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Notã asupra ediþiei
Volumul de faþã reproduce textul ediþiei princeps a cãrþii lui I.-Aurel
Candrea  Folclorul medical român comparat. Privire generalã. Medicina
magicã, apãrutã la Casa ªcoalelor, în 1944.
Pentru prezenta ediþie s-a încercat o actualizare a textului iniþial, în
scopul aducerii lui sub incidenþa normei contemporane a limbii române
literare. S-au aplicat, aºadar, normele ortografice în vigoare (mai puþin
regula redãrii unui singur fonem  [î]  prin douã grafeme diferite, în
funcþie de poziþia în cuvînt  â, respectiv î, ºi aceea a notãrii cu u a
formelor sunt, suntem, sunteþi, sunt ale verbului a fi), urmãrindu-se cu
precãdere respectarea principiului fonologic. În privinþa nivelurilor fonetic
ºi morfologic, s-a renunþat la particularitãþile dialectale simþite ca fiind
mai stridente ºi la cele þinînd de norma primei jumãtãþi a secolului,
optîndu-se pentru pãstrarea doar a formelor accesibile marii majoritãþi a
cititorilor.
S-au fãcut, prin urmare, urmãtoarele modificãri în text:
 ¾ final, nepronunþat, nu a fost notat. Astfel, baci¾, cui¾, deochi¾,
guturai¾, întîi¾, rãzboi¾, strigoi¾, tai¾ au fost redate baci, cui, deochi,
guturai, întîi, rãzboi, strigoi, tai;
 ia dupã ch ºi gh a fost transcris ea. Astfel, aghiasmã, chiamã, deochia,
ghiaþã, priveghia, urechiat au fost redate agheasmã, cheamã, deochea,
gheaþã, priveghea, urecheat;
 s intervocalic sau înaintea consoanelor b, d, f, g, m, n, v a fost notat z.
Astfel, asvîrli, desbrãca, disenterie, sdreanþã, sgaibã, vesicã au fost
redate azvîrli, dezbrãca, dizenterie, zdreanþã, zgaibã, vezicã;
 e la început de silabã a fost notat ie. Astfel, atribue, cutreera, dumnezeesc,
fãgãduesc, orîndueli, statue, trãesc, trebue, þiue, voeºte, vueºte au fost
redate atribuie, dumnezeiesc, fãgãduiesc, orînduieli, statuie, trãiesc,
trebuie, þiuie, voieºte, vuieºte;
 iniþiala majusculã s-a transformat în iniþialã minusculã în cazul
substantivelor denumind zilele sãptãmînii, lunile anului, precum ºi în
cazul celor denumind popoare. Astfel, Luni, Marþi, Miercuri, Ianuarie,
Februarie, Martie, Bulgari, Greci, Italieni au fost redate luni, marþi,
miercuri, ianuarie, februarie, martie, bulgari, greci, italieni;
 nn, în cazurile în care nu se justificã etimologic, a fost transcris n.
Astfel, înnãbuºi, înneca au devenit înãbuºi, îneca;
 s-a modificat, de asemenea, grafia în cazul unor construcþii de genul:
alte ori, de grabã (adv.), de oarece, care au fost redate alteori, degrabã,
deoarece, sau: dandaratele, dela, pentrucã  redate de-a-n-dãratele, de
la, pentru cã.
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Studiu introductiv

O nouã privire
asupra medicinei magice
La peste 50 de ani de la apariþia cãrþii lui I.-Aurel Candrea, Folklorul
medical român comparat. Privire generalã. Medicina magicã, la Casa
ªcoalelor, în 1944, am considerat necesarã retipãrirea acestei lucrãri clasice,
care aparþine unui domeniu interdisciplinar. Problematica abordatã se
aflã la confluenþa a douã ºtiinþe : Etnologia ºi medicina. Ceea ce numim,
de obicei, medicinã popularã a devenit în timpurile moderne obiectul de
studiu al unei noi discipline, etnoiatria (derivat din compunerea a douã
cuvinte greceºti : etnos = popor ºi iatros = vraci, vrãjitor). Etnologia, ca
ºtiinþã fundamentalã a relaþiilor dintre ºtiinþe care studiazã, în principal,
geneza, structura, dinamica ºi funcþionarea formelor istorice de civilizaþie
ºi de culturã, din perioada primitivã pînã în prezent, cu prospecþiunea
formelor de civilizaþie ºi culturã în viitor (a se vedea Romulus Vulcãnescu,
Etnologia, în seria Istoria ºtiinþelor în România, Editura Academiei Române, 1975) a permis, de la început, o mare deschidere interdisciplinarã. Se
pot consulta în acest sens ºi lucrãrile : Jean Piaget, Problèmes généraux
de la recherche interdisciplinaire et mécanisme commun (din vol. Tendences
principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines, I, Paris,
UNESCO, 1971) ; Carlo Tullio Altani, Manuale di antropologia culturale,
Storia e metodi, Valentiana Bompiarni, 1975 ; Interdisciplinitatea în
ºtiinþa contemporanã, Bucureºti, Editura Politicã, 1980 ; Interdisciplinitatea ºi ºtiinþele umane, Bucureºti, Editura Politicã, 1986.
Cercetãrile moderne de etnoiatrie în etnologia româneascã nu sînt atît
de numeroase pe cît sînt informaþiile pe care le avem din diverse broºuri,
cãrþi ºi din periodice referitoare la medicina popularã. Cartea lui I.-Aurel
Candrea adunã în bibliografia publicatã ºi folositã de autor, la acea datã,
aproape tot ce se ºtia în acest domeniu în etnologia româneascã, cu semnalarea celor mai bune lucrãri româneºti, alãturi de care citeazã ºi lucrãri
din bibliografia strãinã. În acest fel, cartea sa este o lucrare aproape
completã, mai ales sub aspectul materialului românesc pe care l-a folosit
ºi l- a citat, ºi de aceea valoarea documentarã a acestei cãrþi este recunoscutã ºi astãzi. Valoarea deosebitã a lucrãrii lui I.-Aurel Candrea este datã
de perspectiva comparativã a cercetãrii acestor probleme, de la folclorul
românilor pînã la al celorlalte popoare din Europa, pe care îl raporteazã
permanent la credinþele populare româneºti despre boli, leacuri, fiinþe
fantastice, descîntece, farmece, vrãji ºi blesteme.
Cartea este structuratã în douã pãrþi : în prima se ocupã preponderent
de boli ºi leacuri, domeniul medicinei populare sau empirice ; în a doua,
priveºte aceste probleme prin prisma magiei, analizînd procedeele magice,
simbolice, de alungare a bolii. Readucerea în atenþie, în contemporaneitate,
a acestei cãrþi era, dupã pãrerea noastrã, cu atît mai necesarã cu cît, la
acest sfîrºit de secol, revin în actualitatea cercetãrii etnologice, în general,
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problemele de magie, religie, ºtiinþã ºi cele ale legãturilor dintre ele.
Medicina magicã nu poate fi înþeleasã, din perspectiva etnologiei, dacã nu
se înþelege cu claritate gîndirea ºi viziunea magicã, componente importante ale oricãrei culturi populare (a se vedea Lucian Blaga, Despre
gîndirea magicã, Bucureºti, 1992, retipãrire). Pliniu, în Naturalis Historia,
cartea XXX, capitolul I, spunea : Nimeni nu se îndoieºte cã magia s-a
nãscut din medicinã. Se ºtie cã în societãþile primitive magicianul este
mai cu seamã vraci. Rolul sãu principal era sã vindece bolile a cãror cauzã
era consideratã a fi de sorginte supranaturalã. Magia era, aºadar, inclusã
în modul de a gîndi al omului primitiv, în viziunea cãruia toate lucrurile
din naturã sînt însufleþite (concepþie animistã) ºi acþioneazã unele asupra
altora ºi asupra omului, provocînd armonie sau disconfort. Aceste douã
tendinþe antagonice constituiau, de fapt, însãºi unitatea lumii.
Neînþelegerea exactã a magiei a dus, de la început, la speculaþii, aºa cum
au demonstrat Marcel Mauss ºi Henri Hubert în Teoria generalã a magiei
de la începutul secolului nostru (Esquisse dune théorie générale de la
magie, 1902-1903). Una din primele descrieri sistematice a legilor magiei
ne-a dat-o J.G. Frazer în Creanga de aur (capitolul Magia simpateticã).
Magia este o formã primarã a gîndirii umane, produsul unui simþ natural,
al rezistenþei omului la acþiunile defavorabile ale mediului exterior, în
eforturile sale perpetue de adaptare ºi de luare în stãpînire a acestui
mediu, în care urma sã-ºi desfãºoare întreaga existenþã. În aceastã magie
naturalã, de tip arhaic, se poate observa caracterul mixt al actelor
magico-religioase, pentru cã magia reprezenta, de fapt, întreaga viaþã
misticã ºi în acelaºi timp întreaga viaþã ºtiinþificã a omului primitiv,
bazatã pe observaþii ºi constatãri verificate (ceea ce în ºtiinþa modernã se
numeºte metoda experimentalã). Atît magia, cît ºi religia, care se naºte
treptat din ea, se bazeazã pe credinþa în existenþa unor forþe supranaturale,
favorabile sau nefavorabile omului. În timp ce magicianul, ca vraci, se
comportã ca un stãpîn al forþelor supranaturale prin practici magice
rituale, secrete la origine, omul religios se raporteazã la forþele supranaturale prin rugãciune (captatio benevolentiae), implorînd milã ºi iertare.
Magicianul stãpîneºte forþele naturale, ca ºi pe cele supranaturale, în
momentele practicãrii riturilor magice, care acþioneazã direct, fãrã mijlocirea vreunui agent spiritual. Omul religios le considerã ca aparþinînd unor
zei, asemenea lui, cãrora li se adreseazã prin intermediari (sfinþii). Aºa
încît, dupã J. Maxwell (Magia), principiul care a îndepãrtat religia de
magie a fost cel în legãturã cu ideea despre puterea divinã. În evoluþia sa,
la început în paralel cu magia, pînã la desprinderea totalã, religia a mutat
treptat accentul de la scopul practic, concret, imediat, spre un scop imaginar  credinþa, care este ºi ea o imagine asupra lumii printr-un anumit
filtru. Credinþa ºi-a precizat scopul de a- i face pe oameni sã creadã cã
acolo unde nu existã rezolvare imediatã, existã speranþa. Scopul devine,
în acest fel, preponderent etic în religie (a se vedea ºi Émile Durkheim,
Formele elementare ale vieþii religioase, 1937, trad. de Magda Jeanrenaud ºi
Silviu Lupescu, Polirom, Iaºi, 1995). Mergînd mai departe, constatãm cã
ceea ce deosebeºte, în mod particular, creºtinismul (reflectat în credinþele
populare româneºti) de celelalte religii este credinþa în lumea de dincolo.
Problema aceasta a fost excelent analizatã de Ioan Petru Culianu în
Cãlãtorii în lumea de dincolo, Nemira, Bucureºti, 1994. Medicina naturalã
ºi cea magicã se apropie de ºtiinþã printr-un set de reguli terapeutice
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verificate experimental în istoria omenirii. I.-Aurel Candrea îºi începe
demersul prin enumerarea ºi analiza bolilor .corpului uman (Anatomia ºi
fiziologia), care constituie capitolul cel mai întins al pãrþii întîi a cãrþii
sale. Autorul crede cã, din acest punct de vedere, cunoºtinþele poporului
sînt limitate, de aceea le prezintã prin prisma credinþelor ºi superstiþiilor.
Dar înseºi credinþele ºi superstiþiile româneºti ºi ale altor popoare, pe
care le citeazã ºi le discutã, conþin o mare dozã de informaþii rezultate din
constatarea aceloraºi manifestãri ale bolilor diverselor pãrþi ale corpului
uman de- a lungul generaþiilor. Credinþele ºi superstiþiile populare nu sînt
ºi nu trebuie privite ca o expresie a misticismului ºi inculturii, cum au fost
considerate atîta timp. ªi ele, la rîndul lor, sînt expresia (reflectarea) unei
ºtiinþe populare, constituitã pe o bogatã cazuisticã de- a lungul timpului în
istoria omenirii. Acest lucru se observã destul de bine în capitolul despre
originea bolilor, în care, o recunoaºte ºi autorul, multe din observaþiile
populare, rezultate dintr-o experienþã milenarã, au devenit adevãruri
recunoscute de ºtiinþã : cînd urmãrim credinþele poporului privitoare la
originea bolilor, observãm cã multe din ele nu sînt decît constatãrile pe
care le-a fãcut în decursul veacurilor ºi a cãror veracitate nici un medic
modern nu s-ar încumeta s-o conteste (p. 130). Alãturi de explicaþiile
cvasiºtiinþifice date bolilor, proiectarea cauzelor lor în imaginar, prin
reprezentarea acelor personaje demonice, cauzatoare de rãu, are o
deosebitã valoare spiritualã prin creaþiile lingvistice, folclorice pe care
le- a întemeiat. Poporul crede cã fiecare boalã îºi are demonul ei ºi aici
invenþia lingvisticã este destul de pitoreascã în atribuirea numelor
specifice : Afurisitul, Apucatul (Apucãtorul), Arapul, Buzatul, Colþatul,
Diochetorul cu Diochetoarea, Pocitorul cu Pocitoarea, Sãgetãtorul cu
Sãgetãtoarea, Samca cu Sãmcoiul, Spurcatul cu Spurcoaica, Mirãtorul cu
Mirãtoarea etc. Cîteva din cele mai cumplite boli, care au secerat nenumãrate vieþi în epidemiile ce s-au produs de-a lungul timpului, au fost
personificate : Ciuma ºi Holera. Despre o divinitate a ciumei se pomenea
încã în Mesopotamia ; de ea vorbesc inscripþiile cuneiforme ºi întîlnim
relatãri ºi în Biblie. Adesea, înfãþiºarea ei, personificatã la noi ºi la alte
popoare ale Europei, se confundã cu cea a Morþii ; de aceea, eufemistic, ea
se mai numeºte Maica cãlãtoare (sau Maica calea). O practicã
magico- spiritualã dintre cele mai vechi la români în legãturã cu aceastã
boalã este cãmaºa ciumei. O relatare asemenea celei detaliate de
I.-Aurel Candrea se poate înregistra ºi în zilele noastre ; în timp, ea a
cãpãtat mai mult o valoare spiritualã. Alte reprezentãri fantastice ca :
strigoii, moroii, Zburãtorul, Ielele, Rusaliile, Samca, Muma-Pãdurii, sînt
discutate într-un capitol aparte. Aceste credinþe formeazã un important
segment al literaturii fantastice populare româneºti, valoarea lor deosebitã reieºind din compararea cu alte reprezentãri fantastice de acest gen
ale altor popoare vecine sau mai îndepãrtate (a se vedea în acest sens
cartea lui Carlo Ginzburg, Istorie nocturnã. O interpretare a sabatului,
trad. de Mihai Avãdanei, Polirom, Iaºi, 1996, iar pentru materialul
românesc : Antoneta Olteanu, Ipostaze ale maleficului în medicina magicã,
Paideia, Bucureºti, 1998). Capitolul despre Farmece, vrãji ºi blesteme
ar fi putut fi la fel de bine analizat în partea a doua a cãrþii, dupã descîntece.
Farmecele, vrãjile ºi blestemele sînt formule magice foarte asemãnãtoare
descîntecelor, de care le deosebeºte scopul pentru care sînt invocate. Ele
se bazeazã, ca ºi descîntecele, pe puterea magicã a cuvîntului (a se vedea
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în acest sens excelentul studiu al lui Petru Caraman, Magia popularã ca
sursã de inspiraþie pentru poezia cultã, în volumul Elogiu folclorului
românesc, Editura pentru literaturã, Bucureºti, 1969, îndeosebi paginile
379, 382- 386, 386- 401) declanºator de energii ºi nu pot fi rostite sau
practicate decît de persoane iniþiate ºi dotate cu însuºiri naturale bioenergetice. Caracterul lor prin excelenþã secret le-a fãcut sã fie considerate, de obicei, ca fãcînd parte din categoria invocaþiilor negative,
malefice, ºi de aceea au fost condamnate cu vehemenþã de Bisericã, iar
practicanþii lor scoºi în afara credinþei. Pe de altã parte, creºtinismul a
preluat încã de timpuriu practici rituale strãvechi de alungare a rãului,
pe care le-a transformat în rugãciuni de exorcizare, atribuite sfinþilor
Cosma, Damian, Spiridon, Haralambie, Grigore Teologul ºi Vasile cel
Mare. Cãrþile vechi bisericeºti, cum este ºi Molitvenicul de la 1650-1675,
includ ºi Rugãciunile adicã blestemele lui Vasile cel Mare pentru cei ce
pãtimesc de la diavoli ºi la toatã neputinþa. Marele filolog care a fost
B.P. Hasdeu a studiat, în Cãrþile poporane ale românilor, cel mai vechi
exorcism cunoscut în limba românã, de la 1500, aparþinînd popii Grigorie
din Mãhaciu (judeþul Alba), tradus din slavã. Într-o aproximativã succesiune
istoricã (în lipsa atestãrilor precise), ca ºi prin scopul urmãrit, vrãjile ar fi
mai vechi decît farmecele, acestea din urmã fiind destinate a desface
vrãjile. Un interesant ºi special capitol al primei pãrþi a cãrþii lui I.-Aurel
Candrea este cel dedicat Deochiului. Dintre toate credinþele strãvechi
privitoare la cauzele bolilor, cea mai rãspînditã în întreaga omenire este
credinþa în deochi, ca afecþiune complexã ce vizeazã întreg corpul omului,
creînd o stare generalã de disconfort (de rãu). Ea poate fi provocatã atît
prin privire, cît ºi cu vorba. Medicina modernã a demonstrat cã existã
persoane care pot induce influxuri negative, prin concentrarea privirii
asupra unei persoane sau asupra unui animal, cît ºi prin puterea cuvîntului
rostit cu o încãrcãturã negativã a fluxului energetic. Între descîntecele
populare româneºti, cele de deochi se aflã, dupã toate clasificãrile, pe
primul loc, ca numãr de texte culese ºi publicate pînã în prezent ºi, de cele
mai multe ori, ca valoare poeticã. Terapeutica popularã se bazeazã pe
magia cuvîntului (forþa beneficã a cuvîntului rostit în sens creator), pe
autosugestie ºi procedee naturiste, prin buruieni ºi plante de leac, sau pe
alte procedee populare, fumigaþii, unguente minerale (sare, cãrbune
pisat etc.), dezinfectante. Credinþa animistã, de care pomeneam la început,
dupã care existã un suflet în tot ce ne înconjoarã, face ca aceste elemente
(lucruri) neînsufleþite din jurul omului sã poatã ºi ele deochea pe om :
iarba, cîmpul, codrul (pãdurea), apa, izvorul, fîntîna, poteca, drumul, casa,
gardul, cerul, soarele, luna, vîntul, stelele. Toate acestea sînt, pe rînd,
blestemate : iarba sã se usuce, cîmpului sã i se scuture florile, codrului
sã- i pice frunzele, apei sã- i sece izvoarele, izvorului sã- i sece venele,
drumul ºi poteca sã se pãrãseascã, casei sã- i pice streºinile, gardului sã-i
cadã proptelele, soarelui sã-i pice razele, lunii sã-i piarã lumina, vîntului
sã- i pice aripile ºi sã-i crape calul. O singurã excepþie face poporul : numai
Dumnezeu nu poate fi blestemat, în ipostaza în care ºi El poate deochea.
În acest caz se invocã mila Lui, sau ajutorul Maicii Domnului : De-o fi
deocheat de Dumnezeu/ Dumnezeu o lecui. De-o fi deocheat de Dumnezeu/
Maica Domnului aminte sã-ºi aducã/ Leacul sã-i aducã. Aici întîlnim o
ilustrare perfectã a legãturii magiei cu religia ºi a distanþãrii acesteia din
urmã de magie, atunci cînd intervine criteriul etic : omului, creaþia lui
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Dumnezeu, nu- i este permis sã-L învinuiascã sau sã-L blesteme pe
Dumnezeu, ci doar sã invoce mila ºi iertarea Sa. În aceeaºi idee, boala
este consideratã, de cele mai multe ori, o pedeapsã cereascã trimisã de
Dumnezeu, cãci poporul ºtie cã Dumnezeu nu bate cu bãþul. Aceastã
pedeapsã este trimisã, mai cu seamã, pentru nerespectarea zilelor pãzite
din sãptãmînã, sau ale sãrbãtorilor sfinþilor, pentru cã prin ei Dumnezeu
trimite aceste pedepse. Zilele sãptãmînii sînt personificate ºi fiecare din
ele are momente favorabile (ceasuri bune) ºi nefavorabile (ceasuri rele).
Din triada Sfînta Miercuri, Sfînta Vineri, Sfînta Duminicã, cea mai
periculoasã este Sfînta Vineri, lucru care se reflectã ºi mai bine în basmele
populare româneºti. Interzicerea acþiunilor domestice în anumite zile ale
sãptãmînii, dar mai ales în zilele de sãrbãtoare, duce, alãturi de amulete,
talismane ºi tabuuri (interzicerea rostirii numelui bolii), la prevenirea bolilor.
Partea a doua a cãrþii lui I.-Aurel Candrea este dedicatã exclusiv
Medicinei magice, în care se analizeazã cîteva din procedeele de bazã ale
magiei : imitaþia ºi asemãnarea (similia similibus curantur), simbolismul
numerelor, culorilor, evocarea (sau rostirea numelui), influenþa corpurilor
astrale etc. Paracelsus observase mai demult ºi- ºi construise o teorie în
acest sens : cã existã o medicinã elementarã, care se aplicã bolilor a cãror
origine este în corpul material, ºi alta astralã, care se referã la bolile
principiului intermediar (acea parte semimaterialã a corpului care este
invizibilã ºi asigurã legãtura corpului material cu sufletul). Simbolismul
este un mod de expresie a gîndirii, frecvent folosit de primitivi. Alãturi de
limbajul gesturilor, limbajul simbolurilor era pentru primitivi foarte
important. Simbolul poate constitui, în aceastã idee, chiar sursa limbii
scrise (hieroglifele, de exemplu), pentru cã el este expresia unei idei
printr-o imagine. Simbolismul, ca mod de reprezentare, include douã
aspecte : unul general, care se conformeazã naturii ºi se bazeazã pe reprezentare ; al doilea aspect are o nuanþã mai mult individualã, în care
semnele simbolice sînt variabile în funcþie de condiþiile în care trãiesc
indivizii : Omul nu trãieºte numai într-o lume de lucruri, ci ºi într-o lume
de simboluri, spunea Ernst Cassirer în Essay on Man, Yale University
Press, New Haven, 1944, p. 32. Magia numerelor (sau mistica numerelor,
cum o numeºte I.-Aurel Candrea) este o componentã esenþialã a simbolismului magic. Cînd vorbeºte de mistica numerelor, I.-Aurel Candrea are
în vedere, desigur, concepþiile mistice bazate pe numere, prezente la toþi
vechii mistici (Platon, Filon, Plotin, Apuleius, Sf. Augustin). Anticii ºi- au
fondat marile doctrine filosofice pe numere, deoarece principiul misticii
numerice se aflã în calitatea lor de a fi infinite. Agrippa spunea : Putere
ºi proprietãþi miraculoase se ascund dincolo de numere. Fiecare divinitate
îºi avea cifra specialã sau combinaþia sa de numere. Numerele comunicau,
conform magiei, puterea lor asupra lucrurilor cu care se aflau în legãturã.
Unitatea reprezintã divinitatea. Numãrul doi este principiul pasiv,
materia, principiul feminin. Numãrul trei este miºcarea înainte, progresia,
fecunditatea, generarea. Numãrul patru prezintã materia în stare de
perfecþiune. El corespunde numãrului sacru al lui Dumnezeu, Tetragrama.
Numãrul 7, utilizat frecvent în magie, trimite la un simbolism care vine
din cele ºapte planete primare ; Cartea Destinelor este compusã din 7
tãbliþe ; la evrei numãrul 7 era foarte mult întrebuinþat în limbajul sacru.
Numãrul 9 este cel al sferelor celeste ºi divine. El se leagã de cele 9 muze
ºi de cele 9 sfere pe care acestea le prezideazã (dupã Platon, Republica,
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cartea a X-a). Agrippa spunea cã acest numãr posedã, de asemenea, marele
mister ocult al crucii, cãci Iisus Hristos a murit în ora a noua ; anticii îºi
celebrau morþii nouã zile.
În general, în magie, numerele nepereche erau de bun augur. Virgiliu
spunea : Numero deus impari gaudet (Zeii iubesc numerele nepereche).
Numãrul 10 este numãrul universal ºi complet, exprimînd cursul vieþii,
iar numãrul 12, dupã Cornelius Agrippa, este divin ºi foloseºte la
mãsurarea cerului.
Pentru etnologia româneascã, dintre numerele nepereche, 3, 7 ºi 9
joacã un rol principal. În basmele româneºti întîlnim 3 fete, 3 zîne, 9 mãri,
9 þãri, iar dintre cele cu soþ, numerele 4, 12, 40. Acesta din urmã apare des
în ritualurile de trecere : 40 de zile dureazã recluziunea lehuziei dupã
naºtere, 40 de zile se þine doliu obligatoriu dupã moarte ºi tot 40 de zile
mai trãieºte omul cãruia i s-a luat umbra ºi s-a îngropat la temelia unei
zidiri (a se vedea Gh.F. Ciauºanu, Superstiþiile poporului român în asemãnare cu ale altor popoare vechi ºi noi, în : Din viaþa poporului român.
Culegeri ºi studii, XXI, Academia Românã, 1914). Lazãr ªãineanu, în Studii
folclorice. Cercetãri din domeniul literaturii populare, Bucureºti, 1896,
vorbea ºi el de graiul mistic al numerelor. În folclorul medical, constatã
I.-Aurel Candrea, apar mai ales numerele 3, 9, 44 ºi 99 în acþiunile
simbolice de lecuire ºi în descîntece. Numãrul 3, cel al misterului trinitãþii
ºi al perfecþiunii divine, este prezent cel mai adesea în descîntece, care se
rostesc de trei ori, la trei intervale diferite, astfel încît numãrul 9, care
rezultã din aceastã înmulþire, ca numãr simbolic, are o putere misticã
întreitã. Numãrul 44 apare ºi el invocat în descîntece, iar numãrul 99
redã, simbolic, infinitatea bolilor, care sînt de 99 de feluri. Simbolismul
fiind comun atît magiei, cît ºi religiei, simbolismul numerelor are, în
aceasta din urmã, o relevanþã sacrã deosebitã (a se vedea lucrarea preotului
Victor Aga, Simbolica biblicã ºi creºtinã, Timiºoara, 1935).
Culorile joacã ºi ele un rol în magia simbolicã, iar în medicina magicã
se acþioneazã prin analogia culorilor. Culoarea roºie (cea care simbolizeazã
sîngele, elementul vieþii) este cel mai des utilizatã la noi, ca ºi la alte
popoare. Acest leac, de folosire a hainelor roºii ºi a unor substanþe roºii, îl
recomandã ºi Pliniu. Urmeazã, în ordine, culorile galben, alb ºi negru.
Analogia numelui (sau evocarea numelui) este un alt principiu al
simbolisticii magice care se regãseºte în toate marile civilizaþii. A chema
pe nume înseamnã, în sens magic, a acþiona legãtura ocultã care îl va duce
pe cel chemat în prezenþa celui ce îl cheamã. De aceea, cetatea anticã
ascundea, uneori, numele adevãrat al zeului pentru a împiedica evocarea
numelui sãu. În Caldeea, numele suprem al divinitãþii era atît de puternic
prin el însuºi, încît era de ajuns rostirea lui pentru a supune Cerul ºi
Infernul. Egiptenii credeau ºi ei cã rostirea numelui zeului îl obliga pe
acesta sã se supunã. La vechii evrei, ne spune Filon, mitra marelui preot
era împodobitã cu o frunzã de aur, ca o coroanã, pe care erau gravate cele
patru litere ale numelui interzis (Tetragrammaton). De aceea zeii aveau
mai multe nume. Agrippa, în De occulta philosophia, cartea a III-a, capitolul XXXIV ºi urmãtoarele, noteazã aceastã credinþã : Cu toate cã zeul
este Unul, el are diverse nume, neexprimînd diverse esenþe sau divinitãþi,
ci cîteva virtuþi care emanã de la el. Prin aceste nume se revarsã binefaceri
ºi favoruri pentru noi, peste lucrurile create, ca prin niºte canale. Pentru
evocarea numelor divine trebuiau luate precauþii speciale : purificãri rituale
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prin apã, aer, foc, prin abstinenþã alimentarã, dietã sau post. Tot Agrippa
avertizeazã cã cel care se apropie fãrã a fi purificat, va fi condamnat ºi
dat demonului celui rãu pentru a fi devorat. În medicina popularã, în
afarã de invocarea divinitãþilor, asemãnarea numelor se referã la terminologia popularã a unor boli ca : arici, broascã, cîrtiþã, colþ de lup, guºter,
tuse mãgãreascã, zburãtor, soare sec, ulcior, ºopîrlaiþã, holerã etc.
Simbolistica numelui a cãpãtat o deosebitã importanþã ºi în religii,
care sãrbãtoresc prin ceremonii speciale acordarea numelui unei persoane.
În practicile noastre rituale, un obicei foarte vechi ºi important pe care
I.-A. Candrea îl abordeazã în legãturã cu botezul este schimbarea numelui
unui bolnav. Obiceiul este întîlnit cu deosebire în ritualurile de naºtere,
ca ºi tabuul rostirii unui nume, în caz de boalã, sau chiar de moarte.
Dovadã cã obiceiul este foarte vechi este faptul cã el se întîlneºte la mai
multe popoare, de pe mai multe continente, aºa cum o dovedeºte Frazer în
Creanga de aur, sau J. Maxwell, în Magia. Am mai putea adãuga aici, din
practicile româneºti de medicinã magicã, ºi numele dublu din obiceiul
vînzãrii copilului, pe care I.-A. Candrea nu îl dezvoltã, dar care apare ºi la
Gh.F. Ciauºanu, în Superstiþiile poporului român în asemãnare cu ale
altor popoare vechi ºi nouã (1914) ºi la Artur Gorovei, în Credinþi ºi
superstiþii ale poporului român (1915).
Alte procedee ale medicinei magice, întîlnite ºi la români, sînt :
1) petrecerea prin ceva : trecerea bolnavului prin orice cerc sau gaurã, ca
acþiune simbolicã a unei noi naºteri. Cele mai multe practici magice,
dintre cele citate de Candrea, se leagã ºi aici de obiceiurile de naºtere.
Un copil bolnav se trece prin despicãtura unui anumit pom cu virtuþi
magice (mãceº, alun, corn), printr-o gaurã în pãmînt (ca Terra Mater),
prin cercul magic, trasat pe pãmînt din pelin, prin torþile unei cãldãri
sau printre spiþele unei roþi a carului, printr-un ºarpe (animal magic)
despicat în douã, prin cãmaºa în care era îmbrãcatã mama cînd l-a nãscut ;
2) mãsurarea ;
3) cîntãrirea ;
4) legarea ºi înnodarea, în relaþie cu
5) încuierea ºi descuierea etc.
Cel mai important capitol al pãrþii a doua a cãrþii lui I.-A. Candrea
este cel referitor la Descîntece (capitolul II). Este vorba aici de o importantã
componentã a culturii populare româneºti, care se înscrie într -o tradiþie
foarte veche a omenirii, pentru cã descîntecele sînt atestate încã în primele documente culturale ale Antichitãþii îndepãrtate, începînd cu civilizaþiile caldeene, asiro-babiloniene ºi egiptene. Romanii aveau ºi ei un
deosebit cult pentru descîntece ºi formule magice. Credinþa vechilor daci,
de care pomeneºte ºi Platon în Charmides, era cã trupul se poate vindeca
numai dacã se vindecã ºi sufletul. Practica descîntecelor la populaþia
româneascã de la nordul Dunãrii a fost atestatã ºi din informaþiile altor
ºtiinþe (cum ar fi istoria). S-au gãsit amulete, talismane, chiar inscripþii în
vechi morminte, care dovedesc practicarea acestor procedee magice de
cãtre vechii români. De cînd au început sã fie notate ºi pînã astãzi,
descîntecele au fost clasificate, la români, de obicei, dupã tematica lor, în
relaþie cu natura diferitã a bolilor.
Descîntecele, ca formule versificate cu ajutorul cãrora iniþiatul
(descîntãtorul), împreunã cu elementele sau lucrurile cu încãrcãturã
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magicã, alunga boala, se bazau pe credinþa celor vechi în puterea cuvîntului rostit, care putea fi beneficã sau maleficã, dupã scopul urmãrit. O
cercetare adevãratã asupra descîntecelor trebuie sã plece de la mit ºi
magie pentru a se ajunge la poetica descîntecelor. Procedeele folosite în
descîntece, ce þin de simbolismul magic, sînt, totodatã, tot atîtea procedee
poetice : rugãminte, poruncã, blestem, eliminare, enumerare, descreºtere,
paralelisme, dialog, povestire (naraþiune), imposibilitãþi. Toate aceste elemente, analizate amãnunþit de I.-A. Candrea, cu trimiteri la o bibliografie
adecvatã la fiecare capitol ºi subcapitol, i-au folosit, mai tîrziu, lui Ovidiu
Bîrlea pentru o clasificare poeticã a descîntecelor româneºti, dupã cea
tematicã, realizatã de Artur Gorovei în corpusul folcloric Descîntecele
Românilor, din 1931. Pe filologi desigur cã i-a interesat ºi cartea noastrã
Descîntece din Moldova. Texte inedite (scrisã în colaborare), apãrutã în
seria Caietele Arhivei de Folclor II, Iaºi, 1982.
O cercetare mai nouã este cea a Nicoletei Coatu, care porneºte în analiza
descîntecelor de la Structuri magice tradiþionale (Editura ALL, 1998) ; de
aici trebuie pornit într-o cercetare modernã a culturii populare. Sincretismul mit-magie -religie este un arhetip pentru multe forme ale culturii
tradiþionale, care trebuie avut în vedere în orice analizã a structurilor
poetico-magice. I.-Aurel Candrea oferã spre analizã, în cartea sa, multe
componente ale acestor structuri tradiþionale, ale cãror procedee moderne
în analiza descîntecelor pot fi interpretate în contemporaneitate ca :
structuri enumerative, imprecative, imperative, contrastante, dialogice,
narative, comparative ºi religioase-magice. Ca filolog, pe I.-Aurel Candrea
l- a interesat în mod deosebit limba descîntecelor, de care s-a ocupat ºi
Ovid Densusianu ºi apoi Alexandru Rosetti. Arhaismele pe care le conþin
de cele mai multe ori descîntecele, ca texte foarte vechi, servesc filologilor
ca argumente de studiu al evoluþiei limbii. Pe de altã parte, descîntecele
tuturor popoarelor conþin cuvinte aparent fãrã nici un sens, încifrãri
lingvistice ale unor sensuri sacre, magice. Astfel, ni s-au transmis din Orient
ºi din Antichitatea clasicã nenumãrate asemenea formule, înregistrate pe
papirusurile egiptene sau prin intermediul unor scriitori greci ºi latini. În
descîntecele româneºti, cu deosebire în cele de ºarpe, apar cele mai încifrate
cuvinte cu aspect de frãmîntãturi de limbã, ca : uitiþã pestriþã, istriþã
pestriþã, estriþã pestriþã, hestriþã pestriþã, ediþã pestriþã, iudiþã etc. I.-Aurel
Candrea încearcã o explicaþie lexicograficã a cuvîntului iediþã dintr- un
vechi cuvînt grecesc, la rîndul sãu forma eufemisticã a poruncii Stai ! ºi
care ar fi ajuns într- o variantã alteratã în descîntecele româneºti,
transcrise din cópii sau traduceri. Se ºtie cã, în afara descîntecelor noastre
moºtenite din timpuri strãvechi, sînt ºi descîntece împrumutate de la
popoarele vechi ºi unele provenite pe cale cãrturãreascã. Textele reproduse
de I.-Aurel Candrea în comentarii, din bibliografia româneascã pe care a
consultat-o, sînt toate ale unor descîntece foarte vechi, de o mare valoare
lingvisticã ºi folcloricã. De altfel viaþa cuvintelor l-a preocupat pe I.-Aurel
Candrea ºi în broºura Grai, datine, credinþe, Alcalay, f.a.
S -ar fi cuvenit ca lucrarea lui I.-Aurel Candrea, Folclorul medical
român comparat, destul de cuprinzãtoare, dupã cum a reieºit ºi din analiza
noastrã detaliatã, sã fi avut ºi un capitol de etnobotanicã. Amintim aici cã
o importantã lucrare de etnobotanicã, aceea aparþinînd lui Simion Florea
Marian, se aflã încã în manuscris la casa memorialã din Suceava, nefiind
nici pînã în prezent editatã.
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I.-Aurel Candrea a fãcut cercetãri în aceastã ramurã a etnologiei, în
directã legãturã cu medicina popularã ºi cu cea magicã, în lucrarea sa Iarba
fiarelor. Studii de folclor, Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1928, care ar
merita ºi ea sã fie reeditatã, datoritã informaþiilor erudite pe care ni le dã
autorul ºi avînd în vedere raritatea unor asemenea cãrþi astãzi. Studiul
despre iarba fiarelor este unul din cele mai bune studii de etnobotanicã
ºi de etnoiatrie, comparabil cu studiile lui Mircea Eliade despre Ierburile
de sub cruce ºi mai ales despre mãtrãgunã, La Mandragore et larbre
cosmique (1940- 1943). Ar fi necesar ca aceste cercetãri sã fie aduse la zi în
studii moderne, interdisciplinare, aºa cum ne- a oferit în ultimul timp ºi
Andrei Oiºteanu în cãrþile sale (a se vedea de exemplu, volumul Motive ºi
semnificaþii mito-simbolice în cultura tradiþionalã româneascã, Minerva,
Bucureºti, 1989).
La acest sfîrºit de secol este nevoie, mai mult ca oricînd, ca astfel de
lucrãri sã aparã, iar ele vor lãrgi, cu siguranþã, perspectiva interdisciplinarã
a etnologiei ca ºtiinþã.
Cartea lui I.-Aurel Candrea, pe care o retipãrim acum, se recomandã
ca un preþios instrument de lucru pentru descifrarea adevãrurilor în mai
multe ºtiinþe ºi ca model clasic de informaþie ºi de erudiþie.
Lucia Berdan
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Prefaþã
Cercetînd mai demult fonetismul ºi urmele de grai vulgar în
scrierile latine de la sfîrºitul Imperiului ºi din primele veacuri ale
Evului Mediu, am rãmas surprins de imensul material folcloric pe
care l-am gãsit la medicul roman din Bordeaux, Marcellus Empiricus.
Mai toþi scriitorii latini au strecurat, în operele lor, cîte ceva din
credinþele superstiþioase ºi practicile magice ale poporului ; în special,
Istoria naturalã a lui Pliniu e o comoarã nesecatã pentru cel ce se
îndeletniceºte cu studiile de folclor. Dar nici acest mare cãrturar, cu
care se mîndreºte literatura latinã, nici ceilalþi scriitori romani nu
ne-au transmis atîta material de medicinã magicã ºi de leacuri
bãbeºti ca Marcellus, medicul lui Teodosiu cel Mare. În scrierea
rãmasã de la dînsul, De medicamentis liber, gãsim, pe lîngã sute de
leacuri, recomandate ºi astãzi de doftorii empirici ºi de doftoroaiele
de la sate, la multe popoare din Europa, peste 60 de descîntece ºi de
rãvaºe de leac. Aceste bileþele, pe care se scriau niºte formule, unele
cu înþeles clar, altele cu totul neînþelese, care, aplicate pe corpul
bolnavului, în locul unde-l doare, aveau menirea de a-i da de ºtire
duhului bolii ce s-a încuibat în corpul omului cã trebuie sã-l lase în
pace pe cel ce suferã, le regãsim nu numai în Occident, ci ºi în
practicile lecuitoarelor noastre de la þarã. Descîntecele pe care ni
le-a transmis Marcellus prezintã uneori asemãnãri uimitoare cu
descîntecele noastre. Iatã, de pildã, unul înregistrat de acest scriitor,
pentru vindecarea colicilor sau a mãtricii, cum ar zice babele
noastre doftoroaie. Îl confruntãm cu unul românesc, cules din judeþele Dolj ºi Vîlcea :
Pastores te invenerunt,
Sine manibus colligerunt,
Sine foco coxerunt,
Sine dentibus comederunt1.

Ciobãnaºii te aflarã,
Fãrã mîini te prinserã,
Fãrã foc te fripserã,
Fãrã gurã te mîncarã2.

S-ar putea zice cã au trecut cincisprezece veacuri de cînd medicul
din Bordeaux a reprodus în scrierea lui descîntecul latin pe care-l
regãsim, nealterat, aproape cuvînt cu cuvînt, în regiunea carpatinã
unde romanizarea Daciei a fost mai intensã ?
1. De medicamentis, XXl, 3 ; cf. ºi XXVIII, 16.
2. Ch. Laugier, Etnografia medicalã a Olteniei, 120 ; cf. ºi Gr. Tocilescu,
Materiale folkloristice, 1578.
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Nu e oare de mirare cã cele mai multe din descîntecele noastre de
gîlci sînt identice cu acela pe care ni-l transmite Marcellus, cules
de la lecuitorii romani (v. pp. 350-354) ?
Aceste descîntece nu sînt decît o moºtenire directã, foarte preþioasã, din tezaurul de credinþe ºi de practici magice ale vechilor
stãpînitori ai lumii, lãsatã din tatã în fiu, din generaþie în generaþie,
populaþiei altoite cu sînge roman de pe malurile Dunãrii ºi din vãile
Carpaþilor.
Dar nu numai romanii, ci ºi dacii ori tracii, vestiþi pentru
practicile lor magice, ne-au lãsat ca moºtenire multe din credinþele
lor, în special cele privitoare la pricinile bolilor ºi la mijloacele lor de
vindecare. Ba ºi neamurile strãine, mai ales cele din Orient, prin
intermediul grecilor ºi slavilor au îmbogãþit terapeutica noastrã
popularã, dar leacurile împrumutate de la aceºtia nu mai au nimic
comun cu cele transmise din moºi-strãmoºi.
Mulþumitã numeroaselor scrieri privitoare la folclorul celorlalte
popoare din Europa, pe care le-am avut la îndemînã ºi le-am putut
consulta, mi-a fost posibil sã cercetez credinþele noastre în mod
comparat cu ale altor neamuri ºi cred cã nu-mi va gãsi nimeni o vinã
pentru aceasta. Alãturîndu-le cu acelea ale altor popoare, n-am avut
altã preocupare decît un interes pur ºtiinþific de cercetãtor conºtiincios,
fãrã a insinua cã cutare sau cutare credinþã a fost împrumutatã de la
cutare sau cutare popor. Parte din aceste credinþe sînt, fãrã îndoialã,
de naturã antropologicã, adicã rãmãºiþe strãvechi, pãstrate din
timpurile cele mai îndepãrtate, cînd abia se zãmislise omenirea ºi
cînd civilizaþia nu-ºi înjghebase încã primul leagãn.
Se prea poate sã mi se punã întrebarea : ce legãturã are filologia
cu folclorul ºi întru cît e îndreptãþit filologul sã facã cercetãri în
domeniul folclorului ? Aº rãspunde cu cele ce-am spus într-o altã
lucrare privitoare la credinþe : Generaþiile trecute ne-au transmis 
nouã ca ºi altora  fie prin graiul viu, fie prin scriitori, toate sau
numai o parte din comorile graiului cu ajutorul cãruia tãlmãceau
lucrurile, faptele, sentimentele pe care voiau sã le exprime. Dar mai
toate concepþiile acestor generaþii despre viaþã ºi despre moarte,
despre cer ºi pãmînt, despre bine ºi rãu, toate credinþele ºi îndoielile
ce s-au strecurat în sufletul lor au rãmas acolo ascunse, nescoase la
luminã ºi neprihãnite de condeiul scriitorilor care s-au perindat pînã
la noi, ºi e de datoria folcloristului sã le smulgã din ascunziºul lor, sã
le iscodeascã ºi sã lãmureascã înþelesul lor tainic. De aici, rolul
filologului, de o parte, ºi al folcloristului, de altã parte, se defineºte
clar. Filologia îºi propune sã studieze ºi, la nevoie, sã reconstituie
graiul ºi evoluþia lui. Folclorul cerceteazã producþiile imaginaþiei
populare, credinþele ºi datinile, arta pe care a creat-o, reminiscenþele
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din timpurile cele mai îndepãrtate, dar amîndouã se întîlnesc într-o
preocupare comunã, aceea de a înlesni cunoaºterea cît mai deplinã a
sufletului unui popor1.
În lucrarea de faþã am avut în vedere aproape numai Medicina
magicã. Rãmîne ca, într-o altã lucrare, dacã împrejurãrile îmi vor da
rãgaz, sã mã ocup de Medicina empiricã, despre care, de altfel, s-au mai
publicat cîteva scrieri interesante, printre care sînt de citat mai ales :
Istoria naturalã medicalã a poporului român, de dr. N. Leon, Bucureºti,
1902 ; Etnografia medicalã a Olteniei, de dr. Ch. Laugier, Craiova
(f.a.) ; Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina poporului, I-II, Bucureºti, 1907.

1

I.-A. Candrea, Iarba fiarelor, Bucureºti, 1928, p. 8.
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Introducere
Neîntrecutul povestitor Ion Creangã pomeneºte, în ale sale ¬ 1
Amintiri, un procedeu curios, întrebuinþat de copiii de pe vremea lui.
Pentru a scoate apa care le intra în urechi, cînd se bãgau cu capul
afund, la scãldat, recurgeau la un fel de practicã magicã, pe care ne-o
descrie în felul urmãtor :
Aci sãream într-un picior, aci în celãlalt ; aci plecam capul în
dreapta ºi la stînga, spuind cuvintele :
Auraº, pãcaraº1,
Scoate apa din urechi,
Cã þi-oi da parale vechi,
ªi þi-oi spãla cofele
ªi þi-oi bate dobele !2.

Hãt departe de Humuleºti, tocmai în inima Banatului, copiii de
þãreni de la Bocºa, dacã le-a intrat apã în urechi, ies ºi ei la þãrm
ºi sar într-un picior, þiind urechea rãzimatã pe o mînã, recitînd
urmãtoarea formulã :
Ciurilã, Burilã,
Scoate apa din urechi,
Cã þ-oi da un ban,
Sã-þi cumperi curechi 3.

Dintr-o regiune vecinã cu Banatul, din Þara Haþegului, un
corespondent i-a fost comunicat lui Hasdeu : Cînd se scaldã copiii ºi
li se bagã apã în urechi, iau douã pietricele ºi le pun la urechi,
zicînd :
Melc, melc, cotomelc,
Scoate apa din urechi ;
Cã þi-oi da un ban vechi
ª-o lingurã de curechi.
ª-o palmã peste urechi...4.

Corespondentul nu pomeneºte de sãrirea într-un picior, probabil
dintr-o scãpare din vedere sau poate fiindcã obiceiul se va fi pierdut
prin acele pãrþi.
1. În loc de pãcaraº, gãsim forma p×curaº în textul din Convorbiri literare
(1881, p. 12), unde aceste Amintiri au fost publicate pentru întîia
oarã.
2. Amintiri din copilãrie, Iaºi, 1892, p. 65.
3. Enea Hodoº, Cîntece bãnãþene, Caransebeº, 1898, p. 53.
4. Etymologicum magnum, 1278. În jud. Nãsãud, copiii rostesc astfel
recitativul : Cuculbeci, beci, Scoate-mi apa din ureci! (P. Coman ;
Glosar dialectal, 26).
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Folcloristul Tudor Pamfile, originar din comuna Þepu, judeþul
Tecuci, scrie cu privire la bãieþii din satul lui cã gãsesc o mare
vitejie de a se da cu capul afund ºi cu piciorul în afarã. Apa le intrã
în urechi.... Atunci, ca s-o scoatã afarã, bãieþii astupã urechea cu
palma, sar în sus ºi strigã :
Auriº, pãcuriº,
Scoate apa din ureche,
Cã þi-oi da o para veche1.

Formula, dupã cum se vede, seamãnã cu aceea înregistratã de
Creangã, dar nu se aminteºte nici de sãrirea alternativã într-un
picior, nici de înclinarea capului, cînd pe un umãr, cînd pe celãlalt.
În alte pãrþi se mai face însã menþiune de aceastã gimnasticã.
Astfel, în com. Larga, din judeþul Bacãu, copiii sar într-un picior ºi,
þinînd cîte o piatrã la fiecare ureche, rostesc :
Aurici,
Pãcurici,
Scoate apa din urechi,
Cã þi-oi da parale vechi,
Sã le pui la chiotori,
Sã le ai la sãrbãtori...2.

Tot astfel, dupã cum ni se comunicã, procedeazã copiii din comuna
Crîngurile de Sus din judeþul Dîmboviþa : Unii, care simt cã le-a
intrat apa în ureche, sar într-un picior, pun mîna la ureche, pleacã
într-o parte ºi în alta capul ºi strigã :
Veche, leche (!)
Ieºi, apã, din ureche,
Cã þi-oi da o para veche.

Cam în acelaºi fel se procedeazã în judeþele Muscel3 ºi Olt4.
Dincolo de Carpaþi, în comuna Sîngeorz-Bãi, judeþul Nãsãud, se
procedeazã astfel : Cînd te scalzi ºi te scufunzi sub apã ºi þi se bagã
apã în urechi, apoi sai într-un picior ºi zici :
Mihãilã, Buhãilã,
Scoate-mi apa din urechi,
Cã þi-oi da un potor 5 vechi...
1. ªezãtoarea VIII, 124. Într-o variantã, publicatã de Gh. Fira (din jud.
Romanaþi), primele cuvinte ale formulei sînt : Auraº, pãcuraº, adicã
aºa cum se gãseºte ºi la Creangã ; cf. ºi ªezãtoarea, XIV, 86.
2. Pamfile, Duºmanii, 282.
3. Comunicare de prof. dr. N. Gheorghiu.
4. Comunicare de prof. Marin Popescu-Spineni.
5. Prin potor se înþelegea, în limba din veacurile trecute, o monedã
mãruntã de aramã, identicã cu potronicul sau costanda. Cuvîntul
acesta mai apare ºi astãzi în poezia popularã din Maramureº : Toatã
guriþa o vînd... ªi pe bani ºi pe potori, În credinþã la feciori (Bîrlea,
Maram., II, 314).
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Dacã spui aºa de mai multe ori, sai într-un picior, apoi, de la o
vreme, îþi iese apa din urechi1.
Mai citãm o comunicare din com. Bãiþa, judeþul Satu Mare : Cînd
îþi intrã apã în urechi, la scãldat, ia douã pietre mai late, pune-le la
urechi ºi zi :
Mãi Ioane, Sîntioane,
Scoate-mi apa din urechi,
Þi-oi da carne cu curechi.
Aruncã apoi pietrele peste cap în vale....

A trecut acum mult peste o jumãtate de veac de cînd eu însumi,
scãldîndu-mã cu alþi ºtrengari de teapa mea, în apa dulce a
Dîmboviþei, la Bucureºti, procedam la fel în ce priveºte sãrirea
într-un picior ºi plecarea capului pe umeri, cînd îmi intra apa în
urechi, dar nu-mi amintesc deloc formula pe care o recitam. Numai
atîta þin minte, cã ne pãcãleam unii pe alþii. Cînd îi intra cuiva apa
în urechi, puneam pe altul sã se uite într-o parte, sub un pretext
oarecare, apoi, sãrind într-un picior, cu mîna la ureche, îi strigam :
Apa mea-n urechea ta!.
Acest procedeu pentru scoaterea apei din urechi, pe care, cum am
vãzut, îl gãsim rãspîndit în tot cuprinsul Þãrii Româneºti, e vechi,
foarte vechi.
Au trecut veacuri peste veacuri de cînd învãþatul naturalist Caius
Plinius Secundus sfãtuia lumea romanã din primul secol d.Hr. sã
procedeze aºa cum obiºnuiesc ºi astãzi copiii de români : Cînd þi-a
intrat apã în urechea dreaptã, (e bine) sã sai în piciorul stîng, cu
capul (rãzãmat) pe umãrul drept, ºi sã faci acelaºi lucru, în sens
contrar, pentru urechea stîngã2.
Pare-se cã remediul acesta era socotit foarte bun, cãci îl gãsim
recomandat, patru veacuri mai tîrziu, de medicul din Bordeaux,
Marcellus Empiricus3.
Naturalistul Pliniu a îngrãmãdit, în opera lui monumentalã, toate ¬ 2
sau aproape toate credinþele ºi legendele care circulau pe vremea lui
atît la romani, cît ºi la greci. Fãrã sã facã însã deosebire între ceea
ce e demn de crezare ºi între ereziile ce le povesteau sau scriau unii
ºi alþii, cele mai multe creaþii ale fanteziei, marele învãþat din
veacul I d.Hr. a acumulat, claie peste grãmadã, pe lîngã rezultatele
cucerite de ºtiinþã pînã la dînsul, toate ciudãþeniile ce îndrugau
babele, toate bazaconiile ºi nãscocirile pe care le-a citit sau le-a auzit
ºi de care ar rîde ºi copiii din ziua de astãzi. Cu alte cuvinte, a
1. Dupã o comunicare a moºului Alexã Bîlþa.
2. Quum aqua dextrae auriculae (inciderit, prodest) sinistro pede
exultari capite in dextrum humerum devexo ; invicem e diversa aure
(Natur. hist., XXVIII, 17).
3. Si dextram aurem aqua ingressa fuerit, sinistro pede insistes et caput
in dextram partem inclinabis, similiter facies e diverso, si sinistra
auricula aquam acceperit (De medicamentis, IX, 111).
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înregistrat, în vasta-i enciclopedie a cunoºtinþelor din timpul sãu,
tot ce s-a transmis pînã la dînsul, din generaþie în generaþie, din
timpurile strãvechi, din vîrsta de copilãrie a omenirii.
¬3

Sã mai spicuim cîte ceva din minunata lucrare a marelui scriitor
latin.
Cu privire la cuc, Pliniu scrie cu toatã seriozitatea : Cucul pare-se
a fi un uliu, care-ºi schimbã înfãþiºarea la o anumitã epocã a anului ;
ºi ceea ce te face sã crezi acest lucru e faptul cã la aceastã epocã nu
mai vezi alþi ulii decît prea puþine zile ; de altã parte, cucul, care se
aratã puþinã vreme vara, nu se mai aratã dupã aceea1.
Aceastã identitate a uliului cu cucul, pe care vestitul naturalist o
înregistreazã ca un fapt neîndoios, era desigur o credinþã foarte
rãspînditã, nu numai la poporul roman, ci ºi la alte popoare din
Antichitate. O gãsim, de pildã, la vechii greci, dupã mãrturia lui
Aristotel : Cucul, dupã cum povestesc unii, trebuie sã fie prefãcut
dintr-un uliu, pentru cã uliul, care-i seamãnã, dispare în acest timp ;
dar nici ceilalþi ulii aproape nu se mai vãd atunci cînd se aude mai
des glasul cucului, afarã de cîteva zile. Cucul apare însã numai
puþinã vreme vara, pe cînd iarna, dispare2. Aceeaºi credinþã e
amintitã ºi de Plutarh, care povesteºte urmãtoarele : pãsãrile, la
întrebarea pusã de cuc de ce fug, îndatã ce-l zãresc, cã doarã nu e
sãlbatec ? îi rãspund cã se tem de el, pentru cã în curînd se va face
uliu : wJ" e#stai poteV i&evrax3.
Nu e locul aici sã ne ocupãm de substratul acestei credinþe absurde,
de motivele care au fãcut sã se acrediteze aceastã legendã ciudatã.
Vom constata numai cã aceastã curioasã erezie ºtiinþificã a strãbãtut
veacurile, fãrã a fi uitatã, transmiþîndu-se din generaþie în generaþie
pînã în zilele noastre. Regretatul S.Fl. Marian, cãruia folclorul
român îi datoreºte materialul cel mai vast care s-a strîns în acest
domeniu, înregistreazã aceeaºi credinþã pe care a gãsit-o rãspînditã
în toate colþiºoarele pãmîntului românesc. În nepreþuita-i lucrare
asupra pãsãrilor din þãrile noastre gãsim, în rezumat, urmãtoarele :
Dupã ce a încetat... cucul de a cînta, nu rãmîne ºi mai departe
cuc... ci se preface în uliu, ºi ca uliu rãmîne el apoi pînã la
Bunavestirea din anul viitor, cînd iarãºi se preface în cuc ºi începe a
cînta4. Apoi, în alt loc : De-aicea vine apoi credinþa cea foarte
rãspînditã a românilor, nu numai a celor din Bucovina, ci ºi a celor
din Transilvania, Ungaria ºi Muntenia, cã, dupã ce înceteazã a cînta,
cucul se preface în uliu ºi ca atare se nutreºte cu diferite pãsãri pe
care le fugãreºte ºi, prinzîndu-le, le sugrumã ºi le mãnîncã5.
1. Coccyx videtur ex accipitre fieri, tempore anni figuram mutans, quoniam
tunc non apparent reliqui nisi perquam paucis diebus ; ipse quoque,
modico tempore aestatis visus, non cernitur postea (Natur. hist., X, 9).
2. Anim. hist., VII, 1.
3. Vita Arati, cap. XXX.
4. Ornitologia, I, 39.
5. Ibidem, 126 urm.
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Aceeaºi credinþã o gãsim aproape la toate popoarele din Europa :
la francezi ºi italieni, la germani ºi englezi, la irlandezi, danezi,
suedezi ºi finlandezi, la ruºi etc.1
Sã continuãm cu spicuirile din Pliniu.
În Italia... se crede cã uitãtura lupilor e vãtãmãtoare, ºi cã, dacã ¬ 4
ei vãd un om înainte ca acesta sã-i fi zãrit, îi iau glasul pînã una alta2.
Românul de astãzi crede la fel cu romanul de acum aproape douã
mii de ani, cãci gãsim la noi superstiþia aproape identicã : Dacã... te
vede lupul, fãrã ca tu sã-l vezi, a doua zi vei rãguºi3. Sau : Dacã te
vede lupul înainte dimineaþa, atuncea rãguºeºti ; fãrã numai dacã-þi
þii pãrul de pe creºtetul capului ºi atuncea nu rãguºeºti4.
Dar nu numai la noi s-a pãstrat aceastã credinþã ciudatã, ci la
mai toate popoarele din Europa, cãci o aflãm atestatã la francezi, la
italieni, la germani, la norvegieni etc. Originea ei trebuie cãutatã în
timpurile primitive ale omenirii, cãci tot astfel credeau ºi grecii din
Antichitate, vechii indieni ºi bactrienii5.
Cînd pui ouãle sub cloºcã  zice românul  nu le pune cu soþ, ci ¬ 5
fãrã soþ, ca sã iasã din toate pui6.
Acelaºi sfat îl dã Pliniu : Ouãle trebuie sã le pui la clocit fãrã
soþ7. Tot astfel recomandã cu toatã seriozitatea agronomul Columella,
contemporanul împãraþilor August ºi Tiberiu : Sã ai grijã sã pui sub
cloºcã ouãle ce trebuie clocite în numãr fãrã soþ8. La fel sfãtuieºte
agronomul Varro9 ºi tot aºa Palladius, alt agronom din secolul al
IV-lea10. Aºa se procedeazã ºi astãzi în Franþa, în Italia, în Tirol, în
Germania, poate ºi aiurea11.
Pliniu ne mai încredinþeazã cã dacã tunã în timpul clocitului, ¬ 6
ouãle se prãpãdesc ºi cã cel mai bun mijloc de apãrare împotriva
tunetului este de a pune sub paiele unde sînt aºezate ouãle un cui de
fier sau (o brazdã de) pãmînt de sub plug 12.
1.
2.

Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 696, 703 urm.
In Italia... creditur luporum visus esse noxius vocemque homini, quem
priores contemplentur adimere ad praesens (Natur. hist., VIII, 22).
3. Gorovei, Credinþi, 1988.
4. Grai ºi suflet, II, 83.
5. Candrea, Iarba fiar., 141.
6. Gorovei, Credinþi, 761 ; comp. ºi Voronca, Datinele, 428.
7. Ova incubari... subjici impari numero debent (Natur. hist., X, 54).
8. Numerus ovorum, quae subjiciuntur, impar observatur (De re rustica,
VIII, 5).
9. In supponenda ova observant, ut sint numero imparia (De re rustica,
III, 9).
10. Supponenda sunt his semper ova numero impari (De re rustica, I, 27).
11. Rougé, Touraine, 159 ; Riccardi, Pregiudizi, 44 ; Bächtold-Stäubli, Wb.
des Abergl., I, 1686 ; II, 641.
12. Si incubitu tonuit, ova pereunt... ; remedium contra tonitrus clavus
ferreus sub stramine ovorum positus, aut terra ex aratro (Natur. hist.,
X, 54).
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Tot astfel raporteazã ºi Columella : Sînt chiar multe persoane
care pun sub culcuºul de paie... cãpãþîni de usturoi ºi cuie de fier, ºi
cred cã e un mijloc de apãrare contra tunetului, care stricã ouãle ºi
omoarã puii (în gãoace) pe jumãtate formaþi, înainte de a se fi dezvoltat toate pãrþile lor1.
ªi grecii credeau cã tunetul are o influenþã vãtãmãtoare asupra
ouãlor puse la clocit, dupã cum ne asigurã Aristotel2.
Întocmai ca gospodinele romane, procedeazã ºi astãzi sãtencele
noastre : Înainte de a aºeza ouãle sub cloºcã, româncele pun mai
întîi în cuibare un cui de fier ºi o brazdã de sub plug... ca sã apere
puii, sã nu piarã în gãoace, cînd tunã3.
În cuibar se pune un cui, fier, ca sã nu piarã puii în gãoace4.
Ca sã-þi cadã gãinile la clocealã, cautã o potcoavã ce cade de la
cai pe drumuri, ºi o pune în cuibul gãinilor5.
Pe alocuri, credinþa a degenerat ºi se socoteºte cã potcoava apãrã
gãinile de uliu :
Ca sã nu mãnînce uliul pasãrile din ogradã, se pune, în treuca
din care beau pãsãrile apã, o potcoavã de gãsit6.
Ca sa nu mãnînce uliul gãinile, se pune o potcoavã gãsitã pe
drum în fundul cuptorului...7.
Dupã cum se vede din aceste douã din urmã credinþe, prima din
judeþul Neamþ, cealaltã din Bucovina, fierul sau potcoava de pazã
ºi-a pierdut semnificaþia primitivã de apãrãtoare de tunet.
Întocmai ca la români, credinþa strãveche a romanilor s-a pãstrat
la mai toate popoarele din Europa.
Citãm, de pildã, din Franþa : Plus répandue est la coutume dy
poser un morceau de fer, en même temps que les ufs. Souvent il est
destiné à les préserver dêtre gâtés par lorage ; dans la Beauce, cest
un fragment de fer à cheval8. Voulez-vous favoriser lincubation des
ufs ? Placez une croix en fer cru sous la poule qui couve.9
La italienii din Abruzzi : E bene metter sempre un chiodo in
mezzo allova, per assicurare che la covata non vada a male per via
delle malie10. Aci constatãm cã se pune cuiul de fier ca sã apere puii
de deochi sau de farmece.
1. Plurimi etiam infra cubilium... allii capita cum clavis ferreis
subjiciunt ; quae cuncta remedio creduntur esse adversus tonitrua,
quibus vitiantur ova, pullique semiformes interimuntur ante quam
toti partibus suis consummentur (De re rust., VIII, 5).
2. Anim. hist., VI, 2.
3. Marian, Ornitologia, II, 257.
4. Voronca, Datinele, 428.
5. ªezãtoarea, VI, 27.
6. Revista Ion Creangã, III, 245.
7. Ibidem.
8. Sébillot, Folkl. de France, III ; 229 ; cf. Rolland, Faune, VI, 94 ; Rougé,
Touraine, 111, 159.
9. Meyrac, Ardennes, 186.
10. Finamore, Tradizioni, 230.
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Sã continuãm cu credinþele superstiþioase culese din Pliniu.
O lege ruralã  scrie marele cãrturar , pãzitã pe cele mai multe
moºii ale Italiei, interzice femeilor de a umbla pe drum torcînd cu
fusul sau chiar de a-l purta descoperit, cãci e a pagubã, ºi cu deosebire semãnãturilor1.
Credinþa aceasta s-a pãstrat pînã în ziua de astãzi la poporul
român. În bogata colecþie de credinþe ºi superstiþii, publicatã de
veteranul folclorist Artur Gorovei, citim urmãtoarea însemnare :
Cînd iese înaintea unui bãrbat vreo femeie cu furca torcînd, sau se
duce cu furca la niscaiva muncitori care lucreazã la cîmp, în acea zi
le va merge rãu acelor lucrãtori, vor da de pagubã, fiind furca
cobitoare rea2.
Despre acest rol nefast al furcii citim ºi aiurea : Nu ieºi cu furca
afarã, înainte de a înmuguri pomii ºi de a se îmbrãca pãdurea, cã te
blastãmã pomii ºi crîngurile3. În Bucovina : Cu furca nu se umblã
pe cîmp, pînã nu-s cãpiþi... Numai peste ogoare, peste grãdini nu se
merge cu furca, pînã nu e îmbrãcat pãmîntul... Primãvara nu se
toarce pe afarã, pînã nu înfrunzeºte pãdurea, cã te blastãmã : sã fii
gol cum e ea atunci...4. Din judeþul Baia : Pînã pe vremea fînului,
femeile n-au voie sã meargã cu furca-n brîu torcînd, cãci bate piatra5.
Credinþa cã furca ºi torsul sînt nefaste în anumite împrejurãri o
gãsim ºi la germani : Pe cîmp deschis sã nu torci ; vrãjitoarele sînt
numite «torcãtoarele cîmpului» (Feldspinnerinnen)6. Tot la ei : În
cele «douãsprezece zile», de la Crãciun pînã la Boboteazã, sã nu te
arãþi pomilor cu o furcã, cãci nu mai dau roade7. La aceiaºi : Dacã
un om cãlãtoreºte pe cîmp ºi se întîlneºte cu o femeie torcînd, e semn
rãu ; ar face bine sã se întoarcã din cale ºi s-o apuce pe alt drum8.
Nu va susþine, fireºte, nimeni cã credinþele noastre despre rolul
nefast al furcii ºi al torsului asupra vegetaþiei, ºi mai ales asupra
roadelor cîmpului, vor fi fost împrumutate cîndva de la germani.
Se mai gãseºte, ce e drept, ici ºi colo, la unele popoare, cîte ceva
cu privire la acþiunea dãunãtoare a furcii sau a torsului. Astfel, la
1. Pagana lege in plerisque Italiae praediis cavetur, ne mulieres per
itinera ambulantes torqueant fusos aut omnino detectos ferant,
quoniam adversetur id omnium spei, praecipue frugum (Natur. hist.,
XXVIII, 2).
2. Credinþi, 128.
3. Rev. Ion Creangã, IV, 241.
4. Voronca, Datinele, 1061.
5. ªezãtoarea, II, 197. În jud. Vaslui, femeii nu-i e îngãduit sã iasã cu
furca prin sat ori în þarinã, înainte de a se face cãpiþele, cãci nu mai
plouã. Dacã face aceasta, oamenii o huiduiesc, sar la ea ºi-i smulg
caierul, pe care-l împart între ei, luînd fiecare cîte o bucãþicã. Fãcînd
astfel, îºi închipuie cã se vor aduna norii ºi se vor încreþi de ploaie
(Rev. Ion Creangã, VIII, 239).
6. Grimm, Mythologie, III, 463.
7. Ibidem, 447.
8. Ibidem, 439.
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huþulii din Bucovina : Nevasta unui vînãtor nu trebuie niciodatã sã
toarcã în vreme ce bãrbatul ei mãnîncã, cãci, altminteri, vînatul va
imita miºcãrile fusului, se va învîrti, va face cotituri, fugind din
calea vînãtorului, ºi acesta nu-l va mai putea ajunge1.
Se mai pomeneºte, într-un colþiºor al domeniului romanic, la
abruzzezii din Italia, ceva despre influenþa nefastã a furcii, socotitã
ca piazã rea : Guai alla donna che con la rocca entrasse filando nella
casa in cui è un malato!... Per lo meno, ha da avere la discrezione di
deporre la rocca nella stanza che precede la camera dovè il malato2.
Nici la slavi, nici la unguri, nici la alt oarecare popor cu care
românul a venit în atingere în cursul veacurilor nu se gãseºte vreuna
din credinþele noastre privitoare la influenþa nefastã a furcii ºi a
torsului asupra roadelor cîmpului. Pliniu ne-a transmis una din
aceste credinþe ºi credem cã nu e o simplã întîmplare cã o regãsim,
dupã douãzeci de veacuri, aproape neschimbatã, la populaþia altoitã
cu sînge roman de pe malurile Dunãrii ºi din vãile Carpaþilor.
¬8

În sfîrºit, pentru a termina cu citatele spicuite din Pliniu, sã
pomenim o ciudatã credinþã pe care o aveau romanii : Dacã se
smulge limba unei broaºte vii... ºi se pune pe pieptul unei femei care
doarme, pe locul unde-i bate inima, femeia aceasta va rãspunde
adevãrat la toate întrebãrile ce i se vor pune3. Marele cãrturar roman
adaugã cã lucrul acesta e susþinut ºi de Democrit. Cu alte cuvinte, ºi
vechii greci credeau la fel.
Pînã în ziua de astãzi, aceastã credinþã deºartã, strãbãtînd veacurile, s-a pãstrat întocmai la aromâni, dupã cum ne încredinþeazã
Pericle Papahagi, cel mai bun cunoscãtor al folclorului românilor din
Peninsula balcanicã. Iatã ce scrie în aceastã privinþã : Sã iei limbã
de broatec, s-o arzi, ºi apoi, dupã ce o pisezi, stropeºte cu aceastã
cenuºã femeia care doarme ; limba ei, prin modul acesta, se dezleagã
ºi-þi înºirã tot ce a fãcut4.
Aceeaºi credinþã o regãsim în Scoþia ºi tot astfel credeau ºi francezii
în secolul al XVII-lea : Pour savoir le secret dune fille, mettez-lui,
pendant quelle dort, le cur dun crapaud sur la mamelle : elle
racontera ses secrets 5.
Tot aºa se credea în trecut ºi în Germania, dupã cum raporteazã
învãþatul Konrad von Megenberg, care a trãit în veacul al XIV-lea6,
ºi tot astfel crede ºi astãzi poporul german din Silezia, dacã se
întrebuinþeazã inima unei broaºte7.
Aceastã credinþã pe care am vãzut cã o înregistreazã Pliniu,
citîndu-l ca martor pe Democrit, fãrã a pãrea cîtuºi de puþin
neîncrezãtor, o gãsim reprodusã a doua oarã la scriitorul roman, dar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frazer, Rameau dor, 23.
Finamore, Tradizioni, 22.
Natur. hist., XXXII, 5.
Liter. pop., 307.
Rolland, Faune, III, 53 ; cf. ºi XI, 114.
Buch der Natur, 306, 6 urm.
Drechsler, Schlesien, II, 224.
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puþin modificatã. De astã datã însã, Pliniu tunã ºi fulgerã împotriva
ºarlatanilor de magi-vrãjitori care vor sã ne facã sã credem cai verzi
pe pereþi : Cu aceastã ocazie nu voi omite un exemplu de ºarlatanie
a vrãjitorilor : între alte minciuni cu coarne, ei pretind cã inima unei
bufniþe, aplicatã pe þîþa stîngã a unei femei care doarme, o face sã
destãinuiascã toate tainele ei1. În alt loc, cum am vãzut, vorbeºte de
limba unei broaºte ºi nu se aratã neîncrezãtor ; de astã datã e vorba
de limba unei bufniþe ºi abia îºi poate stãpîni indignarea.
Oricum, aceastã credinþã s-a pãstrat, deºi, dupã regiuni, animalul
variazã : se crede cã limba trebuie sã fie de pupãzã, de gãinã neagrã,
de cioarã, de graur, de nevãstuicã, de maimuþã, de cîrtiþã sau, cum
am vãzut mai înainte, de broascã2. În alt loc, Pliniu se revoltã
împotriva medicilor ºarlatani care îºi bat joc de viaþa bolnavilor :
Nu încape nici o îndoialã cã toþi ãºtia, cãutînd sã-ºi facã un nume
prin cîte o noutate, îl dobîndeau cu preþul vieþii noastre. De aci acele
dezbateri mizerabile la cãpãtîiul bolnavilor, nici unul nevrînd sã fie
de pãrerea emisã de altul, de teamã sã nu parã subordonat altuia.
De aci aceastã funestã inscripþie pe un mormînt : Mulþimea
doctorilor m-a omorît. Medicina se schimbã zi cu zi, dupã ce a fost de
atîtea ori modificatã. Sîntem împinºi de vîntul ºarlatanismului grecesc ;
ºi e evident cã oricare dintre ei e mai meºter la vorbã devine îndatã
arbitrul vieþii ºi morþii noastre ; ca ºi cum mii de popoare n-ar trãi
fãrã doctori, nu însã, ce e drept, fãrã leacuri, cum s-a întîmplat cu
poporul roman mai bine de ºase sute de ani...3.
Din cele arãtate pînã acum, am vãzut clar cã anumite credinþe ¬ 9
rãspîndite în popor, nu numai în Antichitatea clasicã, adicã la greci
ºi romani, ci ºi în timpurile cele mai îndepãrtate, au persistat, cu o
stãruinþã uimitoare, în decursul veacurilor ºi s-au pãstrat pînã în
zilele noastre, prin tradiþie oralã, ca o moºtenire autenticã. Generaþiile
trecute ne-au transmis  nouã, ca ºi altor popoare  fie prin graiul
viu, fie prin scriitori, toate sau numai în parte, comorile graiului cu
ajutorul cãruia tãlmãceau lucrurile, faptele, sentimentele pe care
voiau sã le exprime. Dar toate concepþiile acestor generaþii despre
viaþã ºi despre moarte, despre cer ºi pãmînt, despre bine ºi rãu,
toate credinþele ºi îndoielile care s-au strecurat ºi s-au aºezat în
nenumãratele cute ale sufletului lor au rãmas acolo ascunse, nescoase
la luminã ºi neprihãnite de condeiul scriitorilor care s-au perindat
pînã la noi. Omul de ºtiinþã, în cazul de faþã folcloristul, are datoria
sã le smulgã din ascunziºul lor, sã le studieze ºi sã lãmureascã
noima lor tainicã.

1. Natur. hist., XXIX, 4.
2. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1086 ; Chesnel, Dict. des superst.,
218. Pe un papirus din secolul al III-lea, aflat în British Museum, care
cuprinde diferite filacterii ºi leacuri, se gãseºte însemnat : se pune
inima unei pupeze pe corpul unei femei... ºi ea-þi va rãspunde la toate
întrebãrile. (Preisendanz, Papyri graecae magicae, 19).
3. Natur. hist., XXIX, 1.
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Capitolul I

Corpul omului
Anatomia ºi fiziologia
Credinþe ºi superstiþii
Nu ne propunem sã facem aci o descriere amãnunþitã a trupului ºi
organelor lui, dupã concepþia poporului. Cunoºtinþele lui sînt prea
limitate în ce priveºte anatomia ºi fiziologia corpului, mai ales cînd
e vorba de organele lãuntrice, despre care are numai noþiuni sumare,
adesea în contrazicere cu realitatea ºtiinþificã. Ne vom mulþumi, în
cele ce urmeazã, sã înºirãm numai credinþele ºi superstiþiile pe care
le-am putut aduna din scrierile ºi revistele de folclor, din cercetãrile
proprii pe teren ºi din comunicãrile ce ni s-au fãcut de diferiþi corespondenþi.
Ordinea în care prezentãm terminologia privitoare la corpul omenesc diferã întru cîtva de aceea întrebuinþatã de obicei în lucrãrile
speciale de anatomie, dar sperãm cã cititorul se va orienta uºor în
acest dedal de forme ºi de credinþe, ºi cã va gãsi fãrã dificultate ceea
ce-l intereseazã.
Vom începe cu cîþiva termeni generali.

Trupul
Latinul corpus, pãstrat în toate limbile romanice, s-a pierdut de ¬ 10
timpuriu în graiul poporului român, fiind înlocuit cu v.sl. trup¾
membrum, corpus, truncus, cadaver. Cea mai veche menþiune a
acestui termen o gãsim în Tetravanghelul lui Coresi (1560-1561) :
Pipãiþi-mã ºi vedeþi, cã sufletul trup ºi oase nu are1. E interesant
de observat cã, numai în limba românã ºi în cea albanezã, cuvîntul
slav s-a pãstrat cu înþelesul de corp, pe cînd în toate limbile slave
vorbite astãzi îl întîlnim numai cu sensurile de trunchi ºi cadavru.
Este o dovadã cã termenul v.sl. a pãtruns în graiul românesc într-o,
epocã foarte veche, în timpul conlocuirii românilor cu strãmoºii albanezilor de astãzi, în primele veacuri de formare a limbii române.
Înþelesul de cadavru, pe care-l are cuvîntul trup la slavii de astãzi,
îl are ºi în româneºte, ca o moºtenire din vechea slavonã. Astfel, tot
în Tetravanghelul lui Coresi : Vãzu doi îngeri în veºminte albe,
ºedea unul la cap, altul la picioare, unde era zãcut trupul lu Isus2.
1. Luca, XXIV, 39.
2. Ioan, XX, 12.
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E de notat cã astãzi românul întrebuinþeazã foarte rar termenul de
trup, cînd e vorba de cadavrul unui om, ci se serveºte mai adesea de
expresia mortul, ºi numai cu un sens dispreþuitor întrebuinþeazã
termenii hoit, leº, mortãciune, stîrv, pe care îi aplicã de obicei cînd
vorbeºte de cadavrul unui animal.
Întrebuinþarea cuvîntului trup, cu înþelesul de organ bãrbãtesc
se va vedea la locul respectiv, în altã lucrare, în care ne vom ocupa de
leacurile empirice.

Statura
¬ 11 Statul sau boiul omului e pus adesea în legãturã cu gradul lui de
deºteptãciune. Lungimea trupului e, în ochii poporului, în raport
invers cu dezvoltarea minþii. Omul lung ºi deºirat, numit lungan
sau lungãu, mãgãdan sau mãgãdãu, coblizan, gãligan, hojmalãu,
vlãjgan, zaplan etc., e, dupã concepþia poporului, tot atît de prost pe
cît e de lung.
În schimb, cel mic la stat întrece foarte adesea în deºteptãciune
pe cel cu boiul înalt. De aci ºi zicãtoarea : mic la stat, mare la sfat,
despre acela al cãrui fizic nu este impunãtor, dar a cãrui minte este
mai luminatã, care ºtie, mai bine decît unul chipeº, sã dea sfaturi
înþelepte.
Dar nici omul prea scund, cu trupul peste fire de mic, pe care-l
porecleºte pitic, prichindel, ciot, ghibirdic, ghemiº, ghindoc etc., nu
este tocmai plãcut la vedere. De aceea trebuie evitat tot ce poate
împiedica dezvoltarea normalã a trupului copilului, în epoca lui de
creºtere :
a) Sã nu pãºeascã nimeni peste un copil, cã nu mai creºte1. Dacã
însã s-a întîmplat sã treacã cineva peste picioarele unui copil,
trebuie neapãrat sã-l despãºeascã2. Aceastã credinþã e foarte
rãspînditã : o gãsim la germani, la italieni, la francezi, la portughezi, la bulgari, la polonezi, la evreii din Ucraina ºi din Galiþia,
la unguri, în Statele Unite din America etc.3
b) Dacã trece cineva peste un copil ºi-l mãsoarã cu cotul sau face un
nod, copilul acela nu mai creºte4.
c) Dacã se dã ceva peste un copil culcat, acesta nu mai creºte. Tot
astfel se crede ºi în Estonia5.
1. Ioneanu, Superstiþii, 24 ; Gorovei, Credinþi, 884 ; Rev. Ion Creangã,
III ; 180 ; VI, 29, 145 ; Cosmulei, Datini, 16.
2. Marian, Naºterea, 337 ; Rev. Ion Creangã, V, 370 ; ibidem, IX, 112.
3. Grimm, Mythologie, III ; 436 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 257 ; Meyer,
Badisch. Volksl., 37 ; Haltrich, Siebenb. Sachsen, 314 ; Vernaleken,
Mythen, 353 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 1320 ; Ferraro,
Superstizioni, 20 ; Sébillot, Paganisme, 60 ; Sbornik, I, 74 ; XXI, 42 ;
Mater. antrop., XII (III), 59 ; Urquell, VI, 111 ; Wlislocki, Magyaren,
138 ; Bonnerjea, Dict. of Superst., 245.
4. Schmidt, Das Jahr, 27 ; Voronca, Datinele, 1073.
5. Gorovei, Credinþi, 882 ; Grimm, Mythologie, III, 488.
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d) Nu mai creºte copilul, dacã-l bate cineva cu mãtura. Aceeaºi
credinþã o au ºi germanii1.
e) E opritã în loc creºterea unui copil dacã dã cineva cu un ghem
într-însul sau dacã i se pune un ghem pe cap2. De asemenea ºi
dacã se întîmplã sã treacã un copil pe sub aþã, cînd se deapãnã pe
ghem3.
f) Sã nu se sãrute tãlpile copiilor mici, cã nu mai cresc4. De asemenea sã nu se batã, în glumã, copilul mic cu palma peste tãlpi, cãci
nu mai creºte5.
g) Nu mai cresc copiii dacã se scaldã în apa rãmasã din ajun sau
dacã se scaldã în apã din ulcicã : atunci rãmîn ca ulcelele6.
h) Sã nu încalece copilul pe un cîine, cã nu mai creºte mare7.
i) Cocoloºul de mãmãligã sã nu-l mãnînce copilul, cã nu mai creºte8.
j) Ca sã creascã un copil, e bine sã umble în ploaie cu capul gol9.
k) Dacã un copil e moale ºi întîrzie în creºtere, e semn cã a fost
conceput la o zi mare, la vreun praznic sau sãrbãtoare împãrãteascã.
În asemenea cazuri, copilul e dus la bisericã, pentru ca popa sã
treacã cu darurile peste el ºi sã-i facã maslu cu bani de cãpãtat10.

Carnea
Prin acest termen, românul înþelege toþi muºchii care se suprapun ¬ 12
peste cheresteaua trupului, în opoziþie cu oasele. O asociaþie a celor
douã elemente esenþiale ale corpului o regãsim în expresia în carne
ºi în oase. Tot astfel, în Biblie, Adam, vorbind de femeia ruptã din
trupul lui, zice : Aceasta este os din oasele mele ºi carne din carnea
mea11.
Despre un om care se îngraºã se zice cã creºte carnea pe el, iar
despre unul a cãrui bucurie e la culme se zice cã creºte carnea pe el de
bucurie.
Cînd doi inºi sînt strîns uniþi prin legãturi de prietenie, pe care
nimeni ºi nimic nu-i poate despãrþi, românul zice despre ei cã sînt
1. Ioneanu, Superstiþii, 26 ; Gorovei, Credinþi, 913, 922, 2160 ; Rev. Ion
Creangã, VI, 40 ; VII, 146 ; VIII, 206 ; IX, 17 ; Grimm, Mythologie, III,
475 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 1320.
2. Ioneanu, Superstiþii, 26 ; ªezãtoarea, XII, 154, 162, 167 ; Gorovei,
Credinþi, 1586, 1587.
3. Gorovei, Credinþi, 880.
4. Rev. Ion Creangã, II, 211.
5. Gorovei, Credinþi, 915. Tot astfel se crede ºi la iugoslavi (Krauss, Sitte
und Brauch, 548).
6. Gorovei, Credinþi, 72, 3871 ; ªezãtoarea, XII, 172.
7. Gorovei, Credinþi, 3287.
8. Rev. Ion Creangã, III, 180.
9. Gorovei, Credinþi, 883, 916. Aceeaºi credinþã o întîlnim în Germania
(Walther, Schwäb.Volkskunde, 71 ; Andree, Braunschweig, 293) ºi în
Polonia (Mater. antrop., IX, II, 149).
10. Laugier, Etnogr. medic., 30 urm.
11. Gen., II, 23.
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unghie ºi carne, ºi tot astfel îi caracterizeazã italienii (essere carne e
ugna) ºi, la extremitatea de apus a Europei, populaþiile din Peninsula
ibericã : span. uña y carne, port. unha e carne.

Pielea
¬ 13 Cuvîntul piele înseamnã, ca ºi cuvîntul lat. pµllis din care derivã,
membrana care acoperã toatã partea din afarã a trupului omului ºi
al animalelor, ca un fel de îmbrãcãminte a cãrnii. E caracteristicã în
aceastã privinþã urmãtoarea frazã din tînguirea lui Iov cãtre
Domnul : M-ai îmbrãcat în piele ºi carne, m-ai þesut din oase ºi din
vine1.
Sã se noteze expresiile plastice : în pielea goalã, fãrã nici o îmbrãcãminte pe trup ; a fi numai piele ºi oase, a fi foarte slab ; a fi gros la
piele sau cu pielea groasã, a fi nesimþitor, lipsit de ruºine ; nu-l mai
încape pielea, e foarte îngîmfat ; a rãbda în piele, a rãbda fãrã sã se
plîngã ; vai de pielea lui, vai de el, sãracul de el etc.
Un pronostic meteorologic : cînd te mãnîncã pielea, se va schimba
vremea2.
Interesant e diminutivul pieliþã, rostit ºi peliþã, accentuat mai
adesea péliþã3, care, pe lîngã înþelesurile de piele subþire, pojghiþã
ºi pielea obrazului cu care e întrebuinþat astãzi, avea în limba veche
ºi sensurile de carne ºi trup. Din acest din urmã înþeles se explicã
acela de a se întrupa, a se încarna pe care-l are derivatul sãu, a se
împeliþa, de pildã în Pravila de la Govora (1640) : Dumnezeu... cela
ce pentru noi s-au împeliþat ºi pentru noi pãcãtoºii fu om4. De aici
vine expresia drac împeliþat al cãrei înþeles propriu e drac în chip de
om, cu trup omenesc.
Un alt diminutiv, pielceluºã, îl gãsim întrebuinþat în Palia de la
Orãºtie (1581-1582) cu înþelesul de prepuþ : luo... o piatrã foarte
ascuþitã ºi tãe împregiur pielceluºa de dinainte ficiorului sãu5.

Sudoarea
¬ 14 Lichidul apos ce iese prin porii pielei ºi se condenseazã în picãturi e
numit sudoare în toatã Basarabia, Moldova ºi Bucovina, precum ºi
într-o mare parte a Transilvaniei ºi a Banatului, pe cînd în Muntenia
se întrebuinþeazã mai mult termenul nãduº(e)alã, mai rar înnãduºalã, nãbuºalã ºi apã. Forma asudoare, rezultatã prin contaminaþie
din sudoare + asuda, e rãspînditã mai ales în Transilvania6. Verbele
corespunzãtoare sînt a asuda, care e cel mai întrebuinþat, apoi
a nãduºi ºi a înnãduºi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biblia din 1688, Iov, X, 11.
Rev. Ion Creangã, IV, 21, 215.
Sever Pop, Micul Atlas lingvistic, I, 4.
Pravila de la Govora, p. 40.
Exod., IV, 25.
Sever Pop, Micul Atlas lingvistic, I, 9.
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O credinþã foarte rãspînditã e aceea cã-i vor asuda mîinile tot
anul aceluia care va lua sare în mînã în ziua de Paºti1. Aceastã
asudare stinghereºte oamenii la lucru, mai ales la cosit, iar pe femei
la cusut. Spre a fi ferit de acest neajuns, e bine :
a) Întorcîndu-te de la Înviere, întîi sã pui mîinile pe clanþa uºii sau
pe orice bucatã de fier rece, zicînd : Cum nu nãduºeºte fierul ºi e
rece, aºa sã nu nãduºeascã mîinile mele tot anul la lucru2.
b) În ziua de Paºti, cînd te scoli, sã pui mîna întîi pe piatrã3.
c) Cînd auzi trãgînd clopotele pentru morþi, sã nu-þi faci cruce4.
d) Sã te ºtergi de traista sãracului (Bucovina)5.
e) Cînd se ivesc primãvara furnicile, fetele mari sã umble cu mîna
peste ele6.

Sîngele
O credinþã strãveche, pe care o întîlnim la mai toate popoarele, e cã ¬ 15
sîngele, principiul de viaþã al corpului, e în acelaºi timp lãcaºul
sufletului7. La þarã, auzi adesea la noi femeile zicînd copiilor care
s-au tãiat ºi cãrora le curge sînge din ranã : ai sã mori! sau pe-aici
au sã-þi iasã maþele (sau sufletul)!8.
Cã sîngele e principiul vieþii ne-o repetã adesea Biblia. Astfel :
Viaþa trupului este în sînge (Levit., XVII, 11), ºi, mai jos : Viaþa
fiecãrui trup este în sîngele lui care curge în fiinþa lui... ºi oricine va
mînca sînge sã fie nimicit (ibidem, 14). În alt loc : Sã nu mãnînci
sînge, cãci sîngele are în el viaþã, ºi nu se cade sã mãnînci viaþa
laolaltã cu trupul (Deut., XIII, 23). De aceea Pravila bisericeascã de
la Govora (1640) orînduieºte : Carne întru sînge suflet sã nu mãnînce, cã a tot dobitocul sîngele lui iaste sufletul lui 9.
Sufletul, sãlãºluit în sînge, nu poate ierta alungarea lui din trupul
unei fiinþe ucise, ºi de aceea cere rãzbunare împotriva nelegiuitului :
Glasul sîngelui fratelui tãu strigã cãtre mine din pãmînt10, îi spune
Dumnezeu lui Cain, ucigaºul fratelui sãu Abel.
Nu e locul aici sã ne ocupãm de întãrirea cuvîntului dat sau a
jurãmîntului de credinþã, precum ºi de frãþia de cruce, practicatã, la
1. Voronca, Datinele, 186, 346, 1074 ; Gorovei, Credinþi, 3458 ; Rev. Ion
Creangã, IV, 394 ; V, 149 ; Grig.-Rigo, Medic. pop., I, 123.
2. Gorovei, Credinþi, 2048 ; ªezãtoarea, XII, 169 ; Grig.-Rigo, Medic. pop.,
I, 123.
3. Rev. Ion Creangã, V, 149.
4. Voronca, Datinele, 1074.
5. Ibidem. Tot astfel, în Silezia se recomandã sã se ºteargã cu dãsaga
unui cerºetor (Drechsler, Schlesien, II, 288).
6. Rev. Ion Creangã, II, 189.
7. Cf. Bargheer, Eingeweide, 59.
8. Ciauºanu, Superstiþiile, 165. Tot astfel se exprimã mamele ºi în
Germania (cf. Meyer, Badisch. Volksl., 49).
9. Pravila de la Govora, p. 53.
10. Biblia, Gen., IV, 10.
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noi ºi aiurea, prin sorbirea sau lingerea reciprocã a sîngelui dintr-o
crestãturã fãcutã la un braþ sau la un deget. Ne mulþumim numai sã
amintim cã aceastã practicã îºi are ºi ea originea în credinþa cã
sufletul e sãlãºluit în sînge.
Ne vom ocupa numai, în cele ce urmeazã, de rolul pe care-l joacã
sîngele în terapeutica popularã.
Din punctul de vedere fiziologic, sîngele, dupã concepþia poporului, poate fi rece sau cald, bun, rãu sau stricat, gros sau subþire.
Omul cu sînge rece e calm, flegmatic, nu se tulburã sau se aprinde
lesne, pe cînd cel cu sînge cald sau cu sînge iute e pornit spre mînie
ºi nu se poate stãpîni. Cineva îºi face sînge rãu, cînd se amãrãºte, se
necãjeºte grozav de ceva. Omul are sîngele stricat de pe urma unei
boli sau a unei metehne, ºi atunci trebuie curãþat sau preînnoit. Se
curãþã de la sine sîngele copilului, dacã-i ies bube dulci1. Ca mijloc
de curãþire sau de preînnoire a sîngelui se beau fierturi de diferite
buruieni, în special de urzici sau de pãpãdie2. Aromânii socot cã
sîngele se curãþã, dacã omul mãnîncã usturoi sau bea zeama provenitã din fierberea frunzelor de nuc3. Tot pentru acest scop se recomandã la noi ca, în ziua de Arminden (1 Mai), dupã alþii ºi în ziua de
Anul Nou, sã se bea vin roºu4. Primãvara, dupã ce omul a scãpat de
toate neajunsurile iernii, sîngele lui e mai apãtos, adicã se subþie5.

Sîngele sorocului
¬ 16 a) În special sîngele sorocului (sanguis menstruus) e socotit ca foarte
stricat. Impuritatea lui e de aºa fel, cã vatãmã nu numai tot ce
vine în atingere cu el, dar produce stricãciuni mari chiar de la
distanþã. Naturalistul Pliniu înregistreazã, în mai multe locuri
din vasta-i enciclopedie, toate relele ce decurg de pe urma sîngelui
menstruaþiei. Astfel, de pildã : Cu greu se va gãsi ceva mai
rãufãcãtor decît sîngele sorocului femeilor. Prin apropierea lor,
(femeile) fac sã se înãcreascã musturile ; prin atingerea lor, bucatele (de pe cîmp) devin neroditoare ; se prãpãdesc altoaiele, se ard
rãsadurile grãdinilor ºi cad frunzele pomilor pe lîngã care ele
s-au aºezat ; prin uitãtura lor, dispare lustrul oglinzilor, netezimea fierului ºi luciul fildeºului ; mor albinele în stupi ; chiar
arama ºi fierul ruginesc imediat ºi dau o duhoare puturoasã, iar
cîinii ce gustã din acest sînge turbeazã, ºi muºcãtura lor
infiltreazã o otravã ce nu se poate vindeca...6. În alt loc : De
altfel toate plantele se ofilesc dacã se apropie de ele o femeie la
1. Grig.-Rigo, Medic. pop., I, 34 ; cf. ºi Episcupescul, Practica doctorului,
121.
2. Leon, Ist. nat. medic., 54, 73 ; Marian, Naºterea, 125 urm.
3. Papahagi, Liter. pop., 291.
4. ªezãtoarea I, 128 ; Rev. Ion Creangã, IV, 22 ; VIII, 176 ; Leon, Ist. nat.
medic., 6 ; An. Arh. de Folkl., IV, 71.
5. Leon, Ist. nat. medic., 146.
6. Natur. hist., VII, 13.
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period1. Din pricina acestei otrãvi ce conþine sîngele menstruaþiei,
Pliniu recomandã ca leac sigur pentru stîrpirea omizilor ca o
femeie la period sã facã ocolul fiecãrui pom, cu picioarele goale ºi
cu poalele suflecate2.
Credinþa cã impuritatea acestui sînge aduce pagubã sau boalã o
gãsim rãspînditã la mai toate popoarele din Europa ºi din celelalte continente3.
b) La noi, nu numai sîngele menstruaþiei e considerat ca spurcat, ci
ºi lãuza trece drept necuratã timp de 40 de zile, pînã se curãþã.
Lãuza  se zice în judeþul Prahova  sã nu calce desculþã pe
pãmînt, cã pîrleºte pãmîntul sub picioare4. De altfel, atît la
popoarele civilizate, cît ºi la mai toate popoarele semicivilizate
sau sãlbatice, lãuza e consideratã cîtva timp ca necuratã.
c) Sîngele sorocului, dacã se întîmplã sã pice undeva, trebuie îngropat,
ca nu cumva sã ciuguleascã din el gãinile sau alte pãsãri din curte
ºi sã se spurce5. Tot astfel, la sîrbi, sîngele de menstruaþie, dacã
a picat jos, trebuie imediat acoperit cu cenuºã6. Dupã credinþa
poporului nostru, atît femeia care este la fire (la soroc), cît ºi
lãuza, usucã iarba pe care o calcã, de parcã ar fi bãtutã de brumã7.
Ba încã, lãuza nici sã nu se uite la cîmp, cã i se usucã iarba8. Nici
la soare sã nu se uite, cã-l spurcã9. În Bucovina se crede cã femeia,
cînd îºi are rîndurile, nu trebuie sã umble printre straturile de
pepeni (castraveþi), cãci nu vor creºte bine, vor tînji ºi vor putrezi
curînd10. Tot în Bucovina se recomandã femeii care are rîndurile
sã nu meargã la fîntînã, cã-i seacã izvorul11. Femeia sau fata
necuratã sã nu-ºi punã flori în cap, cã bate cîmpul piatra12. Cine
se uitã în oglindã cu o femeie ce-ºi are rîndurile capãtã pete pe
1. Natur. hist., XIX, 57.
2. Ibidem, XVII, 47 ; cf. ºi XXVIII, 23. La fel ºi agronomul Palladius (De
re rustica, I, 35) : Unii, pentru a scãpa de omizi ºi de alte insecte
vãtãmãtoare, pun pe o femeie care e la soroc sã facã ocolul grãdinii,
neîncinsã, cu pãrul despletit ºi cu picioarele goale.
3. Frazer, Rameau dor, 195-197 ºi 546-568 ; Strack, Blutaberglaube, 15-18 ;
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 83 urm. ; Bargheer, Eingeweide,
200-203, 326 urm. ; Sébillot, Folkl. de France, III, 87, 137, 310, 320,
462 ; Harou, Traditionnisme, 25 ; Gennep, Folkl. du Dauphiné, 506 ;
Meyrac, Ardennes, 171 ; Finamore, Tradizioni, 180 urm.
4. Grai ºi suflet, III, 358 ; cf. ºi 375 urm.
5. Ciauºanu, Superstiþiile, 170.
6. Gjorgjeviä, Obiåaji, 99.
7. Ciauºanu, Superstiþiile, 322.
8. Ioneanu, Superstiþii, 9 ; Marian, Naºterea, 132 ; Rev. Tudor Pamfile, II, 33.
9. Marian, Naºterea, 127 ; cf. Grai ºi suflet, III, 358, 376.
10. Rev. Ion Creangã, II, 51.
11. Voronca, Datinele, 878. Aceeaºi credinþã o au ºi germanii (Grimm,
Mythologie, III, 444, 464 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 259 ; Drechsler,
Schlesien, I, 204-205 ; Birlinger, Schwaben, I, 192).
12. Voronca, Datinele, 159.
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obraz1. Dacã se sting lumînãrile în bisericã, e semn cã e acolo o
femeie ce-ºi are rîndurile. Nici candela n-o poate aprinde o
femeie care se aflã în aceastã stare2.
d) În special pentru copii, e cu primejdie apropierea unei femei la
lunã. De aceea nu e permis sã se ducã la lãuze decît femeile
curate, cãci altminteri se umple copilul de spurcat, de rofii, de
bube pe cap ºi pe trup3, iar vara se opãreºte. În cazul însã cã se
duc, spre a nu pãþi ceva copilul, cînd intrã în casã, se duc de-l
ºterg cu poala cãmãºii, zicînd : Cum e mã-ta de curatã, aºa sînt
ºi eu. Se întîmplã însã ca unele femei cu poalã roºie sã uite sã
rosteascã aceste cuvinte. Atunci, ca sã nu i se întîmple ceva
copilului, se pune sub patul lãuzei o pãcorniþã sau dohotniþã (vas
în care se þine pãcura de uns carele) ori un hîrb cu pãcurã. Acest
vas rãmîne tot timpul sub pat, în primele sãptãmîni dupã facere,
pentru ca necurãþeniile femeii cu soroc sã se prindã de hîrb, iar
nu de copil4. ªi la bulgari, pãcorniþa e adusã în odaia în care se
aflã lãuza, pentru a o apãra pe aceasta de duhurile necurate ºi
spre a feri de deochi copilul abia nãscut5.

Sîngele omului în leacuri
¬ 17 Sîngele de menstruaþie se întrebuinþeazã însã ºi ca leac. În Oltenia,
de pildã, buba-rea e spurcatã cu sorocul unei femei tinere6. În
Bucovina se recomandã, ca leac contra epilepsiei, sã-l baþi pe bolnav
cu cãmaºa pãtatã de sîngele unei fete la prima ei menstruaþie7.
Pentru a-ºi pãstra vederile pînã la adînci bãtrîneþe, e bine ca fata sã
se ungã pe la ochi cu sînge de la întîiul ei soroc8. În Abruzzi (Italia),
fetei care-ºi spalã capul cu apa în care s-a clãtit cãmaºa pãtatã de
primul ei sînge menstrual, îi creºte pãrul foarte frumos9.
De altfel, sîngele omului se întrebuinþeazã adesea în leacuri.
Astfel, dupã un corespondent din judeþul Ilfov, se recurge la urmãtorul
mijloc de vindecare a epilepsiei la copii. Se face copilului o crestãturã
cu briciul la ceafã. Sîngele ce curge din tãieturã se culege într-o cîrpã
curatã ºi aceasta se bagã apoi în gura bolnavului. Cu alte cuvinte, îl
spurcã cu sîngele lui, ºi numai astfel se tãmãduieºte bolnavul. Un
1. Voronca, Datinele, 994.
2. Ibidem, 1170.
3. ªezãtoarea, VI, 23 ; Gorovei, Credinþi, 3373 ; Rev. Ion Creangã, I, 49 ;
An. Arh. de Folkl. IV, 80. Aceeaºi credinþã existã ºi la bulgari (cf.
S. Stambolieff, Sbornik, XXI, 42). Tot astfel ºi la sicilieni (Pitrè, Usi
II, 181).
4. Pãcalã, Rãºinari, 164 ; Gorovei, Credinþi, 2953 ; Rev. Ion Creangã, I, 49 ;
VI, 23 ; An. Arh. de Folkl., II, 95 ; IV, 80.
5. D. Marinoff, în Sbornik, XXVIII, 132.
6. Laugier, Etnogr. medic., 97.
7. Voronca, Datinele, 510.
8. Gorovei, Credinþi, 4085.
9. Finamore, Tradizioni, 126.
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leac aproape identic e înregistrat de Pliniu : Sîngele de om, ori de
unde ar fi... pus pe gura celor ce au un atac de epilepsie, îi face sã se
scoale îndatã1.
În Oltenia, cu ocazia tãierii cordonului ombilical, este obiceiul sã
se ia sînge din tãieturã ºi sã se ungã copilul în gurã ºi pe obraji,
pentru ca micuþului sã nu-i creascã dinþii mari ºi sã nu se
îmbolnãveascã de fãlcariþã2. Tot astfel, în Sicilia, se unge pe obraji
copilul cu sînge de la cordonul ombilical, pentru ca, fãcîndu-se mare,
sã nu moarã de cuþit3.

Sîngele de animale în leacuri
Mai ales sîngele de animale e întrebuinþat ca leac împotriva multor ¬ 18
beteºuguri. Iatã ce scrie în aceastã privinþã dr. Laugier : În regiunea
de nord a Doljului, în unele localitãþi din Mehedinþi ºi Gorj, vrãjitori
meºteri aplicã pe bube sau rãni, ce nu se vindecã curînd, un pui mic
de gãinã, tãiat de viu. În regiunea Dunãrii (Hunia), se aplicã o
broascã, spintecatã de vie. În Filiaºi ºi împrejurimi, se preferã pisica.
Se ia un pisoi, se taie de viu, se scot intestinele ºi, animalul fiind cald
încã, se aplicã pe bubã... În Beloþ, se face acelaºi lucru cu porumbei
sau coþofene vinete, spintecate de vii... Toate aceste animale, spintecate
de vii, lasã sã se scurgã sîngele ºi serul lor atît de bogat în celule
mîncãtoare de microbi. ªi astfel, norodul practicã de mult ceea ce
ºtiinþa abia acum a ajuns, cu multã trudã, sã statorniceascã : pansamentele cu ser, atît de eficace în plãgile atonice  lipsite de vitalitate.
Deosebirea este cã, în ºtiinþã, serul este obþinut în laboratoare ºi pus
în sticle, iar în popor este preparat ex tempore, prin sfîºierea unui
animal. Dacã procedeul nu e mai civilizat, el nu este desigur mai
puþin eficace4. Aceste mijloace de vindecare îºi au originea în cele
mai vechi timpuri ale omenirii, le practicã cele mai multe popoare de
pe glob ºi se gãsesc înregistrate în cele mai vechi tratate de istorie
naturalã ºi de medicinã ale grecilor ºi romanilor.
Cît priveºte aceastã terapeuticã la români, observãm cã atît
sîngele, cît ºi corpul sîngerînd al multor animale spintecate de vii se
aplicã pe partea bolnavã a trupului. Le vom examina pe rînd în cele
ce urmeazã.

A) Mamifere
Cîine. Un cãþel de abia fãtat se spintecã de viu ºi se înfãºurã, cu
maþe cu tot, pe o ranã cu viermi sau la locul unde s-a rupt vreun os5.
Tot pentru oase rupte se recomanda odinioarã în Bavaria ungerea cu
o alifie fãcutã din fiertura unui cãþel tãiat în bucãþi, amestecatã cu
mãduvã de bou6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Natur. hist., XXVIII, 10.
Laugier, Etnogr. medic., 23.
Pitrè, Usi, II, 143.
Laugier, Etnogr. medic.
Leon, Ist. natur. medic., 83 ; Gorovei, Credinþi, 400-401.
Jühling, Tiere, 74.
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Iepure. Cu sînge de iepure, amestecat cu rachiu de drojdii, se
unge pe locul bolnav cel ce pãtimeºte de brîncã1. Tot sîngele de
iepure se întrebuinþeazã pentru vindecarea brîncii în diferite regiuni
ale Germaniei (Suabia, Stiria, Palatinatul de Sus)2. Pentru înnãduºealã (emfizem pulmonar) se recomandã la noi sã se bea sîngele
cald din inima unui iepure împuºcat3. La aromâni, atunci cînd suferã
cineva de plivrit (pleurezie), i se aplicã pe piept pielea caldã a unui
iepure jupuit de viu4. Tot astfel, la noi, pielea proaspãtã de iepure
se presarã cu piper, se stropeºte cu vin sau cu rom ºi se pune la
junghiu, sau se unge cu sãu ºi se pune pe piept la cine suferã de
piept5.
Liliac. Cu sîngele de liliac, care-i dã pe nas, cînd îi striveºti
capul, se ung negii ºi coºurile, spre a-i face sã disparã6. Tot aºa se
procedeazã ºi în Boemia7.
Oaie. Sîngele de oaie, amestecat cu sãpun ºi cu baligã de cal roºu,
fiert laolaltã în vin alb ºi cãruia i se adaugã apoi untdelemn sau
unturã proaspãtã, se recomandã, într-un manuscris de la sfîrºitul
veacului al XVII-lea, ca leac pentru scrîntituri8.
Pisicã. O pisicã neagrã, spintecatã de vie, se pune sîngerîndã la
buba neagrã9 . Acelaºi leac se recomandã în unele þinuturi din
Germania ºi în Irlanda10. Diferite umflãturi (cîrtiþe, uime etc.) se
vindecã cu sînge din coada unei pisici negre11. Tot astfel se procedeazã în Prusia, în Saxonia ºi la venzii din Germania12. Un leac
curios pentru epilepsie îl înregistreazã d-rul Laugier din judeþul
Vîlcea : Se cresteazã cu cuþitul urechea unei mîþe negre ºi se ia o
picãturã de sînge pe care o bagã în gura bolnavului13. Tot aºa fac ºi
saºii din Transilvania 14. În Suabia se procedeazã la fel pentru
vindecarea frigurilor, numai cã i se dau bolnavului 3 picãturi de
sînge pe o bucatã de pîine15. Aiurea (Vestfalia, Tirol, Stiria etc.) se
recomandã bolnavilor de epilepsie sã bea 3 sau 7 picãturi de sînge
din coada unei pisici negre16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Leon, Ist. natur. medic., 88 ; Gaster, Liter. pop., 540.
Fossel, Volksmedizin, 151 ; Jühling, Tiere, 56 ; Bargheer, Eingeweide, 275.
Leon, Ist. natur. medic., 88.
Papahagi, Liter. pop., 288.
Leon, Ist. natur. medic., 88.
Ibidem, 96.
Grohmann, Aberglauben, 73.
ªezãtoarea, X, 143.
Leon, Ist. natur. medic., 98 ; cf. Laugier, Etnogr. medic., 8-9.
Jühling, Tiere, 100 ; Bargheer, Eingeweide, 275.
Comunicare din judeþele Prahova, Ialomiþa, Braºov, Tighina.
Bargheer, Eingeweide, 275.
Etnogr. medic., 88.
Haltrich, Siebenb. Sachs., 290.
Bargheer, Eingeweide, 278.
Wuttke, Volksaberglaube, 355 ; Jühling, Tiere, 101, 102, 103 ; Bargheer,
Eingeweide, 269.
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Porc. Cu sîngele porcului tãiat de Crãciun e bine sã te brezezi, ca
sã fii ferit de bubat1.
ªoarece. ªoarecele golaº, adicã pînã nu face ochi ºi pînã nu are
încã pãr, îl crãpi pe burtã de viu ºi-l pui deasupra luminii la ochi,
pentru durerea de ochi2. Acelaºi leac îl recomanda Pliniu3 ºi, dupã
el, Marcellus Empiricus4 ºi Plinius Secundus5. În judeþul Muscel se
vindecã negii cu sînge de ºoarece6, întocmai ca în unele regiuni din
Germania7. Un leac identic îl întrebuinþau romanii, dupã cum afirmã
naturalistul Pliniu8.
Þap. Sîngele de þap, amestecat în mîncare, se dã, la aromâni, ca
leac contra dizenteriei9. Exact acelaºi remediu, însã amestecat în
vin, îl recomanda acum nouãsprezece veacuri medicul grec
Dioscoride10. Tot astfel ºi naturalistul Pliniu11 ºi, trei veacuri mai
tîrziu, Marcellus Empiricus12.

B) Pãsãri
Tot atît de întrebuinþat e ºi sîngele de pasãre sau pansamentul cu o
pasãre spintecatã de vie. Astfel :
Cocoº. Gãinã. În Oltenia, puiul de gãinã, spintecat de viu, se
aplicã pe bube sau rãni ce nu se vindecã curînd13. Tot astfel cautã sã
vindece rãnile þiganii din Transilvania : aplicã peste ele o gãinã
neagrã, spintecatã de vie14. În judeþul Baia, buba neagrã se vindecã
punînd peste ea pielea unui pui, cu pene cu tot ; pentru viermi, se
procedeazã tot astfel, dar puiul trebuie sã fie negru15. În Bucovina,
babele întrebuinþeazã gãinile, sfîrtecate de vii drept în douã, la o
mulþime de boale, mai ales la dureri de piept ºi contra boalei celei
rele16. Tot în Bucovina se crede cã un cocoºel negru, sfîrticat în
douã ºi pus la rãnile cu viermi, înainte de a i se rãci carnea, scoate
viermii ºi vindecã rãnile17. D-rul Leon înregistreazã ºi urmãtorul
leac : Puiul de gãinã neagrã se spintecã de viu ºi se înfãºurã cu el
sîngerînd umflãtura din scrîntiturã18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ªezãtoarea, XII, 155.
Leon, Ist. natur. medic., 108.
Natur. hist., XXX, 23.
De medicamentis, XIX, 66.
De medicina, III, 29.
Leon, Ist. natur. medic., 109.
Jühling, Tiere, 123.
Natur. hist., XXX, 23.
Papahagi, Liter. pop., 260.
Dioskurides, Mat. med., II, 79.
Natur. hist., XXVIII, 58.
De medicamentis, XXVII, 98.
Laugier, Etnogr. medic., 8.
Wlislocki, Siebenb. Zigeuner, 275.
Gorovei, Credinþi, 400.
Marian, Ornitologia, II, 254 ; cf. Leon, Ist. natur. medic., 91.
Marian, Ibidem, II, 248.
Ist. natur. medic., 91.

¬ 20

62

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

Porumbel. Se spintecã de viu un porumbel ºi i se bea sîngele sau
i se înghite inima, cînd suferã cineva de ofticã sau de bãtaie de
inimã1. În judeþul Iaºi, porumbeii, spintecaþi de vii, se recomandã ca
leac pentru tifos2. Aceeaºi credinþã în eficacitatea sîngelui de porumbel
existã ºi în Franþa. Se povesteºte cã, în timpul unei epidemii de
febrã tifoidã, un conducãtor de tramvai ar fi spus unui coleg al sãu :
Nu existã boalã care sã se vindece mai uºor decît asta. N-ai decît sã
spinteci de viu un porumbel, sã-l pui pe fruntea bolnavului ºi sã-l
laºi acolo pînã putrezeºte. Cînd porumbelul a ajuns în aceastã stare,
bolnavul e pe deplin vindecat. Am comunicat cele auzite unui doctor,
ºi el mi-a rãspuns : Aºa se întîmplã într-adevãr, dar dacã astfel de
leacuri simple ar fi cunoscute de toatã lumea, noi doctorii am muri
de foame3. În judeþul Neamþ (ºi în judeþul Timiº, dupã un corespondent), se vindecã negii frecîndu-i cu sînge de porumbel4. Tot astfel
ºi în Bavaria5. Broasca, o umflãturã ce se formeazã sub pielea de la
pleoapele ochilor sau a obrajilor, se vindecã de asemenea cu sîngele
unui porumbel spintecat de viu6. În judeþul Argeº, ca leac contra
albeþii, se picã de douã ori seara în ochi sînge de porumbel. ªi
scriitorii romani recomandã adesea sîngele de porumbel ca leac pentru
durerile de ochi7. Pentru pistrui, se taie un porumbel, în momentul
cînd iese popa cu Învierea, ºi se dã cu sîngele pãsãrii pe obraz8. ªi în
Silezia se întrebuinþeazã sîngele de porumb pentru a face sã disparã
pistruii9. Cu sînge de porumbel, amestecat cu untdelemn, se face o
alifie pentru vindecarea pecinginii10. Cînd copiii au fras (boalã
caracterizatã prin crampe ºi convulsii), se spintecã de vii doi
porumbei ºi se leagã, plini de sînge, la tãlpile copiilor11. E interesant
de observat cã exact în acelaºi mod, ºi pentru aceeaºi boalã a copiilor,
se procedeazã în Bavaria12.
Raþã. Sîngele de rãþoi negru se bea cu rachiu pentru gãlbinare ; se
bea cald, pentru a opri vãrsãturile de sînge. Pus în vin sau în lapte
dulce, se bea de cãtre cei ce bãnuiesc cã au fost otrãviþi13. În cazul
acesta din urmã se obiºnuieºte ºi la bulgari sã se bea sînge de rãþoi,
pus în lapte14. Într-o carte de leacuri germanã, publicatã în 1563, se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

În toatã þara ; cf. ºi Leon, Ist. natur. medic., 95 ; Voronca, Datinele, 449.
Gorovei, Credinþi, 400.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 300.
Leon, Ist. natur. medic., 95.
Lammert, Volksmedizin, 195.
Leon, Ist. natur. medic., 95, 122.
ªezãtoarea, VIII, 136 ; Pliniu, Natur. hist., XXIX, 38 ; Marcellus, De
medicamentis, VIII, 134, 161 ; Celsus, Medic., VI, 6, 39 ; Plinius Secundus,
Medic., I, 9.
Leon, Ist. natur. medic., 95.
Drechsler, Schlesien, II, 95, 226.
Leon, Ist. natur. medic., 95.
Ibidem ; cf. ºi Bargheer, Eingeweide, 271.
Lammert, Volksmedizin, 125.
Leon, Ist. natur. medic., 105 ; cf. ºi Gorovei, Credinþi, 3359.
S. Vateff, în Sbornik, XXI, 4.
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recomandã de asemenea sîngele de raþã ca antidot pentru cei
otrãviþi1. La romani, sîngele de rãþoi se lua pentru a opri diareea2.
Rîndunicã. Sîngele de rîndunicã, amestecat în bãutura cuiva, îl
vindecã de beþie3.
Þarcã (coþofanã). Sîngele de þarcã se dã de bãut celor ce suferã de
nãduºalã (emfizem pulmonar)4.
Vrabie. Pentru friguri, se taie capul unei vrãbii ºi se lasã sã curgã
cîteva picãturi de sînge pe o bucãþicã de zahãr, care se mãnîncã5.

C) Peºti, batracieni, crustacee etc.
Lin. Linul, spintecat de viu ºi bãtut cu o muche, ca sã se sfarme
oasele, se leagã la locul bolnav al acelora ce pãtimesc de rast, ºi se
lasã acolo o zi ºi o noapte. Pentru durerile de pîntece sau de stomac,
se presarã linul despicat cu spirt ºi cu afion ºi se aplicã pe pîntece6.
Broascã. Se crede cã broasca are darul de a absorbi toate
necurãþeniile din apã ºi din aer. Se mai crede cã poate extrage
veninul din orice ranã, ºi de aceea e deseori întrebuinþatã în terapeutica popularã pentru vindecarea rãnilor. Dacã are cineva vreun
buboi care nu vrea sã spargã, apoi sã ia o broascã, s-o frîngã în douã
ºi s-o punã cînd e caldã ºi sîngerîndã pe buboi, care apoi se sparge7.
Pentru sugerea veninului la bolnavii de bube, de vãrsat, de cancer etc.
se aplicã ºi în alte þãri broaºte pe rãni : la francezi, la italieni, la
germani, la cehi8. Pãrul la deget (o bubuliþã la degetele de la mîini,
de care sufãr mai ales femeile care se înþeapã cu acul la cusut) se
vindecã spintecînd o broascã rîioasã ºi punînd-o la deget9. Tot astfel
dr. Leon : Spintecatã de vie, broasca se pune cu partea sîngerîndã la
rana din înþepãturã, pãr sau dalac10. La aromâni, sugelul se vindecã
astfel : se ia un brotãcel, se despicã în douã, se presarã cu zahãr ºi se
pune deasupra bubei11. În Belgia, sugelul se vindecã vîrînd degetul
bolnav în gura unei broaºte12. Legãtura de broaºte pisate, pusã pe
pîntece, e bunã de facere uºoarã13. În sudul Franþei se pune de
asemenea o broascã pe pîntecele femeii care trebuie sã nascã, spre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jühling, Tiere, 190.
Pliniu, Natur. hist., XXX, 20.
Gorovei, Credinþi, 212.
Leon, Ist. natur. medic., 85, 109.
Ibidem, 111.
Leon, Ist. natur. medic., 96.
Gorovei, Credinþi, 369.
Sébillot, Folkl. de France, III, 286 ; Rolland, Faune, XI, 109 ; Pitrè, Usi,
III, 367 ; Wuttke, Volksaberglaube, 116 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin
II, 316, 402.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 141.
Ist. natur. medic., 81.
Papahagi, Liter. pop., 272.
Harou, Fokl. de Godarville, 18.
Gorovei, Credinþi, 2548.
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a-i uºura durerile facerii1. ªi pentru bolfe (anginã diftericã) e bunã
legãtura de broaºte pisate, pusã la gît2.
Rac. Racii, pisaþi de vii, se aplicã pe buric ºi la ºale, unde stau 24
de ceasuri, ca sã tragã vãtãmãtura3.
ªopîrlã. În judeþele Botoºani ºi Covurlui  poate ºi aiurea  se
ung cu sînge din coadã de ºopîrlã negii care se fac pe mîini4. Acelaºi
procedeu se întrebuinþeazã în Franþa, în regiunea Vosgilor5, ºi la fel
se proceda în veacul al XVI-lea în Germania6. Mijlocul acesta de
vindecare îl gãsim recomandat ºi de Pliniu7, dupã care îl înregistreazã
apoi Marcellus Empiricus8 ºi Plinius Secundus9.
Ploºniþã. În fine, spre a încheia aceastã lungã înºirare de leacuri,
în care sîngele intrã ca factor de cãpetenie, sã amintim cã dezgustãtoarea insectã, ploºniþa, e pusã ºi ea la contribuþie de cãtre medicina
empiricã pentru vindecarea ulcioarelor de la ochi ºi a albeþii. Se prinde
o ploºniþã, se freacã cu degetele ºi, cu sîngele ei, se unge ulciorul sau
albeaþa, care îndatã se vindecã, de parcã n-ar mai fi fost10.

Oasele
¬ 22 Termenul os (dim. oscior, mai rar osiºor, osuºor, osuþ)  moºtenit din
latinul ossum  e întrebuinþat tot mai rar în Moldova ºi în Bucovina,
unde-i face concurenþã sau l-a înlocuit cu desãvîrºire termenul de
origine slavã ciolan (v.sl. ålan¾), iar în nordul Transilvaniei, în
Maramureº ºi în Þara Oaºului tinde sã disparã dinaintea concurentului ciont, de origine maghiarã (csont).
Din cele 226 de oase ºi oscioare care alcãtuiesc scheletul omului,
foarte puþine au, în graiul poporului, cîte o numire specialã. Le vom
examina mai tîrziu la locul lor.
E interesant de notat urmãtoarele expresii caracteristice : e numai piele ºi oase, e numai oase înºirate, îi numeri oasele de slab ce e,
e slab de-i fluierã vîntul prin oase, despre un om foarte slab, cãruia-i
poþi numãra coastele ; cu oasele goale, gol de tot, despuiat, în pielea
goalã ; a rupe (sau a muia) oasele cuiva, a-l snopi în bãtaie ; a bãga
frica (sau spaima) în oase, a-l umple de groazã ; ud pînã la oase, ud
leoarcã, muiat pînã la piele ; a-ºi odihni oasele, a se odihni ; a-i trece
ciolan prin ciolan, a fi frînt de obosealã etc.
Un ciolan mare e numit hodolan, Ban. odolo÷.
1. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 859.
2. ªezãtoarea, I, 81.
3. Leon, Ist. natur. medic., 104.
4. Ibidem, 108 ; Rev. Ion Creangã, IV, 361.
5. Mélusine, III, 283.
6. Jühling, Tiere, 18.
7. Natur. hist., XXX, 23.
8. De medicamentis, XXXIV, 8, 105.
9. De medicina, III, 29.
10. Marian, Insectele, 450.
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Articulaþiile oaselor se numesc încheieturi.
Oasele moi, cartilajele, sînt numite ronþ sau zgîrci.
Oasele pãrãsite sau ciolanele de mort au ºi ele o întrebuinþare
în practicile medicale ale poporului. Astfel, în judeþul Prahova, oasele
pãrãsite se fierb, ºi cu spuma lor se ung bubele numite plescaiþã1.
În Bucovina, se aplicã la gîtul bolnavilor de gîlci o bucatã de
bostan turcesc copt, presãrat cu ciolane de mort pisate2. Tot aºa, în
Silezia, la cei ce sufãr de gîlci sau de gutã, li se atinge gîtul cu oase
de mort3. În altã regiune a Germaniei (Oldenburg), se piseazã oase
de mort ºi se pun, fãrã ºtirea bolnavului, în mîncarea celuia ce suferã
de bube4. Tot pentru bube sau bolfe, se recomandã bolnavului, în
Moldova, sã le atingã de trei ori cu un ciolan de mort5. Tot astfel se
procedeazã la norvegieni, cînd omul e lovit de dambla sau de o durere
fulgerãtoare6. În judeþul Tutova se freacã negii cu un ciolan de gãsit,
fãrã a rosti vreo vorbã7.
În magia imitativã, se recomandã omului sã poarte la sine un os
de vitã crãpatã, ca sã-i crape duºmanii8.
Vom studia acum pãrþile trupului dupã regiunile lui anatomice.
Ca ºi în ºtiinþã, poporul împarte corpul în : cap, trunchi ºi mãdulare.

Capul
Termenului cap, moºtenit din latinescul caput, ca ºi majoritatea ¬ 23
termenilor privitori la corpul omenesc, nu-i face concurenþã, decît în
glumã ºi în bãtaie de joc, expresiile împrumutate din alte limbi, ca :
glavã (slav), bostan (turc.), dovleac (turc.), tigvã, tivgã, tiugã sau
tidvã (srb.-bulg.), acestea din urmã întrebuinþate mai adesea pentru
un cap pleºuv sau cu înþelesul de craniu.
Dintre credinþele poporului privitoare la cap însemnãm urmãtoarele :
1. Cînd se lovesc doi copii cap în cap, trebuie îndatã fiecare sã scuipe
jos, cãci altminteri :
a) Nu mai cresc9.
b) Capãtã bube dulci10.
c) Le mor pãrinþii 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leon, Ist. natur. medic., 99.
Marian, Descîntece, 126.
Drechsler, Schlesien, II, 292, 295.
Strackerjan, Aberglaube, I, 90.
ªezãtoarea, I, 192. La fel procedeazã rutenii din Ucraina, cînd vor sã
vindece bolfele numite mertva kistka adicã os mort (Hovorka-Kronfeld,
Volksmedizin, II, 395).
Liebrecht, Volkskunde, 313.
Dupã un corespondent.
Leon, Ist. natur. medic., 8 ; Gorovei, Credinþi, 1250.
ªezãtoarea, VI, 57 ; Rev. Ion Creangã, VI, 57, 113 ; Gorovei, Credinþi,
3627.
Rev. Ion Creangã, III, 279 ; IV, 182.
Gorovei, Credinþi, 2391.
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2. Cînd un copil cade ºi se loveºte cu capul de ceva, existã obiceiul
sã se toarne puþinã apã în acel loc, ca sã nu i se facã un cucui în
cap 1. Alteori se scuipã pe jos ºi se apasã cu latul sau cu muchea
unui cuþit locul de pe frunte sau de pe cap, unde s-a lovit. În
acelaºi mod se procedeazã la germani, la norvegieni, la estoni ºi
aiurea2 .
3. Cînd aude cineva primul tunet, primãvara, sã se loveascã uºor în
cap cu o pietricicã, cu o bucatã de fier sau cu muchea toporului, ca
sã-i fie capul tare, ca piatra sau ca fierul ºi sã nu-l doarã capul
peste an3. Aceastã credinþã e foarte rãspînditã în Europa. O regãsim
la bulgari, la polonezi, la populaþiile muntene ale Galiþiei, la
estoni, în Silezia etc.4

Spãlatul capului
¬ 24 Lãutul, adicã spãlarea capului, e supus unor anumite reguli pe care
le observã cu stricteþe femeile de la þarã :
a) Duminica nu se lau, cãci fac bube sau capãtã dureri de cap5.
b) Lunea femeia nu se lã, cã e rãu de urît, adicã o urãsc oamenii6.
Rãmîne vãduv(ã) bãrbatul sau femeia care-ºi spalã capul într-o
luni7. Fata care se lã într-o luni se va mãrita cu un bãtrîn8.
c) Sã nu se spele nimeni pe cap marþea, cã-i tare rãu de nãpaste9.
Femeii care se spalã pe cap în aceastã zi îi moare curînd
bãrbatul10.
d) Miercuri sã nu te speli pe cap, cã rãmîi vãdanã11, sau, dacã eºti
fatã, ai sã te mãriþi cu un vãduv12. Sã nu te lai miercurea, cã nu-þi
putrezeºte capul dupã moarte13. De se va la femeia 9 miercuri
1. Ioneanu, Superstiþii, 22.
2. Andree, Braunschweig 422 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 519 ; Drechsler,
Schlesien, II, 292 ; Liebrecht, Volkskunde, 312 ; Hovorka-Kronfeld,
Volksmedizin, II, 393 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 1202.
3. Rev. Ion Creangã, II, 188, 245 ; III, 245, 371 ; IV, 114 ; V, 149, 312,
371 ; VI, 145, 308 ; VII, 145 ; Voronca, Datinele, 787 ; ªezãtoarea, II,
194 ; VI 25 ; Pamfile, Vãzduhul, 89.
4. Sbornik XXVIII, 27 ; Lud, XI, 199 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin,
II, 193 ; Grimm, Mythologie, III, 490 ; Drechsler, Schlesien, II, 136.
5. ªezãtoarea, VI, 23 ; Rev. Ion Creangã, IX, 177. În Bucovina se zice cã
celui ce se lã duminica îi va putrezi trupul, cînd va muri, dar pãrul îi
va rãmînea întreg (Gorovei, Credinþi, 1245).
6. Rev. Ion Creangã, IV, 182 ; Voronca, Datinele, 271, 272.
7. Ibidem, 271.
8. Ibidem.
9. Gorovei, Credinþi, 1843 ; Rev. Ion Creangã, III, 44 ; IV, 149 ; VI, 112,
271, 308.
10. Marian, Sãrbãtorile, I, 101.
11. Voronca, Datinele, 272 ; Rev. Ion Creangã, III, 309.
12. Ibidem, VI, 271.
13. Voronca, Datinele, 272.
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dupã olaltã, sau timp de un an de zile, miercurea, la lunã nouã, îi
va muri bãrbatul1. Aromânii cred ºi ei cã nu e bine sã se spele pe
cap miercurea2.
Joia e bine sã se spele pe cap fetele, înainte de a rãsãri soarele3.
Au noroc la dragoste dacã se lau ºi se piaptãnã în aceastã zi4.
Vinerea sã nu te lai, cã-þi cade pãrul ori te doare capul5. Sã nu te
lai vinerea, dacã vrei sã nu te urascã lumea6. Dacã o femeie se
spalã pe cap 9 vineri de-a rîndul ºi aruncã apa pe un cîine rãu, îi
moare bãrbatul 7. Dacã se lã cineva vinerea, îi cresc toate
buruienile ºi bãlãriile în grãdinã ºi în semãnãturi8. Nu e bine sã
te lai lunea, miercurea ºi vinerea, cã te vor durea ochii9.
Numai sîmbãta e bine sã te lai, mai ales înainte de a rãsãri
soarele10. Dacã te lai sîmbãtã dimineaþa, Maica Domnului e lîngã
tine, iar dacã te lai seara, vin diavolii11.
În sãptãmîna brînzei, numitã ºi sãptãmîna albã, nu e bine sã te
lai, cãci îþi albeºti pãrul ºi îmbãtrîneºti curînd12.
La Probejenii (6 August) nu e bine sã se laie fetele, cã nu le mai
cresc coadele13.
Sã nu te lai cînd e un mort în casã ori în mahala, cã-þi cade pãrul14.
Cînd te lai seara, sã nu laºi mult în casã lãutoarea, cã se poate
întîmpla sã se cutremure pãmîntul, ºi atunci ºi þie-þi va tremura
capul cît vei trãi15.

Craniul
Cutia osoasã a creierilor e numitã de popor cãpãþînã (lat. cap¹tºna) ºi ¬ 25
þeastã. Aceastã formã e relativ recentã, cãci n-o întîlnim în textele
vechi, unde se gãseºte numai forma þest (þãst). Aºa, de pildã, în
Tetravanghelul lui Coresi (1560-61 ) : Duserã el la locul Golgothei,
ce iaste de se spune locul þãstului 16. Sau, în cronica lui Moxa (1620) :
Ferecã Crum þestul capului lui Nichifor cu aur17. Acest cuvînt,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rev. Ion Creangã, II, 101 ; Voronca, Datinele, 272.
Cosmulei, Datinele, 44.
ªezãtoarea, III, 200.
Voronca, Datinele, 897.
Rev. Ion Creangã, III, 371 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 327.
Ghiluºul, I, Nr. 9, 15.
Voronca, Datinele, 274.
Gorovei, Credinþi, 440.
ªezãtoarea, XII, 165.
Ibidem, III, 200.
Rev. Ion Creangã, III, 371.
ªezãtoarea, III, 123 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 83 ; Gorovei,
Credinþi, 3060 ; Rev. Ion Creangã, III, 212.
R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 83.
Rev. Ion Creangã, III, 339.
Ibidem, III, 44.
Marcu, XV, 22.
Hasdeu, Cuvente, I, 383.
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derivat din lat. t µstu, care avea înþelesurile de capac de oalã ºi oalã
de lut, s-a pãstrat în toate limbile romanice cu înþelesuri diferite,
dar în v.fr., în span. ºi în port. are, ca ºi în româneºte, sensul de
craniu, în afarã de acela de capacul de lut în care se coace pîinea.
De la plur. þeste al lui þest s-a refãcut forma de sing. fem. þeastã. Un
alt termen pentru craniu e scãfîrlie, cu o mulþime de variante
dialectale : scãfîrlie, scofîrlie, sclãfie etc., derivat din scafã (gr.-biz.
sav;h (care, pe lîngã înþelesurile de strachinã mare de lemn ºi
cãuº, e întrebuinþat de Cavalerul Stamate ºi cu sensul de craniu.
Aºa, de pildã, în versurile : ...subt a lui talpe, Pîrîesc ciolane º-a
morþilor scafe1, iar în alt loc : Am sã te jîpoi de viu ºi din scafa ta sã
beu2. Tot cu înþelesul de craniu se întrebuinþeazã ºi termenii tigvã
(tidvã etc.), de care am vorbit în alt loc (¬ 23), hîrcã ºi cioarcã, a cãror
origine e dubioasã.
Se crede cã tigva de om, arsã în foc, e bunã de leac contra
ameþelii3. Aceeaºi credinþã exista în veacul al XVII-lea în Germania4.

