-l putrădu să-l mânce!”
			„Pita maichii tale!”, etc.
Sătenii afirmă chiar că:
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„Ficioru care nu şt’i suduii dă mamă să-nsoară cu greu.”473
Cel care înjură ştie că păcătuieşte, că are „fire re”, „sucă re”. Totul este rezolvat
însă cu un „Doamn’e, iartă!” dezlegându-se astfel de păcatul săvârşit.
Omul satului trăia într-o certitudine şi nesiguranţă. Pe de o parte se simţea
aproape de Dumnezeu, pe de altă parte dinspre lumea de dincolo soseau semnele
şi mesagerii capabili să-l sperie. Uşor putea astfel rătăci sau greşi. Defapt toată
lumea susţine că:
„Nu ieste uom fără zmântă/hibă.”474
Păcatul este o abatere de la Dumnezeu, o despărţire de El. Toate abaterile de
la cele obişnuite sau de la cele rânduite de Dumnezeu puteau fi tratate/rezolvate
prin pocăinţă. Pentru că exista o frică de judecata de apoi.
Se zice că păcatul este boala care atrage moartea sufletului. El poate fi de mai
multe feluri, de exemplu păcatul spre moarte este atât de grav că pocăinţa este cu
neputinţă. Păcatul strigător la cer este împotriva vieţii şi al familiei. Fenomenele
care îl generează pot fi: omuciderea, sodomia, pervertirea firii, asuprirea văduvelor,
orfanilor sau a săracilor, necinstirea părinţilor ş.a.m.d.
„Îi strâgător la cer ce-o făcut cu mă-sa şi cu tată-so când beiie! Îi băt’e şi-i suduie, numa să-i deie ban’i cu care să poată mere la birt.”475
povesteşte o femeie despre un sătean.
Păcatul strămoşesc/originar/adamic provine din evenimentul confruntării
şi neascultării lui Dumnezeu. A fost provocat de voinţa omului de a-şi modifica
statutul originar sub ispitirea Diavolului. Acesta se transmite de la o generaţie
la alta. Omul prin persoana lui Adam, părintele neamului omenesc, a primit şi a
călcat porunca lui Dumnezeu, de aceea toate fiinţele umane suportă consecinţa
actului său, izgonirea din Rai, pedeapsa celora care îndrăznesc să se identifice cu
Dumnezeu.
Omul care păcătuieşte şi se căieşte deseori plânge. Plânsul este semnul durerii, al jalei şi al disperării, provocat uneori de frica pedepsei care îi putea aştepta
după actul săvârşit. În cultura arhaică i se acordau însă şi valenţe magice. Deosebită atenţie i se acorda, de exemplu, plânsului copilului. Se crede că:
„Dacă pruncu plânje în somn noapt’e, îl zoclot’ec duhuri rele.”476
Râsul este o expresie a bucuriei. El este asociat cu Soarele. Se crede că dacă
473
474
475
476

Informator Ioan Muntean (1908–1990) din Chitighaz.
Informator Gheorghe Ardelean (1921–2001) din Chitighaz.
Informatoare Florica Tulcan, născută Nicula (1915–1993) din Chitighaz.
Informatoare Florica Bojti, născută Szarka (1929) din Aletea.

„Aşe i-o fost data...”

357

râzi în somn eşti pus sub ocrotirea forţelor binelui, iar despre copilul care râdea în
somn se zicea că:
„Să joacă cu iel Maica Precistă/înjerii.”477
Păcatul odată săvârşit trebuie judecat. Fiecare păcătos este judecat atât în viaţa sa, cât şi după moarte pe baza actelor bune sau rele săvârşite. Creştinii cred că la
sfârşitul lumii acesteia Isus se va întoarce înzestrat cu puterea de a lega sau dezlega
păcatele. La ultima judecată se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu toate fiinţele
pentru a li se face dreptate. Pentru unii acest eveniment va fi un act de binecuvântare şi de mulţumire, pentru alţii însă unul de osândă.
„La capătu lumii tăţ om da samă cum am trăit şi ce-am făcut şi numa dupaceie a mere fieşt’ecare la locu lui dă hod’ină.”478
Păcatul este o condiţie umană comună tuturora, de la care nimeni nu se poate
sustrage fără ajutor divin. Odată săvârşind un păcat cel care a păcătuit putea să
se mântuie printr-o răscumpărare sau prin pocăinţă, ori aducând o jertfă. Răscumpărarea printr-o faptă bună aducea eliberarea omului de păcatul săvârşit şi
restabilirea sa în drepturile sale de fiu al lui Dumnezeu.
„Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
„Porunceşte copiilor lui Israel, şi spune-le: „Să aveţi grijă să-Mi aduceţi la vremea hotărâtă, darul Meu de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, cari
îmi sunt de un plăcut miros. …”
				
(Numeri 28, 1-2,)
Destinul fiecărui om se sfârşeşte prin tragicul eveniment al morţii.
Moartea este o consecinţă a păcatului originar, fenomen în cadrul căruia
aceasta pune stăpânire pe trup. Ea vine să simbolizeze condiţia de limită a existenţei, depăşită însă de Isus Cristos, care precum şi cântecul spune: „Cu moartea
pre moarte” a călcat.
„Fiecare om are un d’emn în ceri care să tă dăzdapănă. Apu când ii să gată
firu, moare şi el.”479
îmi povestea mama când eram mică. Omul satului interpretează astfel fenomenul:
		– „ii s-or gătat zâlile”,
477
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479

Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
Informatoare Ecaterina Ardelean, născută Nicula (1933–1996) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
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în timp ce despre cel care se află pe moarte zicea:
		– „ii-s numărat’e zâlile”.

