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Stella Nikula

Credinþe legate de zilele sãptãmînii
la românii din Ungaria
Sãptãmîna lenosului
Luni îs Luniile,
Marþ îs Macaviile,
Mnercuri sã mere la tîrg,
Joi oi tîrgui,
Vineri oi vini,
Sîmbãtã m-oi hodini,
Duminecã oi lucra,
Dacã a lucra ºi popa.
Pãrinte, sfinþeniie ta,
Am vinit la dumneta,
Sã-þ înveþ crîsnicu,
Cum sã tragã clopotu.
Nici tare, nici mereu,
Cã m-am pus la furcã ieu! 1

I. Introducere
Timpul
Timpul vine din imensitatea trecutului ºi, trecînd prin prezent, duce spre un
viitor fãrã sfîrºit. Omul a reuºit totuºi sã-l stãpîneascã, prin faptul cã l-a împãrþit
în unitãþi mãsurabile ºi repetabile, datoritã observaþiilor empirice fãcute asupra
ritmurilor vegetale, agrare etc. Distingînd, observînd ºi sistematizînd fenomenele repetabile ale naturii, omul le-a grupat pe acestea în unitãþi de timp mai
lungi sau mai scurte, cum sînt: ora, ziua, sãptãmîna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul º.a.m.d. Unitãþile, care pot fi naturale, cît ºi artificiale, sînt o modalitate de a organiza timpul, iar aceste fenomene, care se repetã cu o exactitate
mai micã sau mai mare, au o deosebitã influenþã asupra vieþii cotidiene a omului.
Despre unitãþile de timp cercetãtorii afirmã urmãtoarele: „Unitãþile de timp
în calendarul tradiþional al satului românesc sînt încadrãri ale timpului în date
concrete ºi forme organice ce fac ca acest fenomen sã aibã un colorit mai variat,
mai viu ºi mai umanizat în raport cu calendarul fizico-matematic.”2
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Aceste unitãþi repetabile într-o formã mai mult sau mai puþin fixã conþin desigur ºi o seamã de informaþii necesare pentru înþelegerea 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), viaþa
umanã (orologiul social).
Calitatea timpului nu este omogenã, lucru care provine de la valoarea diferitã a fenomenelor care au loc pe Pãmînt. Timpul de asemenea nu este uniform,
unitãþile de timp diferã nu numai prin durata lor, ci ºi prin caracterul lor profan
sau sacru, pur sau impur, credinþele legate de acestea variind de la un sat la
altul, cît ºi de la un popor la altul, trecerea de la o fazã la alta fiind marcatã de
diferite semne.
Timpul este deci o dimensiune cosmicã pe care filozofia mitologicã a interpretat-o ºi a clasificat-o în diverse forme, umane ºi divine. Dupã credinþele
populare zilele, de exemplu, apar antropomorfizate, se crede cã ele au fost
oameni care umblau pe Pãmînt.
Înaintea începutului lumii, cercetãtorii vorbesc chiar ºi despre o absenþã a
timpului în haosul de la început, care se trezeºte abia o datã cu trezirea zeului
care întruchipeazã aceastã formã a existenþei. Acest zeu este cel care dã primul
imbold de miºcare roþii universului, pornind timpul pînã atunci static ºi potenþial; astfel timpul pornit, efectueazã prima miºcare în actul de creaþie a lumii.3
Timpul poate fi divin, adicã etern, ori uman, de scurtã duratã. Între timpul
divin, adicã etern, sacru ºi imobil ºi timpul uman, profan ºi mobil, existã însã
deosebiri structurale. Unele mitologii, cum ºi cea vedicã, nu recunoaºte eternitatea propriu-zisã a timpului divin, chiar dacã o zi din viaþa zeilor poate fi egalã
cu multe milioane de ani solari. Mitologia biblicã însã aminteºte despre o eternitate absolutã, posibilã nu numai pentru Dumnezeu, ci în anumite condiþii
chiar ºi pentru om. „…sã nu întindã mîna ºi sã ia din pomul vieþii ºi sã mãnînce
ºi sã trãiascã în veci.”4
Timpul uman semantic poate fi clasificat în: trecut, prezent, viitor, trepte ale
vremii, personificate deseori de diferite zeitãþi. La scandinavi apar de exemplu
cele trei fecioare Nornele, pînã ce la greci cele trei Moire. Scurtimea vieþii
umane poate fi însã recuperatã parþial prin credinþele legate de reîncarnare,
prezente în credinþele unor mitologii – vedicã, budistã, celticã –, posibilitãþi de
prelungire a vieþii prin reluarea ei. Timpul uman însã, oricît este de prelungit,
ori reluat, este totuºi limitat. „Zilele anilor noºtri sînt 70 de ani; la cei mai în
putere 80 de ani; iar ceea ce este mai falnic în ei este osteneala ºi deºertãciunea
cãci se duc degrabã ºi noi zburãm.”5
În credinþele diferitelor popoare timpul este personificat de diferiþi zei, totuºi nici într-o mitologie nu existã zeu care sã controleze timpul, în vechile
religii existau doar zeitãþi care reprezentau timpul ºi controlul destinului, dar nu
ºi controlul timpului. „E atît de puternic, încît nu-l poþi controla.”, susþin unii
informatori.
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În Biblie gãsim însã o tentativã de control al timpului, în cartea profetului
Daniel ºi în Apocalipsa lui Ioan Teologul.
Timpul existã în mod real ºi omul nu numai cã îi constatã existenþa, ci îi
atribuie însuºiri proprii. În satul nostru arhaic timpul nu rãmîne numai un fenomen cu caracter practic, ci merge mai departe. Þãranul român ºtie cã timpul e
trecãtor ºi-l experimenteazã zilnic, uneori reuºind sã-l învingã. Însãºi omul este
trecãtor datoritã nestatorniciei vieþii ºi a lucrurilor din sentimentul mergerii lui
cãtre inevitabil, cãtre moarte.
Dupã concepþia þãranilor timpul începe o datã cu crearea acestei lumi ºi se
va sfîrºi o datã cu ea, începutul fiind identic cu crearea lumii, iar sfîrºitul
prelungindu-se în eternitate. Despre anularea acestui timp se crede cã va avea
loc o datã cu evenimentul apocalipsei, care nu este acelaºi lucru cu oprirea lui.
Anihilarea timpului pune în vedere înlocuirea lui cu un alt timp.
Timpul cunoaºte trei faze a cãror importanþã prezintã diferite aspecte în credinþele poporului. Dintre cele trei trecutul pãstreazã o întîietate, deoarece el se
impune în mod obiectiv. Prezentul este momentul, este imediatul trãit, iar viitorul este ceva posibil, care poate fi doar gîndit. Trecutul este concret ºi este atins
de om abia cu ajutorul memoriei. El este cel care dominã timpul ºi face posibilã
cunoaºterea lui. „Trecutul însã nu este încheiat ºi detaºat, el alimenteazã prezentul ºi deschide viitorul. Trecutul este deþinãtorul misterios al timpului; el
este ca un sîmbure care deþine de la început floarea ºi fructul. În sistemul de
credinþe populare tradiþionale ºi în modul sãu de a gîndi, trecutul deþine timpul
în sens principal.”,6 susþine Ernest Bernea.
Cea de-a doua fazã a timpului este prezentul care ocupã un loc aparent mai
puþin important în concepþia popularã româneascã. Fãrã celelalte douã faze el
devine greu de prins. Prezentul este cel care actualizeazã trecutul ºi deschide
cãile spre viitor.
Cea de-a treia fazã este viitorul. Dacã trecutul este o realitate obiectivã, iar
prezentul un curs al lucrurilor, atunci viitorul este ca o poartã deschisã posibilului, o idee sau o aspiraþie ce poate fi realizatã. Viitorul nu poate fi observat, nici
experimentat, doar proiectat. El este imprevizibil ºi nesigur, putînd aduce cu el
bucurie sau teamã, succese sau pierderi.
Timpul îºi lasã amprenta ºi în viaþa omului, care se desfãºoarã fãrã opriri, cu
urcuºurile ºi coborîºurile ei, deci nu stã niciodatã pe loc. De la naºtere pînã la
moarte, viaþa omului strãbate un drum lung, în decursul cãruia omul trebuie sã
se supunã acestei condiþii temporale, viaþa lui nefiind decît o oglindã a timpului
care ne este dat în mod originar. Timpul este o necesitate a condiþiei umane ºi
a desfãºurãrii vieþii, este însãºi soarta omului.
Viaþa spiritualã a satului este dominatã ºi de manifestãri religioase ºi magice,
care la rîndul lor stau sub influenþa timpului, fãrã de care nu au nici un sens. El
stã la temelia actului magic ºi þãranul satului tradiþional trebuie sã ia în seamã
mersul timpului, sãvîrºind actele la vremea lor, acestea cãpãtînd astfel sens ºi o
împlinire adevãratã.
În religie sau în magie timpul are o mare însemnãtate, ia parte la mersul
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actelor. În sãvîrºirea actelor distingem un timp fast sau nefast, eficace sau ineficace, rodnic sau nerodnic. Însãºi calendarul poate fi privit ca o enumerare de
timpuri faste sau nefraste. Sãrbãtoarea fiind o ocazie de timp fast sau sacru, o
condiþie favorabilã a executãrii unor acte de magie.
Calendarul însumeazã un numãr de încadrãri ale timpului, dintre care sãptãmîna
reprezintã forma originarã a misterului creaþiei ºi o imitare în timp a acestui act.
Prin cele ºapte zile care o compun, sãptãmîna are o existenþã ºi o duratã proprie. Ea existã în mentalitatea popularã mai ales prin calitãþile zilelor, care au
diverse poziþii ºi sensuri. La rîndul ei, ziua este împãrþitã în subunitãþi sau momente care au însuºiri ºi acþiuni proprii asupra vieþii ºi faptelor noastre. Unitãþile de timp devin deci un factor important în desfãºurarea activitãþilor vieþii spirituale a satului.
Timpul variazã atît de la individ la individ, cît ºi pe momente, totuºi pot fi
stabilite ºi unele trãsãturi generale. Þãranul vede în timp altceva decît noi. În
satul tradiþional timpul este un fenomen mai puþin precis decît acela al savanþilor. Variabilitatea înþelegerii noþiunii de timp þine deci în primul rînd ºi de preocupãrile preferenþiale. „Dar toate aceste valori convenþionale sînt de fapt
definiþiile unor efecte particulare ale acestuia asupra unor categorii de fenomene ºi evenimente care dirijeazã existenþa lumii vii ºi a lumii obiectuale. Timpul,
în totalitatea lui, aºa cum încearcã sã-l explice filozofia, mitologia, religia – este
o noþiune încã inabordabilã minþii omeneºti ºi rãmîne încã un concept misterios.”7 afirmã Victor Kernbach.