Creºtetul
¬ 26 Creºtetul e numit ºi cleºtele capului, expresie care apare aproape
numai în descîntece. În judeþul Mehedinþi i se zice teme5, ºi tot astfel
în Banat (pron. dial. t ïeme), termen împrumutat din sîrbeºte (teme).
În judeþul Dolj se crede cã copilului care are douã creºtete, îi va
muri mama6.
Bãrbatul cu douã creºtete se va însura de douã ori, iar femeia,
dacã are douã creºtete, va lua doi bãrbaþi7.
Un alt termen pentru creºtet e moalele capului. Dar, de fapt, prin
aceastã expresie se înþeleg fontanelele  în special cea din creºtetul
capului  adicã acea parte a craniului care, la copii, nu e încã pe
deplin osificatã. Se zice, la noi, cã nu se întãreºte moalele capului, la
copil, pînã nu va putea rosti cuvîntul piatrã8. Ceva mai deosebit în
judeþul Mehedinþi : Cînd copilul e mic, temea îi e moale ; pufãie cînd
i-o apeºi cu mîna ºi se întãreºte cînd va zice «piatrã»9.

Pãrul
¬ 27 Fiecare din firele ºi, în mod colectiv, toate firele ce acopãr pielea
capului ºi a restului corpului poartã numirea de pãr, cuvînt moºtenit
din lat. pilus, ca ºi formele corespunzãtoare din celelalte limbi romanice.
1.
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Musa, Vettonica, 223.
Ibidem, 246.
Gorovei, Credinþi, 4484.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 212.
Boceanu, Glosar, 23.
Gorovei, Credinþi, 4492.
Pãcalã, Rãºinari, 160.
Ioneanu, Superstiþii, 21.
Boceanu, Glosar, 23.
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Pãrul mai lung din creºtetul capului, precum ºi cel de pe ceafã,
lãsat pe umeri, e numit cu termenii de origine slavã chicã ºi plete.
Pãrul împletit e numit coadã (lat. coda) sau cosiþã (bulg. kosica),
ori, provincial, gîþã, de origine necunoscutã. Aceºti doi din urmã
termeni sînt întrebuinþaþi în special spre a denumi coadele sãtencelor nemãritate, pe care le poartã atîrnate sau învîrtite în jurul
capului. De aci ºi expresia a împleti cosiþa albã, sau, provincial, a
împleti gîþe albe1, cu înþelesul de a rãmînea fatã bãtrînã, nemãritatã.
Un smoc de pãr pe frunte sau pe creºtetul capului e numit moþ.
Pãr mult ºi zbîrlit, mare ºi nepieptãnat, e numit ciuf ºi, ironic,
hãlãciugã. Cînd pãrul e zbîrlit ºi ridicat în sus, se zice cã e vîlvoi sau
vulvoi.
Mai multe fire de pãr la un loc alcãtuiesc o ºuviþã sau o viþã de pãr.

Culoarea pãrului
Dupã culoare, pãrul poate fi negru ca pana corbului, bãlan sau bãlai, ¬ 28
roºcat (roºcovan) etc. Despre oamenii cu pãrul roºu e o credinþã
generalã, la noi ºi la mai toate popoarele din Europa, cã sînt rãi la
suflet ºi trebuie sã te fereºti de ei. Cînd omul înainteazã în vîrstã
cãrunþeºte, adicã pãrul lui devine cãrunt sau alb. Cîteodatã pãrul
albeºte înainte de vreme, de pe urma unei boli, a unei spaime grozave
sau a necazurilor. De aci expresiile : mi-au ieºit peri albi, am
îmbãtrînit de multe necazuri ; mi-a scos peri albi, m-a necãjit rãu,
mi-a adus multe supãrãri, m-a îmbãtrînit înainte de vreme. Cine
însã are fire de pãr alb în cap, cînd e încã tînãr, se zice cã va avea
noroc în viaþã2. Norocoºi se crede cã sînt ºi oamenii pãroºi, adicã al
cãror trup e acoperit cu mult pãr3.

Îngrijirea pãrului
Pãrul e o podoabã a capului. De aceea se dã o deosebitã atenþie ¬ 29
creºterii lui.
E obiceiul, în Bucovina, sã se dea moaºei, la naºterea copilului, un
fuior rãºchirat, ca sã-i creascã micuþului pãrul lung ºi frumos ca fuiorul4.
În special fetele se îngrijesc sã le creascã pãrul frumos. De aceea,
la Sîn-Toader, se observã anumite practici pentru împlinirea acestui
scop. Astfel :
a) Fetele se spalã pe cap înainte de ziuã ºi nu ies afarã pînã nu s-au
lãut, înainte de a-ºi scoate Sîn-Toader caii la pãºune, ca sã nu le
pascã aceºtia pãrul peste an5. Ele se roagã sã le creascã cosiþele
1. Sevastos, Nunta, 4.
2. Rev. Ion Creangã, XII, 43.
3. Gorovei, Credinþi, 3037 ; Rev. Ion Creangã, VI, 271. Aceeaºi credinþã
existã ºi la evrei (Bonnerjea, Dict. of Superst., 118).
4. Voronca, Datinele, 1061.
5. Marian, Sãrbãtorile, II, 52 ; Rev. Ion Creangã, IV, 393 ; Gorovei,
Credinþi, 3072 ; Voronca, Datinele, 764.
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ca coadele iepelor. Tot astfel fac ºi flãcãii, rugîndu-se sã le
creascã pletele ca coamele cailor. În lãutoare pun în special stroh
(ogrinji), adicã scuturãturã de fîn din ieslea cailor sau a vitelor, ºi
iarbã-mare (Inula helenium)1.
b) Mamele, dupã ce ºi-au lãut copilele ºi le-au pieptãnat, le împletesc
coada ºi, trãgîndu-le de pãr, zic :
Toadere, Sîn-Toadere,
Dã coadã (sau : cosiþã) fetei
Cît coada iepei2.
c) Dupã ce s-au lãut ºi s-au pieptãnat, bãrbaþii îºi reteazã pletele ºi
puþin din pãrul de la frunte, iar fetele reteazã puþin vîrful cozilor.
Pãrul tãiat îl pun într-o scorburã de rãchitã, ca sã le creascã
pãrul iute ca crengile rãchitei ºi sã nu-i doarã capul peste an3.
d) În Banat, fetele se duc în noaptea de Sîn-Toader în pãdure, culeg
rãdãcini de oman (Inula helenium) pe care le fierb ºi se spalã cu
leºia lor pe cap. Dupã aceea, cu ochii închiºi, se ºterg ºi, cu pãrul
despletit, se duc în grajd unde trag calul, boul sau vaca de coadã,
urîndu-ºi sã le creascã ºi lor pãrul tot aºa de lung cît coada acestor
animale. Se feresc însã de a se uita în jos, ca nu cumva sã zãreascã
o pisicã, un cîine sau o gãinã, cãci atunci le-ar rãmînea pãrul
scurt ca ºi cozile acestora sau le-ar cãdea pãrul, ori ar cãpãta
dureri de cap4.
e) Se recomandã fetelor, dacã vor sã le creascã pãrul, sã fure cînepã
din ogor ºi frunze de nuc de la altã casã, fãrã sã fie vãzute, ºi sã
le bage în apa cu care se spalã pe cap5.
f) Dacã fetele dau cu salcie pe pãr în ziua de Florii, le creºte pãrul6.
g) Cine are pãr mic sã mãnînce splinã de porc, cã-i creºte pãrul7.
Alte leacuri întrebuinþate pentru creºterea pãrului se vor vedea
în lucrarea pe care o vom publica mai tîrziu despre medicina
empiricã.
¬ 30

Pe cît e de frumos pãrul lung ºi bogat, pe atît e de urît, în special
la fete, pãrul scurt sau rar. Se întîmplã adesea ca bãrbaþilor sã le
cadã pãrul cu totul ºi sã rãmînã che(l)i sau pleºuvi, pleºivi, pleºi sau
pelegi. Pentru o fatã însã, pierderea pãrului e un adevãrat blestem
pe capul ei. De aceea, în imprecaþiile pe care le rosteºte descîntãtoarea
împotriva deochiului personificat, întîlnim adesea versurile urmãtoare :
1. ªezãtoarea, I, 128 ; III, 149 ; Rev. Ion Creangã, II, 295 ; V, 50 ; Gorovei,
Credinþi, 2068, 3069, 3070 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 40 ; An. Arh.
de Folkl., IV, 68.
2. Marian, Sãrbãtorile, II, 60.
3. Ibidem, II, 62 ; Sevastos, Nunta, 4.
4. Marian, Sãrbãtorile, II, 63-64.
5. Voronca, Datinele, 531. În mod simbolic, femeile din jud. Lãpuºna,
cînd se duc la rodini sã vazã pe lãuzã aduc copilului, dacã e fatã,
fuioare de cînepã, ca sã-i creascã fetei gîþele (An. Arh. de Folkl., II, 95).
6. ªezãtoarea, VI, 49 ; Gorovei, Credinþi., 3059.
7. Rev. Ion Creangã, IV, 149.
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De-o fi deocheat de fatã mare,
Sã-i cadã cosiþele,
Sã rãmîie chealã,
Sã rîdã lumea ºi þara de ea...1.

Ca sã-ºi fereascã pãrul, atît femeia, cît ºi bãrbatul trebuie sã se
pãzeascã de anumite lucruri, în special :
1. Sã nu mãnînce seminþe de tivgã (Lagenaria vulgaris), cã-i rãmîne
capul luciu ca o tivgã2.
2. Femeia sau fata sã nu-ºi spele capul dinaintea unui bãrbat3.
3. Fata sã nu-ºi punã o pãlãrie de bãiat în cap, cã-i cade pãrul tot.
Dacã apucã însã s-o punã în cap, din neºtiinþã, s-o scuipe în fund
ºi s-o azvîrle jos repede4.
4. Sã nu punã nimeni sita în cap, cã-i cade pãrul5.
5. Cînd s-a sfîrºit pînza de þesut ºi se taie de pe rãzboi, toate femeile
care se aflã atunci în acea odaie trebuie sã-ºi acopere pãrul cu
basmale, cãci altfel li se paºte (= li se taie) pãrul6.
6. Fetele sã nu mãnînce despletite, cã le cade pãrul7.
7. Femeia sã nu vinã de la mort cu pãrul despletit, cã-i cade pãrul8.
8. Fata sã nu lingã lingura, nici sã mãnînce din oalã, cã se va mãrita
cu un bãrbat pleºuv9.
9. Nici femeia însãrcinatã sã nu mãnînce din oalã sau sã pãtuleascã
mãmãliga, cãci copilul ce va naºte va fi fãrã pic de pãr pe cap10.
Pãrul creþ e frumos la copii. Femeia însãrcinatã, dacã va culege în ¬ 31
poalã talaºi de la rîndea, va face copilul cu pãrul creþ11. În Germania
e credinþa cã, dacã se înveleºte cu un cojoc copilul abia nãscut, va
cãpãta pãr creþ12. În Rusia, copilul se pune pe un cojoc, cînd trebuie
sã fie tuns, ca sã i se încreþeascã ºi lui pãrul, cum sînt miþele
cojocului13. Dacã i se încreþeºte unei copile pãrul de la ceafã, va mai
cãpãta surori14. Se crede cã oamenii cu pãrul creþ sînt mari
mincinoºi15.

1. Laugier, Etnogr. medic., 114.
2. ªezãtoarea, VI, 49 ; Voronca, Datinele, 1137 ; Marian, Naºterea, 409 ;
Gorovei, Credinþi, 3063.
3. Ibidem, 3064.
4. Rev. Ion Creangã, V, 311, 340.
5. Voronca, Datinele, 227.
6. Gorovei, Credinþi, 354 ; Voronca, Datinele, 1085.
7. ªezãtoarea, III, 122 ; Gorovei, Credinþi, 3066.
8. Ibidem, 3065.
9. Voronca, Datinele, 162, 225.
10. Ibidem, 230 ; ªezãtoarea, VI, 49.
11. Ioneanu, Superstiþii, 6.
12. Grimm, Mythologie, III, 460.
13. Zelenin, Russ. Volkskunde, 304.
14. Gorovei, Credinþi, 3054 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 190.
15. Gorovei, Credinþi, 3099.
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Despre oamenii al cãror pãr din creºtetul capului stã drept, se
zice cã sînt rãi1.
Dacã pãrul cuiva e aºezat astfel încît are douã învîrticuºuri sau
doi colaci în creºtetul capului, adicã pãrul rãsucit în douã direcþii
deosebite, ca ºi cînd ar avea douã creºtete, va avea douã cununii,
adicã se va însura sau se va mãrita de douã ori2. Tot astfel cred ºi
aromânii3. E curios cã aceeaºi credinþã o regãsim ºi la sicilieni4. Se mai
crede la noi cã cei cu pãrul astfel dispus vor fi norocoºi în viaþã5.
Credinþe asemãnãtoare gãsim de altfel ºi la alte popoare6.

Tunsul
¬ 33 Credinþa omului primitiv cã existã o legãturã simpaticã între el ºi
toate pãrþile corpului sãu s-a pãstrat pînã în ziua de astãzi la toate
popoarele de pe pãmînt. Aceastã legãturã nu se pierde nici cînd
diverse pãrþi din corpul lui au fost despãrþite de trup, de pildã pãrul
ºi unghiile7. De aceea se observã cu sfinþenie la toate popoarele
anumite practici, cînd se tunde pãrul. Astfel, la noi :
a) Cînd copilul este mai mãriºor, i se ia din pãr, adicã i se taie un
moþ din pãr. Pînã la luarea din pãr, copilul nu se tunde, cãci
capãtã dureri de cap8 sau e rãu de foc9. Acest moþ i se taie copilului
de cãtre naº sau de naºã-sa10 ºi i se dã cînd se face mare11. Tot de
cãtre naº i se taie moþul copilului ºi la slavi. În genere, copilul nu
se tunde pînã la un an, cãci, altminteri, cînd va creºte mare, se va
face hoþ12. Aceastã ciudatã credinþã o gãsim ºi la germani13.
b) Ca sã creascã pãrul, e bine sã-l retezi numai cînd creºte luna14.
Aceastã credinþã e foarte veche  o aveau ºi romanii  ºi o regãsim
la cele mai multe popoare din Europa ºi din celelalte continente15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rev. Ion Creangã, XII, 43.
Ibidem, III, 310 ; VI, 109 ; Gorovei, Credinþi, 1778 ; Pãcalã, Rãºinari, 93.
Cosmulei, Datini, 17.
Pitrè, Medicina, 61-62.
Gorovei, Credinþi, 2751.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1248.
Frazer, Rameau dor, 217.
Rev. Ion Creangã, I, 148.
Gorovei, Credinþi, 1384.
ªezãtoarea, XII, 168 ; Voronca, Datinele, 509, 1137 ; Rev. Ion Creangã,
IV, 328.
ªezãtoarea, VI, 24.
An. Arh. de Folkl., III, 49.
Drechsler, Schlesien, I, 216 ; Meyer, Badisches Volksl., 50 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.
Rev. Ion Creangã, IV, 82 ; Gorovei, Credinþi, 3062.
Frazer, Golden Bough, VI, 133 urm. ; Grohmann, Aberglauben, 30 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1255 ; Sébillot, Folkl. de France,
I, 44 ; Bernoni, Credenze, 41 ; Orain, Ille-et-Vilaine, II, 123 ; Harou,
Traditionnisme, 18 ; Zanazzo, Usi, 58 ; Bastanzi, Superstizioni, 15, 129 ;
Krauss, Volksglaube, 15 etc.
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c) Nu e bine sã te tunzi vinerea1. Tot astfel cred ºi italienii2. În
Germania se crede, dimpotrivã, cã e bine sã te tunzi numai într-o
vineri, ca sã-þi creascã pãrul frumos, sã fii ferit de dureri de ochi
ºi de urechi etc.3

Pieptãnatul
¬ 34
ªi cu privire la pieptãnat, sînt anumite reguli de pãstrat. Astfel :
a) Nu e bine sã te piepteni în anumite zile ale sãptãmînii, ca marþea
ºi vinerea4, cã-i rãu de nãpaste sau de dureri de cap. În aceste zile
nu se piaptãnã femeile nici la huþulii din Bucovina5. Tot de teama
durerilor de cap, nu se piaptãnã vinerea femeile din Iugoslavia3,
pe cînd sãsoaicele din Ardeal nu se piaptãnã în aceastã zi de frica
bubelor7.
b) De asemenea, în anumite zile de sãrbãtoare, ca Sf. Andrei ºi
Sf. Dumitru, precum ºi în zilele de Filipi, femeile se feresc de a se
pieptãna de teama lupilor8. Cel ce umblã cu pieptenele în ziua de
Sf. Andrei va fi mîncat de lup ; de aceea, mai cu seamã femeile, se
feresc, în acea zi, nu numai de a umbla cu pieptenele, dar nici a-i
rosti numele9.
c) Te mãnîncã lupii, ºi dacã te piepteni noaptea10.
d) Cînd e cineva bolnav de lingoare, sã nu se pieptene deloc, cã
moare11.
e) Cînd e un mort în casã, sã nu se pieptene nimeni, cã-i amorþeºte
capul12.
Din Antichitate ºi pînã în ziua de astãzi, la toate popoarele
civilizate, pãrul despletit, la femei, e semn de jale. De aceea se zice,
la noi, cã, dacã umblã femeia cu coadele despletite, trage a moarte
pentru bãrbatul ei13. ªi grecii din insula Lesbos cred cã va muri
bãrbatul acelei femei care umblã cu pãrul despletit14.
1. Rev. Ion Creangã, II, 210 ; An. Arh. de Folkl., I, 225.
2. Bernoni, Credenze, 41 ; Amalfi, Tradizioni, 73. În Abruzzi, dimpotrivã,
se recomandã tunsul vinerea (Finamore, Credenze, 59).
3. Wuttke, Volksaberglaube, 314 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1255.
4. Rev. Ion Creangã, II, 101 ; IV, 149 ; Voronca, Datinele, 1086 ; Gorovei,
Credinþi, 2515 ; Pãcalã, Rãºinari, 162.
5. Kaindl, Huzulen, 80.
6. Gjorgjeviä, Narodni obiåajii.
7. Haltrich, Siebenb. Sachsen, 288.
8. ªezãtoarea, III, 150 ; Gorovei, Credinþi, 1966, 1977, 3165 ; Rev. Ion
Creangã, V, 371.
9. Hasdeu, Etymol., 1184.
10. Rev. Ion Creangã, IV, 240 ; V, 179.
11. Ibidem, XII, 26.
12. Voronca, Datinele, 1072. În Abruzzi (Italia), femeile nu se piaptãnã
cînd e un mort în casã, de teamã sã nu-ºi piardã pãrul (Finamore,
Tradizioni, 100).
13. Gorovei, Credinþi, 2268.
14. Georgeakis-Pineau, Folkl. de Lesbos, 328.
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O credinþã al cãrei substrat e, fãrã îndoialã, un precept de igienã :
pruncul sã nu fie alãptat de mamã, cînd are pãrul despletit, cãci se
umple copilul de bube în gurã1.
Printr-un fel de magie imitativã, se deznoadã cozile ºi se despleteºte
pãrul femeilor care se trudesc sã nascã2. Aceastã practicã e foarte
veche. O pomeneºte, considerînd-o ca simplã superstiþie, medicul
Soranus din Efes (circa 100 d.Hr.)3, iar la romani, femeile însãrcinate
nu aveau voie sã intre în templul Junonei Lucina, ca sã se roage, decît
despletindu-ºi pãrul4. Ca ºi la noi, sîrboaicele îºi deznoadã cozile,
cînd se trudesc sã nascã. La fel se procedeazã ºi în Abruzzii Italiei5.

Ce se face cu pãrul tuns etc.
¬ 35 Tot din pricina legãturilor simpatice care existã între pãr ºi restul
corpului (v. ¬ 33), nu se poate lepãda oriunde pãrul tuns sau rãmas
pe pieptene, ci trebuie sã se pãzeascã urmãtoarele reguli :
a) Pãrul acesta trebuie aruncat în foc, ca nu cumva sã-l ia cineva ºi
sã facã farmece cu el6. Tot astfel se recomandã în unele regiuni
din Franþa, din Germania, din Italia ºi de aiurea7.
b) Cei mai mulþi sînt însã de pãrere cã acest pãr nu trebuie aruncat
în foc, cãci respectivul va cãpãta dureri de cap sau va fi sã-ºi
piardã puterea8. O credinþã foarte rãspînditã la noi e cã, dacã
aruncã cineva pãrul tuns sau rãmas dupã pieptãnat, Maica
Domnului se repede plîngînd sã-l scoatã de acolo, în vreme ce
dracul rîde ºi se bucurã9. ªi în alte þãri, în Franþa, Germania,
Italia etc., cred mulþi cã pãrul nu trebuie aruncat în foc, altminteri
cel ce o face va suferi de dureri de cap10.
c) Pãrul trebuie mãturat ºi pus undeva, ca sã nu-l calce lumea, cãci
nu mai creºte sau poate pricinui omului dureri de cap. Unii sînt
de pãrere cã trebuie pus în streaºina casei11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ªezãtoarea, VI, 23.
Rev. Ion Creangã, III, 244 ; An. Arh. de Folkl., I, 150 ; IV, 78.
Ed. Ros., 240, 14.
Ovidiu, Fast., III, 257-258 : Si qua tamen gravida est, resoluto crine
precetur, Ut solvat partus molliter illa suos.
Stern, Türkei, II, 295 ; Finamore, Tradizioni, 63.
Gorovei, Credinþi, 3051.
Frazer, Rameau dor, 221 urm. ; Wuttke, Volksaberglaube, 314 ;
Drechsler, Schlesien, II, 266 ; Grimm, Mythologie, III, 457, 485 ; Pitrè,
Medicina, 62 ; idem, Usi, IV, 115, 322.
ªezãtoarea, II, 194 ; Rev. Ion Creangã, VII, 145 ; Gorovei, Credinþi,
3041, 3045 ; Pãcalã, Rãºinari, 160.
ªezãtoarea, VI, 49 ; Gorovei, Credinþi, 3042, 3043. E interesant de
observat cã ºi în unele regiuni ale Germaniei (Allgäu) se crede cã
Maica Domnului plînge, însã numai cînd nu se aruncã pãrul în foc
(Reiner, Allgäu, II, 447).
Rev. des trad. pop., XXIX, 153 ; Bernoni, Credenze, 41 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., III, 1273 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 314.
ªezãtoarea, III, 47 ; Gorovei, Credinþi, 3046, 3047 ; Novacoviciu, Comoara
Bãn., II, 53 ; Cosmulei, Datini, 53.
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d) Mulþi cred însã cã pãrul nu trebuie mãturat, ci sã fie strîns cu
mîna ºi pus în gard, cãci pãrul omului fiind numãrat, pe cealaltã
lume i se cere, ºi atunci trebuie sã se ducã sã-l strîngã de unde l-a
pus ºi sã-l arate1. Tot astfel se crede ºi în Germania, în Franþa, în
Irlanda, la armeni, la turci, la indienii din America etc.2
e) Cînd se tunde pãrul fetelor mici sau cînd se piaptãnã, pãrul se
pune într-o baligã ºi se lipeºte de gard, ca sã creascã lung ºi
frumos3.
f) Cînd se tunde copilul, e bine sã se bage pãrul la rãdãcina unui
pom sau într-o scorburã de nuc, ca sã creascã lung ca pomul4. Tot
astfel se procedeazã ºi în Germania5.
g) Pãrul tuns sau rãmas pe pieptene nu trebuie aruncat în gunoi,
cãci îl pot lua vrãbiile ºi sã-ºi facã din el cuiburi, ºi atunci i-ar
cãdea omului pãrul sau ar suferi de dureri de cap. Aceastã
credinþã e foarte rãspînditã, mai ales în Germania6.
Cît priveºte celelalte credinþe în legãturã cu pãrul, precum :
înnodarea lui la cel ce suferã de dureri de cap sau cãruia-i curge
sînge din nas, despre îngroparea lui pentru vindecarea epilepsiei,
despre afumarea cu pãr de om sau de animale etc., le vom examina
la locul lor în altã lucrare consacratã medicinei empirice.

Fruntea
Dupã credinþa poporului, oamenii cu fruntea latã sînt foarte deºtepþi7. ¬ 36
Aceasta reiese ºi din versurile populare :
Badea-i lesne de a-l cunoaºte,
Cã-i înalt ºi subþirel...
ªi-i de-o palmã lat în frunte
ªi nu prea grãeºte multe8 .

De aci ºi expresia : a fi de ºapte palme în frunte, a se distinge prin
calitãþi extraordinare.

1. Voronca, Datinele, 1291 ; Gorovei, Credinþi, 3048 ; Rev. Ion Creangã,
VI, 109.
2. Meyer, Badich. Volksl., 512 ; Andree, Braunschweig, 403 ; Rev. Trad.
pop., I (1886), 234 ; Frazer, Rameau dor, 221.
3. ªezãtoarea, II, 194 ; III ; 149 ; Gorovei, Credinþi, 3046, 3061 ; Rev. Ion
Creangã, VII, 145. Tot astfel se procedeazã ºi la ruºi (Zelenin, Russ.
Volkskunde, 304).
4. Gorovei, Credinþi, 3057 ; Jarnik-Bîrseanu, Doine, 332.
5. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1272 ; Grohmann, Aberglauben, l69.
6. Gorovei, Credinþi, 723, 3044, 3045 ; Rev. Tudor Pamfile, II, 35 ; Grimm,
Mythologie, III, 457, 473 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 258 ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 314 ; Meyer, Badisch. Volksl., 512 ; Drechsler, Schlesien,
II, 266 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 375 ; Grohmann, Aberglauben, 63 ;
Frazer, Rameau dor, 219 etc.
7. Gorovei, Credinþi, 1441.
8. Jarnik-Bîrseanu, Doine, 136.

76

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

Tîmplele
¬ 37 Regiunea temporalã e numitã, în cea mai mare parte a þãrii, tîmplã
(lat. vulg. templa = clas. tempora), care apare în cîteva puncte din
teritoriul þãrii deformat în plîntã ºi, pe alocuri, în tîmpla (sau tîmpu)
capului. În Banat ºi în partea de sud-vest a Transilvaniei predominã
forma ochiu (ãl) orb care corespunde termenilor srb. slepo oko, bulg.
slêpo oko ºi ung. vakszem. Acesta din urmã a pãtruns ºi în limba
românã, în cîteva puncte din Maramureº, Sãlaj, Bihor ºi Ciuc, sub
forma vacsem. În Bãnat mai circulã ºi formele ochiu (ãl) mort, osu
(ãl) mort ºi moiºte, care mai are ºi înþelesul de creºtet. În nord-vestul
Transilvaniei se aude ºi expresia moartea calului (sau cailor), care
se explicã prin vulnerabilitatea acestei pãrþi a capului.

Sprîncenele
¬ 38 Dupã o credinþã foarte rãspînditã, atît la noi cît ºi la alte popoare,
cei cu sprîncenele îmbinate au darul funest de a deochea. O gãsim
astãzi, în Europa, la germani ºi la saºii din Transilvania, la unguri,
la cehi, la slovaci ºi la sloveni, la bulgari, la sîrbi, la greci etc.
Aceeaºi credinþã o aveau grecii din Antichitate ºi romanii. La vechii
indieni, oamenii cu sprîncenele îmbinate erau consideraþi ca vrãjitori,
pe cînd astãzi, la multe popoare din Europa, aceastã dispoziþie a
sprîncenelor îi trãdeazã pe moroi, pe strigoi ºi pe cei ce se prefac în
vîrcolaci1.
De þi se zbate sprînceana dreaptã, vei primi o veste bunã ; de þi se
zbate cea stîngã, vei avea o sfadã cu cineva2.

Ochii
¬ 39 Ne vom ocupa înainte de toate de terminologia ochiului din punct de
vedere anatomic.
Orbitele, adicã gãunoºiturile craniului în care sînt aºezaþi ochii,
se numesc adîncãturi, gãvane, scovîrlii ºi melcii ochilor.
Globul ochiului se numeºte bulbuc, boboº sau gogoaºã.
Sclerotica e numitã albul ochiului (sau ochilor), albuº, albeaþã ºi,
mai rar, albiturã.
Pupila o numeºte poporul luminã sau lumina ochiului, lumea
ochilor, luminiþã ºi, în Oltenia, vedere.
Membranele mobile ce acoperã ochii se numesc pleoape.
Pãrul pleoapelor e numit gene (sing. geanã).
1. Marian, Naºterea, 352 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 256 ; Grimm, Mythologie,
II, 918 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 220, 408 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des
Abergl., I, 704 ; Haltrich, Siebenb. Sachsen, 255 ; Fronius, Bauernleben,
19 ; Grohmann, Aberglauben, 25 ; Bonnerjea, Dict. of Superst., 95 ;
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 76 ; II, 806 ; Seligmann, Der böse
Blick, I, 75.
2. Rev. Ion Creangã, VI, 110.
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Unghiul dinspre tîmple la fiecare ochi se numeºte coada ochiului.
Dacã o fatã e virginã, se cunoaºte dupã coada ochiului, cãci aceasta
trebuie sã fie prinsã (lipitã) ; în cazul cînd nu mai e fecioarã, se
desprinde pînã la capãt1.
Dupã culoare, ochii pot fi negri, cãprii sau cãprui, albaºtri, mierii
(sau mierîi), verzi etc.
Cei mai frumoºi, dupã estetica poporului român, sînt ochii negri.
Vorba cîntecului :
Mîndro, doi ochi ca la tine
Nu mai sînt în sat la mine...
Aºa negri, frumuºei,
Ca cireºele-n oltoiu,
Care-s coapte la rãcoare,
De nu-s grãbite la soare2 .

De cei cu ochii de altã culoare trebuie sã te fereºti, în special de
cei cu ochii albaºtri3 sau verzi4, cãci au darul nenorocit de a deochea.
Frumoºi sînt ochii mari, dar nu cei holbaþi, zgîiþi, bulbucaþi,
bolboiaþi, bolboºaþi, bolovãniþi, bleojdiþi, boldiþi etc., cãci omul cu
ochii mititei e om rãu5. Pe lîngã-aceasta, cei cu ochii mici ºi vîrîþi în
fundul capului se crede cã pot deochea.
Nu sînt plãcuþi la vedere cei ce se uitã cruciº, ai cãror ochi sînt
încruciºaþi, cei chiombi, spanchii, saºii etc., adicã cei ce cautã cu un
ochi la slãninã ºi cu altul la fãinã, mai ales cã au puterea de a
deochea. De aceea femeia însãrcinatã se fereºte de a turna cuiva
apã îndãrãt, cãci face bãieþi încruciºaþi6. Capãtã ochi încruciºaþi ºi
copiii care se uitã prin sitã sau prin ciur7.
Clãtirea unuia din ochi era socotitã, încã din cele mai vechi
timpuri, la indieni, la greci ºi la romani, ca o prevestire bunã sau
rea8. Aceastã credinþã s-a pãstrat pînã în zilele noastre la mai toate
popoarele din Europa ºi din America9.
La noi, cînd þi se bate ochiul drept, e semn cã vei avea o bucurie ;
cînd þi se bate cel stîng, îþi vesteºte o supãrare10. Sau : cînd se
clãteºte ochiul stîng, te vorbesc duºmanii : atunci sã faci ochiului
1. Voronca, Datinele, 1145.
2. Jarnik-Bîrseanu, Doine, 37.
3. Gorovei, Credinþi, 1087, 1088 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 254. Tot astfel
se crede în Turcia ºi în Siria.
4. Gorovei, Credinþi, 1090 ; Rev. Ion Creangã, III, 181. Tot astfel cred ºi
francezii.
5. Rev. Ion Creangã, V, 369.
6. ªezãtoarea, VI, 20.
7. Gorovei, Credinþi, 2882.
8. Cf. Grimm, Mythologie, II, 935.
9. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 697 ; Pitré, Medicina, 72 ; Zanazzi,
Usi, 153 ; Finamore, Tradizioni, 222 ; Bernoni, Credenze, 31 ; Grohmann,
Aberglauben, 222 ; Stemplinger, Aberglaube, 26 urm. ; Strauss, Bulgaren,
281 ; Georgeakis-Pineau, Folkl. de Lesbos, 334 ; Knortz, Körper, 81.
10. Gorovei, Credinþi, 2845 (cf. ºi 2874-78) ; An. Arh. de Folkl., V, 163.
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cruce de 3 ori ºi sã nu spui la nimeni, cã nu se va mai clãti ; cînd se
clãteºte ochiul drept, înseamnã bine1. Cînd i se bate cuiva, în special
unui bolnav ochiul de mai multe ori ºi în mai multe rãstimpuri, e semn
de moarte2.

Uitãtura
¬ 40 Nu e bine sã se uite cineva seara într-o oglindã, cã moare3 sau
orbeºte4 ori vede numai stafii5. Alþii cred cã-l va urî lumea6 sau va
îmbãtrîni curînd7. Credinþe asemãnãtoare, sau chiar identice, se
gãsesc la mai toate popoarele din Europa8.
În special copilul, pînã n-a împlinit un an, nu trebuie lãsat sã se
uite în oglindã, cãci îi vor creºte dinþii anevoie, va deveni gîngav sau
va rãmînea mut, ori i se va schimba faþa ºi se va face urît. Dupã alþii,
copilul poate sã se deoache singur ºi va plînge noaptea, iar cînd va
creºte mare, va deveni curvar9. Tot astfel cred ºi alte popoare în
Europa10.
La aromâni, copilul nu e lãsat sã se priveascã în oglindã pînã la
vîrsta de trei ani, cãci riscã sã devinã epileptic11.
Femeia îngreunatã sã nu se uite în oglindã, cãci se sperie copilul
într-însa ºi poate cãpãta boala copiilor12.
Nici lãuza nu trebuie sã se uite în oglindã, cãci i se poate arãta
necuratul13. Aceeaºi credinþã o întîlnim ºi la germani, cehi, sîrbi,
unguri etc.14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Rev. Ion Creangã, V, 367.
Marian, Înmormîntarea, 3.
Rev. Ion Creangã, III, 279 ; IV, 22.
Ibidem, III, 148 ; Leon, Ist. natur. medic., 7 ; Gorovei, Credinþi, 2896.
Rev. Ion Creangã, III, 339.
Voronca, Datinele, 994 ; Rev. Ion Creangã, VI, 112 ; Gorovei, Credinþi,
2898.
Voronca, Datinele, 994 ; ªezãtoarea, XII, 154 ; Gorovei, Credinþi, 2897.
Grimm, Mythologie, III, 438 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 261 ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 600 ; Grohmann, Aberglauben, 224 urm. ; Seligmann,
Der böse Blick, I, 180 urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 785,
IX, 566 ; Sébillot, Folkl. de France, I, 139 ; Pitrè, Usi, IV, 322 ; Finamore,
Tradizioni, 222.
Voronca, Datinele, 514, 993 ; Rev. Ion Creangã, II, 189 ; Gorovei,
Credinþi, 1098, 1137, 1138, 2903.
Grimm, Mythologie, III, 435 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 600 ; Drechsler,
Schlesien, I, 212 ; Seligmann, Der böse Blick, I, 179 urm. ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., IX, 566 ; Bernoni, Credenze, 39 ; idem, Tradizioni,
150 ; Finamore, Tradizioni, 77 ; Honfroy, Lenfant et sa mère, 142 ;
Rougé, Touraine, 3 etc.
Marian, Naºterea, 338.
Voronca, Datinele, 994.
Ibidem.
Drechsler, Schlesien, I, 204 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 464, 576 ;
Seligmann, Der böse Blick, I, 181 urm.
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Bolnavul sã nu se uite în oglindã, cã se îmbolnãveºte mai rãu.
Aceeaºi credinþã o au ºi germanii, cehii ºi italienii1.
Sã nu te uiþi dupã un bubos în oglindã imediat, ci mai tîrziu, cãci
altfel îi iei bubele2.
Nu te uita în oglindã cu o femeie ce are menstruaþia, cãci capeþi
pete pe obraz3.
Sã nu te uiþi în oglindã cînd mãnînci, cã-þi mãnînci norocul4. Dacã
se uitã cineva pe geam sau pe gaura cheii în casa altuia, i se face
ulcior la ochi5.
Noaptea, pe întuneric, nu e bine sã se uite cineva îndãrãt, cãci
rãmîne cu gîtul strîmb6.
Cine se uitã la gãinã cînd ouã, orbeºte7.
Cînd vin flãcãii ºi fetele mari, la Paºti, de la bisericã, sã se uite în
fîntînã, ca sã fie ca apa de frumoºi tot anul8.
Dacã se uitã cineva pe fereastrã, dimineaþa, cînd se deºteaptã,
uitã cele visate peste noapte9. Aceeaºi credinþã existã la sîrbi ºi la
italieni10.

Lacrimile. Plînsul
Cînd unui bolnav i se umplu ochii de lacrimi, fãrã sã spunã ceva, e ¬ 41
semn cã va muri11. În alte þãri se crede, dimpotrivã, cã se va
însãnãtoºi12.
Lacrimile care cad pe obrazul mortului îl frig ca apa clocotitã ºi-i
îneacã sufletul13. Aceastã credinþã e foarte rãspînditã în Europa ºi în
alte continente14.
Dacã-i mor cuiva copiii, nu e bine sã plîngã mult, cãci micuþii vor
trebui, pe ceea lume, sã bea lacrimile15.
1. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 511 ; Grohmann, Aberglauben, 151 ; Bernoni,
Tradizioni, 158.
2. Gorovei, Credinþi, 373 ; Rev. Ion Creangã, VIII, 207, 274.
3. Voronca, Datinele, 994.
4. Gorovei, Credinþi, 2095, 2736.
5. Leon, Ist. natur. medic., 151 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 180 ; Rev.
Ion Creangã, IV, 330 ;
6. ªezãtoarea, III, 47 ; Gorovei, Credinþi, 2672.
7. Ibidem, 1497.
8. Ibidem, 98.
9. Ibidem, 4126 ; Rev. Ion Creangã, IV, 48.
10. Krauss, Sitte, 664 ; Bernoni, Credenze, 32.
11. Gorovei, Credinþi, 2432.
12. Grimm, Mythologie, III, 444 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 261 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 323.
13. Marian, Înmormîntarea, 115.
14. Panzer, Bayer. Sagen, I, 261 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX,
330 ; Grimm, Mythologie, III, 447 ; Bonnerjea, Dict. of Superst., 255.
15. Gorovei, Credinþi, 2430. Aceeaºi credinþã o au ºi alte popoare (cf.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 330).
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Copilul care plînge în timp ce-l boteazã va trãi mult1. Tot aºa cred
ºi polonezii2. Grecii din insula Lesbos au credinþa cã va ajunge om
mare3.
Sã nu legeni pe braþe copilul, cînd plînge la botez, cã-i vor cãdea
dinþii4.
Copiii nebotezaþi care plîng mult cer, prin plînsul lor, botezul5.
Copiii care plîng mult cobesc a moarte pentru ei sau pentru unul din
pãrinþii lor6.
Dacã, la botez, curge vreuna din lumînãri, copilul toatã viaþa lui
va plînge. Dacã lumînãrile nunilor curg în timpul cununiei, atunci
mirii vor plînge toatã viaþa lor7.
Sã nu dai foc din casã, cînd ai copil mic, cã plînge copilul. Dacã
însã e neapãrat nevoie, rupe o zdreanþã de la cel care cere ºi arunc-o
pe foc, sau aruncã îndãrãt peste prag un cãrbune8.
Sã nu ieºi din casa cuiva cu þigara aprinsã, cãci plîng copiii celui
cu casa9.
Dacã se scaldã copilul dupã apusul soarelui, capãtã plînsori ºi nu
poate dormi10.
Nu e bine sã laºi pelincile spãlate afarã dupã apusul soarelui, cã
plînge copilul peste noapte11. Aceeaºi credinþã o au ºi germanii12.
Cînd plînge un copil mic în somn, se crede cã i se aratã în vis
Maica Domnului ºi-i spune cã-i moare mama. Tot aºa cred ºi
aromânii13.
Cine nu plînge cînd îl muºcã un cîine, îi va trece degrabã14.
Cine plînge în ajunul Crãciunului sau al Bobotezei va plînge tot
anul15.
Mãrgelele, ca ºi mãrgãritarele, sînt asemãnate cu lacrimile, la
mai toate popoarele. De aceea se zice, la noi, cã flãcãul care-ºi pune
mãrgele la gît va plînge cînd va fi mare sau cînd va fi beat16.
Mireasa trebuie neapãrat sã plîngã în ziua nunþii, mai ales cînd
o piaptãnã. Dacã, din întîmplare, nu-i vin lacrimi, atunci vine o babã
sau o nevastã cu o ceapã zdrobitã ºi i-o dã pe la ochi, ca sã mai plîngã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marian, Naºterea, 180 ; Gorovei, Credinþi, 321.
Mater. antrop., IX, 149.
Georgeakis-Pineau, Folkl. de Lesbos, 330.
Gorovei, Credinþi, 1143.
Ioneanu, Superstiþii, 26.
Gorovei, Credinþi, 2307.
Ibidem, 1040, 1914.
Rev. Ion Creangã, III, 339 ; Marian, Naºterea, 360 ; Sevastos, Cãlãtorii, 29.
Rev. Ion Creangã, III, 340 ; ªezãtoarea, XII, 156 ; Gorovei, Credinþi, 887.
Marian, Naºterea, 113 ; Gorovei, Credinþi, 3509.
Rev. Ion Creangã, II, 211 ; Marian, Naºterea, 119.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 97.
Marian, Naºterea, 373 urm.
Rev. Ion Creangã, II, 211.
Gorovei, Credinþi, 3193.
Rev. Ion Creangã, III, 338 ; VI, 19, 113 ; Gorovei, Credinþi, 2135, 2136,
3281.
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puþin, sã nu stea cu ochii uscaþi1. Cu cît mireasa va vãrsa mai multe
lacrimi, cu atît vacile vor da mai mult lapte2 . Plînsul miresei,
oarecum obligatoriu, îl întîlnim ºi la alte popoare, în special la slavi,
iar raportul simbolic între lacrimile miresei ºi laptele vacii îl
constatãm ºi la cehi3.

Nasul
O credinþã foarte rãspînditã, la noi ºi la alte popoare, e cã, dacã-l ¬ 42
mãnîncã pe cineva nasul, are sã mãnînce bãtaie, îi va fi ciudã de ceva
sau va plînge4.
Se numeºte muscã o vînã la rãdãcina nasului, foarte aparentã
la unele persoane. Se zice cã nu vor trãi mult copiii care au o astfel
de muscã la nas5. Exact aceeaºi credinþã o întîlnim la multe alte
popoare : la italieni, la germani, la cehi, la americanii din Statele
Unite etc.6
Femeia însãrcinatã sã nu mãnînce melci, cãci copilul ce va naºte
va fi mucos7. Aceeaºi credinþã o au ºi iugoslavii8.

Strãnutul
Strãnutul a fost ºi este considerat, atît la popoarele primitive, cît ºi ¬ 43
la cele civilizate, din cele mai vechi timpuri ºi pînã în ziua de astãzi,
ca un semn supranatural, iar poporul l-a interpretat în diferite
chipuri, socotindu-l ca o prevestire bunã sau rea, dupã împrejurãri.
La baza tuturor credinþelor privitoare la strãnut stã concepþia strãveche, pãstratã încã la multe popoare primitive, cã, în timp ce omul
strãnutã, îi intrã sau îi iese, prin nãri, un duh rãu sau o pãrticicã din
suflet9. Teama de a nu i se întîmpla ceva rãu, ba chiar moartea, celui
ce strãnutã, a fãcut sã se recurgã, la popoarele civilizate, la cunoscuta
urare ce se adreseazã în asemenea împrejurare : Doamne-ajutã ! Sã-þi
fie de bine! Sãnãtos ! etc., cum se obiºnuieºte la noi. Tot astfel, la
francezi : À vos souhaits ! À votre santé ! ; la italieni : Alla salute !
Viva ! Felicità ! ; la spanioli : Dios le ayude ! ; la germani : Helf Gott !
1. Marian, Nunta, 384.
2. Rev. Ion Creangã, II, 158 ; IV, 395.
3. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 564 ; Grohmann, Aberglauben, 120, 231 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 327 urm.
4. Rev. Ion Creangã, III, 150, 213 ; IV, 21 ; ªezãtoarea, I, 125 ; XIX, 141 ;
Gorovei, Credinþi, 2517 ; Haltrich, Siebenb. Sachs., 315 ; Bernoni,
Credenze, 29 ; John, Erzbirge, 35 ; Liebrecht, Volkskunde, 327 ; Hahn,
Alban. Stud., 158 ; Bonnerjea, Dict. of Superst., 183.
5. Pãcalã, Rãºinari, 160.
6. Pitrè, Medicina, 65 ; Andree, Braunschweig, 288 ; Bargheer, Eingeweide,
131 ; Grohmann, Aberglauben, 151 ; Bonnerjea, Dict. of Superst., 275.
7. ªezãtoarea, XII, 161.
8. Krauss, Sitte und Brauch, 534.
9. Cf. Saintyves, Eternuement, 10 urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
VI, 1072 ; Amalfi, Tradizioni, 202.
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Prosit ! Gesundheit ! ; la englezi : God bless you ! ; la ruºi : Na
zdorovie ! ; la polonezi : Na zdrowie ! ; la sîrbi : Na zdravlje ! ; la bulgari : Na zdrave ! ; la albanezi : shëndét ! (= sãnãtate) ; la greci :
giavsou ! (= sãnãtate þie) etc.
Vechii greci urau celui ce strãnuta : zh'qi Zeu' sw'son (= sã trãieºti,
Zeus sã te pãzeascã)1. Dupã cum raporteazã Pliniu, împãratul
Tiberiu, care era o fire posomorîtã, pretindea sã i se ureze sãnãtate,
cînd se întîmpla sã strãnute, chiar atunci cînd se afla în trãsurã. ªi
Pliniu se întreabã mirat : de unde vine obiceiul de a se face urãri
celui ce strãnutã ?2. I se poate rãspunde acum cã era un obicei
magico-religios, un fel de conjuraþie avînd ca scop sã înlãture efectele
dezastruoase ale acþiunii duhului rãu, strecurat prin nãri în corpul
celui ce a strãnutat3. În Bucovina se crede cã dacã strãnutã cineva
noaptea, trebuie neapãrat sã i se ureze : sãnãtos !, cãci altfel se
poate întîmpla sã se afle vreo strigoaicã pe-acolo, care sã-l poceascã
sau sã-l omoare. Se povesteºte cã a fost un fecior de boier care-ºi
propusese sã plece seara la drum. Calul îi sta legat afarã, numai sã-l
încalece ºi sã porneascã. Un tîlhar însã, vãzînd calul, se apropie sã-l
fure. Tocmai atunci vede prin fereastrã un strigoi care se apropiase
de patul feciorului de boier ºi era gata sã-l poceascã. Atunci se
întîmplã ca feciorul sã strãnute. Sãnãtos ! a strigat tîlharul de
afarã, iar strigoiul de ciudã a crãpat ; cãci, de nu-i ura tîlharul
sãnãtate, feciorul boierului era mort. Auzind cei din casã zgomotul,
au ieºit afarã, întrebînd ce este. Veniþi singuri ºi veþi vedea  le
rãspunse tîlharul  sã vã încredinþaþi ce treabã v-am fãcut. ªi le
arãtã strigoiul crãpat. Cu toþii s-au bucurat ºi i-au dat de bunãvoie
calul. De atunci a rãmas obiceiul ca totdeauna sã se zicã la cel ce
strãnutã : sãnãtos !4.
La noi, cînd strãnutã un copil mic, trebuie neapãrat sã-i urezi :
Doamne, ajutã-i cu bine ! sau sãnãtos ! ca sã creascã mare5. Pînã ºi
calului trebuie sã-i zici : sãnãtos ! cînd strãnutã6. În Franþa, bretonii
din Finistère fac ºi ei invocaþii în favoarea cailor, cînd aceºtia
strãnutã, ºi-i recomandã Sfîntului Eloi, patronul lor7.
Una din credinþele cele mai rãspîndite e urmãtoarea : dacã a
strãnutat cineva îndatã dupã ce el însuºi sau altul a afirmat ceva,
spusele lui sînt adevãrate sau se vor împlini în viitor8. Aceastã
1. Anthol. gr., II, 13, 11.
2. Natur. hist., XXVIII, 2 (5) : Cur sternuentes salutamus ? quod etiam
Tiberium Caesarem, tristissimum, ut constat, hominum, in vehiculo
exegisse tradunt... ?.
3. Cf. Saintyves, Eternuement, 25.
4. Voronca, Datinele, 1074 ; Rev. Ion Creangã, VI, 51.
5. Rev. Ion Creangã, II, 51, 296. Tot aºa în Germania (Strackerjan,
Oldenburg, I, 69). În Austria se crede cã, dacã nu i se ureazã sãnãtate
copilului cînd strãnutã, vine diavolul ºi-l schimbã (Bargheer,
Eingeweide, 126).
6. Voronca, Datinele, 1075 ; Gorovei, Credinþi, 3514.
7. Saintyves, Eternuement, 93.
8. ªezãtoarea, II, 66 ; Voronca, Datinele, 1074 ; Gorovei, Credinþi, 3587-88.
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credinþã e atestatã ºi la grecii din Antichitate1 ºi o împãrtãºesc astãzi
cele mai multe popoare din Europa2.
Dupã credinþa rabinilor, strãnutul era, la început, o prevestire de
moarte, dar patriarhul Iacov ar fi obþinut de la Dumnezeu ca efectul
lui sã se schimbe în bine3.
Dupã Aristotel, dimpotrivã, strãnutul e o favoare a cerului pe
care trebuie s-o primim ºi s-o cinstim ca pe un lucru sfînt ºi ca un
semn de sãnãtate deplinã. Aceastã credinþã e împãrtãºitã de Hipocrat,
care socoteºte chiar cã femeia însãrcinatã e plinã de noroc, cînd
strãnutã mai des4.
În timpurile noastre, cu foarte puþine excepþii, strãnutul e
considerat ca o prevestire bunã, e semn de chef ºi de veselie5. La noi,
ca ºi aiurea, i se dau încã interpretãri diferite dupã timpul, dupã
împrejurarea în care se produce ºi dupã frecvenþa lui. Astfel :
Cine strãnutã în seara de Sf. Vasile va avea noroc tot anul6 sau va
primi daruri a doua zi7. Aceastã credinþã o gãsim ºi la alte popoare8.
Dimpotrivã, cine nu strãnutã în ziua de Anul Nou, acela nu va
ajunge pînã la anul viitor9.
Cînd un copil strãnutã la lãsatul secului, atunci sã i se dãruiascã
o vitã oarecare, ca sã aibã parte ºi noroc de ea10.
Vinerea, fiind o zi nefastã, cine strãnutã în aceastã zi dimineaþa,
va avea supãrare peste zi11.
Dacã strãnutã cineva sîmbãtã dimineaþa, nu va sfîrºi lucrul ce
ºi-a propus12.
1. Odiss., XVII, 541-546 ; Xenophonte, Anabasis, III, 2, 9.
2. Grimm, Mythologie, III, 443 ; Andree, Braunschweig, 402 ; Panzer,
Bayer. Sagen, I, 262 ; Grohmann, Aberglauben, 223 ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 309 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 34 ; Drechsler,
Schlesien, II, 23 ; Walther, Schwäb. Volksk., 70 ; John, Erzgebirge, 39 ;
Bargheer, Eingeweide, 125 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI,
1082 ; Abbott, Maced. Folkl., 113 ; Stern, Türkei, I, 397.
3. Saintyves, Eternuement, 31 urm. ; cf. Segal, Credinþe, 105, 128 urm.
4. Aphorismes, V, 35 (ed. Littré IV, 545).
5. Gorovei, Credinþi, 3589, 3593.
6. Ibidem, 3591 ; Laugier, Etnogr. medic., 54.
7. Rev. Ion Creangã, IV, 150. Cu privire la obiceiul de a se dãrui ceva
aceluia care strãnutã în ziua de Sf. Vasile, Del Chiaro aminteºte datina
(de pe vremea lui Constantin Brîncoveanu) de a se închina un pahar
de vin celuia ce a strãnutat la masã ºi de a i se dãrui douã bucãþi de
stofã. Dacã se întîmpla sã strãnute Domnitorul, i se dãruia, pe seama
vistieriei, o bucatã de stofã de brocart de aur pentru a-ºi face o hainã
(Del Chiaro, Istoria delle mod. rivoluz. della Valachia, ed. Iorga, 63).
8. Drechsler, Schlesien, 195 ; Bächtold-Stäubli, Wb. d. Abergl., VI, 1078 ;
Geroff, Rµånik, I, 442.
9. Marian, Sãrbãtorile, I, 149.
10. Rev. Ion Creangã, III, 212.
11. Ibidem II, 50 ; cf. Zingerle, Tirol, 123.
12. Gorovei, Credinþi, 3592 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 4 ; în
Germania se crede cã va cãpãta daruri a doua zi (Busch, Volksglaube, 17).
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Cine strãnutã de douã ori e a bine, cine strãnutã numai o datã
sau de trei ori e semn rãu1. La fel cred saºii din Ardeal ºi locuitorii
din munþii Boemiei2.
Alþii cred însã cã strãnutatul de trei ori în ºir e semn de mare chef
(Tecuci)3. Aceeaºi credinþã o regãsim ºi la alte popoare4.
La englezi gãsim urmãtoarele credinþe : Dacã intrã cineva într-o
casã ºi strãnutã o singurã datã, e semn de noroc. Dacã-þi vine cineva
în casã ºi strãnutã o datã, roagã-l sã mai stea ; dacã însã strãnutã de
douã ori, pofteºte-l sã plece. Dacã strãnutã cineva trei nopþi
de-a-rîndul de cîte douã ori, trebuie sã moarã o persoanã din casa
aceea. Dacã intrã cineva într-un han ºi strãnutã de douã ori, sã-ºi ia
catrafusele ºi sã-ºi caute alt adãpost, dacã vrea sã nu pãþeascã ceva.
Omului care strãnutã o singurã datã luni de dimineaþã, cînd se
scoalã, are sã-i meargã bine toatã sãptãmîna ; dacã strãnutã de douã
ori, i se va întîmpla contrariul5.
Japonezii cred urmãtoarele : omul care strãnutã o singurã datã e
vorbit de bine în momentul acela ; cel ce strãnutã de douã ori e vorbit
de rãu ; cel ce strãnutã de trei ori în ºir e luat în rîs de alþii ; cel ce
strãnutã de patru ori... are guturai6.
Cînd strãnutã un bolnav, e semn cã se va însãnãtoºi. Aceastã
credinþã, foarte rãspînditã la noi, o gãsim la multe alte popoare7. În
peninsula Sorrento (Italia) se crede cã cine strãnutã la începutul
unei boli nu se va mai face bine ; dacã însã strãnutã cînd începe sã se
întremeze, se va face sãnãtos8.
În Bucovina se crede cã dacã-i vine cuiva sã strãnute ºi nu poate,
e semn cã va fi purtat de nas de cineva9.

Urechea
¬ 44 Poporul nu cunoaºte decît pãrþile din afarã ale urechii : zgîrciul
urechii (pavilionul), bãrbia (lobul) ºi gaura urechii (conductul auditiv
extern). Secreþia galbenã a urechii (cerumen) o numeºte, dupã
regiuni, cearã (ceara din urechi), cleiul din urechi, mai rar im, imalã
sau lut.
Celui cu urechile lungi îi zice urecheat, iar pe acela ale cãrui
urechi sînt lungi ºi lãsate în jos îl numeºte bleg, bleonc, clãpãug etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvoraºul, XVII (1938), 228.
Haltrich, Siebenb. Sachs., 315 ; John, Erzgebirge, 38.
Gorovei, Credinþi, 722.
Saintyves, Eternuement, 105 ; Bernoni, Credenze, 35.
Knortz, Körper, 115 ; cf. Bargheer, Eingeweide, 125.
Anthropos, VII (1912) 397.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 309 ; Höfler, Organotherapie, 42 ; Bargheer,
Eingeweide, 125 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1075 ; Pitrè,
Medicina, 122, 197 ; Bernoni, Credenze, 32 ; idem, Tradizioni, 161,
181 ; Abbott, Maced. Folkl., 114.
8. Amalfi, Sorrent., 201.
9. Gorovei, Credinþi, 3590 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 4.
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Copilul cu urechile prinse jos, ale cãror loburi sînt lipite pînã jos
de pielea obrazului, e copil de cãpãtat sau are sã fie om mare1.
Femeia însãrcinatã nu trebuie sã mãnînce ficat sau rînzã de
pasãre sau de vitã, cãci se vor dezbîrna (se vor desprinde, se vor
dezlipi) urechile copilului ce va naºte2. De asemenea, nu trebuie sã
toarne apã pe urechile cãldãrii, cãci vor curge urechile copilului3.
Aceeaºi credinþã o au ºi bulgarii4.
Cînd îmbracã un copil o hainã nouã e obiceiul sã-l tragi de partea
de sus a urechii, adãugînd urarea : S-o rupi sãnãtos!.
Tot astfel se procedeazã ºi la aniversarea unui copil, urîndu-i :
Sã creºti mare!. Aceastã datinã existã ºi la italieni5.
În Banat, cînd vorbeºti de broascã, ca sã nu þi se facã broascã (o
umflãturã) sub limbã, te tragi singur de bãrbia urechii ºi zici : þîþi!6.
Aceeaºi credinþã o gãsim la sîrbi : În prezenþa unui copil nu trebuie
rostit cuvîntul aba (= broascã), cãci copilul va cãpãta junghiuri în
urechi. Dacã însã cineva, din greºealã, a rostit acest cuvînt, trebuie
sã-l tragã imediat pe copil de urechi7.
Gãurirea lobului urechii se face cu un ac de cusut, în urechile
cãruia s-a petrecut un fir de mãtase, de ibriºin sau de arnici roºu.
Lobul se înþeapã cu acul, þinîndu-se pe partea opusã o aºchie de
lemn, mai adesea de plutã. Firul de mãtase se înnoadã jos, iar locul
unde s-a înþepat se unge cu cearã topitã ºi cãlduþã, cu unt sau cu
untdelemn. Firul nu se scoate decît cînd s-a vindecat locul înþepat, ºi
atunci, ca sã nu se astupe gaura, se pun tortiþe sau cercei de metal8.
Perforarea lobului ºi petrecerea unui cercel la una din urechi se
face cîteodatã la bãieþi, ca sã trãiascã, în cazul cînd le-a murit
pãrinþilor copilul dinainte, sau ca sã nu sufere de dureri de cap9.
Copilului nou-nãscut i se gãureºte adesea lobul urechii drepte ºi i se
pune o tortiþã de aur sau de argint, cu scopul de a alunga de la dînsul
toate influenþele nefaste10.
Cînd ies plugarii la cîmp, sã nu se punã fetelor cercei, cã li se rup
urechile11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gorovei, Credinþi, 3920.
Ibidem, 3935.
Rev. Ion Creangã, VI, 52.
Stambolieff, în Sbornik, XXI, 42.
Zanazzo, Usi, 152 urm.
Novacoviciu, Comoara Banat., II, 32.
Krauss, Sitte, 549.
Laugier, Etnogr. medic., 103.
Ibidem, 27 ; Gorovei, Credinþi, 621, 3937 ; Rev. Ion Creangã, IX, 17,
232 ; Papahagi, Megl.-Rom., I, 93.
10. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1219.
11. ªezãtoarea, III, 12l.
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Þiuitul urechilor
¬ 45 Încã din vechime, þiuitul urechilor cuiva era considerat ca un semn
cã în momentul acela îl vorbeºte cineva de bine sau de rãu1. La noi,
þiuitul urechilor se interpreteazã în diferite chipuri :
a) Te vorbeºte cineva de bine ori de rãu sau te înjurã2.
b) Ai sã primeºti o veste3.
c) Þi-a dat dracul o palmã4.
d) A trecut dracul pe lîngã tine5.
O credinþã generalã în Bucovina ºi aiurea : cînd îþi þiuie în vreo
ureche, e îngerul care sunã clopoþelul ºi-þi dã de ºtire cã se apropie
diavolul. Ca sã te aperi, trebuie sã-þi faci îndatã cruce la urechea aceea6.
Dupã cum þiuitul se produce în urechea dreaptã sau în cea stîngã,
interpretarea diferã, iar pãrerile sînt împãrþite.
Dacã þiuie urechea dreaptã :
a) Vei primi o veste (bunã sau rea)7.
b) Te vorbeºte cineva de rãu8.
Dacã þiuie urechea stîngã :
a) Vei primi o veste (bunã sau rea)9.
b) Te vorbeºte cineva de bine10.
La mai toate popoarele din Europa, þiuitul urechilor e interpretat
într-un fel sau altul11.
1. Astfel Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 5 : Absentes tinnitu aurium în
praesentire sermones de se receptum est.
2. Rev. Ion Creangã, III, 370 ; V, 116, 343 ; Gorovei, Credinþi, 3924.
3. An. Arh. de Folkl., V, 161.
4. Gorovei, Credinþi, 3923.
5. Ibidem, 1177.
6. Voronca, Datinele, 506. Tot aºa se crede ºi la bulgari cã a trecut un
înger pe lîngã acela cãruia-i þiuie urechea ºi omul trebuie sã-ºi facã
cruce (Strauss, Bulgaren, 281). În jud. Neamþ se zice cã, dacã-i þiuie
cuiva o ureche, trebuie sã-ºi facã cruce, cãci altfel dracul stupeºte pe
înger în ochi (Pamfile, Duºmanii, 30).
7. Izvoraºul, XVII (1938), 228 ; Gorovei, Credinþi, 3931.
8. Ibidem, 3932.
9. Ibidem, 3928-30 ; Izvoraºul XVII (1938) 228.
10. Gorovei, Credinþi, 3932.
11. Grimm, Mythologie, II, 935 ; III, 417, 437, 452, 462 ; Andree, Braunschweig,
406 ; John, Erzgebirge, 35 ; Reiser, Allgäu, II, 428 ; Strackerjan,
Oldenburg, I, 33 ; Liebrecht, Volkskunde, 327 ; Wuttke, Volksaberglaube,
308 ; Haltrich, Siebenb. Sachs., 306 ; Stemplinger, Aberglaube, 26 ;
Drechsler, Schlesien, II, 196 ; Grohmann, Aberglauben, 222 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 1530 ; VI, 1216 ; Pitrè, Medicina,
75 ; Bastanzi, Superstizioni, 120 ; Bernoni, Credenze, 30 ; Zanazzo, Usi,
153 ; Finamore, Tradizioni, 222 ; Orain, Ille-et-Vilaine, II, 26 ; Rev. des
trad. pop., II (1887), 159 ; Chesnel, Dict. des Superst., 814 ; Bonnerjea,
Dict. of Superst., 38, 84 ; Kaindl, Huzulen, 92 ; Mater. antrop., IX (II), 51 ;
XIV (II), 51 ; Strauss, Bulgaren, 281 ; Georgeakis-Pineau, Folkl. de
Lesbos, 335 ; Hahn, Alban. Studien, 158 ; Stern, Türkei, I, 397.
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Pentru a închide gura duºmanului care te vorbeºte de rãu în
momentul cînd îþi þiuie urechea dreaptã, se recomandã sã-þi muºti
umãrul stîng, pentru ca cel ce te vorbeºte de rãu sã-ºi muºte ºi el
limba, ºi sã nu te mai poatã grãi de rãu1. O credinþã aproape identicã
existã la germani : dacã-þi þiuie urechea stîngã e semn cã te vorbeºte
cineva de rãu ; ca sã-l faci sã tacã, muºcã-þi colþul de jos din stînga al
hainei sau al ºorþului, ºi atunci bîrfitorul îºi muºcã limba2. În Franþa
se recomandã aceluia cãruia-i þiuie urechea dreaptã sã-ºi muºte
degetul cel mic ºi atunci cel ce bîrfeºte îºi va muºca limba3.
Cînd îþi arde urechea dreaptã, te vorbeºte cineva de bine ; dacã e
cea stîngã, te vorbeºte de rãu4.
Un pronostic meteorologic : cînd te mãnîncã urechile are sã plouã5
sau va fi vremea rea6.
Ceara din urechi e întrebuinþatã ca leac pentru vindecarea rãnilor
din înþepãturã la picior7 ºi pentru tãmãduirea zãbalelor8. Se mai
spurcã cu clei din urechi buboaiele ºi coºurile pînã coc9.