Despre cel care mai trăia încă în ciuda anilor petrecuţi deja pe pământ sau a
bolii de care suferea de mult timp zicea:
		– „mai are zâle dă trăit”,
iar despre cel care a trăit puţin:
		– „o avut zâle puţân’e”.
În credinţele poporului român Moartea este un duh nevăzut. Mai de mult se
vedea – era o femeie bătrână, cu dinţii mari, degete lungi şi subţiri. Dumnezeu a
făcut-o nevăzută, ca omul să nu ştie ziua şi ceasul morţii sale, ea executând totdeauna poruncile Acestuia. Ea însă îşi are vestitorii săi şi soliile sale, formându-se
un adevărat repertoriu al semnelor care prevestesc sosirea ei. Se crede, de exemplu, că moare cineva din casă dacă:
		
– cârtiţa îşi face muşuroi lângă peretele casei,
		 – bufniţa (în unele variante este cucuveaua) seara cântă la o casă sau
		  stă acolo (Defapt bufniţa are atribute de zeiţă a morţii şi este o bună
		  cunoscătoare a tainelor vieţii şi morţii.),
		
– crapă sau cade jos icoana de pe perete,
		
– urlă câinele întors cu capul spre casă,
		 – trosneşte mobila,
		
– visezi că eşti înger sau mireasă, ori că îţi cad dinţii din gură,
		
– cununa făcută de Sânzâiene cade jos de pe acoperişul casei, ş.a.m.d.
Omul de la sat crede chiar şi despre strănut că acesta vine să indice moartea
cuiva, de aici formându-se obiceiul de a zice unui om care strănută: „Să trăieşt’i!”.
Defapt strănutul deseori este primul simptom al unei boli, nu e de mirare dacă se
credea că a strănuta pe stomacul gol nu este semn bun. Strănutul însă este interpretat şi ca o manifestare a sacrului prin el confirmându-se cele afirmate.
„Dacă zdrăvii după ce spui ceva, însamnă că spui ad’evăru.”480
La romani de asemenea era un semn de bun augur. Ei susţineau chiar că atunci
când se naşte o fată frumoasă Cupido strănută.
Moartea atrage după sine separarea unităţii trup-suflet prin întoarcerea trupului în ţărâna din care a fost creat:
480

Informatoare Zenobia Gábor, născută Rediş (1900–1990) din Otlaca-Pustă.
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„În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pânea, până te vei întoarce în pământ,
căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.” 			
						
(Geneza 3, 17-19.)
Sufletul însă este nemuritor şi îşi păstrează după moarte individualitatea. Sufletul este principiul formator al personalităţii, elementul raţional, prin care fiinţa
umană se distinge de celelalte creaturi. El face omul om, ca fiinţă liberă, personală
şi nemuritoare.
Fiinţa umană primeşte existenţa după trup ca rezultat al unei naşteri din alte
trupuri, în timp ce sufletul este creat din voinţa lui Dumnezeu, prin suflul divin
într-un mod cunoscut numai de Creator. După Zohar el locuieşte în cer şi îi este
dat omului pentru o scurtă durată. După moartea cuiva el se reîntoarce la locul său
pentru a aştepta voinţa Domnului.
În unele culturi se crede că în momentul în care cineva încetează să mai râvnească după bunurile pămâteşti şi nu-i mai este caracteristică setea de a se renaşte,
viaţa lui nu mai este condusă de cele trei vicii fundamentale - dorinţa, ura, greşeala
–, se atinge Nirvana.
Conform credinţelor multor popoare după moarte omul ajunge ori în Rai ori
în Iad. Raiul sau Paradisul/Edenul este locul unde locuieşte Dumnezeu şi unde
ar dori să ajungă şi omul. El este locul vieţii ideale, loc promis celor drepţi, putând
fi după concepţia omului, o grădină, un oraş ideal, un lăcaş în cer, poate chiar ”în
al nouălea cer”, după cum susţine românul. El este păzit de arhangheli, iar cheile
porţilor sale se află în mâna Sfântului Apostol Petru. Accesul la acest loc se face
doar cu îngăduinţa divină, în unele zile ale anului porţile Raiului însă sunt deschise. Acest fenomen a fost descris în felul următor de către Simion Florea Marian
în lucrarea sa Sărbătorile la români:
„… crede poporul că tot într-această seară se deschide cerul, şi numai acei oameni îl văd când se deschide cari sunt foarte buni la Dumnezeu. Cei care pretind
a-l fi văzut deschizându-se spun că în acel moment e foarte frumos şi strălucitor
atât în cer cât şi pe pământ. Iar această deschidere a cerului sau a cerurilor, care
se întâmplă de regulă numai odată pe an şi anume: ori spre Anul Nou, ori spre
Bobotează, ori spre Paşti sau spre Crăciun, se face, după cum cred şi spun românii
din unele părţi ale Moldovei, atât de repede ca şi cum ar clipi cineva din ochi sau
ca şi cum ar deschide o carte şi iar ar deschide-o de trei ori după olaltă. Iar când se
deschide, atunci acolo se arată mai întâi ceva tare albastru, apoi o roşeaţă de-ţi ia
ochii, şi cine o vede, să ceară de la Dumnezeu în acea clipeală ce pofteşte, că toate
i se vor da.”481
În timp ce Raiul ar fi locul ideal pentru toţi, Iadul numit şi Gheena/Hades/
Sheol este locul unde se duc sufletele morţilor care au dus o viaţă plină de păcate
săvârşite. Este un ţinut subteran unde domneşte întunericul. Acest ţinut al um481