II. Sãptãmîna
A. Prezentare generalã
Sãptãmîna este o unitate de mãsurã a timpului, egalã cu numãrul nopþilor
scurse între douã faze lunare consecutive. Într-un an solar avem 52 de sãptãmîni,
fiecare cu cîte ºapte zile, zilele purtînd denumirile aºtrilor vizibili cu ochiul
liber de pe Pãmînt. Cu secole în urmã însã, multã vreme la romani sãptãmîna
era de opt zile, se numea chiar „nundinae”, iar zilele erau notate cu literele de
la A la H.
Interesant este faptul cã ºi pe calendarul gãsit la Sarmizegetusa Regia sînt
grupãri de cîte opt stîlpi, lucru care lasã de înþeles cã sãptãmîna dacilor de
asemenea era de opt zile.8
Cifra opt redã sãptãmîna celor mai temute ºi respectate personaje mitologice
– Rusaliile, Sîntoaderu etc. De asemenea este prezentã ºi în cîteva simboluri
universale, fiind chiar ºi simbolul echilibrului cosmic, însumînd cele patru puncte
cardinale cu cele patru intermediare. Octogonul este ºi cel care mediazã între
pãtrat ºi cerc, adicã între pãmînt ºi cer.
Poporul român a moºtenit sãptãmîna formatã din ºapte zile de la evrei, avînd
la bazã credinþa acestora conform cãreia Dumnezeu a creat lumea în ºase zile,
iar în cea de-a ºaptea zi s-a odihnit.
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Cifra ºapte indicã diferitelor popoare de asemenea importante evenimente.
De exemplu la babilonieni fiecare a ºaptea zi a lunii era purtãtoare de forþe
magice, zi în care se interzicea începerea noilor munci. La greci a ºaptea zi a
fiecãrei luni era dedicatã lui Apolo º.a.m.d.9
Popoarele atribuiau importanþã atît calendaristicã, cît ºi sacrã cifrei ºapte,
respectînd printre altele ºi urmãtoarele lucruri:
– în fiecare al ºaptelea an pãmîntul era lãsat sã se odihneascã,
– dupã ºapte ani datoriile se învechiau,
– fiecare a ºaptea zi era zi de sãrbãtoare etc.
Cifra ºapte este ºi simbolul lumii materiale. ªapte sînt culorile curcubeului,
sunetele muzicii. ªapte sînt ºi relele capitale ºi virtuþile. ªapte planete au fost
cunoscute în lumea anticã, la numeroase popoare zilele sãptãmînii civile pãstrînd
tocmai denumirile acestor planete ºi ale zeilor tutelari ale acestora.
Astfel, denumirea zilei de duminicã vine de la Dominis dies, iniþial denumirea aceasteia a fost însã Solis dies, fiind dedicatã Soarelui dãtãtor de viaþã; abia
mai tîrziu, dupã identificarea lui Dumnezeu cu lumina, s-a transformat. Luni
provine de la Lunis dies ºi era dedicatã astrului nopþii, venerat de toate popoarele antice. Marþi vine de la Martes dies, fiind dedicatã planetei Marte ºi zeului
tutelar al rãzboiului. Miercuri provine de la Mercuris dies ºi a fost dedicatã planetei Mercur ºi zeului tutelar al comerþului ºi ºtiinþelor secrete. Denumirea zilei
de joi vine de la Jovis dies ºi este dedicatã planetei Iupiter ºi zeului tutelar al
tunetelor ºi fulgerelor. Vineri vine de la Veneris dies, fiind dedicatã planetei
Venus ºi zeiþei dragostei ºi a frumuseþii feminine. Denumirea celei de-a ºaptea
zi a sãptãmînii sîmbãtã, a fost împrumutatã din limba ebraicã (Sab(b)ata dies,
„sabat”) înseamnã odihnã, iniþial fiind însã dedicatã planetei Saturn ºi zeului
agrar italic.
În limbile romanice, deci ºi în limba românã, zilele sãptãmînii au pãstrat denumirea latinã a planetelor cunoscute în antichitate. La popoarele germanice
denumirile latine însã au fost schimbate cu cele ale zeilor corespondenþi din
panteonul german. Popoarele semite, ca ºi evreii, au dat denumire numai celei
de-a ºaptea zi, sîmbetei, celelalte prind doar cîte o cifrã. Grecii au oferit denumire specialã nu numai zilei de sîmbãtã, ci ºi celor de vineri ºi duminicã. Poporul maghiar a preluat la rîndul sãu denumirile zilelor de la slavi, la care, spre
deosebire de a pune ca prima zi a sãptãmînii duminica, au fixat începutul sãptãmînii lunea.
În cadrul celor ºapte zile, ºase, destinate sã se roteascã în jurul Soarelui, sînt
lucrãtoare, fiecare avînd cîte o activitate ocrotitã de divinitãþile care corespund
planetelor. Astfel de ziua de luni se leagã visul, de ziua de marþi ofensiva, de
miercuri negoþul, de joi organizarea, de vineri dragostea, iar de ziua de sîmbãtã
evaluarea.
Semnificaþiile legate de zilele sãptãmînii sînt însã nenumãrate. În cele ce
urmeazã acestora le vom acorda atenþie.
Zilele deseori apar personificate în credinþe sau basme. În mitologia româneascã zilele au fost personificate în divinitãþi de tip feminin cu atribute bene-
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fice sau malefice. Dintre cele ºapte sfinte – Duminicã, Luni, Miercuri ºi Vineri –
reprezintã principiul binelui, iar Marþi, Joi ºi Sîmbãtã principiul rãului. Cele ºapte
sfinte personificã totodatã ºi timpul de la o rãsãrire a Soarelui pînã la alta. Ziua
ºi noaptea împart drumul Soarelui în douã, faptul zilei ºi faptul nopþii, fiind
cele douã popasuri de cãpetenie. Cele douã fenomene sînt reprezentate de
Sfînta Miercuri ºi Sfînta Vineri. Sfînta Vineri reprezintã amurgul, la apus, ea e
cea care datoritã creºtinismului, duce morþii pînã la imperiul Sîmbetei, dîndu-i
luntraºului. Sfînta Sîmbãtã e despãrþitã de celelalte la ambele pãrþi de Apa
Sîmbetei. Sfînta Marþi este vecina de dincolo de rîu a Sfintei Sîmbete. Ea
reprezintã timpul de cãtre ziuã ºi este stãpîna imperiului întunecat al duhurilor
celor mai rele, a strigoilor bãtãioºi, care ies din morminte, al celor neîngropaþi,
spînzuraþi sau înecaþi.
Sfînta Marþi ºi Sfînta Sîmbãtã sînt urgisite de Dumnezeu ºi de oameni, deoarece sînt personificãri ale nopþii, astfel sînt ºi zile nefaste ale morþilor. Sfînta Marþi
se desparte de Sfînta Miercuri prin Rîul-de-rouã. La ea se aflã locaºul zeilor ºi în
grãdina ei creºte pomul lumii. Sfînta Joi ºi Sfînta Duminicã personificã ziua. Dupã
credinþa creºtinã Sfînta Duminicã, dupã cea pãgînã Sfînta Joi este identificatã cu
lumina zilei. Cele douã babe cu diferite roluri au locaºuri învecinate la mijlocul
cerului. Sfînta Joi este rãutãcioasã ºi rãzbunãtoare, iute la mînie, deci personificã
puterea distrugãtoare a Soarelui, pînã ce Sfînta Duminicã o reprezintã pe cea
binefãcãtoare, cãldura ºi lumina.
Dintre sfintele protectoare ale sãptãmînii Sfînta Luni ºi Sfînta Vineri au locaºul la rãsãrit, Sfînta Marþi ºi Sfînta Miercuri la asfinþit, Sfînta Joi ºi Sfînta Duminicã la miazãzi, iar Sfînta Sîmbãtã, singurã, la miazãnoapte. Primele ºase sfinte
sînt surori, numai Sfînta Sîmbãtã este singurã ºi strãinã.
Fiecare dintre aceste sfinte are cîte o stea pe cer, care stã deasupra locaºului
lor. Conform credinþelor populare cînd Dumnezeu vrea sã pedepseascã lumea,
aratã pe careva stea ºi ele ºtiu ce gîndeºte El, ºi pentru cã au suflet bun, vor da
de ºtire oamenilor. În vreme de cutremur, rupere de pãmînt sau scufundãri se
aratã steaua galbenã a Sfintei Luni. La apariþia holerei sau a diferitelor boli apare steaua Sfintei Marþi. Vãrsãrile de sînge sînt prevestite de steaua Sfintei Miercuri, iar înmulþirea fiarelor sãlbatice de cea a Sfintei Joi. Cînd apare pe cer
steaua Sfintei Duminici, poporul are de îndurat foamete.
Se crede cã ar fi existat ºi o a ºaptea stea, dar aceasta a fost datã în grija Maicii
Domnului, ºi cînd ea se va arãta pe cer, va fi sfîrºitul lumii. Toate aceste stele
sînt numite de popor „stele logostele”.
„Departe, la rãsãritul soarelui, au lãcaºul Sf. Luni ºi Sf. Vineri, la sfinþitul
soarelui Sf. Marþi ºi Sf. Miercuri, iar la miazãzi Sf. Joi ºi Sf. Duminicã. Iar la
miazãnoapte locuieºte singurã, fãrã soaþã, Sîmbãta, ºi ea nu e sfîntã ca tovarãºele ei; ºi e strãinã între ele, cãci toate celelalte sînt surori…
Dar, cicã toate ºase, afarã de Sîmbãtã, au cîte o stea pe cer ºi steaua fiecãreia
stã tocmai deasupra locaºului…
Din vreme în vreme, cînd vrea Dumnezeu sã mai pedepseascã lumea, atunci
sã aratã ori o stea, ori alta dintre cele ºase stele ale sfintelor babe, cã vezi,
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babele ºtiu gîndul lui Dumnezeu ºi cum au sufletul bun, dau de ºtire creºtinilor. ªi
nu s-aratã oricare dintre stele, anumitã una. Cînd e sã fie cutremur de lume ºi
rupturã de pãmînt ºi scufundare de munþi, s-aratã stea galbenã ºi asta e a sfintei
Luni, la holerã ºi boale s-aratã steaua sfintei Marþi; la vãrsãri de sînge ºi la cumplite de rãzboi s-aratã steaua sfintei Miercuri. Steaua sfintei Joi s-aratã cînd a fi
înmulþire de fiare sãlbatice cît sã intre prin sate, iar a sfintei Duminici s-aratã la
foame.
ªi cicã mai e ºi-a patra stea, care ar fi fost sã fie a Sîmbetei, dar a rãmas sã fie
a Maicii Domnului. ªi cînd se va arãta steaua asta, va fi sfîrºitul lumii. ªi aceste
ºapte stele poartã crugul cerului ºi se numesc stele logostele.”10
Conform credinþelor populare unele personificãri ale zilelor pot fi rãutãcioase, pedepsind aspru pe cei care nu respectã interdicþiile legate de aceste zile.
Astfel de personificãri sînt ºi Marþ Sara, Sîntoader, Joimãriþa sau Sîntilie.
Poporul are încã ºi obiceiul de a dedica zilele sãptãmînii diferitelor persoane ºi
unor sfinþi. Conform acestor credinþe ziua de sîmbãtã este a morþilor, iar zilele de
luni, miercuri, joi ºi vineri sînt ale viilor, pînã ce marþi este a celora care se vor
naºte.
Avînd în vedere aºa-numita „sãptãmînã bisericeascã”, zilele sãptãmînii sînt
dedicate unor sfinþi sau evenimente importante ale Bibliei. Luni devine astfel
ziua Sfîntului Petru ºi a Sfîntului Pavel ori a Sfinþilor Arhangheli care dau ºi iau
sufletul oamenilor, crezîndu-se cã cel care posteºte în aceastã zi îºi lungeºte
viaþa, ºi cã orice dorinþã îºi pune îi va fi împlinitã. Marþi este a Sfîntului Ioan, pe
alocuri a Sfîntului Ilie, deci a prorocilor. Miercuri este zi dedicatã Maicii
Domnului, deci este celebratã prin post, spre binele tuturora. Ziua de joi este
dedicatã Sfîntului Nicolae, iar ziua de vineri Sfintei Cruci ºi rãstignirii, sãrbãtoritã
de asemenea prin post. Duminica este a Învierii, este deci ziua celor vii ºi e
plinã de luminã.11 De fapt poporul considerã zile cu adevãrat sfinte miercurile
ºi vinerile, pe care le celebreazã prin post, spre binele sãu ºi al întregii
comunitãþi.
Despre zilele sãptãmînii deja ºi anticii – egiptenii, romanii ºi grecii –, considerau cã pot fi faste sau nefaste. Evaluarea acestora se fãcea atît pe baza unor
evenimente petrecute în zilele respective – lupte, victorii, înfrîngeri, catastrofe etc. –, cît ºi pe baza credinþelor legate de ele.
De exemplu la romani zilele nefaste erau numite „zile cu numere negre”,
adicã „diesatro calculo notatus”.12 Nefaste erau de exemplu fiecare zi de dupã
mijlocul lunii, precum ºi cele trei zile ale morþilor: 7 mai, 8 iunie ºi 8 septembrie. În aceste zile nu începeau lucru nou, nu construiau nimic, nu porneau la
drum, nu se cãsãtoreau, nu efectuau afaceri etc.
La germani zilele de luni ºi joi erau considerate bune, iar cele de marþi ºi de
vineri, rele. La poporul maghiar ziua de marþi este consideratã zi nefastã, iar la
poporul român, dupã cum am mai amintit, patru sînt faste ºi trei nefaste.
În trecut poporul aproape pentru fiecare zi a sãptãmînii prescria interdicþia
efectuãrii vreunei munci. Marþea nu era îngãduit sã-þi întinzi pînza, joia nu se
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torcea, „cã numa dracu sã bucurã dã iele”. Vinerea nu se spãla, „cã ti-i umple dã
bube” º.a.m.d.
Pentru omul secolului nostru una dintre cele mai rele este însã ziua de vineri,
de care sînt legate nenumerate credinþe. A fost întocmitã chiar ºi o listã a zilelor
norocoase sau fãrã noroc.13
Ambivalenþele zilelor – fast-nefast – provine de la oscilarea între cele douã
sisteme de calculare diferitã ale acestora:
– dupã sistemul de calculare creºtin, înglobînd credinþe ºi obiceiuri creºtine
sau
– dupã sistemul de calculare precreºtin, înglobînd credinþe ºi obiceiuri precreºtine.
Dupã sistemul arhaic, popular sãptãmîna începea cu luni, deci luni, miercuri,
vineri erau zile impare ºi nefaste. Dupã sistemul liturgic, bisericesc sãptãmîna
începea cu duminicã, astfel ziua de marþi, joi ºi sîmbãtã erau impare ºi nefaste.
Ziua de duminicã deveni începutul sãptãmînii o datã cu rãspîndirea creºtinismului, fiind fixatã ca prima zi a sãptãmînii de Constantin cel Mare în 321 d. Cr.
Ziua începutului de sãptãmînã diferã ºi de la un popor la altul, de la un cult
religios la altul. Evreii au fixat aceastã datã în ziua de sîmbãtã, arabii în vineri,
creºtinii în duminicã, pînã ce oficial a fost fixatã ziua de luni. La români ºi la
popoarele sud-europene sãptãmîna începea ºi în trecut cu luni.
Dupã indicii calendarului popular în trecut însã ºi joi era o zi de sãrbãtoare,
ca ºi duminicã. Joi pãstreazã numeroase practici precreºtine, care ar indica acest
lucru: Joimari, Joia Nemaipomenitã etc.
Timpul sãptãmînii deci se împlineºte, se maturizeazã, joi fiind mijlocul sãptãmînii, dupã care se degradeazã pentru ca sã se poatã reînnoi. Orice început de
perioadã calendaristicã este introdusã de speranþã în bine ºi are un caracter de
omen, pînã ce sfîrºitul acestor perioade sînt nefaste. Aceste credinþe sînt
exprimate mai clar în cazul unitãþilor de timp superioare, prin riturile de început
de an sau anotimp.
Ritualul de sfîrºit ºi început de sãptãmînã cuprinde trei zile. Ziua de sîmbãtã
are caracter nefast, fiind sfîrºitul sãptãmînii. Ziua de duminicã reprezintã victoria binelui asupra forþelor malefice acumulate în sãptãmîna anterioarã. Luni
marcheazã începutul sãptãmînii sub auspiciile cele mai favorabile activitãþilor
umane.
Sãptãmîna este deci o formã originarã a misterului creaþiei, are un profil spiritual propriu. ªapte zile o compun, fiecare zi fiind bine definitã, cu un caracter
ºi o funcþie precisã, cu o naturã ºi un profil spiritual propriu.
„Fiecare îº are rostu ii.” declarã þãranul, exprimînd prin aceasta tot cea ce am
spus noi pînã în prezent.
B. Ziua
Alternarea zilei ºi a nopþii, a luminii ºi a întunericului a fost una dintre primele
fenomene repetabile care au atras atenþia omului. Ca unitate de mãsurã calenda-
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risticã ziua solarã cuprinde 24 de ore ºi se împarte în zi (luminã) ºi noapte (întuneric). Aprecierea timpului diurn se face pe baza poziþiei Soarelui, urmãrind urcuºul sau coborîºul acestuia pe bolta cereascã. În cadrul acestor miºcãri, poporul
român crede urmãtoarele: „Conform tradiþiilor populare, urcuºul fiind greu,
Soarele este ajutat de 12 boi, un cal, nouã cai, un bivol, un bivol ºi un cal, un leu
slobod sau 77 de draci care sînt arºi cînd Soarele ajunge la amiazã. La coborîre,
de la amiazã pînã la asfinþit, Soarele este transportat numai de 7 iepuri sau
cãlãreºte pe un leu împiedicat.”14
Ziua este deci o convenþie a miºcãrii de rotaþie a Pãmîntului în jurul axei sale,
iar modul de a împãrþi ziua în ore provine de la sumerieni, care mãsurau trecerea timpului cu ceas solar. Timpul din zi ºi noapte nu este uniform, ci este variat
atît calitativ, cît ºi ce priveºte durata acestuia. În cadrul celor 24 de ore poporul
distinge diferite momente importante care la rîndul lor se împart în unitãþi mai
mici. Momentele zilei au denumiri diferite, numãrul lor variind de la o zonã
etnograficã la alta, în dependenþa minuþiozitãþii cu care omul dorea sã redea cu
o cît mai mare exactitate fenomenul care avea loc – amurg, zori de zi, „ujinã”
º.a.m.d. –, legîndu-se totodatã de acestea nenumãrate credinþe. Momentele zilei, ca ºi celelalte unitãþi de timp, sînt pentru omul satului realitãþi obiective, cu
însuºiri proprii ºi cu unele efecte asupra vieþii acestuia. Cum timpul nu e uniform
nici diferitele secvenþe ale zilei nu sînt egale ca mãsurã ºi nici prin calitãþile lor,
însãºi zilele sãptãmînii fiind caracterizate de valori proprii.15
Momentele zilei sînt: zorii zilei, rãsãritul, faptul zilei („cînd sã creapã dã
zîuã”), dimineaþa, prînz (orele 8-9), înainte de masã, amiazã, dupã-amiazã,
„ujina” (ora 17), asfinþit, amurg, seara, noaptea, miezul nopþii, fiecare putînd fi
bine definitã.
Amiaza este, de exemplu, acea perioadã cînd Soarele terminã urcuºul.
„La mnazã nu numa noi ne hodinim oleacã, ci ºi Soarile sã hodineºte. Apu
mîncã o bucãturã dã prescurã, be olecuþã dã vin, numa dupã aceie mere mai
dãparte.” (24)
Aspectele zilei stau în strînsã legãturã cu diferitele acþiuni magice. De exemplu:
– „apã nã-nceputã sã aduce nante dã rãsãrit”, (35)
– „nante dã ce rãsare Soarile sã fac vrãjile”, (40)
– „ºi te schelz în rauã, nante d-a ieºi Soarile”, (5)
– „dupã asfinþit sã nu dai nimic dîn casã, cã þî-i da norocu cu iele”, (18)
(deoarece încep activitãþile forþelor demonice, astfel comunitatea þãrãneascã
sãvîrºea o sumedenie de acte de precauþie).
Poporul crede cã apusul este hotarul dintre zi ºi noapte, pînã ce, de exemplu,
dimineaþa este momentul privilegiilor divine ºi ale justiþiei omeneºti,16 este simbolul puritãþii, un moment de obîrºie. Apusul ºi înserarea la numeroase popoare
au ºi devenit chiar începutul zilei – vezi de exemplu la celþi, la evrei –, de aici
provenind ºi tradiþia de a începe sãrbãtoarea culticã la apus, de a practica deja
o datã cu lãsarea serii diferitele obiceiuri legate de unele sãrbãtori calendaristice.
Începerea zilei la miezul nopþii este o tradiþie romanã prelungitã din cauza
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sacrificiului divin care trebuia fãcut de preoþi, fiind ºi un mod de a calcula scurgerea timpului de cãtre astronomi.
Ziua denumeºte deci acel interval de timp care începe o datã cu rãsãritul
Soarelui ºi dureazã pînã la asfinþit. Desigur acest interval de timp este de diferitã lungime, în dependenþa perioadelor de an în care ne aflãm. Poporul asociazã
ziua cu lumina, iar lumina cu divinitatea. Efectuînd însã cercetãri mai amãnunþite
în domeniul lingvisticii, vom putea demonstra cã de fapt expresiile ce denumesc
ziua, lumina ºi divinitatea sînt înrudite. În limba latinã dies înseamnã „zi”, dius
sau divus „zeu”, diva „zeiþã”, iar divum „cer”.17
Noaptea este asociatã cu întunericul, haosul, infernul, moartea. Ea este cea
care se amestecã cu monºtri, cu gînduri negre. Este ºi o imagine a inconºtientului. Fiind puþin mai atenþi, putem observa cã reprezintã totuºi un dublu aspect,
cel al întunericului în care fermenteazã devenirea, cel de pregãtire a zilei, cînd
þîºneºte lumina vieþii.
La greci era personificatã de Nyx, fiica Haosului ºi mama cerului (Uranos) ºi
a pãmîntului (Gaia). Ea a dat naºtere totodatã ºi Somnului, ºi Morþii, viselor ºi
spaimei. Ea este cea care strãbate cerul într-o mantie neagrã într-un car tras de
patru cai negri, fiind însoþitã de fiicele sale, de Furii ºi de Parce.
Timpul nopþii în general este periculos pentru cã circulã forþe magice care
provoacã multe nenorociri omului, tocmai din aceastã cauzã acesta se fereºte
sã iasã afarã noaptea. Pentru omul de rînd noaptea este perioada activitãþilor
negative, iar împotriva puterii întunericului se protejeazã prin diferite vrãji sau
talismane. Din punct de vedere al executãrii diferitelor vrãji sau descîntece
este însã un timp favorabil. Vrãjitoarele noaptea activeazã, noaptea se adunã ºi
chefuiesc împreunã, fãcînd multe rele.18
Cele mai critice ore ale zilei sînt cele dupã miezul nopþii, cînd lumea este
lãsatã pradã puterilor rãului. Primul semn de salvare pentru aceasta fiind cîntatul
cocoºilor, care cîntã cînd „aud toaca-n cer”, adicã intrã din nou în activitate
geniile bune.
Pentru identificarea diferitelor momente ale zilei sau ale nopþii oamenii în
trecut cercetau corpurile cereºti sau aºtrii. În lipsa acestora ei aveau însã nevoie
de un orologiu terestru, uºor de observat, care sã indice diviziunile timpului
diurn. Pentru recunoaºterea timpului se cerceta deci comportamentul animalelor ºi al plantelor, semnele unor fenomene terestre. Unul dintre cele mai des
întrebuinþate orologii era cocoºul. Popoare din diferite colþuri ale lumii au ales
ca orologiu biologic acest animal, considerat încã din antichitate de origine divinã. Armatele din antichitate, precum ºi cele medievale, de exemplu, duceau
cu ele un cocoº ca sã vesteascã timpul schimbãrii santinelelor. Romanii împãrþeau chiar timpul în trei perioade de dupã cîntatul cocoºului.19
Lumea anticã a dat deci diferite semnificaþii cocoºului. A fost atît vestitorul
rãsãritului, cît ºi privighetorul somnului, dar ºi simbolul rãzboiului ºi al luptelor.
Acest animal, care fusese închinat diferitelor zeitãþi – Apolo, Minerva, Mercur,
Marte –, avea darul de a cînta în preajma momentelor de cumpãnã, cînd spiritele bune se confruntau cu cele rele, astfel cã devenise, dupã credinþele poporu-
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lui, paznicul hotarului dintre bine ºi rãu. El cîntã de cel puþin trei ori, la miezul
nopþii, la trei ore înainte de ziuã ºi la crãpatul de ziuã.
Abia dupã cîntatul lui, care anunþã victoria luminii, îºi pierd puterea spiritele
malefice, se curãþã spaþiul nocturn de forþele ostile. În credinþele populare
cocoºul poate prevesti însã ºi numeroase alte lucruri, secetã, timp ploios, sosirea
musafirilor etc.
Ziua este deci o unitate de timp naturalã impusã din cele mai îndepãrtate
timpuri. În dependenþa calculãrii acesteia putem distinge diferitele tipuri ale
zilei. Ziua solarã, acea unitate de timp care se scurge între douã culminaþii superioare consecutive ale Soarelui, are douã miezuri, miezul zilei ºi miezul nopþii, ambele fiind momente critice în derularea timpului ºi a vieþii, precum ºi
douã hotare, la rãsãrit ºi la apus. Miezul nopþii ºi al zilei sînt momente de odihnã
nu numai pentru Soare ºi Lunã, ci ºi pentru oameni. Miezul nopþii este momentul culminant, cînd binele ºi rãul se confruntã cu puterea, între cãderea nopþii ºi
miezul nopþii desfãºurîndu-se o sumedenie de lucruri.
„Noapte nu-i bine sã umbli p-afarã cã atunce umblã ºi strigoiile, apu dacã
prind iele pã cineva, vai dã iel a fi.” (18)
Ziua civilã este acea unitate de timp care se scurge între douã rãsãrituri consecutive ale Soarelui ºi este de o lungime diferitã, pînã ce ziua oficialã mãsoarã
timpul scurs între douã miezuri de noapte. Ziua ritualã mãsoarã timpul dintre
douã apusuri consecutive ale Soarelui, aceasta fiind o reminiscenþã dintr-un
vechi calendar ritual, avînd de asemenea lungime diferitã.
C. Zilele sãptãmînii
Luni
Prima zi a sãptãmînii este dedicatã Lunii, singurului satelit natural al Pãmîntului, astrului nopþii, venerat de toate popoarele. Cu aceastã zi începea sãptãmîna
dupã sistemul arhaic popular, astfel cã era zi imparã ºi era consideratã nefastã.
Dupã sistemul bisericesc sãptãmîna începea însã cu duminica, astfel luni deveni zi parã ºi totodatã fastã.
Conform credinþelor ziua este patronatã de Sfîntul Petru ºi de Sfîntul Pavel,
sau de Sfinþii Arhangheli Mihai ºi Gavril. Poporul crede cã aceºtia din urmã dau
ºi iau sufletele oamenilor, aºadar în aceastã zi e bine sã posteºti, pentru cã nu
numai îþi lungeºti zilele, ci þi se îndeplinesc ºi dorinþele.
„Lune îi bine sã posteºti, cã-i rãmîne sãnãtos ºi îi ave viaþã lungã.” (9) ne
informeazã oamenii de la sat. Posturile din aceastã zi a sãptãmînii sînt însã binevenite ºi în alte cazuri: „Cila care posteºte lune, a vide mai bine cu uãtii.” (18)
„Dac-o muiere nu rãmîne nicicum gre, atunce þîie post doauãspece luni d-a
rîndu, c-apu nu pãstã mult a ave ºi ie micuþ.” (5) etc.
Dupã credinþele poporului Sfînta Luni þine la dînsa cheile celei dintîi porþi a
cerului. Cînd moare cineva mai întîi se duce la aceastã sfîntã, iar ea îl va lua în
apãrarea sa, dacã a postit în zilele dînsei.
„Cînd moare cineva vine înjeru cu Moarte. Apu Moarte îi taie firu viieþî cu
coasa. Apu cînd îº dã sufletu, înjeru îl ie ºi-l duce, ºi-l dã Sfinþii Luni. Ie îi ce
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care a purta apoi sufletu mortului ºasã sãptãmîni pã ciie lume, pînã ce º-a afla
locu lui. Ie ne rînduieºte cine inde sã ºadã, în Rai uã în Iad.” (9)
În zi de luni este bine sã dai ºi pomanã, pentru cã tot ce dai, este adunat de
sfîntã ºi le vei gãsi în lumea cealaltã, dupã moarte.
Ca personaj mitologic Sfînta Luni este invocatã pentru vindecare. Este chiar ºi
o zi favorabilã pentru efectuarea practicilor de medicinã, iar postul din aceastã
zi contribuie la prosperitatea oamenilor ºi a animalelor. Cel nãscut în zi de luni
de asemenea va trãi mult, va fi norocos ºi sãnãtos, deºi puþin cam urît.
Sfînta Luni îºi are locaºul la rãsãrit, împreunã cu Sfînta Vineri. Cînd deasupra
acestui locaº se vede o stea galbenã, este semn de cutremure, rupere de pãmînt
ºi de scufundãri.
Aceastã zi este dedicatã viilor, însã tot ce se petrece lunea pe Pãmînt este
vãzut ºi de morþi care uneori ne ºi viziteazã.
Marcînd deci începutul sãptãmînii oficiale, cînd timpul se reînnoieºte, luni
are un caracter favorabil în efectuarea activitãþilor umane. Este bunã deci pentru a începe orice activitate, dar totodatã ºi grea pentru cã nu este indiferent
rezultatul acestora.
„Cum îi lune, aºe a fi ºi tãtã sãptãmîna.” (42)
„Cine rîde lune, a rîde tãtã sãptãmîna.”, (27) considerã informatorii.
E bine sã te apuci de lucruri noi, pentru cã îþi va merge bine ºi uºor, nu ca ºi
în zilele de marþi sau sîmbãtã. La tot ce te vei gîndi în aceastã zi se va îndrepta
spre bine. De asemenea este bine sã-þi intre un om norocos în casã, pentru ca
sã-þi aducã noroc ºi þie. Ocoleºte-l însã pe cel ghinionist. Dacã ai vreun duºman,
atunci ziua de luni este favorabilã ºi pentru a plãti bisericii slujbe împotriva
acestuia.
Poarta sãptãmînii nu este favorabilã însã ca sã dai ceva din casã, pentru cã
toatã sãptãmîna vei da.
„Lune nu da nimicã dîn casã, cã þî-i da afarã ºi norocu cu iele.” (38) spun
informatorii.
Nu este bine sã dai nici sare, nici fãinã, cã þi se vor îmbolnãvi vitele. Iar dacã
dai afarã gunoiul, „þî s-or împroºca gãinile”. Nici mãcar ouãle din ciubar nu este
voie sã le iei, pentru cã nu vor mai oua toatã sãptãmîna gãinile. Luni este rea ºi
de ape, deoarece deseori aduce ploi mari, înecuri.
Pentru luni mai sînt interzise ºi numeroase alte activitãþi:
– „nu mere la peþît, cã dacã-þ zîce nu o fatã, þ-or zîce ºi altile”, (17)
– „nu-þ tãie undiile, cã þî-i cãpãta duºmani”, (dupã unii informatori “îi uita ce
inde ai pus”), (24)
– „nu te spãla, cã t-i îmbolnãvi de rîie, ori t-i umple dã bube”, (5)
– „nu te spãla pã cap cã, dã eºti însurat uã mãritatã, îi rãmîne vãduv(ã),
iarã dacã ieºti nã-nsurat uã nãmãritatã, þ-a muri on frate uã o sorã”, (36)
– „nu îngropa morþ cã-i dã rãu pîntru ciie vii”, (4)
– „nu te spãla pã uãti cã þ-î strîca videre, te-or dure uãtii”, (40)
– „nu-i bine sã faci ºtimb dã bucate cã nu-i mai ave nimicã”, (41)
– „nu da împrumut uã împrumutu înapoi cã nu þ-a mere bine tãtã sãptãmîna”, (16)
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– „logodna dã luni nu-i a bine”, (17)
– „nu lucra afarã dã casã, nu sãpa, nu sãcera, nu strînje fîn”, (21)
– „nu lucra cînepã, cã t-i betejii”, (4)
– „nu da nimic afarã dîn casã cã s-a sãca laptile vacilor”, (5)
– „nu numãra gãiinile cã þ-or muri”, (40)
– „nu te muta în casã noauã cã nu-i ave haznã dã ie”, (9)
– „nu porni la drum lung”, (38)
– „nu pune cloºcã pã uoauã cã numa cocoºi a scoate”, (6)
– „nu da cenuºe cã-i rãmîne sãrac”, (42)
– „nu coasã ºi nu spãla hane cã dã ieºti nevastã îþ moare uomu, dã ieºti fatã,
þ-a ploie la cununie”, (18)
– „nu spoii cã þî s-or bãga pepile/goanjile în casã”, (9) º.a.m.d.
Dupã cum putem observa, deºi prima zi a sãptãmînii reprezintã principiul
binelui, îi sînt atribuite ºi o sumedenie de restricþii, respectarea cãrora asigurã
desfãºurarea favorabilã a vieþii comunitãþii.
Marþi
Marþi este cea de-a doua zi a sãptãmînii ºi este dedicatã zeului Marte, zeului
tutelar al rãzboaielor, precum ºi planetei Marte. Numele ei vine de la Martes
dies. Conform credinþelor populare în aceastã zi s-a urzit lumea ºi Pãmîntul,
este ziua în care Dumnezeu a despãrþit apele de uscat.
Dumnezeu a zis: „Sã se strîngã la un loc apele cari sînt dedesuptul cerului ºi
sã se arate uscatul!” ªi aºa a fost.
„Dumnezeu a numit uscatul pãmînt, iar grãmada de apã a numit-o mãri…”20
Aceastã credinþã la rîndul sãu este anticipatã însã de una alta, conform cãreia
Dumnezeu a început crearea lumii în prima zi a sãptãmînii evreilor, adicã duminica, fãcînd lumina ºi întunericul, dupã care în a doua cerul ºi abia în a treia
Pãmîntul.21
Dupã calendarul popular marþi este o zi parã, dupã cel bisericesc este însã o
zi imparã, personificatã de Sfînta Marþi. Sfînta Marþi îºi are locaºul la asfinþit
împreunã cu Sfînta Miercuri, iar cînd steaua ei apare pe cer, atunci se prevede
holerã sau venirea diferitelor boli gele.
Aceastã sfîntã rãutãcioasã, ca ºi Sfînta Joi sau Sfînta Sîmbãtã, reprezintã timpul de cãtre ziuã – „timpul mînecãrii” –. Ea este stãpîna imperiului întunecat al
duhurilor celor mai rele, bãtãioase ºi arþãgoase, a strigoilor care ies din morminte, ºi a celor care se fac lupi, precum ºi a celor neîngropaþi, spînzuraþi sau
înecaþi.
Locaºul ei se desparte de cel al Sfintei Miercuri prin Rîul-de-rouã. Aceastã
rouã, dupã credinþele poporului român este sfîntã, astfel cã peste ea nu pot
trece duhurile rele. Sfînta Marþi este totodatã ºi vecina de dincolo de rîu a Sfintei Sîmbete, cealaltã personificare a nopþii.
Marþi este o zi nefastã, plinã de restricþii care trebuie respectate cu mare
atenþie:
– „nu umbla cu furca uã cu fusu, cã nu-i bine”, (42)
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– „sã nu coºi, sã nu te speli cã dã ieºti nevastã, þ-a pica pãru dîn cap, iarã dã
ieºti fatã nu þ-a creºte pãru”, (5)
– „sã nu coºi cã ce-i coasã a fi pîntru morþ”, (34)
– „nu-þ tãie pãru cã nu-i bine”, (15)
– „nu ieºii sara afarã în capu gol c-or vini strîgoile ºi te-or lua dã pãr”, (41)
– „nu lucra afarã pã pãmînt cã nu þî s-or face bucatile”, (21)
– „nu te scãlda cã picã ura uoaminilor pã tine”, (9)
– „nu începe lucru nou cã nu ieºe cu spor”, (8)
– „nu trece pãstã apã cã marþa sã spalã nemilostivile”, (9)
– „nu toarce, cã mîncã zvîrcolacii Luna”, (18)
– „nu lucra la chimeºi cã-i sãmn dã moarte”, (26)
– „nu lucra la chimeºi cã-s pîntru morþ”, (38)
– „nu lua haina noauã cã nu-i bine”, (18)
– „nu urzî pînza cã marþa Dumnezo o urzît lume”, (9)
– „nu pune borº cã s-acreºte”, (9)
– „nu lega boii la plug cã sã fac cu nãrav”, (22)
– „nu sãmãna ºelatã c-a fi amarã”, (22)
– „nu-i bine sã faci nuntã uã sã þîi logodnã, uã sã meri a peþî cã n-a fi nimic
d-acolo”, (17)
– „dacã ploaie marþa, tãtã sãptãmîna a ploie”, (26)
– „marþa îþ mãrg tãte lucrurile pã dos, aºe cã nu fã nimic”, (34)
– „nu-i bine sã ari uã sã semini nimic cã n-or ieºi bine”, (23)
– „nu fã casã nici fîntînã cã nu-i a bine”, (23)
– „nu te tunde, mai ales dacã-i ºi lunã plinã, cã îi fi beteag”, (5)
– „n-adu prunci pã lume în zîua asta cã-i lucru rãu, îi nãtrebnic”, (24)
º.a.m.d.
Ziua, în general nefastã, este totuºi favorabilã efectuãrii unor lucruri. Este
bine sã pui cloºcã pe ouã, pentru cã va scoate puicuþe. Marþea poþi sã-þi cauþi ºi
de mãritat, iar dacã faci cuiva un bine, va fi rãsplãtit cu acelaºi lucru.
Ziua de marþi fiind o zi rea, aduce numeroase nenorociri. Are chiar ºi trei
ceasuri rele, dar este rea îndeosebi seara. Are ºi personificãri periculoase, cum
sînt:
Marþ Sara, este o reprezentare miticã româneascã, cu înfãþiºare hidoasã, care
se aratã celor care lucreazã în seara ei. Denumirea aceasta fiind folositã în Transilvania ºi Banat.
Marþole, este reprezentarea miticã femininã, care personificã ziua de marþi,
o zi nefastã a sãptãmînii, imaginatã ca o femeie bãtrînã cu putere diabolicã. Este
un duh feminin extrem de rãu, care pedepseºte femeile care lucreazã în ziua ei.
Aceastã strigoaicã locuieºte în pãduri ºi vãzduhuri. Umblã prin casele oamenilor
marþi spre miercuri seara ºi foloseºte diferite metode de torturã pentru pedepsirea
femeilor. Denumirea apare în zonele de contact cu Transilvania ºi Banat, ori de-a
lungul unor vechi drumuri pastorale frecventate de oieri ardeleni.
Credinþele legate de aceastã personificare miticã sînt frecvente ºi la românii din
Ungaria. Emilia Martin, în lucrarea sa apãrutã în revista Foaia noastrã, publicã
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urmãtoarele date despre aceste reprezentãri mitice: „Marþ sara dã la ºasã nu sã
mai lucra nimic cã zîceu cã vine marþ sara, ºi-l bate pã care lucrã, ºi face rãu cu
el… Sã zîce cã sã face muiere Marþ Sara.”
„Marþ sara zîceu cã-i sara dracului. Strîgoaie în marþ sara o avut putere. Numa
marþ sara sã pute strîca cã aciie o fost zîuã rãutãþîtã.”
„Cînd avei prunc mic în tãtã marþ sara tãmîiei pî la uºi, pî la fereºti ºi nu viie
strîgoaie. Apu strîgoaie o vinit pîn cheie uºii. O putut vini pîn nimic, numa s-o ivit
înlontru.”
„O vecinã d-a lu mama me o avut soacrã. ª-aciie o fost aºe bosconitoare. O
strîgat Marþ Sara pã fereastã la vecina mamii cã ºi nu spele vasãle Marþ Sara! Ie
o gîndit cã soacrã-sa, uã tare vecinã o putut fi. Numa dîrt-ace le-o spãlat. ªi
zîce cã s-o culcat afarã, cã atunce sã culcau aºe. O vinit Marþ Sara. Zîce cã
nadã o avut acolo la horn cã o fost dãºtis. Acolo o fost pusã o cãldare cu apã ºi
o opãreascã Marþ Sara pã ie. Numa cã ie o ºtiut ce-s aºte, ºi dãloc o tras brãcinaru
dã la om dîn gaci, º-o legat uºe. ª-o strîgat: »Haidaþi cã arde dealu Vivileului!«
Zîce cã s-o dus tã vãietîndu-sã Marþ Sara. Nu ºtiu cã vãzut-u-o uã numa u-o
auzît, cã cineva u-o prostit. S-o-nfricat bãtrîna. No, zîce, nu le mai spãl în viaþa
me marþ sara.”22
Ziua de marþi ºi pentru poporul maghiar este o zi nefastã, cu numeroase
interdicþii legate de efectuarea unor munci casnice, cum sînt ºi torsul, spãlatul
etc. Toate aceste credinþe legate de aceste fiinþe mitice izvorãsc din sãrbãtori
bãbeºti de origine arhaicã peste care s-au suprapus unele obiceiuri creºtine,
religioase.
Figura acestui personaj mult temut al panteonului românesc, cercetatã printre altele ºi de marele folclorist maghiar Diószegi Vilmos, este deseori asociatã
ºi cu cultul morþilor, astfel cã în aceastã zi se impune o conduitã moralã deosebitã.
Toate zilele consacrate morþilor sînt însã favorabile ºi actelor magice, deoarece
asigurã o mai bunã intrare în contact cu spiritele de dincolo.
Miercuri
Cea de-a treia zi a sãptãmînii este miercuri, zi dedicatã de romani zeului ºi
planetei Mercur. Denumirea ei vine de la Mercuris dies. Acestã zi este mai
puþin importantã la români decît vineri sau duminicã, însã mai însemnatã decît
celelalte. Este ziua dedicatã de popor Maicii Domnului, în cinstea cãreia credincioºii postesc. Maica Domnului a devenit patroana zilei dupã apariþia creºtinismului, lucru care l-a moºtenit probabil de la o divinitate femininã a vegetaþiei,
înruditã cu Sfînta Vineri. 23
În folclorul românesc Sfînta Miercuri apare ca o sfîntã bãtrînã, slabã ºi necãjitã, care locuieºte în cer, pãduri sau pustiuri. Sfînta se ocupã de hrana animalelor sãlbatice. Locaºul ºi-l are la asfinþit, împreunã cu Sfînta Marþi, de care este
despãrþitã prin Rîul-de-rouã, ºi personificã revãrsatul zilei. Reprezintã principiul binelui. La ea se aflã chiar ºi locaºul zeilor, iar în grãdina ei este ºi pomul
lumii. Conform credinþelor steaua sfintei apare pe cer cînd sînt vãrsãri de sînge ºi