Faþa
Faþa sau obrazul e expresia fidelã a stãrii sãnãtãþii sau sufleteºti a ¬ 46
cuiva. Vorba celuia : uitã-te la faþã ºi mã întreabã de viaþã. Omul
sãnãtos e rumen ºi gras la faþã, pe cînd cel bolnav e galben (sau
galfãd), searbãd, buged, buhav sau tras la faþã.
Dupã culoare, omul e alb (ca spuma laptelui), bãlan (sau bãlaiu),
plãviþ (plãviu, plãvan, plãvaiu) sau albineþ, negru, negricios ori
smead, rumen, roºu sau roºcovan la faþã.
În scãldãtoarea copilului nou-nãscut, dacã e bãiat, se pune bujor,
ca sã fie rumen ca bujorul10.
În dimineaþa zilei de Paºti, cînd te speli, pune în cana cu apã un
ou roºu, ºi atunci vei fi rumen la faþã ºi sãnãtos tot anul11.
La Paºti, cine merge la bisericã, sã-ºi punã un ou roºu în sîn, ca
sã fie totdeauna roºu la faþã12.
1. Gorovei, Credinþi, 3932.
2. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 421 ; cf. ºi Grimm, Mythologie, II, 462.
3. Rev. des trad. pop., XXVII (1912), 432. Tot astfel în Elveþia francezã
(Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 1021).
4. Gorovei, Credinþi, 3921, 3922 ; ªezãtoarea, I, 51 ; Rev. Ion Creangã,
VI, 110 ; cf. Cosmulei, Datini, 55. Credinþe identice gãsim ºi la alte
popoare (cf. Strauss, Bulgaren, 281 ; Bernoni, Credenze, 30 etc.).
5. Rev. Ion Creangã, III, 213 ; IV, 302 ; V, 49 ; German, Meteorologie, 5.
6. Gorovei, Credinþi, 4329. Tot aºa cred ºi bulgarii (Strauss, Bulgaren,
288).
7. Rev. Ion Creangã, V, 49.
8. Pãcalã, Rãºinari, 272.
9. Leon, Ist. natur. medic., 99.
10. Marian, Naºterea, 83.
11. Voronca, Datinele, 424 ; ªezãtoarea, VI, 46 ; Gorovei, Credinþi, 2936 ;
Rev. Ion Creangã, VII, 55.
12. Ibidem, 2931.
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Cu apa în care s-au roºit ouãle se spalã lumea pe cap, ca sã le fie
faþa roºie tot anul1.
În prima zi de Paºti, dacã mãnînci caº, vei fi alb la faþã tot anul2.
Femeia care vrea sã aibã faþa albã ºi lucie, sã se spele cu apã din
coada curcubeului3.
În seara de Boboteazã, femeile fac piftie, ca sã le fie tot anul faþa
fragedã ca piftia4.
O credinþã foarte rãspînditã la noi ºi la alte popoare : cînd îþi ard
obrajii, te vorbeºte cineva de rãu5.
Pielea obrazului, ca sã fie frumoasã, trebuie sã fie netedã, curatã.
Totuºi o gropiþã în obraji, mai ales la fete, e cît se poate de atrãgãtoare. De aceea, dupã primul scãldat al noului nãscut, moaºa îi
pune degetele cele mari de la amîndouã mîinile pe amîndouã feþele
obrazului, ca sã capete gropiþe în obraz6.
De asemenea, o aluniþã (sau alunicã) pe obrazul unei fete îi dã
cîteodatã un farmec deosebit. De aceea se obiºnuieºte, ca podoabã,
sã se formeze ºi în mod artificial cîte o astfel de petiþã neagrã pe
obraz.
Dacã însã aluniþa e mai mãricicã ºi creºte pãr pe ea, nu mai e aºa
de plãcutã la vedere. Dar, dupã credinþa poporului, de are cineva
una sau mai multe, ele sînt semne de mare noroc ºi nu trebuie sã se
taie pãrul de pe ele, cã piere norocul7.
Cînd umbli cu pui de rîndunicã, faci alunele sau pistrui pe obraz8.
Primãvara, cînd vezi rîndunele întîi sã arunci cu þãrînã peste cap, ca
sã nu faci alunele (pistrui) pe obraz peste varã9.
Despre pistrui, pete pe obraz ºi rumenele vom vorbi în altã lucrare
consacratã medicinei empirice.

Gura
¬ 47 Ca ºi nãrile, dupã credinþa tuturor popoarelor vechi ºi a multora din
ziua de astãzi, cavitatea bucalã e consideratã ca un fel de portiþã, pe
unde pot intra în corp duhurile rele sau sã se strecoare afarã sufletul
omului, în întregime ori numai o pãrticicã din el10. Românul zice
despre cineva care e greu bolnav, care n-are s-o mai ducã mult, care
1.
2.
3.
4.
5.

Laugier, Etnogr. medic., 64.
Ibidem, 65.
Gorovei, Credinþi, 1059.
Rev. Ion Creangã, II, 64.
Gorovei, Credinþi, 1248, 2870 ; Izvoraºul, XVII (1938), 149 ; Haltrich,
Siebenb. Sachs., 315 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 764.
6. Marian, Naºterea, 92.
7. Gorovei, Credinþi, 43.
8. Rev. Ion Creangã, V, 370 ; Papahagi, Liter. pop., 296.
9. ªezãtoarea, VI, 53 ; Gorovei, Credinþi, 3337.
10. Cf. Frazer, Golden bough, III, 33, 116 ; VI, 15 ; VIII, 267 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 621 ; Bargheer, Eingeweide, 355 ; Amalfi,
Sorrent., 202.
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trage sã moarã, cã e cu sufletul la gurã, ºi tot astfel se exprimã
aromânii (cu suflitlu la gurã), albanezii (me sphirt ndë gojë) ºi grecii
(meV thV yuchv stovma), pe cînd bulgarii zic cã sufletul îi e în dinþi
(duÓata mu e v zâbit×), iar cehii cã-i e pe limbã (u ma duÓi na
jazyku)1, cum de altfel se exprimã ºi austriecii ºi saºii din Ardeal : er
hat die Seele schon auf der Zunge2.
Duhurile rele, care sînt cauza tuturor boalelor ºi necazurilor ce se
abat asupra omului, se pot vîrî uºor în trupul lui, cînd deschide gura,
ºi sã-i aducã tot felul de neajunsuri. Astfel se explicã credinþa,
aproape generalã la noi, cã, dacã-i intrã cuiva o muscã în gurã  ea
fiind una din întrupãrile diavolului 3  omul va trage un necaz.
Aceeaºi credinþã o au ºi bulgarii4. În munþii Boemiei se crede chiar
cã va muri pînã la anul acela cãruia-i intrã o muscã în gurã în ajunul
Crãciunului5.
În legãturã cu credinþa cã prin gurã se poate strecura o pãrticicã
din sufletul omului e superstiþia de a nu da cuiva ceva din gurã, de
teamã sã nu-ºi dea puterea6.
Cînd intrã cineva pentru întîia oarã într-un oraº sau se duce
într-un loc unde n-a mai fost, e bine sã ia o pietricicã în gurã ºi s-o
punã sub limbã, ca sã nu i se întîmple ceva rãu acolo7. Pietrele, în
special pietricelele albe care scot scîntei cînd sînt ciocnite, au, ca ºi
focul sau fierul, virtute apotropaicã, adicã feresc de farmece ºi de
orice alte uneltiri magice duºmãnoase. În unele þinuturi din Germania,
þãranul ia o pietricicã albã în gurã, cînd seamãnã grîul, pentru ca
vrãbiile sã nu vadã boabele, cînd vor creºte spicele8.
Existã o legãturã strînsã, simpaticã, între îmbrãcãmintea pe care
o poartã omul ºi trupul lui. Orice se face unei pãrþi din îmbrãcãmintea
cuiva are o repercusiune asupra corpului sãu. Aºa se explicã credinþa
generalã, la noi ºi la multe alte popoare, cã nu trebuie sã-þi coºi
singur sau sã-þi coasã altul haina cu care eºti îmbrãcat, dacã nu þii
ceva în gurã în momentul acela : o aþã, un pai, o zdreanþã, mîneca de
la cãmaºã etc. Altfel, þi se coase mintea sau gura, devii uituc, capeþi
junghiuri etc.9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grohmann, Aberglauben, 194.
Bargheer, Eingeweide, 23.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1623 urm.
Strauss, Bulgaren, 281.
John, Erzebirge, 114.
Gorovei, Credinþi, 145, 1667.
Ibidem, 503, 504 ; Rev. Ion Creangã, VI, 18.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 1308.
ªezãtoarea, I, 277 ; XII, 155 ; Gorovei, Credinþi, 2226 ; Rev. Ion Creangã,
IV, 81 ;V, 149 ; VI, 18, 309 ; VIII, 176 ; Grimm, Mythologie, III, 443 ;
Grohmann, Aberglauben, 227 ; Drechsler, Schlesien, II, 4 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 941 urm. ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 465 ; Meyer, Badisch. Volksl., 52 ; Panzer, Bayer.
Sagen, I, 260 ; John, Erzgebirge, 36 ; Stern, Türkei, I, 399 etc.
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Cãscatul
¬ 48 Tot de teamã sã nu se strecoare vreun duh necurat în corpul omului,
se recomandã, cînd cascã cineva, sã-ºi facã cruce la gurã, ca sã nu
intre prin ea necuratul (judeþul Bãlþi) sau sã i se strîmbe gura1.
Musulmanii cred cã diavolul a nãscocit cãscatul, ca sã poatã intra în
trupul omului2. În Franþa se crede cã i se strîmbã cuiva gura, cînd
cascã în timp ce bate vîntul3. Veneþienii sînt de pãrere cã cel ce cascã
nu trebuie sã deschidã prea mult gura, nici capul sã nu-l întoarcã,
cãci i se poate întîmpla sã rãmînã cu fãlcile încleºtate4.
În special cînd cascã un copil, trebuie sã i se facã semnul crucii la
gurã (credinþã generalã), pentru cã micuþii sînt mai expuºi decît
persoanele mari sã le intre un duh necurat prin gura deschisã.
Aceastã credinþã e foarte rãspînditã ºi se procedeazã întocmai ca la
noi la multe alte popoare : la germani, norvegieni, irlandezi, francezi,
italieni, spanioli, greci etc.5 În Maroc, se recomandã celui ce cascã
sã-ºi astupe gura cu mîna, cãci altfel diavolul va urina într-însa6.
Dacã un copil cascã des, e semn cã e deocheat (credinþã generalã).
Tot astfel se crede ºi în alte þãri7.
Dacã o babã descîntã cuiva de deochi sau de moroi ºi ea începe sã
caºte în timp ce rosteºte descîntecul, e semn netãgãduit cã bolnavul
e deocheat sau cã are moroi8. Cu cît descîntãtoarea cascã mai mult,
cu atît vindecarea bolnavului e mai sigurã. Tot astfel se crede ºi în
Franþa9.

Sughiþul
¬ 49 O credinþã foarte rãspînditã la noi e : dacã sughiþi, te pomeneºte
cineva10 sau te doresc prietenii11. La fel cred cele mai multe popoare
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rev. Ion Creangã, VI, 368.
Saintyves, Eternuement, 118.
Sébillot, Folkl. de France, I, 94.
Bernoni, Tradizioni, 181.
Wuttke, Volksaberglaube, 418, 597 ; Fischer, Aberglauben, II, 225 ; Andree,
Braunschweig, 288 ; Drechsler, Schlesien I, 210 ; Liebrecht, Volkskunde,
320 urm. ; Pitrè, Usi, II, 180, IV, 41 ; Finamore, Tradizioni, 199 ;
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 257 ; Chesnel, Dict. des superst.,
107 ; Pappalardo, Scienze occulte, 304 ; Georgeakis-Pineau, Folkl. de
Lesbos, 332 ; Schuyler, Turkestan, II, 29 ; Crook, Pop. religion, I, 240 ;
Saintyves, Eternuement, 103 urm. etc.
Stern, Türkei, I, 398.
Seligmann, Der böse Blick, I, 254.
Rev. Ion Creangã, III, 181 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 49 ; Laugier,
Etnogr. medic., 84.
Orain, Ille-et-Vilaine, II, 28.
Rev. Ion Creangã, II, 158 ; III, 278 ; IV, 395 ; V, 116, 117, 343 ; VI, 21 ;
ªezãtoarea, VI, 57 ; Gorovei, Credinþi, 3660, 3664 ; An. Arh. de Folkl.,
V, 161.
Gorovei, Credinþi 3662.
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din Europa1. Dacã te gîndeºti la persoana care þi-a provocat în felul
acesta sughiþul, atunci îþi trece2. Alþii înºirã pe rînd numele rudelor,
prietenilor sau cunoscuþilor ºi sughiþul înceteazã în momentul cînd
se rosteºte numele aceluia care te-a pomenit3.
Se întîmplã însã ca sughiþul sã nu treacã uºor. Atunci se recurge
la urmãtoarele mijloace :
a) Trebuie speriat omul ºi îndatã se opreºte sughiþul. E o credinþã generalã la noi ºi la multe alte popoare4.
b) Îl minte pe cel ce sughite sau îl acuzã pe nedrept de a fi comis
ceva5.
c) I se dã sã bea cîteva înghiþituri de apã pe nerãsuflate (credinþã
generalã). La fel se procedeazã în Germania, Italia, Slovacia etc.6
d) Trebuie sã înghitã dintr-o datã o bucãþicã de gheaþã, de mãrimea
unui ou de vrabie7.
e) Se dã sã bea ceai de izmã broºteascã (Vîlcea). Tot aºa, la ruteni,
se recomandã cîteva picãturi de rachiu de izmã creaþã pe o bucãþicã de zahãr ºi o înghiþiturã de apã8.
f) În Bucovina se crede cã e bine sã smulgi un fir de pãr din geanã,
ca sã-þi treacã sughiþul9.

Scuipatul
Scuiparea ºi scuipatul10 joacã un rol foarte însemnat în credinþele ¬ 50
poporului ºi în medicina empiricã.
Prin expectorarea salivei sau înlocuirea scuipãrii printr-un simplu
gest imitativ, însoþit de cuvintele ptiu! drace!, poporul cautã sã
alunge duhurile necurate, aducãtoare de boli, de tot felul de belele ºi
de primejdii pe capul omului. Aceste credinþe sînt adînc înrãdãcinate
nu numai la poporul nostru ºi la toate popoarele din Europa, dar se
gãsesc la întreaga omenire de pe suprafaþa pãmîntului. Din cele mai
1. Drechsler, Schlesien II, 196 ; Grohmann, Aberglauben, 221 ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 309 ; Bargheer, Eingeweide, 127 ; Bernoni, Credenze,
33 ; Finamore, Tradizioni, 205 ; Strauss, Bulgaren, 281 ; Stambolieff,
în Sbornik, XXI, 43 ; Zelechowsky, Ruth. Wb., I, 322 ; Hahn, Atban.
Stud., 158.
2. Gorovei, Credinþi, 3661 ; Drechsler ; Schlesien, II, 196 urm. ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 309.
3. Rev. Ion Creangã, V, 116 ; Finamore, Tradizioni, 205 ; Hahn, Alban.
Stud., 158.
4. Pitrè, Medicina 125 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 198 urm. ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 974.
5. Com. din jud. Constanþa ; Pitrè, Medicina, 125 ; Stern, Türkei, I, 397.
6. Grimm, Mythologie, III, 443 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 198
urm. ; Pitrè, Medicina, 125
7. Leon, Ist. natur. medic., 115.
8. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 199.
9. Gorovei, Credinþi, 3665 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 199.
10. Pe lîngã forma scuipà (scuipat), circulã în graiul diferitelor regiuni o
mulþime de alte variante dialectale : scupí, scuipí, stupí etc.
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vechi timpuri pînã astãzi, ca sã îndepãrteze acþiunile nefaste ale
diavolului ºi ale întregului alai de duhuri necurate care-l însoþesc,
poporul s-a servit ºi se serveºte de scuipat  dupã cum se serveºte de
urinã ºi de excremente  ca sã-i alunge de la trupul lui pe aceºti
musafiri nepoftiþi.
În special deochiul, ale cãrui efecte sînt aºa de dãunãtoare
sãnãtãþii omului, ºi cu deosebire a copilului, trebuie alungat prin
scuipare. Dupã obiceiul vechi, cel ce deoache vreun copil, sã scuipe
asupra copilului de trei... ori. Cel ce nu voieºte sã se deoache, îºi
scuipã de trei ori în sîn1. Oricine se uitã prea lung la un copil ºi
admirã frumuseþea lui sau se mirã de deºteptãciunea lui trebuie
neapãrat sã-l scuipe de trei ori, rostind în acelaºi timp cuvintele : sã
nu-þi fie de deochi!2 Aºa se procedeazã pretutindeni la români, atît
dincoace cît ºi dincolo de Dunãre3, ºi tot astfel la cele mai multe
popoare din Europa4. Tot aºa procedau ºi romanii, dupã cum ne
încredinþeazã Pliniu, care spune cã doica scuipa de trei ori în gura
copilului adormit, cînd intra în casã un strãin, de teamã ca acesta sã
nu-l deoache5.
Dar nu numai copilul sau omul adult trebuie scuipat ca sã fie ferit
de urmãrile grozave ale deochiului, ci ºi animalele. Dacã vezi ceva
frumos, un viþel, o vacã sau o scroafã care a fãtat mulþi purcei, ca sã
nu-i deochi, trebuie sã scuipi ºi sã zici : sã nu fie de deochi!6. Tot astfel
se procedeazã ºi aiurea : în Germania, în Anglia, în Grecia etc.7
Sperietura fiind opera diavolului, omul speriat îºi scuipã de 3 ori
în sîn ca sã-l alunge ºi sã nu se lipeascã nimic de el8. Tot aºa fac ºi
alte popoare din Europa9.
În Bucovina i se recomandã celuia ce s-a speriat de ceva sã scuipe
ºi sã-ºi rupã degrabã cheotoarea de la cãmaºã ºi gura cãmãºii pînã
jos, ca sã nu se prindã necuratul de el10.
1.
2.
3.
4.

Iordache Golescu, Dicþionar, ms. în Bibl. Acad. Rom., sub Dãochez.
Marian, Naºterea, 96.
Papahagi, Liter. pop., 243 ; idem, Megl.-Rom. I, 107.
Seligmann, Der böse Blick II, 207-216 ; Wuttke, Volksaberglaube,
¬¬ 251, 413 ; Bargheer, Eingeweide, 220 ; Drechsler, Schlesien, I, 208,
II, 259, 280 ; Wlislocki, Magyaren, 73 ; Pitrè, Medicina, 89 ; idem, Usi,
IV, 243 ; Amalfi, Sorrent., 176 ; Strauss, Bulgaren, 394 ; Vateff, în
Sbornik, XXI, 15 ; Pouqueville, Morée, I, 61 ; idem, Grèce, IV, 408 ;
Hahn, Alban. Stud., 159 etc.
5. Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 7 : Extranei interventu, aut si dormiens
spectetur infans, a nutrice terna adspui.
6. Cf. Gorovei, Credinþi, 1099.
7. Bargheer, Eingeweide, 221.
8. ªezãtoarea, VI, 57 ; Rev. Ion Creangã, VII, 26, 144 ; Gorovei, Credinþi,
3546, 3625 ; Voronca, Datinele, 1075 ; Papahagi, Lit. pop., 255.
9. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 251 ; cf. Grohmann, Aberglauben, 224 ;
Bernoni, Credenze, 22 ; Vateff, în Sbornik, XXI, 9.
10. Voronca, Datinele, 510, 1086 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II,
230. În Germania se recomanda, acum vreo 150 de ani, în caz de
sperieciune a copilului, sã i se spintece pieptul cãmãºii de cãtre naº
sau de naºã-sa (Grimm, Mythologie, III, 961).
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Dacã se vorbeºte de o boalã, scuipã-þi în sîn, ca sã nu se lipeascã
boala de tine1. Tot astfel procedeazã ºi grecii2.
Cînd vorbeºte cineva de un nenorocit, de un orb sau olog, ori
despre un mort, ºi te comparã cu el, fãrã sã adauge : nu fie de-o
mãsurã!, atunci scuipã jos, ca sã nu ajungi ºi tu în starea aceluia3.
Nu e bine sã treci seara pe la hotar. Dar dacã eºti nevoit sã treci pe
acolo, scuipã jos, ca sã nu te poceascã ceva4.
Cînd calci într-o tãvãliturã de cal (locul unde s-a tãvãlit un cal),
sã scuipi în acel loc 5. La fel procedeazã ºi locuitorii din nordul
Germaniei6.
Dacã a cãzut cineva într-un loc, sã scuipe jos, ºi nu va mai cãdea
acolo. Se presupune cã necuratul i-a pus piedicã sau l-a împins sã
cadã : scuipînd însã, diavolul fuge. ªi în Germania de Nord, omul
scuipã, cînd s-a poticnit într-un loc7.
Din judeþul Prahova : La noi e obiceiul cã, dacã stã omul în cîmp,
pe iarbã, cînd se scoalã, scuipã în locul unde a stat, de trei ori, cãci,
dacã trece cineva pe urmã ºi calcã în, acel loc, îi ia puterea8.
Cînd întîlneºti la drum un popã, zvîrli în urma lui un ºumuiog de
fîn sau de paie ºi zici, fãcînd gestul scuipãrii : Ptiu, piei drace!9. Tot
astfel fac ºi saºii din Transilvania, cînd le iese în cale un popã
1. Novacoviciu, Comoara Bãnat., II, 32.
2. Seligmann, Der böse Blick, II, 214 ; cf. Pitrè, Medicina, 89. Tot astfel
obiºnuiau romanii sã scuipe la vederea unui epileptic (Pliniu, Natur.
hist., XXVIII, 7 ; cf. ºi Plaut, Capt., III, sc. 4).
3. Voronca, Datinele, 1075 ; cf. Wlislocki, Magyaren, 73 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., VIII, 341 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 208.
4. Rev. Ion Creangã, VII, 144 ; ªezãtoarea, XII, 159 ; Gorovei, Credinþi,
1686. În Danemarca se scuipã cînd se trece pe la o rãspîntie, locul de
preferinþã al necuratului ºi al tuturor duhurilor rele (Seligmann, Der
böse Blick, II, 210).
5. Rev. Ion Creangã, VII, 144 ; IX, 112. Unii cred cã, dacã nu scuipi, þi se
fac bãtãturi la picioare (Gorovei, Credinþi, 186).
6. Seligmann, Der böse Blick, II, 210.
7. Gorovei, Credinþi, 3680.
8. Grai ºi suflet, III, 375 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 210. ªi la romani
se obiºnuia sã se scuipe într-un loc unde s-a trecut printr-o primejdie,
dupã cum ne încredinþeazã Pliniu : Inter amuleta est... inspuere...
quum quis transeat locum, in quo aliquod periculum adierit (Natur.
hist., XXVIII, 7).
9. Gorovei, Credinþi, 140, 141, 144, 3241, 3242 ; cf. Rev. Ion Creangã, V,
117 ; VII, 145. Despre obiceiul de a se arunca fîn sau paie în urma
preotului, iatã ce explicaþie îi dau evreii din România : Dacã-þi iese în
cale un preot, sã laºi sã cadã în urma lui puþin fîn sau paie, deoarece
în timpul robiei din Egipt, cînd Faraon cerea sã i se lucreze cãrãmizile
cu fîn ºi paie, se dãdea evreilor numai lutul (Exod., V, 7-16). Preoþimea,
vãzînd ce sufereau bieþii evrei din aceastã pricinã, le-a împrumutat
paie, cu condiþia ca ei sã li le înapoieze la dezrobire. Deoarece însã
dezrobirea din Egipt s-a întîmplat în prea mare grabã, nefiind timp sã
li se înapoieze paiele împrumutate, a rãmas obiceiul, din tatã în fiu, sã se
restituie puþin cîte puþin aceste paie preoþilor (Segal, Credinþe, 155 urm.).
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român1, de asemenea ºi polonezii (catolici), cînd întîlnesc un popã
rus (ortodox)2. ªi iugoslavii, cînd le iese înainte un popã, scuipã în
urma lui sau scuipã de trei ori peste umãrul stîng, cãci pe umãrul
drept ºade îngerul pãzitor al omului3.
Cînd se lovesc doi copii cap în cap, trebuie îndatã fiecare sã scuipe
jos (vezi ¬ 23).
Cînd doi copii se mãsoarã unul cu altul, sã scuipe jos, cãci altfel se
mãsoarã ºarpele cu ei ºi trebuie sã moarã (Dolj)4.
Cînd cineva te numãrã, sã scuipi jos ºi sã zici : ptiu, afarã de
mine!, cãci altfel e primejdie de moarte5.
Cînd se scoate copilul din scãldãtoare, se scuipã în ea, ca sã rãmîie
tot rãul în apã ºi sã nu se prindã necuratul de copil6. Tot astfel se
procedeazã ºi la alte popoare : la germani, la austrieci, la danezi, la
suedezi, la unguri, la iugoslavi etc.7
Cînd ai pierdut din ochi un lucru care mai adineauri era lîngã
tine, se crede cã diavolul a pus coada pe el ºi te împiedicã sã-l
gãseºti8. Copiii recurg atunci la un fel de conjurare a diavolului.
Scuipã în palma stîngã, fac apoi cruce cu dunga mîinii drepte ºi
lovesc în palmã, zicînd :
Scoate, drace, ce-ai furat,
Cã te-oi bate spînzurat,
Cu fiarele plugului
Pe pãrþile dosului9.
Sau :
Scoate, drace, ce-ai furat,
Cã þi-oi da cu paru-n cap.
Una, douã, trei,
Îndatã ieºii! 10.
Încotro sare scuipatul, într-acolo trebuie cãutat lucrul pierdut11.
Alþi copii, în loc de a se adresa diavolului, ameninþîndu-l, ca mai sus,
spun Tatãl nostru12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Haltrich, Siebenb. Sachs., 317, 320.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 324.
Krauss, Sitte und Brauch, 54 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 214.
Gorovei, Credinþi, 3680.
Rev. Ion Creangã, III, 370 ; Voronca, Datinele, 1075.
Marian, Naºterea, 96 ; ªezãtoarea, III, 150 ; Rev. Ion Creangã, VII,
248 ; Gorovei, Credinþi, 3472, 3473.
Drechsler, Schlesien, II, 1 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 334 ;
Bargheer, Eingeweide, 220 ; Walther, Schwäb. Volksk., 96 ; Seligmann,
Der böse Blick, II, 211, 214 ; Wlislocki, Magyaren, 73 ; Krauss, Sitte
und Brauch, 548.
Gorovei, Credinþi, 1203. Tot astfel cred ºi germanii (Grimm, Mythologie,
III, 443).
Voronca, Datinele, 472.
Rev. Ion Creangã, V, 366.
Cf. Gorovei, Credinþi, 3633 ; Rev. Ion Creangã, III, 149, 371.
Ibidem, V, 50.
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În acelaºi mod, adicã scuipînd în palma stîngã ºi lovind scuipatul
cu dunga mîinii drepte, procedeazã copiii în jocul de-a ascunselea,
spre a conjura pe cel ce se face sã nu se uite dupã ceilalþi copii ºi sã
vadã unde se ascund. Se rosteºte ºi cîte un recitativ, ca de exemplu :
Cui s-o uita
Sã-i sarã ochii-n patru,
Cum sare scuipatu!
sau altele de felul acesta1. Tot astfel procedeazã ºi copiii de aromâni2.
Copiii au obiceiul de a-ºi întãri jurãmîntul scuipînd jos3. Tot astfel se
obiºnuieºte ºi la francezi, la italieni etc.4
Cînd se produce un vîrtej, poporul crede cã în el se ascund duhuri
necurate care pot sã-l poceascã pe om. De aceea se recomandã, cînd
îl vede omul cã se apropie, sã-ºi facã cruce, sã scuipe de trei ori jos
sau în sîn ºi sã zicã : Ptiu, balã spurcatã ºi necuratã!. Atunci duhul
rãu fuge ºi nu se mai apropie de om. I se adreseazã vîrtejului sau
volburei cu diverse apostrofãri, ocãri sau conjuraþiuni, ca de pildã :
Ptiu! ptiu! ptiu!
sau :
Ptiu! ptiu!
Volburã frumoasã,
Spurcate vîntoase,
Du-te sãnãtoasã,
Mergeþi la fete de ungur,
Cum m-ai gãsit,
Cã-s mai frumoase5 .
Aºa mã lasã.
Aceeaºi credinþã o gãsim ºi la alte popoare6.
Înainte de a se apuca de ceva greu de fãcut, cînd trebuie sã-ºi
încordeze toate puterile spre a-l executa, omul îºi scuipã în palme7.
Tot aºa procedeazã ºi alte popoare8. Aceasta o face, fãrã îndoialã, cu
scopul de a alunga necuratul, care poate sã-l stînjeneascã la lucru ºi
sã-l facã sã nu izbuteascã.
Tot pentru acelaºi motiv, femeia, cînd începe sã toarcã, scuipã de
trei ori fusul, ca sã se acopere degrabã9. Cînd a isprãvit de tors, sau
cînd s-a umplut fusul, îl scuipã, ca sã nu se deoache10. Cît priveºte
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Teodorescu, Poesii pop., 195 urm.
Papahagi, Liter. pop., 37.
Ibidem, 38.
Constatat personal în Franþa ; Pitrè, Medicina, 91.
German, Meteorologie 110-113 ; ªezãtoarea, V, 142 ; cf. Gorovei, Credinþi,
4070-4076. În judeþul Covurlui se zice cã nu-i bine sã scuipi, ci sã zici :
huideo!, cãci se crede cã dracul e în vîrtej. El face rãmãºag cu
Dumnezeu cã are sã scoatã apã din piatrã (cicã oamenii sînt pietre),
ºi dacã scuipi, dracul cîºtigã rãmãºagul (ªezãtoarea II, 194 ; cf. III, 122).
Grimm, Mythologie, III, 452, 491 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 251 ;
Drechsler, Schlesien, II, 280 ; Bargheer, Eingeweide, 221 ; Seligmann,
Der böse Blick, II, 209.
Gorovei, Credinþi, 3631.
Urquell, III, 212 ; Seyfarth, Zauberei, 243 ; Pitrè, Medicina, 92 ;
Wlislocki, în Magyaren, 73 ; Bonnerjea, Dict. of supertistions, 218 ;
cf. Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 7.
Gorovei, Credinþi, 3831, 3832.
Ibidem, 3827, 3831.
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furca, ea nu trebuie lãsatã goalã, cînd s-a isprãvit de tors, ci trebuie
scuipatã, afarã numai dacã se leagã cu aþa cu care a fost legat caierul1.
Negustorii de la noi au obiceiul de a scuipa întîiul ban pe care-l
capãtã luni dimineaþa din vînzare2. E un fel de conjurare, ca sã
atragã ºi alþi bani ºi sã le meargã bine peste zi. Acest obicei e foarte
rãspîndit ºi la alte popoare din Europa3.
Altã semnificaþie are scuiparea banului pe care-l gãseºte cineva
pe drum4. Acest ban poate sã fi fost aruncat de necuratul, ca sã punã
stãpînire pe om, sau pus acolo de un duh rãu sau sã fi fost vrãjit de
un duºman, cu scopul de a-i bãga boala în trup celui ce ridicã banul.
Tot astfel se procedeazã în Germania ºi în Boemia, poate ºi aiurea5.
Cînd, din nebãgare de seamã, se scuipã cineva pe haine sau pe
barbã (bãrbie), de unde nu gîndeºte are sã ia bani6. Veneþienii, în
cazul acesta, cred cã au sã se înnoiascã7 ; la germani, cã au sã primeascã
o veste8.

Unde ºi ce nu trebuie scuipat
¬ 51 Scuiparea fiind un act de necinstire, de ocarã, de dispreþ sau de
scîrbã grozavã9, se recurge la el, cum s-a vãzut din cele expuse mai
sus, cu deosebire pentru alungarea necuratului sau a altor duhuri
rele, ori a fiinþelor duºmãnoase, rãufãcãtoare, cum sînt strigoaicele.
Cînd e vorba însã de fiinþe asemenea nouã, etica poporului opreºte
scuiparea lor, sub ameninþarea unor pedepse aspre : Nu scuipa pe
altul, cãci pe lumea cealaltã îl vei linge10. Germanii din þãrile renane
cred cã cine-l scuipã pe altul nu va intra în cer11. Sicilienii au credinþa
cã cel ce scuipã pe altul va muri ca un cîine12, iar bulgarul crede cã-ºi
va pierde tot pãrul ºi va rãmînea chel13.
1. Voronca, Datinele, 1060, 1075.
2. Rev. Ion Creangã, II, 65 urm.
3. Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 184, 251, 409, 633 ; Haltrich, Siebenb.
Sachs., 320 ; Andree, Braunschweig, 402 ; Drechsler, Schlesien, II, 194,
280 ; Sartori, Sitte, II, 181 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII,
337 ; John, Erzgebirge, 36 ; Bargheer, Eingeweide, 221 ; Seligmann,
Der böse Blick, II, 209, 210, 212 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I,
32 ; Bonnerjea, Dict. of superst., 242.
4. Voronca, Datinele, 1075.
5. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 337 ; Bargheer, Eingeweide, 221.
6. ªezãtoarea, I, 125 ; Voronca, Datinele, 1075 ; Gorovei, Credinþi, 161,
1750 ; cf. ºi 3629 ; Rev. Ion Creangã, III, 213 ; Ghiluºul, I, nr. 9-10, p. 15.
7. Bernoni, Credenze, 22.
8. Grimm, Mythologie, III, 449.
9. De scuiparea cuiva în obraz în semn de ocarã se vorbeºte ºi în Biblie :
Dacã pãrintele tãu ar fi scuipat-o în faþã, n-ar fi trebuit ea sã stea
ruºinatã ºapte zile ? (Num., XII, 14)
10. ªezãtoarea, XII, 169 ; Gorovei, Credinþi, 3630, 3634 ; Voronca, Datinele, 1075.
11. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 339.
12. Pitrè, Usi, II, 356.
13. Stambolieff, în Sbornik, XXI, 41.
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Nici animalele credincioase omului sau care-i aduc folos nu trebuie
scuipate, sub sancþiunea unor pedepse tot aºa de grele : Nu scuipa
pe un cîine, cãci pe lumea cealaltã îl vei linge1. Dacã o femeie
însãrcinatã va scuipa un cîine, va naºte un copil cu pãr pe limbã2.
Dupã acþiunea de purificare a corpului sau a sufletului, prin
spãlare3 sau prin împãrtãºanie4, e oprit cu desãvîrºire sã scuipi, cãci
duhurile necurate, punînd stãpînire pe scuipatul omului, îi pot
pricinui multe rele.
Avînd în vedere caracterul sacru al focului, se considerã ca un
mare pãcat scuiparea în el5. Cei ce-ºi bat joc de sfinþenia lui ºi-l
pîngãresc, scuipînd într-însul, sînt pedepsiþi cu diverse boli :
a) Se spuzesc pe buze6.
b) Fac bãºici pe limbã7. Aceeaºi credinþã o au germanii, sirienii ºi
evreii8.
c) Capãtã bube9.
La alte popoare se crede cã se îmbolnãvesc de rîie sau devin
chelboºi ori îºi pierd tot pãrul din cap etc.10
Numai cînd vuieºte focul în sobã sau în vatrã, se recomandã sã
scuipi în el, cãci e semn cã te vorbeºte cineva de rãu ºi, scuipînd în
foc, alungi duhul necurat care s-a vîrît acolo11. Tot astfel se crede în
Germania ºi în Italia, ºi se procedeazã la fel12.
Nici apa nu trebuie spurcatã prin scuipare, cãci serveºte, ca ºi
focul, la purificare. În Germania ºi în Elveþia germanã se zice cã cine
scuipã în apã, scuipã în ochii lui Dumnezeu13, iar în Bretania, cã face
agheasmã pentru dracul14. La noi se crede cã cine scuipã în fîntînã
capãtã albeaþã15.

1. Gorovei, Credinþi, 3632.
2. Voronca, Datinele, 1075.
3. Dupã ce te lai, sã nu scuipi în lãutoare, cã nu-i bine (Rev. Ion
Creangã, IV, 114).
4. Comun. din jud. Romanaþi. Tot astfel la aromâni : Sã nu scuipi dupã
împãrtãºanie, cãci se întîmplã ca vreun cîine sã lingã scuipatul ºi te
îmbolnãveºti rãu de tot (Papahagi, Liter. pop., 226).
5. Cf. Liebrecht, Volkskunde 337 ; Zingerle, Tirol 133.
6. ªezãtoarea, I, 18 ; Gorovei, Credinþi 1343.
7. Ibidem, 4488.
8. Sébillot, Paganisme, 211 ; Bartsch, Mecklenburg, II, 130 ; Urquell, IV,
59 ; Stern, Türkei, II, 222.
9. Voronca, Datinele, 1075, 1201.
10. Freudenthal, Feuer, 79 ; Sébillot, Paganisme, 211 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., VIII, 340.
11. Comunic. din jud. Romanaþi ; cf. Gorovei, Credinþi, 1344-1349.
12. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 251 ; Amalfi, Serrent., 177 ; Bernoni,
Credenze, 31.
13. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 1682 ; VIII, 339 ; Sébillot,
Paganisme, 294.
14. Ibidem.
15. Gorovei, Credinþi, 4479.
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Scuiparea ºi scuipatul în terapeutica popularã
¬ 52 Babele au obiceiul sã scuipe de trei ori dupã fiecare descîntec, mai
ales de deochi, ca sã se depãrteze tot rãul de la bolnav1.
La diverse boli simplul act al scuipãrii sau însuºi scuipatul e
considerat ca un leac foarte eficace. Astfel, pentru albeaþã, se recomandã urmãtorul leac : se pune un mezin (cel din urmã din copiii
cuiva) sã-i scuipe bolnavului în ochi cîteva zile de sec, pe nemîncate,
înainte de a rãsãri soarele, ºi-i va trece curînd2. În Bucovina se crede
cã numai scuipatul de la o femeie curatã (care nu e la period) poate
sã ajute3. Tot la scuipat recurgeau romanii4 pentru vindecarea bolilor
de ochi ºi acelaºi mijloc de vindecare se recomandã astãzi în Italia
(Veneþia)5 ºi în Germania6.
Acelaºi leac se recomandã pentru ulcior : sã-l scuipe pe bolnav un
mezin ºi scapã de el (Baia)7. Tot cu scuipat se vindecã ulciorul în
Germania8, în Danemarca9 ºi în Italia (Abruzzi)10.
Dacã-þi intrã ceva în ochi, scuipã de trei ori peste braþul drept
ºi-þi iese (Moldova)11. Se procedeazã aproape la fel în diverse regiuni
ale Germaniei12 ºi în Italia (Modena, Veneþia)13.
Puºchèlele, adicã bubuliþele dureroase ce se fac pe limbã, dispar
dacã se scuipã de trei ori, adãugînd : Ptiu, acum sã pieie!14. Tot
astfel procedau ºi romanii, dupã cum ne asigurã Marcellus Empiricus :
Puºchèlele care se fac pe limbã, sã le atingi cu poalele tunicii pe
care o porþi zicînd de trei ori : «atît sã se aleagã de acela ce mã
1. Marian, Naºterea, 48 ; Papahagi, Liter. pop., 248 ; Wuttke, Volksaberglaube, 251 ; Pitrè, Medicina, 369. Tot astfel ºi la romani, dupã cum ne
încredinþeazã Pliniu, se recomanda sã se scuipe în orice leac,
descîntîndu-se, spre a ajuta efectul medicamentului : Eadem ratione
terna despuere deprecatione, in omni medicina mos est, atque ita
effectus adjuvare (Natur. hist., XXVIII, 7). Tot astfel recomandã ºi
Varron, cînd se rosteºte descîntecul pentru durerea de picioare : Hoc
ter novies cantare jubet, terram tangere, despuere, jejunum cantare
(De re rustica, I, 2, 27).
2. Leon, Ist. nat. medic., 7, 100.
3. Voronca, Datinele, 1075.
4. Pliniu, Nat. hist., XXVIII, 7.
5. Bernoni, Credenze, 38.
6. Drechsler, Schlesien, II, 296.
7. ªezãtoarea, I, 119.
8. Bargheer, Eingeweide, 314, 315.
9. Seligmann, Der böse Blick, II, 211.
10. Finamore, Tradizioni, 187.
11. Gorovei, Credinþi, 2879.
12. Grimm, Mythologie, III, 444 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 258 ; Drechsler,
Schlesien, II, 281, 296 ; Seyfarth, Zauberei, 243 ; Bächtold-Stäubli, Wb.
des Abergl., VIII, 341.
13. Riccardi, Modena, 55 ; Bernoni, Credenze, 38.
14. Credinþã generalã ; cf. ªezãtoarea, II, 130 ; Rev. Ion Creangã, VII ; 56 ;
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 153 ; Gorovei, Credinþi, 3626.
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vorbeºte de rãu» ºi sã scuipi de trei ori jos1. Tot prin scuipare se
trateazã puºchèlele în Germania ºi în Norvegia2.
Bãºicuþele roºii, dureroase, numite foc viu, ce apar uneori pe
corp, mai ales la copii, se scuipã, dupã ce s-a lins ceaunul de mãmãligã
înfierbîntat (Dolj, Lãpuºna).
Buboaiele se trateazã uneori scuipîndu-le sau ungîndu-le cu scuipat3.
Tot aºa, la romani, se ungea, pe nemîncate, de trei ori cu scuipat
buboaiele, îndatã ce se iveau4. ªi ungurii obiºnuiesc sã scuipe bubele
înainte de a apune soarele, ca sã le facã sã disparã5.
Muºcãtura de viespe se vindecã scuipîndu-se în palmã ºi frecînd
cu acel scuipat locul muºcat (Bucovina)6. ªi peste muºcãtura de þînþar
se scuipã, rostindu-se : Ptiu, cal blestemat!... ºi-þi trece7.
De boala cea rea (epilepsie), se recomandã bolnavului sã tot
scuipe, cîte ape trece, ºi se va duce rãul ca apa8.
De aplecate (indigestie) se trage bolnavul, pe la încheieturile
mîinilor, pe tîmple ºi pe vinele gîtului, cu scuipat (în toatã þara).
Un leac, a cãrui origine trebuie cãutatã, fãrã îndoialã, în timpurile
cele mai vechi : Primãvara, cine vede un brotãcel prin iarbã, sã-l
prindã ºi sã-i scuipe de trei ori în gurã, apoi sã-i dea drumul, fiind
bine contra frigurilor9. Acelaºi leac îl întrebuinþau romanii contra
tusei10. La fel se proceda în Franþa, în secolul al XVI-lea11. Marcellus
Empiricus recomandã sã se scuipe în gura unei broaºte, pentru a
scãpa de durerea de mãsele12. Megleno-românii scuipã în gura insectei
numite hiavrã (Acherontia atropos, strigã, cap-de-mort), ca sã scape
de friguri13.

1. De medicamentis, XI, 25 : Pusulae cum subito in lingua nascuntur,
priusquam idem loquaris, extremae tunicae, qua vestiris, ora pusulam
tanges et ter dices. Tam extremus sit qui me male nominat, et totiens
spuens ad terram ; statim sanabere.
2. Grimm, Mythologie, III, 444 ; Liebrecht Volkskunde, 328 urm.
3. Voronca, Datinele, 1075 ; Bujorean, Boli ºi leacuri, 63.
4. Mos est... incipientes furunculos ter praesignare jejuna saliva
(Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 7).
5. Wlislocki, Magyaren, 73.
6. Marian, Insectele, 220.
7. Ibidem, 322. ªi în Germania se trateazã muºcãturile de insecte cu
scuipat (Bargheer, Eingeweide, 315).
8. Voronca, Datinele, 1075, 1076.
9. Gorovei, Credinþi, 1423 (Buzãu), 1428 (Bihor).
10. Est rana parva arborem scandens, atque ex ea vociferans : in hujus
os si quis exspuat, ipsamque dimittat, tussi liberari narratur (Pliniu,
Natur. hist., XXXII, 29).
11. Rolland, Faune, III, 75.
12. De medicamentis, XII, 24.
13. Papahagi, Megl.-Rom., II, 80.
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Suflarea
¬ 53 În credinþele ºi practicile superstiþioase ale poporului suflarea n-are
nici o legãturã cu principiul cã ea e simbolul vieþii, dupã cum reiese
din Sf. Scripturã. Dupã concepþia omului primitiv, suflarea, ca ºi
scuiparea, e unul din mijloacele cele mai eficace pentru alungarea
diavolului ºi a duhurilor necurate care cautã sã punã stãpînire pe
trupul omului ºi sã-i primejduiascã sãnãtatea sau chiar viaþa.
La noi, cînd se boteazã un copil, dupã întreitele lepãdãri de
Satana, naºul ºi cei de faþã trebuie sã sufle ºi sã scuipe, ca sã
izgoneascã diavolul. De altfel, aceeaºi interpretare i-o dã ºi Biserica.
Moaºa, dupã prima scãldãtoare ce face noului nãscut, suflã peste
apã în cruciº ºi apoi scuipã într-însa, spre a depãrta duhurile rele1.
Cînd se culcã un copil mic în leagãn, i se face cruce ºi se suflã
peste el de trei ori, ca sã nu se apropie de el vreun duh necurat2.
Cînd bei dintr-un vas ce a stat peste noapte descoperit, sã sufli
deasupra lui ºi sã verºi jos puþin din lichid pentru cã necuratul poate
sã se fi vîrît într-însul3.
Dacã stai la masã ºi-þi scapã o îmbucãturã jos, cînd te apleci s-o
ridici, sã nu sufli peste ea, cã-þi ia dracul sufletul4. Alþii susþin însã
cã trebuie mîncatã, dupã ce s-a suflat peste ea, ca sã crape dracul de
necaz, cãci el te-a izbit peste mînã ca sã cadã jos ºi s-o ia el5.
Cînd treci într-o marþi sau într-o sîmbãtã peste o apã, fã-þi cruce
ºi suflã deasupra apei, ca sã nu te îmbolnãveºti, cãci atunci se scaldã
Nemilostivele (Ielele)6.
Cînd mãnînci ceva fierbinte, sã nu sufli, cã se sparge vasul7.
E iarãºi o ispravã a diavolului, care plesneºte de necaz cã-l alungi ºi
face sã crape vasul.
Femeia însãrcinatã sã nu sufle în cuptorul de pîine, cãci va face
copilul cu limba prinsã8. La Rãºinari se crede cã, dacã face aceasta,
copilul ce va naºte va avea pecingine în cap9.
În judeþul Argeº se crede cã cel ce suflã în mîncarea pe care o dã
pisicilor le dã ºi lor o parte din sufletul lui10.
În terapeutica popularã, se recurge deseori la suflare.
La bolile de ochi (conjunctivitã, albeaþã etc.) se suflã anumite
substanþe în ochi.
La durerile de gît, la sifilis etc. se suflã anumite ingrediente în gît
printr-o þeavã de trestie, printr-un gîtlan de lup, printr-o pîlnie de
hîrtie (fofeazã) etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marian, Naºterea, 88.
Voronca, Datinele, 507.
Gorovei, Credinþi, 84.
Rev. Ion Creangã, V, 340.
Ibidem, V, 242.
Gorovei, Credinþi, 103.
Ibidem, 2098.
Marian, Naºterea, 12.
Pãcalã, Rãºinari, 163.
Gorovei, Credinþi, 3174.
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La deochi, dupã ce s-a descîntat, se suflã, mai adesea de trei ori,
peste fruntea sau pe faþa bolnavului1. Tot astfel, cînd se descîntã de
bube în grumaz2.

Mîncarea ºi bãutura
Ocazia cea mai favorabilã, de care cautã sã profite duhurile necurate ¬ 54
pentru a se strecura în corpul omului, e cînd acesta deschide gura
spre a introduce alimentele sau bãutura. Pare-se cã stau toate la
pîndã în aceste momente, ca sã poatã intra în bietul om ºi sã-i vîre
boala în trup, pe lîngã alte neajunsuri ce se silesc din rãsputeri sã-i
aducã. De aceea, oamenii noºtri de la þarã, ca ºi mai toate popoarele
de pe glob, sînt cu mare bãgare de seamã ºi iau anumite precauþii
indispensabile, cînd mãnîncã sau cînd beau, spre a evita nenorocirile ce
sînt gata sã cadã pe capul lor. Trebuie, în special, sã se fereascã de
anumite atitudini ºi de unele acþiuni în timpul mesei, sã nu mãnînce
sau sã bea oricînd, oriunde sau orice ºi sã îndeplineascã anumite
prescripþii ce se impun, pentru a evita toate relele ce se pot abate
asupra lor. Multe din aceste recomandãri fãcute omului, cînd stã sã
mãnînce sau sã bea, se confundã cu prescripþiile elementare de
igienã, dar, desigur, nu acestea stau la baza lor. Pentru omul
primitiv, toate relele ce se abat asupra lui de pe urma nerespectãrii
acestor recomandãri sînt atribuite numai duhurilor necurate ce
pîndesc sã punã stãpînire pe trupul lui, în momentul cînd deschide
gura sã mãnînce sau sã bea.
Credinþele privitoare la mîncare ºi bãuturã, fiind extrem de numeroase, vom examina numai o parte din ele, alegîndu-le pe cele ce au
o legãturã cu sãnãtatea sau cu buna stare a omului.
a) Sã nu mãnînci þinînd strachina pe genunchi sau pe braþ, cãci te
vor durea picioarele3. Alþii cred cã-þi mãnînci norocul sau pãcatele
ori dragostele, sau cã tragi a sãrãcie4.
b) Omul sã nu mãnînce culcat, cãci se îmbolnãveºte sau trage a rãu5.
Dacã o femeie mãnîncã stînd culcatã, va purcede grea 6. În
Germania se crede cã dacã mãnîncã cineva culcat în pat, îi va
linge moartea gura7.
c) Nu mînca la spatele cuiva, se recomandã în Bucovina, cã-i mãnînci
mintea, norocul ºi puterile8. Aceeaºi credinþã o regãsim ºi aiurea9.
1. Marian, Descîntece, 312 ; ªezãtoarea, IV, 192 ; Rev. Ion Creangã, III,
181 ; IV, 151 ; Tocilescu, Mater. folkl., 544.
2. Pãcalã, Rãºinari, 251.
3. Rev. Ion Creangã, IV, 149 ; V, 208 ; Gorovei, Credinþi, 4520.
4. Rev. Ion Creangã, II, 211, V, 370 ; Voronca, Datinele, 250 ; Gorovei,
Credinþi, 2072.
5. Rev. Ion Creangã, IV, 182 ; Gorovei, Credinþi, 2104.
6. Ibidem, 2523.
7. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1054.
8. Voronca, Datinele, 250.
9. Ztschr. f. öst. Volkskunde, XXXI, 127 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
II, 1043.
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d) Masa e blagoslovitã de Dumnezeu, de aceea trebuie respectatã.
Nu se cuvine sã ºezi pe ea, cã e pãcat ; nici coatele sã nu le pui pe
masã, cînd mãnînci1. Sã nu mãnînci cu pãlãria sau cu cãciula în
cap, cãci dracul rîde ºi Dumnezeu plînge2. De asemenea, nu se
cuvine sã pui cãciula pe masã : cine face aºa va avea o nevastã
surdã sau rãmîne vãduv3.
e) Fetele nu se cade sã stea la masã despletite, cãci le cade pãrul4 ;
iar femeile mãritate rãmîn vãduve, dacã mãnîncã cu o coadã
împletitã ºi una despletitã5.
f) Cu privire la îmbucãturile ce cad jos în vremea mesei, constatãm
la noi ºi la alte popoare multe practici pãstrate din vremea
pãgînismului greco-roman. Astfel, se zice :
Dacã-þi cade o bucãþicã de la masã, o cer morþii : s-o laºi, sã n-o
mai mãnînci ; dupã alþii, îmbucãtura cãzutã de la gurã ar fi a
dracului6. Alþii spun dimpotrivã : sã iei repede de jos îmbucãtura
ce-þi cade de la masã ºi s-o mãnînci, cãci atunci dracul va plesni
de necaz7. Se mai zice cã îmbucãtura îþi cade pentru cã te izbeºte
dracul peste mînã, ca s-o ia el. Ca sã-l faci sã crape de necaz, ia-o
de jos, suflã peste ea ºi-o mãnîncã. Dacã însã þi-e scîrbã, dã-o
pisicilor s-o mãnînce din mîna ta8 (cf. ¬ 53).
La vechii greci, bucãþile cãzute de la masã nu se ridicau, cãci aparþineau sufletelor morþilor sau eroilor9. Sã nu se uite cã creºtinismul a
transformat micile divinitãþi ºi eroii pãgîni în draci ºi duhuri necurate.
Romanii ridicau îmbucãtura cãzutã ºi o puneau iar pe masã, dar
n-o mai mîncau, ci o aruncau apoi în foc pentru Lari10. ªi la noi e
obiceiul de a ridica de jos bucãþica de pîine cãzutã de la masã. Dupã
ce se sãrutã, se aruncã în foc sau se pune mai la o parte, într-un loc
curat, ca sã n-o calce oamenii, cã-i pãcat11. ªi cehii sãrutã bucãþica
de pîine cãzutã jos, dupã ce o ridicã 12. Tot astfel procedeazã ºi
italienii care, ca ºi noi, o aruncã în foc dupã ce au sãrutat-o13.
O interesantã alterare a credinþei strãmoºeºti cã îmbucãtura
cãzutã jos, în timpul mesei, e cerutã de sufletele morþilor din familie,
cãrora le e foame, e urmãtoarea pe care o întîlnim la românii de
pretutindeni :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gorovei, Credinþi, 2106.
Ibidem, 2070.
Voronca, Datinele, 247 ; Pãcalã, Rãºinari, 159.
Gorovei, Credinþi, 3066.
Voronca, Datinele, 249.
Ibidem, 248 ; Rev. Ion Creangã, II, 272.
ªezãtoarea, XII, 168, 172.
Rev. Ion Creangã, V, 242.
În Symbolum Pythagoreum se spune clar : taV pevsont j a*poV th~" trapevzh"
mhV a*nairei~sqai.
Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 5 (27).
Gorovei, Credinþi, 3005.
Grohmann, Aberglauben, 102.
Zanazzo, Usi, 227 ; Bernoni, Credenze, 32 ; Finamore, Tradizioni, 19.
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Dacã-þi cade îmbucãtura de la gurã, cineva din neamuri þi-e flãmînd sau îþi vine un musafir cãruia i-e foame1.
a) Sã nu mãnînci pe vatrã, cã-þi moare mama, îþi mãnînci norocul ori ¬ 55
puterile sau tragi a sãrãcie2. ªi aceasta e o reminiscenþã
strãveche, din epoca pãgînismului, cînd vatra era consideratã ca
sacrã ºi constituia un fel de altar al casei ºi era locul de întîlnire
a umbrelor strãmoºilor.
b) De asemenea nu se cuvine sã mãnînci pe prag, cã-þi mãnînci
norocul sau te vorbeºte lumea de rãu3. Aceastã din urmã credinþã
o au ºi bulgarii4. Ea se explicã prin faptul cã, trecînd oamenii pe
dinaintea casei ºi vãzîndu-te mîncînd, unii din ei te invidiazã ºi te
pot deochea. În Bucovina se crede cã fetele care mãnîncã pe prag
nu se vor putea mãrita 5. Pragul fiind, dupã credinþa tuturor
popoarelor europene, locul unde stau îngrãmãdite duhurile necurate,
pe care însã nu le e îngãduit sã-l treacã spre a pãtrunde în casã,
e firesc lucru ca omul, mîncînd pe prag, sã fie expus tuturor
neajunsurilor de pe urma pãtrunderii în corpul lui a acestor fiinþe
duºmane, care pîndesc momentul cînd deschide gura.
c) Nu e bine sã mãnînce cineva mîncare datã pe fereastrã, cãci
turbeazã6. Fereastra fiind, dupã credinþa mai tuturor popoarelor
din Europa, locul pe unde iese sufletul omului, cînd moare, ºi
portiþa pe unde pãtrund sufletele morþilor în casã, e firesc lucru
ca mîncarea datã cuiva în acest loc sã-i primejduiascã sãnãtatea,
prin prezenþa acestor suflete acolo.
a) Sã nu mãnînci cînd te duci cu cofa la fîntînã, cã-þi mãnînci norocul ¬ 56
sau prosteºti, ori nu mai þii minte nimic7.
b) Mergînd pe drum, nu se cade sã mãnînci, cãci plînge Maica
Domnului ºi te blestemã sã fii ca vita, sã tot rumegi ºi sã nu mai
ai saþ8.
c) Nu e bine sã mãnînci cînd te piepteni, cã-þi mãnînci viaþa, mori9.
d) Bãrbatul, cînd stã la masã ºi mãnîncã, sã nu cînte, cãci femeia lui
va înnebuni10. Tot aºa se crede ºi în Germania11.
1. ªezãtoarea, I, 125 ; Gorovei, Credinþi, 2008 ; Rev. Ion Creangã, II, 158,
III, 150 ; V, 117 ; Voronca, Datinele, 248.
2. Ibidem, 249 ; Gorovei, Credinþi, 2074.
3. Voronca, Datinele, 249 ; Gorovei, Credinþi, 2092 ; Rev. Ion Creangã,
VI, 112.
4. Sbornik, XXI, 42 ; Strauss, Bulgaren, 282.
5. Voronca, Datinele, 249.
6. ªezãtoarea, I, 126 ; Gorovei, Credinþi, 1297, 2116 ; Rev. Ion Creangã,
III, 339, VI, 306.
7. Pamfile, Duºmanii, 73 ; Rev. Ion Creangã, II, 271, V, 302 ; Gorovei,
Credinþi, 2124.
8. Voronca, Datinele, 249.
9. Ibidem.
10. Gorovei, Credinþi, 2090.
11. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1042 ; Drechsler, Schlesien, I, 227.
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e) În legãturã cu credinþa cã soarele se sfinþeºte cînd apune, e oprit
sã mãnînci cînd scapãtã soarele, cãci faci caº la cheotorile gurii,
ca þiganii, ori faci bube la gurã sau te doare capul1. ªi bulgarii
cred cã, dacã mãnîncã cineva în momentul cînd apune soarele,
capãtã boalã de gurã2.
¬ 57 a) Dacã mãnînci pîinea spurcatã (piºcatã) de ºoareci, capeþi bãºici
pe limbã3. Tot astfel cred aromânii4 ºi valonii5. Francezii cred cã
celui ce mãnîncã din ceea ce au ros ºoarecii i se fac bube pe buze
sau i se înnegresc dinþii ºi putrezesc6.
b) Nici din pîinea, mãmãliga sau mîncarea atinsã cu gura de o pisicã
sã nu mãnînci, cãci vei tuºi sau vei da în ofticã7. În unele þinuturi
din Germania ºi în Boemia se crede cã se va îmbolnãvi de ofticã
cel ce a înghiþit un pãr de pisicã8.
c) Cine mãnîncã din ceea ce au ciugulit gãinile face pecingine pe obraz9.
d) Sã nu mãnînci coaja de mãmãligã roasã de pe ceaun, cã te usuci
ca ºi coaja sau e rãu de nãpaste, ori dai de-o sãrãcie10.
e) Nici mãmãliga rãmasã pe fãcãleþ (melesteu) nu este bine s-o
mãnînci, cãci faci gîlci (dupã alþii guºã) ori n-ai nicicînd saþ, sau
te mãnîncã lupul11.
f) Închipuindu-ºi cã pieliþele cepei pe care o mãnîncã omul se depun,
cu timpul, pe globul ochiului ºi-i slãbesc vederile, þãranul nostru
crede cã, dacã n-ar mînca cu pieliþã cu tot ceapa, ar vedea ºi vîntul12.
g) Simbolismul jucînd un mare rol în concepþiile omului primitiv
despre cauzele bolilor, þãranul nostru se fereºte de a mînca seminþe
de tigvã, ca sã nu-i cadã pãrul ºi sã devinã chel ca dovleacul13.
h) Nu mãnîncã bob fãrã coajã, ca sã nu i se cojeascã pielea pe obraz14.
i) Nu mãnîncã unii fasole în prima sãptãmînã din postul mare, ca
sã nu facã bube15.
1. ªezãtoarea, XII, 161 ; Rev. Ion Creangã, II, 271 ; III, 148 ; IV, 48 ; VI,
113, IX, 112 ; Gorovei, Credinþi, 374, 1669, 2068.
2. Strauss, Bulgaren, 282.
3. Rev. Ion Creangã, III, 371 ; Gorovei, Credinþi, 1876.
4. Papahagi, Liter. pop., 279.
5. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 43.
6. Sébillot, Folk. de France, III, 47.
7. Gorovei, Credinþi, 2177, 3797.
8. Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 173, 605 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin,
I, 233.
9. Gorovei, Credinþi, 3141.
10. Ibidem, 700 ; Voronca, Datinele, 250 ; Rev. Ion Creangã, V, 117.
11. Gorovei, Credinþi, 2014 ; Voronca, Datinele, 223 ; Pãcalã, Rãºinari, 160.
12. Cf. Rev. Ion Creangã, IV, 22 ; ªezãtoarea, XII, 164, XV, 21 ; Gorovei,
Credinþi, 688.
13. Ibidem, 3063.
14. Ibidem, 291.
15. Ibidem, 387 ; Pamfile, Sãrb. de toamnã, 150. Pentru acelaºi motiv nu
se mãnîncã mazãre, în Silezia, în cele 12 zile de la Crãciun pînã la
Boboteazã (Drechsler, Schlesien, I, 17).
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j) De Sfînta Barbura (Varvara), care e patroana bubatului, nu se dã
copiilor sã mãnînce fasole, linte, mazãre, boabe coapte, ca sã nu
capete bubatul1.
k) Unii se feresc de a mînca gãlbenuº de ou, ca sã nu se îmbolnãveascã
de gãlbinare2.
l) În judeþul Teleorman se recomandã bãrbatului sã nu mãnînce
ouºoarele ce se gãsesc în gãinã, ca sã nu devinã neputincios3.
m) În Bucovina se crede cã dacã mãnîncã cineva carne de
privighetoare, îºi va pierde somnul : va priveghea, cît e noaptea
de mare, întocmai ca privighetoarea4. Aceeaºi credinþã o aveau
vechii greci, dupã cum raporteazã Aelian (sec. III d.Hr.)5. De
aceea, se zice în judeþele Vaslui ºi în Bihor, dacã vrei sã nu te
prindã somnul într-o noapte, sã mãnînci inimã de privighetoare6.
n) Copilului mic, pînã nu începe sã vorbeascã, sã nu-i dai sã mãnînce peºte, cãci rãmîne mut ca peºtele7. Aceeaºi credinþã o au ºi
sîrbii8.
o) În special, femeia însãrcinatã trebuie sã se pãzeascã de a mînca
unele lucruri care pot avea o influenþã vãtãmãtoare asupra copilului
ce va naºte. Sã nu mãnînce cap de peºte, cãci copilul ce va veni pe
lume nu va vorbi curînd9. Sã se pãzeascã de a mînca peºti ºi melci
cãci va naºte copii bãloºi ºi mucoºi10. Sã nu mãnînce aripi de
pasãre, cãci copilul care se va naºte va da necontenit din mîini ºi
din picioare, parc-ar vrea sã zboare11. Sã se fereascã de a mînca
din frigare carne netãiatã, cãci va naºte copilul cu limba prinsã12.
Cu deosebire i se recomandã sã nu mãnînce poame îngemãnate,
adicã cele lipite una de alta, cã va naºte copii gemeni13. Aceastã
credinþã e rãspînditã la mai toate popoarele din Europa ºi la
popoarele cele mai înapoiate. Nici ou cu douã gãlbenuºuri nu
trebuie sã mãnînce, cãci riscã sã aibã copii gemeni14. Femeii
însãrcinate sã nu-i vorbeºti de mîncãri bune, pe care nu le poate
1. Laugier, Etnogr. medic., 97 ; Anuar. Arh. de Folkl., III, 46 ; ªezãtoarea,
VI, 23.
2. Gorovei, Credinþi, 1560.
3. Rev. Ion Creangã, VI, 19.
4. Marian, Ornitologia, I, 254.
5. Var. hist., I, 43.
6. Gorovei, Credinþi, 3530 ; Izvoraºul, XVII, 55.
7. Gorovei, Credinþi, 2511 ; Ztschr. f. öst. Volkskunde, 1897 (22), 144.
8. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 537.
9. ªezãtoarea, III, 150.
10. Gorovei, Credinþi, 2570. Tot aºa cred ºi sîrbii (Krauss, Sitte und
Brauch, 534).
11. ªezãtoarea, VI, 21 ; cf. ºi III, 150 ; Marian, Naºterea, 16.
12. Ibidem.
13. Ibidem, 16, 59 ; Leon, Ist. nat. medic., 5 ; ªezãtoarea, I, 127 ; Rev. Ion
Creangã, III, 339 ; Gorovei, Credinþi, 1579-1582 ; Ztschr. f. öst.
Volkskunde, 1897 (22), 147 ; Cosmulei, Datini, 17.
14. Gorovei, Credinþi, 1583.
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cãpãta, cãci leapãdã (avorteazã)1. E o credinþã foarte veche pe
care o aveau grecii, romanii ºi alte popoare din Antichitate, e
împãrtãºitã de mai toate popoarele de astãzi din Europa, dar a
cãrei temeinicie nu e recunoscutã de ºtiinþã.
p) Cînd mãnînci trufandale (roade nouã), trebuie sã zici : Sãnãtate
(sau Roadã) nouã în gurã veche!2. Tot astfel obiºnuiesc abruzzezii
care cînd mãnîncã o roadã nouã, rostesc : Cosa novem bona
salute ce trove! (= roadã nouã în bunã sãnãtate sã ne gãseascã)3.
r) Sparge coaja de ou, dupã ce l-ai mîncat, dacã vrei sã nu te prindã
frigurile (Moldova)4. Aceastã credinþã e generalã ºi în Germania5.
Romanii recomandau ºi ei sã se spargã coaja oului, ca nu cumva
sã i se facã vreun farmec aceluia ce l-a mîncat6. Spargerea coajei
oului mîncat e recomandatã la mai toate popoarele din Europa,
dar interpretarea ce i se dã diferã de la un popor la altul.
¬ 58 Nemîncarea joacã ºi ea un rol în credinþele poporului. Se spurcã
omul (adicã îi miroase gura) dacã aude cucul sau pupãza pe
nemîncate7.
Anumite leacuri trebuie sã le ia bolnavul pe nemîncate, dupã ce i
se descîntã8. Tot astfel credeau ºi romanii. Însãºi descîntãtoarea
trebuie sã posteascã toatã ziua, cînd rosteºte unele descîntece pentru
boli mai grele9. Tot aºa, la romani, dupã spusele lui Varro, descîntecul
pentru durerile de picioare trebuia rostit pe nemîncate10. De asemenea,
Cato recomanda aceluia care da un leac de înghiþit vitelor bolnave sã
fie cu stomacul gol11. Tot pe nemîncate trebuia sã se administreze
unele leacuri recomandate de Pliniu12 ºi de Marcellus Empiricus13.
ªi astãzi, la mai toate popoarele din Europa, persistã credinþa cã
leacurile trebuie sã se ia pe inima goalã14.
¬ 59 ªi în privinþa bãuturii se observã anumite practici, din care unele
sînt moºtenite din timpurile cele mai vechi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ibidem, 2591 urm. ; Leon, Ist. nat. medic., 5.
Ibidem, 2121, 2126 ; Rev. Ion Creangã, II, 241.
Finamore, Tradizioni, 224.
Gorovei, Credinþi, 1429.
Grimm, Mythologie, III, 445 ; Panzer, Bayer. Sagen, II, 294 ; Strackerjan,
Oldenburg, I, 68 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 688.
Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 4 : Defigi quidem diris precationibus
nemo non metuit : hic pertinet ovorum, quae exsorbuerit quisque,
calices coclearumque protinus frangi aut isdem coclearibus perforari.
Gorovei, Credinþi, 57, 954 ; Rev. Ion Creangã, III, 279.
Marian, Descîntece, 36.
Ibidem, 98.
Re rust., I, 2, 27.
Agric., LXX, 2.
Natur. hist., XXVI, 59 ; XXVIII, 7, 22 ; XXX, 23.
De medicamentis, VIII, 166 ; IX, 107 ; XII, 21 ; XIV, 64 ; XVI, 70 ; XVII,
34 ; XVIII, 4 ; XX, 40, 42, 45 ; XXVI, 107 ; XXVII, 37, 107 ; XXIX, 8.
Cf. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1157 urm.
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a) O reminiscenþã a datinei strãvechi greco-romane a libaþiunilor
pentru morþi e obiceiul la noi de a se vãrsa puþin pe jos din ulcior
sau din paharul întîi ce se bea, ca sã se dea de bãut ºi morþilor1.
Aceastã datinã e pãstratã de multe popoare din Europa2. Morþii
au ºi ei nevoie de bãuturã : de aceea, se zice, cînd se rãstoarnã un
pahar plin de vin, cã morþii cer de bãut3.
b) ªi prin bãuturã cautã duhurile necurate sã se strecoare în corpul
omului. De aceea, cînd bei apã sau vin dintr-un vas descoperit, sã
sufli peste faþa apei sau vinului ºi sã verºi puþin pe jos, pentru cã
noaptea dracul se vîrã în bãuturã4. Aromânii, cînd vor sã bea apã
dintr-o fîntînã, mai ales cînd ea se aflã în pãdure, îºi fac întîi
cruce, suflã pe suprafaþa apei, ºi numai apoi beau5.
c) Tot din pricina duhurilor necurate, a Ielelor sau altor fiinþe mitologice, care se þin pe lîngã apele din gîrle, din puþuri etc., se
recomandã sã nu se aducã noaptea apã pentru casã, cãci îl pîndesc
pe om tot felul de Boli dacã bea din ea6. Nici doniþa cu apã nu
trebuie lãsatã afarã peste noapte, cãci se poate îmbolnãvi cine va
bea dintr-însa7. Cînd are însã cineva nevoie de bãut din acea apã,
e bine sã stingã întîi în ea trei cãrbuni8.
d) Se recomandã omului care a bãut apã din gîrlã sã lase acolo un
semn, ca nu cumva sã ia vreo boalã care sã-l poceascã, cãci se
poate sã fi trecut pe acolo Ielele9.
e) Sã nu bei apã datã pe fereastrã, cã e rãu de turbare10.
f) Nu e bine sã bei apã din ciuturã sau cu cofa, cãci faci zãbale la
colþurile gurii11.
g) Sã nu bei apã din ulcicã, dacã s-a uitat pisica în ea, cãci dai în ofticã12.
h) Dacã bei apã din ulcior, faci ulcior la ochi13. E o credinþã rezultatã
din asemãnarea numelor, cu toate cã n-au nici o legãturã etimologicã între ele.
i) Nu e bine sã bei apa rãmasã în canã sau în pahar, dupã ce s-a
umplut un vas care fierbe la foc, cãci e rãu de umflãturã14.
j) Cînd se sperie cineva, în special un copil, sã bea o înghiþiturã de
apã, cã-i trece15.
1. Voronca, Datinele, 906 ; Gorovei, Credinþi, 80, 206, 3873 ; Papahagi,
Liter. pop., 292.
2. Cf. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 1120, 1122.
3. Rev. Ion Creangã, VIII, 177.
4. Gorovei, Credinþi, 84.
5. Papahagi, Liter. pop., 292.
6. Gorovei, Credinþi, 85-87.
7. Ibidem, 88.
8. Ibidem, 89 ; Voronca, Datinele, 753.
9. Grai ºi suflet, III, 375 ; Gorovei, Credinþi, 82, 86.
10. Rev. Ion Creangã, IX, 176 ; Gorovei, Credinþi, 79.
11. Ibidem, 4471, 4473 ; cf. Rev. Ion Creangã, VI, 368.
12. Gorovei, Credinþi, 894.
13. Rev. Ion Creangã, V, 244.
14. Ibidem, VI, 20.
15. Gorovei, Credinþi, 3547.
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k) Ca sã-i treacã unuia sughiþul, i se dã sã bea cîteva înghiþituri de
apã pe nerãsuflate (credinþã generalã). Tot astfel se procedeazã ºi
la alte popoare1.
l) Cînd cineva e muºcat de ºarpe, dacã apucã a bea apã mai-nainte
de a gãsi ºarpele apa, se vindecã de muºcãturã2.
m) Dacã o femeie se trudeºte sã nascã, sã i se dea sã bea apã din pumn3.
n) Cînd doi inºi duc în acelaºi timp paharele la gurã, ca sã bea, vor
muri amîndoi o datã4.
Vorbirea. Glasul. Cîntarea
¬ 60 Copilului, ca sã înveþe curînd sã vorbeascã, i se dã de mîncat terci de
mãmãligã sau cir de turtã crudã5.
În Bucovina, cînd un copil nu vorbeºte degrabã, i se dã de mîncat
pîine din traista unui cerºetor6. La fel se obiºnuieºte ºi în Germania7.
Femeia însãrcinatã sã nu mãnînce cap de peºte, cãci copilul ce va
naºte nu va vorbi curînd8. Aceeaºi credinþã o au ºi sîrbii9.
Copilului mic, pînã nu începe sã vorbeascã, sã nu i se dea de
mîncat peºte, cãci nu va vorbi curînd sau va rãmîne mut10. Tot aºa se
crede ºi în Boemia11.
În Vîlcea se zice cã nu trebuie sã i se dea unui copil mic flori în
mînã, cãci nu va vorbi curînd12.
Copilul mic, pînã n-are dinþi, sã nu-l laºi sã se uite în oglindã, cãci
nu va vorbi curînd sau va gîngãvi13. Tot astfel se crede în Germania,
în Franþa ºi în Anglia14.
1. Grimm, Mythologie, III, 443 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 198
urm. ; Pitrè, Medicina, 125 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 1163.
2. Gorovei, Credinþi, 3702, 3703. O credinþã aproape identicã o gãsim ºi
în Germania (Witzschel, Sagen, 282).
3. ªezãtoarea, VI, 44. La sîrbi ºi la ruºi e credinþa cã femeia care se
trudeºte la facere va naºte mai uºor dacã va bea apã din gura bãrbatului
ei (Krauss, Sitte, 540 ; Zelenin, Russ. Volkskunde, 292).
4. Gorovei, Credinþi, 2368.
5. Rev. Ion Creangã, II, 124 ; ªezãtoarea, XII, 163 ; Gorovei, Credinþi, 873.
6. Marian, Naºterea, 336.
7. Grimm, Mythologie, III, 435 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 261 ; Drechsler,
Schlesien, I, 214. La sîrbi, se furã o bucatã de pîine din traista unui
þigan ºi i se dã copilului sã mãnînce (Krauss, Sitte, 548).
8. ªezãtoarea, IV, 150 ; Gorovei, Credinþi, 3126.
9. Krauss, Sitte, 534. În Boemia se crede cã nu va vorbi curînd copilul
dacã mamã-sa mãnîncã peºte cît timp îl alãpteazã (Grohmann,
Aberglauben, 110).
10. Voronca, Datinele, 995 ; Gorovei, Credinþi, 2511 ; Ztschr. f. öst.
Volkskunde, 1897 (22), 144.
11. Grohmann, Aberglauben, 109.
12. ªezãtoarea, XII, 161.
13. Voronca, Datinele, 993 ; Rev. Ion Creangã, II, 189.
14. Grimm, Mythologie, III, 477 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 600 ; Seligmann,
Der böse Blick, I, 180 ; Humphery dHonfroi, LEnfant et sa mère, 142 ;
Bonnerjea, Dict. of Superst., 248.
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Întîia cãmãºuþã ce se pune copilului nu se încheie la gît (nu se
îmbaierã), cãci altfel nu va putea vorbi curînd1.
Copilului care e destul de mare ºi nu poate încã vorbi i se face
ciulama de pui de vrabie care scoate pui pentru prima oarã : cum
mãnîncã, îi merge gura ca clopotul2. În Germania ºi în Boemia i se
dã, ca sã poatã vorbi curînd, carne sau limbã ori ouã de ciocîrlie3.
Femeia care ºtie cã e însãrcinatã ºi tãgãduieºte, cînd e întrebatã,
va naºte un copil mut sau care nu va vorbi curînd4.
În Banat, dacã un copil nu poate vorbi degrabã, mumã-sa îl duce
la bisericã, unde paracliserul îi dã sã bea apã dintr-un clopoþel5. În
Silezia, ca sã poatã vorbi curînd copilul, se scrie numele copilului pe
cîte un clopot de la trei biserici6.
I se mai dã copilului sã bea apã dintr-un clopoþel, ca sã aibã un
glas bun ºi sã cînte frumos7. La iugoslavi, i se dã de bãut copilului
dintr-un clopot ce atîrnã la gîtul unei vaci, în caz cînd întîrzie sã
vorbeascã8. În Franþa, pentru ca un copil sã poatã mai tîrziu cînta
frumos, naºu-sãu trebuie sã tragã mult clopotele9.
În Moldova, cînd se naºte un copil, e obiceiul sã se spargã o oalã
nouã, ca sã capete copilul glas frumos10.
Cînd un copil începe abia sã vorbeascã ºi rosteºte întîi cuvîntul
tatã, mumã-sa va mai face un bãiat ; dacã zice însã mamã, ea va
naºte o fatã11. E o credinþã foarte rãspînditã ºi aiurea (Germania,
Boemia, Italia etc.)12.
Cînd te strigã cineva noaptea de afarã, nu e bine sã-i rãspunzi,
pînã nu te cheamã a treia oarã, cãci poate sã fie necuratul ºi sã-þi ia
graiul13. Aromânii se feresc, de la Crãciun pînã la Boboteazã, de a
vorbi noaptea, cãci se poate întîmpla sã le ia necuratul graiul14.
Sã nu vorbeºti cînd iese popa din altar, cã-þi ia Dumnezeu graiul15.