Marian, Simion Florea, Sărbătorile la români, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 1997, vol. I., pag. 7.
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brelor lipsit de bunurile vieţii pământeşti, doar ulterior a devenit loc de pedeapsă
a păcătoşilor, după ce el a fost dat în stăpânire Diavolului:
„În Iad domneşt’e d’iavolu. Acolo ajung cei păcătoşi şi cei care or păcătuit împotriva altuie. Acolo sufletu lor îi t’inzuit dă draci şi ard’e-n focu Iadului.”482
Destinul omului pe acest pământ pare să fie, deci, destul de interesant, oferint
nenumărate căi de interpretare. În unele culturi se susţine că fiecare ne naştem
într-un statut anume, fără a exista o posibilitate de a o schimba. În cazul altora
se crede în existenţa unor fiinţe cu destin superior. Mitologiile diferitelor culturi
abundă de personaje care posedă atribute care îi fac de neînvinşi până ce le posedă pe acestea. Astfel de personaj erau şi Samson, a cărui putere se afla în părul
său, Achille, care avea unicul loc vulnerabil călcâiul său ş.a.m.d., ei venind parcă
să reprezinte una dintre năzuinţele cele mai secrete ale fiinţei umane: atingerea
imortalităţii.
Am ajuns să parcurgem şi de data aceasta un drum foarte lung într-un timp
relativ scurt, făcând cunoştinţă din nou cu o parte interesantă a bogatului şi complexului sistem de credinţe care caracterizează cultura populară românească.
Spre că va făcut plăcere acest lucru!
După cum am putut observa mentalitatea tradiţională trebuie înţeleasă ca un
complex de fapte magice, religioase şi empirice. Multe răspunsuri la întrebările
care îi tulburau pe oameni le găsim în acel mod complex de a vedea şi de a interpreta fenomenele şi lucrurile din jurul lor, în sumedenia de rituri prin care ajung
să acţioneze asupra acestora. Ele îşi au originea în cele mai vechi timpuri. În viaţa
tradiţională practicile magico-religioase împreună cu credinţele constituie şi azi
un corpus de date ce acţionează în viaţa omului, iar nouă ne revine datoria de a le
cunoaşte şi înţelege.
Ca încheiere aş repeta cuvintele mamei mele, care mereu spunea:
„Tătă lume-şi are / poartă cruce lui.”483
Oare este neapărat necesar să ştim cât este de lung drumul pe care îl vom
parcurge ducându-o cu noi, câte obstacole şi încercări ne sar în faţă, ori putem rămâne oameni în adevăratul sens al cuvânului şi fără acest lucru pentru acei câţiva
ani pe care îi petrecem pe acest pământ?
Răspunsul să-l dea fiecare după plăcerea sa.

482
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Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
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Rituri de purificare a spaţiului484
„De aceea am venit pe această lume,
pentru ca undeva să ne simţim acasă.”
(Áron Tamási)

Aţi intrat vreodată într-o încăpere unde nu v-aţi simţit bine şi abia aţi aşteptat
să ieşiţi de acolo? V-aţi simţit vreodată epuizat de puteri după ce aţi întâlnit pe
cineva?
Practic în aceste cazuri aţi intrat în contact cu un spaţiu impur, unde bântuie
energii negative, sub diverse forme: morţi care nu au părăsit încă lumea noastră
din cauza unor motive, efectele rămase în urma unui eveniment tragic (moarte,
boli, omoruri etc.).
Toate acestea ne provoacă acele sentimente greu de trăit, la care unii suntem
mai sensibili, mai receptivi, alţii însă mai puţin. Defapt, precum înaintăm în timp
această sensibilitate manifestată faţă de activitatea energiilor negative a devenit tot
mai puternică.
Nu este deci de mirat faptul că datorită acestor lucruri încercăm să creăm
o atmosferă calmă, plină de energii pozitive, favorabilă modului nostru de viaţă.
Greu găsim însă spaţiu perfect din punctul de vedere al energiilor prezente, însă
prin diferite demersuri îl putem îmbunătăţi. Şi câte nu facem pentru a trăi într-un
mediu mult râvnit! Demersurile făcute în atingerea acestui scop însă nu sunt deloc
noi şi nici ieşite din comun.
În cele ce urmează vom urmări cum s-a manifestat omul de la sat atunci când
a intrat în contact cu astfel de energii, care sunt demersurile pe care le-a întrebuinţat pentru a crea lumea perfectă pe care şi-o dorea.
Însă înainte de a porni la drumul propus trebuie să menţionăm următoarele:
Se crede că dincolo de ceea ce este şi se vede, există o lume care nu se vede,
dar se subînţelege şi se face vizibilă prin mesajele şi efectele sale cu ajutorul cărora
omul se orientează prin spaţiul lumii invizible, cât şi că tot ceea ce există este purtătoare de energii şi este dotat şi cu un câmp de energie propriu prin care transmite şi receptează informaţii din exterior, câmp prin care se influenţează reciproc.
Însuşi omul este o adevărată fabrică de energii, şi nu numai prin mişcările sale, ci
şi prin gândurile şi sentimentele nutrite, ori prin cuvintele rostite, pentru că fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare sentiment este, la rândul său, purtător de energie,
uneori benefică, alteori mai puţin benefică.
484
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Încă din cele mai vechi timpuri omul caută acel loc favorabil activităţii sale
zilnice pe care, conform credinţei sale îl poate găsi într-un spaţiu unde există alături de divinitatea sa mult adorată, unde aceasta îi asigură liniştea sufletească şi
bunăstarea. Pentru a întreţine o astfel de legătură cu divinitatea avea nevoie de un
spaţiu cât mai curat, mai pur.
În găsirea acestuia se baza pe două lucruri: pe căutarea unui spaţiu (deja existent) pur sau pe purificarea spaţiului în care trăia.
În concepţia omului de la sat lumea era foarte bine definită ca acel spaţiu în
care trăia şi activa şi se rezuma în primul rând la satul în care locuia cu împrejurimile sale, iar tot ceea ce se afla în afara acestuia era considerat străin şi ostil vieţii.
Graniţa dintre cele două lumi era trasă de linia alcătuită de acel traseu pe care
un om îl putea parcurge în cadrul unei zile sau a unei zile şi unei nopţi în jurul
satului. Tot ce se afla dincolo de acest teritoriu era considerat impur şi dominat de
spirite malefice sau de oameni răuvoitori (hoţi, ucigaşi etc.). Datorită caracterului
său, aici erau înmormântaţi oamenii răi sau decedaţi de moarte necurată (ucişi,
înecaţi etc.). Fiindcă acest loc era nefast, aici niciodată nu se construia nimic, se
ridicau doar troiţe, care veneau să faciliteze trecerea oamenilor prin acele locuri.
În gândirea omului spaţiului este definit prin calităţile sale specifice, astfel
putând fi loc bun sau loc rău. Primul este un loc rodnic şi aducător de bine, în timp
cel al doilea este aducător de rele, de necazuri. Puritatea spaţiului poate fi stabilită
şi prin studierea fenomenelor care au loc acolo, prin receptarea mesajelor pe care
acesta vrea să n-il transmită. De exemplu, locurile bogate în faună şi floră, pline de
lumină dădătoare de viaţă sau localităţile în care oamenilor le merge bine sau sunt
mai prietenoşi, locurile unde a avut loc vreun miracol, pot fi considerate spaţii pline de energii vitalizatoare. În timp ce locurile unde nici plantelor, nici animalelor
nu le merge bine, cât şi bântuie boli, epidemii, au loc tragedii, omoruri sau războaie, s-a sinucis un om ori s-a înecat, se practică des vrăji în cadrul cărora se contactează spirite malefice, cât şi domină întunericul, pot fi considerate ostile vieţii
umane. Calitatea spaţiului depinde deci de activitatea care se desfăşoară acolo, de
necesităţile omului şi de demersurile făcute în atingerea acestui scop, deoarece se
crede că tot ceea ce s-a întâmplat într-un loc, lasă urmă după sine.
„Ind’e s-o-n’ecat cin’eva îi loc rău.”,
„În casa unui uom rău n’ici să-ţi traji aieru nu-i uşor.”
afirmă oamenii.
Locurile unde forţele divine atingeau puterea lor maximă erau considerate
centre importante, unde se ridicau temple sau altare şi se efectuau rugi sau servicii
divine. Însă cu cât mai mult se îndepărtau de locul acesta chiar şi spaţiul considerat pur pierdea din eficacitatea sa, astfel se manifesta un deosebit interes pentru
perpetuarea acestei stări cu efecte pozitive asupra prosperării fiinţei umane. În
acest scop se efectuau rituri care aveau menirea de a reîmprospăta puterea spaţiu-
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lui, de a intensifica forţa puterilor benefice, de a reîncărca/reîmbunătăţi calitatea
sfântă a spaţiului.
La sat acest centru era marcat de locul unde se ridica biserica, astfel că după
concepţia omului simplu, cu cât locuiai mai aproape de ea puteai beneficia de acele
energii pozitive, care îţi asigurau prosperarea. Datorită acestei credinţe oamenii
îşi construiai casele cât mai aproape de biserică, privilegiu de care se beneficia în
primul rând ţinân cont de rangul sau averea gospodarilor:
„Cei înstăriţ tăţ ş-or făcut căşile pă dri biserică. Tăţ acolo ş-or făcut loc dă
casă…, care o putut şi câte două, tri, şi pântru ciled’i.”485
Printre demersurile care vin să purifice spaţiul, să elimine de acolo energiile
malefice, pentru crearea unui spaţiu străbătut de o vibraţie vitală, a unei lumi considerate perfecte, putem enumera următoarele rituri:
l
Fumigaţiile, despre care multora le vin în minte beţişoarele parfumate pe care le găsim în magazine, uitând de cele mai multe ori de obiceiul practicat de părinţii sau bunicii noştrii care la anumite ocazii (vijelii, furtuni, alte evenimente înfricoşătoare sau doar cu dorinţa de „a împrospăta aieru”, etc.) ardeau câte puţină tămâie, crezând că fumul acesteia are putere de curăţare a spaţiului:

		 „Când afară iera vreme gre, mama tădauna pune oleacă dă tămâie
pă foc. Apu casa să umple aşe, dă mirosu ii şi tătă lume să lin’işt’e.”486
Fumul este imaginea legăturii dintre pământ şi cer. Fumul animalelor sacrificate, a tămâii sau a tutunului, are rolul de a înălţa ruga şi omagiul oamenilor spre cer,
de a lega omul de divinitate, de a uni infinitul cu finitul, nemuritorul cu muritorul.
Din cele mai vechi timpuri face parte din riturile cele mai des practicate de diferite
popoare, de diferitele culte. Poate datorită acestui timpuriu rol important jucat în
cadrul ceremoniilor la începutul erei creştine fumigaţiile erau considerate rituri
păgâne, tămâia începând a fi folosită în cadrul liturghiilor abia din secolul al V-lea.
l
Stropirea cu apă sfinţită, este poate cel mai popular şi cel mai
cunoscut rit practicat în rândul românilor din Ungaria, care are menirea
de a asigura prosperitate şi bunăstare, cât şi o pază pentru o mai îndelungată perioadă. Sfinţirea gospodăriilor se face odată pe an, la Bobotează,
când preotul, trecând pe la casele credincioşilor stropeşte casa şi anexele
acesteia, cât şi pe cei care locuiesc acolo cu apă sfinţită. Acest ritual este
repetat periodic. O sfinţire a casei mult mai complexă se face la construirea acesteia sau la renovarea ei, când se oficiază aşa numita „sfeştan’ie/
feştan’ie” în cadrul căreia fiecare încăpere este stropită cu apă sfinţită, cât
485
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Informator Gheorghe Tripon (1927–2006) din Chitighaz.
Informatoare Iuliana Nicula, născută Rediş (1933–2001) din Chitighaz.
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şi fiecare uşă şi fereastră este pecetluită cu semnul crucii şi cele două litere „α” şi „ω” pe cele două părţi ale acesteia, pentru a împiedica intrarea
spiritelor malefice în case:
		„Când să rid’ica o casă noauă să t’ema popa şi o sfinţască, că nu iera
bin’e să te muţ numa aşe în ie. Apu să băga păstă tăt, şi strope pereţî cu
apă sfinţâtă, iară la uşi şi la fereşt’i făce aşe, sămnu crucii, şi iscăle ceva cu
oloi sfinţât.”487
l
Stropirea cu sânge, obicei practicat până în prezent la multe
popoare, vine să ocrotească de cele rele lucrurile sau fiinţele stropite
de sângele animalelor sacrificate (casă, obiecte, instrumente, persoane
ş.a.m.d.). Acest rit, în cadrul căruia de obicei se sacrifica un porumbel, o
găină, o capră etc., este deseori descris şi în Biblie.
l
Aprinderea lumânărilor, care în ultimul timp a devenit un obicei popular, de asemenea este un procedeu de a purifica spaţiul deoarece
lumina este purtătoare de energii creatoare şi nu distrugătoare, pre cum
întunericul. În rândul românilor din Ungaria în timpul furtunilor se
practica obiceiul de a aprinde lumina adusă acasă la Paşti, pentru a proteja
casa şi pe cei care locuiesc acolo:

		

„Când vin’e aşe, o vreme gre, dă numa să cutremura pământu dă cum
fuljera şi tuna, mama luau lumina cu care am înconjurat beserica la
Paşt’i şi uo aprind’e, că zâce c-atunci nu a trăzn’i în casă.”488

l
Aşezarea unor obiecte în diferite locuri ale încăperilor sau a
spaţiilor, este un alt obicei binecunoscut practicat în anumite perioade
considerate primejdioase ale anului care coincid cu cele patru momente
cruciale ale acestuia cum echinocţiile sau solstiţiile, momente când spaţiile sunt pline de spirite malefice.

Prin intrări se face contactul cu lumea celaltă, de aceea acestea sunt protejate
prin diferite rituri.
Uşa, cât şi fereastra sunt cele mai vulnerabile locuri ale casei, astfel că protecţia lor necesită o deosebită atenţie, mai ales în unele perioade ale anului, când
activitatea spiritelor malefice se intensifica (Sfântul Gheorghe, Sfântul Andrei). În
aceste perioade se aşezau lumânări, crengi, urzici sau ustoroi pentru a opri intrarea unor energii malefice în case.
„La Sânjorj pun’em crenguţă dă rug în fereşt’i şi urzâci. Da le pun’em şi pân
iştalauă şi pân alt’e locuri… Ca să n’e apere dă cile rele.”489
487
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Informatoare Sofia Muntean, născută Şimonca (1914–1999) din Chitighaz.
Ibidem
Informatoare Zenobia Nicula, născută Rediş (1901–1986) din Chitighaz.
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Pragul este cel care separă cele două lumi, el are rolul de a păzi interiorul
(sacrul) de exterior (profanul). Trecându-l poţi aduce în casă energii distrugătoare,
de aceea se practică la multe popoare descălţarea la intrare, lăsând încălţămintea
afară (vezi popoarele asiatice, musulmanii la intrarea în moschei etc.), cât şi se trece cu pas mare pentru a nu spurca puritatea lui. Se crede că sub prag sălăşluieşte
răul, de aceea se aduceau jertfe când se construiau casele, deseori sacrificându-se
chiar noi-născuţi. Însă şi obiceiul trecerii miresei în braţe peste prag vine de la
această credinţă.
Pragul este păzit cu obiecte (mătură, usturoi, etc.), prin fumugaţii făcute cu
lumânarea adusă acasă de la procesiunea din dimineaţa Învierii, prin inscripţii (făcute la sfinţirea caselor, moment când noua casă este luată în stăpânire de gazde)
ori figuri de paznici temuţi (de exemplu icoane cu sfinţi la creştini sau în China
lei, ş.a.m.d.). Vis-a-vis de intrare în cazul multor popoare se aşezau icoane, cruci,
candele aprinse sau alte obiecte în scopul de a opri intrarea spiritelor malefice,
pentru a nu îngreuna viaţa celora care trăiesc acolo.					
Pragul poate fi trecut doar de acea persoană care este invitată înăutru (vezi de
aici credinţa că vampirul numai atunci poate intra într-o încăpere dacă este invitat). Acesta este trecut printr-un salut sau urare, care simbolizează gândurile bune
ale vizitatorului.
Mătura pare a fi un modest instrument casnic, ea este însă simbolul puterii
sacre. Cu ajutorul ei curăţim solul de toate elementele pângăritoare, şi poate fi aşezată în diferite locuri ale casei, de exemplu în uşă sau sub patul noului născut, ca
obiect de protecţie. (Vizitând acum câţiva ani nordul României de la un localnic
am aflat că în zonă de munte când pleci de acasă se practică obiceiul de a aşeza
în faţa uşii o mătură, care ar veni să atenţioneze străinul cum că îi este interzisă
intrarea în casă - nota autoarei.)
Cu mătura însă poţi şi ofensa, de exemplu sufletele morţilor, tocmai de aceea
nu se mătură când este mort în casă ori după apus, pentru că îndepărtezi fericirea
rănind sufletele celora care îşi vizitează noaptea fostele lăcaşuri. Mătura mai poate
fi şi un instrument malefic, acela pe care vrăjitoarele noaptea circulă prin văzduh.
		
l
Prezentarea unor jertfe deasemenea venea să asigure puritatea
spaţiului. De obicei cele mai curate roade ori animale fără cusur, în trecut însă chiar şi fiinţe umane, de la copii, fecioare până la persoane care
treceau printr-o perioadă de pregătire pentru a fi sacrificate, veneau să
asigure bunăvoinţa divinităţii prin inocenţa şi puritatea lor.
Temelia clădirilor venea să susţină construcţia, deci trebuia să fie solidă din
toate punctele de vedere. Datorită acestui lucru se practica aşezare unor obiecte cu
puteri magice la temelia edificiilor care aveau ca scop animarea ei printr-o jertfă
adusă. Acestea puteau fi de diferită provenienţă, de la fiinţe umane, până la animale, plante sau alte obiecte. Cu trecerea timpului acestea din urmă au luat locul
vietăţilor sacrificate la construcţii. Chiar şi în prezent se practică aşezarea unor
bani la temelia noilor case (ca să asigure bunăstarea gazdelor) ori zidirea unui cocoş (care prin cântecul său alungă spiritele rele).
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„M-aduc amint’e că atunci când s-o făcut casa, a noşt’i or luat on cocoş şi l-or
zid’it în fundaţiie... Or zâs că cântatu lui a păzî pă ciie care or şid’e în ie.”490
(Printre români, inclusiv românii din Ungaria, persistă şi credinţa că în pereţii fiecărei case locuieşte un şarpe alb, numit „şarpele casei”, care este duhul
protectorul al acesteia. Din când în când acesta se şi poate auzi cum mişcă, cât
uneori se şi poate vedea când mănâncă din laptele destinat copiilor -nota autoarei.)
		