rãzboi.
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Ziua de miercuri este o zi fastã, dupã sistemul bisericesc, dar o zi nefastã, dupã
sistemul arhaic popular. Este personificatã într-o sfîntã apãrutã frecvent în basme
ºi poveºti. Conform credinþelor populare ea apare noaptea, în visul bolnavilor,
vindecîndu-i.
Ziua de miercuri, ca ºi cea de vineri, este consideratã “dãtãtoare de viaþã”,
deoarece este dedicatã crucii, totodatã este ºi ziua în care s-a nãscut Soarele.
„Apu, cînd Dumnezo o fãcut Pãmîntu o vãzut cã trabã sã puie ºi niºte
luminãtori cã altfel tã întuneric a fi. Aºe o fãcut apoi Soarile, mai apoi Luna ºi
stelile.” (41)
În ziua dedicatã Sfintei Miercuri de asemenea sînt interzise numeroase munci:
– „nu sã fac nunþ uã petreceri cã-i pãcat dã Dumnezo cã în zîua asta s-o þînut
ºi sfatu împotriva lu Isus Cristos ºi o avut loc trãdare lu Iuda”, (9)
– „nu-i bine ca muierile sã lucre cã fac bube pã brînci”, (5)
– „nu-i bine sã te speli cã-þ moare bãrbatu”, (38)
– „nu spãla cã te-or urî uoaminii”, (4)
– „nu fã leºiie cã-i pãcat”, (42)
– „nu mînca dã dulce cã-i zî dã post ºi-i rãu dã primejdiie”, (34)
– „nu mînca dã dulce cã nu te-nsori/mãriþ”, (18)
– „nu ferbe chimeºile cã-i rãu dã boalã”, (35)
– „nu pune raþã pã uoauã c-a scoate numa rãþoi”, (7)
– „nu te du la peþît cã Sfînta Mnercuri îi vãduvã ºi-i rãmîne ºi tu”, (9)
– „cila care sã cununã uã mere la peþît în zîua asta, a rãmîne vãduv”, (9)
– „nu lucra cã-i face bube la întiieturi ºi ti-or dure brîncile”, (3)
– „nu te spãla pã cap cã-i rãu dã boalã”, (18)
– „sã nu coºi uã sã nu torci cã-i rãu dã boli”, (42)
– „nu lua uoauãle dîn cuibar, cã faci bube pã obraz”, (40)
– „nu sãmãna, da nicii nu rupe crãstãveþî dî la laozã, cã ies amari”, (22)
– „nu tãie undiile, cã-i pãcat”, (9)
– „nu da nimic afarã dîn casã cã sacã laptile vacii”, (18)
– „nu da cenuºe dîn casã cã-i rãmîne sãrac”, (42)
– „nu pune brînca pã sîtã cã faci bube”, (20)
– „nu întinde pînza cã nu-i bine”, (9)
– „nu spãla cã-i be apã pe ciie lume”, (24) etc.
În general, efectuarea oricãrei munci casnice este interzisã femeilor în aceastã
zi.
Ziua de miercuri este mijlocul sãptãmînii bisericeºti, fiind totodatã ºi o zi
dedicatã viilor. Totuºi copilului nãscut în aceastã zi curatã ºi binefãcãtoare nu i
se prezice mult noroc. Nu trãieºte mult, circa 30 de ani, ºi toatã viaþa lui e sãrac.
Miercurile sînt favorabile pentru a plãti slujbe pentru duºmani ºi pentru a þine
post negru în scopul diferitelor lucruri, îndeosebi dacã postul este þinut în
miercurile dinaintea vinerilor cele mari de peste an.
„Posturile þînute mnercure îs tãt aºe dã fontoºe, ca ºi cile dîn vineri. Iarã
dacã þ-ai pus în gînd ceva ºi ai vre sã þî sã-mplineascã, posteºte cu tãt sufletu
mnercurile dinainte vinerilor mari cã þî s-or împlini.” (5)
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Este favorabilã de asemenea ºi muncilor bãrbãteºti în afara casei: arat, semãnat, cosit etc.
„Mnercure îi bine sã samini, sã ari cã tãte þ-or rãsãri bine în pãmînt, îi ave dîn
tãte dã bogãt.” (21)
Joi
A patra zi a sãptãmînii este dedicatã de romani zeului ºi planetei Iupiter.
Numele ei vine de la Jovis dies. În credinþele populare româneºti Sfînta Joi
reprezintã principiul rãului ºi locuieºte la miazãzi, împreunã cu Sfînta Duminicã.
Arãtîndu-se steaua ei, e semn de înmulþire a fiarelor sãlbatice.
Dupã concepþia pãgînã Sfînta Joi e lumina zilei, statut pe care în credinþele
creºtine îl ocupã Sfînta Duminicã. Cele douã sfinte au locaºuri învecinate la
mijlocul cerului, rolul lor este însã total diferit. Sfînta Joi este rãutãcioasã, rãzbunãtoare ºi iute la mînie, ucigîndu-i repede pe care vrea sã-i pedepseascã, astfel
este personificarea unei forþe distrugãtoare.
Conform declaraþiilor unor cercetãtori, joi era celebratã în era precreºtinã la
fel ca ºi în cea creºtinã ziua de duminicã. Calendarul popular oferã unele dovezi pentru sprijinirea acestor afirmaþii, cum ar fi ºi numeroasele practici precreºtine din aceastã zi a sãptãmînii. În Maramureº, de exemplu, pînã în prezent
se mai fac nunþi joia, ºi pînã chiar în secolul al XIX-lea încã era respectatã ca zi
de sãrbãtoare.
„Sãrbãtorile ºi obiceiurile calendaristice sprijinã ipoteza cã Joi a funcþionat
în spaþiul carpato-pontic-danubian ca o sãrbãtoare a sãptãmînii, dedicatã cultului ºi odihnei, singurã sau alãturi de Duminicã.”24
Patronatã de Sfîntul Nicolae, joi este personificatã la români de o femeie
sfîntã ºi binevoitoare, sorã cu zilele de duminicã, vineri ºi miercuri. Sfînta Joi
locuieºte printre nori, în cer, ºi de aici îºi manifestã puterea miraculoasã asupra
oamenilor ºi gospodãriilor acestora. Ziua de joi apare însã foarte rar sub înfãþiºare de sfîntã, este mult mai frecvent prezentã în credinþele poporului sub
forma unei figuri mult temute.
Joimãriþa este o zeiþã a morþii în panteonul românesc, care se leagã de cultul
moºilor ºi strãmoºilor, devenitã un personaj justiþiar, care descoperã ºi pedepseºte fetele ºi femeile leneºe. Aceasta apare ca o femeie cu înfãþiºare fioroasã,
cu cap uriaº ºi pãr lung, despletit, cu dinþi mari, ca o adevãratã zmeoaicã, o
stafie sau un duh necurat.
Conform credinþelor poporului român Joimãriþa viziteazã focurile de Joimari
aprinse pentru fiecare mort în parte sau pentru toþi morþii acasã, în cimitir sau în
curtea bisericii. Acest obicei este un rit funerar de incinerare a morþilor specific
poporului autohton, practicat ºi generalizat înainte de apariþia ºi generalizarea
înhumãrii creºtine.25
Din divinitatea morþilor Joimãriþa devine treptat un personaj justiþiar temut,
care controleazã ºi pedepseºte fetele ºi femeile leneºe. Îndeosebi pe cele care
n-au terminat torsul pînã Joia Mare. Modul de pedepsire al acestora era arderea
degetelor ºi a mîinilor, „pîrlitu pãrului”.
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„Muierile trãbuieu sã ghete pînã la Paºti cu torsu, cã dacã nu, vine Joimãriþa ºi
le pedepse pã cile leneºe. Le arde la jejite, uã la pîrle la pãr, ca sã le vadã tãt satu,
cã n-or fost harnice, nu º-or gãtat lucru pã cînd o trãbuiit.” (9)
Joimãriþei deci, al cãrei nume vine de la ziua de joi din Sãptãmîna Patimilor,
românii din Ungaria îi atribuie, alãturi de numeroase atribute malefice, ºi cel de
stãpînã a cîlþului ºi a lînii, care controleazã arta torsului.
Joimãriþa pedepseºte însã uneori chiar ºi flãcãii, care pînã în ziua ei n-au
reparat gardurile sau nu au îngrijit bine animalele în timpul iernii.
„Tãt ficioru îº vide dã dobitoace tãtã iarna, cã dacã nu, apu le vine ºi l-or
vreme, ca în Sãptãmîna Paºtilor sã-i ieie la brînci Joimãriþa, cã nu º-or fãcut
lucru aºe cum ar fi trãbuiit.” (41)
Joi este acea zi a sãptãmînii în care timpul se maturizeazã, fiind mijlocul,
adicã puterea sãptãmînii. Fiind imparã, deci nefastã ºi periculoasã, totuºi e favorabilã pentru comunicarea cu spiritele de dincolo. De asemenea este favorabilã ºi executãrii unor acte de magie.
Deºi în general este o zi slobodã pentru orice, sînt cunoscute ºi un numãr
considerabil de interdicþii legate de aceastã zi. Înseºi sãrbãtorile cele mai legate
dintre toate cîte sînt þinute de femei, ºi pe alocuri de bãrbaþi, sînt negreºit joile
rele. Joile rele sînt 9, 12 sau 15 la numãr ºi sînt de douã feluri:
– joile nemaipomenite sau fulgerãtoare, un ciclu de trei zile nefaste
pentru cei care nu le respectã (Joia din Sãptãmîna Brînzei, Joia din Sãptãmîna
Paºtilor, Joia din Sãptãmîna Rusaliilor),
– joile oprite (pomenite), adicã joile dupã Paºti, care cuprind un ciclu de
nouã joi nelucrãtoare între Paºti ºi sãptãmîna a doua dupã Rusalii, cînd sînt
interzise anumite activitãþi casnice, agricole sau pastorale.
Aceste zile erau dedicate unor fenomene ale naturii potrivnice omului: grindinã, furtuni, vînturi puternice, trãsnete, îngheþ, incendii, brume tîrzii, revãrsãri
de ape, ploi mari, secetã sau arºiþã, pentru mînia vãzduhului. În cadrul acestor
zile sînt prevãzute unele interdicþii de muncã în speranþa cã ele vor fi îmbunate
ºi transformate din forþe malefice în forþe benefice, binevoitoare.
„Dî la Paºti pînã în prima sãptãmînã dupã Rusalii joile nu sã lucrã, cã dacã
îi lucra, atunci mîniie cerului s-abate asupra cãºii tale. Nu sã spãla, nu sã
voºole, nu sã lucra în ogreadã cã te temei cã or vini ploile, or pica tetrile ºi nu
þ-a mai rãmîne nimic pã pãmînt.” (22)
Rele pentru piatrã, nelucrãtoare, însã slobode pentru distracþie ºi joc. Acestea sînt joile rele, care sînt þinute atît pentru a opri mînia Sfîntului Ilie, cît ºi
pentru diferitele boli – ameþeli sau înnebunie –, ori pentru sãnãtatea vitelor,
rodirea pomilor ºi a semãnãturilor.
În tradiþia popularã sacralizarea acestor zile are probabil o motivaþie multiplã.
O serie de interdicþii ºi practici magice sînt legate de fenomene meteorologice,
credinþe ce pot fi scoase doar cu greu din capul oamenilor care cred în ele.
În joile oprite femeile se fereau chiar ºi de spãlat, cãlcat, tãiat unghii, crezînd
cã astfel morþii vor bea leºie pe cealaltã lume, ori cã ele înseºi vor primi boalã
în oase.
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„Muierile nu spãlau nici d-aciie, cã zîceu c-aºe morþî or be apã cu soponele
pã ciie lume. Da sã temeu ºi cã º-or cãpãta tarite boalã-n cioante.” (18)
Cea care coase în aceste zile nu va avea noroc la mãritat. Conform credinþelor se va cãsãtori cu un om urît, dar este mult posibil ca sã-ºi îngroape în acea zi
ºi norocul.
„Joie sã nu-þ înveþi nici boii la plug, c-or fi cu nãrav!”, (23) ne informeazã
sãtenii, ºi or fi ºtiut ei ceva.
Conform credinþelor în ziua de joi este bine sã mergi la peþit, sã faci logodnã,
nunþi sau ospeþe. Este chiar ºi ziua în care feciorii fac vizite fetelor, fiind o zi
bunã pentru dragoste.
„Joie te du la peþît c-atunce îi ave noroc la fete. Atunce îi bine sã faci
mulãtºaguri.” (17)
Fiind dedicatã întru totul viilor, chiar ºi cel care se naºte în aceastã zi este
considerat norocos, devenind om bogat în viaþã, deseori un bun negustor.
Poporul mai crede cã joi este bine sã urzeºti pînza, ori sã croieºti albituri,
pentru cã vor þine mult. Va fi însã durabilã nu numai haina fãcutã joi, ci ºi ploaia
de joi, deseori pentru un timp de douã sãptãmîni.
„Dacã începe sã ploaie joie, atunci doauã sãptãmîni a tã ploie.” (40)
Postul þinut în zi de joi de asemenea este binevenit, iar dacã cineva va posti
în Joia Mare fãrã sã mãnînce ceva, cu trei zile înainte va presimþi ceasul morþii
sale.
„Cine posteºte joie dã dînainte dã Paºti, cu tri zîle mai dãvreme a ºti cînd a
muri ºi s-a pute gãta dã drum.” (9)
Vineri
A cincea zi a sãptãmînii este dedicatã de romani zeiþei Venera ºi planetei
Venus. De aici, din Veneris dies provine ºi denumirea vineri. În credinþele populare ziua de vineri este personificatã de o femeie bãtrînã, Sfînta Vineri, o
babã, care protejeazã femeile cãsãtorite, ajutîndu-le mai ales la naºtere.
„Cînd la o muiere gre îi vine vreme, atunci numa dî la Dumnezo Sfîntu, dî
la Maica Precistã ºi dî la Sfînta Vineri poate aºtepta ajutori.” (4)
Tot ea cãsãtoreºte fetele sau îngrijeºte animalele sãlbatice. Poporul crede cã
sfînta trãieºte prin munþi sau în pustiu, locuri însingurate, unde numai animalele
sãlbatice mai trãiesc, uneori prin lumea cealaltã. De acolo vine în ajutorul celor
gãsiþi la nevoi, cînd este invocatã în descîntece, rugi sau vrãji.
„Dacã ai von nãcaz, vo boalã, roagã-te la Sfînta Vinere cã ie þ-a vinii în
ajutor la cile grele.” (9)
Poporul crede cã vineri este cea mai importantã zi a sãptãmînii dupã duminicã.
„Îi ce mai mare dîntã tãte zîlile sãptãmînii. Îi jumãtate dã duminicã.”, (9)
susþin informatorii.
Vineri este cea mai sfîntã zi a sãptãmînii, respectatã de popor printr-un post
sever, deoarece în aceastã zi fusese rãstignit ºi Isus. Ziua ocupã chiar un loc de
cinste în credinþele credincioºilor, datoritã evenimentelor biblice din aceastã
zi, numindu-o ºi Ziua Crucii. La rîndul sãu postul este un mod de a curãþa trupul
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ºi sufletul de rele, de a asigura sãnãtatea ºi bunãstarea. Dacã omul posteºte în
aceastã zi, dupã credinþele poporului, îi va merge bine ºi îi va veni de mare
ajutor. Celui care posteºte îi sînt iertate pãcatele ºi i se îndeplineºte orice dorinþã.
„Posteºte vinerile cã þ-a mere bine, ºi Dumnezo þ-a ierta pãcatile.” (15)
Postind, omul va scãpa ºi de bolile rele, de durerea de cap, de diferitele boli
ale ochiului.
„Cine posteºte vinerile, scapã dã bolile cile rele, nicii uãtii, nicii capu nu l-a
dure.” (42)
Postul þinut în zi de vineri este bun ºi pentru a prezice ursita cuiva.
„Tare ieram noi kíváncsi, tãte, cã ce n-i dat, apu fãcem cîte tãte, ca sã aflãm
cum ne-a fi norocu... Dã pildã, nu mîncam tri vineri d-a rîndu nimic, postem.
Apu în a triie sarã, cînd bãgam prima bucãturã în gurã, o luam º-o ascundem,
ca sã ne-o bãgãm noapte su perinã. Cã aºa ºtiiem noi, cã în noapte ciie þ-î visa
ursîta. ...Da, tare ne temem, ca nu cumva sã visãm copîrºeu, c-asta însãmna
cã nu ne-om mãrita niciodatã.” (5)
Fetele care posteau vinerea însã în marea majoritate puteau fi sigure cã se
vor mãrita în curînd, mai ales dacã consumau mîncare o singurã datã pe zi.
Postul mai pãzea oamenii ºi de vremea grea ºi furtuni.
„Posteºte vinerile, ca sã nu te temi dã vremuri grele.” (38)
Sfînta Vineri care apare des în povestiri, îºi are locaºul la rãsãrit împreunã cu
Sfînta Luni ºi reprezintã principiul binelui, ca ºi zilele de duminicã, luni sau
miercuri. În scurgerea timpului ea reprezintã amurgul. Noaptea fiind însã a
morþilor, ea duce morþii în imperiul Sîmbetei. Duce sufletele pînã la Apa Sîmbetei,
iar acolo le dã pe seama luntraºului.
Dupã sistemul arhaic popular vineri este o zi nefastã, pînã ce dupã sistemul
bisericesc este consideratã fastã. Aceastã zi acumuleazã trãsãturile unei vechi
divinitãþi a naturii, elemente ale cultului Maicii Domnului ºi ale Sfintei
Paraschiva. La poporul grec aceastã zi este chiar ºi numitã „Paraskeve”.
Ziua de vineri este celebratã de numeroase alte popoare, iar cultul zilei este
o dovadã a unitãþii culturale ºi religioase a vechilor seminþii indo-europene,
care au avut probabil o zeitate femininã a naturii, dragostei ºi fecunditãþii, al
cãrei prototip este Venus.
Ziua de vineri este dedicatã viilor, fiind ºi ziua crucii ºi este dãtãtoare de
viaþã. Este ºi ziua în care se practicã semãnatul ºi rãsãditul busuiocului, folosit
atît în riturile creºtine, cît ºi în diferite acte de magie.
„Busuiocul trabã sãmãnat vinere, ca sã creascã mîndru ºi sã minoasã bine.
Apu sã-l uz încã nante dã rãsãritu Soarelui cã aºe trabã.” (3)
De aceastã zi a sãptãmînii sînt legate numeroase restricþii mult respectate de
poporul credincios, în speranþa obþinerii sprijinului venit din partea sfintei:
– „vinere nu te sfãdii cu nime cã-i ajunje rãu”, 842)
– „nu vorbi mult cã nu-i bine”, (32)
– „nu cînta cã astãz l-or rãstignit pã Isus Cristos”, (9)
– „nu spãla cã te-a dure capu”, (18)
– „nu spãla cã-i face vermi”, (4)
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– „nu te spãla pã pãr cã þ-a pica firu cila cu noroc dîn cap”, (9)
– „nu te spãla cã-þ moare bãrbatu”, (24)
– „nu fã leºiie cã dupã moarte îi be apã ºi venin”, (38)
– „nu spãla chimeºi cã îi dã rãu”, (34)
– „nu toarce cã þ-or coace jejitile, uã þ-or pica undiile”, (6)
– „nu toarce cã þî-i toarce maþãle”, (9)
– „sã nu torci lînã cã pã ciie lume þî s-a sucii dupã grumaz”, (26)
– „sã nu coºi cã dã te-mpunji cu acu, s-or face bube pe jejite”, (18)
– „dacã coºi, þî-i cosî ºi gura”, (15)
– „sã nu coºi cã nu-i face a bine”, (4)
– „sã nu coºi cã nu t-i mãrita”, (34)
– „sã nu coºi cã te poceºte Sfînta Vineri”, (42)
– „nu cîrpii, cã nu þîne mult”, (40)
– „nu-þ tãie undiile cã aºe þî-i pune spini în drum”, (9) º.a.m.d.
Ziua de vineri este de altminteri binefãcãtoare ºi curatã, tocmai din aceastã
cauzã femeile se feresc de efectuarea oricãrui lucru, fiind consideratã cea mai
primejdioasã dintre toate zilele sãptãmînii, îndeosebi pentru dînsele,
pedepsindu-le aspru, pentru cã n-au respectat-o.
Alte restricþii mai sînt:
– „nu pune hãizaº pã casã cã numa pãsãrile s-or bucura dã iel ºi º-or face
cuib acolo”, (16)
– „nu scopii pîn casã cã s-a umple dã stãlniþã”, (22)
– „nu mãtura pîn casã, cã þ-or duce puii cioarãle”, (18)
– „nu þîpa gunoiu afarã dîn casã cã þ-or perii puii”, (40)
– „nu þîpa afarã nimic dîn casã cã-i rãmîne sãrac”, (39)
– „nu da foc uã sare cã-i dã pagubã”, (24)
– „nu da nimic dîn casã cã-i rãmîne sãrac”, (9)
– „nu da nimic dîn casã, cã-þ rãmîn vacile fãrã lapte”, (38)
– „nu da baligã dîn casã cã-i rãu dã vaci”, (18)
– „nu lua uoauãle dîn cuibar cã-i face bube pã obraz”, (40)
– „nu pune cloºcã cã n-or ieºii puii dîn uoauã”, (5)
– „nu sãmãna nimic c-or ieºi amare, mai ales cãstrãveþî ºi ºelata”, (22)
– „nu culeje nimica buruianã dã leac cã n-or fi nici d-o treabã”, (35)
– „nu te duce la prins peºte cã nu-i prinde nimic”, (39)
– „sã nici nu mînci peºte vinere cã þ-a cura sînje dîn nas”, (24)
– „nu coace pitã cã poþ uãrbi”, (5)
– „nu coace pitã cã a cura sînje dîn ie”, (40)
– „nu te du la nontã cã nu-i dã mulãtºag zîua asta”, (33)
– „nu boteza prunc cã n-ave noroc”, (6) º.a.m.d.
Conform credinþelor nici venirea pe lume a copiilor nu este norocoasã în
aceastã zi, crezîndu-se cã copiii vor rãmîne de mici orfani, iar în caz cã vor
începe sã vorbeascã într-o zi de vineri, vor deveni gîngavi. Nu este de viaþã
nici animalul nãscut în aceastã zi.
În ceea ce priveºte respectarea postului prescris pentru aceastã zi, trebuie
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amintit neapãrat, cã nu numai fruptul ºi peºtele este contraindicat, ci ºi consumarea usturoiului ºi a cepii.
„Nu mînca peºte vinere cã þ-a cura sînje dîn nas. Da dacã poþ nu mînca nici
ai, nici ceapã cã-þ ieu sufletu.” (24)
În pofida numeroaselor restricþii, ziua de vineri totuºi este bunã pentru efectuarea unor lucruri. E bine, de exemplu, sã te scalzi în zi de vineri în apã curgãtoare, îndeosebi în dimineaþa zilei de Vinerea Mare, crezîndu-se cã astfel vei
scãpa de bolile de peste an, pentru cã seacã tot rãul ce se dã asupra ta. Neapãrat sã te fereºti însã ca sã intri în apã dupã un om bolnav, deoarece astfel vei lua
boala aceluia.
„Dacã o avut uarecine aºe bubã, o trãbuiit ºi margã în Vinere Sacã înante
dã rãsãrit dã soare pã hotar. Dacã o fost acolo uarice apã, o trãbuiit ºi sã
aschelde în ie. ª-aºe o fost, cã numa cole în ogreadã s-o dus ºi s-o spãlat pã
bubã cu roauã dupã luþãrnã. Aºe zîceu cã-þ trece. Iera care ºi atunci fãce asta,
dacã n-ave nici on bai. Tumna c-oace ºi nu aibã.”26
De asemenea este favorabilã ºi pentru a þine slujbe împotriva duºmanilor,
pentru a plãti preotului efectuarea acestora.
Între astrul natural al Pãmîntului ºi ziua de vineri de asemenea existã o strînsã
legãturã. Dacã vinerea este lunã plinã, poporul crede cã e bine sã-ºi taie pãrul,
deoarece acesta o sã-i creascã la fel ca ºi Luna. Tot în zilele de vineri cu lunã plinã
se practicã ºi cele mai multe magii de dragoste. Vinerile sînt de fapt ºi zilele în
care, dupã credinþele poporului, strigoile învaþã.
„Vinere îi zîua în care învaþã bosorcoaiile ºi s-adunã iele aºe, lauãlaltã.” (40)
În cadrul zilelor de vineri poporul român deosebeºte un ciclu de 12 vineri
mari, în care se cuvine ca sã nu se mãnînce nimic pînã a doua zi. Zilele acestea
sînt petrecute de oamenii credincioºi prin post ºi rugãciune, consumînd abia
seara cîte o bucãþicã de pîine ºi o înghiþiturã de apã. Aceste zile sînt vinerile
premergãtoare urmãtoarelor sãrbãtori: Stretenie, Cei 40 de sfinþi, Blagoveºte,
Paºti, Sînzîiene, Sîntilie, Schimbarea la Faþã, Sîntãmãrie Mare,Tãierea Capului
Sfîntului Ioan Botezãtorul, Ziua Crucii, Sfîntul Andrei, Crãciun.
Unele vineri formeazã chiar ºi cicluri de 3, 9 sau 12, cu diferite semnificaþii
religioase ºi interdicþii de muncã.
Ziua de vineri este consideratã nefastã de cãtre multe popoare, chiar ºi în
prezent, îndeosebi dacã aceasta cade în cea de-a treisprezecea zi a lunii. Vineri, 13, este o zi plinã de ghinion, o zi a catastrofelor fãrã sfîrºit, dovadã toate
acele evenimente care au avut loc pînã în prezent în aceastã zi. Conform celor
mai superstiþioºi oameni, în aceastã zi nu este bine nici mãcar sã te scoli din
pat, mai ales cu piciorul stîng. Nu aduce noroc nici pisica neagrã, mutatul în casã
nouã, pornirea la drum. Cel care rîde în aceastã zi duminica va plînge. Dacã
cineva se îmbolnãveºte în aceastã zi nu se mai ridicã din pat. Strãnutatul pe
stomacul gol este ºi el un semn de mare pericol etc.
Frica de aceastã zi are chiar ºi o denumire specialã „triscaideca fobie”, caracteristicã numeroaselor popoare, de la scandinavi pînã la asiatici. Originea credinþei îºi are rãdãcinile în diferitele tradiþii ale popoarelor.
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Ziua de vineri este cea în care Eva l-a ispitit pe Adam, deci este ziua intrãrii
în pãcat a omenirii. Treisprezece inºi au participat, de exemplu, ºi la Cina cea
de Tainã! Pînã în secolul al XIX-lea, era chiar ºi ziua cãlãului, ziua în care erau
executaþi cei condamnaþi la moarte.
Un singur popor considerã norocoasã aceastã zi cel spaniol, crezînd cã caracterul fast al acesteia vine de la faptul cã rãscumpãrarea noastrã n-ar fi fost
posibilã fãrã rãstignirea din Vinerea Mare.
Sîmbãtã
Ultima zi a sãptãmînii a fost dedicatã de romani zeului ºi planetei Saturn,
fiind consideratã nefastã pentru vii, cu trei ceasuri rele ºi favorabilã pentru
spiritele morþilor. În credinþele populare româneºti ziua aceasta deseori este
asemãnatã cu un rîu care ar înconjura Iadul sau ar lega lumea de aici cu lumea
de dincolo, cu Apa Sîmbetei. 27
Semnificaþia de zi nefavorabilã vine nu numai de la faptul cã este ziua morþilor, care în aceastã zi sînt invocaþi de cei vii prin vrãji sau descîntece sau primesc ofrande de la ei, ci ºi din faptul cã e ultima zi a sãptãmînii, cînd timpul
sãptãmînii se degradeazã, moare. Acest ritual al sfîrºitului de sãptãmînã începe
sîmbãta ºi continuã duminica, celebrînd victoria binelui asupra forþelor malefice din sîmbãtã. ªi cum orice sfîrºit de perioadã calendaristicã are un caracter
nefast ºi caracterul zilei de sîmbãtã devine nefast. La sfîrºitul sãptãmînii deci
nimic nu poate reuºi, pentru cã sfîrºitul este al morþilor.
Dupã credinþele populare Sfînta Sîmbãtã, care personificã aceastã zi, nu este
sorã cu celelalte zile. Ea locuieºte singurã, la miazãnoapte. Nici nu este sfîntã
adevãratã, ca ºi tovarãºele ei, e strãinã. Nici stea nu are, precum cele ºase,
fiecare stînd deasupra locaºurilor acestora. Poporul crede cã ar fi fost ºi o stea a
ºaptea, dar aceasta a rãmas a Maicii Domnului, iar cînd aceasta se va arãta, va
fi sfîrºitul lumii.
Ziua de sîmbãtã reprezintã principiul rãului, ca ºi zilele de joi sau marþi. Este
deopotrivã urgisitã de Dumnezeu ºi de oameni. Este o personificare a nopþii, a
perioadei de la amurg pînã la cîntatul cocoºilor, care sãlãºluieºte la miazãnoapte ºi e despãrþitã de celelalte prin Apa Sîmbetei.
Denumirea vine de la Sab(b)ata dies, expresie împrumutatã de la evrei,
„sabath” însemnînd odihnã, zi în care oamenii se odihneau, dupã poruncile
Bibliei.
„În ziua a ºaptea Dumnzeu ªi-a sfîrºit lucrarea, pe care o fãcuse; ºi în ziua
a ºaptea S-a odihnit de toatã lucrarea Lui pe care o fãcuse.
Dumnezeu a binecuvîntat ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o, pentru cã în ziua aceasta
S-a odihnit de toatã lucrarea Lui, pe care o zidise ºi o fãcuse.”28
Pînã în 313 d. Cr. sîmbãta era ziua oficialã de repaos a sãptãmînii, abia începînd
cu acest an fusese înlocuitã cu duminica datoritã importantelor evenimente ale
Noului Testament.29 Pînã în 313 creºtinii se adunau sîmbãtã seara ori duminicã
dis-de-dimineaþã pentru sãvîrºirea Euharisiei, iar dupã aceastã datã a devenit
ziua pregãtirii pentru duminicã.
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Denumirea de Saturnus dies, pe care i-au dat-o romanii, vine de la importanþa
pe care o avea zeul Saturn (numit de romani Pater Deorum) unul dintre cei mai
vechi zei italici, dar la rîndul lor ºi egiptenii au închinat cea de-a ºaptea zi a
sãptãmînii planetei Saturn.
Valoarea acestei zile a sãptãmînii este puternic influenþatã de evenimentele
biblice. Fiind ziua în care Isus a fost pus în mormînt, biserica creºtinã a închinat-o morþilor. Rituri legate de ziua de sîmbãtã conþin însã ºi elemente
precreºtine, ca de exemplu cele legate de celebrarea Sfîntului Lazãr.
În credinþele populare Sfînta Sîmbãta este conducãtoarea morþilor ºi aducãtoare de nenorociri pe la casele oamenilor. Sîmbãta fiind o zi nefastã, o împînzesc
numeroase interdicþii:
– „nu începe lucru nou cã nu l-i gãta pînã-i lume”, (42)
– „nu porni la drum cã nu-i ajunje dãparte, îi dã moarte”, (6)
– „nu toarce, nu periie cînepa cã s-or bãga sufletile morþîlor în ie”, (38)
– „dã dupã-mniazã nu da nimicã dîn casã pînã lune, cã nu-i bine”, (18)
– „nu þîpa afarã gunoiu cã tãt ce þîpi afarã în zîua asta mere la morþ”, (40)
– „nu mãtura, nu aduce apã cã-i mînii morþî, care sîmbãta vin pî la neamurile lor, apu ii vin ºi ce le dai, primãsc ºi sã duc”, (9)
– „nu mere la peþît, nu þîne logodnã cã dîr ceasurile cele rele nu-i ave noroc”,(17)
– „nu începe aratu, sãmãnatu cã nu-i ave haznã dã iele”, (28)
– „nu-þ fã casã cã n-apuci sã ºez în ie”, (41)
– „nu sãbiie hane cã-s pîntru morþ”, (20)
– „nu pãcãtuii cã tãt ce faci sîmbãta dãscoperã Dumnezo Sfîntu”, (9)
– „nu fura cã te prind”, (39)
– „nu tãie gura la chimeºi cã-i rãu dã moarte”, (18)
– „nu lua hane noi pã tine cã nu li-i mai lua pã tine nici odatã”, (34)
– „dacã sãbiieºti astãz sã ºi o gheþ cã altfel moare cila pîntru care le faci”,(14)
– „nu mînca dã dimineaþã cã atunci sã-mpãrtãºesc înjerii”, (9)
– „fetile sã nu spele uã sã coase cã le-a diuãte cineva”, (18)
– „dacã o nevastã spalã uã coasã, atunci a naºte greu”, (40) º.a.m.d.
Poporul mai crede ºi cã copilul nãscut în zi de sîmbãtã nu va avea noroc în
viaþã, nici putere în el. Toatã viaþa lui este ostenit, deseori murind de timpuriu.
Femeile tocmai din aceastã cauzã se roagã sã nu nascã în zile de sîmbãtã. Copilul nãscut în zi de sîmbãtã are un singur avantaj, are putere de a vedea stafiile/
duhurile, nu este atacat de strigoi, iar dupã moarte nu-i putrezesc oasele. Dar,
în seara aceasta sã nu se arunce afarã apa în care a fost scãldat copilul.
Cine mãnîncã sîmbãtã ceva nespãlat, îngerul 40 de zile nu se va apropia de
el.
„Sã nu mînci ceva nãspãlat sîmbãta, cã patruzãci dã zîle nu s-a apropiie
înjeru dã tine, ºi-i rãmîne fãrã paza lui.” (9)
Se mai crede cã cine strãnutã dimineaþa nu-ºi va putea termina lucrul din acea
zi.
„Cine zdrãviie dã dimineaþã sîmbãta, nu º-a mai gãta lucru în aciie zî.” (24)
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Ploaia începutã în zi de sîmbãtã, conform credinþelor, este durabilã, ca ºi
vremea rea.
Sîmbãta este o zi potrivitã pentru efectuarea unor vrãji, tocmai din cauza
contactului ei special cu cealaltã lume. În trecut fetele de mãritat fãceau numeroase vrãji în seara de sîmbãtã. Tot în aceastã zi este recomandabil sã se dea
înapoi împrumutul cerut în sãptãmîna respectivã. Un sfat din bãtrîni mai e: „sã te
curãþi, sã te speli ºi sã-þi tai unghiile, cã dacã nu, atunci îi ajunje pã ciie lume sã
coþ pîn gunoaie”.
Poporul român mai crede cã în aceastã zi nu e bine ca omul sã se împotriveascã lui Dumnezeu, la fel ca în zilele de marþi, deoarece în aceste zile El a
urzit Pãmîntul, „l-o-nceput ºi l-o gãtat”.
Se crede ºi cã Maica Domnului în fiecare zi de sîmbãtã trece prin „Sînu lu
Avram”, unde cei de acolo îi umplu poalele de lacrimi, astfel cã Soarele, oricît
de puþin, dar trebuie sã strãluceascã, spre a-i usca hainele.30
La românii din Ungaria existã o variantã conform cãreia Soarele în zi de sîmbãtã
cîtuºi de puþin, dar va strãluci.
„Sîmbãta îi zîua în care Maica Precistã o sucuiit spãla scutecile lu Domnu
Isus Cristos, aºe cã sîmbãta tãdauna trãbuie sã slujeascã Soarile oleacã, cã
altfel nu s-or putut usca.” (22)
În zilele de sîmbãtã deseori sînt celebrate importante date ale calendarului,
de exemplu Sîmbãta Tomii, Sîntoaderul, dar ºi pomenirile morþilor au loc în
aceste zile.
Duminicã
Singura zi a sãptãmînii care poartã nume creºtin este Ziua Domnului, duminicã, din Domini dies, fiind consacratã lui Isus. Ca zi a învierii, este plinã de luminã,
prin urmare este a celor vii. În antichitate a fost dedicatã Soarelui, cult ale cãrui
rãmãºiþe pot fi regãsite ºi în denumirile din limbile germanice Sonntag sau Sunday.
La romani de asemenea era dedicatã Soarelui – Solis dies –. Soarele este identic
cu lumina dãtãtoare de viaþã, lucru reprezentat la creºtini de Dumnezeu ºi de
Isus, de aici numai un pas a fost înlocuirea celor douã denumiri.
Duminica este o zi de repaus, cînd omul petrece ºi nu lucreazã. Aceastã zi
face parte din ritualul de sfîrºit al sãptãmînii, care începe cu sîmbãta. În aceastã
zi se celebreazã victoria binelui asupra forþelor malefice, reînnoirea timpului o
datã cu începerea sãptãmînii, victoria binelui asupra forþelor malefice acumulate
în sãptãmîna anterioarã.
Ziua de duminicã începînd din anul 321 d. Cr. devine prima zi a sãptãmînii,
fiind fixatã cap de sãptãmînã de cãtre Constantin cel Mare. Numeroase popoare sud-europene, printre ele ºi cel român, fixau însã începutul sãptãmînii în
ziua de luni. Înlocuirea sab(b)atului prin duminicã constituie de fapt unul dintre
cele mai importante evenimente ale Noului Testament. Abia dupã verdictul de
la Milano din 313 d. Cr. devine zi de repaus oficial ºi începînd din 321 devine
prima zi a sãptãmînii.31
În folclorul românesc ziua este întruchipatã de Sfînta Duminicã, care se aratã
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oamenilor atît în vis, cît ºi în realitate pentru a le da sfaturi, cum sã previnã bolile
ºi sã rezolve problemele.
„Cela care în vis vede o muiere bãtrînã, cu pãru dãspletit, acela sã ºtiie c-o
visat cu Sfînta Duminicã, care i-o vinit în ajutor pîn vis.” (9)
Sfînta Duminicã face nenumãrate minuni, face numai bine, aºa încît în ziua ei
nu se lucreazã nimic.
„Duminica îi o zî tare sfîntã. Nimicã nu sã lucrã în ie. Numa trabã ºi meri la
besericã ºi te roji, sã ai sufletu curat, ca zîua asta.” (18)
Sfînta Duminicã, personaj des aparent în basme ºi poveºti, locuieºte la miazãzi cu Sfînta Joi. Conform credinþelor apariþia stelei ei este semn de foamete.
Sfînta Dumincã reprezintã principiul binelui ºi este blîndã, ca ºi Sfînta Luni,
Sfînta Miercuri sau Sfînta Vineri. Este deci ºi o personificare a zilei, ca ºi Sfînta
Joi. Diferenþa se manifestã însã prin faptul cã dupã concepþia pãgînã lumina
zilei e Sfînta Joi, pînã ce dupã cea creºtinã Sfînta Duminicã.
Dupã credinþele poporului cele douã babe au locaºurile învecinate, la mijlocul cerului, avînd însã diferite roluri. Pînã cînd Sfînta Joi este rãutãcioasã ºi
rãzbunãtoare, Sfînta Duminicã reprezintã puterea binefãcãtoare a Soarelui,
cãldura rodnicã ºi lumina. Sfînta Joi este cãldura distrugãtoare a Soarelui, Sfînta
Duminicã însã e lumina ºi cãldura învietoare ºi rodnicã.
Dupã credinþele poporului ziua de duminicã este cheia ºi bolta sãptãmînii,
aparþine timpului sacru ºi sãrbãtorii. Este ziua rugãciunilor, a florilor ºi a bucuriei. Dupã sistemul arhaic este cea de-a ºaptea zi, dupã sistemul liturgic, bisericesc este cea cu care începe sãptãmîna.
Duminica este cea mai mare zi dintre toate, cea mai frumoasã. Chiar ºi Dumnezeu s-a nãscut în aceastã zi, dupã credinþele poporului. Iar dacã un om se
naºte în aceastã zi sfîntã, va fi totdeauna norocos, vesel ºi, desigur, bogat.
„Acila-i om norocos, care sã naºte duminica cã tãtã viiaþa lui i-a mere bine,
a ave dã tãte ºi tã voios a ºi fi, c-a ave ºi dî ce.” (16)
Dupã credinþele poporului fiecare zi te iartã dacã lucrezi, numai duminica
nu, astfel de aceastã zi sînt legate cele mai severe restricþii:
– „nu coasã c-o-nþepi pã Sfînta Duminicã”, (38)
– „muiere gre sã nu coasã cã-i coasã gura la prunc”, (40)
– „nu te spãla pã pãr cã-i face bube uã mãtreaþã pã cap”, (5)
– „nu te spãla pã cap cã dupã moarte îi putrãzî, dã numa pãru a rãmîne dã
tine”, (9)
– „nu pune cloºte pã uoauã cã-þ ies puii hîdoºi”, (27)
– „nu tãie hoarã cã nu þ-a mere bine”, (24)
– „nu sãdi nimic cã sã uscã”, (42)
– „nu voºoli hane cã ieu foc pã tine”, (22)
– „nu pune acreli cã sã putrãzãsc”, (1)
– „nu traje dîn pipã pînã nu-i popa gata cu slujba cã nu-i bine”, (39)
– „nu dãºtide fereºtile pînã ce nu gatã popa cu slujba-n besericã”, (24) (unii
informatori susþin însã cã uºa casei este bine s-o deschizi încã atunci cînd este
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întuneric, pentru cã astfel Maica Domnului intrã în casã ºi lasã acolo noroc – nota
autoarei)
– „nu durmi cît þîne slujba în besericã cã nu-þ mere bine”, (4)
– „nu mînca dimineaþa dãloc dupã ce te scoli cã nu-i bine”, (24)
– „nu pune brînca pã mîngãlãu cã vîntu þ-a încîlci cînepa”, (9)
– „nu fã foc cã sã arde Maica Domnului”, (7)
– „nu toarce cã pã aþa sucitã s-or suii zvîrcolacii la Soare ºi l-or mînca”, (18)
– „nu coace pitã cã nu-i bine”, (24)
– „nu înºira mãrjele cã ºi asta-i lucru”, (22)
– „nu tãie nimic cã nu-i bine, mai ales pîntru muiere gre, c-ave pruncu cu
buza tãietã”, (5)
– „nu da nimic dîn casã cã nu-i bine”, (32)
– „nu durmi dimineaþa cînd trag clopotile c-or trece ºerpi pãstã tine”, (9)
– „nu mãtura în faþa Soarelui cã sã mîniie pã tine”, (24)
– „nu recunoaºte cã te doare capul cã te-a dure ºi mai tare”, (12)
– „nu te pteptãna cã deri morþî”, (14)
– „nu uda penile c-or face vermi la rãdãcinã”, (9)
– „nu tãie dîn hoarã pînã ce-i slujbã cã tãte þ-or muri”, (24)
– „nu te du la pescuit cã peºtile îi sfînt ºi-i pãcat sã-l prinz”, (40)
– „nu da uoauã afarã dîn casã cã nu s-or mai uoua gãiinile”, (35)
– „nu mãtura cã-i þîpa afarã norocu dîn casã”, (36)
– „nu te sfãdi, mai ales dacã-i lunã noauã, cã tãtã luna þ-a mere rãu, dacã
rãu ua-i început”, (9)
– „visurile dã cãtã duminicã nu-s bune dã nimic”, (12) º.a.m.d.
La aceastã zi se referã ºi zicãtoarea:
„Oi lucra ºi io, dac-a lucra ºi popa!” (22)
În aceastã zi sînt interzise ºi practicile magice sau descîntatul, cu excepþia
celor de dragoste ºi de prezicere a viitorului ºi a belºugului.
Ziua de duminicã fiind a sãrbãtorii, e bine sã faci nunþi în aceastã zi, sã te
cãsãtoreºti, cã astfel va fi lungã cãsnicia. Duminica este bunã ºi sã faci dragoste,
sã faci leacuri, sã posteºti împotriva duºmanilor. În prima duminicã, la lunã
nouã în unele biserici se face chiar ºi liturghie pentru noroc, trai bun ºi sãnãtate.
Postul þinut în zi de duminicã, în alte circumstanþe este pãcat, deoarece ziua
este dedicatã veseliei.
„Îi mare pãcat sã posteºti duminica, numa dacã n-ai tu ceva anume dîr ce sã
posteºti, sã-l roji pã Bunu Dumnezo sã te ajute.” (9)
Cele mai mari sãrbãtori cad în zi de duminicã – Crãciunul, Floriile, Paºtile,
Rusaliile –, lucru care de asemenea adevereºte importanþa acestei zile în care
tot ce se întîmplã are caracter pozitiv ºi creator.
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Emilia Martin