1. Pãcalã, Rãºinari, 167 ; Gorovei, Credinþi, 529.
2. Leon, Ist. nat. medic., 111.
3. Grimm, Mythologie, III, 447 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 160 ; John,
Erzgebirge, 57, 238.
4. Gorovei, Credinþi, 2509, 2510.
5. Marian, Naºterea, 336.
6. Drechsler, Schlesien, I, 214.
7. Marian, Naºterea, 88 ; Rev. Ion Creangã, VI, 21.
8. Krauss, Sitte, 548.
9. Chapiseau, Beauce, II, 12. În Carintia, naºul, înainte de botez, trebuie
sã tragã de funia clopotului de la bisericã (Graber, Kärnten, 375).
10. Voronca, Datinele, 162.
11. Marian, Naºterea, 336 ; Gorovei, Credinþi, 2613.
12. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 287 ; Drechsler, Schlesien, I, 215 ; Grohmann,
Aberglauben, 111 ; Amalfi, Sorrent., 7.
13. Gorovei, Credinþi, 1159, 1162.
14. Cosmulei, Datini, 43.
15. Gorovei, Credinþi, 1598.
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Buzele. Sãrutarea
¬ 61 Unii copii se nasc cu o diformitate la una din buze, care pare a fi
tãiatã în douã (franc. bec de lièvre). Aceastã diformitate provine
din cauzã cã mamele lor, pe cînd erau însãrcinate, au tãiat lemne pe
prag1 ori au tãiat ceva duminica2. Tot astfel se întîmplã cînd o femeie
însãrcinatã ºade pe prag ºi cineva, din duºmãnie, vine sã înfigã
toporul în prag3. E de ajuns chiar ca cineva sã înfigã un cuþit în
pãmînt dinaintea unei femei însãrcinate, pentru ca aceasta sã nascã
un copil cu buza tãiatã4.
Se recomandã celor ce au buzele crãpate sã sãrute oala cu unt
luni dimineaþa, în sãptãmîna postului mare care urmeazã dupã
duminica lãsatului de brînzã5.
Cine are buzele umflate e bine, dupã cum se crede în Bucovina, sã
sãrute un broatec, cã-i trece6. Acest mijloc de vindecare se datoreºte
credinþei cã, dupã cum broasca purificã apa în care stã, absorbind
toate necurãþeniile ce se aflã acolo, tot astfel va absorbi ºi veninul
din buzele umflate.
Pentru a scãpa de friguri, sã prinzi buratecul pe care-l vezi întîia
oarã primãvara, sã-l sãruþi pe spate ºi sã-l dai peste cap7.
Aceastã transmisie a bolii asupra unui animal sau asupra unei
alte persoane, prin sãrut, o constatãm ºi în urmãtoarele leacuri
recomandate:
 Pentru a scãpa de guturai, e bine ca bolnavul sã sãrute pe cineva
pe spate, fãrã ca acesta sã ºtie8.
 Cel ce pãtimeºte de tuse mãgãreascã, ca sã se vindece, e bine sã
sãrute un mãgar sub coadã9. În Germania, se sãrutã un mãgar
pentru a scãpa de durerea de mãsele10. Pliniu recomandã sã se
sãrute un catîr pe nas, spre a se vindeca de guturai11. Acelaºi leac
îl indicã Pseudo-Plinius12. Marcellus Empiricus prescrie acest
mijloc pentru vindecarea mirosului din nãri13.
 Nu e bine sã se sãrute un copil cînd doarme, cãci i se ia somnul14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Voronca, Datinele, 576 ; Rev. Ion Creangã, IX, 111.
Voronca, Datinele, 265, 575 urm.
Gorovei, Credinþi, 450, 2580.
Voronca, Datinele, 576.
ªezãtoarea, XII,169.
Voronca, Datinele, 971.
Gorovei, Credinþi, 1432 ; cf. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 76 ; Voronca,
Datinele, 756, 971.
ªezãtoarea, I, 127 ; Leon, Ist. nat. medic., 6 ; Gorovei, Credinþi, 1667.
Laugier, Etnogr. medic., 99 ; Leon, Ist. nat. medic., 7.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 527 ; Busch, Volksglaube, 170.
Natur. hist., XXX, 11 (31) ; cf. ºi XXVIII, 15 (57).
De medicina, I, 10.
De medicamentis, X, 60.
ªezãtoarea, VI, 56 ; Rev. Ion Creangã, VIII, 207. Tot astfel cred ºi
italienii (Finamore, Tradizioni, 76).
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 Sã nu se pupe tãlpile copiilor mici, cãci nu cresc repede (Suceava)1.
Tot aºa se crede ºi în Germania2.
 Copilul mic sã nu se sãrute pe palmã, cãci se va face tîlhar3.
 nu e bine ca mama sã-ºi sãrute copilul pe ceafã, cãci se va face rãu
(Bucovina)4.
 Copilul mic sã nu se sãrute niciodatã la ºezut, cãci, fãcîndu-se
mare, va întoarce dosul celui ce l-a pupat5. Aceeaºi credinþã o au
ºi germanii6.

Limba. Lingerea
Sã nu scuipi în foc, cãci faci bãºici pe limbã7. Tot astfel cred germanii, ¬ 62
sirienii ºi evreii8. Cînd te doare vîrful limbii, ai mîncat ceva spurcat
(piºcat) de ºoarece : ca sã-þi treacã, dã cu vîrful limbii de perete9. Cînd
îþi muºti limba, ai un duºman care te vorbeºte de rãu10. Ca sã înceteze de a vorbi, apucã un nasture de la cãmaºã ºi strînge-l între dinþi11.
Cînd te temi noaptea, fiind pe-afarã, fã-þi cruce cu limba în gurã12. Tot
astfel sã faci, cînd treci noaptea prin cimitir : altfel þi se aratã morþii13.
Pentru ca femeia însãrcinatã sã nu dea naºtere unui copil cu
limba prinsã (împiedicatã), i se recomandã urmãtoarele :
a) Sã nu coasã duminica14.
b) Sã nu-ºi înnoade pletele15.
c) Sã nu sufle în cuptorul de pîine16.
d) Sã nu mãnînce carne netãiatã din frigare17.
Ca sã nu devinã copilul gîngav sau dacã nu vorbeºte la timp, moaºele
îi taie aþa de sub limbã18. La fel se procedeazã în Germania ºi în Italia19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rev. Ion Creangã, II, 211.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 860.
Marian, Naºterea, 339.
Ibidem 339 ; Gorovei, Credinþi, 876.
Ioneanu, Superstiþii, 19.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 860 ; Drechsler, Schlesien, I, 215.
Gorovei, Credinþi, 4488.
Bartsch, Mecklenburg, II, 130 ; Sébillot, Paganisme, 211 ; Urquell, IV,
59 ; Stern, Türkei, II, 222.
ªezãtoarea, VI, 37 ; Gorovei, Credinþi, 1876.
Voronca, Datinele, 694 ; Rev. Ion Creangã, IV, 182 ; VI, 110 ; VIII,
208 ; IX, 232 ; Gorovei, Credinþi, 1875.
Rev. Ion Creangã, V, 369 urm.
Voronca, Datinele, 510.
Rev. Ion Creangã, XII, 26.
Gorovei, Credinþi, 1241.
Marian, Naºterea, 17 ; Gorovei, Credinþi, 2572.
Marian, Naºterea, 12 ; Gorovei, Credinþi, 2578.
Marian, Naºterea, 16.
Laugier, Etnogr. medic., 30 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 121 ;
Papahagi, Liter. pop., 280.
Drechsler, Schlesien, I, 185 ; Pitré, Usi, 146 ; idem, Medicina, 89 ;
Bernoni, Tradizioni, 147.
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Cînd se rostesc anumite descîntece de deochi, baba linge fruntea
bolnavului, rostind : Linge vidra puiºorii de frumuºei... Eu ling pe
cutare...1, sau : Cum linge vaca viþelul... Aºa ling eu pe cutare2. La
bulgari, descîntãtoarea, lingînd fruntea copilului deocheat, rosteºte :
Vaca neagrã a fãtat un viþel negru, Ea singurã l-a fãtat, Singurã l-a
lins, Singurã-l vindecã3 (cf. ¬ 225).

Dinþii
¬ 63 a) Copilul, pînã la un an, sã nu se uite în oglindã, cã-i cresc dinþii
anevoie4.
b) Cînd îi iese primul dinte copilului, mamele din Bucovina obiºnuiesc
a zice : Dinte nou în cap sãnãtos!5. La grecii din insula Lesbos,
cel ce vede primul dinte al unui copil trebuie sã-i dãruiascã o
cãmãºuþã ºi atunci ceilalþi dinþi îi vor creºte uºor, fãrã durere6. În
Germania, primul care va zãri acest dinte al copilului trebuie sã-i
tragã imediat o palmã : cu chipul acesta ceilalþi dinþi îi vor ieºi cu
uºurinþã7.
c) Cînd unui copil îi cresc întîi dinþii de sus, va muri degrabã8.
Aceastã credinþã e foarte rãspînditã aiurea : în Italia, în Germania,
în Austria, în Boemia etc.9 Dupã o altã credinþã, din judeþul
Vîlcea, dacã-i cresc copilului întîi dinþii de sus, se va face preot
sau preoteasã, dupã cum e bãiat sau fatã10. La Rãºinari se crede
cã mama copilului cãruia îi cresc întîi dinþii de sus va naºte dupã
el un bãiat11.
d) Cine are strungãreaþã la incisivii de sus va fi lumeþ (lumeaþã),
aprins(ã) dupã dragoste12. În alte þãri se crede cã va cutreiera
lumea, cã va avea noroc, cã se va îmbogãþi etc.13
e) Cînd îi cade copilului unul din dinþii de lapte, trebuie sã-l arunce
pe casã sau pe ºurã, mai rar în pod, recitînd de trei ori formula :
Cioarã, cioarã, na-þi un dinte de os dã-mi unul de oþel!14. Sau :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ªezãtoarea, IV, 192.
An. Arh. de Folkl., III, 135.
Strauss, Bulgaren, 394.
Gorovei, Credinþi, 1137, 1138.
Marian, Naºterea, 339.
Georgeakis-Pineau, Lesbos, 333.
Grimm, Mythologie, III, 460.
Marian, Naºterea, 338-339 ; Gorovei, Credinþi, 2312.
Bernoni, Credenze, 19 ; Drechsler, Schlesien, I, 213 ; Zingerle, Tirol,
101 ; John, Erzgebirge, 54 ; Grohmann, Aberglauben, 111.
ªezãtoarea, XII, 161 ; Gorovei, Credinþi, 3248.
Pãcalã, Rãºinari, 160.
Gorovei, 1139, 1287.
Bernoni, Credenze, 25 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 263 ; John, Erzgebirge,
54 ; Grohmann, Aberglauben, 222 ; Georgeakis-Pineau, Lesbos, 527 ;
Knortz, Körper, 134.
Voronca, Datinele, 139 ; Rev. Ion Creangã, II, 188, IV, 302 ; VIII, 206 ;
Pamfile, Jocuri, I, 95 ; II, 57.
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Cioarã, cioarã, De la moarã, Cu fãina-n poalã, Na-þi un dinte de
ciolan, Dã-mi unul de oþel!1. La aromâni ºi la românii din Meglenia,
copiii aruncã dintele de lapte pe acoperiº ºi recitã : Cioarã-boarã
(sau Ciara-bara) De la moarã, Na-þi de os, Dã-mi de fier! sau
Cioru-boru, dã-mi unul de fier, na-þi unul de os!2.
Datina de a se arunca dintele de lapte pe casã (cîteodatã în cuptor,
în foc, sub pat, în bãlegar, într-o gaurã de ºoarece etc.) o gãsim la mai
toate popoarele din Europa : în Franþa3, în Italia4, în Spania5, în
Germania6, în Carintia7, în Norvegia8, în Anglia9, în Boemia10, în
Rusia11, în Ucraina12, la evreii din Galiþia13, în Iugoslavia14, Bulgaria15,
în Grecia16 etc.
Mai pretutindeni, aruncîndu-se dintele, se recitã o micã formulã
aproape identicã : ªoarece, ºoricelule, na-þi un dinte de os, dã-mi
unul de fier (sau de oþel ori de aur)!. Dar nu numai în Europa
civilizatã, ci ºi la popoarele semicivilizate din alte continente întîlnim
aceastã datinã. Astfel, la Raratonga, în insulele Cook din Oceania,
se obiºnuieºte sã se recite : ªobolan, ºobolãnaº, na-þi dintele meu
vechi, dã-mi, te rog, unul nou!17. De asemenea, în insulele Filipine,
copiii îºi aruncã dinþii de lapte într-un loc unde ºoarecii ar putea sã-i
gãseascã ºi li se adreseazã aceeaºi rugãminte. La fel se proceda
odinioarã în Mexic ºi în diverse insule din Pacific.
Peste tot constatãm cã, în recitativele lor, copiii se adreseazã
ºoarecelui sau ºobolanului, pentru ca, în virtutea magiei imitative,
dinþii albi ºi solizi ai acestor rozãtoare sã serveascã de model dinþilor
ce urmeazã sã-i creascã de aci înainte copilului.
Dacã datina aceasta e rãspînditã pe mai tot globul ºi-ºi are, fãrã
îndoialã, originea în primele timpuri ale existenþei omului pe pãmînt,
cum se face atunci cã, în formula pe care o recitã copiii de români, nu
1. Rev. Ion Creangã, V, 339 ; VI, 207.
2. Papahagi, Megleno-Românii, I, 47 ; idem, Liter. pop., 190 ; Cosmulei,
Datini, 52.
3. Rolland, Faune, VII, 81 ; Sébillot, Folk. de France, III, 51 ; Mélusine, I,
365 ; Rev. des trad. pop., XXVII, 42.
4. Pitrè, Usi, II, 184 ; Finamore, Tradizioni, 129 ; Gubernatis, San Stefano, 33.
5. Sébillot, Paganisme, 65.
6. Grimm, Mythologie, III, 456 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 526 ; Panzer,
Bayer., II, 307 ; Jühling, Tiere, 125, 126 ; Andree, Braunschweig, 293 ;
Strackerjan, Oldenburg, I, 114 ; Drechsler, Schlesien, II, 298.
7. Graber, Kärnten, 380.
8. Liebrecht, Volkskunde, 319.
9. Bonnerjea, Dict. of Superst., 262.
10. Grohmann, Aberglauben, 111 ; John, Erzgebirge, 54.
11. Sébillot, Paganisme, 65.
12. Mater. antrop., IX/II, 149.
13. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 293, II, 830.
14. Krauss, Sitte, 546.
15. Sbornik, XXVIII, 100.
16. Georgeakis-Pineau, Lesbos, 331.
17. Frazer, Rameau dor, 38.
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se pomeneºte de ºoarece, ci de cioarã ? De ce se cere tocmai cioarei,
care n-are dinþi, sã-i înlocuiascã pe cei de os cu alþii de fier sau de
oþel ? E drept cã, în Bucovina, copiii aruncã uneori dintele de lapte în
borta unui ºoarece ºi se roagã acestui rozãtor sã-i dea altul mai bun1,
dar aceastã datinã nu e generalã la români ºi poate sã fie importatã
de la vecinii ruteni.
Ne-am gîndit la un moment cã cioarã din recitativele copiilor de
români s-ar putea explica printr-o etimologie popularã. Rostindu-se,
prin prescurtare, ºoare, ºoare, în loc de ºoarece, ºoarece, ºi nemaiînþelegîndu-se în aceastã invocaþie cuvintele astfel trunchiate, se
vor fi înlocuit prin cioarã, cioarã, pe care oricine le poate pricepe.
Dar aceastã explicaþie nu e mulþumitoare, ºi iatã pentru ce :
1. Ar trebui admis cã aceastã substituire s-a fãcut într-o epocã foarte
veche, înainte de separarea dialectelor  cãci forma cioarã apare
ºi în recitativele rostite de copiii de aromâni ºi de megleniþi  fapt
care ni se pare puþin probabil.
2. ªi la sîrbi, copiii, azvîrlind dintele de lapte, se adreseazã cioarei
cu cuvintele : Vrano, nano, ja tebena kosten, a ti menena gvozden
zub!, adicã : Cioarã, maicã, na-þi þie unul de os, ºi tu mie unul de
fier2. Sau : Na ti, vrana, koÓtan zub, daj ti mene gvozden zub!3,
adicã : Na-þi, cioarã, un dinte de os, dã-mi tu mie un dinte de
fier!.
3. La bulgari, cînd aruncã dintele de lapte pe casã, pe coºar, pe ºira
de paie etc., copiii se adreseazã ºi ei unei pãsãri, þarca sau
coþofana, care face parte din aceeaºi familie cu cioara. Ei zic : Na
a ti, svrako, kosten zâb, da donesi elìzen!4, adicã : Na-þi, þarco,
un dinte de os, ca sã-mi aduci unul de fier!. Copiii sînt încredinþaþi
cã, procedînd astfel, le vor creºte la loc alþi dinþi trainici, de care
se vor putea sluji toatã viaþa. Atragem atenþia asupra faptului cã,
în Banat, i se zice coþofenei ciorobarã, nume care se apropie de
forma cioarã-boarã (sau ciara-bara) pe care o întrebuinþeazã copiii
de dincolo de Dunãre, în recitativul citat mai sus. Sã fie oare o
simplã coincidenþã sau sã fi întrebuinþat odinioarã ºi românii
transdanubieni cuvîntul ciorobarã pentru þarcã ? În cazul acesta, ºi
ei se vor fi adresat, la început, ca ºi copiii de bulgari, þãrcii, ca sã
le înlocuiascã dintele cãzut.
Oricum, nu se poate considera ca o simplã întîmplare faptul cã
atît românii, cît ºi sîrbii ºi bulgarii se adreseazã unei pãsãri, cioara
sau þarca, cu rugãmintea de a le da un dinte de fier, în locul celui
de os. Avem, fãrã îndoialã, de-a face cu o datinã exclusiv balcanicã
pe care n-am avut, pînã acum, posibilitatea s-o urmãrim ºi la
celelalte popoare din Peninsula Balcanicã. Repetãm însã întrebarea
pe care ne-am pus-o mai sus : de ce se adreseazã cioarei (sau þãrcii),
1.
2.
3.
4.

Voronca, Datinele, 947.
Miloslavljeviä, Obiåaji srpskog naroda, 115.
Kara»iä, Lexicon, s.v. zub.
Sbornik, XXVIII, 100.
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care n-are dinþi, ºi nu ºoarecelui, ai cãrui dinþi sînt solizi, ºi cãruia
i se adreseazã toate celelalte popoare ? Nu ºtim.
f) Nu bãga în foc lemn de soc, vreji de viþã sau coji de nuci, cã te dor
mãselele1. Dacã tai socul, te dor dinþii2 . Cît priveºte socul,
credinþa se explicã prin faptul cã acest arbore e considerat, la noi
ºi la alte popoare3, ca un lemn sacru, de care nu trebuie sã te
atingi. ªi în alte þãri e oprit sã se ardã vrejii de viþã4. Cît priveºte
cojile de nuci, oprirea de a le arde în foc îºi gãseºte probabil
explicaþia în crucea din gãoace care desparte cele patru sferturi
ale miezului. De aceea e oprit în Austria de a sparge nucile cu
piciorul.
g) În Bucovina se considerã cã dacã mãnîncã cineva pîine din locul
ros de ºoareci nu-l vor durea dinþii niciodatã5. Aceeaºi credinþã o
întîlnim ºi la evreii din Bucovina, la germani, boemi, croaþi,
canadieni etc.6
h) O credinþã al cãrei substrat e, fãrã îndoialã, un precept de igienã :
sã nu te scobeºti cu acul în dinþi, cã se stricã sau capeþi duhoare
în gurã7.
i) Cînd îþi cere cineva un cãrbune sau un chibrit, ca sã-ºi aprindã
luleaua sau þigara, sã nu i-l þii tu ca sã aprindã, cã-þi cad dinþii8.
j) Bãtrînii, cînd le cad dinþii, îi strîng în fundul lãzii ºi hotãrãsc sã
li se punã în sicriu, cînd vor muri, ca sã-i aibã pe lumea cealaltã9.
ªi armenii pãstreazã dinþii cãzuþi, punîndu-i în crãpãtura unui
zid, într-o scorburã etc., ca sã-i aibã la vremea de apoi10.

Þîþele. Alãptarea. Laptele de þîþã
Intervenþia magiei imitative o constatãm în urmãtoarele mijloace ¬ 64
întrebuinþate la noi pentru a împiedica dezvoltarea prea mare a
þîþelor, ceea ce stricã esteticii corpului, dupã aprecierea poporului.
Ca sã nu le creascã prea mult þîþele, cînd vor fi mari, moaºa pune în
prima scãldãtoare a fetelor cîte o nucã mititicã11.
1. Pãcalã, Rãºinari, 160 ; Rev. Ion Creangã, II, 66 ; VI, 271 ; ªezãtoarea,
VI, 33 ; Gorovei, Credinþi, 1380, 3512.
2. Voronca, Datinele, 1194.
3. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 262 urm.
4. Ibidem, IX, 335.
5. Gorovei, Credinþi, 1145.
6. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 824 ; Jühling, Tiere, 126 ; John,
Erzgebirge, 54 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 56 ; Knortz,
Körper, 137.
7. ªezãtoarea, XII, 168 ; Gorovei, Credinþi, 12, 1671 ; Rev. Ion Creangã,
II, 124.
8. ªezãtoarea, II, 195 ; Rev. Ion Creangã, I, 23 ; Gorovei, Credinþi, 633 ;
cf. Voronca, Datinele, 1213 ; Ghiluºul, I, 9-10, p.16.
9. Rev. Ion Creangã, II, 188.
10. Frazer, Rameau dor, 221.
11. Marian, Naºterea, 111 ; Gorovei, Credinþi, 3747.
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E oprit fetelor de a bea lapte din tivgã, cãci altfel le vor creºte
þîþele cît tivgile de mari1.
Fetele iau primul ou de la o puicã neagrã ºi-l poartã de trei ori în
jurul þîþelor, ºi atunci mamelele lor, cînd au crescut prea mult, încep
sã dea înapoi2.
Fetele se feresc de a cînta din fluier, de teamã sã nu le creascã
prea mari gurguiele de la þîþe3.
¬ 65 În privinþa alãptãrii, însemnãm urmãtoarele practici ºi credinþe :
Mama, cînd dã întîi þîþã copilului, nu trebuie sã-l þinã pe mîna
stîngã, nici sã-i dea sã sugã din þîþa stîngã, cãci altfel va deveni
stîngaci4. Aceastã credinþã, foarte rãspînditã la noi, o regãsim ºi la
alte popoare : la germani, la iugoslavi etc.5
Copilul care suge mult din þîþa stîngã va fi nãtîng6.
Ca sã nu se deoache copilul de þîþã, sã sugã lapte de la o þigancã7.
Tot astfel se procedeazã ca sã aibã mumã-sa þîþã8.
Mama sã nu fie despletitã, cînd îºi alãpteazã pruncul, cãci acesta
va cãpãta bube în gurã9.
Cînd femeia se întoarce de la un drum lung, ea nu-ºi alãpteazã
pruncul pînã nu-ºi stoarce þîþa, stînd cu picioarele pe un cleºte, altfel
se îmbolnãveºte copilul10.
Cînd unei femei care alãpteazã un copil îi vine laptele din þîþã ºi
curge, e semn cã-i e foame pruncului ºi trebuie sã-i dea sã sugã11.
Aceeaºi credinþã o au ºi italienii12.
Se zice cã un copil a supt o vadrã de lapte, cînd poate sã-ºi ducã
picioruºele la gurã13. Exact la fel spun ºi italienii14.
În cele ºase sãptãmîni de la naºterea copilului, nu e bine sã ºadã
nimeni pe patul copilului sau pe aºternutul mamei, cãci i se umflã
acesteia þîþele15...
Cînd pe patul unei lãuze s-ar aºeza o femeie care are copil de þîþã,
lãuza nu mai are lapte pentru copil : îi piere laptele16. În Italia se
1.
2.
3.
4.

Ibidem, 3804.
Pãcalã, Rãºinari, 161.
Gorovei, Credinþi, 3805, 3806.
Marian, Naºterea, 143 ; ªezãtoarea, VI, 59 ; Voronca, Datinele, 508 ;
Gorovei, Credinþi, 3808, 3810.
5. Grimm, Mythologie, III, 439 ; Walther, Schwäb. Volkskunde, 96 ;
Krauss, Sitte, 547 ; Humphrey dHonfroi, LEnfant, 436.
6. Gorovei, Credinþi, 872.
7. ªezãtoarea, III, 121.
8. Gorovei, Credinþi, 3816.
9. ªezãtoarea, VI, 23.
10. Rev. Ion Creangã, VI, 144.
11. Gorovei, Credinþi, 3810.
12. Bernoni, Tradizioni, 145 ; Finamore, Tradizioni, 168.
13. Rev. Ion Creangã, VI, 53.
14. Zanazzo, Usi, 48.
15. Marian, Naºterea, 145 ; Gorovei, Credinþi, 3812.
16. ªezãtoarea, VI, 59 ; Gorovei, Credinþi, 3811.
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zice cã lãuzei îi piere laptele dacã intrã pe neaºteptate în odaia ei o
femeie însãrcinatã sau care e la period1.
Nu e bine ca femeia sã alãpteze copiii gemeni ai alteia, cãci îi
piere þîþa2.
Mamei sã nu-i pice pe jos lapte din þîþã, ca sã-l atingã furnicile,
cã-i piere laptele. Dacã însã e nevoitã sã-ºi mulgã þîþa, s-o stoarcã pe
o cîrpã curatã, care apoi se arde sau se spalã. În Bucovina, dacã linge
un ºoarece din laptele picat din sînul femeii, îi stîrpeºte þîþa3. În
Abruzzi (Italia), dacã din laptele picat jos din þîþã linge vreun animal
care-ºi alãpteazã puii, femeii îi piere laptele4.
Din mîinile lãuzei sã nu-l ia nimeni pe noul nãscut, ci sã-l ia din
pat sau de alt undeva, cãci altfel lãuza nu mai are lapte pentru copil5.
Dacã mama copilului nou-nãscut n-are lapte ºi ºtie cã o femeie
care a venit la dînsa a luat copilul din mîinile ei, trimite s-o cheme,
îi toarnã apã în mîini, iar lãuza, bînd apã din pumnii ei, zice : Dacã
tu mi-ai luat laptele, al meu sã vie la mine, iar al tãu sã rãmîie la
tine6.
Dacã lãuza îºi pierde laptele, face o gaurã în locul unde a nãscut,
varsã puþinã apã într-însa ºi bea cu o þeavã apa din gaura aceea7.
Dacã lãuzei îi piere laptele, ia o felie de pîine, se duce ºi se aºazã
din jos de roþile morii, þine pîinea acolo unde stropeºte roata ºi apoi
mãnîncã felia de pîine8.
Ca sã aibã þîþã, femeia se duce cu o îmbucãturã de pîine la o fîntînã.
Udã pîinea din apã din ciuturã, lãsînd apa sã curgã de pe pîine pe
picioarele goale. Dupã aceea mãnîncã pîinea udatã ºi bea apã9.
Dacã mama n-are destulã þîþã, moaie un colac în nouã izvoare ºi
apoi îl mãnîncã10.
Cînd o femeie n-are cu ce sã-ºi alãpteze copilul, îi ia faºa, leagã
într-însa o ceapã ºi o lingurã, apoi se duce trei dimineþi de-a rîndul,
începînd de marþi, înainte de rãsãritul soarelui, la o fîntînã. Aci
trage vadra, bea apã cu lingura de trei ori, zicînd, dupã fiecare
înghiþiturã : Eu beau cu lingura apã, sã-mi vinã laptele ca la o
vacã. Apoi, îmbucînd din ceapã de trei ori, zice : Eu îmbuc din
ceapã, sã-mi vinã laptele ca la o iapã11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ferraro, Superstizioni, 14 ; Gubernatis, Usi natalizi, 202.
Gorovei, Credinþi, 3817.
Rev. Ion Creangã, VI, 53 ; Ioneanu, Superst., 66 ; Voronca, Datinele, 947.
Finamore, Tradizioni, 163.
Rev. Ion Creangã, V, 269.
Ibidem, V, 269, VI, 52.
Marian, Naºterea, 148.
Ibidem. Tot astfel procedeazã ºi sãsoaicele din Ardeal (Schullerus,
Siebenb. Volkskunde, 94).
9. Rev. Ion Creangã, VI, 52
10. Leon, Ist. nat. medic., 5.
11. Rev. Ion Creangã, V, 269. Ceapa se recomandã mai pretutindeni
femeilor ce au nãscut, ca sã aibã lapte (Laugier, Etnogr. medic., 99 ;
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 4).
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Ca sã aibã lapte, mama, cînd iese întîi dupã lãuzie, în sat, stãpîna
casei în care intrã trebuie s-o stropeascã cu apã peste picioare ºi sã-i
dea sã mãnînce ceapã cu sare1.
La aromâni, ca sã-i vinã laptele în belºug lãuzei, se procedeazã în
modul urmãtor. Se ia grîu de la trei bãtrîne, cînd trimit sã-l macine
la moarã ºi cu acest grîu se face o turtã cu apã neînceputã. Se coace
apoi turta ºi se duce lãuzei s-o mãnînce ºi i se dã sã bea dintr-un
ulcior apã neînceputã2.
În Bucovina, dacã femeia n-are lapte, i se dã sã mãnînce excremente
de ºoarece3. Acelaºi leac se recomandã în Italia ºi în Spania4.
Dacã unei lãuze nu-i vine laptele la þîþã pînã la trei zile dupã
facere, e semn cã n-are sã-i trãiascã pruncul5.
În unele pãrþi din Muntenia e obiceiul ca dupã ºase sãptãmîni,
cînd iese lãuza cu copilul la moliftã, sã se abatã ºi pe la cîteva case
cunoscute. Aci, la fiecare casã, i se dã într-o batistã, o felie de pîine,
cîteva nuci, o bucatã de zahãr, puþinã sare ºi un ou. Din toate acestea
trebuie sã mãnînce din cînd în cînd, pînã la înþãrcarea copilului, ca
sã nu-i piarã laptele6.
De practicile observate la înþãrcarea copilului ne vom ocupa în
altã lucrare. Tot acolo vom examina ºi bolile þîþelor.
¬ 66 Laptele femeii e deseori întrebuinþat în leacuri :
a) În special la afecþiunile ochilor, pentru limpezirea lor, la albeaþã,
la conjunctivitã, se stoarce þîþã în ochi7. ªi în Antichitate, grecii ºi
romanii recurgeau la laptele femeii pentru vindecarea bolilor de
ochi. Medicii ºi scriitorii din vechime, Dioscoride8, Celsus9, Pliniu10,
Marcellus Empiricus11 etc., îl recomandã adesea printre leacurile
lor. ªi în secolul al V-lea, medicii creºtini Cosma ºi Damian indicau,
ca leac pentru diferite boli de ochi, laptele unei femei curate12.
Remediul acesta e întrebuinþat ºi astãzi de bulgari, de slovaci ºi
ruteni, de arabii din Tunis13 etc. Acelaºi leac îl folosesc croaþii
pentru vindecarea ulciorului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rev. Ion Creangã, VI, 52.
Papahagi, Liter. pop., 305-306.
Voronca, Datinele, 947.
Bastanzi, Tradizioni, 186 ; Finamore, Tradizioni, 166 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., VI, 58.
Ioneanu, Superst., 8 ; Marian, Naºterea, 146 ; Gorovei , Credinþi, 3807 ;
Rev. Ion Creangã, V, 270.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 4.
ªezãtoarea, I, 118 ; Leon, Ist. nat. medic., 99 ; Pamfile, Boli, 10 ; Rev.
Ion Creangã, VIII, 207 ; Laugier, Etnogr. medic., 83, 95 ; cf. Gaster,
Liter. pop., 537.
Mat. med., II, 7, 6.
Medic., VI, 6, 8.
Natur. hist., XVIII, 130, XX, 217 ; XXVIII, 72, 73.
De medicamentis, VIII, 34, 92, 102, 149, 151, 158.
Deubner, Kosmas u. Damian, 165.
Strauss, Bulgaren, 391 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 788, 791.
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b) De asemenea, cînd îi intrã ceva copilului în ochi, sau se loveºte,
mumã-sa îi mulge þîþã pe sub pleoape (datinã generalã).
c) Contra surzeniei, se recomandã, într-un manuscris din prima
jumãtate a veacului trecut, fiere de iepure sau de junc, cu lapte
de muiere1. Fierea de junc sau de taur, amestecatã cu lapte de
þîþã, era un leac pe care-l indicau din vechime Dioscoride2, Sextus
Placitus (330 d.Hr.)3 ºi Marcellus Empiricus4 pentru diverse
afecþiuni ale urechilor. În veacurile trecute se întrebuinþa acelaºi
leac în Germania, unde ºi astãzi se mai foloseºte pe alocuri5. Tot
astfel ºi în Italia (Abruzzi), laptele de femeie e întrebuinþat ca
remediu pentru bolile de urechi6.
d) Pentru vindecarea buboaielor, se aplicã pe ele un aluãþel din
fãinã de in, frãmîntatã cu lapte de þîþã (com. din judeþul Bacãu).
Aromânii aplicã pe ranã o frunzã de pãtlaginã, unsã cu lapte de
þîþã ºi presãratã cu zahãr7. ªi Marcellus Empiricus recomandã
laptele de femeie pentru lecuirea ulcerelor8.
e) Printre cosmeticele întrebuinþate de popor figureazã ºi laptele de
þîþã : se stoarce într-o ceaºcã, se bate pînã se face unt ºi se unge
cu el obrazul, ca sã se facã pieliþa subþire ºi curatã9.

Mîinile
Sînt extrem de numeroase credinþele noastre privitoare la mîini, la ¬ 67
degete ºi în special la unghii, credinþe pe care le aveau în mare parte
ºi popoarele din vechime ºi pe care le regãsim încã astãzi mai în
fiecare colþiºor al Europei. Vom examina numai cîte unele din ele.
Cînd mirele ºi mireasa îºi dau mîna înaintea altarului, acela din
soþi a cãrui mînã e mai rece va muri înaintea celuilalt10. Aºa se crede
ºi în Germania11.
Se zice cã cineva are o mînã grea, cînd lovitura sau palma datã
de unul ca acesta poate avea urmãri grave pentru cel lovit. Unul ca
acesta se zice cã e stãpînit de un duh rãu12. Ca sã nu se aleagã
moartea de animalul pe care un astfel de om l-a lovit rãu, e bine sã-ºi
1. Rev. Ion Creangã, II, 242. Acelaºi leac îl folosesc ºi aromânii (Papahagi,
Liter. pop., 305).
2. Mat. med., II, 96.
3. Lib. Medic., IV, 8.
4. De medicamentis, IX, 25, 26, 46, 52, 110, 113.
5. Höfler, Organotherapie, 205 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 276.
6. Finamore, Tradizioni, 188.
7. Papahagi, Liter. pop., 263.
8. De medicamentis, IV, 61.
9. Leon, Ist. nat. medic., 99.
10. Gorovei, Credinþi, 2251.
11. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 308 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
III, 1383 ; Bonnerjea, Dict. of Superst., I 18.
12. Gorovei, Credinþi, 2041.
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calce mîinile, ºi atunci animalul scapã de moarte1. La romani, dacã se
întîmpla ca cineva sã loveascã aºa de greu pe altul, i se recomanda sã-ºi
scuipe în palmã. Fãcînd astfel, cel lovit nu mai simþea nici o durere2.
Omul cu mîinile tare pãroase se crede cã are mult noroc3. Dupã
credinþa cehilor, cel cu mult pãr pe mîini va lua de nevastã o femeie
bogatã4.
Cînd i se fac cuiva pete negre pe mîini, e semn cã-i va muri cineva
din neamuri5.
Cine doarme strîns, fãcut ghem, ºi cu mîinile între picioare trage
a sãrãcie, e cobe, piazã rea în casã6. Într-un basm povestit de Ispirescu,
intitulat Fata cu pieze rele se spune cã unui împãrat a început sã-i
meargã rãu de tot de cînd i se nãscuse o fatã care avea obiceiul sã
doarmã strînsã, fãcutã ghem sau cu mîinile între genunchi. ªi-a
scãpat casa ºi împãrãþia de prãpãd numai dupã ce a alungat-o din casã
pe biata fatã, pricina tuturor necazurilor ce se abãtuserã asupra lui7.
Sã nu cîrpeascã nimeni rufe murdare sau sã ia cu mîna gunoiul
din vîrful mãturii, cãci va face sugel la unul din degete8.
Se întîmplã adesea celor ce lucreazã mult cu palmele sã le
amorþeascã mîinile. Aceasta se întîmplã mai ales :
a) Dacã lucreazã ceva în timpul îngropãciunii cuiva pe aceeaºi
stradã sau pe acelaºi ºir de case9.
b) Dacã trece calea mortului10.
c) Dacã cel ce a petrecut mortul nu ºi-a frecat mîinile cu þãrînã de pe
groapa celui înmormîntat11 sau dacã n-a aruncat pãmînt peste
mort12.
d) Dacã a cusut ceva cu acul ºi aþa rãmase de la cusutul unui lucru
pentru mort13.
e) Dacã a tãiat unghiile mortului14.
f) Dacã nu s-a spãlat pe mîini peste groapa mortului15. Pe cine-l udã
broasca, i se jupoaie mîinile16.
Cine pune mîna pe rîndunele îi seacã mîna17.
1.
2.
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5.
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17.

Ibidem, 2042.
Plinius, Natur. hist., XXVIII, 7.
Rev. Ion Creangã, VI, 271.
Grohmann, Aberglauben, 221.
Gorovei, Credinþi, 2356.
Ibidem, 2035, 2990.
Ispirescu, Basmele, 393 urm.
Gorovei, Credinþi, 3657, 3659.
Ibidem, 2050, 2052, 2425 ; Rev. Ion Creangã, VI, 112 ; An. Arh. de
Folkl., I, 159.
Gorovei, Credinþi, 2428.
Marian, Înmormîntarea, 338 ; Gorovei, Credinþi, 2054.
ªezãtoarea, XII, 162 ; Gorovei, Credinþi, 2053.
Ibidem, 14.
ªezãtoarea, XII, 165.
Marian, Înmormîntarea, 338 ; Gorovei, Credinþi, 2051, 2053, 2471.
Ghiluºul, I, 11-12, p. 24.
ªezãtoarea, VI, 53 ; Gorovei, Credinþi, 3334.
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Cel ce a omorît, în luna martie, un guºter (ºopîrlã) sau o cîrtiþã,
poate vindeca bolile gîtului oricui, atingînd numai cu mîna gîtul
bolnavului1. E o credinþã rãspînditã nu numai la noi, ci ºi la multe
alte popoare2.

Dreapta. Stînga
Sînt numeroase credinþele privitoare la mîna dreaptã sau stîngã, ¬ 68
dar vom cita numai cîteva din ele.
Dacã, în momentul cînd intrã mireasa în bisericã, va pune mîna
dreaptã pe pragul de sus al uºii bisericii, nu va face copii3.
Sã nu primeºti nimic, de la unul care-þi dã cu mîna stîngã, cã-i a
pagubã4. De asemenea sã nu dai mîna cu cineva care-þi întinde stînga
cã-i a rãu5.
Cine bea cu mîna stîngã se îmbatã6.
O credinþã generalã : cînd te mãnîncã palma stîngã, ai sã iei
bani ; dacã te mãnîncã cea dreaptã, ai sã dai7. Aºa cred cele mai
multe popoare din Europa, cu singura deosebire cã la unele
interpretarea e datã invers : mîncãrimea palmei drepte înseamnã
bani de luat, iar a celei stîngi e semn cã trebuie sã dai8. La aromâni,
credinþa se deosebeºte întru cîtva : cînd te mãnîncã palma stîngã, ai
sã iei bani ; dacã te mãnîncã cea dreaptã, ai sã capeþi palme9. Exact
la fel cu aromânii cred ºi flamanzii10, pe cînd polonezii cred cã, dacã
te mãnîncã palma dreaptã, ai sã-i tragi cuiva o palmã11.
1. Laugier, Etnogr. medic., 81 ; cf. Leon, Ist. nat. medic., 85, 94 ; Gorovei,
Credinþi, 694.
2. La francezi, belgieni, germani, ucraineni, sirieni etc. : Rolland, Faune,
I, 13 urm. ; VII, 29 ; Sébillot, Folk. de France, III, 48 urm. ; Rev. des
Trad. pop., 1902, p. 375 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 467 ; Strackerjan ;
Oldenburg, I, 97 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 292 ; II, 13, 307 ;
Jühling, Tiere, 123 ; Haltrich, Sieb. Sachs., 292 ; Panzer, Bayer. Sagen,
I, 266 ; Keller, Ant. Tierwelt, I ; 23 ; Stern, Türkei, I, 233 etc. ªi la
romani se recomanda contra scrofulelor o ºopîrlã legatã la gît sau
aplicarea unui ficat de cîrtiþã, strivit cu mîna (Jecur ejusdem talpae
contritum inter manus  Plinius, Natur. hist., XXX, 12).
3. Rev. Ion Creangã, II, 211 ; IV, 181.
4. Gorovei, Credinþi, 2043.
5. Ibidem, 2044.
6. Ibidem, 195.
7. ªezãtoarea, I, 125 ; cf. ºi XIII, 106 ; Rev. Ion Creangã, III, 180, 213,
278, 371 ; IV, 302 ; Gorovei, Credinþi, 159, 2843, 2988.
8. Zanazzo, Usi, 150 ; Kaindl, Huzulen, 92 ; Strauss, Bulgaren, 282 ;
Strackerjan, Oldenburg, I, 34 ; II,181 ; Urquell, I, 64 ; IV, 274 ; Rev. des
Trad. pop., II, 159 ; XXVI, 384 ; Harou, Trad. Belg., 21 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., III, 1383 ; IV, 794 ; Grohmann, Aberglauben, 222 ;
Grimm, Mythologie, II, 935 ; III, 473 ; Liebrecht, Volkskunde, 327 ;
Georgeakis-Pineau, Folkl. de Lesbos, 335.
9. Cosmulei, Datini, 55.
10. Rev. des Trad. pop., II, 159.
11. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 798.
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O altã credinþã, de asemenea foarte rãspînditã la noi, e cã devine
stîngaci copilul cãruia mama îi dã sã sugã pentru întîia oarã din þîþa
stîngã (vezi ¬ 65 ).

Degetele
¬ 69 Cînd i se îngãlbeneºte cuiva un deget, are sã-i moarã o rudã1.
Sã nu pui fluier, fus sau lingurã pe foc, cãci îþi coc degetele (faci
sugel)2.
Vinerea sã nu torci, cã-þi coc degetele ºi-þi cad unghiile3.
Sã nu te uiþi la altul cînd urineazã, cã-þi crapã degetele4.
Cel ce suferã de epilepsie se vindecã numai dacã-l muºcã de deget
un mezin sau o mezinã (cel din urmã nãscut dintre fraþi ºi surori), în
momentul cînd îl apucã accesul. Aºa se crede mai ales în Moldova
(judeþele Covurlui, Tutova, Bacãu, Vaslui), unde se mai recomandã,
dupã alþii, sã-l muºte pe bolnav oricine  nu numai un mezin  de
degetul cel mic de la mîna stîngã, pînã ce epilepticul îºi vine în fire5.
Aceastã procedurã e foarte rãspînditã ºi aiurea, numai cã, în loc de
degetul de la mînã, se muºcã un deget de la picior6.

Unghiile
¬ 70 La toate popoarele din Europa ºi din celelalte continente gãsim o
mulþime de credinþe cu privire la unghii, cele mai multe în legãturã
cu tãierea lor. Ca o parte integrantã din corp, unghiile nu trebuie sã
se taie oricînd ºi sã se arunce oriunde, cãci duºmanii vãzuþi ºi
nevãzuþi ai omului, vrãjitoarele ºi duhurile necurate, pot pune stãpînire
pe ele ºi sã le întrebuinþeze pentru a-i aduce tot felul de rele pe cap.
Reglementarea tãierii unghiilor o explicã poporul nostru ºi din alte
motive, dupã cum se poate constata din citatele de mai jos, pe care le
redãm din colecþiile noastre de folclor.
a) Omul, cum e lãsat de Dumnezeu cu toate pãrþile trupului, aºa
trebuie ºi pe ceea lume sã le aibã toate ºi sã le arate. Unghiile noi
de aceea le punem în sîn, cînd le tãiem, cã pe ceea lume ne
întreabã unde-s, ºi din sîn le scoatem ºi le arãtãm. Ori le punem
la þîþîna uºii, cãci, acolo dacã le pui, ºtii de unde sã le iei7.
Cînd îþi tai unghiile, sã le strîngi pe toate ºi sã le pui în sîn,
pentru ca sã le gãseºti pe lumea cealaltã, cã-þi trebuie8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gorovei, Credinþi, 1079, 2250.
ªezãtoarea, XII, 156 ; Gorovei, Credinþi, 1081, 1083.
Rev. Ion Creangã, IV, 182.
ªezãtoarea, XII, 157 ; Gorovei, Credinþi, 1078, 3905.
Rev. Ion Creangã, IV, 215 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 13,15.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 224 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des
Abergl., II, 1174 ; Urquell (Neue Folge), I, (1897), 25.
7. Voronca, Datinele, 1290 urm.
8. Rev. Ion Creangã, IV, 395 ; cf. ibidem, III, 44 ; IV, 240 ; VI, 143.
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Pe fiecare om, cum moare ºi se duce în cealaltã lume, îl întreabã
Dumnezeu : unde þi-s unghiile ?... ªi, dacã le are, le scoate din sîn
ºi i le aratã ; iar de nu le are, e rãu de dînsul. De aceea, fiecare
om, cît trãieºte, se cuvine ca sã punã unghiile, dupã ce le taie, în
sîn sau la pragul uºii, iar dupã ce moare, sã i se punã în sîn,
pentru cã, la a doua venire, fiecare trebuie sã dea unghiile
apostolului Petru, ca sã-ºi facã trîmbiþã dintr-însele1.
Cînd îþi tai unghiile, sã nu le laºi sã cadã jos, ci sã le pui în sîn
sau în palmã ºi, suflîndu-le, sã zici : «Cînd voi striga, sã veniþi»2.
Unghiile, cînd le tai, sã le pui în palmã ºi sã le sufli, zicînd : «Voi
înainte ºi eu dupã voi!»3.
Cînd îþi tai unghiile, sã le strîngi în poalã ºi sã le pui în sîn ; cãci
pe ceea lume le strîngi cu genele ochilor, de pe unde vor fi4.
Cînd tai unghiile, sã le sufli ºi sã le pui în sîn, cãci pe ceea lume
le gãseºti. Dacã le arunci, trebuie sã le strîngi de pe unde sînt,
cãci, pe ceea lume, din unghii se face drum pe apã, punte5.
Cel ce-ºi taie unghiile... sã nu le arunce, ci sã le dea pe mîneca
cãmãºii, ca pe lumea cealaltã sã le gãseascã6.
Cînd tai unghiile, pune-le la îndoitura cotului, cãci pe lumea
aialaltã te întreabã Dumnezeu de ele7.
Cînd îþi tai unghiile, sã nu le lepezi, ci sã le pui pe umeri ºi sã
cadã (de acolo), fãrã sã ºtii. Cînd te vor întreba pe lumea cealaltã
(de ele)... sã le iei de pe umeri ºi sã le arãþi8.
Aceastã credinþã cã unghiile trebuie sã fie arãtate pe lumea
cealaltã e foarte rãspînditã ºi la alte popoare din Europa ºi din
celelalte continente9. Credinþa e veche ºi e pomenitã în secolul
al IV-lea de însuºi Sf. Augustin10.
b) O seamã de inºi nu taie unghiile celor morþi, din cauzã cã n-ar
avea cu ce se sui pe scãri la cer11.
E curios cã ºi la chinezi nu i se taie mortului unghiile de la mîna
stîngã, pentru cã are nevoie de ele cînd trebuie sã se caþere pînã
la cer12. La ruºi, unghiile mortului se pun în sicriu ca sã se poatã
servi de ele cînd va trebui sã se caþere pe dealul ce duce la rai13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marian, Înmormîntarea, 52.
Rev. Ion Creangã, VII, 145.
Voronca, Datinele, 1291 ; cf. Gorovei, Credinþi, 3901.
ªezãtoarea, I, 277 ; Gorovei, Credinþi, 3900 ; cf. ºi 3899.
Voronca, Datinele, 1291.
Gorovei, Credinþi, 3902.
Ibidem, 3898.
Rev. Ion Creangã, II, 210.
Frazer, Golden bough, III, 279 urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
I, 111, urm. ; II, 1504 urm. ; Knortz, Körper, 162 ; Geroff, Reånik, III,
280 ; Abeghian, Armenien, 68.
De civitate Dei, II, 19.
Marian, Înmormîntarea, 53.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1505.
Bonnerjea, Dict. of Superst., 175.
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c) Nimeni sã nu taie unghiile mortului, cã-i vor amorþi mîinile (cf. ¬ 67 e).
d) La aromâni, se recomandã celui ce-ºi taie unghiile sã le arunce
peste umãr. Dacã le aruncã înainte, se poate întîmpla sã le înghitã
o gãinã ºi sã-i ia glasul1.
e) Unghiile tãiate n-ar trebui sã le arunci în foc, cãci pe ceea lume
vei fi nevoit sã te vîri în el, ca sã le scoþi de acolo2.
f) Copilului mic, pînã nu împlineºte un an, sã nu i se taie unghiile,
cãci, cînd va creºte mare, se va face hoþ. Pînã atunci, unghiile
copilului, dacã au crescut mari, mama sã i le rupã cu dinþii. E o
credinþã foarte rãspînditã, nu numai la noi3, ci la mai toate
popoarele din Europa4.
g) Copiilor mici sã nu li se taie unghiile, cãci n-au cu ce se apãra de
necuratul5.
h) Unghiile ce i s-au tãiat copilului mic trebuie puse în ºtiubei sau în
muºuroiul furnicilor, ca sã fie harnic ºi strîngãtor ca albinele sau
ca furnicile6.
i) Nu e bine sã-ºi taie cineva unghiile lunea, cã-l urãºte lumea, îl
vorbeºte de rãu sau devine uituc7 ; e rãu de nãpaste sau devine
uituc cel ce ºi le taie marþea8 ; e pãcat sã ºi le taie într-o miercuri9.
E rãu de tot sã ºi le taie cineva vinerea10 sau duminica11 : face un
pãcat, îl urãºte lumea, devine uituc, capãtã dureri de cap, îi fuge
mintea etc., iar fata îmbãtrîneºte fãrã sã se poatã mãrita. Numai
joia12, dar mai ales sîmbãta se cade sã-ºi taie cineva unghiile, cãci
plesneºte un drac dacã le reteazã în aceastã zi.
1. Cosmulei, Datini, 51.
2. Rev. Ion Creangã, XII, 45.
3. ªezãtoarea, III, 121 ; XII, 163 ; Rev. Ion Creangã, III, 338 ; Gorovei, Credinþi,
1690, 3892, 3894 ; An. Arh. de Folkl., III, 49 ; Cosmulei, Datini, 51.
4. Frazer, Golden bough, II, 262 urm. ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 392 ;
Grimm, Mythologie, III, 435 ; Panzer, Bayer. Sag., I, 258 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., I, 9 urm. ; Drechsler, Schlesien, I, 215 ; Grohmann,
Aberglauben, 121 ; Chesnel, Dict. des superst., 1163 ; Rev. des trad. pop.,
XXVII, 310 ; Pérot, Folkl. bourb., 70 ; Finamore, Tradizioni, 79 ; Pitrè,
Medicina, 103 ; Bernoni, Credenze, 19 ; idem, Tradizioni, 150 ; Wlislocki,
Magyaren, 49 ; Strauss, Bulgaren, 298 ; Knortz, Körper, 162 ; Zelenin,
Russ. Volkskunde, 304 ; Kara»iä, Lexicon, s.v. nokat.
5. ªezãtoarea, I, 19 ; Gorovei, Credinþi, 3894.
6. Rev. Ion Creangã, I, 148 ; V, 369.
7. Marian, Sãrbãtorile, I, 101 ; ªezãtoarea, III, 149 ; VI, 60 ; Rev. Ion
Creangã, IV, 240, 302 ; VI, 112, 143 ; VIII, 239 ; Gorovei, Credinþi,
3885, 3887.
8. Voronca, Datinele 695 ; ªezãtoarea, VI, 60 ; Rev. Ion Creangã, V, 117 ;
VI, 112 ; Gorovei, Credinþi, 2151, 3885.
9. ªezãtoarea, VI, 60 ; Rev. Ion Creangã, V, 117 ; Gorovei, Credinþi, 3886.
10. Coºbuc, Dintr-ale neamului, 93 ; ªezãtoarea, VI, 60 ; Rev. Ion Creangã,
V, 117 ; Gorovei, Credinþi, 3885-3887, 3890 ; An. Arh. de Folkl., I, 225.
11. Rev. Ion Creangã, V, 117 ; VI, 20 ; VIII, 239 ; Gorovei, Credinþi, 3888 ;
Ghiluºul, I, 6, p. 13 ; An. Arh. de Folkl., I, 221 ; Cosmulei, Datini, 51.
12. ªezãtoarea, VI, 60 ; Gorovei, Credinþi, 3889 ; Rev. Ion Creangã, VI, 20.
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ªi la celelalte popoare din Europa existã anumite prescripþii ºi
interdicþii cu privire la tãierea unghiilor. Cel ce ºi le taie lunea va
avea noroc peste sãptãmînã (Anglia)1, sau va fi ferit de dureri de
cap (Abruzzi  Italia)2. Dimpotrivã, la venzii din Germania se
crede cã celui ce-ºi taie unghiile lunea îi va merge rãu toatã
sãptãmîna3. În genere, în zilele cu r (marþea, miercurea ºi vinerea),
popoarele romanice din Apus cred cã nu vor avea noroc dacã-ºi
taie unghiile4. Joia, nu e bine sã-ºi taie cineva unghiile : în Franþa5,
în Italia6, Anglia7 ºi în Norvegia8, cãci nu-i va fi cu noroc. Spre
deosebire de noi ºi de popoarele de origine latinã din Apus, germanii cred cã e cu noroc sã-ºi taie cineva unghiile într-o vineri9 :
scapã de durerile de mãsele sau se umple de bani. Tot aºa cred ºi
venzii din Germania10.
j) Interesant e urmãtorul leac magic : Ca sã scapi de friguri, taie
unghiile, bagã-le într-un ou ºi le îngroapã la rãspîntie11. Un leac
analog, din Bucovina, pentru frigurile de lapte ale lãuzei : moaºa
ia un ou, îl sparge la capul cel mai gros, în care scuipã bolnava ºi,
tãind din fiecare unghie atît de la mîini cît ºi de la degetele
picioarelor, pune cîte un dãrãbel în el. Ia apoi un iþ pãrãsit,
mãsurat dupã mãrimea bolnavei... ºi-l pune peste spãrtura de
ou.... Dupã toate acestea, ia oul ºi-l îngroapã la propteaua unui
gard12.
Leacuri aproape identice contra frigurilor se întrebuinþeazã ºi
aiurea : în Germania, în Franþa, în Rusia etc.13 Încã pe vremea
romanilor, medicii recomandau urmãtorul leac contra acestei boli :
Sã se ia  scrie Pliniu, revoltat împotriva ºarlataniilor ºi lecuitorilor  unghiile de la picioarele ºi de la mîinile bolnavului, sã se
amestece cu cearã... ºi sã se lipeascã, înainte de a rãsãri soarele,
la poarta altei case : iatã leacul pe care-l recomandã pentru aceste
boli (frigurile)...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bonnerjea, Dict. of Superst., 176.
Finamore, Credenze, 53.
Schulenburg, Wend. Volkstum, 147.
Chesnel, Dict. des superst., 505, 1163.
Pérot, Folkl. bourb., 178.
Bernoni, Credenze, 41 ; Amalfi, Sorrent., 73.
Bonnerjea, Dict. of Superst., 176.
Liebrecht, Volkskunde, 314.
Grimm, Mythologie, III, 442, 445 ; Panzer, Bayer., I, 257 ; Drechsler,
Schlesien, II, 43 ; Strackerjan, Oldenburg, II, 26 ; Meyer, Bad. Volkl.,
512 ; Reiser, Allgäu, II, 429 ; Busch, Volksglaube, 16 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., I, 106 urm.
10. Schulenburg, Wend. Volkstum, 147.
11. ªezãtoarea III, 47 ; Gorovei, Credinþi, 1414.
12. Marian, Naºterea, 144.
13. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 112 urm. ; Sébillot, Folkl. de France,
II, 300 ; III, 414 urm. ; Laisnel de la Salle, Berry, I, 362 ; Bonnerjea,
Dict. of Superst., 175.