l
Separerea spaţiilor considerate bântuite de energii rele de
cele în care se trăia, este un procedeu care avea loc în cazuri excepţionale, precum este şi cel al unor epidemii, când se practica tragerea unei
brazde în jurul localităţii, crezând că cercul tras putea proteja satul de
transmiterea tuturor relelor. Acest obicei se practica şi pentru a proteja
locurile de animalele dăunătoare, de exemplu în ajunul Bobotezei când
se alungau rozătoarelor prin înconjurarea acesteia de către copii care purtau la ei clopoţei şi alte obiecte cu care făceau zgomot pentru a alunga
animalele.
Riturile de înconjurare sau procesiunile (de exemplu de la Paşti sau de la Rusalii) aveau de asemenea menirea de a curăţi spaţiul, de a-l separa de cel rău. Cercul
tras cu această ocazie este un simbol al protecţiei localităţii, a bisericii, a cimitirului unde se efectua, pentru a opri pătrunderea duşmanilor şi a spiritelor răufăcătoare.
Atunci când trebuia să se protejeze o persoană cercul lua forma unui inel (vezi
şi cazul mirilor, când se proteja nouă căsnicie), brăţări, colier etc., aşezate în punctele cele mai vulnerabile. Purtarea lor însă era interzisă celora care trebuiau să
moară, pentru ca sufletele lor să poată pleca din această lume. (Tocmai datorită
acestui lucru se ia cingătoarea, şiretul, cureaua morţilor, pentru a nu le opri plecarea din lumea celor vii.)
l
Curăţirea spaţiilor cu ajutorul sunetelor sau a cântecelor, este
un alt procedeu practicat în scopul purificării spaţiului. Clopotul alungă
spiritele morţilor, ţine la distanţă spiritele rele, păzeşte de furtună şi epidemii, aşa precum este menţionat şi în inscripţia unui clopot din Germania, datând din secolul al XV-lea:

		„Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.”
		
El este simbolul auzului şi al sunetului care este reflectarea vibraţiei primordiale, astfel că perceperea dangătului său risipeşte limitările condiţiei temporale.
Vine să simbolizeze şi chemarea divină, supunerea faţă de cuvântul lui Dumnezeu,
o comunicare între cer şi pământ. Prin poziţia limbii care loveşte pereţii săi, evocă
poziţia a tot ce este suspendat între cer şi pământ, stabilind astfel o comunicare
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Informator Gheorghe Tulcan (1913–1989) din Chitighaz.
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între ele. Clinchetele clopoţeilor şi a zurgălăilor au pretutindeni putere de exorcism şi de purificare, alungă duhurile rele sau măcar avertizează de apropierea
acestora. Folosirea lor în cadrul unor rituri este chiar obligatorie, de exemplu şi
la întâmpinarea noului an, când „se face zoală mare” în întreaga lume pentru a
asigura schimbarea perfectă a anului vechi cu cel nou, alungând din spaţiu toate
energiile negative.
Cântecele sunt şi ele capabile să alunge sau să atragă un efect asupra locului.
De exemplu un bocet este capabil să influenţeze în mod nefavorabil starea spaţiului, în timp ce un cântec vesel vine să-l împrospeteze.
„Când t’e duci la mort şi auz cum să plâng după cel răposat, parcă aşe să lasă
ceva greu pă t’in’e, ţî să rupe sufletu… Da la cunun’iie tătă lume să bucură şi uită
dă năcaz!”491
l
Evitarea contactării spaţiilor considerate pline de energii negative, este de asemenea un procedeu. Un spaţiu devine impur atunci
când nu se ţine cont de practicarea riturilor de purificare, vezi exemplul
clădirilor dărâmate, a zidurilor părăsite, care cer prea mult sacrificiu
uman pentru a le lua în stăpânire (cum este şi cazul biunecunoscutului
motiv din balada Mănăstirii Argeşului), ori se află în afara localităţii, în
hotarele dintre aşezări.

Casa este acel spaţiu unde omul îşi petrece marea parte a vieţii, deci i se acordă o deosebită atenţie. Alegerea locului viitoarei gospodării este de o mare importanţă. Înainte de toate se studia mediul, ţinându-se cont de cum se manifestau
animalele sau plantele care existau acolo, ridicându-se în locuri prospere, luminoase. Se credea de exemplu că dacă un animal poposeşte cu plăcere într-un loc,
atunci acolo se poate construi.
		„Ind’e nu stă cân’ile, nu sta n’ici tu!”
		

„Ind’e-şi face cuib rândun’ica, acolo-i bin’e să t’e alipui şi tu.”

susţin informatorii.
Pentru a asigura prosperarea celora care locuiau în casă şi a menţine puritatea
spaţiului materialul din care era construită trebuia să fie pur, să nu se refolosească dintr-o fostă construcţie aşezată într-un loc nefast ori din ziduri părăsite sau
dărâmate. (Vezi şi de această dată motivul baladei Mănăstirea Argeşului).
Direcţionarea caselor se făcea spre răsărit (mai rar spre sud), pentru că acesta
servea bunăstării celora care locuiau acolo aflându-se sub influenţa luminii dădătoarea de viaţă, în timp ce apusul şi nordul puteau avea consecinţe negative asupra
proprietarilor.
Sunt ocolite şi spaţiile unde au avut loc omoruri, evenimente brutale, cât nu
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se construiesc case nici în locuri unde anterior funcţiona o cârciumă sau era un
cimitir, locuri unde ar mai putea bântui energii negative.
l
Evitarea efectuării unor lucruri care spurcă spaţiul, adică
atrag sau absoarbă energiile negative, cum de exemplu acela de a introduce într-un spaţiu pur obiecte de provenienţă necunoscută, de exemplu găsite pe stradă care pot fi purtătoare de energii negative, este un demers de protejare a locului, pentru că cu cât iubim mai mult un obiect cu
atât acesta preia mai mult energia proprietarului său şi atunci când îl luăm
cu noi, practic preluăm şi caracterul acestuia, putând fi chiar şi obiectele
unor fiinţe malefice. Acestea pentru a putea fi păstrate trebuie întâi trecute printr-un procedeu de purificare, de exemplu se aşează în sare pentru
cel puţin o zi, pentru a fi curăţate şi umplute de energii pozitive. Ele mai
pot fi şi spălate, puse la soare, afumate ş.a.m.d. pentru a deveni curate.