Efectele relaþiilor interetnice
ºi intraetnice în viaþa culturalã
a românilor din Ungaria
La începutul noului mileniu definirea românimii din Ungaria este un lucru
foarte dificil, deoarece populaþia româneascã din Ungaria zilelor noastre este
compusã din mai multe straturi. Existã pe de o parte comunitãþile româneºti
izolate, care – dupã datele cuprinse în documentele istorice – au o vechime de
2-3 sute de ani în localitãþile din estul Ungariei, unde trãiesc ºi azi. În urma
schimbãrilor politice din ultimul deceniu însã s-a transferat în Ungaria o populaþie româneascã numeroasã, fapt care a început sã aibã influenþã hotãrîtoare
asupra vieþii culturale a românilor din Ungaria. Apariþia românilor precum ºi a
ungurilor vorbitori de limba românã are numeroase consecinþe.
În cadrul comunicãrii voi încerca sã prezint situaþia de azi a românilor din
Ungaria, þinînd seamã mai ales de transformãrile care s-au produs în urma diferitelor moduri de convieþuire a românilor cu ungurii, cu celelalte naþionalitãþi
conlocuitoare ºi – în ultima perioadã – cu românii stabiliþi în ultimii ani în Ungaria.
În privinþa pãstrãrii identitãþii situaþia comunitãþilor româneºti diferã de la o
localitate la alta. Dat fiind cã viaþa lor s-a desfãºurat potrivit condiþiilor istoricosociale ale localitãþii respective, comunitãþile româneºti se aflã în faze diferite
în ceea ce priveºte cunoaºterea limbii materne ºi procesul de asimilare.
Spre exemplu, în regiunea Nyírség din nord-estul Ungariei de azi, existenþa
românilor se poate documenta din anii 1730. Conform datelor statistice din 1773,
în localitãþile Kállósemjén, Kisléta, Nyíracsád, Újfehértó, Nyírlugos, Rozsály,
Méhtelek, Ura, Csegöld existã populaþie româneascã, pînã cînd Biri, Kiskálló
Nyíradony sînt localitãþi cu populaþie pur româneascã. Statisticile reflectã scãderea drasticã a populaþiei româneºti, ceea ce se explicã prin faptul cã, în timpul
stabilirii lor în aceastã zonã, au fost deja bilingvi, au aparþinut bisericii grecocatolice, ceea ce, ajungînd în mediu unguresc, a avut drept urmare pierdera
limbii materne.
O asimilare rapidã se poate observa ºi în cazul românilor din Crîstor (judeþul
Bichiº), deºi localitatea se aflã într-o situaþie cu totul diferitã, fiind localitate
vecinã cu Micherechiul, unde populaþia româneascã s-a menþinut pînã în zilele
noastre. Românii din Crîstor au fost aºezaþi sporadic pe teritoriul satului ºi începînd
cu anii 1870 nu au avut preot ºi învãþãmînt românesc. În urma acestor factori –
ºi dat fiind cã românii din Micherechi au trãit într-o comunitate foarte închisã, nu
au stabilit contacte cu alte comunitãþi – deja la începutul anilor 1900 la Crîstor