126

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

Cei ce prescriu leacuri mai nevinovate recomandã sã se arunce
unghiile de la toate degetele peste un muºuroi de furnici...1.

Picioarele
¬ 71 Aromânii cred cã dacã-ºi þine cineva unul sau amîndoi genunchii cu
mîinile prinse prin încruciºarea degetelor, îi moare cineva din casã2.
Romanii credeau cã prin aceasta se împiedica în special femeia de a
naºte : A ºedea cu degetele încruciºate pe lîngã o femeie însãrcinatã
sau cui i se dã un leac e o vrajã... E ºi mai rãu dacã degetele prinse
þin unul sau amîndoi genunchii3.
Cînd copilul pune picior peste picior, e semn cã mumã-sa va mai
rãmîne însãrcinatã4. La romani era oprit sã ºazã cineva cu un picior
peste celãlalt, ca fiind un fel de vrajã care împiedica lucrãrile în curs5.
Sã nu legeni picioarele, cãci legeni pe dracu6. Tot astfel zic ºi
germanii (Silezia)7.
Cînd te speli pe picioare, sã nu te ºtergi, cã-þi ºtergi norocul8. În
apa în care s-a lãut cineva sã nu se spele nimeni pe picioare, cãci îl
va durea capul pe cel ce s-a lãut9.
Dacã-l mãturã pe cineva pe picioare, nu se mai însoarã ori nu se
mai mãritã10. Aceastã credinþã existã ºi la alte popoare11.
Dacã mireasa vrea sã fie ea mai mare în casã, sã-l calce pe mire
pe picior în timpul cununiei12. E o credinþã ºi o datinã strãveche pe
care o au ºi germanii  la care e atestatã încã din Evul Mediu13 
estonii14, sîrbii15, bulgarii16, þiganii din Transilvania17 etc.
1. Nat. hist., XXVIII, 86 : Ex homine siquidem resigmina unguium e
pedibus manibusque cera permixta ita... ante solis ortum alienae januae
adfigi jubent ad remedia in his morbis... Innocentiores ex his omnium
digitorum resigmina unguium ad cavernas formicarum abici jubent....
2. Papahagi, Liter. pop., 125. O credinþã analogã se gãseºte la grecii din
insula Lesbos (Georgeakis-Pineau, Folkl. de Lesbos, 335).
3. Plinius, Natur. hist., XXVIII, 59 : Adsidere gravidis vel, cum remedia
alicui adhibeantur, digitis pectinatim inter se implexis veneficium
est... Pejus, si circa unum ambove genua.
4. Rev. Ion Creangã, VI, 53.
5. Plinius, Natur. hist., XXVIII, 59.
6. Gorovei, Credinþi, 3142, 3143.
7. Urquell, III, 139 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 452.
8. Rev. Ion Creangã, IV, 21.
9. Ibidem, III, 44.
10. Ibidem, III, 399 ; VI, 145 ; Gorovei, Credinþi, 2160, 2161.
11. Grohmann, Aberglauben, 223, 229 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 547 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 1216 ; Bernoni, Credenze, 7.
12. Rev. Ion Creangã, II, 48, 211 ; IV, 238 ; Gorovei, Credinþi, 3156 ; An.
Arh. de Folkl., II, 155 ; cf. ºi III, 53.
13. Grimm, Rechtsaltertümer, 142 ; Andree, Braunschweig, 307.
14. Grimm, Mythologie, III, 491.
15. Krauss, Sitte, 396.
16. Strauss, Bulgaren, 324.
17. Knortz, Körper, 180.
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Cînd cineva e sperios ºi se teme de toate cele, sã strîngã degetul
cel mare de la piciorul stîng al unui mort ºi nu se va mai teme1.
Aceeaºi credinþã o regãsim în unele pãrþi din Germania2.
Sã nu mãnînci þinînd strachina pe braþe, cãci te vor durea picioarele (vezi ¬ 54 a).
Cînd primul cocostîrc pe care-l vei vedea primãvara va fi pe jos, te
vor durea picioarele peste an. Dacã-l vezi însã zburînd, vei fi sprinten
la picioare ºi în toate3. O credinþã aproape identicã existã în unele
regiuni din Germania4.

Dreptul. Stîngul
Dupã cum tot ce se face cu mîna stîngã sau se întîmplã la stînga este ¬ 72
socotit de popor ca nepriincios omului, tot astfel ºi piciorul stîng e
considerat ca aducãtor de necazuri, dacã i se dã întîietatea.
O credinþã foarte rãspînditã la noi e cã omul trebuie sã porneascã
de acasã cu piciorul drept, cãci altfel îi va merge rãu5. De aici ºi
expresia : a pornit-o cu stîngul, întrebuinþatã pentru a arãta cã cineva
n-a izbutit în întreprinderea sa6. De asemenea, cînd se dã omul jos
din pat, sã nu calce întîi cu stîngul, cã-i va merge rãu peste zi7. Dacã
nu vrea sã-i meargã toate anapoda în cursul zilei, sã-ºi încalþe întîi
piciorul drept, ceea ce ºi face românul nostru, dacã nu e prea distrat8.
Aceste credinþe, pe care le întîlnim ºi la alte popoare din Europa9,
sînt foarte vechi. La romani, gazda punea la intrarea vestibulului un
sclav, ca sã aducã aminte vizitatorilor cã trebuie sã intre cu piciorul
drept întîi. Suetoniu scrie cã împãratul August, care da mare crezare
auspiciilor ºi prezicerilor, socotea cã era un semn rãu dacã sclavul îi
lega întîi încãlþãmintea piciorului stîng. Dextro pede ºi sinistro pede10
erau expresii întrebuinþate de scriitorii latini ca ºi expresiile noastre,
luate în înþeles figurat, (am pornit-o) cu dreptul, cu stîngul.

1. Voronca, Datinele, 510.
2. Grimm, Mythologie, III, 453 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 861.
3. ªezãtoarea, VIII, 99 ; Gorovei, Credinþi, 817-821 ; cf. Rev. Ion Creangã,
VII, 118.
4. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 503.
5. Rev. Ion Creangã, V, 340 ; VIII, 274 ; Gorovei, Credinþi, 487 ; cf. ºi
3344 ; Cosmulei, Datini, 54.
6. Cf. Ciauºanu, Superstiþiile, 364.
7. Rev. Ion Creangã, VI, 306.
8. Ciauºanu, Superstiþiile, 365.
9. Grimm, Mythologie, III, 445, 454 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 463 ;
Andree, Braunschweig, 402 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 38 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 227 ; Grohmann, Aberglauben, 221 ;
Chesnel, Dict. des superst., 895 ; Krauss, Slav. Volksf., 70.
10. Cf. Juvenal, Sat. X, 5 ; Petronius, Sat., 30.
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Umblarea
¬ 73 Îngrijindu-se de creºterea copiilor, mamele întrebuinþeazã tot felul
de mijloace ca sã-i vadã umblînd, mai ales cînd li se pare cã micuþii
lor cam întîrzie de a face primii paºi. Iatã cum se procedeazã mai
adesea :
În Muntenia ºi în Moldova, se taie cu foarfecele între picioarele
copilului piedica ce se închipuie cã-l opreºte la mers1.
În Bucovina, unul din ai casei ia copilul de mînuºiþe ºi-l duce, în
picioare, pînã la prag. Dupã aceea, mama ia foarfecele într-o mînã ºi
cîteva pene de gãinã în cealaltã ºi, mergînd înaintea copilului, taie
toate penele, zicînd cã-i taie piedica2.
La aromâni, se leagã copilului degetul cel mare de la piciorul
drept de degetul de la piciorul stîng, cu un fir de lînã roºie. Apoi se
pune copilul pe pragul uºii, cu un picior de o parte ºi cu celãlalt de
cealaltã parte a pragului, ºi cu o secure, acolo pe prag, i se taie firul
drept în jumãtate. O femeie pune întrebarea : Ce faci acolo ? ºi i se
rãspunde : Tai frica copilului3.
ªi la ruºi e obiceiul de a se tãia piedica copilului, fãcîndu-se cu
un cuþit, printre picioarele micuþului, gestul tãierii4.
În Banat, se cheamã o þigancã în casã, fãrã sã i se spunã pentru
ce treabã, i se ia toiagul ºi, þinînd copilul de mînuþe, îl poartã cãlare
pe bãþ încoace ºi încolo, zicînd : Cum e de umblãtoare þiganca, aºa
sã fie ºi N. de umblãtor5.
În scãldãtoarea copilului nebotezat, moaºa îºi spalã picioarele, ca
sã umble copilul curînd în picioare ºi sã fie iute la mers6.
Alte credinþe privitoare la mers :
Sã nu mergi cu spatele înapoi, cã rîde dracul de tine ºi plînge
Maica Domnului7. Dacã un copil merge astfel, îi moare tatã-sãu sau
amîndoi pãrinþii8.
Dacã umblã cineva cu un picior încãlþat ºi cu celãlalt desculþ, îi
moare cineva din casã, rãmîne vãduv(ã) sau îi piere norocul9. Aceastã
credinþã se gãseºte ºi la alte popoare10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rev. Ion Creangã, VIII, 206 ; cf. Ioneanu, Superstiþiile, 16.
Marian, Naºterea, 334.
Ibidem, 335.
Zelenin, Russ. Volkskunde, 303.
Marian, Naºterea, 334 urm.
Gorovei, Credinþi, 3466.
ªezãtoarea, I, 125.
Ibidem, XII, 166 ; Gorovei, Credinþi, 2275.
ªezãtoarea, II, 169 ; Rev. Ion Creangã, II, 212 ; III, 370, 371 ; IV, 301,
V, 208 ; XII, 42 ; Pãcalã, Rãºinari, 159 ; Gorovei, Credinþi, 2276, 3148,
3149 ; Cosmulei, Datini, 53.
10. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 229 ; Bonnerjea, Dict. of superst.,
228.
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Capitolul II

Originea bolilor
A) Constatãrile fãcute de popor cu privire la
nerespectarea regulilor elementare de igienã
Poporul e un admirabil observator. Experienþa milenarã ºi constatãrile ¬ 74
fãcute de sute de generaþii de-a rîndul cu privire la natura ce-l
înconjoarã ºi la tot ce se atinge de viaþa lui de toate zilele pot fi
considerate, în mare parte, ca adevãruri recunoscute de ºtiinþã.
Vom cita un exemplu din cele mai caracteristice, care a fost pînã
acum trecut cu vederea de oamenii noºtri de ºtiinþã. E vorba de unul
din mijloacele întrebuinþate de popor pentru a apãra casa de trãsnet.
Ca sã fii ferit de descãrcãrile electrice, în timpul unei furtuni, se zice
în Transilvania, e bine sã faci în casã fum din frunzã de paltin, adus
în ziua de Ispas1. În Bucovina, cînd e furtunã, spre a feri casa de
trãsnet, se aruncã în foc tei de la Duminica mare ºi mîþiºori de la
Florii2. Alteori, se aprinde lumînarea de la Paºti (datinã generalã)
ori se afumã casa cu tãmîie sau cu buruieni sfinþite de la Paºti3.
Aceleaºi mijloace de apãrare contra trãsnetului le întîlnim la mai
toate popoarele din Europa4. Toate aceste mijloace care, dupã credinþa
poporului, au ca scop sã-l îndepãrteze de casã pe necuratul, pe care
Sf. Ilie umblã sã-l trãsneascã cu biciu-i de foc, nu sînt decît o interpretare
creºtinã a unor tradiþii milenare, la baza cãrora e rezultatul constatãrilor fãcute de sute de generaþii din trecut. ªtiinþa recunoaºte
astãzi cã fumul ºi gazele de combustie mãresc conductibilitatea aerului.
Cînd se aprinde un foc, fumul care trece prin coº contribuie la
descãrcarea tensiunii electrice ºi constituie un fel de paratrãsnet. De
aceea s-a observat cã înaltele coºuri ale fabricilor sînt mult mai rar
lovite de trãsnet decît bisericile ºi morile de vînt. Poporul, fãrã sã-ºi
dea seama de cauza realã a acestui fenomen, atribuie lumînãrilor
aprinse, lemnului de paltin, mîþiºorilor de salcie ori fumului tãmîii
sfinþite la Paºti sau la alte zile mari puterea de a îndepãrta trãsnetul,
dar constatarea lui rãmîne în picioare. ªtiinþa nu contrazice
constatarea fãcutã de popor de veacuri îndelungate, deºi explicaþia
acestui fapt e cu totul alta decît aceea pe care i-o dã omul de rînd.
1. Marian, Sãrbãtorile, III, 336.
2. Voronca, Datinele, 806 ; ªezãtoarea, III, 122 ; Marian, ªezãtorile, II,
264 urm. ; German, Meteorologie, 88 urm.
3. Voronca, Datinele, 805.
4. Freudenthal, Feuer, 43 ; Stonner, Volksseele, 39 ; Bächtold-Stäubli, Wb.
des Abergl., I, 1411 ; Sébillot, Folkl. de France, I, 107 urm. etc.
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Pronosticurile poporului cu privire la schimbarea vremii, care au
uimit pe învãþaþii din toate timpurile, sînt foarte adesea confirmate
de observaþiile meteorologilor moderni.
Ce sã mai spunem de înþelepciunea omului simplu, care a redactat
acest tezaur de vorbe adînci, de maxime judicioase, de mii ºi mii de
proverbe, care au stîrnit admiraþia gînditorilor culþi ºi a filosofilor
din trecut ºi de astãzi ?
Tot astfel, cînd urmãrim credinþele poporului privitoare la originea
bolilor, observãm cã multe din ele nu sînt decît constatãrile pe care
le-a fãcut în decursul veacurilor ºi a cãror veracitate nici un medic
modern nu s-ar încumeta s-o conteste. E vorba, mai ales, de vãtãmarea
sãnãtãþii ca urmare a violãrii acelor elementare precepte de igienã
pe care ºtiinþa medicalã modernã le sfãtuieºte la tot pasul. Sã citãm
unele din cele mai caracteristice.
1. Sã nu te scobeºti cu acul în dinþi, cã se stricã sau capeþi duhoare
în gurã1.
2. Dacã mãnînci gheaþã, ori zãpadã, ori þurþuri, faci gîlci2.
3. Sã nu te speli cu apã din gurã, cã faci nãjit pe gingii, sau te
urãºte lumea3. De asemenea, sã nu te speli niciodatã din tuciul
de mãmãligã4.
4. Sã nu-þi faci lãutoare cu apã rece, cã faci pãduchi ºi lindini5.
5. Cînd te scalzi ºi-þi uzi capul, sã nu-þi pui îndatã cum ieºi din apã
cãciula sau pãlãria în cap, pentru cã iarãºi capeþi pãduchi6.
6. Pruncul nu trebuie alãptat de mumã-sa cu pãrul despletit, cãci
capãtã bube în gurã7.
7. Sã nu dai cu mîna de pe pieptene pe la nas sau pe la gurã, cã faci
bube8.
8. De umbli cu pieptenele ºi nu te speli, apoi de te vei atinge de
obraz, þi se va face faþa asprã9.
9. Sã nu te uiþi prin ciur sau prin sitã, cã faci bube ori orbeºti10.
Unii cred cã, dacã pui ciurul ori sita în cap, vei face atîtea bube
cîte gãuri are ciurul, sau faci chelbe ori îþi cade pãrul11. Tot astfel
se crede în Indiile olandeze : copilul care se uitã printr-o sitã
capãtã atîtea bube cîte gãuri are sita12. În Bucovina cred cã dacã
se uitã un copil prin sitã, va deveni saºiu13.
1. Marian, ªezãtoarea, XII, 168 ; Rev. Ion Creangã, II, 124.
2. Gorovei, Credinþi, 1562.
3. Ibidem, 107 ; Rev. Ion Creangã, II, 67 ; III, 212.
4. Ibidem, III, 180.
5. Gorovei, Credinþi, 2957 ; cf. ºi 1883 ; Marian, Insectele, 479.
6. Ibidem.
7. ªezãtoarea, VI, 23 ; Marian, Naºterea, 394 urm.
8. ªezãtoarea, XII, 154 ; Gorovei, Credinþi, 377-379 ; Marian, Naºterea, 395.
9. ªezãtoarea, VI, 50.
10. Ibidem, II, 66 ; VI, 23 ; Rev. Ion Creangã, IV, 394 ; Voronca, Datinele, 227.
11. Ibidem, 226, 227 ; ªezãtoarea, II, 66 ; Gorovei, Credinþi, 382, 3495.
12. Frazer, The golden bough, I, 157.
13. Ztschr. f. öst. Volksk., 1897 (XXI), 131.
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10. Nu e bine sã pui coºul sau sita pe cap, cã se umple capul de rîie1.
11. Sã nu iei gunoiul din vîrful mãturii cu mîna, cã faci sugel sau
bube la degete2.
12. Sã nu cîrpeºti rufe murdare (nespãlate), cã faci sugel3 (cf. ¬ 67).
13. Copilul mic sã nu se ºteargã la gurã cu cîrpe de la ºezutul lui,
cãci, cînd se va face mare, îi va mirosi gura4.
14. Sã nu mãnînci mãmãligã necernutã, cã faci bube pe limbã5.
15. Foarfecele sã nu le bagi în gurã, cã faci limbariþã6.
16. Sã nu mãnînci cu coada lingurii, cã faci limbariþã sub limbã7.
17. Sã nu bei apã dupã ce ai mîncat castraveþi ori lapte, cã þi se
apleacã8.

B) Bolile sînt provocate de diavol,
de duhuri necurate sau de fiinþe demonice
În afarã de aceste constatãri foarte logice pe care le-a fãcut poporul ¬ 75
cu mintea-i simplistã, tuturor celorlalte cauze care provoacã bolile,
fiindu-i necunoscute, a trebuit sã le gãseascã o explicaþie.
Se ºtie cã omul primitiv nu cunoaºte nici pe departe funcþia
normalã a organelor din trupul lui. De aceea nu-ºi poate da seama cã
bolile provin din tulburarea funcþiilor fiziologice normale din
organism. Cum sã-ºi explice el de ce cutare om, plecat sãnãtos de
acasã, e gãsit zvîrcolindu-se puþin dupã aceea, pe drum, cu spume la
gurã ºi în stare de nesimþire ? Cum sã-ºi lãmureascã el taina omului
care astãzi e bine dispus ºi mîine, fãrã nici o cauzã aparentã, e
zguduit de friguri, îi clãnþãnesc dinþii, pe cînd tot trupul lui e scãldat
de nãduºealã ? Cutare e astãzi cu mintea limpede, om ca toþi oamenii,
ºi mîine mintea i se întunecã, vorbeºte ca nerozii, sau e cuprins de o
furie sãlbaticã. Nimic, zice Wundt, nu produce o impresie mai adîncã
asupra omului primitiv ca boala, fie cã se strecoarã pe nesimþite în
trupul lui ºi-i sleieºte puterile, fie cã-l doboarã fulgerãtor ºi-i întunecã
minþile9.
De aceea, omul primitiv, pe o treaptã de culturã inferioarã,
cãutînd sã-ºi explice cauzele acestor manifestãri morbide, a ajuns la
convingerea cã boala e pricinuitã de cineva. Acest cineva poate fi :
a) O fiinþã nevãzutã, supranaturalã, mitologicã, un duh necurat sau
un demon care s-a strecurat în trup ºi a pus stãpînire pe el. Acest
duh necurat, acest diavol nemilos se ia dupã om, îl loveºte, îl
mãnîncã, îl rãpune, îl prãpãdeºte... Bolnavul se zvîrcoleºte ca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pãcalã, Rãºinari, 159.
ªezãtoarea, VI, 23, 57.
Ibidem, VI, 57.
Gorovei, Credinþi, 1664.
ªezãtoarea, VI, 23.
Ibidem, III, 47.
Gorovei, Credinþi, 1880.
ªezãtoarea, VI, 25.
Völkerpsychologie, II/2, 386.
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ºarpele, se umflã ca broasca, se zgîrceºte ca lipitoarea sau ca
ariciul, se vaietã, se jeleºte, þipã, rãcneºte, urlã... Omul se chinuieºte
de moarte ºi  dacã nu intervine puterea lecuitoare  sãrmanul
îºi dã sufletul.
b) Un duºman care, cu ajutorul farmecelor, îi vîrã boala în trup.
c) O pedeapsã trimisã de Dumnezeu.
¬ 76 O datã convins cã cele mai multe boli sînt opera unor demoni care au
pus stãpînire pe trupul omului, primitivul a atribuit acestor duhuri
rele ºi accidentele de pe urma cãrora trupul omului a suferit vreo
vãtãmare. Dacã cineva a cãzut ºi ºi-a rupt piciorul, dacã s-a lovit,
dacã s-a tãiat sau s-a înþepat, tot un demon i-a ieºit în cale ºi l-a
împins sã cadã, l-a fãcut sã se loveascã, ori a provocat tãierea sau
înþepãtura. Înãbuºeala pe care o simte omul în somn, cînd i se pare
cã o greutate i se pune pe piept ºi-i taie respiraþia, e atribuitã iarãºi
unui demon care se aºazã pe trupul lui ºi cautã sã-l înãbuºe. Acest
demon înãbuºitor apare la toate popoarele ºi are numirile de moroi,
strigoi, zburãtor etc., la români ; cauchemar, la francezi ; Alp, la
germani etc. Ceilalþi demoni provocatori ai bolilor sînt închipuiþi de
popor cu înfãþiºãrile diverse sub care li s-a pãrut bolnavilor cã i-au
vãzut în aiureala lor sau în fantezia lor surescitatã de suferinþe ori
de o temperaturã ridicatã. Aceºti demoni, cum se va vedea mai tîrziu,
cînd vom face descrierea lor, au coarne, un cap înfiorãtor, pãrul
despletit, dinþi lungi ºi rînjiþi, gheare în loc de unghii, picioare de
animale, coadã la prelungirea spinãrii etc.
Credinþa cã bolile sînt datorate, mai toate, operei nefaste a
demonilor se regãseºte la popoarele cele mai vechi pe care le pomeneºte
istoria. Astfel, la babilonieni, demonul Ekimmu pricinuia lingoarea ;
Urukku provoca durerile de gît, iar lui Galla i se atribuia durerea de
picioare (podagra) ºi ologeala. Aceeaºi credinþã asupra originii bolilor
o gãsim în Europa, la greci ºi la romani. O datã cu rãspîndirea
neoplatonismului, medicina misticã atinge o culme pe care nici
vechile superstiþii adînc înrãdãcinate la romani n-au întrecut-o.
Lumea întreagã se zbate înãbuºitã de mulþimea demonilor, aºa cã
filosoful Porphyrios, care a trãit pe la sfîrºitul veacului al III-lea d.Hr.,
ajunge la concluzia cã toate bolile, fãrã nici o excepþie, sînt opera
demonilor (De abstinentia, II, 40). Aceastã credinþã se înrãdãcineazã
adînc în popor, aºa cã Biserica creºtinã, la începuturile ei, trebuie sã
ducã o luptã grea împotriva acestor reminiscenþe pãgîne. Papa
Gelasius (492-496) e nevoit sã adreseze o enciclicã (Adversus
Andromachum senatorem) în care se ridicã împotriva acelor creºtinaþi
de curînd care cereau sã se reintroducã sãrbãtoarea Lupercaliilor,
pentru cã demonii trimiteau tot felul de boli oamenilor, din pricinã
cã nu se mai venera zeul Februarius ºi nu i se mai aduceau jertfe.
Totuºi Pãrinþii Bisericii ºi propovãduitorii creºtinismului cred în
acþiunea nefastã a demonilor, cãrora le atribuie originea mai tuturor
bolilor. Însãºi Evanghelia, dupã cum se va vedea din citatele de mai
jos, confirmã aceastã credinþã. Tertulian, Origenes, Sf. Ieronim,
Sf. Augustin ºi alþi apologiºti ai creºtinismului susþin cu tãrie

ORIGINEA BOLILOR

133

aceastã origine a suferinþelor omeneºti. Aºa, de pildã, se exprimã
Sf. Augustin : Toate bolile creºtinilor vin de la demoni ; ei îi chinuiesc
cu deosebire pe cei creºtinaþi de curînd ºi chiar pe nevinovaþii prunci
abia nãscuþi1.
Care e originea credinþei în aceºti demoni la popoarele creºtine ?
Rãspunsul, cred, apare destul de clar tuturor. Aceste duhuri necurate
nu sînt alta decît o formã foarte degradatã, foarte decãzutã a unor
divinitãþi pãgîne anterioare. Toþi zeii mai mari ºi mai mãrunþi ai
cultului pãgîn au fost transformaþi, în noua religie a lui Hristos, în
demoni sau draci rãufãcãtori ºi duºmani ai adepþilor creºtinismului.
Însuºi reformatorul de mai tîrziu, Luther, se exprimã astfel : Nu
încape nici o îndoialã cã ciuma ºi frigurile ºi alte boli grele sînt opera
diavolului2. Aceºti diavoli, draci, demoni sau duhuri necurate pun
stãpînire pe fiinþa omului ºi-i chinuiesc trupul cu tot felul de boli.
Pentru ca bietul om sã-ºi recapete sãnãtatea, trebuie neapãrat cã
aceste duhuri rãufãcãtoare sã fie alungate din trupul lui.
În Evanghelie se pomenesc adesea exemple de vindecare a
bolnavilor prin gonirea din trup a duhurilor necurate. Astfel :
ªi era în sinagoga lor un om cu duh necurat, ºi a strigat,
grãind : «Iatã, ce este nouã ºi þie, Isuse Nazarineanule ? Ai venit
sã ne pierzi pre noi ? Te ºtiu pre tine cine eºti, Sfîntul lui
Dumnezeu!». Iar Isus l-au certat pre el, grãind : «Taci, ºi ieºi
dintr-însul!». ªi l-a scuturat pre el duhul cel necurat, ºi strigînd cu
glas mare, a ieºit dintr-însul!3.
ªi au vindecat pre mulþi care pãtimeau de multe feluri de Boli
ºi mulþi draci au gonit ; ºi nu lãsa sã grãiascã dracii, cã ºtiau pre
el cã este Hristos4.
Iar fãcîndu-se searã, au adus lui pre mulþi îndrãciþi, ºi au scos
duhurile numai cu cuvîntul, ºi pre toþi bolnavii i-au tãmãduit5.
ªi venind ei la norod, s-a apropiat cãtre dînsul un om,
îngenunchind înaintea lui ºi zicînd : «Doamne, milueºte pre fiul
meu, cã este lunatec ºi rãu pãtimeºte ; cã de multe ori cade în foc
ºi de multe ori în apã...». ªi l-au certat pre el Isus, ºi a ieºit dracul
dintr-însul, ºi s-a tãmãduit copilul din ceasul acela6.
ªi iatã, un bãrbat din norod a strigat, grãind : «Învãþãtorule,
rogu-te, cautã spre fiul meu, cã unul nãscut îmi este mie. ªi iatã
un duh îl apucã pre el ºi de nãprasnã strigã, ºi-l sdrobeºte pre el cu
spumã, ºi abia se duce de la el, sfãrîmîndu-l pre el...». (Isus îi
zice :) «Adu-mi pre fiul tãu aici». ªi încã apropiindu-se de el, l-a
1. De civitate Dei, XXII, 22 ; cf. Stemplinger, Antike u. moderne Volksmedizin,
5, 7.
2. Über das ist khein Zweyfel, dass Pestilenz und Fiber und ander schwer
Krankheyten nichts anders sein, denn des Teufel werkhe.
3. Marcu, I, 23-25.
4. Ibidem, 34.
5. Matei, VIII, 16.
6. Ibidem, XVII, 14, 18.
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trîntit pre el dracul ºi l-a scuturat. ªi Isus au certat pre duhul
necurat ºi au tãmãduit copilul ºi l-au dat tatãlui sãu1.
Atunci au adus la dînsul pe un îndrãcit, orb ºi mut ; ºi l-au
tãmãduit pre el, încît orbul ºi mutul grãia ºi vedea2.

Oriunde a pãtruns credinþa în demonism, nu s-a mai dat nici o
altã explicaþie despre cauzele care au provocat boala. Dupã cum
tahitianul îºi închipuie cã durerile de rînzã îi sînt provocate de un
demon care-i suceºte ºi-i înnoadã intestinele, tot astfel, din Evul
Mediu ºi pînã astãzi, în mintea simplistã a poporului, e înrãdãcinatã
credinþa cã mai toate bolile sînt opera nefastã a duhurilor rele.
Ciuma, holera, vãrsatul, frigurile, reumatismul, ologeala, damblaua,
isteria, epilepsia, tusea, junghiurile, bubele ºi tot alaiul de boli ce
chinuiesc biata omenire sînt provocate de aceºti musafiri nepoftiþi ce
se strecoarã în corpul unuia sau altuia. Biserica creºtinã, deºi a
luptat împotriva acestor credinþe pãgîne, susþinînd cã cele mai multe
boli sînt trimise de Dumnezeu, ca sã-i pedepseascã pe oameni pentru
pãcatele lor, a fãcut totuºi unele concesii concepþiilor poporului. A
admis ideea cã, în anumite cazuri, demonii, pe care îi numeºte draci,
diavoli sau duhuri rele, intrã în trupul omului ºi pun stãpînire pe el.
Aceºti oameni se cheamã îndrãciþi, ºi pot fi vindecaþi numai prin
exorcizãri, adicã descîntece, de pe urma cãrora duhul necurat e silit
sã pãrãseascã trupul, care rãmîne apoi lecuit de boalã.

Legendele despre facerea omului
¬ 77 Înainte de a vorbi de credinþele românului despre originea demonicã
a bolilor, trebuie sã facem o micã digresiune, pe care o credem necesarã,
întrucît ne lãmureºte o parte din concepþiile poporului cu privire la
originea bolilor. Ne vom întoarce la epoca, nu prea apropiatã de noi,
a apariþiei primului om pe pãmînt.
Vom începe cu tradiþia biblicã. Iatã ce ne spune Sfînta Scripturã :
ªi au zis Dumnezeu : sã facem om dupã chipul nostru ºi dupã
asemãnare ; ºi sã stãpîneascã peºtii mãrii ºi pãsãrile cerului ºi
dobitoacele ºi tot pãmîntul ºi toate vietãþile cele ce se tîrãsc pre
pãmînt 3.
ªi au fãcut Dumnezeu pre om, dupã chipul lui Dumnezeu l-au
fãcut pre dînsul, bãrbat ºi femeie i-au fãcut pre ei4 .
ªi au fãcut Dumnezeu pre om, þãrînã luînd din pãmînt, ºi au
suflat în faþa lui suflare de viaþã ºi s-a fãcut omul cu suflet viu5 .
ªi au zis Domnul Dumnezeu : nu este bine sã fie omul singur,
sã-i facem ajutor asemenea lui6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luca, IX, 38, 42.
Matei, XII, 22.
Geneza, I, 26.
Ibidem, 27.
Ibidem, II, 7.
Ibidem, 18.
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ªi au pus Dumnezeu somn în Adam ºi au adormit ; ºi au luat
o coastã dintr-ale lui ºi au plinit cu carne locul ei. ªi au fãcut
Dumnezeu coasta care o au luat din Adam muiere, ºi o au adus pre
ea la Adam1.

Povestirea plãsmuirii omului ºi a femeii, dupã aceastã tradiþie
biblicã, o întîlnim adesea în iertãciunile de la nuntã, care sînt
toate de origine cãrturãreascã. Se ºtie cã iertãciunile sînt acele
versuri rostite de un colãcar sau un alt orator dintre invitaþi, în care
mireasa îºi cere iertare de la pãrinþi, fraþi ºi surori ºi de la alte
neamuri. Aºa, de pildã, într-o iertãciune publicatã de G. Dem.
Teodorescu :
Mai pe urmã a luat Dumnezeu din pãmînt
ªi a zidit pe strãmoºul nostru Adam.
ªi, vãzînd Dumnezeu cã nu este bine
Sã fie omul singur,
L-a adormit cu somn firesc
ªi, luînd o coastã dintr-însul,
A zidit pe strãmoaºa noastrã Eva2 .

Cam în acelaºi fel se exprimã mai toate iertãciunile pe care le
cunoaºtem din publicaþii.
Dar nu numai aceastã tradiþie biblicã, cum vom vedea mai departe,
circulã în popor cu privire la facerea omului, ºi în special la crearea
lui numai din lut.
Vom vedea, în cele ce urmeazã, cum s-au strecurat, în literatura
noastrã popularã, diferite concepþii privitoare la facerea primului
om, fie direct din literatura bizantinã, fie prin intermediul literaturilor
slave. Cãrturarii din Bizanþ au nãscocit ori au împrumutat din literaturile orientale o mulþime de tãlmãciri subtile ale tradiþiilor biblice.
Astfel, în primul rînd, au cãutat sã explice numele primului om,
Adam, din literele iniþiale ale celor patru puncte cardinale. Pravila
lui Matei Basarab, care înregistreazã cu sfinþenie toate ereziile unora
din filosofii Bizanþului, scrie în aceastã privinþã : Dumnezeu, dacã
au fãcut pre omul, puse-i numele Adam, ºi acest nume ovreesc,
pentru cã ovreii zic pãmîntului damai ; pentr-aceea se cheamã ziditul
cel dentîi Adam, cãci e scos den pãmînt ; sau ºi într-alt chip, pentru
cã începutul lui, A, se cheamã Anatoli ( *Anatolhv), adicã rãsãritul,
iar D se cheamã Disis (Duvsi"), adicã apusul, iar celãlalt A se cheamã
Arktos (v !Arto"), adicã miazãnoapte, iar M se cheamã Mesemvria
(Meshmbriva), adicã miazãzi 3.
Aceastã interpretare a numelui celei dintîi fiinþe omeneºti o gãsim
introdusã ºi în unele iertãciuni. Astfel, în cea urmãtoare, culeasã
din Bucovina :

1. Geneza, II, 21-22.
2. Poesii populare, 183.
3. Poesii populare, 714.
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ªi trimise
Precum ºi la miazãnoapte,
Milostivul Dumnezeu
ªi aduse patru slove de carte ;
Patru îngeri
ªi au tîlcuit anume
În patru cornuri
A strãmoºului nost nume,
De lume : la rãsãrit,
Adam, om întîiu pe lume1.
La amiazi ºi la sfinþit,
În altã iertãciune, tot de acolo :
ªi au trimis Dumnezeu
La amiazi ºi la sfinþit
În patru unghiuri de lume
ªi la miez de miazãnoapte
ªi au adunat patru slove,
ªi adunarã patru slove din carte.
De au fãcut un nume.
ªi a tãlmãcit numele
Au trimes la rãsãrit,
Strãmoºului nostru Adam2.
Tot sub influenþa scrierilor bizantine, apar în iertãciuni alte
amãnunte privitoare la facerea primului om. Circulau pe vremuri la
noi tot felul de traduceri din scrierile dascãlilor din Bizanþ, despre
toate cele ºtiute ºi neºtiute, în care toate problemele din naturã, toate
ereziile teologice, filosofice sau metafizice erau expuse cu toatã
seriozitatea ºi erau înghiþite, pe de-a-ntregul, mistuite sau nemistuite,
de naivul cititor. Astfel, într-un Hronograf de pe la sfîrºitul veacului
al XVII-lea, aflat în posesia Academiei Române, se citeºte : Omul
încã iaste din patru stihii (elemente) urzit : adecã den sînge, den
flegmã ºi din hiare (fiere) galbenã ºi neagrã. Deci sîngele omului, cum
iaste herbinte ºi apãtos, iaste den vînt, hiarea galbãnã, (care) iaste
herbinte ºi uscatã, iaste den foc ; flegma, (care) iaste rece ºi apãtoasã,
iaste den apã ; iarã hiarea cea neagrã, rece ºi uscatã, iaste den pãmînt.
Atîta iaste urzirea ºi întruparea omului.
Exact acelaºi lucru îl înregistreazã Pravila lui Matei Basarab :
De patru stihii se þine lumea : a soarelui, a aerului, a pãmîntului ºi
a apei, ºi, de-ar lipsi dentr-aceste stihii numai una, nici un lucru al
creºterii nu s-ar face, nici ar creºte ; aºijderea ºi omul fãcutu-s-a de
patru stihii : de sînge, de flegmã, de tuse ºi de hiare, adecã de cãldurã
ºi umezealã ºi rãcealã ºi de uscare, ce se zice den foc, den apã, den
aer ºi den pãmînt. Însã sîngele, cãce e cald, iaste den foc ; iar flegma,
care e rece, iaste den aer ; iarã tusea, cãce e umedã, iaste den apã ;
iar hiarea, cãce e uscatã, iaste den pãmînt...3.
E interesant de amintit cã credinþa dupã care trupul omului ar fi
alcãtuit din cele patru elemente pomenite mai sus se regãseºte în
legendele musulmane despre plãsmuirea primului om : ªi fãcu
Dumnezeu o plãmãdealã din cele patru elemente, din foc, din apã,
din aer ºi din pãmînt. Din acestea plãsmui un trup omenesc...4.

¬ 78 Scrierile bizantine de care am vorbit au fost traduse în mare parte în
limbile slave ºi unele din aceste texte din urmã au fost traduse ºi în
limba românã. Astfel este ºi Hronograful din veacul al XVII-lea,
1.
2.
3.
4.

Marian, Nunta, 389.
Ibidem, 802.
Ibidem, 713 urm.
Dähnhardt, Natursagen, I, 90 ; Troels-Lund, Gesundheit, 32 urm.
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despre care am pomenit mai-nainte. Cele povestite de acest
Hronograf cu privire la plãsmuirea primului om se gãsesc în niºte
texte slave din secolul al XV-lea ºi al XVI-lea, în care, sub formã de
întrebãri ºi rãspunsuri, întrebãri fãcute de cãtre Sf. Efrem, la care
rãspunde Sf. Vasile, ni se dau o mulþime de lãmuriri cu privire la
concepþiile filosofilor din Evul Mediu asupra originii omului. Astfel,
în ms. din secolul al XV-lea, e pusã întrebarea : Din ce a fãcut
Dumnezeu pe Adam ?. Rãspunsul e urmãtorul : Din opt pãrþi :
trupul l-a fãcut din pãmînt ; a doua parte, din mare ; a treia, din
piatrã ; a patra, din vînt ; a cincea, din nori ; a ºasea, din soare ºi din
rouã ; a ºaptea, din gîndul ºi taina îngereascã, ºi a opta, din sfîntul
duh. Mai lãmurit se exprimã ms. din secolul al XVI-lea : Întîia
parte este trupul, din pãmînt ; a doua parte, oasele, din piatrã ; a treia,
ochii, din mare ; a patra, gîndul, din iuþeala îngerilor ; a cincea,
duhul ºi rãsuflarea, de la vînt ; a ºasea, mintea, de la nori, ºi a ºaptea,
sîngele lui, de la rouã ºi de la soare ; în alt loc mai pomeneºte ºi de
suflet, pe care i l-a dat Dumnezeu.
Într-un ms. slav din veacul al XV-lea, publicat de Barsov, sub
titlul de Despre marea Tiberiadã, se povestesc urmãtoarele cu privire la facerea primului om : Apoi Dumnezeu aºezã raiul la rãsãrit
ºi se hotãrî sã plãsmuiascã cel dintîiu om. Alcãtui trupul lui din
ºapte elemente : trupul din pãmînt, oasele din piatrã, sîngele din
mare, ochii din soare, cugetul din nori, rãsuflarea din vînt, cãldura
din foc 1 .
Mai în acelaºi fel e explicatã zidirea omului într-un ms. românesc
de la 1809 : Din cîte pãrþi au fãcut Dumnezeu pre om ? Din opt pãrþi :
trupul din pãmînt ; oasele din piatrã ; sîngele din rouã ; ochii din
soare ; cugetul din nori, suflarea din vînt ; înþelepciunea din lunã ; iar
prorocirea de la duhul sfînt2.
Toate aceste elemente sau stihii din care a fost alcãtuit trupul
primului om le gãsim amintite, aproape neschimbate, în iertãciunile
de la nunþi. Citãm cîteva exemple din cele publicate în diferite colecþii
de folclor.
Din Bucovina :
ªi-a zis bunul Dumnezeu
ªi dintr-însul a fãcut
Cã nu-i bine, ci e rãu,
Om cu trupul din pãmînt,
Cã nu e bine sã fie
Cu osul din piatrã,
Lumea stearpã ºi pustie,
Cu sîngele din rouã,
Pãmîntul fãr de stãpîn,
Cu vîrtutea din vînt,
De-aceea s-a-ntins singur,
Cu suflet din duhul sfînt.
Singur cu-a lui sfîntã mînã
Cu ochii din mare,
ªi-a luat de jos þãrînã
Cu frumuseþea din soare,
ªi-a luat din pãmînt lut,
Cu gîndul din iuþimea îngereascã,
ªi-acest lut l-a blagoslovit
Ca de nemicã sã nu se sfiascã3.
1. Jagiä, Slav. Beiträge, 45.
2. Cf. Gaster, Lit. popularã, 267 urm.
3. Marian, Nunta, 389.
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Tot de acolo :
ªi-a zidit Dumnezeu ºi pe Adam Cu mintea din vînt,
Din care ne tragem ºi noi neam : Dãruitã de la duhul sfînt,
Cu trupul din lut,
Cu osul din piatrã,
Din opt pãrþi fãcut,
Cu sîngele din rouã...
Frumuseþele din soare,
ªi a suflat Dumnezeu cu duhul
Cu ochii din mare,
ªi i-a învins trupul...1.
Din Moldova, dupã un caiet ms. din biblioteca Academiei Române :
ªi au zidit pre strãmoºul nostru pre Adam
Cu toate stihiile trupului osãbit de ale sufletului :
Cu trupul de lut,
Cu oasãle de piatrã,
Cu sîngile de roã,
Cu cumpãtu din iuþimea îngereascã,
Cu auzul din vãzduh,
Cu sufletul din vînt...2.
Cam în felul acesta se vorbeºte despre crearea omului în toate
iertãciunile din tot cuprinsul þãrii româneºti. Toate aceste elemente din care a fost alcãtuit trupul celui dintîi om de pe pãmînt,
poporul le cunoaºte numai din iertãciuni ºi sînt, cum am mai spus
mai-nainte, de origine cãrturãreascã, fãrã sã fi pãtruns adînc în
credinþele poporului.
Marele ºi neobositul cãrturar care a fost episcopul Melhisedec al
Huºilor, constatînd cel dintîi aceastã asemãnare între concepþiile
despre facerea omului din literaturile apocrife ºi elementele din
acestea, strecurate în literatura noastrã popularã, citeazã ºi alte
iertãciuni din Moldova, care se deosebesc foarte puþin de acelea
înregistrate mai sus3.
Care însã sã fie originea primitivã a acestor concepþii ciudate
privitoare la alcãtuirea trupului celui dintîi om ?
Dupã tradiþia ebraicã, Dumnezeu ar fi luat þãrînã roºie, albã,
neagrã ºi brunã, din toate unghiurile pãmîntului. A fãcut aceasta,
pentru ca omul, oriunde ar muri, sã poatã fi primit în pãmînt, fãrã
ca acesta sã se împotriveascã, sub cuvînt cã n-a fost luat din þãrîna
lui. Aceastã legendã existã ºi în tradiþia arabã4. ªi astãzi circulã la
arabi urmãtoarea legendã : Cînd s-a hotãrît Dumnezeu sã-l creeze
pe om, l-a trimis pe îngerul Gavril sã aducã þãrînã din pãmînt. Dar
pãmîntul s-a împotrivit, zicînd : Îl chem pe Dumnezeu în ajutor
împotriva ta. Tot astfel i s-a întîmplat ºi îngerului Mihail, trimis de
Dumnezeu. Numai cînd Atotputernicul l-a trimis pe îngerul morþii,
care jurã cã nu se va înapoia la Dumnezeu fãrã sã-ºi fi împlinit
slujba cu care a fost însãrcinat, pãmîntul s-a înduplecat. Îngerul
1.
2.
3.
4.

Marian, Nunta, 391 ; cf. Rev. Ion Creangã, I, 51.
ªezãtoarea, XVIII, 12, 14.
Convorbiri literare, XIV, 293.
Cf. Dähnhardt, Natursagen, I, 112 ; Gaster, Lit. popularã, 267.
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morþii luã atunci þãrînã albã, neagrã ºi roºie, ºi astfel se explicã de
ce oamenii de pe pãmînt sînt de culori diferite1.
Cît priveºte originea credinþei cã trupul omenesc e alcãtuit din
diferite elemente, e de ajuns sã amintim urmãtoarea tradiþie siriacã,
care dovedeºte cu prisos cã punctul de plecare a fost Orientul :
ªi vãzurã îngerii cum dreapta Domnului se întinse peste tot
pãmîntul... ªi vãzurã cum luã din tot pãmîntul un grãunte de praf,
ºi, din toatã nemãrginirea apelor, o picãturã de apã, ºi, din tot
vãzduhul ce e deasupra, un picuºor de vînt, ºi, din toatã mulþimea
focului, puþinticã cãldurã. ªi vãzurã îngerii cum pãrticelele mãrunte
din aceste elemente, anume rãcoarea, uscãciunea ºi umezeala, pe
care Dumnezeu le pusese în palmã, au fost întrebuinþate la
plãsmuirea lui Adam2.

Adam fãcut de diavol, dar înviat de Dumnezeu
Trecem acum la alte legende privitoare la plãsmuirea primului om. ¬ 79
În aceste legende, se vede cã Adam nu mai este o fãpturã creatã
de Dumnezeu, ci e o operã a diavolului. Numai cã aceastã primã
fiinþã omeneascã, plãsmuitã de Necuratul, n-ar fi trãit niciodatã,
dacã n-ar fi intervenit Atotputernicul ca s-o desãvîrºeascã.
Iatã cîteva din aceste legende care, de fapt, sînt una ºi aceeaºi,
dar se deosebesc în amãnunte.
Prima din aceste legende o citãm dupã redactarea lui Pamfile :
Dracul, dupã ce vãzu cã prin înecare nu poate sã scape de
Dumnezeu... se apucã, de ciudã, sã facã un om, poate cu credinþa
cã, avînd un tovarãº prietenos ºi supus, mai curînd va izbuti în
gîndurile sale. Luã darã tinã ºi fãcu trupul omului. Apoi îi puse în
gurã o trestie ºi începu sã-i sufle din toate puterile lui, ca sã-i dea
suflet. Dar tot chinul i-a fost degeaba, cãci duhul diavolului ieºea
pe cealaltã parte a omului.
Vãzînd într-acestea diavolul cã nu are cum sã dea viaþã omului,
merse la Dumnezeu ºi-l rugã sã-i învie dînsul acel trup fãcut din
tinã.
Dumnezeu suflã asupra omului duh sfînt ºi omul prinse viaþã
în sufletul lui. De aceea ºi pînã în ziua de astãzi dracul stãpîneºte
trupul omului...3.

A doua legendã o reproducem din Zanne.
Dracul, aflîndu-se odatã pe marginea unei ape, a fãcut un chip
de om, ºi trecînd Dumnezeu pe acolo, l-a întrebat :
 Ce-i acolo, drace ?
 Un om, Doamne.
 Ei, apoi învie-l, dacã-i om!
1. Grünbaum, Neue Beiträge, 62.
2. Dähnhardt, Natursagen, I, 111.
3. Pamfile, Povestea lumii, 54.
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 Apoi cum, Doamne ?
 Suflã-i în gurã.
Dracul s-a pus sã-i sufle, dar nu l-a putut învia. Atunci
Dumnezeu i-a zis sã tragã tot duhul înapoi din om ; ºi dracul s-a
pus la gura chipului ºi a început a trage duhul. Pe urmã Dumnezeu
s-a apropiat de chip, ºi cînd a suflat asupra lui, chipul a înviat.
Dracul însã nu trãsese bine tot duhul ce-l suflase în chip ; mai
rãmãsese pe la încheieturi, ºi de aceea omul, la mînie, sãvîrºeºte
lucruri rele1.

A treia legendã, din Bucovina, o citãm din Voronca.
Pe om, dracul l-a fãcut din lut ºi a început a vorbi la dînsul,
dar lutul nu-i rãspundea. Trece Dumnezeu pe acolo ºi-l întreabã
ce face. «Ia, fac ºi eu, numai nu vorbeºte.  Dã-mi-l mie.  Dat sã-þi
fie.»
Dumnezeu a suflat duh sfînt omului ºi a început a vorbi. Atunci
dracul, de ciudã, face : «Ptiu!» ºi l-a stupit tot. Dumnezeu l-a
înturnat pe om cu ceea ce era afarã înlãuntru, ºi pe dinafarã l-a
fãcut aºa cum e acuma. De aceea omul nu-i curat înlãuntru, ºi noi
de aceea stupim, pentru cã ne-a stupit atunci dracul. Noi, de cîte
ori stupim, pe dînsul îl stupim2.

Sã examinãm mai de aproape aceste legende.
În cîteºitrele se povesteºte cã diavolul l-a fãcut pe om din lut, dar
n-a putut sã-i dea viaþã. Numai dupã ce Dumnezeu a suflat într-însul
duh sfînt, chipul de lut a prins viaþã.
În a treia legendã se pomeneºte de scuiparea de cãtre diavol a
trupului omenesc, legendã de care ne vom ocupa mai apoi pe larg,
cãci are ramificaþii foarte întinse.
Întîi ne vom ocupa de crearea trupului omenesc de cãtre diavol.
Aceastã legendã o gãsim ºi în tradiþia popularã maghiarã :
Cînd vru Dumnezeu sã-l creeze pe om, îi zise diavolul cã ºi el
vrea sã creeze o fãpturã omeneascã. Dumnezeu îi zise : «Fã ºi tu
un om!». Se apucã atunci diavolul ºi fãcu un chip de om. «Fã-l sã
umble!», îi zise Dumnezeu. «Nu pot», îi rãspunde diavolul. «Dã-i
suflet!», îi grãi Dumnezeu. «Nu pot, fãrã ajutorul tãu», rãspunse
necuratul.
Dar Dumnezeu îi zise : «Asta n-o fac, cãci nu vreau sã dau un
suflet diavolului».

În altã legendã ungureascã, mai apropiatã de legendele româneºti, se zice :
Dupã ce diavolul l-a fãcut pe om din lut, n-a putut sã-l scoale
în picioare. Atunci veni Dumnezeu ºi-i suflã duh sfînt, zicîndu-i :
«Scoalã-te, Ilie!». ªi atunci omul se sculã3.
1. Zanne, Proverbele, VI, 463.
2. Voronca, Datinele, 8 urm.
3. Ethnol. Mitt. aus Ungarn, II, 5.
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Într-o legendã ucraineanã se povesteºte cã trupul pe care-l fãcuse
diavolul din lut, dupã chipul omului plãsmuit de Dumnezeu, se
fãrîmã în bucãþi, cînd diavolul încercã sã-i dea viaþã, suflînd
asuprã-i1.
Dacã legendele asemãnãtoare cu cea româneascã sînt aºa de puþin
numeroase la alte popoare, gãsim în schimb variante foarte multe la
povestirea din urmã, în care se vorbeºte de scuiparea trupului omenesc
de cãtre diavol.
În manuscrisul rusesc din secolul al XVI-lea, publicat de Barsov
sub titlul Despre marea Tiberiadã, de care am pomenit mai înainte,
gãsim urmãtoarea povestire :
Dupã ce Isus creã pe om din diferite elemente, se urcã sus în
cer la Dumnezeu Tatãl, ca sã-i aducã suflet lui Adam. Satan nu
ºtia ce rãu sã-i facã. Se apucã deci sã gãureascã cu degetele tot
trupul lui Adam. Cînd se întoarse Domnul la trupul pe care-l
plãsmuise ºi-l vãzu plin de gãuri, îl ocãrî pe diavol, zicîndu-i :
«Cum de-ai îndrãznit sã te atingi de fãptura mea ?». Iar diavolul îi
rãspunse : «Doamne, cînd omul se va simþi bolnav, la tine se va
gîndi». Atunci Domnul se apucã de întoarse rãnile lui Adam pe
dinãuntru ºi de atunci s-au nãscut toate boalele.

La bulgari gãsim o legendã asemãnãtoare :
Dumnezeu, vrînd ca omul pe care l-a plãsmuit sã fie tare ºi sã
poatã rezista intemperiilor, dupã ce-l fãcu din lut, îl puse la umbrã,
expus vîntului, ºi apoi la soare, ca sã se usuce bine. Venind diavolul
ºi vãzînd trupul, se apucã sã strice fãptura dumnezeiascã,
gãurindu-i tot trupul cu degetele. Cînd se întoarse Dumnezeu ºi
vãzu ce fãcuse diavolul, se apucã de astupã toate gãurile cu ierburi
ºi unse trupul pe deasupra cu lut. Astfel lecui trupul primului om.
De atunci ierburile sînt întrebuinþate ca buruieni de leac2.

Pînã acum nu s-a vorbit în nici una din aceste legende de scuiparea
trupului. Trecem acum la acele povestiri în care se vorbeºte de
aceastã necurãþire a trupului de cãtre diavol.
Iatã o legendã ruseascã :
Dupã ce a creat Dumnezeu lumea, s-a gîndit sã-l creeze ºi pe
om. A fãcut un trup de toatã frumuseþea ºi l-a lãsat sã zacã cîtva
timp, ca sã fie în stare sã primeascã sufletul. Apoi se depãrtã de el.
Venind diavolul ºi vãzînd omul cel frumos creat de Dumnezeu, s-a
ciudit ºi l-a scuipat. «De ce ai fãcut asta ?» îl întrebã Dumnezeu.
«Dar ce, sã rãmîie el aºa de frumos cum l-ai fãcut ?» îi rãspunse
diavolul. «Aºa cel puþin o sã-ºi aducã aminte de mine.» Dumnezeu
vãzu cã diavolul îi stricase treaba, dar n-avea ce face. Ce a fãcut o
datã Dumnezeu nu mai desface. Dar nici în halul ãsta nu-l putea
lãsa pe om, plin de scuipatul dracului. Se apucã atunci ºi-l întoarse
1. Dähnhardt, Natursagen, I, 95.
2. Sbornik, II, 165.
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cu faþa înãuntru. Aºa cã trupul omului e acum pe dos. Ce a fost pe
dinafarã e pe dinãuntru, iar de la partea scuipatã de diavol pornesc
toate boalele1.

Tot aºa se povesteºte în Ucraina, unde se mai adaugã cã de atunci
scuipã ºi tuºeºte omul, dar nu poate da tot scuipatul diavolului afarã.
Cu mici deosebiri, gãsim aceastã povestire ºi la letoni2.
Cele mai multe variante ale slavilor ºi ale altor popoare cuprind
însã un amãnunt pe care nu l-am gãsit în povestirile româneºti.
În aceste legende se zice cã Dumnezeu, dupã ce l-a fãcut pe om,
l-a dat în paza unui cîine care sã vegheze asupra lui, în lipsa lui
Dumnezeu. Plecînd Dumnezeu, iatã cã se apropie Necuratul de cîine
ºi, fãcînd sã cadã un ger cumplit, bietul cîine a început sã dîrdîie de
frig, de-i clãnþãneau colþii. Atunci diavolul îi oferi cîinelui o blanã, cu
condiþia sã-l lase sã se apropie de trupul lui Adam. Cîinele se învoi,
iar dracul se apucã de scuipã trupul. Dumnezeu întoarse atunci
corpul omului, punînd pe dinãuntru partea scuipatã de diavol.
Aceastã variantã se mai gãseºte, în afarã de ruºi, la care e atestatã încã din veacul al XII-lea, în Ucraina ºi la unguri. Mai departe
o gãsim la toate popoarele fineze : la mordvini (pe Volga), la votiacii
din Rusia rãsãriteanã, la voguli (în Urali), la ostiaci (în Siberia
apuseanã), apoi la turci, la samoezi (popor nomad din Siberia, la
Oceanul Îngheþat), la tãtarii din Altai etc.3
¬ 80 Dupã aceastã digresiune cam lungã, sã ne întoarcem la subiectul
care ne intereseazã mai de aproape, anume la mulþimea nenumãratã
a diavolilor mai mititei, a duhurilor necurate ºi a altor fiinþe
diabolice, considerate de popor ca pricinuitoare ale bolilor.
O clasificare sistematicã a demonilor e greu de fãcut. Trebuie sã
ne mulþumim cu o clasificare aproximativã. Cum, de altã parte, nu
ne intereseazã, în aceastã lucrare, decît demonii provocatori ai bolilor,
vom face urmãtoarea împãrþire a acestor duºmani ai omenirii :
a) Demonii specifici ai bolilor.
b) Demonii sau duhurile necurate în care s-au încuibat sufletele
unor morþi care, sub denumirile de moroi, strigoi, zburãtori etc.,
vin sã chinuiascã oamenii, pricinuindu-le tot felul de boli ºi de
suferinþe.
c) Fiinþele demonice, mai adesea cu înfãþiºare de femeie, care sub
numele de Iele, Rusalii, Samca, Muma-pãdurii etc., se manifestã
într-un chip sau altul, legîndu-se de capul omului, îl doboarã la
pat, îmbolnãvindu-l uneori de moarte.
Ne vom ocupa, în cele ce urmeazã, cu toate amãnuntele, de aceste
trei categorii de demoni.

1. Dähnhardt, Natursagen, I, 96 urm.
2. Ibidem, I, 97.
3. Ibidem, I, 98 urm. ; cf. ºi Bargheer, Eingeweide, 103.
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Demonii specifici ai bolilor
Multe din credinþele românului privitoare la demoni ºi la uneltirile ¬ 81
lor împotriva sãnãtãþii ºi bunei stãri a omului le întîlnim aproape
identice la mai toate popoarele din Europa ºi chiar din celelalte
continente. Ele trebuie considerate ca o reminiscenþã din timpurile
primitive, cînd omenirea, nepregãtitã prin civilizaþie ºi culturã, se
gãsea pãtrunsã de admiraþie sau de groazã faþã de fenomenele din
naturã pe care nu ºi le putea tãlmãci. Imaginaþia-i aprinsã, fantezia-i
bogatã a populat lumea cu monºtri ºi demoni, a personificat munþii
ºi codrii, apele ºi uscatul, cerul ºi stelele, ploaia ºi trãsnetul, bolile ºi
buruienile de leac, ºi a creat o lume învãluitã de mistere, în mijlocul
cãreia omul se miºca îngrijorat, de teama necunoscutului ºi a
fatalitãþii ce-l pîndea la tot pasul. Zeci de veacuri de culturã n-au
putut dezrãdãcina din mintea ºi sufletul popoarelor aceastã lume
misticã pe care o regãsim ºi astãzi în datinele ºi credinþele noastre.
Afarã de fiinþele supranaturale sau cu puteri suprafireºti pe care
le admite Biserica ºi care sînt la însãºi baza religiei creºtine, cum
sînt Dumnezeu, Isus Hristos, Maica Domnului, Îngerii ºi Sfinþii,
imaginaþia poporului a populat lumea cu o mulþime nemãsuratã de
fiinþe supraomeneºti, în mare parte moºteniri nealterate sau prea
puþin modificate, din timpurile primitive ale omenirii sau din mitologia
pãgînã, din zeii, semizeii, eroii ºi celelalte divinitãþi mãrunte ale
Antichitãþii greco-romane.

Dracul sau diavolul
Înainte de a ne ocupa de toate aceste fiinþe, sã ne oprim un moment ¬ 82
spre a examina concepþiile poporului cu privire la duºmanul neîmpãcat
al omenirii, la acea fiinþã potrivnicã lui Dumnezeu, a cãrei existenþã
e admisã de religia creºtinã, dar care e, de fapt, o moºtenire pe care
a primit-o, vrînd-nevrînd, din Antichitatea pãgînã. E vorba de dracul
sau diavolul.
Cînd religia creºtinã a început sã se suprapunã pãgînismului, era
firesc ca, în primul rînd, sã fie alungate din credinþa noilor adepþi ai
legii lui Hristos toate divinitãþile mai mari ºi mai mici la care se
rugau ºi se închinau pãgînii. Toate însuºirile bune ale acestor puteri
oculte au fost repartizate în religia cea nouã ºi atribuite
Mîntuitorului ºi sfinþilor, iar zeii ºi divinitãþile mai mãrunte, cu
însuºiri rele, potrivnice omului, au fost transformaþi într-o legiune nenumãratã de draci sau diavoli neîmpãcaþi ai dumnezeirii ºi ai omenirii.
Sfînta Scripturã vorbeºte de draci ca fiind îngerii cei rãi care,
rãzvrãtindu-se împotriva lui Dumnezeu, au fost alungaþi din cer ºi
izgoniþi pînã în fundul Tartarului, adicã al iadului celui întunecat.
De înfãþiºarea acestor îngeri rãi sau draci nu se pomeneºte însã
nicãieri în Vechiul sau Noul Testament. Singurele pasaje din Sfînta
Scripturã (Matei, IV, 1-11 ; Marcu, I, 12-13 ; Luca, IV, 1-13) unde se
vorbeºte de apariþia diavolului, cînd vine sã-l ispiteascã pe Isus, nu
dau nici o indicaþie asupra chipului ºi înfãþiºãrii lui. În credinþele
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poporului, dracul are însã o înfãþiºare bine stabilitã, care nu prea
variazã de la popor la popor ºi pe care o regãsim în mai toate picturile
religioase.
Închipuirea pe care ºi-o face poporul nostru despre înfãþiºarea ºi
firea diavolului reiese în mare parte din nenumãratele locuþiuni ºi
proverbe pe care le întrebuinþeazã.
În ce priveºte chipul lui, se zice cã e :
Negru la faþã ca un Arap (dracu rîde de porumbe negre ºi pe el nu
se vede). De aceea, aromânii îi dau ºi epitetul de Arap.
Urît de mama focului (e urît ca dracul ; parcã-i dracul pe uscat ;
bãrbatul sã fie puþintel mai frumos ca dracul).
Cu ochii roºii ºi scînteietori, care îi joacã mereu în cap1.
ªchiop, avînd un picior mai scurt ; de aci ºi unele din numele pe
care le are la aromâni : ªutlu (ºchiopul) din vale, Aþel cun cior
(cel cu un picior).
Cu coarne ca de þap ; de aci epitetele : Încornoratul, Cornea etc.
Cu coadã (dracul ºi-a vîrît coada între ei ; a trage pe dracu de
coadã ; dracul, cînd n-are de lucru, îºi cîntãreºte coada).
Cu aripi ca de înger sau ca de liliac2.
Cu copite de caprã3.
Cu tichie roºie în cap ; de aci ºi epitetele : Tichiuþã sau Chitiuþã,
Cel cu tichia. La bulgari se crede cã cel care izbuteºte sã-i fure
tichia ºi sã ºi-o punã în cap are darul de a se face nevãzut4.
Se înfãþiºeazã cîteodatã oamenilor sub aspectul unui þap, unui
lup, unui cîine negru sau unei pisici negre. De aceea, cînd fulgerã,
tunã ºi trãsneºte, sã alungi din casã cîinele ºi pisica, deoarece în ele
se ascunde dracul de frica lui Sf. Ilie, care umblã sã trãsneascã
dracii, dupã însãrcinarea datã de Dumnezeu. Celui ce nu-i alungã, îi
trãsneºte casa. De asemenea, trebuie sã închizi uºile ºi ferestrele, sã
astupi gaura coºului, ca sã nu se vîre dracul în casã.
În special firea lui reiese din numeroasele locuþiuni ºi proverbe
întrebuinþate de popor.
E foarte rãu ; de aceea, tot ce e rãu, afurisit, e al dracului ; omul
dracului, lucrul dracului, o vreme a dracului ; nepotul e salba
dracului ; baba sau femeia e calul dracului ; un om rãu e numit :
drac împeliþat, dracul gol.
E neastîmpãrat, zvãpãiat ; de aici : un drac de copil, un drac de
femeie.
E atotºtiutor ºi are multe ºiretlicuri la îndemînã, ca sã-i atragã
sau sã-i biruiascã pe oameni. Trebuie deci evitat, pe cît se poate :
dracu ºtie ; mare e Dumnezeu, meºter e dracul ; a-l vedea pe
dracul ; a da de (sau peste) dracul ; a se juca cu dracul ; nu te pune
cu dracul ; nu cãuta pe dracul.
1.
2.
3.
4.