Un alt obicei este şi cel de a nu înmormânta în cimitir (unde mormintele şi
crucile sunt sfinţite) oameni care s-au sinucis sau care nu au fost botezaţi, fiindcă
aceştia puteau deveni moroi care bântuiau apoi oamenii.
Deoarece cuvântul este purtător de energii, se evită şi rostirea unor cuvinte
care pot genera apariţia energiilor malefice, de exemplu nu se rosteşte numele fiinţelor temute, sau nu se vorbeşte despre lucrurile de care ne este frică: boli, sărăcie,
etc. Cine nu cunoaşte zicătoarea:
			„Vorbeşt’i dă dracu şi, iacătă-l!”
l
Evitarea consumării unor mâncăruri care erau spurcate este
un demers care asigură puritatea trupului. De exemplu unele popoare se
abţin de consumarea mâncărurilor care sunt considerate necurate (porc
în cazul evreilor şi al musulmanilor, peşte în cazul preoţilor Egiptului antic, ş.a.m.d.). Defapt nu este bine să se bea nici apa aşezată într-un pahar
noaptea lângă pat, pentru că în timpul nopţii aceasta absoarbe energiile
negative.

În rândul românilor este binecunoscut şi obiceiul de a aşeza lângă patul bolnavului o ceapă tăiată în două pentru că aceasta absoarbe bolile. Datorită calităţii
sale de a „înghite” tot ce este rău, se crede că această plantă înzestrată cu o putere
curativă, trebuie consumată imediat după ce a fost curăţită, fără a se păstra pentru
mai târziu.
l
Evitarea contactării unor persoane considerate impure, cum
vrăjitorii, oamenii roşcaţi, oamenii cu sprâncenile împreunate, care puteau cauza necazuri oamenilor, a femeilor aflate în perioadă de ciclu, cărora le interziceau intrarea în locuri sfinte ori vizitarea noilor născuţi pentru a nu le fura somnul sau laptele mamei, a celora care jucau turca şi îşi
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vindeau sufletul dracului pentru perioada de un an, etc., este un alt procedeu.
De asemenea noaptea nu se intra în discuţie cu persoane necunoscute, nu se
răspundea la voci de a căror provenienţă erau nesiguri pentru că aceştia puteau fi
figurile malefice ale întunericului. Defapt după înserare, cât şi noaptea, se ocolea
efectuarea unor lucruri, care veneau să spurce spaţiul, de exemplu nu se arunca
afară gunoiul, nu se băga nimic în casă şi nici nu se dădea nimic din casă (de exemplu ouă, lapte, foc etc.) pentru că aducea nenorocire asupra familiei şi gospodăriei,
vaca nu mai dădea lapte, găinile nu mai oau, ş.a.m.d.
Omul de la sat mai credea şi că de cele mai multe ori tot răul ce se abătea
asupra comunităţii sau a familiei este consecinţa intrării în contact cu un străin,
cu venirea unui străin în localitate, astfel că în cazul ivirii unor semne rele, acesta
imediat era alungat din acel loc.
l
Curăţenia regulată a spaţiului, a mediului în care trăim, este
unul dintre cele mai eficiente rituri de purificare, prin care eliminăm din
jurul nostru toate acele obiecte de care nu mai avem nevoie şi care ne
absorb energia, în timp ce acelea de care avem nevoie le umplem cu energii generatoare prin faptul că le aşezăm la soare, le spălăm, le aerisim şi
aşa mai departe. Cu cât curăţenia este mai amănunţit făcută, cu atât umplem casa, spaţiul cu mai multe puteri generatoare de bine. Cu cât spaţiul
este mai curat, cu atât avem mai mare şansă de a beneficia de puteri divine, care ne vor umple spaţiul de energii benefice.

Deoarece atunci când dormim suntem cei mai vulnerabili, cei mai receptivi
şi fără de pază, dintre toate încăperile cea în care se doarme trebuie să fie cea mai
curată. Aceasta era protejată de la aerisiri, la aşezarea hainelor de pat la aer, „la
sorit”, de la „scuturatu strujacului/sălmăjacului”, până la aşezarea unor cruci sau
icoane deasupra patului, cărţi de rugă sub perne, care aveau menirea de a păzi şi
în somn oamenii. Crezându-se că ultimele lucruri la care ne gândim seara ne vor
influenţa somnul şi noaptea, omul credincios niciodată nu încheia ziua fără rugăciune, cerând paza divinităţii şi peste noapte.
Cel mai puternic punct al casei este defapt altarul casei ridicat într-un colţ
păzit al acesteia şi direcţionat totdeauna spre răsărit. Aici se efectuau rugi zilnic,
ori la nevoie: vremuri grele, tragedii, la porniri la drum sau la începerea unor munci la care se cerea ajutorul divinităţii, şi tot aici erau prezentaţi pentru primaoară
şi noii născuţi ai casei. Puterea locului era întărită prin aşezarea unei lumânări sau
candele aprinse sau prin fumigaţii ocazionale.
Desigur mai există şi alte demersuri care au menirea de a purifica casa în care
se locuia. Unul este de exemplu ritualul de curăţire a acesteia după înmormântarea unui membru al familiei care a murit acasă sau fusese priveghiat acolo. Ritualul se efectuează după înmormântare, înainte de a se aşeza lumea la consumarea
pomanei oferite în cinstea răposatului. Preotul prin fumigaţii, rugi şi alte procedee

372

Aspecte ale gândirii umane

curăţă spaţiul, încuind încăperea pentru o perioadă, pentru ca sufletul celui mort
să plece sigur.
Un alt caz este cel când în casă cineva suferea timp îndelungat de vreo boală
şi se curăţa spaţiul încărcat de energii negative. Încăperea unde se afla bolnavul
era des aerisită pentru că „lângă on bet’eag şi aieru îi mai greu”, iar hainele lui erau
duse la biserică pentru ca prin rugăciunea făcută asupra lor acestea să transmită
forţă vitală bolnavului.