34

IZVORUL

sînt multe la numãr cãsãtoriile exogamice, lucru care a contribuit de timpuriu la
pierderea identitãþii.
Satul Vecherd (judeþul Hajdú-Bihar) se aflã într-o situaþie unicã. Pînã în ultimii
ani a fost locuit în întregime de români ortodocºi, în majoritate stabiliþi aici în
secolul al 18-lea, deci a fost într-o situaþie potrivitã pentru a-ºi menþine identitatea. În cazul acestei localitãþi motivul asimilãrii pare a fi economic. Fiind un
sãtuleþ mic, izolat, nu a putut oferi posibilitãþi de muncã, din acest motiv tinerii
ºi-au pãrãsit satul natal, cãutînd posibilitãþi de trai în alte pãrþi, mai ales în oraºe.
La Bedeu, Leta ºi Pocei, localitãþi cu populaþie româneascã de religie grecocatolicã din judeþul Hajdú-Bihar, procesul de asimilare se explicã prin lipsa învãþãmîntului românesc pe o perioadã îndelungatã ºi prin folosirea limbii maghiare
în cadrul slujbelor bisericeºti.
Românii ºi-au menþinut identitatea timp mai îndelungat în localitãþile cu populaþie mixtã din judeþul Bichiº (Micherechi, Chitighaz, Aletea, Bãtania, Otlaca
Pustã), unde convieþuieºte cu unguri, sîrbi, nemþi, slovaci ºi þigani. Oraºul Giula
este ºi azi centrul cultural al românilor din þarã, instituþiile centrale care se aflã
aici au atras intelectuali din toate localitãþile. În ultimii ani a crescut ºi numãrul
românilor din Budapesta ºi Seghedin, oraºe în care intelectualitatea româneascã începe sã-ºi creeze posibilitãþi noi pentru a putea forma comunitãþi dupã
criterii etnice.
Aceste exemple prezentate bineînþeles foarte sumar dovedesc cã motivele
situaþiei de azi a românilor sînt felurite ºi complexe. Toate studiile apãrute accentueazã cã motivul principal al pierderii identitãþii a fost situaþia gravã a comunitãþilor bisericeºti ºi a ºcolilor confesionale, care a avut drept urmare trecerea la bilingvism, mai tîrziu la folosirea limbii maghiare în diferitele situaþii de
comunicare. Vocabularul vorbitorilor s-a îmbogãþit cu cuvinte ºi expresii preluate din limba maghiarã, limba maternã, adicã graiul local, a fost folosit cu timpul
doar în familie, a rãmas neschimbat, nu s-a putut adapta exigenþelor vieþii moderne. Pe lîngã aceasta, lipsa învãþãmîntului românesc a avut ºi alte dezavantaje. Generaþii întregi nu au primit nici mãcar cunoºtinþe generale despre cultura
ºi civilizaþia româneascã, ceea ce are consecinþe grave chiar ºi pînã în zilele
noastre.
Relaþiile interetnice au mai multe forme de manifestare, pot fi prezentate pe
plan familial, local ºi regional. În comunitãþile în care biserica ortodoxã ºi limba
românã ºi-a pierdut rolul ºi rostul s-a ºters treptat ºi diferenþierea etnicã, ne mai
avînd nici un impediment legarea cãsãtoriilor mixte ºi, în fine, formarea noilor
sisteme de relaþii în familie. Aceste relaþii interetnice care au luat naºtere prin
cãsãtoriile mixte pot fi urmãrite îndeosebi pe baza fotografiilor din familie ºi
interviurile legate de acestea.
Factorul cel mai important în convieþuirea într-o societate tradiþionalã localã
este componenþa etnicã a localitãþii, raportul dintre diferitele grupuri etnice,
care are la bazã mai cu seamã efectivul ºi situaþia economicã a acestora. Cu totul
diferite erau relaþiile românilor spre exemplu cu ungurii majoritari, cu nemþii
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care de obicei erau într-o stare materialã mai avantajoasã, cu sîrbii de aceeaºi
religie, cu þiganii, vorbitori de limba românã º.a.
Procesul de transmitere–adoptare se explicã mai ales prin motivele sociale
ºi economice, ºi mai puþin prin considerente etnice. E firesc cã elementele
culturale ale pãturilor sociale mai înstãrite au avut influenþã asupra celor neavuþi.
Tot ceea ce a fost considerat mai modern, mai bun ºi mai frumos a însemnat
exemplu de urmat, bineînþeles în funcþie de starea materialã. În multe localitãþi
se observã încercãri de a schimba de exemplu piesele de îmbrãcãminte învechite, identificate cu sãrãcia, cu haine mai moderne, confecþionate din materii
mai fine, specifice altor naþionalitãþi. Un alt exemplu poate sã fie cel al românilor din Aletea, care slujind timp îndelungat în gospodãriile ºvabilor de aici, au
adoptat anumite mîncãruri speciale nemþeºti, pe care apoi le-au gãtit ºi în gospodãria lor proprie.
Interferenþele culturale au fost caracteristice ºi în domeniul culturii spirituale. Trãind împreunã în cadrul unei localitãþi secole de-a rîndul, s-au ºters limitele etnice ale anumitor obiceiuri, ajungînd ca un obicei nemþesc sã devinã caracteristic tuturor etniilor din localitate, cum este de exemplu defilarea cu mãºti
din perioada Cîºlegilor în Aletea. Aproape în fiecare localitate cu populaþie
mixtã, în care am efectuat cercetãri, am putut constata cã în medicina popularã
cele mai pricepute au fost româncele. Procedeele de vindecare, atît cele raþionale, cît ºi cele de naturã magicã, au fost recunoscute ºi sãvîrºite în folosul
întregii comunitãþi locale, indiferent de apartenenþa etnicã sau confesionalã. În
cazul convieþuirii românilor cu sîrbii ortodocºi, ca de exemplu la Bãtania ºi
Cenadul Unguresc, putem observa în toate domeniile vieþii relaþii culturale ºi
sociale mult mai intense.
Cele mai importante momente ale stabilirii relaþiilor interetnice regionale au
fost tîrgurile, deoarece au însemnat ocazii potrivite – pe lîngã rãspîndirea anumitor mãrfuri – ºi pentru legarea cunoºtinþelor între oameni. Mãrfurile meºteºugãreºti, ceramica popularã, piesele de mobilã ºi de îmbrãcãminte etc. au fost
rãspîndite pe o arie întinsã, ajungînd ºi la tîrgurile din Arad, Giula, Oradea,
Bichiºciaba, Salonta, Debreþin, Pecica, Bãtania, frecventate ºi de populaþia româneascã din sud-estul Ungariei contemporane. Diferitele forme de comerþ au
influenþat în mare mãsurã cultura popularã caracteristicã anumitor regiuni ºi
localitãþi, contribuind bineînþeles ºi la formarea ºi transformarea culturii materiale a românilor din zonã.
Relaþiile intraetnice influenþate de structura economicã sînt de asemenea variate în spaþiu ºi timp. În cadrul unei localitãþi convieþuirea româno-românã prezenta diferenþieri în ceea ce priveºte rangul social al familiilor ºi indivizilor.
Românii din satele învecinate în cele mai multe cazuri au avut relaþii strînse,
fiindu-le caracteristicã endogamia etnicã ºi confesionalã, ca de exemplu în localitãþile Sãcal ºi Apateu sau Leta Mare ºi Pocei din judeþul Hajdú-Bihar. Lucru
inexplicabil este însã cã românii din unele localitãþi nu ºtiu despre existenþa
altor sate cu populaþie româneascã în Ungaria. Astfel de experienþe am avut la
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românii din satele bihorene Peterd, Vecherd ºi Leta Mare, unde de exemplu –
cu excepþia oraºului Giula, unde pe vremuri ºi-au trimis copiii la liceu – nu
auziserã despre localitãþile cu populaþie româneascã din judeþul Bichiº. Explicaþia este probabil aceea, cã aceste comunitãþi româneºti aveau legãturi intense
mai ales cu rudele de care – dupã trasarea graniþelor stabilite la Trianon – au
fost despãrþite, iar noua frontierã, precum ºi evenimentele istorice au îngreunat
menþinerea relaþiilor de rudenie.
Evenimentele istorice bine cunoscute, atmosfera politicã de dupã trasarea
graniþei au avut efecte negative în imaginea formatã despre românii rãmaºi în
sud-estul Ungariei, în ochii ungurilor din Ungaria ºi ai românilor din România.
Probabil din motive politice ºi datoritã numãrului redus al românilor din Ungaria, þara-limbã nu a mai luat în consideraþie existenþa acestor comunitãþi româneºti, ajunse din punct de vedere etnic în situaþie dificilã. În procesul de asimilare a românilor din Ungaria, deci pe lîngã rãspunderea lor proprie este indiscutabilã ºi cea a statului maghiar, dar ºi a României, care pînã în ultimii ani nu
a cãutat mijloace pentru a sprijini românii din Ungaria în menþinerea lor etnicã
ºi culturalã. Imaginea României, precum ºi relaþiile dintre cele douã þãri au influenþat mereu situaþia românilor din Ungaria. În procesul de asimilare cu siguranþã a avut un rol deosebit factorul psihologic.
În ultimul deceniu se observã o migraþie, în urma cãreia a crescut numãrul
românilor care s-au mutat în Ungaria temporar s-au definitiv ori prin cãsãtorie,
ori gãsindu-ºi posibilitate de muncã sau continuîndu-ºi studiile superioare aici.
Transferarea, integrarea acestora produce dificultãþi atît pentru ei, cît ºi pentru
comunitãþile cu rãdãcini comune existente pe aceste plaiuri de acum sute de
ani, care – dupã cum am amintit – sînt în faze diferite de asimilare. Fireºte cã
românii care sosesc din diferitele zone ale României vorbesc limba românã
standard, au cunoºtinþe temeinice despre cultura româneascã. În schimb românii din Ungaria, pentru a se menþine etnic ºi pentru a-ºi pãstra limba ºi tradiþiile,
se pot baza doar pe elementele vieþii tradiþionale, pe cunoºtinþele însuºite la
ºcoalã despre cultura româneascã ºi influenþele culturale ale mediului în care
au existat. Este vorba deci despre o populaþie româneascã compusã din douã
grupuri purtãtoare de semne distinctive, diferenþiate pe baza originii. Situaþia
acestor douã grupuri româneºti este cu totul diferitã din toate punctele de vedere, ceea ce are influenþã asupra raportului dintre ele. Relaþia intraetnicã creatã în urma migraþiei din ultimii ani, este o problemã foarte complicatã, prelucrarea cãreia necesitã îndeosebi analize statistice ºi sociologice.
În concluzie putem constata cã numai acele comunitãþi româneºti ºi-au pãstrat
identitatea ºi limba timp mai îndelungat – într-o oarecare mãsurã pînã în zilele
noastre – în care românii au trãit în numãr relativ mare, în grup compact sau
convieþuind cu alte comunitãþi minoritare. În cultura popularã a românilor din
Ungaria se observã un proces de dispariþie a obiceiurilor bazate pe un mod de
viaþã tradiþional, cu totul diferit de cel al zilelor noastre. Acest proces de dispariþie
a tot ce aparþine lumii arhaice nu este caracteristic doar anumitor comunitãþi sau
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etnii. Sigur cã nu mediul strãin sau influenþele interetnice sînt motivele principale
ale dispariþiei tradiþiilor vechi, ci acel model de viaþã care corespunde lumii
moderne, deoarece nu pot sã fie viabile acele tradiþii, care þin de altã formã de
civilizaþie. Datoritã acestui proces, românii din Ungaria s-au menþinut doar prin
limbã ºi chiar prin aceste tradiþii au ajuns într-o situaþie gravã din punct de vedere
etnic. La ora actualã intelectualitatea românã din Ungaria se aflã în faza de cãutare
a modalitãþilor culturale în scopul de a opri procesul de asimilare. În aceastã
activitate au, ºi vor avea ºi în viitor, un rol important ºi relaþiile interetnice ºi
intraetnice.
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Alexandru Hoþopan

Nume, supranume ºi porecle
la Micherechi
(Adunate între anii 1970–1974)
În copilãrie, ajutîndu-l în munci agricole pe bunicul Ioan Martin, de multe ori
îl rugam sã mã lãmureascã în unele probleme, sã-mi explice una ºi alta din cele
ce mã preocupã. Curiozitatea mea de atunci a rãmas nestinsã. Dintre numeroasele explicaþii þin sã descriu doar una din cele date de „tata bãtrîn” – cum numeam
noi, micherechenii, bunicul.
Mai întîi însã neapãrat trebuie sã precizez un lucru: pe bunicul meu micherechenii îl numeau „Þule Curtului”. Dat fiind cã nu ºtiam ce înseamnã cuvîntul
„þule” mi se pãrea a fi o poreclã de care-mi era ruºine. De fapt rãspunsul e
simplu: Þule derivã din Ion>Ioan>Ionuþ>Nuþ>Nuþule, adicã ÞULE. Faptul cã e
ºi a CURTULUI, nu era o curiozitate pentru mine, deoarece ºtiam cã majoritatea
Martin-eºtilor aparþinea aceleiaºi familii vechi care, odinioarã, era foarte numeroasã, raportatã la populaþia comunei Micherechi.
Tot de la tata bãtrîn am mai aflat explicaþii la alte porecle sau supranume, ca
de pildã a veriºorului sãu CIANE (Cia-N’e! – aºa îºi îndemna caii prinºi la trãsurã
unul dintre moºii sus-numitului, ca între Bãicãn-eºti sã poatã fi identificat mai
uºor), sau a ginerelui sãu HAªU (Haº! Haº! – dînsul astfel gonea pãsãrile de
curte ale vecinului sãu rãtãcite în grãdinã, primind astfel supranumele de Haºu
în familia Ardelean-ilor).
Fireºte, aceste explicaþii n-au avut ºi n-au nici acum importanþã din punct de
vedere al adevãrului ascuns în dosul lor. În schimb meritã atenþie dorinþa unanimã a comunitãþii rurale de a face deosebire, prin termeni cît mai scurþi, prin
denumiri cît mai nimerite între persoanele cu acelaºi prenume ºi nume de
familie. Cãci, fãrã-ndoialã, geneza poreclelor ºi a supranumelor îºi are motivarea
pe cît de specificã, tot atît de raþionalã în afirmaþia anterioarã: a face deosebire
între un om ºi semenii sãi înmatriculaþi cu acelaºi nume. Cã s-au ivit ºi cazuri de
altã naturã (mã refer la porecle, acestea pot fi considerate drept exemple care
„întãresc legea”.
Pe lîngã cele evocate mai trebuie sã menþionez ºi alte cîteva amãnunte.
1. Interesul faþã de aceastã chestiune a apãrut în intelectul meu cînd
capacitatea mea intelectualã mi-a permis meditarea asupra unei probleme de
aceastã pondere.
2. Sentimentul emotiv faþã de isteþimea incontestabilã a substratului din care
mã trag, mi-a þinut treazã socotinþa, cã tot ce am înþeles din aceastã bogãþie
moºtenitã din strãbuni ar merita sã fie pãstratã, interpretatã, explicatã pentru
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acei viitori cercetãtori care nu vor mai avea ºansã sã înþeleagã în aprofunzime
raþiunea veritabilã a faptelor ºi a imensului fond de datini de odinioarã.
3. Din cele mãrturisite în subconºtientul meu s-au adunat (ºi s-au ºi pãstrat) o
mulþime de concluzii de toatã frumuseþea, de pildã, a raþiunii pure ºi umane a
poporului de la sate, pe de altã parte, de tristã amintire a unui trecut dureros, cu
toate necazurile sãrmanilor mei înaintaºi.
4. Între aceste concluzii se rînduiesc ºi acele întîmplãri vesele, comice sau
uneori chiar de „ciuf”, în urma cãrora de numele unor consãteni s-a legat „ca
scaiul de oaie” un supranume sau o poreclã; pãþanii, dintre care multe au rãmas
neºterse în memoria mea, dar ºi mai pronunþat în amintirea celor afectaþi.
5. Probabil aceste impresii ºi circumstanþe m-au determinat la începutul anilor
’70 ai secolului trecut sã întocmesc o listã, – pe cît posibil cît mai amplã, – a
tuturor familiilor cu case ale locuitorilor români1 din satul meu natal. (De
menþionat cã înaintea acestei acþiuni, nimeni în þarã n-a efectuat nici un fel de
culegere, studiere sau interpretare a sistemului numelor la românii din Ungaria.)
***
Înainte de a înregistra numele micherechenilor, am procurat o hartã cu toate
locurile de casã ale comunei. Apoi, deoarece tatãl meu, în calitatea sa de „pãnarul
satului”2, cunoºtea toate familiile locale, inclusiv prenumele, numele de familie, supranumele ºi poreclele acestora, am notat pe hartã toate numele în forma
solicitatã, adicã „cel cunoscut ºi folosit de micherecheni între ei”. Astfel
procedînd, în perioada 1970-1974 am înregistrat 636 de nume, ceea ce înseamnã
cã atunci, – deci cu 30 de ani în urmã, – la Micherechi aveau cãmine proprii tot
atîtea familii române.
***
În anul trecut (2000), cînd mi-am propus sã selectez documentele adunate în
cursul a peste patru decenii, într-un dosar uzat am gãsit lucrarea aproape uitatã.
Studiind-o, mi-am dat seama cã aceastã culegere meritã o soartã mai de cinste.
Ca urmare, am împãrþit pe sectoare mapa, rînduind numele în fiºe de lucru.
Aºezînd numele în ordine alfabeticã, a devenit posibilã o selectare rapidã a
numelor, supranumelor ºi a poreclelor similare. În urma acestui procedeu au
rãmas 251 de nume.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume de familie, supranume ºi porecle
(Unificate)
8. Bãra
Albu
9. Bãruþa
Andriº3
Anii-Florii
10. Bãtãranu
Anþina
11. Bene
Baba
12. Beretvás
Bãican
13. Beºe
Bãlaj
14. Biiti
Balint
15. Bilescu
Banga
16. Birãuu

din Micherechi
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bircu
Biþa
Blejenoaie
Bobe
Boca
Bocoance
Bocoºu
Bogyó
Borbilu
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26. Bordaº
27. Borodanu
28. Borszéki
29. Botea
30. Bouu
31. Bozghii
32. Bucu
33. Bucului, Herpli
34. Bulbuc
35. Buricoi
36. Buta
37. Caparãuu
38. Cãuaciu
39. Cãuaciu (Matyi)
40. Cefan
41. Chiºu
42. Ciacla
43. Ciane
44. Ciaveu
45. Ciocîrte
46. Ciocuþa
47. Ciote
48. Ciouca
49. Cismaºu
50. Ciulu
51. Ciumedeanu
52. Ciuproº
53. Cismaº
54. Clisa
55. Cloºcãu
56. Clopotaru
57. Cociºu
58. Codre
59. Copilu
60. Cora
61. Cotrov
62. Cotuna
63. Creþu
64. Crîstoreanu
65. Cule
66. Curtu
67. Csikés
68. D’ord’ii
69. D’urcoaie

70. Daina
71. Danþos
72. Dele
73. D’ica
74. Doamna
75. Domnica lui Trãian
76. Drãgan
77. Driie
78. Driuþa
79. Dulãu
80. Dura
81. D’urcoaie
82. Fercu
83. Feru
84. Fiice
85. Floce
86. Floruþa
87. Floruþoaie4
88. Fusu
89. Gergely
90. Ghinþosu
91. Gîrdan
92. Gîþu
93. Gliga
94. Gligor
95. Gogu
96. Golombaº
97. Gomboº
98. Grãvilii-Grãviluþî
99. Grãviluþa
100. Gruie
101. Gusti
102. D’urchii lui Titi
103. D’urchii-Curtului
104. Haºu
105. Heredeu
106. Herdean
107. Hodojãu
108. Holbanu
109. Hoþopan
110. Iancu
111. Ianoº
112. Ievii-Lichii
113. Ijac

114. Ile
115. Indrioaie
116. Ioani-Boani
117. Ioºanu
118. Ioºca Peþito-rului
119. Iosîv
120. Isai
121. Iuane-Birãului
122. Jiga
123. Juje
124. Jujoaie
125. Julanu
126. Lantoº
127. Latu
128. Leca
129. Lence
130. Locuþa
131. Lovasi
132. Luca
133. Ludu
134. Lupu
135. Macu
136. Macu (Kalács)
137. Marcu
138. Mãriii
139. Martii
140. Micu
141. Mihãieº
142. Mihai-Gazda
143. Mihaiu-Tatii
144. Misarãºu
145. Mîþu
146. Mitruþa
147. Moance
148. Moarþii
149. Mocuþa
150. Moisî
151. Morica
152. Naca
153. Nanii-Sidã
154. Negrii
155. Negru
156. Negruþ
157. Nicoara
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158. Niculuþa
159. Niºca
160. Niþa
161. Nusca
162. Nuþu-D’urchii
163. Nuþu-Þulii
164. Orbului-Tod’ichii
165. Pãdurenii
166. Pantii
167. Pãsulaº
168. Patãr
169. Pãtcaº
170. Patronu
171. Pavãl
172. Pera
173. Petrii-D’urchii
174. Petrii-Miºchii
175. Pîrþu
176. Piºta-Lencii
177. Pitic
178. Pitic (Minszenti)
179. Piþu
180. Poinar
181. Pomir
182. Pomiroaie
183. Popa
184. Popuþa
185. Preþîtoru
186. Puiu
187. Pulhac
188. Pulhãcoaie
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189. Pupe
190. Rãuu
191. Roºu
192. Rotaru
193. Ruje
194. Rusu
195. Sabãuu
196. ªandor
197. Sava
198. Savu
199. Scama
200. Sclovac
201. Seica
202. ªereº
203. Sfãtu
204. Sidii
205. Sîmu
206. Stãvaru
207. ªtefãnaº
208. ªtefãnoc
209. ªtioapa
210. ªtirbu
211. ªtroli
212. Suce-Curtului
213. ªutu
214. ªvoarþ
215. Szekeres
216. Þencu
217. Tîble
218. Ticu
219. Þîganii

220. Þilica
221. Tinga
222. Þîrle
223. Titii
224. Toad’er-Nachii
225. Toar’-Rafilii
226. Þocouaie
227. Todica
228. Todica-Sabãuu
229. Þoiu
230. Toma
231. Toutu
232. Trãian
233. Tripa
234. Þule
235. Þuþu
236. Uaie
237. Uane
238. Uãnule
239. Uãtiþoaie
240. Udocu
241. Udu
242. Vamalãuu
243. Vasalica cel Mare
244. Vasalie
245. Viþãlaru
246. Vonaº
247. Vucãu
248. Zaharie
249. Zizi

Cu un an în urmã, rãsfoind volumul „MICHERECHI, Pagini istorico-culturale,
2000”, am dat de douã studii ample, conþinînd ºi nume, supranume ºi porecle
din satul meu natal5. Astfel din tabela Elenei Csobai, respectiv din înºirarea
„denominaþiei populare din Micherechi” a Anei Borbély am selectat denumirile care nu figurau încã în sumarul întocmit de mine. Rezultatul îl prezint în cele
ce urmeazã, pentru a documenta schimbãrile petrecute în perioada dintre datele culegerii ºi notãrii acestora.
Dar, m-a stimulat sã-mi aºez pe hîrtie cîteva nedumeriri vizînd, de pildã,
listele incomplete (ºi des incorect transcrise) ale Elenei Csobai, respectiv ºi
numãrul redus „al numelor ºi supranumelor existente azi în comunã” din capitolul intitulat „Numele românilor din Micherechi” exprimare din care deduc
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cã autoarea ºi-a propus sã redea întregul stoc de denumiri din „inventarul” real
al zilei, ceea ce, dupã cum reiese din compararea cifrelor (172 la dînsa, 251 la
mine), nu acoperã adevãrul. Pe de altã parte, ºi în capitolul intitulat „Supranume” al Anei Borbély am gãsit cîteva imprecizii privind felul de formare ºi folosire a supranumelor de cãtre consãtenii mei.
Supranume (vechi ºi) noi la Elena Csobai
Volumul MICHERECHI (p. 43–47.)
În studiul citat (p.38) autoarea face aluzie la un fapt interesant, potrivit cãruia pe o listã din anul 1874 a gãsit înºirate 296 de nume de familie, printre care
„au apãrut (...) ºi supranume ca: Marcu Teodoriu, Moisu; Popu Ioanu,
Zavoscã; Gurzou Mihaelu, Laci; Buta Ioanu, Sforu; Ruje Ioanu, Glagoru;
Ruje Vasiliu, Groznavul. (Numele sînt redate cu ortografia folositã în documentul original.)” Acest lucru într-adevãr meritã atenþie ºi sub aspectul evoluþiei ºi al înrãdãcinãrii datinii introducerii în sistemul de denominaþie al
supradenumirilor la Micherechi, deoarece, dacã la sfîrºitul secolului al XIX-lea,
raportat la cifra de 296 a familiilor consemnate numai în 6 cazuri s-a folosit spre
identificare cît mai exactã ºi supranume, – nu avem nici un motiv sã presupunem cã aceastã metodã nu s-ar fi folosit în toate cazurile cînd înregistrarea numelor similare s-a efectuat de cãtre cãrturarii/cãrturarul de pe acele vremuri;
dînºii/dînsul n-ar fi recurs la aceeaºi metodã în toate cazurile, – asta înseamnã
cã în perioada respectivã încã nu s-a ivit necesitatea naturalã a adãugãrii ºi
folosirii a mai multor supranume ºi porecle. În mod firesc, în mãsurã ce într-o
comunitate creºte numãrul numelor similare, se mãreºte ºi necesitatea distingerii
acestora într-o formã sau alta. Iar dacã luãm în consideraþie ºi faptul cã la
Micherechi, în majoritate, primul bãiat al familiei primea numele tatãlui sãu,
prima fetiþã numele mamei sale (ceilalþi, rînd pe rînd, numele bunicilor º.a.m.d.),
atunci e uºor de constatat cã efectivul numelor similare a crescut într-un ritm
extrem de rapid. (Din nefericire, în zilele noastre, ºi în acest domeniu,
micherechenii recurg exagerat la prenume maghiare „de toatã frumuseþea...”)
În fine, iatã cîteva supranume „noi” preluate din colecþia Elenei Csobai: 1.
Buznicu, 2. Cheþel, 3. Ciubãraru, 4. Diordie-Martii, 5. Lala, 6. Lazãr.
Supranume noi la Ana Borbély
Vol. MICHERECHI (p. 168–170)
Dat fiind cã în studiul menþionat Ana Borbély s-a angajat numai la enumerarea parþialã a supranumelor din Micherechi (cca. 140 de denumiri), la dînsa am
gãsit doar 4 supranume „noi” (1. Americanu 2. Bimbou 3. Buha 4. D’iacu) în
sensul cã acestea la începutul anilor ’70 încã nu erau în circulaþia de comunicare a consãtenilor noºtri. Însã, din faptul cã la Elena Csobai am gãsit un supranume cunoscut din copilãria mea (Diordie-Martii), respectiv la Ana Borbély altul