Unii cred cã are ochii albi (Voronca, Datinele, 484).
Ibidem. ªi bulgarii cred cã are aripi ca un înger (Sbornik, XXVIII, 169).
Voronca, Datinele, 484.
Sbornik, XXVIII, 170.
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În basme apare însã ca nãtîng, ridicul de prost ºi e pãcãlit adesea
de eroul basmului. Toatã lumea rîde de pãþaniile bietului diavol
din povestea Dãnilã Prepeleac a lui Ion Creangã. În alte basme
întîlnim trei diavoli care se ceartã pentru stãpînirea a trei obiecte cu
puteri miraculoase : o cãciulã sau pãlãrie, cu însuºirea de a-l face
nevãzut pe cel ce o poartã, o pereche de opinci sau de papuci, cu care
se putea trece marea ca pe uscat, ºi un bici sau un toiag, care avea
darul sã-i împietreascã pe cei loviþi. Toate aceste obiecte izbuteºte
eroul basmului sã ºi le însuºeascã, pãcãlindu-i pe diavoli ºi lãsîndu-i
nemîngîiaþi, cu buzele umflate ºi cu codiþa între picioare.
Dar, pe lîngã cã e prost, e ºi fricos din cale afarã. Cea mai micã
ameninþare are efect asupra lui, aºa cã te poþi scãpa de el cu cea
mai mare uºurinþã. De pildã, cînd þi se prãpãdeºte ceva din casã,
cînd nu gãseºti un lucru, neºtiind unde l-ai pus, înnozi un nod de
la cingãtoare ºi zici :
Dã înapoi, drace, ce-ai furat,
Cã de nu, barba þi-oi înnoda
ªi la fusul morii te-oi spînzura.
Dacã nu gãseºti lucrul îndatã, mai faci ºi al doilea nod ºi repeþi
ameninþarea. Atunci neapãrat gãseºti lucrul, cãci dracul se teme sã
nu faci ºi al treilea nod. Dupã ce ai gãsit lucrul, desfaci nodurile, cãci
dracul s-a cam dus... (cf. ºi 59).
Se þine scai de oameni (mai ales de popi ºi de cãlugãri), ca sã-i
atragã în cursã sau sã le cîºtige sufletul (nu pot scãpa de el ca de
dracul ; se þine de mine ca dracul dupã cãlugãr sau dupã popã).
Intrã în corpul omului, ca sã-i facã rãu, sã-l înfurie etc. (e cu
draci ; e îndrãcit ; are pe dracu într-însul ; e plin de draci ; au
intrat toþi dracii într-însul ; a bãga în draci sau în toþi dracii) ; cu
molifte sau cu exorcisme (descîntece etc.) poþi sã-l alungi din
trupul omului.
Se teme însã de cruce ºi de tãmîie, cu care-l poþi alunga uºor ; de
aci numeroasele lui epitete : Ucigã-l crucea, Batã-l crucea, Ucigã-l
tãmîia etc., precum ºi zicãtorile : nici pe dracul sã-l vezi, nici
cruce sã-þi faci ; fã-þi crucea mare, cã e dracul bãtrîn ; a fugi (sau
a se feri) ca dracul de tãmîie.
Numai femeile îi vin de hac, ºi-n special babele : femeia l-a
îmbãtrînit pe dracul ; femeia-l judecã pe dracul ºi-l scoate ºi dator.
ªade departe sau umblã pe locuri depãrtate (unde ºi-a înþãrcat
dracul copiii ; la dracul în praznic ; pe unde ºi-a spart dracul
opincile) ; se aciueazã adesea în case pustii, în mori pãrãsite, pe
lîngã punþi, pe la hotare sau la rãscrucile drumurilor, unde stã de
la miezul nopþii pînã la cîntatul cocoºilor.
Locuieºte adesea în baltã (de aici epitetul Cel din baltã ºi proverbul :
dracul ºade în baltã ºi rîde de altul) ; uneori în spini (ºade ca
dracul în spini sau pe mãrãcini).
Cîþi îngeri sînt în lume, atîþia ºi diavoli. Cînd Dumnezeu trimite
cîte un înger pãzitor copiilor care s-au nãscut, trimite ºi Satana cîte
un drãcuºor ca sã-i îndemne la rele.
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Numele diavolului nu e bine sã-l pomeneºti, cãci îndatã þi se
aratã, ca ºi cînd l-ai fi chemat. De aceea, se întrebuinþeazã pretutindeni
cîte un nume metaforic, spre a evita rostirea numelui lui adevãrat.
La noi, poporul se serveºte mai adesea de urmãtoarele numiri, cînd
e nevoit sã vorbeascã de el : Necuratul, Pîrdalnicul, Încornoratul
(Cornoratul), Cel cu coarne, Cornea, Corneciu1, Cornilã2, Spurcatul,
Împeliþatul, Tartorul, Sarsailã, Scaraoschi, Antihristul (Antihîrþul,
Netehîrsul)3, Naiba, Nefãrtatul (Nefãrtache)4, Ucigaºul5, Uciganul,
Ucigã-l crucea, Batã-l crucea6, Ucigã-l tãmîia, Ucigã-l toaca, Ucigã-l
întunerecul, Ucigã-l vederea, Ucigã-l focul6, Cruce de aur în casã,
Cruce de aur cu noi7, Ducã-se pe pustii, Mîie pe unde-a-nserat8, Cel
din baltã, Al de pe scorburã9, Aghiuþã, Tichiuþã (Chitiuþã), Cel cu
chitia, Michiduþã, Mititelul, Neagrã-rea10, Han-Tãtar, Crãpatu 11,
Loazã12, Vîrlan13, Codea, Nodea etc. La aromâni : Aþel cun-cior14 (cel
cu un picior, cum îl numesc ºi bulgarii : ednokrakijat), ªutlu15 (cel
fãrã coarne, prin eufemism), ªutlu din vale16, Aclo s-lãhibã17 (acolo
sã fie), Si li creapã numa18 (sã-i crape numele) etc.

Demoni cu numele bolii
¬ 83 Fiecare boalã, dupã concepþia poporului, îºi are demonul ei, duhul
necurat sau drãcuºorul, mai mult sau mai puþin cornorat, care se
vîrã în trupul omului ºi-l chinuieºte, de þi-e mai mare mila.
Aceºti demoni n-au nume speciale, sînt anonimi. Ei poartã, în
genere, numele bolii pe care o pricinuiesc. Demonul brîncii se
cheamã Brîncã ; cel ce produce bubele se cheamã Bubã ; duhul cãruia
i se atribuie nãjitul (otita) se cheamã Nãjit ; cel ce îmbolnãveºte de
pneumonie ºi produce junghiuri se numeºte Junghi sau Cuþit etc.
Cu aceste nume sînt invocaþi sau pomeniþi în descîntece. Aºa, de
pildã, într-un descîntec de brîncã, din judeþul Romanaþi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rev. Ion Creangã, III, 280.
ªezãtoarea, IV, 179 ; V, 59.
Rev. Ion Creangã, III, 208.
Alterat din Nefãrtate, cãci, în legendele cosmogonice, aºa i se adreseazã
Dumnezeu diavolului, care-l numeºte pe Atotputernicul Fãrtate.
Grai ºi suflet, V, 46.
Rev. Ion Creangã, III, 286.
Ibidem.
Ibidem.
R. Codin, Îngerul, 330.
Idem, Cuv. din Muscel 53.
Ibidem, 22.
Ibidem, 47.
ªezãtoarea, IV, 179.
Papahagi, Basme, 163, 293.
Ibidem, 293.
Ibidem, 42, 336, 348.
Ibidem, 293.
Ibidem, 180, 293.
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A încãlecat Brînca pe drugã
ªi-a plecat la oaste sã se batã.
S-a-întîlnit cu doi dorobanþi
ªi cu doi cãlãraºi :
 Unde te duci, Brîncã, cãlare pe drugã ?
 Mã duc la oaste sã mã bat.
 Îndãrãt, Brîncã, cãlare pe drugã,
Cã oºtile s-au bãtut,
S-au risipit...1 .
Într-un descîntec de bube :
Mergînd (cutare) pe-o cale,
Cu Buba leneoasã,
Pe-o cãrare,
Cu Buba pietroasã,
Se-ntîlni cu Buba-n cale,
ªi mi-l încinse
Cu Buba bubelor,
ªi mi-l cuprinse
Cu puiu ciumelor,
Buba bubelor...2.
Dintr-un descîntec de nãjit :
Nãjitule,
Te-oi frige,
Sfrijitule,
Te-oi pîrli,
Ieºi,
Te-oi fugãri,
Cã nu mai e vreme de stat,
Sufletul þi-a ieºi...3.
Cã te-oi unge,
Un descîntec de gîlci, din judeþul Ialomiþa :
Gîlcã,
ªi te du la moarã
Mostofîlcã,
ªi bea apã din moarã
Încalecã pe-o drugã
ªi crãpi ca o cioarã4.
Într-un descîntec de vifor (durere de mãsele), din judeþul Mehedinþi :
A plecat (cutare)
Pe cale, pe cãrare,
S-a întîlnit cu Viforul cel mare în cale.
Viforul cu Viforoaica
A intrat
ªi s-a încuibat la (cutare) :
În creierii capului,
În ronþul nasului ;
ªi în dinþii ºi în mãselele lui
A fãcut moarã de mãcinat
ªi rîºniþã de rîºnit,
Dinþii ºi mãselele le-a prãfuit...5.

Cum însã, atît dupã credinþa celor vechi, cît ºi a popoarelor moderne, ¬ 84
e de neapãratã trebuinþã sã cunoºti numele duhului, cãci numai
1.
2.
3.
4.
5.

Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 56.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 26.
Pamfile, Boli, 49.
Tocilescu, Mater. folkl., 1548.
Ibidem, 1551.
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astfel capeþi stãpînire asupra lui ºi ai putinþã sã-i porunceºti ºi sã-l
alungi, se recurge, în descîntece, la diferite mijloace pentru a nimeri
numele demonului pricinuitor al bolii. Deoarece, de pildã, sînt
diferite feluri de umflãturi pe care poporul le numeºte brîncã, de
diferite aspecte ºi de origine diferitã, ca nu cumva lecuitorul sã
greºeascã ºi sã nu pomeneascã numele exact al duhului necurat care
a pricinuit-o, înºirã numele duhului brîncii însoþit de tot felul de
epitete, doarã, doarã s-o nimeri unul cu pricina. Aºa, de exemplu,
într-un descîntec din judeþul Teleorman :
Brîncã neagrã,
Brîncã albã,
Brîncã turungie,
Brîncã cafenie,
Buba bubelor,
Muma ciumelor,
Tu, brîncã roºie,
Tu, brîncã turcheazã,
Tu, brîncã albastrã,
Tu, brîncã verde,
Tu, brîncã galbenã,
Tu, brîncã din soare,
Tu, brîncã din ninsoare,
Tu, brîncã din mîncare,

Tu, brîncã din sculare,
Tu, brîncã din lovituri,
Tu, brîncã din întîlnituri,
Tu, brîncã din ªoimane,
Tu, brîncã din cãrare,
Tu, brîncã din soare-sec,
Brîncã cu izbiturã,
Brîncã cu vifor,
Brîncã cu izdat,
Brîncã cu cai negri,
Brîncã cu cai albi,
Cu coadele zugrãvite,
Cu coadele poleite...1.

¬ 85 În unele descîntece, de teamã sã nu omitã tocmai acel epitet al
duhului care a pricinuit boala de care suferã bolnavul, descîntãtorul
sau descîntãtoarea are grija de a adãuga, dupã înºirarea tuturor
epitetelor, ºi formula de 99 de feluri sau de 99 de neamuri, printre
care, fãrã doar ºi poate, trebuie sã se gãseascã ºi duhul necurat de pe
urma cãruia se trage boala suferindului.
Aºa, de exemplu, într-un descîntec de bube, din judeþul Vîlcea :
Bubã
Bubã
Bubã
Bubã
Bubã
Bubã
Bubã
Bubã

albã,
neagrã,
roºie,
albastrã,
cafenie,
cenuºie,
de cal,
porceascã,

Bubã ovreiascã,
Bubã nemþeascã,
Bubã franþuzeascã,
Bubã de 99 de neamuri,
Nouãzeci ºi nouã de bubi,
Bubã de leac,
Bubã de uscat,
Ieºi de la (cutare)...2.

¬ 86 În alte descîntece numele duhului e pomenit sub forma unui epitet
sau a cîtorva epitete, printre care trebuie neapãrat sã se gãseascã
numele aceluia care a pricinuit boala. Citãm, de exemplu, urmãtoarele epitete, culese din diferite descîntece dar numãrul lor e cu
mult mai mare decît acelea pe care le înºirãm : Afurisitul, Apucatul,
1. Tocilescu, Mater. folkl., 619.
2. Ciauºanu Fira-Popescu, Folklor din jud. Vîlcea, 137.
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Apucãtorul cu Apucãtoarea, Arapul, Balã spurcatã, Blestematul,
Buzatul, Colþatul, Diochetorul cu Diochetoarea, Grozavul, Izbitorul,
Înfiorãtorul cu Înfiorãtoarea, Întîmpinãtorul, Lipitorul, Mirãtorul
cu Mirãtoarea, Necuratul, Neprietenul, Pocitorul cu Pocitoarea,
Procletul, Rãhna cu Rãhnoiul, Rîmnitorul cu Rîmnitoarea, Sãgetãtorul
cu Sãgetãtoarea, Spurcatul, Spurcul cu Spurcoaia, Tîmpinatul,
Turbatul, Ucigaºul, Urgisitul, Ursitul, Vîrtejul, Vrãjmaºul etc.
Duhurilor acestora necurate, deºi invizibile, li se adreseazã direct
descîntãtoarea, rugîndu-le, poruncindu-le, ameninþîndu-le ºi
îngrozindu-le, dupã cum se constatã în cele mai multe descîntece.
Alteori intervine Maica Domnului ºi, adresîndu-se acestor demoni,
îi întreabã unde se duc ºi ce au de gînd sã facã. La rãspunsul lor cã
au plecat cu gîndul sã intre în trupul cutãruia, ca sã-l îmbolnãveascã,
Maica Domnului le porunceºte sã se întoarcã din cale ºi sã-l lase pe
cutare viu ºi nevãtãmat, curat, luminat, ca argintul strecurat, cum
Dumnezeu l-a lãsat.
Deºi aceste duhuri necurate sînt nevãzute, descîntecele ni le zugrãvesc totuºi, ca ºi cum ar fi vizibile. Ca ºi în atîtea alte domenii ale
folclorului, imaginaþia bogatã a poporului a ºtiut ºi de astã datã
sã-ºi dea curs liber. În special în descîntecele de speriat ni se dau
portrete ºi caracterizãri de demoni, înfiorãtoare ca niºte viziuni
apocaliptice. Spicuim cîteva din colecþia ineditã ºi din cele tipãrite în
diferite colecþii de material folcloric.
Dintr-un descîntec inedit de speriat, din judeþul Brãila :
S-a dus X. pe cale,
Cu dinþii rînjiþi,
Pe cãrare,
Cu gura cãscatã,
S-a-întîlnit c-un unchiaº mare,
Cu limba lãsatã,
Grozav, întunecos,
Cu capul cît baniþa,
Cu cojocu-ntors pe dos,
Cu faþa cît aria...
Cu ochii sticliþi,
Dintr-un alt descîntec, tot de speriat, din judeþul Ialomiþa :
De dimineaþã m-am sculat,
Cu gurã de jãratec,
Pe faþã m-am spãlat,
Cu mîini de oþel
Pe cãrare am urcat,
ªi cu opinci de fier.
Un om nãzdrãvan m-a tîmpinat, La mine cã se dedea
Cu ochi ca de foc,
ªi cu foc mã stingea...
Dintr-altul, tot din judeþul Ialomiþa :
Cutare de dimineaþã s-a sculat... Cu picioarele ca putineii,
La deal s-a urcat...
Cu mîinile ca tînjeii,
Cu un om mare se-ntîlnea,
Cu ochii ca oborocu,
Cu faþa ca faþa ariei,
De nu-l cuprindea locu...
Din judeþul Fãlciu :
Mã-ntîlnii cu ceas-rãu,
Cu nas jupuit,
Cu speriat, cu ochii beliþi,
Cu barba pînã-n pãmînt...1.
1. Pãsculescu, Literatura popularã, 145.

¬ 87
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Dintr-un descîntec inedit, din judeþul Nãsãud :
S-a luat Boanza neagrã,
Poneagrã,
Cu picioare groase,
Folticoase,

Cu
Cu
Cu
Cu

dinþii rînjiþi,
ochii sgîiþi,
barba pînã-n genunchi,
pãru pînã-n pãmînt...1.

Din judeþul Rîmnicu Sãrat :
La mijloc de cale
S-a-ntîlnit c-un om
Roºior ºi scurtiºor
Cu gura cãscatã,
Cu limba lãsatã,

Cu capu cît ciutura,
Cu dinþii rînjiþi,
Cu ochii sticliþi,
Pe (cutare) frica-l înfrica,
Spaima-l apuca...

Dintr-un descîntec de apucat, din judeþul Romanaþi :
Se întîlni în cale
Cu un Arap mare,
Buzat, minunat,
Cu cãciula de þap în cap.
Cu ochii ca stelele,

Dinþii ca secerile,
Mãselele ca rîºniþele,
Cu mîinile pãroase,
Cu tãlpile lãboase,
Îl luã pe (cutare)...2.

Dintr-un alt descîntec de apucat sau de strînsul copiilor, din
Oltenia :
A plecat Statu-Cot,
Cu barba d-un cot,

Cu ochii ca cepele,
Cu dinþii ca secerile...3.

Într-o variantã, publicatã de dr. N. Leon :
Tartacot,
Barba d-un cot,
Cu ochii steliþi,

Cu dinþii rînjiþi,
Cu cãlcîiele crãpate,
Cu unghiile întinate...4.

Dintr-un descîntec de izdat (colici, crampe), din judeþul Romanaþi :
Izdat, în cap,
Cap de comãnac,
Mîna dreaptã, cruce,
Cruce de mãr dulce,

Mîna stîngã, cîrlig de cioban,
În inimã, inimã de vidrã,
La picioare,
Crãpi, drace...5 .

Dintr-un descîntec de mãtrice, din judeþul Vîlcea :
S-a-ntîlnit cu mãtricea-n cale,
Cu mãtricea, cu mãtricioiu,
Cu moroaica, cu moroiu,
Cu strigoaica, cu strigoiu,
Cu avistriþa6, cu avistriþoiu,
Cu pãru pînã-n cãlcîie,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

capu cît capacu,
ochii cît cepele,
dinþii cît lopeþile,
unghiile cît secerile,
deºtele cît fusele,
mîinile cît prãjinile,

Cf. ºi Marian, Descîntece, 239.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 28.
Bãlãºel, Versuri pop., 6.
Ist. natur. medic., 10.
Pãsculescu, Literatura popularã, 114.
Alterat din Avestiþa, duh rãu care omoarã copiii (din v. slav. vµtica).
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ªi inima i-a mîncat,
Sîngele i-a sorbit...1.

Dintr-un descîntec de tîmpinãturã, din judeþul Teleorman :
La capul pãmîntului
E capul ursului,
ªi la capul ursului
E capul lupului,
Cap de parã,

Inimã de vidrã,
Crãpi, drace,
Ucigaºe,
Cã n-ai ce face,
Cã te-a bãtut crucile...2.

Cu aceste înfãþiºãri monstruoase ºi-i reprezintã poporul în minte pe ¬ 88
aceºti demoni ai bolilor care se vîrã în trupul omului ºi-l chinuiesc,
pînã i se urãºte cu zilele. Dar, pînã a nu intra în trupul lui, demonul,
dacã dã peste cineva, îl trînteºte la pãmînt, îl snopeºte ºi-l munceºte
în fel de fel de chipuri, lãsîndu-l pe bietul om într-o stare de plîns,
dupã cum reiese din foarte multe descîntece.
Astfel, dintr-un descîntec de deochi, din judeþul Vîlcea :
Plecã (cutare) pe cale,
Pe cãrare...
Se-ntîlni cu deochietoru,
Cu mirãtoru,
Cu rîmnitoru,
Cu moroiu,
Cu zmeoiu,
Cu strigoiu...
Dacã-l vãzurã,
Bine le pãrurã,
În palme-l luarã,
De pãmînt îl lepãdarã,

Îl trîntirã,
ªi-l snopirã,
Îl muºcarã
ªi-l piºcarã.
Trupu-i bolnãvirã,
Faþa-i sãrbezirã,
Inima-i mîncarã,
Sîngele-i vãrsarã,
Capu-i turburarã,
Puterile-i luarã
ªi-l lãsarã
Chirãindu-se...3.

Dintr-un descîntec de întîlnit, din judeþul Romanaþi :
ªi plecã (cutare)
Pe cale,
Pe cãrare
ªi se-ntîlni cu Sîla Samodiva.
ªi-l întîmpina,
Cu dinþii de creºtet îl lua,
De pãmînt îl trîntea,
Oasele-i frîngea,

Sîngele i-l vãrsa,
Trupu-i înfiora,
ªi-l înfierbinþea
Cu junghiuri
ªi cu cuþite,
De se pãtimea,
De se chirãia
ªi se vãita...4 .

Dintr-un descîntec de lipiturã, din judeþul Tutova :
Purces-a (cutare) pe cale,
Pe cãrare,
Cînd a fost la mijloc de cale,
1.
2.
3.
4.

Tocilescu, Mater. folkl., 1578.
Ibidem, 647.
Ibidem, 1567.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 113 urm.

L-a-ntîlnit potca cu potcoii,
Striga cu strigoii,
Cãlare pe chiuã,
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Cu chilug în pohod.
Cum l-a-ntîlnit,
În sus l-a suit,
În jos l-a trîntit,

Faþa-ngãlbenitu-i-a,
Puterea slãbitu-i-a,
ªi l-a lãsat în drum, lat,
Ca un chip de mort...1.

Alteori, bietul creºtin e întîmpinat de o întreagã legiune de diavoli,
care se nãpustesc asuprã-i ºi-l fac din om neom. Aºa, de pildã, în
urmãtorul descîntec de întîlnit, din judeþul Romanaþi :
A plecat (cutare)
Pe cãrare,
S-a-ntîlnit cu cîrdu de draci în cale.
Dracu ãl mare se alegea,
Frîul în cap îi arunca
ªi-n sus îl arunca,
Cu norii îl amesteca.

Nici pe aia nu-l lãsa
ªi în jos îl trîntea
ªi din nori îl dobora,
Oasele i le încleºta,
Îl întîlnea,
Îl zobea,
Îl prãpãdea...2 .

¬ 89 Mare parte din aceste caracterizãri ale fiinþelor diavoleºti ºi chinurile la care-i supun pe oameni le regãsim adesea în exorcismele de
origine cãrturãreascã. Reproducem unul din acestea, intitulat Din
blestemele Marelui Vasilie, care se citesc celor nebuni, publicat în
Molitvelnicul tipãrit la Bucureºti în 1794. Îl citãm dupã revista
ªezãtoarea, unde l-a publicat Gh. Teodorescu-Kirileanu :
Teme-te, fugi, fugi, depãrteazã-te, diavole, necurate ºi spurcate,
cel din cele de desupt, adîncule, înºelãtorule, fãrã de chip, cel
vãzut pentru obrãznicia, nevãzut pentru fãþãria, oriunde eºti...
sau cele ce cutremuri, sau în chipul ºerpelui, sau faþã de hiarã, sau
ca aburul, sau ca fumul vãzut, sau ca bãrbatul, sau ca muierea,
sau ca jigania, sau ca pasãrea, sau vorbitorii noaptea, sau surd,
sau mut, sau cela ce înfricoºezi în cãlãtorie, sau cela ce rumpi, sau
cela ce bîntueºti, sau în somn greu, sau întru boalã sau în neputinþã,
sau carele porneºti spre rîs, sau carele faci lãcrãmi iubitoare de
dezmierdãri, sau curvar, sau cu rea împuþiciune, sau poftitor, sau
fãcãtor de desfãtare, sau otrãvitor, sau iubitor de neastîmpãrare,
sau vrãjitor cu stelele, sau vrãjitor de casã, sau fãrã de ruºine, sau
carele te schimbi cu luna, sau carele te întorci în oarecare vremi,
sau cel de dimineaþã, sau cel de amiazãzi, sau cel de amiazã-noapte,
sau al vreunei fãrã vremi oarecãreia, sau al revãrsatului zorilor,
sau dupã întîmpinare te-ai întîmpinat... sau de eºti din mare, sau
din rîu, sau din pãmînt, sau din fîntînã, sau din surpãturã, sau
din groapã, sau din baltã, sau din trestie, sau din noroaie de pre
pãmînt, sau din spurcãciune, sau din luncã, sau din pãdure, sau
din copaci, sau din pãsãri, sau din tunet, sau din acoperãmîntul
bãii, sau din scãldãtoarea apelor, sau din mormînt idolesc, sau de
unde ºtim, sau de unde nu ºtim. Înfricoºeazã-te, cutremurã-te,
teme-te, depãrteazã-te, pierde-te, fugi, duhul vicleºugului, duhul
1. Tocilescu, Mater. folkl., 1515.
2. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 116 urm.
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cel din noapte, cel din zi, duhul nãlucirii, duhul cel din întîmpinare,
sau cel de pe pãmînt, sau din apã, sau din pãduri, sau din trestie, sau
din prãpãstii, sau din rãspîntii, sau din trei cãi, sau din heleºteie,
sau din rîuri, în case, în curþi ºi carele umbli în bãi ºi strici ºi
schimbi mintea omeneascã1.

Din exorcismul de mai sus reiese cã demonul se poate înfãþiºa
omului în diferite chipuri : sau în chipul ºarpelui, sau ca fiarã, sau ca
abur, sau ca fum... Din diverse descîntece reiese cã diavolul care-l
întîmpinã pe om cu gîndul sã-i vîre boala în trup poate lua înfãþiºarea unui leu, unui zmeu, unui þap, sau i se aratã ca broascã,
bufniþã, liliac, pisicã, cîine, cal, vacã etc.2

Caracterizarea demonilor bolilor
Toþi aceºti demoni ai bolilor, aceste duhuri rele, atît de temute din ¬ 90
pricina acþiunii lor nefaste, au însã niºte slãbiciuni, niºte cusururi
capitale, de care cei pricepuþi  descîntãtorii ºi descîntãtoarele  ºtiu
sã profite ºi pot astfel sã-i alunge din trupul omului. Am arãtat în alt
loc (¬ 82) care sînt, dupã închipuirea poporului, trãsãturile
caracteristice, fizice ºi morale, ale diavolului. Vom întregi aceastã
zugrãvealã a fiinþelor demonice, arãtînd care sînt, dupã concepþia
poporului, caracteristicile diavolilor mai mãrunþi, a cãror menire e
sã se vîre în trupul omului ºi sã-i aducã tot felul de boli ºi de
neputinþe. Vom arãta cîteva din aceste slãbiciuni ºi cusururi ale
acestor drãcuºori, aºa cum reies din descîntecele întrebuinþate pentru
vindecarea bolilor sau care se gãsesc între credinþele ºi povestirile
despre diavol ºi duhuri necurate.
a) În primul rînd, sînt proºti de dau în gropi. Sînt aºa de nãtîngi, cã
dau crezare tuturor neroziilor cu care omul cautã sã-i prosteascã. De
altfel, aceasta e caracteristica ºi a celorlalþi diavoli, despre care
am vorbit mai-nainte.
b) Sînt aºa de fricoºi ºi de miºei, cã se îngrozesc de toate cele ºi fug
ca de dracu sã nu paþã ceva, cînd creºtinul îi ameninþã, ba cu
mãtura, ba cu biciul de mãtase, împletit în ºase, ba cu sabia lui
Dumnezeu, ba cu pietre, ba cu apã clocotitã, sau cu crucea, cu
tãmîia ºi agheazma, cu piperul, cu ursul cu coadã, cu cap de lup,
de vulpe sau de cîine ºi cu cîte altele. Caracteristic în aceastã
privinþã e descîntecul de ceas rãu, din Bucovina, din care
extragem urmãtoarele :
Ceas-rãu cu pociturã,
Ceas-rãu cu sãgetãturã...
De N. sã nu gîndeºti :
Cã tu, de nu te vei duce
ªi de nu te-i depãrta,

Eu nouãzeci ºi nouã de ocã
De tãmîie-oi cumpãra
ªi cu ele te-oi afuma
ªi te-oi înspãima
ªi te-oi depãrta.

1. ªezãtoarea, IX, 86 urm.
2. Cf. An. Arh. de Folkl., I, 214 ; Densusianu, Þara Haþegului, 283.
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Nouãzeci ºi nouã de ocã
De piperiu-oi lua
ªi te-oi afuma
ªi te-oi înspãima
ªi te-oi depãrta.
Nouãzeci ºi nouã
De oale cu uncrop
Le-oi pune la foc
ªi le-oi clocoti
ªi te-oi opãri.
Nouãzeci ºi nouã
De suliþe-oi lua
ªi te-oi însuliþa

ªi te-oi înspãima
ªi te-oi depãrta.
Cu 99 de þepoaie
Te-oi înþepoia
ªi te-oi speria.
Cu nouãzeci ºi nouã
De mãturi de cacadîr
Te-oi sgîria
ªi te-oi speria...
Rãul sã se ducã
Sã piarã ca o nãlucã,
Sã se prãpãdeascã,
De N. sã nu se gîndeascã...1.

Tot din cauza fricii, demonii bolilor pornesc rareori singuri, ca sã
se lege de om. Foarte adesea se întovãrãºesc ºi umblã în cîrduri de
cîte nouã, ba chiar ºi de nouãzeci ºi nouã. Alteori, numãrul lor nu
este indicat. Astfel, într-un descîntec de pociturã, din Bucovina :
Plecarã nouã zîne
De la nouã stîne,
Nouã moroi
Cu nouã moroaie,
Nouã diochitori

Cu nouã diochitoare,
Nouã pocitori
Cu nouã pocitoare,
Din sãgeþi sãgetînd,
Din cuþite late stremurînd...2.

Dintr-un alt descîntec de pociturã, tot din Bucovina :
Purces-a (cutare)
De la casa lui,
De la masa lui,
Mîndru ºi frumos,
Gras ºi sãnãtos,
Pe cale, pe cãrare.
Cînd a fost
La miez de cale,
De cãrare,
Înainte i-o ieºit :
Moroi cu Moroaie,
Strigoi cu Strigoaie,
Încordãtori cu Încordãtoare,

Înfiorãtori cu Înfiorãtoare,
Pocitori cu Pocitoare,
Sãgetãtori cu Sãgetãtoare.
Ciumoi cu Ciumoaie,
Rãhnoi cu Rãhnoaie,
Fierbinþeli cu Fierbinþele,
ªi cu diavoliþe rele.
Înainte i-o ieºit,
Toate giunghiurile l-o gãsit.
În cap l-o sãgetat,
Cu suliþi l-o însuliþat,
Inima cã i-o mîncat,
Bun de nimic l-o lãsat...3.

c) Se sperie grozav de zgomot : de aceea, oamenii buciumã, trag
clopotele, împuºcã, ciocãnesc în mod asurzitor în vase de aramã,
scot chiote ºi þipete, de-i vîrã în grozile morþii pe bieþii drãcuºori.
Mititeii se mai tem de foc ºi de fum, dar mai ales de apele mari ºi
adînci (de aceea ei locuiesc mai adesea în bãlþi, care nu sînt
afunde), aºa cã sînt tare speriaþi dacã sînt trimiºi în mãrile negre,
1. Marian, Descîntece, I, 71 urm.
2. Ibidem, 166.
3. Ibidem, 171 urm.
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în fundul mãrii roºii sau în smîrcurile mãrilor. Ei, întunecaþii, se
sperie dacã-i alungi în codri deºi ºi întunecoºi, ºi nu vor sã audã
de locuri pustii (unde locuiesc de obicei) sau de butuci scorburoºi
(unde se aciueazã adesea, de unde epitetul de Ãl de pe scorburã)
ºi se îngrozesc, cînd îi ameninþi cã-i vei trimite în munþii înalþi
sau în rîpile surpate.
d) Le plac chefurile : de aceea sînt poftiþi la mesele întinse, cu fãclii
aprinse, cu pahare pline ºi îndemnaþi ca acolo sã bea, sã mãnînce
ºi sã se ospãteze.
Cunoscîndu-le slãbiciunile, omul cautã sã-i alunge, îndemnîndu-i sã ¬ 91
pãrãseascã trupul bolnavului, sã iasã din mîini, din picioare, din
creierii capului, din mãduva oaselor ºi aºa mai departe. Întrebuinþeazã întîi cuvinte linguºitoare, dezmierdãtoare, duhul bolii e rugat
frumos, i se fãgãduiesc tot felul de bunãtãþi aiurea ºi cîte ºi mai cîte.
Numai dacã nu se ajunge la nici un rezultat cu binele, se recurge la
ocãri, la ameninþãri cu pedepse groaznice, ca cele pomenite înainte.
ªi cum duhul necurat, demonul care s-a vîrît în trupul omului e prost
de dã în gropi ºi fricos din cale afarã, o ºterge din trupul bolnavului,
îºi ia tãlpãºiþa ºi codiþa între picioare ºi se duce, peste nouã mãri ºi
þãri, unde ºi-a înþãrcat dracul copiii.
E interesant sã amintim cã aceste ameninþãri pe care le adreseazã ¬ 92
poporul, în descîntece, duhurilor necurate, demonilor mai mititei, le
adresau popoarele cele mai vechi, de care vorbeºte istoria, chiar
zeilor. În Egiptul din Antichitate, de pildã, vrãjitorii pretindeau cã
au puterea sã-i sileascã pe zeii cei mari sã le împlineascã poruncile.
Îndrãzneau chiar sã-i ameninþe cu moartea, dacã nu se supuneau.
Uneori, vrãjitorul declara cã va împrãºtia oasele lui Osiris, sau cã va
da în vileag legenda lui sacrã, dacã zeul s-ar încãpãþîna ºi s-ar
împotrivi cererii lui.
Aceleaºi ameninþãri le constatãm în timpurile vechi ºi în India.
Din epoca cea mai îndepãrtatã a omenirii, constatãm cã imaginaþia primitivilor populase cerul ºi soarele, dãtãtorul de luminã ºi
de viaþã, cu tot felul de zeitãþi ºi de duhuri, unele binevoitoare, altele
duºmãnoase, ºi cãtre unele ºi cãtre altele se îndreptau rugile lui
fierbinþi, iar pentru împãcarea unora ºi altora nãscocise tot felul de
practici magice, menite sã le înduplece.
Ca intermediar între el, omul de rînd, lipsit de putere ºi de ºtiinþa
necesarã, ºi între aceste divinitãþi, era vrãjitorul, rãmas pînã în ziua
de astãzi, singurul transmiþãtor al dorinþelor poporului de rînd cãtre
zeitãþile bune sau rele. Vrãjitorul acesta avea ºi are încã oarecum rolul
pe care-l are preotul la popoarele civilizate. Singura deosebire ce se
poate face între vrãjitorul omenirii primitive ºi între preot e cã primul
e fãcut rãspunzãtor, dacã nu izbuteºte sã înduplece divinitãþile sã
realizeze dorinþele poporului, ºi cã plãteºte adesea cu capul, în
chinuri groaznice, crima de a nu fi reuºit sã îmbuneze duhurile cereºti.
În schimb, însã, vom constata, cu cea mai mare uimire, cã aceleaºi
ameninþãri, aceleaºi insulte adresate divinitãþii sau sfinþilor,
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aceleaºi maltratãri ale efigiilor sacre, pe care le practicã sãlbaticii,
le regãsim, sub o formã mai mult sau mai puþin îmblînzitã, la multe
din popoarele din Europa, chiar la cele cu o civilizaþie mai veche ºi
mai înaintate pe treapta culturii. Acestea pãstreazã niºte reminiscenþe milenare, pe care zeci de veacuri de civilizaþie n-au putut sã
le alunge din mintea, din sufletul lor, rãmas tot aºa de primitiv, tot
aºa de simplist ºi de naiv, ca ºi acela al îndepãrtatului lor strãmoº,
abia apãrut pe faþa pãmîntului.

Practici pentru provocarea ploii
¬ 93 Pentru a ilustra cu o serie de exemple cele ce susþinem, vom aminti
unele din practicile uzitate în diverse puncte de pe glob cu scopul de a
îndupleca divinitatea sau diferitele zeitãþi sã trimitã ploaia pe pãmînt.
Odinioarã, scria acum aproape douã mii de ani Petronius,
matroanele se duceau desculþe pe munte, cu pãrul despletit ºi cu
sufletul neprihãnit, sã se roage lui Jupiter sã trimitã ploaia, ºi îndatã
începea sã plouã cu gãleþile.... Astãzi oamenii ies la cîmp cu icoanele
din bisericã, cu moaºtele unui sfînt sau ale unei sfinte, cu prapurile,
iar preotul adreseazã rugi cerului sã dea ploaie. Acelaºi lucru îl
vedem la noi ºi la toate popoarele din Europa.
Se întîmplã însã cã, în caz de secetã prelungitã, poporul îºi pierde
în cele din urmã rãbdarea ºi renunþã de a se mai ruga! De la rugã
trece la ameninþãri ºi înjurãturi împotriva divinitãþii care nu-i trimite ploaia ºi uneori o ia chiar la bãtaie. Aºa se întîmplã, de pildã, în
unele sate din Japonia, unde poporul, sãtul de a-ºi mai îndrepta
rugile cãtre zeitatea care nu vrea sã-i dea ascultare, ia chipul zeului
ºi cu tot felul de ocãri, îl aruncã într-o bãltoacã împuþitã. Rãmîi
acolo, îi strigã, ºi ai sã vezi ce bine ai sã miroºi dupã ce ai sã stai
cîteva zile acolo ºi ai sã te coci ºi tu la soarele care ne usucã cîmpul.
Chinezii, cînd au nevoie de ploaie, fac un zmeu mare de hîrtie sau de
lemn, înfãþiºînd zeul ploii ºi-l duc în procesiune. Dacã însã zeul nu le
dã ploaia doritã, îl ameninþã ºi-l bat, uneori chiar îl degradeazã,
luîndu-i rangul de zeu. Dimpotrivã, dacã dã ploaie, îl recompenseazã
în mod public, prin decret imperial, promovîndu-l în grad. Siamezii,
cînd au nevoie de ploaie, aºazã idolii lor în bãtaia soarelui care-i
dogoreºte ; dacã, dimpotrivã, au nevoie de un timp uscat, desfac
acoperiºul de pe templu ºi lasã chipurile sfinte sã fie muiate de
ploaie.
Dacã aceste obiceiuri vi se par barbare, ce veþi zice de cele ce se
petrec încã astãzi în bãtrîna noastrã Europã, aºa-zisã civilizatã ?
În Franþa, de pildã, în anumite localitãþi, se iau statuile sfinþilor
ºi se aruncã într-un puþ, în cazul cînd seceta se prelungeºte peste
mãsurã. Înainte de a arunca statuia în apã, o roagã de trei ori sã
trimitã ploaia. I se spune sfîntului sã se gîndeascã bine, sã nu-l facã
pe încãpãþînatul, cãci n-o sã-i meargã bine. Cum însã ploaia întîrzie
sã-ºi facã apariþia, iau statuia sfîntului ºi-o aruncã în apã, cu toate
protestãrile clerului care susþine, cu drept cuvînt, cã e de-ajuns
ameninþarea ºi cã face rãu poporul de se rãzbunã imediat.
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În Italia, lucrurile se petrec la fel, ba chiar se merge ºi mai
departe. Astfel, în anul 1893, în urma unei secete îngrozitoare, locuitorii din multe localitãþi ale Siciliei îi exilarã pe mai toþi sfinþii
lor. La Palermo, aºezarã statuia Sfîntului Iosif într-o grãdinã, în
bãtaia soarelui, ameninþîndu-l cã-l vor lãsa sã se prãjeascã acolo
pînã ce o sã dea ploaie. Alte statui de sfinþi furã întoarse cu faþa la
perete, cum se pedepsesc uneori copiii. Alþi sfinþi furã dezbrãcaþi de
veºmintele lor cele bogate, scoºi din bisericã, insultaþi ºi ameninþaþi
de a fi înecaþi, dacã nu vor da ploaie. La Caltanisetta, rupserã aripile
de aur ale statuii Arhanghelului Mihail, le înlocuirã cu aripi de
carton, iar în locul mantalei de purpurã, îl înfãºurarã cu niºte zdrenþe.
La Licata, statuia Sfîntului Angelo, patronul localitãþii, fu despuiatã
de tot, iar sfîntul fu batjocorit, legat cu lanþuri ºi ameninþat cu
înecarea sau cu spînzurãtoarea, dacã nu le va da ploaie. Spînzurãtoarea
sau ploaia îi strigã mulþimea înfuriatã, ameninþîndu-l cu pumnii.
Sã vedem acum ce se petrece la noi în asemenea împrejurãri.
Poporul nostru nu merge cu impietatea aºa de departe, ºi totuºi se
leagã de cele sfinte sub o altã formã. În biserica ortodoxã, nefiind
statui, chipuri cioplite, ca la romano-catolici, alte simboluri sfinte,
alte obiecte religioase, precum sînt icoanele, crucile ºi toaca de lemn
de la bisericã au multe de îndurat pe vreme de secetã.
Astfel, se furã, în zorii zilei, o icoanã de la bisericã, în special a
Maicii Domnului, ºi se aruncã într-un puþ. Acelaºi procedeu îl vedem
întrebuinþat în multe localitãþi din Franþa, unde icoana unui sfînt e
aruncatã în apã, ca mijloc de a obþine ploaia.
Se furã o cruce de la un mormînt, noaptea, adesea de cãtre femei
despletite, ºi se aruncã în rîu, în iaz sau într-un lac ºi se lasã acolo
pînã plouã. Acelaºi mijloc de invocare a ploii îl practicã locuitorii din
Barenton, în Franþa, care aruncã ºi ei o cruce în apã în acelaºi scop.
În Munþii Apuseni, oamenii se duc noaptea la cimitir ºi furã
crucea de la mormîntul unui beþiv ºi o aruncã în apã.
Mijlocul cel mai eficace, pare-se, pentru obþinerea ploii e însã
urmãtorul : se furã noaptea toaca de lemn de la bisericã ºi se aruncã
în fîntînã. O lasã în apã 40 de zile sau pînã nu mai e nevoie de ploaie.
Acest obicei e rãspîndit în toatã þara.
Se vede din aceste practici uzitate la noi cã poporul nostru, fãrã
a-ºi da seama de impietatea pe care o comite, recurge totuºi la
mijloace drastice pentru a sili divinitatea sã-i împlineascã cererea.
Dîndu-ºi seama cã, de multe ori, nu divinitatea e de vinã cã seceta
se prelungeºte, ci cã anumite duhuri necurate þin ploile înlãnþuite,
fie cã fac lucrul acesta din rãutate, fie cã au uitat cã pãmîntul are
nevoie de apã, aleargã la alte mijloace. Þiganii, din pricina culorii lor
negre, fiind socotiþi ca întrupãtori ai diavolului sau ai altor duhuri
necurate, sînt aleºi ca þapi ispãºitori ai românului. De aceea, în timp
de secetã, e bine sã-i uzi pe toþi þiganii care îþi ies în cale, cînd vii cu
apã de la fîntînã. Tot astfel se explicã de ce paparudele trebuie sã fie
totdeauna fete de þigani. Tot aºa, cîinele ºi pisica, socotiþi ca animale
necurate, în care e întrupat diavolul, sînt udaþi cu apã, ca sã aducã
ploaia. În insula Sumatra, o pisicã neagrã e aruncatã în apã, ºi dupã
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ce e lãsatã sã înoate cîtva timp, o lasã sã scape la þãrm, pe cînd
locuitorii o urmãresc, turnînd apã peste ea. Tot din pricinã cã e
socotit ca o încarnare a duhurilor necurate, se dezgroapã din cimitir
trupul unui mort, bãnuit a fi fost strigoi, sau al unui venetic, ºi se
îngroapã pe furiº în altã parte. Acelaºi mijloc de a face sã porneascã
ploaia îl întrebuinþeazã locuitorii tocmai din Australia, din Noua
Caledonie, care dezgroapã un cadavru ºi toarnã apã peste el.
Un obicei foarte curios e acela de a se dezgropa trupul unui beþiv
ºi a-l da pe apã. Acest mijloc, practicat în Moldova, îl întîlnim ºi la
ruºi, care dezgroapã cadavrul unui beþiv ºi-l aruncã într-o bãltoacã,
încredinþaþi cã, prin acest rit magic, vor provoca revãrsarea ploilor.

159

Capitolul III

Personificarea bolilor
Ciuma. Holera
Am arãtat în alt loc cã duhurile specifice ale bolilor se pot metamorfoza ¬ 94
în animale. Dar nu numai sub aceastã înfãþiºare apar bieþilor oameni
care au de îndurat urgia lor, ci li se aratã ºi în chip omenesc. Duhurile
sînt, cu alte cuvinte, personificate.
Dupã cum e personificatã Moartea la toate popoarele, tot astfel
anumite boli sînt închipuite de popor sub aspectul unor fiinþe
omeneºti, mai ales cu trup de femeie, care vine ºi aduce boala, fie
individual, fie în mod epidemic.
În primul rînd se aliniazã Ciuma ºi Holera. Credinþele ºi povestirile despre aceste douã boli confundîndu-se adesea, le vom trata
împreunã.
Sã începem cu o povestire din judeþul Tutova, publicatã de M. Lupescu1 :
Era pe vremea cînd... umbla pe pãcãtosul ista de pãmînt ºi
Holerã ºi Moarte ºi Ciumã ºi toate.
Iatã cã într-o zi de primãvarã se întîlnesc pe la miezul nopþii,
într-un þintirim, Moartea, Ciuma ºi Holera ºi se iau la cioandã cã
ciobanul din marginea satului, cu oi mîndre ºi miei graºi, gras ºi
voinic ºi el cît un brad, are sã le dea cîte un miel gras de pomanã.
Porneºte la el întîi Holera, care se lãuda cã i-a face ea pe fel
ciobanului ºi trebuie sã-i dea mielul cel mai bun. Ajunge la cioban.
 Ce vrei de la mine ? zise ciobanul cãtre baba ce venise la el,
urîtã ca moartea ºi cu ochi ca de holerã.
 Eu îs Holera. Am venit sã-mi dai mielul cel mai gras, c-apoi
cu mine þi-i în cîrd.
 Nu mã tem de holerã, c-am sã mãnînc usturoi ºi bucate
chipãrate, ºi s-a dus Holera dracului.
Holera n-a mai avut ce face ºi s-a dus pe munþi ºi pe pustii, ºi
cînd s-a întîlnit cu surorile ei, Ciuma ºi Moartea, le-a spus pãþania
ºi s-a cam mai dus.
 Las' cã mã duc eu, zise Ciuma cãtre Moarte, sã vezi cum am
sã-i vin de hac.
Într-o zi, pe la amiazã, iaca soseºte la stîna ciobanului o urîciune
de babã, de nu s-a mai vãzut de cînd lumea aºa sluþenie.
 Ce vrei, babo ? îi zise ciobanul.
 Am venit sã-mi dai mielul cel mai gras din turmã, c-apoi cu
mine þi-i în cîrd.
1. Rev. Ion Creangã IV, 76, urm.
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 Da' cine eºti d-ta de porunceºti ca într-o casã pustie, nu vezi
cã eu îs stãpîn aici ?
 Eu îs Ciuma ºi, de nu-mi dai ce-þi cer, atîta þi-i leacul.
 De Ciumã nu-mi pasã nici atît ca de Holerã : am sã dau foc la
toate gunoaiele, am sã ºed în fum ºi las de mi-i putea face ceva.
Ciuma, cînd a auzit aºa, s-a dus la Moarte într-un suflet ºi i-a
spus toatã pãtãrania cu ciobanul.
 Las' cã mã duc eu, zise Moartea cu mîndrie. Dacã nici mie nu
mi s-a închina ºi nu mi-a da mielul cel gras, apoi o împlineºte.
Ciobanul ospãta. Numai ce iacã vine la el o dihanie numai oase
ºi c-o coasã în mînã.
 Cine eºti ºi ce caþi la mine ?
 Eu îs Moartea ; am venit la tine sã-þi cer un miel gras ºi, de
nu mi-l dai, pregãteºte-te sã vii dupã mine.
 Þi-l dau, þi-l dau cu toatã inima, ºi merg ºi cu d-ta sã þi-l aduc
acasã.
Ciobanul ia un miel gras ºi se duce sã-l ducã Morþii acasã.
Casa Morþii era foarte mare ºi cu mulþime de cuie, în care erau
atîrnate cîte un ghem în fiecare cui : unele mari, altele mijlocii ºi
unele de tot mici.
 Ce-s astea ? întrebã ciobanul pe Moarte.
 Aestea sînt ghemele cu firul vieþii fiecãrui om ; cînd s-a
mîntuit firul, traiul omului s-a sfîrºit ºi eu mã duc de-i iau sufletul.
 ªi care-i ghemul vieþii mele ? întrebã ciobanul pe Moarte.
 Aista.
Ghemul vieþii ciobanului era foarte mare. Cînd l-a vãzut el aºa,
ºi ºtiind cã mai are zile de trãit, a luat mielul în braþe ºi i-a spus
Morþii :
 Dacã mai am zile de trãit, lasã mielul la mine, cã am femeie
ºi copii, ºi le trebuie de mîncare, cã mie nu-mi aduce nimeni de
pomanã, ºi trebuie sã muncesc ca sã le astup gurile. ªi s-a dus
acasã.
Holera, Ciuma ºi Moartea s-au îndrãcit de ciudã cã le-a pãcãlit
ciobanul.

În altã legendã, culeasã din Oltenia, în loc de gheme, se aflã în
casa morþii o mulþime de fãclii1.
Tot aºa povestesc ºi armenii, dar în loc de gheme sau de fãclii,
bolile au un catastif dat de Dumnezeu, în care sînt înscriºi cei ce au
sã boleascã ºi cei ce au sã moarã. Ciobanul le roagã sã se uite dacã e
ºi el trecut acolo. Negãsindu-se înscris în catastif, îºi ia înapoi oaia ºi
fuge2.
Tot astfel, într-o legendã versificatã de Anton Pann (Povestea
vorbei), Frigurile, Lingoarea ºi Ciuma se duc pe rînd sã-l sperie pe
un cioban. Acesta negãsindu-se trecut în cartea pe care o are
1. Ibidem, V, 44, urm.
2. Rev. de culturã armeanã, II, (1938), 27 urm.
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Ciuma, ºi în care sînt înscrise numele acelora care trebuie sã moarã
de pe urma ei, îºi ia mielul pe care-l fripsese pentru dînsa ºi o alungã
cu ocãri.

Istoria Ciumei
Istoria ciumei se pierde în negura timpurilor. Despre o divinitate a ¬ 95
Ciumei se aminteºte în Mesopotamia, ºi de aceastã boalã epidemicã
vorbesc inscripþiile cuneiforme. Herodot pomeneºte de asemenea de
aceastã boalã grozavã. Biblia vorbeºte adesea de epidemii grozave,
de pe urma cãrora se prãpãdeau, în scurt timp, sute de mii de oameni,
dar nu se ºtie cu siguranþã dacã era vorba de pesta bubonicã sau de
o altã boalã epidemicã.
În Europa, e greu de spus cînd s-a ivit ciuma pentru întîia datã,
cãci toate bolile epidemice care secerau multe vieþi erau denumite
ciumã. Astfel se pomeneºte de ciuma din Roma (secolele al II-lea
ºi al III-lea d.Hr.). Întîia însemnare sigurã cu privire la ciumã o
gãsim într-un fragment al medicului Rufus din Efes, care a trãit pe
vremea împãratului Traian. Rufus vorbeºte de buboaiele, numite
pestilenþiale, care bîntuiau mai ales în Libia, în Egipt ºi în Siria.
Mai tîrziu, apare cu o strãºnicie deosebitã, sub împãratul Justinian,
ºi se lãþeºte cu furie peste tot continentul nostru. Bîntuie, timp de
cincizeci de ani (531-580), în tot Imperiul Roman, întinzîndu-se de la
oraºele maritime în toate direcþiile din interiorul Europei.
În marele ciclu de epidemii din secolul al XIV-lea, cu începere din
anul 1348, ciuma apare în continentul nostru sub denumirea de
moartea neagrã, iar mortalitatea ei e spãimîntãtoare. În unele
regiuni, douã treimi ºi chiar trei sferturi din locuitori i-au cãzut
victimã. Se socotesc aproximativ 25 de milioane de persoane secerate
în Europa ºi 23 de milioane de inºi rãpuºi în Asia de aceastã boalã
îngrozitoare. De la aceastã datã trebuie sã dateze primele credinþe ºi
legende în legãturã cu acest flagel fãrã pereche. În anul 1453,
Constantinopolul cade în puterea turcilor ºi o sutã de ani mai tîrziu,
toatã Peninsula Balcanicã e sub stãpînirea sau sub suzeranitatea
lor. Lipsa de curãþenie ºi nerespectarea celor mai elementare reguli
de igienã ale poporului cuceritor face ca ciuma sã se iveascã în
þinuturile supuse dominaþiei lor. Cronicile Ragusane amintesc adesea
cu durere despre ivirea ciumei în þara lor.
Alte apariþii mai celebre ale ciumei în Europa sînt urmãtoarele :
Cea din anul 1016, care a bîntuit în mai toatã Europa.
Cea mai grozavã din Evul Mediu, numitã ciuma neagrã care,
venitã din Orient, se abate ca un potop mistuitor, în anul 1348,
asupra întregului nostru continent. Dupã ce strãbate Grecia, se
nãpusteºte asupra Italiei, unde Florenþa ºi Veneþia pierd cîte 100.000
de locuitori, Siena 80.000, Roma 160.000, Neapole 530.000, Sicilia
500.000. Din Italia trece în Franþa, unde secerã la tierce partie du
monde, dupã cum se exprimã cronicarul Froissart. Apoi trece în
Spania ºi în Anglia unde, timp de nouã ani în ºir, face cîte 50.000 de
victime pe an.
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În secolul al XVI-lea, apare în Lombardia (1524), în Toscana
(1527), unde face 200.000 de victime, apoi iar la Milano (1576). Ciuma
a bîntuit ºi în restul Europei ºi i-au cãzut multe jertfe ºi în Moldova,
pe vremea lui Alexandru Lãpuºneanu, în anul 15521.
Ciuma din secolul al XVII-lea le-a întrecut pe toate cele precedente prin numãrul victimelor. Aceea din anul 1630, descrisã de
Manzoni, s-a abãtut asupra întregii Europe occidentale. Cea din 1656
secerã la Neapole peste 300.000 de vieþi omeneºti. Cea din Turcia
(1661) fu groaznicã : numai la Constantinopol s-au prãpãdit, timp de
mai multe luni, cîte 1.000 ºi mai mulþi oameni pe zi.
În secolul al XVIII-lea, e vestitã ciuma din Marsilia (1720). La
noi, în Muntenia ºi în Moldova se pomenesc de ea la diferite intervale
(1707, 1735, 1770, 1793, 1795). În Moldova, mai ales, ciuma din anul
1735, sub a doua domnie a lui Grigore Ghica, a fost grozav de
pustiitoare 2. Alte epidemii de ciumã s-au ivit în anul 1752, la
Constantinopol ºi, în anul 1770, în Rusia.
În secolul al XIX-lea, apare, cu începere din anul 1813, în
Muntenia, vestita ciumã a lui Caragea, care face victime mai numeroase în anul 1814, pãtrunde în Moldova ºi nu se stinge cu totul decît
pe la 1824.
De atunci, ciuma nu ºi-a mai fãcut apariþia în Europa decît în
mod sporadic (în anul 1879 la Astrahan) sau în cîteva cazuri izolate,
localizîndu-se în Egipt, în Siria ºi în Arabia, unde a rãmas în stare
aproape endemicã. Nu mai secerã ca altã datã atîtea vieþi ºi se pare
cã astãzi nu mai sînt focare permanente decît în Persia, în China ºi
în India. Ultima mare epidemie de ciumã fu constatatã, în 1910-1911,
în Manciuria.

Chipul Ciumei
¬ 96 Sã ne întoarcem la Ciuma personificatã ºi sã vedem cum ºi-o
imagineazã poporul.
Dintr-o legendã din Bucovina, publicatã de pãrintele S.Fl. Marian3,
desprindem urmãtorul portret al Ciumei : Are cap ca de om, coarne
ca de bou, ºi coadã ca de ºarpe, în vîrful cãreia se aflã un ghimpe
mare, cu care înghimpã oamenii ºi-i umple de boalã.
În judeþul Brãila, e închipuitã ca o femeie ce umblã cu capul gol ºi
cu mici codiþe. Nu e o singurã Ciumã, ci mai multe, iar acestea au
copii pe care îi trag dupã ele în niºte cãrucioare. Cosind cu coasele,
ca ºi cum ar cosi pe cîmp, cîinii le simt ºi latrã la ele4.
Locuitorii din com. Butea (judeþul Iaºi) îºi închipuiesc Ciuma ca pe
o femeie îmbrãcatã în alb. Tot astfel îºi reprezintã Holera ºi Anghina5.
1.
2.
3.
4.
5.

Kogãlniceanu, Letopis., I, 177.
Ibidem, II, 446 ; III, 192.
Marian, Sãrbãtorile, II, 21.
Pamfile, Duºmanii, 318 urm.
ªezãtoarea, VIII, 102.
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Tot ca o femeie îmbrãcatã în alb ºi cu pãrul despletit e închipuitã
Ciuma ºi la ruºi. Tot astfel la venzii din Saxonia ºi în Bretania1. La
lituani, cînd se iveºte o epidemie de ciumã, oamenii spun cã o vãd ca
pe o fecioarã îmbrãcatã în alb ºi cu o cununã roºie ca focul pe la
tîmple ; în mînã fluturã o basma însîngeratã. Cît timp bîntuie, satele
rãmîn pustii, cocoºii sînt rãguºiþi, cîinii nu mai latrã, dar adulmecã
Ciuma de departe ºi mîrîie2.
La unguri, Ciuma apare ca o femeie bãtrînã, îmbrãcatã în negru3.
La sîrbi e înfãþiºatã ca o babã, cu obrazul mîncat de cancer, din
care pricinã umblã totdeauna cu faþa acoperitã cu un vãl alb sau
negru. E mai mare la stat decît oamenii de rînd ºi e grozav de uscatã.
Sînii ei sînt negri ºi aºa de lungi, cã-i dã peste umeri, ca sã nu fie
stingheritã la mers. Picioarele ei sînt, dupã unii, de vacã sau de cal,
dupã alþii, de þap. Îi place mult curãþenia : de aceea, pe vreme de
ciumã, nu trebuie sã se lase vasele nespãlate ; cãci acolo unde le
gãseºte murdare, Ciuma rîcîie printre linguri ºi strãchini ºi le
otrãveºte. Cînd se iveºte Ciuma într-o þarã, ea nu poate, cu una, cu
douã, sã se nãpusteascã asupra oamenilor, ci trebuie sã rãtãceascã
pînã dã de unul care tãinuieºte de douãzeci de ani un pãcat de
moarte, pe care l-a fãptuit ºi nu s-a spovedit. Cînd dã Ciuma peste
un astfel de om, îi sfîºie inima ºi i-o face praf. Acest praf îl împrãºtie
în toate pãrþile ºi cine-l înghite se îmbolnãveºte de ciumã ºi moare.
Ciuma se hrãneºte cu inimile victimelor ei. Dupã ce s-a sãturat bine,
aspirã praful împrãºtiat în aer ºi atunci crapã ºi ea. Din pîntecele ei
iese un bãieþel, îmbrãcat numai în negru ºi cu o sabie în mînã. Dupã
ce i-a dat naºtere acestuia, pîntecele Ciumei se închide la loc ºi ea
pleacã mai departe, în altã þarã. Dupã o credinþã croatã, Ciuma face
cîte o cãlãtorie prin lume la fiecare ºapte ani. Dupã unii, nu e numai
o Ciumã, ci douã, trei sau chiar ºapte surori. Numãrul lor trebuie sã
fie mai mare, cãci deseori se întîmplã sã fie sfîºiate de cîini. Ciuma
poate fi vãzutã cîteodatã de cei nãscuþi într-o sîmbãtã4.
La bulgari, Ciuma e închipuitã de popor ca o babã bãtrînã ºi
grozav de urîtã, cu pãrul lung ºi încîlcit, cu mîini lungi ºi cu gheare
ascuþite. E îmbrãcatã în zdrenþe negre ºi are în mînã o coasã, cu
care coseºte capetele oamenilor. Dumnezeu o trimite numai în acele
pãrþi, unde sînt mulþi pãcãtoºi ºi nelegiuiþi, ca sã-i pedepseascã în
chipul acesta îngrozitor. La început, Ciuma era mult mai grozavã la
chip, aºa cã era de ajuns sã se uite numai la om ca sã cadã trãsnit.
Cînd Dumnezeu i-a creat pe oameni, unii din ei s-au brodit aºa de
pociþi, cã a hotãrît sã facã din ei copii ai Ciumei. Însuºi Dumnezeu
se spãimînta de ei ºi se ascundea, cînd îi vedea apropiindu-se. Ca sã
le ia puterea cea mare cu care-i înzestrase, a dat cu trãsnetul în ei.
De atunci, gîtul lor s-a înþepenit ºi nu-ºi mai pot întoarce capul, nici
1.
2.
3.
4.

Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1510.
Grimm, Mythologie, II, 992.
Wlislocki, Magyaren, 141.
Kara»iä, Lexicon, s.v. Kuga ; Krauss, Slav. Volksforsch., 87-109.
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nu-l pot miºca, la dreapta sau la stînga. De aceea, Ciuma nu merge
nici înapoi nici în lãturi, ci numai drept înainte, ºi nu-i poate rãpune
decît pe aceia ce-i ies în cale. Cînd Dumnezeu trimite Ciuma printre
oameni, îi dã un catastif, în care sînt înscrise numele acelora pe
care trebuie sã-i rãpunã. Cînd porneºte cãtre un sat, înainte de a-i
pãºi hotarul, ia chipul unei babe bãtrîne, se aºazã lîngã un copac
sau la o fîntînã ºi întreabã de casele ºi oamenii de acolo pe care
trebuie sã-i omoare. Dupã aceea intrã în sat. Dacã e primitã cu
cinste, sau dacã se pãzeºte curãþenia ºi nu se fac pãcate, atunci nu
omoarã. De aceea, cînd se aude de ciumã, fiecare se grãbeºte sã-ºi
cureþe curtea, casa, coºarele ºi pivniþele, se fereºte de a fura sau de
a minþi, iar bãrbatul nu umblã dupã femeie în vremea cînd colindã
Ciuma. Poporul mai crede cã Ciuma are un copil, pe care-l ia cu
dînsa, cînd porneºte sã omoare lumea. De aceea, în fiecare casã se
pregãteºte cîte o albie ºi un pieptene, ºi în fiecare searã se toarnã în
ea apã caldã, pentru ca, noaptea, cînd va sosi Ciuma cu copilul ei,
sã-l poatã scãlda. De asemenea i se pregãteºte, pe o masã, pîine, vin
ºi sare, ca sã aibã cu ce ospãta. Ciuma nu intrã în casa în care
locuieºte o vãduvã cu orfani. În cinstea Ciumei se serbeazã o zi
(10 februarie), numitã Ziua Ciumei. În acea zi nu se lucreazã ºi mai
ales femeile o pãzesc cu sfinþenie1.
La grecii de astãzi, Ciumele sînt în numãr de trei : întîia are în
mînã o foaie mare de hîrtie, a doua o pereche de foarfeci, iar a treia,
o mãturã. Prima înscrie numele în catastif, a doua îºi rãneºte victima,
iar a treia o mãturã2.
Ciuma apare, la unele popoare, ºi sub alte înfãþiºãri : ca nor, ca
flacãrã albastrã, ca un abur albãstrui, ca un fum alb etc. Tot astfel,
la noi, dupã o legendã culeasã din judeþul Muscel, Ciuma se înfãþiºeazã
cîteodatã sub formã de abur. Se povesteºte cã, plimbîndu-se odatã
Dumnezeu cu Sf. Petru, ajunseserã într-un loc unde vãzurã niºte
aburi ieºind din pãmînt. Se oprirã din drum ºi, la întrebarea Sfîntului
Petru, Dumnezeu îi rãspunse cã aia-i Ciuma... Dacã nu crezi, înfige
toiagul ici în pãmînt, în locul unde fumegã. Înfipserã toiagul, pornirã
mai departe, iar, la întoarcerea lor, pe searã, gãsirã pe toiag nouã
bube. Vezi, Petre, îi zise Dumnezeu, dacã nu-þi spuneam eu sã înfigi
bãþul aici, toatã lumea care ar fi trecut pe-aci, ar fi murit. Ba se
putea sã fi murit ºi noi...3

Semne prevestitoare
¬ 97 Ciuma e prevestitã cîteodatã de apariþia unei comete sau de o eclipsã
de soare.
Aºa s-a întîmplat cu ciuma din anul 571.
În anul 615 a fost o eclipsã de soare, iar în toamnã s-a ivit ciuma.
1. Sbornik, XXVIII, 192 urm. ; Strauss, Bulgaren, 201.
2. Grimm, Mythologie, II, 991.
3. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 20.
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Trei luni dupã eclipsa de soare din anul 679, s-a ivit ciuma în
Ticinum (Pavia), pustiind totul în calea ei.
Tot astfel s-a întîmplat la noi, în anul 1735, cînd s-a ivit ciuma în
Moldova, sub domnia lui Grigore Ghica :
Pe acea vreme s-au arãtat în cîteva rînduri ºi semne pe cer,
stea cu coadã, care o numesc cometa. Pe acea vreme, Domnul se
afla ieºit din Iaºi, la casele de la Frumoasa, cu ºederea, ºi de acolo
s-au mutat în deal la mãnãstirea Gãlãþei, ºezînd toatã vara acolo,
fiindcã începu a se auzi pe unile locuri de ciumã, care nu da puþinã
spaimã la tot norodul, nefiind deprinºi acei lãcuitori cu de aceste
feluri de boale ; care boalã au intrat ºi în iarnã p'încet, iarã de
primãvarã s-au aþîþat foarte tare cît ºi Domnia au eºit cu urdie
iarã la Frumoasa, mai pre urmã ºi la Socola, împrãºtiindu-se
norodul, cã atîta murea, cît nu-i putea dovedi cu îngropatul, ci
rãmîneau pe cîmpi, de-i mîncau fiarele, fiindcã poroncise Vodã,
cîþi îi lovea boala, îi scoteau la cîmp, orînduind ºi o breaslã pentru
cãutarea bolnavilor, care le zic ciocli1 .