		

l
Curăţirea trupului pentru a putea intra în contact cu divinitatea
de asemenea este un procedeu esenţial. Datorită importanţei sale omul cu
multă râvnă toată viaţa lui este atent să trăiască după legi prescrise pentru a asigura bunăstarea sa şi viitorul urmaşilor săi. Alături de perioadele
dedicate unor pregătiri sufleteşti şi corporale pentru a intra în contact
cu divinitatea, cum sunt de exemplu şi posturile de peste an, când se abţine de consumarea unor alimente (vezi mai sus) sau executarea unor lucruri (distracţii, vorbă urâtă, viaţă sexuală, etc.), însuşi comportamentul
său zilnic trebuie să fie fără cusur, trebuie să trăiască conform legilor prescrise de Dumnezeul său.

Timpul, la rândul său, poate fi pur sau impur, astfel că efectuarea unor rituri
este legată şi de momente fixe ale zilei, intrarea în contact cu cealaltă lume este
favorabilă la perioade de tranziţie, zorii zilei sau înserare, respectiv solstiţii sau
echinoxuri. Puterile negative ating forţa maximă la miezul nopţii, iar cele pozitive
la miezul zilei. După înserare tocmai de aceea nu se efectuează unele lucruri, de
exemplu nu se lasă afară unele obiecte sau hainele copilului mic, pentru că intră în
ele forţele malefice, dar nici nu se introduc în casă, se aşteaptă ca ziua, cu putearea
luminii să cureţe cele uitate sau găsite afară.
După cum se poate observa în atingerea purificării spaţiului sunt utilizate cele
patru elemente: lumina, focul, aerul şi pământul.
Focul este singurul element care în cadrul purificării nu-şi pierde puritatea
sa. El este purificator şi regenerator. A trece prin el sau a fi trecut prin el înseamnă
o eliberare de condiţia în care te afli. În ritualuri el este prezent prin lumânări,
candele, focuri aprinse.
Pământul este cel mai liniştit element. De puterea lui, de soliditatea lui avem
nevoie ca să devenim echilibraţi. El curăţă mai încet şi mai fin spaţiul, extrăgând şi
transformând energiile negative pe care apoi ni le redă curăţate. În cadrul riturilor
el poate fi înlocuit de sarea folosită la riturile de purificare sau la cele de protecţie
(fiind presărată în punctele vulnerabile ale spaţiului sau ale casei).
Apa este cel mai puternic element purificator, fără care nu se poate concepe
viaţa pe Pământ, este posesoare ale unor virtuţi tămăduitoare. Este considerat totodată şi un element ambivalent, deoarece este generator de viaţă, dar şi de moarte,
pentru că crează şi distruge. Apa bună, curată este purificatoare şi creatoare, în
timp ce apa amară aduce blesteme. Ea se află într-o perpetuă mişcare. Este suficient doar să stropim obiectele sau spaţiul cu ea pentru ca să beneficiăm de efectele
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sale pozitive. În cadrul riturilor de purificare se foloseşte apa sfinţită sau apa neîncepută.
Aerul este elementul cel mai activ, care de asemenea se află într-o continuă
mişcare şi într-un continuu contact cu toate lucrurile. Cea mai simplă formă de
manifestare a sa este aerisirea. Altele sunt: fumugaţiile, sunetele clopotelor, clopoţeiilor şi ale altor instrumente. Sunetele mai puternice vin să distrugă energiile
mai vechi rămase într-un loc, în timp ce cele mai fine îmbogăţesc vibraţiile existente în spaţiu.
În legătură cu cele amintite până acum mai trebuie să menţionăm şi următoarele, cu cât mai multe persoane participă la efectuarea riturilor de purificare,
cu atât sunt mai eficiente acestea. Datorită acestei credinţe procesiunile de înconjurare a edificiilor, cât şi a altor locuri importante (de exemplu hotar, ogor) erau şi
sunt practicate de aproape întreaga comunitate. Tot aşa se proceda şi în cazuri de
epidemii, de atacuri ale diferitelor animale ş.a.m.d.
De asemenea, dacă toate aceste procedee despre care s-a vorbit până acum nu
se respectau, atunci calitatea spaţiului treptat scădea, locul energiilor pozitive era
preluat de cele negative, forţa divină manifestându-se mai puţin în aceste locuri.
Deşi omul modern trăieşte într-o lume profană, locuri sacre încă există şi în
prezent, şi acestea vin să asigure persistarea calităţii pozitive a spaţiului prin edificiile şi templele ridicate în locurile pline de vibraţii vitale. Omul secolului nou
acordă o tot mai mare atenţie spaţiului în care trăieşte şi a cărui calitate încearcă
să o îmbunătăţească tot mai mult prin diferite demersuri.
În lumea noastră modernă am ajuns chiar să şi împrumutăm câte un obicei de
la alte popoare pentru a asigura prosperarea casei şi a celora care locuiesc acolo,
uitând de demersurile noastre, moştenite de la strămoşi, poate mult mai eficiente.
Vorbim despre feng-shiu, când aşezăm câte un obiect în casă şi uităm de omul
satului care odinioară umbla cu băţul în mână pentru a detecta locurile pe unde
curgea un firicel de apă ca eventual să ne aşezăm patul în direcţia cuvenită asigurându-ne un somn mai dulce. Aprindem beţişoare şi uităm de tămâie...
Treptat apare o nouă generaţie a specialiştilor care amenajează spaţii ţinând
cont de toate acele lucruri despre care s-a vorbit în această zi, desigur fără a vorbi
despre spirite malefice sau divinitate, şi amintind doar de energii negative şi pozitive.
Nu trebuie să uităm nici de faptul că cel mai distrugător şi nociv element pentru un mediu este însuşi omul, care prin activitatea sa poate distruge vibraţia vitală a unui spaţiu.
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