IZVORUL

43

(D’iacu), scãpãri din care sînt nevoit sã deduc cã nici lista întocmitã cu ajutorul
tatãtului meu nu e completã, probabil pentru cã unele familii sînt cunoscute sub
douã (sau mai multe) forme de supranume – de pildã unul mai vechi ºi altul mai
nou.
„Supranume” formate din nume de familie
Am pus între ghilimele substantivul din titlu, numai fiindcã în sistemul de
denominaþie aceastã categorie a numelor ºi a folosirii lor este consideratã a fi
cea mai naturalã formulã la toate naþiunile civilizate, – constatare fãcutã de o
persoanã neiniþiatã în ºtiinþa în cauzã. Faptul în sine cã în cursul contactelor
interpersonale genitiv-dativul acestora poate sã prezinte unele curiozitãþi lingvistice, deºi e incontestabil, pe mine nu mã inspirã sã meditez prea mult asupra
fenomenului, aºadar mã voi mulþumi cu trecerea în revistã a numelor aparþinãtoare acestei categorii gramaticale, dupã cum urmeazã:
1. Albu
19. Csipkés
37. Pantii
2. Bãican
20. Copilu
38. Patãr
3. Bãlaj
21. Drãgan
39. Pãtcaº
4. Balint
22. Dulãu
40. Poinar
5. Bãra
23. Gîrdan
41. Popa
6. Bãruþa
24. Golombaº
42. Popuþa
7. Bene
25. Gustii
43. Puiu
8. Beºe
26. Herdean
44. Roºu
9. Blejan – Blejenoaie
27. Hodojãu
45. Ruje
10. Boca
28. Hoþopan
46. Rusu
11. Bogyó
29. Iancu
47. Sabadiºu
12. Bordaº
30. Ijac
48. Savu
13. Botea
31. Isai
49. ªereº
14. Buta
32. Luca
50. Þîrle
15. Cefan
33. Marcu
51. Þocouaie
16. Ciotea
34. Negrii
52. Tripa
17. Ciouca
35. Negru
53. Znamencic
18. Cioucuþa
36. Negruþ

Supranume propriu-zise
Noþiunea de supranume, – cu sensul de un nume propriu-zis cãruia i se adaugã
un alt nume (substantival, adjectival etc.) pentru a deosebi o persoanã umanã
de alta cu acelaºi nume de familie, – la fel nu-mi va da de lucru, cu toate cã ºi la
acest capitol aº avea ce sã adaug celor susþinute de unii lingviºti, inclusiv cu
privire la lucrarea de proporþii a doamnei Rodica Bogza Irimie, avînd ca titlu
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„Sistemul supranumelor la românii din Ungaria”, în care analiza unor tipuri de
supranume – mã refer la exemplele luate din Micherechi, – sînt analizate destul de superficial.
(Notã: În listele urmãtoare nu sînt introduse denumirile înºirate în cele douã
capitole anterioare.)
1 . Anþina
25. Domnica
49. Pomiroaie
2 . Baba
26. Driie
50. Plombaº
3 . Banga
27. Driuþa
51. Pulhac
4 . Bãtãranu
28. Dura
52. Pulhã-coaie
5 . Biitii
29. Fercu
53. Pupe
6 . Bilescu
30. Feru
54. Scama
7 . Bircu
31. Fiice
55. Seica
8 . Biþa
32. Gîþu
56. Sîmu
9 . Bizeu
33. Gruie
57. ªvoarþ
10. Bobe
34. Heredeu
58. Tod’e
11. Bocoance
35. Ile
59. Þencu
12. Bocoºu
36. Indrioaie
60. Tîble
13. Bozga
37. Juje
61. Ticu
14. Bucu
38. Jujoaie
62. Þilica
15. Bucu-Herplii
39. Lantoº
63. Tinga
16. Bunicu
40. Laturi
64. Titii
17. Bulbuc
41. Locuþa
65. Tod’ica
18. Chiºi
42. Moance
66. Þoiu
19. Ciacla
43. Mocuþa
67. Uãtiþoaie
20. Ciocîrte
44. Niºca
68. Vinte-reanu
21. Cule
45. Nusca
69. Vonaº
22. Curtu
46. Pera
70. Vucãu
23. Daina
47. Pipoº
71. Vuchii
24. Doamna
48. Pomir

Supranume formate din nume de persoanã
Cu privire la aceastã categorie neapãrat trebuie subliniat faptul cã multe dintre denumirile înºirate acoperã cîte-o familie relativ mare, ca de exemplu Andriº,
Gligor, Ianoº, Mitruþa, Nicoara, Pavãl, ªtefãnoc, Trãian, Þule º.a., – cãrora, cu
reguralitate, li se mai adãugã cîte-un nume complementar, – în vreme ce altele
sînt menite sã identifice doar o singurã persoanã sau o singurã familie.
1 . Andriº
6 . Dele
11. Gligor
2 . Andraº
7 . D’ica
12. Grãvilii-Grãviluþî
3 . Anii-Florii
8 . Floruþa
13. Grãviluþa
4 . Diordie
9 . Floruþoaie
14. Ianoº
5 . D’urcoaie
10. Gliga
15. Ionaº
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Iosîv
Jiga
Lazãr
Mãriii
Martii
Mihãieº
Miºu
Mitruþa
Moarþii
Moisî
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Morica
Nicoara
Niculuþa
Niþa
Pavãl
Rebeca
ªandor
Sidii
Socu
ªtefãnaº

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ªtefãnoc
Toma
Trãian
Þule
Uane
Uãnule
Uãniþa
Vasaliie
Zaharie

Supranume ºi porecle propriu-zise
Demonstrînd prin deducþie procesul de formare, adicã stadiile prin care a
trecut supranumele bunicului meu de la ION la ÞULE, mi-am dat seama cã aº
risca în caz cã aº face o oarecare deosebire între supranumele ºi poreclele
micherechenilor. Miza e simplu de explicat: nimeni nicicînd nu poate ºti cu
exactitate care persoanã (familie) cînd ºi de ce îºi poate considera denumirea
adãugatã prenumelui sau numelui de familie a fi un supranume propriu-zis, ori
poreclã, (batjocorîtor/dispreþuitor) care poate sã-l jigneascã pe cel care-l
priveºte. Sã fii al ludului, al boului sau al ºutului, în sensul strict al termenului,
nu poate fi un lucru de mîndrie. ªi totuºi, aceste (supra)denumiri vieþuiesc în
opinia publicã micherecheanã în mod normal ºi obiºnuit, ca o faptã care se
potriveºte ordinii fireºti a lucrurilor ºi a realitãþii obiective.
N-aº crede însã cã greºesc cînd îmi permit sã afirm (cu convingere) cã, în
fiecare caz cînd o persoanã (o familie) a primit de la „gura satului” pentru prima
datã o poreclã, fãrã îndoialã a considerat-o a fi o insultã la persoanã. Apoi, cînd
a fost nevoit sã se împace cu adaosul necerut, s-a împãcat ºi cu supranumele
primit, pentru ca ºi mai tîrziu, întreaga familie ºi descendenþii ei sã accepte
„decizia” majoritãþii, ca pînã la urmã, nici prin gînd sã nu le mai treacã cã sînt de
rîs, fiind nominalizaþi prin formula cîndva de ruºine.
Ca urmare, deºi în realitate într-adevãr putem vorbi de tipuri de supranume,
respectiv de porecle propriu-zise, pãrerea mea e cã distribuirea lor pe baza
criteriilor lingvistice se poate face numai pe plan generalizator-ºtiinþific, dar nu
ºi în cazuri concrete, deci cînd avem de-a face cu trecerea într-o revistã sumarã
a sistemului de nume al unei anumite comunitãþi. Iatã de ce cele douã tipuri de
denominaþie la mine sînt rînduite într-o singurã grupare.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Beretvaº
Bimbou
Bouu
Buha
Buricoiu
(Cãuaciu) Matyi
Cheþel
Ciane
Ciaveu
Ciulu
Ciuproº
Clisa
Cloºcãu
Cotrov
Creþu
Curtu-Scurtu
Danþoº
Floce

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Fusu
Füles
Ghinþosu
Gogu
Haºu
Holbanu
Ioanii-Boanii
Lala
Latu
Leca
Lencii
Ludu
Lupu
Macu
Macu-Kalács
Micu
Mîþu
Naca

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Pãsulaº
Pistriþu
Pîrþu
Pitic
Pitic-Minsenti
Piþu
Rãuu
ªtioapa
ªtirbu
Suce-Curtului
Þutu
Þuþu
Uaie
Uãtiu-þoaie
Udu
Udocu
Volgaºu
Zizi

Dat fiind cã întîmplãrile (devenite anectode) care au servit drept bazã a acordãrii, (din partea localnicilor), a supranumelor pe care sînt nevoiþi sã le „suporte” sînt interesante sub mai multe aspecte, în cele ce urmeazã þin sã reproduc
cîteva „perle” de acest gen, preluate dintr-o lucrare de diplomã,6 la redactarea
cãreia am contribuit personal.
A Boului
Mai dãdãmult s-or purtat tulhenii ºi botele cu car cu boi. ªi uomu aiista s-o dus
dupã tulheni iarna. Caru ave roate sîpþîre, cu raf, ºi acile tãieu afund în chinã. ªi
trãbuie ºi margã tãt în chinã pînã în Arsuri. Cînd o-ngheþat oleacã, atunci s-o
dus pîntr-o groapã mare, ºi s-o rupt gheaþa su’ cociie, ºi s-o aºezat acolo cociie în
gheaþã. ªi Lica Negrului o lucrat tumna acolo în Arsuri, ºi i-o vãzut cã nu pot ieºi.
O vinit ºi vadã cã ce-i cu ii, ºi apoi s-o bãgat su’ cociie în patru brînci, º-o ardicat
cociie sîngur, fãrã ajutor. ªi d-atunci o rãmas aºe pã iel cã-i mai tare dîcît on bou.
Adicã o rãmas Bouu.
A Bucului
Mai dãmult n-o fost cãrbuni, ºi oamenii iarna mereu la pãdure ºi-º teie lemne dã foc. Or fost pãduri multe, ºi mereu ºi rãreu pãdurile în parte. Tã’ tãieu pã
lemne, ºi cînd s-or ustãnit s-or pus ºi sã hodineascã, ºi sã-ncãlzascã, ºi mîncau
cîte uarice. ªi cum s-o pus ºi ºadã, o ºezut în uarice spine, c-o fost pãdure dã
rug, ºi s-o bãgat spinele în bucã la iel. ªi tãt aºe o strîgat: »Jaj», buca me, »Jaj»,
buca me! ª-o rãmas a Bucului, ºi tãtã lume aºe o zîs cãtã iel.
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A Codrii
Bace D’uri a Codrii o fost preþitor la biserecã. Iel o fost on uom treaz dîn cap
ºi ºtiie hori mîndru. Era on uom vigan ºi tã’ hore dã codru. Mai tîrzîu dîrt-ace
or zîs cãtã pruncii lui a Codrii.
A Durii
Pruncii or fost prunci dã cînd îi lume lume, plini dã viaþã, tã’ sã jucau pã
nimaº. Sã-ntãlneu dupã tãt satu ºi sã zvîrgoleu, adecã s-or dat d-a dura. Zîceu
pruncii cã: »Dura, dura pîn’ la Jula». ªi unu, care s-o dat dã mai multe uãri, o
rãmas Dura.
A Holbanului
Tata bãtrîn a maichii o fost ºi-nveþe dã cizmaº la Bichiº, º-o vinit acasã º-o
lucrat mai dãparte. Atunci în sat o fost o lume mai sãracã. Tãtã lume o avut
topanci rele, ºi le trimeteu la cizmaº pã prunci, cã ii ierau duºi la lucru pã
cîmp. Cizmaºu aiista bãtrîn o fost on uom glumitor, ºi cînd pruncii dãdeu
topanca la iel, o cota cã inde-i strîcatã, iel sã uita (sã-nholba) aºe urît cãtã ii cã
ºi-i spãrie, ºi love topanca dã uºe. Oamenii întrebau dã prunci pã uliþã, cînd
mereu ii acasã, cã inde-aþ fost, ºi ii zîceu: »Am fost la holbanu cu topancile.« ªi
d-atunci o rãmas pã iel Holban.”
Supranume date dupã locul de origine
1.
2.
3.
4.

Americanu
Ciumedeanu
Crîstoreanu
Ioºanu

5. Julanu
6. Pãdureanu
7. Sclovac
8. Toutu
Supranume derivate din ocupaþii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Birãu (primar)
Borbilu (frizer)
Caparãu (cantonier)
Cãuaci (fierar)
Cismaº (pantofar)
Ciubãrar
Ciurdar (pãzitor de vaci)7
Cociº (vizitiu)
Cotuna (soldat)
Diac (post bisericesc)
Misarãºu (mãcelar)
Patron (pîndar, paznic)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Poºtaºu
Purcar (pãzitor de porci)
Preþîtoru (post bisericesc)
Rotaru
Sabadiº (libertin)
Sabãu (croitor)
Sfãt (post bisericesc)
Stãvar (pãzitor de cai)
Vamalãuu (persoanã care ia vamã
la moarã)
22. Vãcar (pãzitor de vaci)
23. Viþãlar (pãzitor de viþei)
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Alte tipuri de supranume
a) Nume compuse din prenume + supranume
1.
2.
3.
4.

Diurii lui Titii
Diurchii-Curtului
Mihaiu-Tatii
Toader-Nachii

b) Nume compuse din prenume + prenume
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diordie-Martii
Ievii-Lichii
Nuþu-Diurchii
Nuþu-Þulii
Petrii-Diurchii
Petrii-Miºchii
Piºta-Lencii
Toar’-Rafilii

Altminteri, cred cã, pe vremuri, acest tip de nominalizare a fost aplicat
cel mai des de înaintaºii noºtri. Cît despre mine, de exemplu, dacã tatãl meu
n-ar fi preluat numele tatãlui sãu vitreg (Hoþopan), atunci eu acum aº fi cunoscut
la Micherechi ca ªoan’i lui Diurii-Florii-Popii. (Adicã: numele meu de botez +
prenumele tatãlui meu Gheorghe = Diurii, + cel al bunicului nostru Florea,
care avea ca nume de familie Popa-Papp.) Bineînþeles, se poate cã pe parcurs
familia noastrã ar fi putut primi ºi un alt tip de supranume, sau chiar poreclã, dar
just e cã tata, în tinereþea lui, era cunoscut între sãteni ca Diurii Florii-Popii.
c) Alte supranume
1.
2.
3.
4.
5.

Mihály-Gazda
Nanii-Sidã
Orbu-Todichii
Þîganii
Vasalica cel Mare

Drept încheiere, trebuie sã menþionez cã aceastã lucrare n-ar fi vãzut lumina
tiparului, dacã redactorul revistei, doamna Emilia Martin n-ar fi insistat sã mã
pun pe treabã, chiar dacã m-aº angaja numai la prezentarea listelor depuse în
prealabil în arhiva Muzeului „Erkel” din Giula.
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NOTE
1. Din pãcate n-am trecut în revistã numele familiilor maghiare, factor care acum ar oferi ºi
posibilitatea de a urmãri schimbãrile intervenite pe parcurs în componenþa populaþiei
micherechene.
2. Gheorghe Hoþopan a fost primul negustor de pene la Micherechi, ocupaþie pe care a
exercitat-o peste o jumãtate de secol.
3. Nu toate numele ungurizate le-am luat în consideraþie, doar pe acelea despre familia
cãrora ºtiam cã nu s-au ungurizat, deoarece în familie se vorbea numai româneºte.
4. Am notat separat unele supranume masculine ºi feminine dat fiind cã în aceste cazuri cele
douã variante acoperã douã grupuri de familii.
5. Elena Csobai: Comunitatea româneascã din Micherechi (p. 48–78), respectiv Ana
Borbély: Limba românã din Micherechi (p. 124–201).
6. Anica Hoþopan: Porecle ºi supranume la românii din Micherechi (Manuscris, Muzeul
Erkel, Giula, Nr. 791–93, p. 15–26).
7. Numele subliniate sînt pãstrate de amintirea autorului, ceea ce totodatã înseamnã cã prin
anii ’50 aceste supranume încã existau tocmai datoritã faptului cã în acea perioadã ºi
ocupaþiile menþionate erau încã practicate.
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DATE ETNOGRAFICE

Obiceiuri legate de naºtere la Sãcal
Barza, vestitoarea primãverii, totdeauna a fost ºi este ºi azi aºteptatã cu nerãbdare ºi la Sãcal, mai cu seamã de copii. Vãzînd-o reîntorcîndu-se la cuib din þãrile
calde, mulþi o asociazã cu sosirea nou-nãscuþilor. Copiii aºa ºtiu, cã bebeluºii sînt
aduºi de cocostîrc. Se zice cã în acea casã pe hornul cãreia se va aºeza, se va
naºte un copilaº.
La Sãcal berzele au loc bun. Se gãsesc toate condiþiile necesare pentru a-ºi
creºte puii. Lîngã sat curge Criºul Repede, iar prin sat pîrîiaºul Csente. Pe terenul inundat de aceste ape curgãtoare berzele pot pescui în voie.
În trecut, copiii din sat deseori se aºezau pe malul pîrîului, pîndeau berzele,
în timp ce se întrebau oare cui vor aduce „bobicã”, cum o vor aduce, oare nu o
vor scãpa, oare cum o s-o punã în horn?
Auzind cã vreo barzã toacã stînd pe cuib, copiii îºi trãgeau pãrul, deoarece li
se spunea cã astfel va creºte mai repede. Iar cînd vedeau barza în zbor deasupra lor strigau în cor:
„Gólya, gólya, vaslapát,
Hozzál nekünk kisbabát!”
sau:
„Vine cocostîrgul, aduce pruncuþul!”
ori:
„Barzã, barzã, berziºor
Aduce-ne pruncuºor!”
Ba îi mai cereau berzei: „Sã fie bãiat! Sã fie fetiþã!”, rostind totodatã ºi cîte un
nume preferat de ei.
În asemenea cazuri des se întîmpla ca femeile sã se adreseze copiilor în felul
urmãtor: „Mai bine spuneþi-i ºi meargã de aici, sã margã în cealaltã uliþã!” sau
la casa în care era deja femeie gravidã, ori la cine încã nu avea copii.
Despre o femeie gravidã, la Sãcal, se spune cã e „greoaie”, „groasã”, „în altã
stare”, „tãroasã”.
Despre faptul cã au ajuns „în altã stare”, femeile mãrturiseau urmãtoarele:
„Am fost biztoºe cînd nu mi-or vinit ’florile’.” (E. I.)
„Buiguiam, era pã mine o slãbiciune, cînd vine vreme sã spãl ºi nu m-o
vinit... atuncea am gîndit cã mi-s greoaie.” (P. T.)
Femeile gravide nu spalã!
„Vãrsam, oboream acãrce mîncam, am crezut cã am mîncat ceva ºi m-am
stricat stomacul. Cînd nu m-o vinit ’rîndul’, am ºtiut cã-s greoaie.” (C. R.)
Cele mai tinere ziceau:
„Dacã nu vine ’armata roºie’ ºtiem cã-i bai!” (M. L.)
Devenite gravide, femeile suferã anumite schimbãri, se fac mai corpolente,
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li se schimbã culoarea obrajilor, devin „galfede”, mersul lor e mai lent, unele
respirã cu greu. Convingîndu-se de aceastã stare, femeile se fereau sã nege
acest fapt. Credeau cã cine îºi tãgãduieºte sarcina, pãcãtuieºte.
La Sãcal, despre femeile gravide se mai spune: „I se ridicã zadia!, Îi plin
sacu! Îi creºte doba!, Face prunc!, Îs doi inºi!, Împinge micu pã cel mare!”
Chiar ºi în timpul muncii se fãceau anumite observaþii: „Ai vinit cu ajutor?”
sau „Bine hãlãduiþi, ai cine ºi-þi ajute!”
Femeia gravidã „tãt ar mînca”, iar dacã pofteºte ceva, trebuie sã-i îndeplineºti dorinþa – deoarece în fond nu dînsa, ci fãtul „are pofte” – cã de nu, „îi mere
micuþul”!
Pentru a naºte un copil teafãr, femeia gravidã trebuie sã se fereascã de anumite lucruri:
– dacã admirã vreun iepure, gura copilului va fi ca ºi al iepurelui;
– dacã admirã un lup, gîtul copilului va fi ca ºi al lupului;
– dacã admirã o raþã, copilul va avea pieliþã între degete;
– dacã va da cu piciorul într-un cîine sau într-o pisicã, copilul se va naºte cu
pãr pe trup;
– dacã suflã în foc, copilul va suspina;
– dacã va mînca fructe crescute de olaltã, va naºte gemeni.
Sãcãlenii credeau cã înfãþiºarea copilului poate fi influenþatã ºi dacã cineva
aruncã ceva spre femeia gravidã, deoarece urma acestui obiect va apãrea ca o
patã pe pielea copilului. Exista ºi pericolul deochiului în caz cã cineva se uita
urît la femeia gravidã care pentru a preveni deochiul, trebuia sau sã facã de trei
ori cruce cu limba în gurã ºi sã spunã:
„Vãtii tãi în curul meu! Pula-ntre uãti! Sã nu mã deochi”
sau sã repete mereu:
„Sîntem doi inºi!”,
ori sã facã cu degetul cel gros cruce pe buric, ori sã îmbrace ceva pe dos.
Din anumite semne, sãcãlenii bãnuiau genul nou-nãscutului. Astfel femeia va
naºte bãiat dacã în timpul sarcinii doreºte „acrealã”, dacã „doba” îi este ascuþitã,
dacã batista cãzutã o ridicã prinzînd-o de un colþ. Va naºte în schimb fetiþã dacã o
doare stomacul, dacã burta îi este rotundã, dacã batista cãzutã o ridicã prinzînd-o
la mijloc.
Pentru a ghici genul nou-nãscutului mai era obiceiul sã se facã un pendul: de
un fir de aþã era legat un inel de aur, celãlalt capãt se fixa de încheietura de la
mîna stîngã. Acest pendul, miºcîndu-se în direcþie orizontalã, prevestea naºterea unui bãiat, iar învîrtindu-se – sosirea unei fetiþe.
Femeile nãºteau de cîte ori erau gravide, deoarece copilaºii erau primiþi drept
darul lui Dumnezeu. Rar puteau fi întîlnite familii cu un singur copil, eventual
doi.
„În vreme noastã nu ne dãdea nime cum sã ne ferim sã nu avem atîþia
prunci. Acuma e uºor! Ajutã doctorii. Nu eram ocoºe. Ne era ruºine ºi întrebãm.” (E. T.)
Ca sã nu mai nascã, unele femei încercau sã scape de sarcinã, strîngîndu-se

52

IZVORUL

la burtã, ºezînd în apã caldã, sãrind de pe scarã sau ridicînd diferite obiecte grele.
Altele cereau moaºei sau medicului sã le dea ceva medicamente. Se gãseau în
schimb ºi femei mai în vîrstã care se pricepeau la „leacuri”.
„Io am auzît despre o muiere din Ugra cã ºtia ceva.” (M. M.)
Acestea pregãteau ceaiuri din diferite plante ca frunzele leandrului alb sau
rãdãcinile „movului” alb. Aceste fierturi ºi alte intervenþii dure deseori aveau
urmãri triste.
„Io am bãut dîn zama de dospealã pe care o fãceau din morjoucã ºi apã
cînd or copt pita. Da o femeie dã 27 de ani o murit dupã ce o bãut ceai de
leandru cã i s-a gãurit stomacul. Una iarã s-o dus la o muiere care se pricepea
la aºte lucruri ºi i-o împuns cu acul altan hudra ºi o primit tetanus”. (I. E.)
Copilaºii veniþi pe lume prematuri, datoritã acestor practici, erau înmormîntaþi
fãrã preot, noaptea în tainã, de obicei la picioarele vreunui mormînt, loc pe
care îl ºtia doar cel ce îl îngropase.
Femeile gravide nu aveau îmbrãcãminte specialã pentru graviditate.
„Nu avem rochie de chilind pentru acest scop. Purtam ce avem. Dacã rochia
devenea strîntã, punem înainte noastã zadie. De aceea ziceau: i se ridicã rochia.
Cum ocrescut doba, aºa se ridica rochia dînainte.” (T. E.)
„Io avem o sumnã largã, umblam înt-acie.” (C. R.)
„Nu ne-o plãcut sã ieºim dîn ocol. Acum aratã femeile gravide frumoase. Io
mi-am cosît o rochie mai largã pentru acest scop.” (E. B.)
Gravidele lucrau pînã în ultimul moment, neºtiind data precisã a naºterii. Dar
nici nu-i acordau atenþie, spunînd: „Dacã i-or creºte unghiile bobicei, va da
sãmn!”
„Eu m-am nãscut la 28 iunie. S-a început seceriºul. Ziua, mama a strîns
mãnunchi, seara i s-a fãcut rãu. Pe miezul nopþii m-am nãscut. Aºa mi-a povestit mama.” (I. I.)
Pe vremuri, aproape toate femeile au nãscut acasã, în camera în care locuiau.
Aºadar, cînd începeau durerile, membrii familiei trebuiau sã iasã afarã sau erau
trimiºi de acasã. Doar bãrbatul avea anumite treburi, el mergea sã cheme moaºa, el aducea ºi încãlzea apa pentru scãldat.
Moaºa fãcea patul, aºezînd pe cearºaf un „lipideu de gumã”, apoi pregãtea
„ciupa” pentru scãldat. O sfãtuia pe gravidã ce sã facã, simþind cã-i vin durerile.
O culca în pat, pe spate, cu picioarele trase în sus. Pe moaºã o mai ajuta soacra,
vecina sau prietena gravidei.
„Eu din patru copii am nãscut acasã trii copii. N-am avut nici on bai.”
(L. M.)
„Eu am nãscut tare greu. Moaºa m-o fãcut masaj la dobã, mi-a pus pe dobã
ºtergar ud cu apã caldã.” (I. E.)
„Eu pe toate cinci fete am nãscut acasã.” (P. T.)
„Eu m-am chinzuit tare mult, pã urmã au împins dîn mine copilaºul.”
(E. T.)
„Eu am nãscut doi copii, am avut dureri mari, dar m-o reuºit sã nasc fãrã
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nici on bai, însã sorã-mea, vai dã ie, tare s-o chinzuit. O trebuit sã-i chemãm
medic dîn Apateu. Nici aºa n-a putut naºte. Pe urmã cu un lipideu l-au împins
dîn ea copilaºul, dar mort.” (C. R.)
Moaºa din sat primea platã de la stat. Sarcina dînsei nu era numai ajutarea
venirii pe lume a copilaºilor, ci ºi îngrijirea gravidelor înainte de a naºte, dîndu-le
sfaturi. Moaºa mai vizita, un timp oarecare, mamele ºi nou-nãscuþii ºi dupã naºtere.
„Io am avut la naºtere pe Pipocoaie. Dar asta era tare dãmult, în anul 1920.”
(M. M.)
Cam din 1930 pînã la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, la Sãcal era
moaºã Far Györgyné.
„Încã în 1944 ie o fost la mama cînd s-o nãscut sorã-mea mai micã.” (L. M.)
Dupã 1945, Bodnár Balázsné a devenit moaºa satului, care a practicat pînã în
anii ’60. Dupã aceasta femeile n-au mai nãscut acasã.
Cînd s-a nãscut un copilaº, moaºa a tãiat cordonul ombilical, i-a ºters guriþa, sa uitat la limba copilului sã vadã dacã nu e lipitã, apoi l-a prins de nas. Dacã n-a
plîns, la întors cu capu-n jos. „L-a ciupãit”, i-a mãsurat lungimea ºi greutatea, l-a
îmbrãcat ºi „l-a pus în perinã.” (L. M.)

„Perinã în care era învelitã bobica”

„Perinã de toate zilele”
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Perna, în formã de pãtrat, dar la un colþ rotunjit, era umplutã cu pene de gîscã
ºi legatã cu un cordon sau primã. Din pernã doar capul copilului se vedea.

„Toc de perinã

Chimesuþã ºi ceapsã

„Golund cu care se
leagã perina”
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Dupã aceasta urma ca moaºa sã se ocupe de mama copilului. A controlat dacã
placenta a ieºit sau ba. Femeia trebuia sã stea în pat nemiºcatã, pe burtã i se
punea un prosop umed ºi numai dupã trei zile era voie sã se scoale. Moaºa mai
mergea zilnic s-o vadã în mod obligatoriu cel puþin o sãptãmînã.
„Copilaºul l-am îmbrãcat în chimeºuþã, în cap i-am pus o ceapsã. Pã dîn jos
l-am învelit în scutec care era fãcut dîn pînzã albã. Dar cînd l-am dus la ’LIGÃ’
sã-l vadã doctorul, i-am pus scutec dîn jolj alb. Am pus un scutec dîn gumã. Cu
acela l-am învelit mai pã urmã ºi aºe l-am pus în perinã. În zi de sãrbãtoare
am avut perinã albã cu cipcuþã.” (E. B.)
„Copiii mei aveu deja budigãi dã gumã ºi folosam pernã lungã. Avem scutec
cumpãrat de la bold.” (L. M.)
Copilaºii sugeau de obicei pînã cînd mama avea lapte, dar ºi de cîte ori plîngeau.
Se credea cã pînã ce copilul suge, femeia „nu spalã”, adicã nu rãmîne gravidã.
Despre copilaºul alãptat mult timp se spunea „Va fi ca Bence!”, deoarece dînsul
a supt pînã la vîrsta de 7 ani.
De naºtere se leagã numeroase obiceiuri, superstiþii, ca de pildã:
– apa din „ciupã” trebuia aruncatã în locuri neumblate, deoarece dacã cineva
cãlca în ea, „ducea somnul” copilaºului;
– apa de scãldat nu era aruncatã afarã dupã asfinþitul soarelui;
– în apa de scãldat a micuþului vãrsau ºi apã sfinþitã pentru ca „necuratul”
sã se depãrteze de el;
– scutecele, hãinuþele spãlate ºi puse
la uscat ale copilaºului nu era bine sã
fie lãsate peste noapte afarã;
– pe cordonul ombilical erau legate
trei noduri ºi îl pãstrau pînã ce copilul
împlinise 6 ani; doar atunci trebuia deznodat ºi aruncat undeva; locul unde a
fost aruncat a devenit un simbol pentru
copil;
– în mînuþa nou-nãscutului era obiceiului sã se punã vreun obiect (foarfece, mãturã, lingurã, carte etc.) pentru a
influenþa calitãþile lui ca adult.
„Bunica mi-a povestit cã în mîna surorii mele i-au pus o mãturã sã fie gãzdoaie bunã. Eu am primit o carte sã fiu
bunã la cap, iar sora mea mai micã un
clopoþel sã aibã glas bun.” (I. G.)
„Muiere betejitã”, adicã lãuza, timp
de 6 sãptãmîni stãtea mult în pat, nu
lucra, alãpta doar copilaºul ºi îi purta Etelca Taga cu copilul sãu Alexandru
în anul 1944
grija. Ieºind prima datã din curte, pri-
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„Bluzã de pat pentru femeie betejitã”
mul drum îl fãcea la bisericã. Pînã ce nu deveni „curatã” nu avea voie nici mãcar
sã se atingã de „coada oalei de fiert”. De mîncat îi duceau rudele, prietenele,
vecinele, îmbrãcate de sãrbãtoare, purtînd vasele cu mîncãruri gustoase (din carne de pui) ºi prãjituri legate în „merindeice” frumos brodate.
Pentru ca mama sã aibã lapte din abundenþã, se dãdeau urmãtoarele sfaturi:
– sã nu ºezi pe patul unei mame cu prunc mic;
– sã nu te aºezi pe hãinuþele copilaºului;
– sã pui cîþiva stropi de lapte pe cãmaºa mamei ºi a copilaºului;
– dupã ce a supt micuþul, sã-i ºtergi guriþa cu cãmãºuþa în care este îmbrãcat.
Cu privire la vizitarea lãuzei ºi a nou-nãscutului trebuiau respectate urmãtoarele sfaturi:
– sã nu mergi în vizitã cînd eºti cu „flori”
– lasã o „strãmãturã” din rochie „sã nu-i duci somnul copilului”;
– scuipã-l pentru ca nu cumva sã-l deochi.
Mamele se temeau mai cu seamã de „necuratul”, de deochi. Îºi „fereau” copilaºul, dîndu-i cãmãºuþa pe dos, legîndu-i un fir de aþã roºie de mînuþã, stropindu-l dupã scãldat cu apã sfinþitã.
În „belci” aºezau tãmîie, biblie, ceva relicvã, 9 fire dintr-o mãturã pãrãsitã, 9
feluri de boabe de cereale. În camera unde dormea copilul, lîngã uºã aºezau
peste noapte o mãturã cu spicele în sus, în colþul uºii un cuþit ascuþit, usturoi ºi
cimbriºor.
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Botezul, considerat drept sãrbãtoare, nu era amînat mult timp. Nou-nãscutul
trebuia botezat cît mai curînd „sã nu se apropie de el duhul cel rãu”.
Întrucît moaºa vedea cã copilaºul nu e de viaþã, îl boteza chiar dînsa pentru ca
sã nu meargã ca un pãgîn pe lumea cealaltã. Tocmai pentru aceasta la fiecare
casã se afla tãmîie, apã sfinþitã, lumînare, cruce.
Mai demult copilaºii erau botezaþi de obicei la sãptãmîna, în prima sau a doua
duminicã dupã naºtere, mai tîrziu cînd erau de trei sãptãmîni. Între anii 1950–
1990 în loc de botez se þinea la sfatul comunei aºa-numita serbare de acordare
a numelui.
În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial a fost devastatã ºi biserica din
Sãcal, au pierit matricolele.
„Cãrþile acestea au fost duse de ruºi. Le-am aflat venind acasã în aracul
dintre Sãcal ºi Apateu. Da nu-s toate. Vãzînd ce fel de cãrþi sînt, le-am adus
acasã ºi le-am predat la bisericã.” (P. B.)
Din matricolele rãmase, iatã cîteva date:
Primul copilaº botezat în 1853 a primit numele Constantin.
Au fost botezaþi în 1900: 44 de copii; în 1907: 67; în 1912: 89; în 1920: 15; în
1942: 16; în 1945: 5; în 1947: 23; în 1970: 4; în 1987: 3; în 1988: 2; în 1994: 12.
Copilaºii, în general, primeau numele pãrinþilor sau al bunicilor: Ioan, Gheorghe, Teodor, Nicolae, Moise, Iosif, Ilie, Maria, Ana, Florica. În zilele noastre,

Cuverturã de botez
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copiilor se dau nume de vedete,
cîntãreþi strãini: Richard, Roland, Marc,
Anett, Nikolett, Bernadett ºi altele.
De naºã era chematã naºa mamei.
Întrucît aceasta era deja bãtrînã, dreptul de a fi naºã era predat unei persoane mai tinere din familie. În aceeaºi familie toþi copiii aveau aceeaºi naºã. În
zilele noastre fiecare copil are alt naº
sau naºã, ei sînt aleºi dintre surori, fraþi
sau prietenii cei mai apropiaþi.
Pãrinþii anunþau naºa din timp, iar la
botezul fixat împreunã participau „nãnaºa”, o rudã sau cineva din familie ºi
moaºa.
Naºa cumpãra un metru, doi de „jolj”,
o lumînare de care lega o panglicã ºi o
hãinuþã pentru botez. Nou-nãscutul era
dus la bisericã în duminica respectivã
spre sfîrºitul liturghiei. Cînd porneau,
naºa zicea: „Duc un pãgîn”.
Botezul avea loc dupã liturghie, în
„Faþã de perinã” folositã la botez ºi la
mijlocul bisericii, în faþa unei mese presãrbãtori
gãtite anume în acest scop. În timp ce
preotul efectua ritualul botezului, naºa þinea copilul în braþe ºi lumînarea aprinsã.
La întrebãrile preotului: „Lapezi-l de satana? Îl împreunezi cu Cristos”, naºa rãspundea: „Da, lapãdu-l. Da, îl împreunez cu Cristos.”
Apoi copilaºul aºezat pe masã a fost desfãcut din pernã. Preotul la uns cu mir
pe frunte, pe barbã pe obraji, în formã de cruce, spunînd: „În numele Tatãlui, ºi
al Fiului, ºi al Sfîntului Duh. Amin.” Tãind cu foarfecele cîteva fire din pãrul
copilului, în felul cum se face cruce, le-a ars la flacãra lumînãrii. Dupã aceasta,
preotul rostind numele nou-nãscutului a vãrsat apã sfinþitã pe capul lui, iar ceilalþi au spus Credeul.
Ajungînd acasã cu copilaºul botezat, naºa a zis: „Am dus un pãgîn, am adus
un creºtin.” La care cei ai casei rãspundeau: „Dumnezeu sã-l þîie ºi sã-i deie
noroc.”
Urma o masã festivã la care erau invitaþi bunicii, naºii, moaºa. Dupã botez,
moaºa nu mai avea obligaþii, i se dãdeau bani sau ceva cadou, de obicei un
prosop frumos.
Din giulgiul primit de la naºã era cusutã o cãmãºuþã, „prima” care fusese
legatã de lumînare o foloseau la „ceapsã”, lumînarea era pãstratã pentru a fi
pusã aprinsã la capul copilului în caz de boalã.
Dupã ce copilaºul trecuse de ºase sãptãmîni, mama îl ducea la bisericã pentru
a fi binecuvîntat. Þinîndu-l în braþe, mama îngenunchea în faþa altarului, preotul
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aºeza deasupra lor patrafirul ºi, rostind o rugãciune, îi tãmîia. Apoi, bãieþelul era
dus în altar, fetiþa în faþa iconostasului sã se închine icoanelor. La urmã, preotul
dorea nou-nãscutului multã sãnãtate, creºtere bunã ºi ca Dumnezeu sã-i dea noroc.
Mamele îºi creºteau copilaºii cu multã grijã. În caz de boalã, nefiind medic în
sat, cereau sfaturi de la bãtrîni. Aceºtia se pricepeau doar la practici populare ºi
magice.
Astfel, dacã copilul nu dormea, i se dãdea douã linguriþe de ceai fiert din
mac. Dar insomnia putea fi tãmãduitã ºi furînd somnul de la purcelaºi. Cînd
aceºtia dormeau, se luau 9 fire de paie din coteþ, aºezîndu-le în leagãn cruciº
cîte trei peste olaltã, în timp ce trebuia zis: „Sã ai ºi tu somn bun ºi dulce ca ºi
purcelaºii de sub care am furat paiele.”
Dacã copilaºul avea „scaun greu”, îi ungeau funduþul cu „unsoare dã porc”
sau fãceau „sfredel” din sãpun ºi umezindu-l îl bãgau în „curuþul” micuþului.
În caz cã avea dureri la burtã, îl culcau pe „dobã” sau îl „mãsurau”, adicã îi
trãgeau genunchiul pînã la cot, îi fãceau masaj ori îi puneau pe burtã o ulcicã sau
un pahar încãlzit.
Avînd dureri cînd îi creºteau dinþii, copilaºului îi dãdeau ceva þeapãn sã roadã, coajã de pîine, lingurã, vreun morcovaº.
Nou-nãscutul putea fi „spurcat” dacã cineva îl vizita, fiind cu „flori”. Aceastã
stare a copilaºului putea fi remediatã dacã persoana respectivã îl spãla în apa
„ciie” în care ºi-a limpezit hainele purtate cu ocazia vizitei.
Suferind de tremurãturi (zbateri), copilul se însãnãtoºa,
– bînd praf fãcut din dintele amar aflat în capul porcului, amestecat cu apã;
– dacã trei femei în aceeaºi zi posteau pînã la ivirea stelelor, rugîndu-se toatã
ziua pentru sãnãtatea copilului;
– dacã se ruga preotul pentru copilul aºezat pe pragul bisericii, pãºind peste
el;
– dacã i se schimba numele prin rebotezare.
Speriatul micuþului trecea datoritã urmãtorului descîntec, în timp ce se fãcea
cruce cu o mãturiþã, cu o spatã ºi cu o panã de gîscã deasupra lui cînd dormea:
„Vãzui 9 lupi spãrieþi,
vãzui 8 lupi spãrieþi,
vãzui 7 lupi spãrieþi,
vãzui 6 lupi spãrieþi,
vãzui 5 lupi spãrieþi,
vãzui 4 lupi spãrieþi,
vãzui 3 lupi spãrieþi,
vãzui 2 lupi spãrieþi,
Nici unu nu-i spãriet.”
Descîntecul trebuia repetat de nouã ori, apoi se spunea ’Tatãl nostru....’ de trei
ori fãrã ’Amin’. Pe urmã, cu pana de gîscã se „dãngãlea” la urechea copilului,
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spunînd: „Bobica nu-i spãrietã, cu spata am alungat lupii, cu mãtura am mãturat urmele lupilor.”
Pentru a desface copilaºului farmecul deochiului sãcãlenii recurgeau la mai
multe procedee.
Mai întîi de toate era nevoie sã se convingã dacã copilul care plînge întruna e
deocheat sau ba. În acest scop, dintr-un vas plin, se luau 9 linguri de apã într-un
pahar. Aceastã cantitate trebuia mãsuratã înapoi. Dacã apa era, fie mai multã, fie
mai puþinã decît 9 linguri, copilul era deocheat. Astfel mãsurarea apei trebuia
repetatã pînã ce primeau exact 9 linguri de apã. Din aceasta apoi copilaºul trebuia sã bea un pic. Tot din aceastã apã pe de o parte se picurau cîþiva stropi între
ochii deocheatului sã tresare, pe de alta se punea ºi în apa de scãldat.
Dupã un alt procedeu se turna de 9 ori apã într-un pahar sau ulcicã, fãrã a
respira. Apoi, deasupra vasului se ardeau 9 fire dintr-o mãturã (care puteau fi
înlocuite ºi cu fire de chibrituri), între care se aflau trei mai groase, trei mai
subþiri, trei potrivite. Cele groase simbolizînd bãrbaþii, cele subþiri tinerii, iar cele
potrivite femeile.
Se aruncau în apã bucãþi de cãrbune, iar deasupra apei, cu un cuþit ascuþit se
fãcea semnul crucii de 9 ori. Dacã se scufundau cãrbunii, era semn cã copilul este
deocheat. Ba, mãrimea bucãþilor de cãrbune mai fãcea referire la cel ce a deocheat.
Procedeul de mai sus putea fi practicat ºi cu descîntec. În acest caz, în liniºte
deplinã, femeia care descînta, trãgîndu-se la o parte, fãcea cruce deasupra apei
cu un cuþit ascuþit care avea „ochi din aramã”, ºi spunea:
„Doamne, Mãrie, Maicã Sfîntã!
Mã dusei pe cale, pe cãrare,
Mã întîlnii cu 9 strigoi, cu 9 bosorcãi.
Da-nde mereþi voi 9 strigoi, 9 bosorcãi?
Merem la (se pune numele deochiatului)
Carne sã-i mîncãm, sîngele sã-i bem.
O, vã rog cu cuvîntul meu,
Cu cuvîntul Maicii Sfinte,
Voi acolo nu mergereþi!
Carnea nu-i mîncarãþi!
Sîngele nu-i bereþi!
El ºi treacã curat ºi luminat
Ca maica lui cînd l-o avut,
Nici un bai n-o avut,
Nici un bai ºi n-aibe,
Din ceasul ºi din minuta asta!
Dã-i deocheatã dã om: crepe-i-se coaiele!
Dã-i deocheatã dã muiere: crepe-i-se þîþele, varsã-i-se laptele!
Dã-i deocheatã dã fatã: pice-i pãrul!
Doamne, Mãrie, Maicã Sfîntã,

IZVORUL

61
Io mã rog þie, tu-mi ajutã mie!
Descîntecul de la mine,
Leacul de la tine!”

Versurile se rosteau de 9 ori. Dupã fiecare rostire, cu cuþitul se fãcea cruce de
trei ori, pe pãmînt, suflînd în aer de trei ori, în formã de cruce. Cu apa din pahar
se spãla faþa copilului, i se dãdea sã bea din ea, apoi paharul era aºezat sub
leagãn.
Întrucît aceste metode de vindecare nu foloseau deocheatului, îl duceau la
medic pe jos sau cu cãruþa la „Komad” (Komádi), în „Uifalãu” (Berettyóújfalu)
sau la „Vãrade” (Oradea).
Fiecare copilaº era crescut cu mare grijã ºi în dragoste. Cînd îl îmbrãca, mama
de obicei zicea:
„Hãinuþele sã se rupã degrabã,
Nou-nãscutul sã creascã mare!”
iar legãnîndu-l sã adoarmã spunea:
„Dormi, dormi, puiul mamii! Aaaa! Aaaa!
Aa, aa, doarme, doarme micuþa!
Abu, abu, abua! Abua! Abua! Bel, bel, bel!”
La Sãcal, dintre numeroasele obiceiuri de odinioarã abia cîteva mai sînt practicate, ºi acelea doar de oamenii mai în vîrstã. Din ce în ce mai puþini sãcãleni cred
în superstiþii, în practici magice, copilaºii, în caz de boalã, sînt duºi la medici
pentru a fi vindecaþi.
Culegere de Irina Garami
prelucratã de Lucia Borza

Informatori
1. Maria Nyekita (Nyekita Imréné), nãscutã Pánti (1894–1977)
2. Maria Iszály (Iszály Sándorné), nãscutã Nyekita (1921–1986)
3. Etelca Iszály (Iszály P. Jánosné), nãscutã Miru (1919–2000)
4. Maria Miru (1916–)
5. Maria Laczkó (Laczkó Miklósné), nãscutã Iszály (1939–)
6. Etelca Bodnár (Bodnár Péterné), nãscutã Juhász (1932–)
7. Petru Bodnár (1929–)
8. Cristina Rád (Rád Imréné), nãscutã Dráguly (1923–)
9. Etelca Taga (Taga Jánosné), nãscutã Dobai (1923–)
10. Paraschiva Erdei (Erdei Lászlóné), nãscutã Taga (1914–)
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CRONICÃ

Publicaþia „Din tradiþiile populare
ale românilor din Ungaria”
a împlinit un sfert de veac
În urmã cu 25 de ani Asociaþia Maghiarã de Etnografie hotãra înfiinþarea
unei publicaþii a minoritãþilor intitulatã
generic „Din tradiþiile populare ale naþionalitãþilor din Ungaria”.
Publicaþia a fost gânditã sã aparã sub
forma mai multor reviste, tipãrite în paralel, în limba maternã a principalelor
minoritãþi din Ungaria (români, germani,
slovaci ºi rusini), cu redactori din rândul acestor etnii, ºi care sã cuprindã,
fiecare, lucrãri despre tradiþiile populare ale grupurilor etnice respective.
Redactorul-ºef al tuturor seriilor a fost
numit reputatul etnolog Balassa Iván.
Proiectul reflectã concepþia generalã
a Asociaþiei Maghiare de Etnografie de
abordare a problemei minoritãþilor din
Ungaria. Sã nu uitãm cã încã de la înfiinþare, în 1889, pe când se numea Asociaþia Etnograficã a Ungariei aceasta
ºi-a fixat în programul de lucru ºi cercetarea minoritãþilor din þarã ºi cã în
revista Etnographia de-a lungul anilor
au apãrut numeroase studii despre
români.
Iniþiativa din 1975 aducea însã o
schimbare în însãºi modul de abordare
a problemei minoritãþilor. Studiile urmau sã aparã acum într-o publicaþie separatã, în limba maternã a grupului etnic cercetat, pentru a putea fi receptate
direct de membrii etniei, în cazul folclorului în chiar formele utilizate de interpreþi.

Astfel se naºte primul numãr din revista „Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria”.
Nu cunoaºtem dificultãþile întâmpinate de celelalte reviste surori, dar pentru publicaþia româneascã aceastã apariþie nu a fost una foarte simplã.
La acea vreme românii din Ungaria
aveau un singur intelectual din rândul
etniei care avea preocupãri etnografice
recunoscute de Asociaþie, ºi anume pe
redactorul-ºef de la revista româneascã
Foaia noastrã, Alexandru Hoþopan. Or
el nu putea susþine singur cu cercetãrile
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sale o revistã de etnografie. Ca sã aparã
în volum lucrãrile etnografilor maghiari
care au fãcut cercetãri pe români trebuiau traduse în limba românã, operaþie
de asemenea dificilã.
Totuºi, prin strãdania celor doi redactori, Kovács Ágnes ºi Alexandru Hoþopan, primul numit din partea Asociaþiei
Maghiare de Etnografie iar al doilea din
partea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, toate greutãþile sunt
depãºite ºi revista româneascã vede ºi
ea lumina tiparului alãturi de celelalte
trei prevãzute în proiect.
Cuvântul înainte este semnat de
Ortutay Gyula în numele Asociaþiei,
al cãrei punct de vedere referitor la necesitatea apariþiei, pentru cercetarea
etnograficã maghiarã, a acestei
publicaþii îl exprimã. El încheia
exprimându-ºi speranþa într-o viaþã
lungã a revistei.
Astãzi putem spune cã speranþa exprimatã acum 25 de ani s-a realizat, în
anul 2000 ieºind de sub tipar numãrul
jubiliar.
O aniversare care ne obligã însã la o
analizã ºi la un bilanþ.
Prima întrebare fireascã pe care ne-o
punem este dacã au reuºit redactorii
care au urmat în timp sã dea publicaþiei o anumitã structurã care sã o personalizeze printre celelalte publicaþii ce
apar în Ungaria.
A doua întrebare ar fi dacã putem sã
vorbim despre o evoluþie în timp, datoritã opþiunilor redactorilor proprii.
Pentru a putea rãspunde este necesarã o analizã foarte succintã a numerelor apãrute în cei 25 de ani.
Prima constatare pe care o facem este
cã publicaþia, care ce-i drept nu comunicã în primul numãr periodicitatea cu
care urmeazã sã aparã, nu reuºeºte sã
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devinã un anuar. Numerele apar neregulat, la un an, la doi ani, alteori la intervale mai mari, fãcând imposibile
abonamentele. Unele pauze sunt motivate de anumite dificultãþi financiare,
altele, precum întreruperea apariþiei din
anii 1990–1992, de schimbãrile politice
care au avut loc în Ungaria. Se pãrea
chiar cã proiectul s-a împotmolit ºi cã
numãrul 7 din 1989 va fi ultimul. Pentru reluarea seriei va fi nevoie de o nouã
intervenþie a Asociaþiei Maghiare de Etnografie ºi de implicarea unor noi finanþatori, ºi anume Departamentul pentru Naþionalitãþi din cadrul Ministerului
Patrimoniului Cultural ºi Fundaþia Publicã pentru Minoritãþile Naþionale ºi
Etnice. Tot acum este schimbat ºi redactorul-ºef, în locul lui Balassa Iván
fiind numit Eperjessy Ernõ.
În ciuda acestor poticneli editoriale
ºi a faptului cã tipãrirea diferitelor numere s-a fãcut în oraºe ºi în tipografii
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diferite, cã redactorii s-au schimbat ºi
ei, fiind oameni cu puncte de vedere ºi
cu gusturi diferite, vreme de 25 de ani
revista ºi-a pãstrat formatul ºi modul de
ornamentare a copertei neschimbat. O
recunoaºtem cu uºurinþã între alte tipãrituri prin coperta ei albã, ornamentatã
cu motive luate de pe textilele româneºti.
Aceeaºi grijã au avut-o redactorii succesivi ºi în privinþa consecvenþei în prezentarea studiilor. Lucrãrile prezintã,
toate, bibliografie, liste de informatori
ºi câte douã rezumate, unul în limba
maghiarã iar celãlalt într-o limbã de circulaþie.
Aceste exigenþe nu sunt o pedanterie, ci un element obligatoriu pentru o
revistã de specialitate, cum a dorit sã se
impunã „Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria”. Fiindcã în ciuda
titlului ce pare sã indice un serial de
culegeri din, „tradiþiile populare ale românilor din Ungaria”, ea este o revistã
vie care nu culege, ci exprimã puncte
de vedere ºi interpretãrile autorilor pe
marginea diferitelor materiale de etnografie ºi folclor proprii românilor din
Ungaria.
Revenind la redactorii acestui periodic românesc, aºa cum am vãzut deja,
primele douã numere au ieºit cu ajutorul prestigioasei etnografe maghiare
Kovács Ágnes. Dacã la primul numãr
al doilea redactor a fost Alexandru Hoþopan, numãrul urmãtor, apãrut dupã
o pauzã de 3 ani, în 1979, este redactat
de Kovács Ágnes singurã. Numerele
3, 4 ºi 5 sunt realizate de Gheorghe
Mihãiescu, de la Redacþia pentru
Minoritãþi din cadrul Editurii Didactice.
O datã cu numãrul 6 în rândul
redactorilor apare un nume nou, Emilia
Martin Nagy, tânãrã etnografã de
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naþionalitate românã, cu studii
efectuate la Debreþin. Ei i se
încredinþeazã redactarea acestui numãr
al publicaþiei. În continuare toate
celelalte numere, pânã la ultimul, vor
fi redactate alternativ de Alexandru
Hoþopan ºi de Emilia Martin, adicã de
etnografi de etnie românã.
Aceastã mãsurã susþine ºi ea ideea
cã beneficiarii revistei doreau ca publicaþia sã fie o revistã de specialitate, de
calitate, lucratã de oameni de meserie,
de etnie românã.
Era anul 1988, an în care românimea
dispunea deja de un grup de cercetãtori proprii recunoscuþi.
Prin apariþia lor, începuturile, când
cele mai multe lucrãri aparþineau etnologilor maghiari ºi reprezentau de fapt
niºte traduceri, sunt uitate.
Rând pe rând tot mai mulþi cercetãtori români din Ungaria încep sã studieze folclorul ºi etnografia propriei etnii
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ºi implicit sã publice în revista susþinutã de Asociaþia Maghiarã de Etnografie:
Elena Csobai (1984), Lucia Borza, Eva
Kozma, Emilia Martin (1988), Maria
Rocsin (1989), Anna Borbély, Ana Hoþopan, Mihaela Bucin, Maria Gurzãu
Czeglédi (1995) încât nu mai gãsim colaboratori maghiari.
O schimbare nouã se produce în
1999, o datã cu numãrul 10 când în revistã sunt invitaþi sã publice ºi doi etnologi din România. Studiile acestora modificã perspectiva cercetãrii tradiþiilor
româneºti din Ungaria de la o prezentare comparatã a românilor în raport cu
alte etnii spre o prezentare a lor integratã în ansamblul tradiþiilor româneºti
ca parte dintr-un întreg.
Referitor la tematica abordatã de diferiþii autori, ea este extrem de diversã
ºi nu o vom înºira aici. Privite însã în
ansamblu, toate aceste lucrãri ne permit sã identificãm românimea din Ungaria ca pe o naþionalitate distinctã, bine
definitã sub raport etnic, în cadrul statului maghiar. Lucru pe care de altfel a
dorit sã-l punã în evidenþã ºi Asociaþia
Maghiarã de Etnografie prin proiectul
ei, desfãºurat cum am arãtat la început
pe mai multe minoritãþi.
În ceea ce priveºte viitorul, poate sunt
unii care se întreabã ce ºanse de supravieþuire are o publicaþie specializatã
pe „tradiþii”, într-o epocã în care prin
realizarea unei Europe Unite omogenizarea zonelor etnografie este acceleratã de societatea de consum ºi de modelele occidentale, Estul grãbindu-se sã
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ajungã din urmã vestul demitizat.
ªi acesta cu atât mai mult cu cât în
Ungaria minoritatea românã este în scãdere.
Încet, încet, pe mãsurã ce lumea ruralã alunecã spre modern, etnologii vor
trebui sã-ºi revizuiascã ºi ei concepþiile
ºi sfera de cercetare, incluzând în repertoriul de tradiþii alãturi de formele
arhaice ºi formele de tranziþie sau inovaþiile, fiindcã schimbarea sistemului de
valori ale þãranului român produce noi
explicaþii, noi viziuni asupra lumii, care
constituie tot atâtea subiecte. Este timpul sã ne gândim la ceea ce strãinii numesc etnologie urbanã.
Elena Rodica Colta
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A VII-a Conferinþã Internaþionalã
de Cercetare Etnograficã a
Naþionalitãþilor
(Békéscsaba 2–4 octombrie 2001)
În zilele de 2–4 octombrie 2001 s-a
desfãºurat la Békéscsaba A VII-a Conferinþã Internaþionalã de Etnografie
având ca temã „Cultura naþionalitãþilor
între douã milenii. ªanse, posibilitãþi,
dorinþe.”
Ca ºi la ediþiile trecute, manifestarea
s-a bucurat de susþinere ºtiinþificã ºi financiarã din partea unor importante
instituþii ºi foruri oficiale din Ungaria,
dintre care menþionãm: Asociaþia Etnograficã Maghiarã, Ministerul Patrimoniului Cultural Naþional, Fundaþia Publicã
pentru Minoritãþile Naþionale ºi Etnice
din Ungaria, Oficiul pentru Minoritãþi,
Autoconducerea oraºului Békéscsaba,
etc.
La aceastã ediþie s-au înscris cu lucrãri 131 de cercetãtori (lingviºti, antropologi, sociologi, muzeografi, profesori
universitari de la catedrele de istoria
culturii, etnologie, slavisticã, de etnii diferite din Ungaria, România, Iugoslavia,
Slovacia, Slovenia, Croaþia, Polonia,
Bulgaria, Israel, Franþa.
Cu toate cã în final o parte din cei
înscriºi, printre care mai mulþi români
ºi sârbi, nu au reuºit sã participe la conferinþã, din diferite motive personale,
numãrul mare al celor prezenþi ºi diversitatea temelor abordate au fãcut ca
manifestarea sã-ºi atingã în final scopul
urmãrit de organizatori, ºi anume acela
de a oferi o imagine cât mai complexã
a interetnicitãþii în aceastã parte de
lume.
Fãrã sã îi înºirãm pe toþi participanþii, ne vom referi totuºi foarte succint la

câþiva dintre cei
prezenþi la lucrãri. Catedra de
etnografie de la
Pécs a fost reprezentatã prin prof.
Wild Katalin
care a prezentat
o lucrare despre
germanii din Ungaria. De la Catedra de etnografie din Szeged a
participat prof. Barna Gábor cu o lucrare despre rolul religiei în identitatea
etnicã. Catedra de etnografie din Debrecen a fost prezentã ºi ea prin prof.
Bõdi Erzsébet cu o lucrare despre influenþele înteretnice în cultura alimentarã
a ungurilor din zona Carpaticã. De la
ELTE Budapesta consemnãm prezenþa
academicianului Kósa László, actualul
Preºedinte al Asociaþiei Etnografice Maghiare, care a vorbit în numele acestei
prestigioase instituþii la deschiderea lucrãrilor. Catedra de Literatura Românã
de la Szeged a fost reprezentatã de
Mihaela Bucin cu o lucrare despre identitate ºi alteritate în literatura popularã.
Alãturi de cadrele universitare, au prezentat lucrãri interesante, despre propria etnie sau despre relaþiile acesteia
cu ceilalþi, mai mulþi reprezentanþi ai
Institutelor de Cercetare ale diferitelor
minoritãþi din Ungaria. Acestora li s-au
alãturat grupul muzeografilor dintre
care menþionãm pe Bodnár Zsuzsana
de la muzeul din Nyíregyhaza, cu o
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lucrare despre slovacii din regiune, ºi
pe Õrsi Julianna de la muzeul din
Túrkeve, care a prezentat rezultatele
unei cercetãri efectuate în România privind cãsãtoriile mixte.
Tot aici dorim sã menþionãm, o reprezentatã a maghiarilor din diasporã,
ºi anume pe Görög Veronika, care în
prezent trãieºte la Paris. Ea a condus
una din secþiunile conferinþei ºi a prezentat o lucrare despre poveºtile ºi povestitorii þigani din Ungaria.
Din România a participat la Conferinþã Narcisa ªtiucã de la Centrul Naþional de Conservare ºi Valorificare a
Tradiþiei ºi Creaþiei Populare a Ministerului Culturii, cu o lucrare despre influenþa tradiþiilor bulgãreºti asupra românilor din sud-estul þãrii, Dorinel Ichim
de la Muzeul etnografic din Bacãu, cu
o lucrare despre moldovenii catolici, ºi
Elena Rodica Colta de la muzeul din
Arad, cu o lucrare despre minoritatea
slovacã din satul Fântânele (jud. Arad).
Alãturi de cercetãtorii români din þarã
s-au prezentat la Conferinþã ºi doi prestigioºi profesori de la Catedra de literaturã ºi culturã maghiarã a Universitãþii
Clujene. Unul dintre ei, Pozsony Ferenc, a condus lucrãrile unei secþiuni ºi
a prezentat în plen o lucrare despre modelele de convieþuire în satele ardelene.
În numãr mare ºi venind din diferite
oraºe (Bratislava, Martin, Rim. Sobota,
Levoca, Komarno) s-au prezentat ºi slovacii. Tematica a fost de asemenea foarte diversã, de la prezentarea situaþiei
unor minoritãþi pânã la influenþe ºi împrumuturi între culturi datorate convieþuirii.
Din grupul cercetãtorilor sârbi menþionãm aici pe Mirjana Pavlovic din
Beograd care a prezentat o lucrare despre instutuþiile culturale ale sârbilor din
Bãtania.
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În sfârºit ultimul asupra cãruia ne oprim
este Haddad
Mon’im, arab
creºtin din Israel care a impresionat asistenþa prezentând drama actualã a creºtinilor din Galileia
care îºi pierd pe
rând bisericile
ºi care suportã numeroase umilinþe din
partea celorlalþi locuitori, musulmani
sau evrei.
Revenind însã la Conferinþã, excelenta organizare a programului ºi a modului de desfãºurare a lucrãrilor s-a datorat grupului de lucru condus de Secretarul conferinþei Grin Igor ºi inimoºilor
angajaþi ai muzeului judeþean, în frunte
cu cei doi directori.
Oaspeþii au început sã soseascã în
cursul zilei de luni, 1 octombrie. Pentru
aceºtia gazdele Conferinþei au prevãzut
douã vernisaje. Primul vernisaj, al unei
expoziþii de fotografii intitulatã „Miracolul miracolului”, organizatã de prof.
Barna Gábor de la Catedra de etnografie de la Szeged ºi de un grup de foºti
studenþi, a avut loc în holul Casei Tineretului din Békéscsaba.
Fotografiile expuse reprezentau imagini ale unor litografii sau tablouri de
amatori, dãruite în semn de recunoºtinþã Mãnãstirii Maria Radna (jud. Arad,
România) de credincioºii vindecaþi, salvaþi de la moarte, ajutaþi de rugãciunile
fãcute icoanei de aici.
Fiecare obiect dãruit îºi are povestea
sa. Aceste poveºti despre miracole au
fost culese în satele din Banat de un
grup de tineri pe parcursul mai multor
ani. Detalii despre aceste cercetãri au
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fost oferite celor interesaþi în seara zilei
de 2 octombrie.
Tot în seara zilei de luni, dupã cinã,
a avut loc al doilea vernisaj la Casa de
culturã a slovacilor. Expoziþia de aici,
intitulatã semnificativ „Butelca” a cuprins o selecþie de piese ceramice, textile ºi de lemn din Colecþia etnograficã
slovacã „Szokolay Sándor” din
Tótkomlós. Prezentarea a fost fãcutã de
Andó György, preºedintele Autoguvernãrii Slovacilor din oraºul Békéscsaba
ºi de directoarea Casei de culturã a slovacilor. În timpul vernisajului un grup
de tinere au cântat cântece populare
slovãceºti ºi s-au servit produse culinare tradiþionale.
Conferinþa s-a deschis într-un cadru
solemn, în dimineaþa zilei de 2 octombrie, în sala mare a Casei Tineretului
din Békéscsaba. Din partea autoritãþilor locale a vorbit Pap János, primarul
oraºului Békéscsaba ºi Domokos László,
preºedintele Consiliului Judeþean. Scrisoarea trimisã Conferinþei de Preºedintele Ungariei, Mádl Ferenc, a fost cititã
de etnografa Emilia Martin. Dupã aceasta a luat cuvântul Kósa László, care a
fãcut o trecere în revistã a traseului parcurs de cercetarea etnograficã a naþionalitãþilor din Europa Centralã în ultimul sfert de veac. Dupã o scurtã pauzã
au urmat câteva lucrãri de sintezã, susþinute în plen de Voigt Vilmos, Szarka
László, Doncsev Toso, Gyivicsán Anna
ºi Pozsony Ferenc.
Dupã-amiazã lucrãrile s-au desfãºurat pe douã secþiuni, una pentru strãini,
cu posibilitãþi de traducere simultanã în
limba germanã, englezã sau maghiarã,
ºi o a doua, în care lucrãrile au fost susþinute în limba maghiarã.
La ora 18 toþi participanþii la Conferinþã au fost invitaþi la Muzeul Munkácsy
Mihály, unde a avut loc vernisajul expoziþiei „Lumina lumii” Biserica ºi cre-
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dinþa religioasã a etniilor din Regiunea
Criºurilor. Prezentarea concepþiei tematice a fost fãcutã de Kósa László.
Realizatã de Muzeul Erkel Ferenc din
Giula, expoziþia cuprinde printre altele
ºi valoroase piese din patrimoniul bisericilor ortodoxe române din Ungaria:
icoane prãznicare realizate de ªtefan
Teneþchi, antimis, epitaf, cãrþi vechi româneºti, veºminte preoþeºti etc.
Seara zilei de 2 octombrie s-a încheiat cu un coctail la Casa Tineretului, care
a dat ocazia participanþilor sã se cunoascã, sã discute ºi sã stabileascã unele colaborãri. Cu aceastã ocazie Casa de bãtrâni a slovacilor din Békéscsaba a oferit un scurt program coral ºi cunoscuta
gogoaºã slovãceascã cu gem. Cei interesaþi au putut viziona filme documentare etnografice aduse de participanþii
la conferinþã.
Lucrãrile au continuat pe secþiuni toatã ziua de 3 octombrie ºi în ziua de 4
octombrie pânã la prânz. Începând cu
ziua de 3 octombrie în holul Casei Tineretului a fost organizat un târg de carte etnograficã, la care au putut fi achiziþionate alãturi de numeroase lucrãri de
etnografie maghiarã, monografii istorice sau etnografice, volume de studii,
reviste ale minoritãþilor sau despre anumite minoritãþi. Ca ºi în zilele precedente, seara de 3 octombrie s-a încheiat cu
un spectacol folcloric.
În sfârºit, lucrãrile Conferinþei s-au
încheiat joi la prânz. Doi din monitorii
secþiunilor ºi-au prezentat raportul asupra modului în care s-au desfãºurat lucrãrile ºi au fãcut organizatorilor sugestii pentru viitor. Concluziile generale au
fost rostite de Gráfik Imre, Secretarul
General al Asociaþiei Etnografice Maghiare, care a încheiat exprimându-ºi
speranþa unei reîntâlniri a celor prezenþi
la urmãtoarea ediþie peste trei ani.
Elena Rodica Colta
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Izvorul
O revistã frumoasã, dar tristã, ne parvine din partea Institutului de Cercetãri
al Românilor din Ungaria. Frumoasã
prin þinuta graficã ºi valoarea ºtiinþificã
a articolelor ce alcãtuiesc sumarul, tristã prin sentinþa implacabilã ce se degajã din toate cercetãrile întreprinse de
autorii acestor articole: comunitatea românilor din Ungaria (limita maximã
vesticã a românitãþii actuale) se aflã,
îndeosebi în ultima jumãtate de secol,
într-un proces accelerat de disoluþie, prin
pierderea identitãþii etnice.
Un interesant „studiu de caz” ne propune muzeografa Elena Rodica Colta
din Arad în cercetarea „Românii din
Bedeu – istorie oficialã ºi tradiþie oralã”. Acest mic sat de la marginea Câmpiei Maghiare, considerat, pa baza unor
izvoare orale, ca existând încã de pe
vremea regelui Árpád, dar atestat oficial în documente abia din anul 1552,
este menþionat în Lexiconum
Universorum ca „sat românesc cu parohie de rit neunit”, în care se vorbea „limba valahã”. ªi chiar dacã în 1779 populaþia satului trece integral la religia
greco-catolicã, „limba utilizatã în ºcoalã ºi bisericã era... la sfârºitul veacului
al XVIII-lea limba românã”. (p. 5)
Un Dicþionar geografic din 1851 prezenta Bedeul ca „sat maghiar” cu 860
de locuitori, din care 10 catolici ºi 850
de români de rit vechi.
Secolul XX este însã dramatic pentru
comunitãþile etnice minoritare din Ungaria. O lege datând din 1920 instituie
limba maghiarã ca limba oficialã, indiferent de etnie. Mai mult, o altã lege,
din 1940, stabilea cã serviciul religios
devenea obligatoriu în limba maghia-

rã, indiferent de etnie ºi confesiune.
Chiar ºi slujbele de înmormântare se þineau în ungureºte. Este, deci, de la sine
înþeles cã ºi numele de pe crucile din
actualul cimitir ortodox sunt scrise cu
grafie maghiarã. Drept urmare, astãzi
fosta majoritate (româneascã) compactã este redusã la câteva grupuri disparate, astfel încât „în ciuda tablei bilingve de la intrarea în localitate, care indicã, pentru cine cunoaºte limba, ºi o
populaþie româneascã, strãzile au denumiri maghiare..., locuitorii au nume
maghiare, iar slujba în biserica grecocatolicã este rostitã în limba maghiarã,
totul indicând un sat integral maghiar”.
(p. 3)
Totuºi, în tradiþia oralã a comunitãþii
româneºti din Bedeu, ca ºi în istoria
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particularã a grupului – alta decât cea
acreditatã de oficialitãþile maghiare –
imaginea asupra lumii ºi despre sine a
tot mai bãtrânului român din Bedeu, a
cãrui memorie înmagazineazã o experienþã ancestralã, „este una etnocentricã,
în care casa, curtea, vecinãtatea, satul
ºi hotarul sunt înglobate ca spaþiu implicat, coparticipant în derularea timpului. Un timp care curge neîntrerupt, în
care naºterea, viaþa ºi moartea oamenilor se deruleazã la nesfârºit. Totul întrun spaþiu intim, vatra satului, supusã ºi
ea timpului, asemeni oamenilor”. (p. 7)
Aceºti buni români îºi spun (altfel
decât figureazã în acte) între ei pe nume
aºa cum au deprins din vechime ºi din
neam, adicã Iuliana a Vãsãlii, Iani a
Chindãului ori Catiþa Toderaºului; uliþele, biserica ºi cimitirul au denumiri
româneºti, iar la cea de tainã se aud
povestiri ºoptite despre istoria „sãtuþului
lor”, despre vremurile de demult, în
care aveau învãþãtor român ºi preot care
þinea slujbele sfinte în limba strãmoºilor.
Aºa cum apreciazã autoarea studiului, încercând sã salveze ce se mai poate salva, aceºti bãtrâni se refugiazã fatalmente în trecut, iar tinerii sunt tot mai
puþin dispuºi sã-ºi asume condiþia ingratã de „minoritari”.
Perspectiva nu ne îndreptãþeºte sã fim
optimiºti, aºa încât subscriem, fãrã nici
o bucurie, la concluzia cercetãtoarei:
„Iar când vocea satului românesc se va
stinge, vor rãmâne în circulaþie doar
datele oficiale, puþin ºi contradictorii,
ºi prea puþin convingãtoare, în ceea ce
priveºte trecutul românesc al satului...”.
(p. 13)
Spaþiul limitat al acestor însemnãri nu
ne permite sã insistãm ºi asupra altui
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studiu, amplu, temeinic documentat ºi
bine scris de Stella Nikula: Obiceiuri ºi
credinþa legate de sãrbãtorile calendaristice ale românilor din Ungaria.
Demne de interes sunt ºi articolele
semnate de Mihaela Bucin – Novãceºtii, eroi balcanici în epica popularã a
românilor din Ungaria – ºi Lucia Borza
– Spãlatul la Chitighaz.
În sfârºit, Emilia Martin ne face o „cronicã” privind Cercetãri în cadrul taberelor etnografice iniþiate de cãtre Uniunea Românilor din Ungaria ºi Muzeul
Judeþean Békés, în perioada 1976–1999
în 18 localitãþi „în care existã comunitãþi româneºti viabile cu conºtiinþã de
naþionalitate mai puternicã, sau unde
trãiesc români în numãr mai mare...”.
(p. 56) În primii ani, cercetãrile au fost
sprijinite de elevii liceului românesc, de
câþiva studenþi de la catedra românã a
Institutului Pedagogic din Szeged, precum ºi de câþiva inimoºi specialiºti din
România: Ioan Godea, Emilia Martin,
Elen Colta etc. În ultimii ani s-a renunþat la participarea în tabere a elevilor
liceului românesc: „Se pare cã membrii
acestei generaþii, care nu au experienþe
personale ºi legãturi emoþionale, s-au
îndepãrtat în aºa mãsurã de valorile
culturii populare (ºi naþionale – n.n.),
încât nu se mai poate conta pe participarea lor.” (p. 61)
Aºa încât ni se pare semnificativ faptul cã ultima paginã a revistei reproduce douã imagini zguduitoare ºi emblematice: înecate în bãlãrii, stinghere ºi
aplecate spre uitare, douã cruci de
lemn, gata sã se risipeascã, în cimitirul
ortodox al românilor din Otlaca-Pustã.
Dr. Stelia Cârstean
(Buletin informativ nr. 2 (93)/2000)
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