Nume eufemistice
Ciuma mai e numitã la noi, prin eufemism, Buboasa (judeþul Dolj), ¬ 98
Alba, Frumoasa sau Maica bãtrînã (judeþul Mehedinþi), Teleleica
(judeþul Prahova), Boala turcilor (judeþul Brãila), Mãtãhala sau Maica
bolilor (judeþul Lãpuºna), Maica cãlãtoarea sau Maica calea (vezi ¬ 99).
ªi la alte popoare se întrebuinþeazã cîte unul sau mai multe nume
eufemistice pentru ciumã, de teamã, ca, rostindu-i numele adevãrat,
sã n-o îndîrjeascã mai tare. Astfel, la bulgari : iva i zdrav(j)a sau
iva zdrava (cea vie ºi sãnãtoasã) ºi Lelja ; la sîrbi : kuma (nãnaºa,
cumãtra), morija (ucigaºa), buba (buba) ; la grecii moderni : alotuvch
(fericire), blogiav (binecuvîntare), nume ce se dã ºi vãrsatului etc.

Cãmaºa ciumei
Dintr-o lucrare etnograficã asupra românilor din Transilvania ¬ 99
extragem urmãtoarele : În drumul ei lung ºi anevoios, Ciuma, numitã ºi «Maica cãlãtoarea» sau «Maica calea», se hrãneºte numai cu
inimi de oameni ºi de animale. Pentru a o îmbuna ºi a o sãtura,
oamenii organizeazã unul sau mai multe ospeþe, pentru care fiecare
contribuie cu ce poate. Mîncarea e gãtitã sub cerul liber, în mijlocul
drumului, ºi acolo se mãnîncã, ospãtîndu-se ºi cei ce trec pe acolo.
Dupã ce «Maica cãlãtoarea» s-a sãturat în felul acesta, îi vine greaþã
de atîta mîncare ºi pleacã peste nouã mãri ºi nouã þãri, unde rãmîne
pînã flãmînzeºte din nou. Cînd se întîmplã aceasta, iar îi dã voie
Dumnezeu sã se hrãneascã cu inimile acelora care pãcãtuiesc greu
împotriva lui. Dacã mijlocul acesta nu izbuteºte, atunci oamenii
recurg la un alt mijloc de alungare a Ciumei. Ei pregãtesc aºa-numita
1. Kogãlniceanu, Letopis., III, 192.
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Cãmaºã a Ciumei. În acest scop se strîng într-o marþi seara nouã
babe iertate, într-una din case, ºi acolo pregãtesc, într-o singurã
noapte, cãmaºa din caier de cînepã, toarsã, þesutã ºi cusutã în aceeaºi
noapte. Cu aceastã cãmaºã îl îmbracã pe bolnav, ca sã doarmã cu ea
în acea noapte. În distr. Fãgãraº, trebuie sã fie ºapte femei cu numele
de Maria, care torc ºi þes, croiesc ºi cos pînza în care învelesc o
pãpuºã de 1/2 pînã la un metru, umplutã cu paie sau fîn. Pe aceastã
pãpuºã o spînzurã sau o leagã de un pom din marginea satului1.
Aceste mijloace întrebuinþate pentru îndepãrtarea Ciumei, pe
care le relateazã Teutsch din Transilvania, au atras atenþia ºi altor
scriitori strãini. Astfel, Del Chiaro, unul din cãlãtorii italieni care a
scris multe cu privire la cele vãzute de el în Þara Româneascã, ne
povesteºte urmãtoarele despre ciumã : Sper cã nu voi fi neplãcut
cititorilor arãtînd curioasele ceremonii, introduse de superstiþii, cînd
aceastã boalã epidemicã (ciuma) intrã în Valahia, în Muntenia. Se
adunã un numãr determinat, hotãrît de femei care, într-un rãstimp
de douãzeci ºi patru de ore, torc, þes ºi cos o cãmaºã de cînepã ºi apoi
o ard în foc, ºi cred cã, în felul acesta, cãmaºa cusutã va alunga
Ciuma2.
Aceastã cãmaºã a ciumei e folositã, pe alocuri, ºi ca mijloc de
alungare a Holerei. Iatã, de pildã, ce povesteºte un þãran din Constanþa :
Mai-nainte vreme, cînd umbla Holera pe pãmînt, ca sã scãpãm
de ea, iaca ce-i fãcea. S-apuca o femeie, lua cînepã, o torcea, o
nãvãdea, o þesea ºi fãcea o cãmaºã din astã pînzã, pe care o punea
într-un par la marginea satului. Cînd venea Holera la satul nostru,
dacã gãsea cãmaºa la marginea satului, o lua ºi pleca. Altfel nu
scãpai de ea3.

Tot astfel se procedeazã în judeþul Dolj :
Femeile dintr-un sat bîntuit de holerã se strîng în numãr
îndestulãtor într-o casã. Toate încep sã toarcã fuioare mici de
cînepã, tort trebuitor ºi îndestulãtor pentru o cãmaºã. Apoi urzesc
ºi nãvãdesc, trecînd prin spatã ºi iþe tot tortul lucrat de ele. Îl pun
în rãzboi ºi þes pînzã. Pînza o iau de pe sul ºi croiesc o cãmaºã.
Altele cos cît mai repede acea cãmaºã, numitã «cãmaºa de izbîndã».
Cînd e gata cãmaºa, se duc doi, trei oameni în drum ºi într-un loc
mai larg din mijlocul sau marginea satului. Lumea vine dupã ei ºi,
pe cînd unul þine cãmaºa strînsã spre guler, toþi copiii, bãrbaþi ºi
femei trec prin ea, ca sã scape de holerã. Cãmaºa trebuie toarsã,
þesutã ºi cusutã într-o singurã zi4.
Citãm o comunicare ce ni s-a fãcut din com. ªpring (judeþul Sibiu) :
Cînd a fost ciuma la noi, s-au adunat într-o casã nouã vãduve
de au fãcut Ia Ciumei. Au tors fuior ºi cîlþi, dupã aia au nãvãdit ºi
1.
2.
3.
4.

Teutsch, Mitteil. der anthropol., Gesellschaft, Wien.
Istoria delle mod. rivoluz. della Valachia, ed. N. Iorga, 45 urm.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 379.
Rev. Ion Creangã, III, 310 urm.

PERSONIFICAREA BOLILOR

167

au þesut ºi au tãiat pînza ºi au cusut o ie. Cînd s-a fãcut ziuã, douã
muieri au dus-o în capul satului ºi au pus-o într-un lemn, ºi i-au
pus o pãlãrie în cap. Dar dimineaþa n-au mai gãsit-o acolo, cã,
bag-seamã, a venit Ciuma ºi a luat-o.

Tot astfel se procedeazã ºi în com. Rãºinari : se strîng nouã babe
ºi, laolaltã, cos o ie pe care trebuie s-o dea gata într-o singurã zi.
Aceastã ie se pune apoi într-un par, la un capãt de sat, pentru ca
Ciuma, cînd se apropie de sat, s-o vadã ºi sã se întoarcã înapoi1.
Acelaºi mijloc de alungare a Ciumei sau a Holerei îl întrebuinþeazã ºi saºii din Ardeal : Se pune, în timpul unei epidemii de
holerã sau de ciumã, o cãmaºã pe un gard ; apoi vine o fiinþã strãinã,
goalã, ia cãmaºa, pleacã, ºi cu chipul acesta piere holera sau ciuma
din acel loc. Cãmaºa trebuie toarsã, þesutã, cusutã ºi spãlatã într-o
singurã noapte. Cînd, în anul 1849, holera (ciuma) îºi fãcu apariþia ºi
în Gergischdorf (= Ungurei, judeþul Alba inferioarã), oamenii gãsirã,
într-o dimineaþã, dinaintea satului o cãmaºã. Dupã un obicei vechi,
îngroparã imediat cãmaºa în pãmînt, ºi din momentul acela, epidemia
încetã în acel loc2.
Tot astfel se procedeazã ºi în Ungaria : se atîrnã pe un par, la
marginea satului, o cãmaºã pentru femeia cea goalã, adicã Ciuma,
ca sã se mulþumeascã cu atît ºi sã nu mai intre în sat3.

Tragerea unei brazde în jurul satului
Alt mijloc pentru alungarea Ciumei este tragerea uneia sau a mai ¬ 100
multor brazde cu plugul împrejurul satului.
În judeþul Dolj, oamenii cautã în sat doi boi negri, fãtaþi sîmbãta,
de aceeaºi vacã, adicã sã fie fraþi. Se înjugã la o tînjalã ºi, într-o sîmbãtã,
doi sau trei sãteni dau ocol satului bîntuit de boalã4.
Un strãin care a cãlãtorit prin pãrþile noastre, pe la mijlocul
secolului al XVII-lea, povesteºte, între alte mijloace profilactice pentru
a se feri de molime, ºi despre aceastã tragere a brazdei în jurul
satului. Bandinus, care a vizitat, în 22 noiembrie 1646, satele de pe
lîngã graniþã din vecinãtatea Lucãºeºtilor (Lucãceºti), relateazã cum
a vãzut ridicîndu-se niºte «priapos» la toate rãspîntiile drumurilor,
cu urmãtorul chip : þãranii tãiaserã un stejar foarte mare, cãruia
meºterii îi dãduserã o înfãþiºare omeneascã, cu picioare ºi cu mîini.
Statuia aceasta prestigioasã þinea în mîna dreaptã un sceptru, adicã
un arc întins cu douã sãgeþi, în mîna stîngã o lance care, vibrînd,
pãrea cã ameninþã sã loveascã. Naþiunea (românã) cea ignorantã ºi
crescutã în superstiþii crede cã, cu acest meºteºug, poate înspãimînta boala ciumei, care bîntuie hotarele Transilvaniei, ca sã nu se
încerce de a se apropia de hotarele Moldovei. Aceste figuri le-a vãzut
el însuºi, fiind de faþã. Pe lîngã acestea, bãrbaþi demni de toatã
1.
2.
3.
4.

Pãcalã, Rãºinari, 255.
Haltrich, Volksk. der siebenb. Sachs., 313.
Wlislocki, Magyaren, 142.
Rev. Ion Creangã, III, 311.
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credinþa povestirã cã, într-o noapte întunecoasã zece fete bãtrîne,
despuiate, alergarã de mai multe ori împrejurul satului, gesticulînd
cu sãltãturi ºi jocuri cu cîntece, ºi aruncau din mînã beþe aprinse ;
acestora le ieºeau înainte zece flãcãi, tot despuiaþi, înarmaþi cu lãnci
sclipitoare, salutîndu-se în tãcere unii pe alþii. Fãcîndu-se aceasta,
românii cred cã Ciuma nu se va atinge de oamenii goi, ci-i va fi
ruºine ºi va cruþa pe cei de vîrstã tînãrã. ªi nici era acesta sfîrºitul
prostiilor, cãci toþi cei zece flãcãi, într-o altã noapte, traserã în acel
loc un plug cu boi, brãzdînd pãmîntul împrejurul satelor, pe care tot
atît de multe fete îl precedau, amestecîndu-ºi cîntecele cu rîsul.
Locuitorii, înarmaþi cu gheoage, stãteau cu faþa întoarsã înspre
Transilvania, la brazdã, ca sã lupte în contra Ciumei1.
Într-un descîntec de bubã din judeþul Bihor, se pomeneºte, în
urmãtorii termeni, aceastã tragere a brazdei în jurul satului, pentru
a-l apãra de ciumã : Un om negru cu o fatã neagrã despletitã, cu
corbaciu negru, cu doi pogãnici negri ; un om negru cu o fatã neagrã,
cu sbiciu ºi cu jug ºi rãsteiele negre, tînjala, tileguþa, plug ºi toate
negre, a mers avînd dupã ei un sat tot descîntînd, trãgînd brazdã
neagrã, sã nu intre acolo ciuma-n sat2.
Tragerea unor brazde în jurul satului se obiºnuieºte ºi la sîrbi, ca
mijloc de apãrare împotriva Ciumei. Doisprezece tineri ºi tot atîtea
fete, cu toþii curaþi la suflet, se dezbracã în pielea goalã, în ajunul
duminicii dupã lunã nouã, la miezul nopþii. Iau un plug ºi, în tãcere,
fãrã sã ºopteascã ºi fãrã a se uita unii la alþii cu pofte nepermise ºi
fãrã a se atinge între ei, se înjugã la plug ºi trag de ºapte ori o brazdã
împrejurul satului3.
Tot astfel, la bulgari cînd se iveºte o epidemie de ciumã, de holerã
sau de vãrsat, ori vreo molimã în vite, se trage cu plugul o brazdã sau
mai multe în jurul satului. Plugul e construit anume din lemn tãiat
de la doi copaci îngemãnaþi, iar fiarele lui sînt lucrate de doi fierari
gemeni, în pielea goalã. Boii înjugaþi trebuie sã fie de asemenea gemeni,
tot aºa ºi flãcãii care conduc plugul. ªi aceºtia trebuie sã fie
despuiaþi4.
Acelaºi mijloc de alungare a demonului bolii e întrebuinþat ºi de
ruºii din împrejurimile Moscovei. Cînd, în anul 1871, a izbucnit
holera prin acele pãrþi, douãsprezece fecioare se înjugarã în miez de
noapte la un plug ºi traserã o brazdã în jurul satului5.
În alte regiuni numeroase ale Rusiei, în caz de epidemie la vite
sau printre oameni, femeile ºi fetele se adunã noaptea, desculþe,
îmbrãcate numai cu cîte o cãmaºã albã ºi cu pãrul despletit. Se
înhamã la plug ºi trag cu el o brazdã în jurul satului. Bãrbaþilor nu
le e permis sã fie de faþã la aceastã ispravã. Þinînd în mîini coase,
1. V.A. Ureche, Cod. Bandinus, în Anal. Acad. Rom. (Memor. secþ. ist.),
XVI, 56 urm.
2. ªezãtoarea, V, 145.
3. Krauss, Slav. Volksforsch., 100.
4. Sbornik, XXVIII, 557 urm.
5. Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, 561 ; Krauss, Slav. Volksforsch., 100.
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tigãi, vãtraie ºi altele, femeile fac un zgomot asurzitor ºi pocnesc
uneori din bice. În alte locuri arã bãrbaþii, dar trebuie sã fie gemeni.
Uneori se înjugã boi albi gemeni ºi însuºi plugul trebuie sã fi fost
lucrat de gemeni1.
Tot aºa, mordvinii din guvernãmîntul Simbirsk, de cîte ori se iveºte
o molimã în vite, trag, noaptea, cu plugul, cîte o brazdã împrejurul satului. Cîþiva flãcãi trag plugul pe care-l conduce o fecioarã neprihãnitã2.
ªi la venzii din Saxonia se povesteºte cã se înconjura satul cu trei
rînduri de brazde, trase cu plugul, în caz de ciumã. Operaþia trebuia
fãcutã noaptea, pe muþeºte, de oameni dezbrãcaþi pînã la piele3.

Jertfe aduse Ciumei ºi Holerei
Afarã de pomana fãcutã Ciumei, cu mîncãruri ºi bãuturi, despre care ¬ 101
am amintit mai sus, pomanã care se obiºnuieºte ºi la bulgari, Ciuma
e îmbunatã uneori cu jertfe de animale ºi chiar de oameni. Astfel, în
judeþul Muscel :
Cînd mor într-o casã toþi de ciumã, vecinii de la 9 case din
apropiere sã sarã, cu mic ºi cu mare. Sã ia o gãinã neagrã ori un
cocoº negru cu ei ºi sã se urce cîrd pe un deal, unde vor face 9 vetre
cu 9 focuri. Apoi sã ocoleascã vetrele de 9 ori, unul avînd gãina tot
în mînã. Dacã s-ar întîmpla sã moarã vreunul din ei, sã nu se
sperie. Sã-l îngroape acolo, pe brînci, cu gãinã cu tot ; iar ei sã se urce
pe alt deal, sã facã alte vetre, ºi sã urmeze la fel, pînã n-o mai muri
nici unul. Numai aºa se va stinge ciuma. Pe cei morþi sã-i îngroape
cioclii, aleºi din acei care au zãcut de aceastã boalã ºi au scãpat4 .
Tot astfel, se jertfesc, la alte popoare, diverse animale, pisici,
cocoºi, berbeci, vite, cãmile etc., în caz de epidemii de ciumã sau de
holerã5.
Afarã de aceste jertfe de animale aduse Ciumei sau Holerei, se
pomeneºte, în vremile vechi ºi de jertfe omeneºti. Astfel, un bãtrîn
din judeþul Constanþa povesteºte :
Într-un sat, dacã a vãzut cã nu mai scapã de holerã, oamenii
au luat un bãiat voinic, i-au fãcut o groapã în pãmînt, adîncã cît el
ºi strîmtã, aºa ca sã poatã sta un om în picioare. Au luat apoi
bãiatul, l-au pus în groapã ºi au pus pãmînt peste el de viu, ºi el a
murit acolo. Aºa a scãpat satul de holerã6 .
Astfel de sacrificii omeneºti se fãceau ºi în Antichitate ºi se
pomeneºte chiar de copii sau fete îngropate de vii, în timpuri de
epidemii de ciumã7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zelenin, Russ. Volkskunde, 66 urm.
Mannhardt, Wald- und Feldkulte, I, 561.
Wuttke, Sächs. Volkskunde, 379.
R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 20 urm.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1519.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 379.
Grimm, Mythologie, II, 989 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1519.
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Sfîntul peste Ciumã
¬ 102 Singurul care poate stãpîni Ciuma este, dupã credinþa poporului
român, Sf. Haralambie, a cãrui zi se prãznuieºte la 10 februarie.
Dupã diferite legende din Bucovina, Dumnezeu i-a dat-o sfîntului
în stãpînire, ca sã-l rãsplãteascã pentru muncile grele cu care a fost
chinuit în viaþã. Sf. Haralampie..., cum a vãzut cã Dumnezeu i-a dat
putere asupra Ciumei..., a legat-o de grumaz cu un lanþ de fier... ºi,
numai atunci cînd oamenii nu serbeazã ziua lui, o sloboade pe pãmînt.
ªi Ciuma, care are aripi ºi o sabie latã în mînã, cum se vede scãpatã
din lanþul în care e înferecatã, îndatã aleargã la oamenii ce nu-i þin
ziua ºi pe toþi îi omoarã1.
Dupã o altã legendã, tot din Bucovina, Sf. Haralampie s-ar fi
întîlnit într-o zi cu Ciuma care umbla pe pãmînt ºi aducea foarte
multã stricãciune în omenire. ªi Ciuma..., cum a vãzut pe
Sf. Haralampie, îndatã s-a repezit asupra lui, voind numai decît sã-l
înghimpe ºi sã-l omoare. Însã Sf. Haralampie, prinzînd-o ºi legînd-o
cu un lanþ greu de fier, a început a o bate ºi a o chinui pînã ce s-a
sãturat. ªi tot aºa legatã o þine el pînã în ziua de astãzi...2.
În altã legendã, culeasã din judeþul Tecuci, Sf. Haralambie, care
fusese dintru-ntîi cioban la oi, a învãþat de la un doftor lecuirea
tuturor felurilor de Boli ºi tãmãduind oamenii fãrã platã, lumea l-a
fãcut sfînt. Ivindu-se însã într-un rînd Ciuma, oamenii au început sã
moarã cu droaia ºi, în puþinã vreme a rãmas singur, singurel.
Dumnezeu i-a dat atunci sfîntului Haralambie Ciuma în seamã. De
atunci el þine Ciumele de pãr, ca sã nu-ºi mai facã de cap, cum ºi-au
fãcut cu ai lui. Cîte odatã le scapã, ºi atunci Ciumele se reped în
lume ca lupii între oi. Deosebirea este numai cã lupul omoarã cît
omoarã ºi se duce, în vreme ce Ciuma ia de-a rîndul, ºi pe bun ºi pe
rãu, pînã bagã Sf. Haralambie de seamã, ºi o strînge din nou din
lume, înhãþînd-o de pãr3.
Pe toate icoanele, Sf. Haralambie e înfãþiºat þinînd Ciuma în lanþ
ºi cãlcînd-o sub picioare4.

Vãrsatul
¬ 103 Dupã cum Sf. Haralambie stãpîneºte Ciuma, tot aºa Sfînta Barbura
(Varvara) are putere asupra Vãrsatului, ºi de aceea ziua ei
(4 decembrie), trebuie pãzitã cu sfinþenie. Femeile care au copii fac
douã turte în acea zi ºi una se pune în streaºina casei. Se spune cã
Vãrsatul, cînd trece pe lîngã aceastã casã, se abate, mãnîncã din
turtã, bea apã ºi apoi pleacã înainte, la altã casã5.
ªi bulgarii personificã vãrsatul, numit de ei sipanica sau (Baba)
arka, adicã (baba) împistritã, ºi o înfãþiºeazã ca pe-o fatã (numele
1.
2.
3.
4.
5.

Marian, Sãrbãtorile, II, 20 urm.
Ibidem, II, 21.
Pamfile, Duºmanii, 320 urm.
Gheorghiu, Calendarul, 45.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., 181.
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sipanica ºi arka fiind de genul feminin), care locuieºte la capãtul
lumii. Deoarece vãrsatul e de mai multe feluri, fiind, dupã credinþa
bulgarilor, mãrunt, mijlociu ºi gros, ei cred cã boala e produsã de trei
surori. Cea mai bãtrînã din ele ºi cea mai straºnicã e aceea care
pricinuieºte vãrsatul gros. De pe urma lui, bolnavul poate sã orbeascã,
sã asurzeascã, sau sã rãmînã olog, dacã nu moare1.
Rutenii personificã ºi ei vãrsatul, pe care-l numesc vispa. Cuvîntul
fiind feminin, boala e înfãþiºatã ca o babã bãtrînã, cu obrazul plin de
boabe de mazãre. Pe unde cad aceste boabe, acolo izbucneºte o
boleºniþã de vãrsat2.
În þãrile din Apus, de cînd cu prezervarea de aceastã boalã prin
vaccin, ea nu mai e consideratã ca primejdioasã ºi nici nu mai e
personificatã. Se pomeneºte totuºi, în Bavaria din trecut, de o personificare a ei, cãci în descîntece i se adreseazã titlul de Frau (doamnã)3.

Frigurile
La mai toate popoarele din Europa, frigurile sînt personificate ºi li ¬ 104
se dã cîte un nume eufemistic, pentru a le îmbuna. Nu-i spun pe
nume, cãci se tem sã nu-i scuture4.
La noi, le zic mai adesea Leliþa sau Mãtuºica, mai rar, la plural,
Leliþele (sau Mãtuºile, în judeþul Mehedinþi), ºi Tremuriciul.
Rutenii numesc frigurile : tjitka mãtuºica ºi pohanka pãgîna,
spurcata ; ruºii : kumá ºi kumahá nãºica, tëtka mãtuºica ºi, în
Sud, poganka spurcata ; bulgarii ºi sîrbii : groznica groaznica.
ªi în þãrile apusene, febra sau malaria e personificatã ca o fiinþã
demonicã. În Germania e numitã : Beutelmann sau Schüttler5
scuturãtorul ºi Rüttelweibchen6 femeiuºca scuturãtoare ; în Abruzzi
(Italia), la cummare cumãtra ºi la cummarella7 cumetriþa etc.
Se povesteºte, în judeþul Vîlcea, cã Moartea nu se încumeta sã
dea piept cu un voinic, ca sã-l rãpunã. Întîlnindu-se cu Frigurile,
închipuite ca o femeie, aceasta o întreabã de ce e aºa de amãrîtã.
Moartea-ºi spuse pãsul, iar Frigurile îi ziserã : Sã vii sã-l iei dupã o
sãptãmînã, cã þi-l pun eu bine. Aºa s-a ºi întîmplat, iar calea Morþii
a fost netezitã ºi uºuratã8. Învoiala aceasta între Moarte ºi între
Friguri e povestitã ºi de sîrbi9.
În Bucovina, unde frigurile sînt pomenite numai cu numele de
Leliþe, de teamã sã nu-i scuture, se crede cã sînt 77 sau 99 de feluri,
toate surori, iar una mai mare peste ele le rînduieºte... Sînt 77 de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Sbornik, XXVIII, 195 urm.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 747.
Höfler, Krankheitsnam., 168.
Voronca, Datinele, 755.
Schmeller, Bayer. Wb., I, 219 ; II, 183, 488, 490.
Höfler, Krankheitsnam., 390.
Finamore, Tradizioni, 145.
Ciauºanu, Superstiþiile, 241.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 153.
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feluri, sînt femei, ºi au pe una mai mare peste ele, care le trimite. Un
om era odatã la pãdure ºi a auzit cum aceasta le spunea : Tu, du-te
la cutare, tu, la cutare, dar tu sã mergi la omul ãsta, cã e flãmînd, te
du acasã ºi te pune pe cea dintîi gãluºcã ce s-a apuca sã mãnînce ; cã
femeia lui a fãcut acasã gãluºte ºi-l aºteaptã. Omul a auzit toate ºi,
cînd a mers acasã, a apucat întîia gãluºcã ºi a dat-o cîinelui. Asta
n-oi mînca-o, zice el. ªi tot anul l-au zgîlþîit pe cîine frigurile... La
anul, într-aceeaºi zi, iar s-a dus omul sã asculte. Ele iar s-au fost
adunat ºi-ºi spuneau fiecare unde au fost ºi cum au trãit. Eu am fost
în cutare loc, zice una, ºi am dormit numai în puf ºi în mãtase. Dar
aceea zice : Ba eu am fost într-un cîine, am mers unde m-ai trimes
d-ta ºi omul a dat gãluºca la cîine. Vai de capul meu cum m-am
chinuit ºi cum mi-a fost de rãu ºi de frig... Frigurile zice cã sînt de
99 de feluri, sînt femei. Sînt unele care înfierbîntã, altele care rãcesc,
altele cã nu poþi sã mãnînci. Sînt friguri negre, friguri ce scuturã în
toate zilele, altele la trei zile etc... Leliþa  fie ea sãnãtoasã fãrã noi
ºi noi fãrã dînsa  cînd începe a te scutura, scuturã munþii, cu cîte
te-ai acoperi, tot þi-e frig. ªi atîta apã bei ºi aºa te slãbeºte, cã nu
poþi ridica piciorul peste prag, ºi puterea ce þi-o ia de multe ori n-o
capeþi înapoi cît trãieºti... Cîte friguri sînt, atîtea ºi leacuri.
Povestitoarea spune cã sînt 57, cãci ea, tocmai dupã ce a zis de 57 de
ori Tatãl nostru, au lãsat-o frigurile. Zice cã Leliþa e fatã, nu femeie,
cãci ea a visat cã se bãtea cu o fatã, pînã a biruit-o1.
La ruteni, se crede cã Frigurile sînt 7, 9, 12, 25, 74, 77 sau 99 de
fete frumoase, cu pãrul lung ºi negru2.
Bulgarii cred cã Frigurile sînt ºapte fete frumoase, ºapte surori.
Ele trãiesc pe lîngã toate celelalte boli ºi nu se întorc acasã, ci umblã
mereu pe la oameni. Cînd una din ele gãseºte un loc prielnic, le
cheamã ºi pe celelalte. Iatã ce se povesteºte despre ele :
ªase din surori s-au dus la un cioban, dar acesta umblînd cu oile
ºi ele dupã dînsul, n-au mai avut odihnã ºi au ajuns numai în zdrenþe
ºi pline de rãni. A ºaptea sorã nimerise la un bogãtaº, unde se rãsfãþa
numai pe saltele moi ºi pe plãpumi de mãtase. Priindu-i acolo, a
chemat la dînsa ºi pe celelalte ºase. Ele venirã ºi aºa de mult le plãcu
acolo, cã nu mai plecarã pînã nu muri bogãtaºul. De aceea, poporul
crede cã, dacã-l apucã pe cineva frigurile, nu e bine sã se culce, ci sã
tot umble prin vãi ºi pãduri, ca sã oboseascã boala ºi s-o alunge de la el3.
Dupã credinþa ruºilor, Frigurile sînt 9 surori care locuiesc în
peºteri, ferecate în lanþuri, ºi, cînd li se dã drumul, se nãpustesc fãrã
milã asupra oamenilor4. Dupã alþii, Frigurile personificate ar fi 12
fete ale lui Irod. Aceastã credinþã e în strînsã legãturã cu legenda
Sfîntului Sisinie, despre care s-a scris foarte mult, atît la noi, cît ºi în
studiile asupra literaturilor populare strãine5.
1.
2.
3.
4.
5.

Voronca, Datinele, 754 urm.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 338.
Sbornik, XXVIII, 196 urm.
Grimm, Mythologie, II, 966.
Cf. Cartojan, Cãrþile pop., I, 145 urm.

PERSONIFICAREA BOLILOR

173

Într-o legendã din Bucovina se spune de asemenea cã Frigurile
personificate ar fi fata lui Irod. Iatã aceastã legendã, povestitã de
Voronca1:
Sf. Ion cap tãiat era ficior în casã la Irod împãrat ºi femeia lui
Irod tare s-a fost îndrãgit de dînsul ; dar el n-a vrut sã se dea în
dragoste cu ea. De ciudã, împãrãteasa i-a pus un inel scump în
buzunar. A cãutat la toþi ºi numai la el s-a gãsit inelul ºi de aceea
l-au pus în închisoare. Împãratul acela avea o fatã care juca tare
frumos ºi, la o petrecere, fata a jucat aºa, cã tatãl ei i-a zis, sã-i
cearã ce va vrea, cãci el îi va da. Mã-sa a învãþat-o sã-i cearã capul
lui Sf. Ion. «De ºtiam aºa, a zis împãratul, îþi dam mai bine capul
meu». Dar amu n-avea ce face, º-a poroncit de i l-a tãiat. Atunci
fata a venit cu capul pe tipsie, jucînd, ºi împãratul a blestemat-o :
«De-amu, draga mea, tot sã joci». ªi într-una joacã ; cãci ea e
«Frigurile», boala ce scuturã pe om2.

Anghina
Printre alte boli personificate, se vorbeºte ºi de o Sfîntã Anghinã. Un ¬ 105
medic din judeþul Suceava comunicã urmãtoarele, într-un raport
fãcut acum vreo 50 de ani :
Într-un sat la un gospodar, într-o searã, s-a deschis uºa casei
ºi a intrat deodatã o fatã tînãrã, frumoasã, cu un pãr lung ºi
despletit, care a declarat cã este Sfînta Anghinã. Cã de pãcatele
oamenilor pe pãmînt, Dumnezeu s-a sãturat de mult. Cã pîn-acum
Sfînta Anghinã a curãþat copiii cu grebla ; de acum înainte are sã-i
cureþe cu mãtura. Un armean din sat îndemna locuitorii ca, în
cazul cînd va veni sfînta în casa lor, s-o ia în braþe, s-o ducã la foc
ca s-o încãlzeascã ºi sã-i dea de mîncare.

1. Voronca, Datinele, 754.
2. ªezãtoarea, I, 159.
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Capitolul IV

Diferite fiinþe demonice
Strigoii
¬ 106 Pentru a da o idee sumarã despre ceea ce înþelege poporul român de
pretutindeni prin denumirea de strigoi, vom repeta definiþia pe care
i-am dat-o în dicþionar1 : Strigoiul e o fiinþã omeneascã (bãrbat sau
femeie) care vine pe lume cu o tichie sau cãiþã pe cap, ºi cu ºira
spinãrii prelungitã în formã de coadã, nu prea lungã, acoperitã cu
pãr ; toatã ziua-ºi vede de treburi, ca ceilalþi oameni, dar noaptea,
îndatã ce a adormit, îi iese sufletul, care se duce sã se întîlneascã cu
alþi strigoi, iar trupul rãmîne ca mort pe pat. Sufletele acestor strigoi
se întîlnesc în locuri anumite, pe la rãspîntii, ºi joacã împreunã.
Strigoii, ºi în special strigoaicele, sînt de o rãutate neînchipuitã,
ucid copiii ºi le sug sîngele, stricã cãsãtoriile, îi sãrãcesc pe oameni,
iau mana de la vaci ºi de la semãnãturi. Cînd moare una din aceste
fiinþe, despre care se crede cã a fost strigoi sau strigoaicã, i se vîrã
prin inimã o frigare înroºitã în foc sau un par, pentru ca sufletul ei
sã nu mai poatã ieºi din mormînt ºi sã chinuiascã oamenii noaptea.
Se mai crede cã se pot preface în diferite animale, lupi, cîini etc..
Aceasta e caracterizarea generalã a strigoiului. Sã vedem acum
în mod amãnunþit diferitele lui însuºiri, dupã informaþiile pe care
le-am cules personal, sau dupã acelea publicate de alþii.
Trebuie înainte de toate sã atragem atenþia cã existã strigoi ºi
strigoaice vii, adicã care n-au murit încã, ºi strigoi morþi, adicã fiinþe
care au murit ºi s-au îngropat, al cãror suflet iese din mormînt, se
întrupeazã ºi vine sã-ºi facã mendrele printre oameni.
Sã examinãm acum pe rînd toate amãnuntele privitoare la strigoi.

Cine se face strigoi
¬ 107 a) Copilul, cînd se naºte, are cîteodatã o pieliþã ca o tichie pe cap.
Dacã moaºa nu-i ia repede aceastã tichie, copilul o trage cu mîinile
ºi o înghite. Acest copil se face strigoi. În alte pãrþi se crede cã
copilul care se naºte cu o cãiþã pe cap, abia dupã moarte se face
strigoi2.
b) Strigoi se mai fac din copiii nãscuþi din vãr cu varã sau din alte
rude de aproape, ori dintre cei ce mor uciºi de mamele lor, fãrã a
fi însã botezaþi.
1. Dicþionar enciclopedic, 1217.
2. Marian, Naºterea, 65 ; Ioneanu, Superstiþiile, 41.
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c) Dacã o femeie face ºapte fete în ºir, una dupã alta, a ºaptea se
face strigoaicã. Tot aºa se face strigoi al ºaptelea bãiat din ºapte
bãieþi nãscuþi în ºir1.
d) Se mai fac strigoii din copiii întorºi de la þîþã sau din aceia care
sug pe furiº sînul mamei la o sãptãmînã dupã înþãrcare.
e) Se mai fac din copiii de strigoi pe care aceºtia îi lasã lîngã lãuzele
nepãzite, punînd copilul lor în locul copilului femeii.
f) Se pot naºte ºi din ucigaºi sau din fermecãtori.
g) Femeia, cînd e însãrcinatã, dacã bea apã spurcatã de balele
diavoleºti, pruncul ce va naºte se face strigoi.
h) Dacã o pisicã sau un cîine trece pe sub masa mortului, sau trece
peste dînsul, acesta, dupã îngropare, se face strigoi.

Cum se cunoaºte strigoiul
Sînt anumite semne dupã care se poate recunoaºte un strigoi :
¬ 108
a) Copiii care deoache se socotesc a fi strigoi.
b) Cei ce nu mãnîncã usturoi ºi se feresc de tãmîie sînt strigoi.
c) Strigoii sînt înalþi, au ochii roºii, unghii lungi, corpul acoperit cu
pãr, iar ºira spinãrii e prelungitã în formã de coadã, care e acoperitã
cu pãr. Unii susþin cã au picioare de cal, mîini pãroase ºi o gurã
largã ca de cãpcãun. Strigoiul are chip de om cînd umblã noaptea ;
dar dimineaþa, cînd te uiþi, deºi þi se pare cã a trecut un om pe
acolo, vezi însã urme ca de mînz. Atunci ºtii cã omul care a trecut
pe acolo e strigoi. Pe strigoi îi pot recunoaºte oamenii nãscuþi
într-o sîmbãtã.

Cum se manifestã strigoiul
Strigoiul se aratã de obicei la Sf. Vasile, la Sf. Gheorghe, dar mai ¬ 109
ales la Sf. Andrei, cam pe la jumãtatea nopþii, ºi e mai totdeauna
îmbrãcat în roºu, probabil vopsit cu sîngele pe care-l varsã. Se
întîlneºte cu alþii ºi joacã pînã pe la cîntatul cocoºilor, apoi iarãºi
intrã în groapã, dar nu lasã nici o urmã pe mormînt, pe unde a
intrat.
Strigoiul începe a ieºi din mormînt la ºase sãptãmîni dupã ce a
murit ; dupã alþii, iese din groapã dupã ce a stat în pãmînt nouã zile.
Iese din groapã ºi bîntuie pe pãmînt cam pe la miezul nopþii ºi se
întoarce în mormînt cînd cîntã cocoºii. De obicei, strigoii au o zi a
lor, cînd ies cu toþii din morminte, se adunã la hotar ºi se prind în
horã ºi joacã, cum joacã flãcãii duminica. Dar ei joacã sus, în vãzduh,
ºi se rotesc în împrejurul turlelor bisericii, întocmai ca berzele
cãlãtoare. Petrec ºi fac o larmã de þi-ar lua auzul, dacã n-ar astupa
dracul urechile la ãi de prin preajma bisericii unde joacã ei. Dacã
1. Al ºaptelea bãiat sau a ºaptea fatã, ce s-au nãscut în ºir, joacã ºi în
credinþele altor popoare un rol însemnat, pot vindeca anumite boli
prin simpla atingere etc.
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iese vreunul pe-afarã în timpul acela, atunci e vai de capul lui!
Tabãrã toþi pe el ºi-l trîntesc de pãmînt, îl sluþesc ori îl amuþesc. În
ziua aceea, nici strigoaicele nu se lasã mai pe jos, ci goale ºi
despletite, vin ºi ele de se prind în horã cu strigoii. Drept lãutari, au
cucuvaiele ºi huhurezii ce le cîntã, se vaietã ºi þipã deasupra horei
lor. Ba ºi strigoii cei vii vin sã le þinã hangul, dupã ce au ieºit din
casã prin coº sau prin cahlã, pornind cãlãri pe vãtraie sau pe lopeþi
spre locul de întîlnire. Atunci e noaptea Sfîntului Andrei, noapte de
groazã ºi de cutremur, noaptea fioroasã pe care a descris-o aºa de
plastic marele nostru Alecsandri. Dupã ce se saturã de joc, încep sã
se batã cu limbile meliþelor, în loc de sãbii, alteori cu coasele. Bãtaia
începe cînd unul din strigoi, o cãpetenie a lor, rosteºte cuvintele :
usturoi roºu! ºi lupta nu înceteazã decît atunci cînd cãpetenia lor
strigã : usturoi alb! sau cînd cîntã cocoºii. Ei, cînd se bat, strigã
mereu : dau, dar nu tai!, cãci, dacã ar spune dau ºi tai!, s-ar rãni
ºi s-ar umple de sînge, ºi a doua zi s-ar pomeni cei ai casei, de unde
este strigoiul viu, cu el rãnit ºi nu ºi-ar putea explica pricina.
Într-unele nopþi luminate de un corn al lunii, cei nãscuþi sîmbãta,
care, dupã cum am spus, au darul de a putea vedea strigoii, dacã
stau la pîndã, vãd, prin curþile bisericilor ºi prin cimitire, niºte
chipuri care tot ies din morminte, pleacã ºi nu se întorc decît dupã
cîntatul cocoºului, cînd au isprãvit tot ce aveau de fãcut. Unii strigoi
vii, în noaptea spre Sf. Andrei, se culcã afarã, ca sã poatã pleca mai
uºor de-acasã. Nu se duc însã cu trupul, ci, cînd adorm, le iese
sufletul care se preface în fel de fel de animale ºi, dacã trupul acestor
strigoi e mutat din locul unde s-a culcat, el rãmîne mort, cãci sufletul,
întorcîndu-se ºi nemaigãsind trupul în locul în care l-a lãsat, se duce
pe ceea lume.

Activitatea strigoilor
¬ 110 Noaptea, strigoiul vine pe la casele oamenilor, bate la uºi ºi la
ferestre ºi cere sã i se dea drumul în casã. Dacã i se dã drumul, e vai
ºi amar de cei din casã! Sînt chinuiþi de strigoi în toate chipurile.
Dacã nu i se deschide, el strigã cîte un lucru din casã sã-i deschidã.
Dar românul are grija de a pune toate lucrurile, în special vasele, cu
gura în jos. Dacã lucrul e astfel aºezat, sã fie puterea strigoiului cît
de mare ºi tot nu-i poate deschide uºa. În noaptea asta, groaza îi
stãpîneºte pe toþi oamenii din sat. Nimeni, în seara aceasta, sã nu-ºi
mãture casa ºi sã lepede gunoiul, sau sã facã lãutoare. Toþi mãnîncã
usturoi, se ung cu el pe la umeri, piept ºi genunchi, ung cu el pe la
uºi, pe la ferestre, pe la porþi, pe la ocoalele vitelor, în formã de cruce,
ung þîþele vacilor, coarnele boilor, limbile meliþelor etc. Strigoiul vine ºi
strigã la fereastrã : ai mîncat usturoi ?. Dacã omul îi rãspunde, îl
amuþeºte ; dar dacã tace, se duce. Pe cei ce nu mãnîncã usturoi
înspre Sf. Andrei îi pocesc strigoii. Dacã cineva a uitat uºa descuiatã,
e rãu de el, cãci strigoiul, intrînd, îi mãnîncã inima, îi suge sîngele,
de se îmbolnãveºte rãu ºi moare. Cel ce moare din pricina unui
strigoi se face ºi el strigoi, cãci intrã diavolul în el ºi-l învie, ºi iese la
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cumpãna nopþii ºi umblã de strigã pe la uºile oamenilor. Strigoiului,
fiindu-i urît singur, îºi cheamã la dînsul toate rudele ºi cunoscuþii,
sugîndu-le sîngele.

Cum poþi scãpa de strigoi
Pentru ca sã scape de moarte, neamurile strigoiului trebuie sã-l ¬ 111
dreagã. Strigoiul se drege în chipul urmãtor :
a) Cînd îl îngroapã, pun în jurul mortului pietricele de rîu, ca sã
aibã ce mînca ºi sã nu vinã sã mãnînce inima la neamuri. În poalã
i se pune rug ºi marmurã.
b) Cînd îl duc la groapã, un om ia mei sau mac ºi-l presarã pe drum,
zicînd : strigoiul sã mãnînce pe an cîte un bob de mei ori de mac
ºi sã nu mãnînce inimile neamurilor lui.
c) În groapã, cînd sînt gata sã toarne pãmînt peste mort, pun la
picioare un fus, iar la cap un cuþit, sau dimpotrivã, ºi zic : de-o
veni strigoiul de la rãsãrit, sã se înþepe în cuþit ; iar de-o veni de
la apus, sã se înþepe în fus.
Dacã strigoiul rãmîne nedres ºi nu se gãseºte nimeni sã-i scoatã
inima, atunci el îºi mãnîncã toate neamurile ºi, dupã ce le isprãveºte,
trece la strãini.
ªi, pentru cã orice om care moare, nu se ºtie dacã este sau nu
strigoi, rudele lui îi bagã cîte un bob de tãmîie în nãrile nasului, ca
sã nu mai poatã rãsufla ; tot aºa ºi în urechi, ca sã nu audã sfatul rãu
al diavolului ; îi pun ºi în ochi, ca sã nu-l vadã pe necuratul, ºi-i mai
bagã ºi în gurã, ca sã nu spunã tartorului numele rudelor lui.

Cum se poate ºti cine a fost strigoi
Strigoiul se cunoaºte dupã cum e aºezat în groapã, ori cu faþa în jos, ¬ 112
ori, mai adesea, într-o rînã. Ochii îi sînt roºii, ºi tot aºa ºi faþa ºi
carnea, iar trupul lui nu e rãcit. Pãrul, mustãþile, genele ºi sprîncenele
îi cresc, iar unghiile i se lungesc ºi se încovoaie ca secera. Cînd se
dezgroapã un strigoi, îl gãsesc totdeauna întreg, neputrezit, aºa cum
l-au îngropat, însã plin de sînge pe la gurã. Dacã a fost acoperit cu
ceva, þolul sau pãtura ori învelitoarea de pe dînsul e cu totul mîncatã
de strigoi. Mormîntul lui e ceva mai scufundat, adicã la un nivel mai
jos decît al celorlalþi morþi ºi are o gaurã la un capãt, pe unde iese
strigoiul noaptea. Oamenii, ca sã dovedeascã pe mortul care e strigoi,
iau un armãsar negru ºi se duc cu toþii, satul întreg, în curtea
bisericii sau la cimitir. Armãsarul sare peste toate gropile, numai
peste groapa strigoiului nu vrea sã sarã. Atunci oamenii cautã în
groapa aceea ºi gãsesc mortul-strigoi aºezat într-o rînã ºi cu mîna
sub falcã. Ca sã scape de el, îl dezgroapã, îi înfig un fier sau o frigare,
un par sau un þãruº în inimã ºi mînjesc cu sînge din inima strigoiului pe
cel bolnav, care-ºi recapãtã sãnãtatea. Dupã aceea, îl iau pe strigoi,
îl trec peste hotar ºi-l ard. Cei care sînt bogaþi, dezgroapã strigoiul,
îi taie inima, toarnã vin fiert peste el ºi pun pe popa sã-i citeascã.
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Alþii, dupã ce-l dezgroapã, îl spintecã, îi scot ficaþii ºi inima, le ard pe
foc de se fac cenuºã, iar cenuºa, amestecatã cu apã, se dã de bãut
tuturor acelora care fac parte din neamul strigoiului. Uneori se
îngroapã un cocoº pe mormîntul strigoiului, crezînd prin aceasta cã
mortul înceteazã de a mai fi strigoi.

Vechimea credinþei în strigoi
¬ 113 Credinþa despre strigoi e veche la noi. O gãsim amintitã în una din
publicaþiile cele mai de seamã de la mijlocul veacului al XVII-lea, în
Pravila lui Matei Basarab, unde citim urmãtoarele :
Grãesc unii oameni nepricepuþi cum de multe ori, cînd mor
oamenii, mulþi dintr-acei morþi se scoalã de se fac strigoi ºi omoarã
pre cei vii. Ce însã moartea ce vine de nãprasnã ºi de grab' la mulþi
oameni, nimenea altul nu ºtie de dînsa, fãrã numai singur Domnul
nostru Isus Hristos, carele e tocmitorul firii noastre... O! mare
minune, sã auzã neºtine ºi sã se mire : sã omoarã mortul pre vii! O!
nepricepere a ocaanicilor ºi orbia de nu vãd cã iaste lucrul dracului
ºi-i înºalã de ard trupul asemenelor, ca sã-i bage în muncã! Bîrfesc
unii nebuni ºi zic cã multe trupure ale oamenilor, dacã mor ºi le
îngroapã în pãmînt, iale nu putrezesc, ce se aflã întregi, pline de
sînge. ªi aceasta iaste nãlucã drãceascã, cum am zis, pentru cã
acela dracul în tot chipul se închipuiaºte, ºi anghel sã se facã, ºi
cãlugãr, ºi bãrbat mirean, ºi muiare, ºi copil, ºi lemn, ºi toiag, ºi
apã, ºi sînge, ºi discos, ºi hainã, ºi om mort, ºi alte lucrure toate
cîte sînt se face, ci însã ca o nãlucã. Pentr-aceea nu se cade sã credeþi
aceea ce vedeþi pe trupul omului mort, pentru cã omul, dacã moare,
sînge n-are în trup, darã încã cu cît mai vîrtos mai mult ºi mai
mare ºi mai minunat iaste a socoti aceasta neºtine de zic cã, dacã-l
îngroapã ºi face cîteva zile în mormînt, se aflã sînge într-însul. Sã
ºtiþi... cã trupul carele se aratã cu sînge iaste nãlucã drãceascã1.

Strigoii vii
¬ 114 Sã mai amintim cîte ceva despre strigoii ºi strigoaicele vii.
În noaptea de Sf. Gheorghe, mai ales, umblã strigoii ºi strigoaicele
ca sã ia mana de la vaci ºi chiar puterea de la oameni. De aceea,
înspre searã, fiecare om pune la uºa grajdului cîte o creangã de rug,
adicã de mãceº, ca sã-l împiedice pe strigoi de a intra. Cine, în acea
noapte, stã în grajd, sub o grapã cu colþii de fier, vede strigoii cînd
vin, ºi-i poate chiar înhãþa. De multe ori, strigoaica vine sã fure tot
grîul din ºura omului ºi, cum nu poate sã-l ducã singurã, cheamã
broscoii în ajutor, ºi tot neamul broºtesc cu gura cît o ºurã, aleargã
la chemarea ei. Cu sutele ºi cu miile vin, ca frunza ºi ca iarba, ºi
fiecare broascã, în gura ei, carã cîte o grãmãjoarã din bucatele
omului, de-l lasã sãrac lipit pãmîntului.
1. p. 384 urm.
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Moroii
Sã ne ocupãm acum de moroi.
¬ 115
Mai pretutindeni, poporul confundã astãzi moroii cu strigoii, nu
însã cu vîrcolacii, cu care îi identificã greºit Tudor Pamfile. De fapt,
nu e o mare deosebire între moroi ºi strigoi, cel puþin în credinþele de
astãzi ale celor mai mulþi dintre români.
Tot ce se crede la noi despre moroi ºi despre strigoi e împrumutat
de la slavi, cu deosebire de la sîrbi, de la care aceste aberaþii au
pãtruns ºi la alte popoare. Strigoiului îi corespunde în sîrbeºte
termenul vampir, iar moroiului, acela de mora. Acest cuvînt a devenit
la noi moroi, format cu acelaºi sufix -oi, pe care îl gãsim în strigoi,
derivat din strigã (lat. striga), sufix întrebuinþat adesea pentru a
forma un nume de fiinþã masculin dintr-un nume feminin (comp.
vãduvoi, broscoi, cioroi, mierloi, rãþoi etc. din vãduvã, broascã, cioarã,
mierlã etc.).
La început, cînd am împrumutat cuvîntul mora din sîrbeºte,
trebuie sã fi avut acelaºi înþeles la noi ca ºi la sîrbi, adicã acela de
duh necurat care vine, în timpul nopþii, de se pune pe pieptul omului,
îl apasã ºi cautã sã-l înãbuºe. Cu timpul însã, înþelesul ºi atribuþiile
moroiului s-au modificat, confundîndu-se cu ale strigoiului, cu foarte
mici diferenþieri, dupã cum se poate constata din descrierile de mai jos.
Iatã ce scrie Sbiera despre credinþele din Bucovina, de acum vreo
60 de ani, privitoare la moroi.
Moroii sînt sufletele acelor copii care mor nebotezaþi, dar mai
ales ale acelora care sînt fãcuþi de o fatã mare ºi uciºi sau îngropaþi
de vii. Aceste suflete nu sînt aºa deodatã moroi, ci abia la ºapte ani
împliniþi. Cum s-au împlinit ºapte ani de la naºtere, strigã sufletul
copilului din groapã : «botez! botez!» De-l aude atunci cineva ºi
de-i rosteºte cuvintele de botez : «boteazã-se fiul sau fiica lui
Dumnezeu, Ion ori Maria, în numele Tatãlui, amin! ºi al Fiului,
amin! ºi al Sfîntului Duh, amin! acum ºi pururea ºi în vecii vecilor,
amin!» ºi de aruncã în partea aceea, dincotro a auzit glasul, o
bucãþicã de pînzã, chiar ruptã din cãmaºa sau basmaua sa, atunci
copilul se boteazã, se liniºteºte ºi rãmîne în mormînt pînã la a
doua venire : e scãpat, nu se mai face moroiu. Iar dacã nu-l aude
nimeni, atunci iese sufletul copilului din mormînt, în chip de sul
de foc, ca de doi paºi de lung, ºi începe a cutreiera lumea spre
nenorocirea oamenilor, zburînd prin aer ºi umblînd pe pãmînt. El
se duce tot drept înainte, nu dã nici într-o laturã, ºi, de se atinge
de cineva, pe loc îl sãgeatã, îl junghie sau îl ºi omoarã. Cînd zboarã
prin aer, mai ales cînd se înnoreazã, ºi se stîrnesc furtuni, se ºi
zãreºte scînteind ca fulgerul ºi se izbeºte în oameni, în vite, în
copaci, în biserici, în case, de ucide, sfarmã ºi aprinde1.
Tot din Bucovina, cu alte amãnunte, ne împãrtãºeºte Voronca
diversele credinþe despre moroi, dupã comunicãrile ce i s-au fãcut :
1. Poveºti pop. rom., 317.
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Moroiul se face din copiii nebotezaþi, nãscuþi morþi sau pierduþi
ºi îngropaþi. Dupã ºapte ani el iese din mormînt ºi zboarã pe sus
sã-ºi caute botez. Spun oamenii, cã aud cum strigã «Cristian,
Cristian!» (Botoºani) sau «Cruce, cruce!». Atunci, cine aude, sã
rupã de la sine o bucãþicã de ceva, din strai, basma, sã arunce ºi sã
zicã : «De eºti bãiat sã te chemi Ioan, de eºti fatã, Maria!». În
Ropcea, zic Ioan ºi Ioana. Dacã nu-i dai, el se face drac, moroi. În
Botoºani, spun cã la astfel de morminte sã torni ºapte ani de-a
rîndul agheasmã de cea mare din ziua de ajunul Bobotezei ºi atunci
e ca ºi botezat. În ªcheia, în ziua de Boboteazã, merg femeile la
morminte de acestea ºi toarnã agheasmã. În Ropcea, la copiii
nebotezaþi, în mormînt, se pune tãmîie ºi agheasmã, iar în ziua de
Boboteazã iau pe cineva care sã toarne pe mormînt agheasmã, sã
fie cumãtru, zicînd formula : «Se boteazã robul lui Dumnezeu Ioan,
în numele Tatãlui, amin! ºi al Fiului, amin! ºi al Sfîntului Duh,
amin!», fãcînd aceasta în fiecare an. La ºapte ani e ca ºi botezat ºi
se duce la Dumnezeu. Sau îi face preotul agheasmã, îndatã ce a
murit, zicînd formula, iar cine e cumãtru, merge în 7 sîmbete de
toarnã agheasma la mormînt, pentru care lucru mama copilului îi
dã cumãtrului, în ziua cea de pe urmã, o lumînare cu pînzã de
crijmã ºi 2 colaci ºi atunci e ca ºi botezat, iar de nu, capãtã aripi ºi
zboarã sus la cer ºi cere botez. Atunci cine-l aude, sã-i arunce o
bucatã de ºtergar sau altã ceva ºi sã-i zicã ca mai sus. El atunci ia
bucata ceea ºi se duce la Dumnezeu ºi-i aratã cã e botezat, cã are
crijmã, ºi Dumnezeu îl primeºte cu ceilalþi îngeri, altfel îl alungã
ºi se face duh necurat, merge ºi stã înapoi la locul lui. De acolo,
cînd îi vine lui, se face un vînt ºi iese, apucã þãrînã, paie din locul
acela ºi se duce învîrtindu-se ziua, noaptea ºi peste cine dã, îl
ologeºte, ori îl ridicã pe sus. Cînd îl vezi, e bine sã te pui jos, cã
nu-þi face nimicã. În Mahala, se spune cã moroiul iese ca un sul de
foc ºi cere botez. La lunã nouã, moroiul iese de strigã ºi, de nu-l
aude nimeni, se face necurat ºi-l chinuieºte pe omul a cui e casa
unde e îngropat, cã omul n-are chip sã steie, e necontenit bolnav,
îi pier vitele, mor copiii ºi trebuie sã se ducã de acolo, cãci ar muri
ºi ei. Moroiul e mai rãu decît dracul, cã dracul de cruce fuge, dar
moroiul nu, cãci ºi el e din creºtini. Moroiul e duh rãu ; de cu sarã
ºi pînã înainte de miezul nopþii se aþine la drumuri de-i
bezmeticeºte pe oameni : îi duce la ape, sã se înece, îi sparie, îi
vîrã pe sub poduri. Dacã e îngropat lîngã casã, se face cãþel ; vine
în casã noaptea ºi, de-i dai pace ºi-i dai mîncare, nu face nimicã ;
iar de nu, face pagube ºi ºotii la casã. Moroiul se aratã ca o femeie
lungã, ca o pînzã albã, drept la miezul nopþii, la lunã nouã. Moroiul
aºa poceºte, cã duce pe om cale de trei zile înainte ºi înapoi. El
poceºte aºa pe cei tari de fire, dar pe unul mai slab, sã-l poceascã,
ar muri. Duce pe oameni prin hîrtopi ºi-i face sã rãtãceascã...
cautã sã-i înece, sã-i prãpãdeascã, sã rãmîie al lor. Moroiul dacã
dã peste om, ori moare omul, ori zace cine ºtie cît. El numai în ceas
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necurat îmblã ; cînd e ceasul curat, nu poate îmbla... ; la lunã nouã,
atunci îmblã ºi el ºi toate necurãþeniile mai tare1.

Dupã credinþele din Oltenia, moroii sînt absolut identici cu strigoii,
dupã cum se poate constata din însemnãrile fãcute de dr. Laugier, în
interesanta-i lucrare etnograficã :
Dacã mortul a fost în viaþa sa rãu la inimã, a duºmãnit pe rudele
sale ºi s-a purtat aspru ºi fãrã milã cu ai lui, se face moroi.
Pentru a se preveni aceasta, înainte de a pleca cu el la cimitir, i se
înfige în buric un ac (Ciupercenii-Vechi), un vîrf de fus (Bãileºti), o
andrea (Melineºti), o sulã sau douã-trei cuie (Mãlãeºti).
De altfel, unui mort bãnuit cã se va face moroi i se pun pe mormînt
trei fuse înfipte în pãmînt : unul la cap, unul la inimã (buric) ºi altul
la picioare (Ciuperceni).
Credinþa în moroi este foarte rãspînditã printre sãteni în întreaga
Oltenie ºi dãinuieºte ºi acum. Diavolul, dupã credinþa poporului, ia
chipul mortului în care a intrat, ºi iese noaptea din mormînt pentru
a mînca din rudenii, pentru a-i atrage dupã sine în mormînt. Moroiul le
mãnîncã inima, ei se îmbolnãvesc ºi mor. Astfel îºi explicã sãtenii
mortalitatea mare în unele epidemii.
Pentru a scãpa de aceastã calamitate, recurg la dezgroparea
mormîntului ºi arderea cadavrului undeva, departe de sat, sau îi
smulg inima, pe care o azvîrl la cîini.
Pentru a ºti dacã mortul e sau nu moroi, trebuie un armãsar
negru. Armãsarul va trece peste groapã dacã nu este nimic, ºi se va
opri brusc dacã mortul s-a fãcut moroi. Dacã au murit mai mulþi
oameni în timp scurt, se trece cu armãsarul peste toate mormintele
noi ºi chiar peste cele vechi ºi acolo unde va tresãri armãsarul ºi se
va împotrivi, se începe dezgroparea. Credinþa în moroi mai e întemeiatã
ºi pe credinþa cã la dezgroparea mormintelor s-ar fi gãsit uneori
schelete întoarse în coºciugul lor, sau cu craniul sau cu o mînã ieºitã
printre coºciug ºi capac.
Cu toatã frica de autoritãþi, sãtenii totuºi recurg încã uneori în
aceste pãrþi la dezgroparea moroilor, fie vite, fie oameni, ceea ce
constituie adesea punctul de plecare al unor grave epidemii. Între
altele am avut ocazia sã constat o epidemie grea de antrax datoritã
moroiului. În Ioneºti (Gorj) a murit o vitã de dalac ; stãpînul a
jupuit-o ºi a împãrþit pielea printre ai casei, pentru opinci. Dupã trei
zile moare stãpînul vitei, a doua zi un fiu al sãu. Evident, vita se
fãcuse moroi. Se dezgroapã, se decapiteazã, se arde capul. Rezultatul :
trei din cei ce participã la aceastã operaþie au murit dupã puþine
zile. Epidemia s-a stins cu mare greutate ºi a fãcut peste 20 de
victime omeneºti, printre care ºi medicul de plasã2.
Credinþa în aceºti moroi e aºa de înrãdãcinatã în popor, încît sînt
extrem de numeroase descîntecele ce se rostesc pentru alungarea lor.

1. Datinele, 493 urm.
2. Etnogr. medic., 39 urm.
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Zburãtorul
¬ 116 Sã pomenim acum cîteva cuvinte despre zburãtor. Zburãtorul e numit
în unele regiuni zmeu, în altele, ãl mai rãu sau ceas(ul cel) rãu.
Acesta, dupã credinþa unora, e un spirit rãufãcãtor care coboarã
noaptea în casele oamenilor ºi chinuie fetele ºi nevestele,
pricinuindu-le, prin neodihnã ºi frãmîntare, nenumãrate vînãtãi pe
corp ºi o mare obosealã.
Credinþa cea mai rãspînditã însã e cã zburãtorul e un flãcãu ºi ia
naºtere din urmãtoarea împrejurare :
Dacã un flãcãu iubeºte din cale afarã o fatã, iar pãrinþii ei nu vor
sã i-o dea ºi o mãritã cu altul, atunci el se preface în zburãtor.
Noaptea, el vine la casa fetei, intrã în horn, pe fereastrã, prin crãpãturile
de la uºi sau prin gaura cheii, se apropie de fata care doarme, o
sãrutã, o muºcã ºi o chinuieºte în tot felul. Fata îl vede aievea, sare
din somn, bîiguie ; e mereu cuprinsã de fiori ºi slãbeºte vãzînd cu
ochii.
Zburãtorul sau zmeul are coadã de foc. Poþi sã scapi de el numai
dacã ai unturã de zmeu plesnit. Cu aceasta trebuie sã se ungã uºile
ºi ferestrele, dupã ce li s-au astupat toate crãpãturile, ºi tot aºa ºi la
coºul casei. Cînd vine zmeul ºi miroase untura, cautã peste tot sã
gãseascã o crãpãturã neunsã, ca sã se poatã strecura în casã. Dacã
nu gãseºte, strigã sã-i deschidã uºa ºi, dacã nu-i rãspunde nimeni,
plesneºte.
Se zice cã zburãtorul se face dintr-un ºarpe, se strîng ºerpi mulþi
la un loc ºi încep sã se batã. Bãtîndu-se cu gurile, începe sã le curgã
niºte bale ca spuma sau ca un fel de zoale. Din aceste zoale se face o
piatrã, ºi care ºarpe o înghite, acela se face zburãtor. Se zice cã o fatã
s-a avut bine cu un bãiat. Dupã cîtva timp, bãiatul a lãsat-o, iar fata,
de focul lui, îl tot visa noaptea ºi a cãpãtat zburãtor. Zburãtorul
venea noaptea, cînd fata era culcatã în pat, ºi se drãgostea cu ea. Ea
dormea, ºi nu-ºi da seama cã se iubeºte cu el. El, cînd se revãrsa de
zori, pleca la locul lui, iar fata rãmînea mai mult bolnavã. S-au iubit
ei vreo patru luni, pînã a simþit mama fetei ºi a mutat-o în altã casã.
Zburãtorul a venit la timpul lui ºi, negãsind fata, a început s-o caute
prin casã. Lumea s-a dus acolo unde era zburãtorul. El atunci s-a
prefãcut într-un ºarpe care strãlucea ca focul ºi a zburat, de unde a
venit, în niºte ºire cu paie. Lumea, ca sã scape fata de el, a dat foc
paielor. Cînd l-a ajuns focul pe ºarpe, el a început sã strige, dar tot
n-a scãpat ºi a ars de tot. Fata a mai zãcut un an de zile ºi a murit1.
Boala aceasta care o cuprinde pe fatã se mai numeºte lipiturã,
ºi babele cautã s-o lecuiascã cu descîntece. Frumoasa poezie a lui Ion
Heliade Rãdulescu, intitulatã Zburãtorul, ne zugrãveºte admirabil
toate chinurile fetei, atinsã de aceastã boalã cumplitã :
Vezi, mamã, ce mã doare, ºi pieptul mi se bate,
Mulþimi de vineþele pe sîn mi se ivesc,
Un foc s-aprinde-n mine, rãcori mã iau pe spate,
1. Comunicare din judeþul Braºov.
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Îmi ard buzele, mamã, obrajii-mi se pãlesc.
Ia pune mîna, mamã, pe frunte... Ce sudoare!
Obrajii, unul arde ºi altul s-a rãcit.
Un nod colea m-apucã, ici coasta rãu mã doare,
În trup o pirotealã de tot m-a stãpînit...
Cantemir, în Descrierea Moldovei, vorbeºte de zburãtori cam
ironic : Zburãtorul, adicã volatilis, cred cã este un spectru, un flãcãu
foarte frumos, care vine noaptea la fete mari, mai ales la neveste tinere,
ºi nu poate fi vãzut. Am auzit cã unii bãrbaþi, cãrora Titan le-a fãcut
pieptul dintr-un lut mai bun, au înþeles ce fel de zei sînt zburãtorii ºi
descoperind cã sînt fãpturi omeneºti, le-au dat o pedeapsã meritatã1.
Trecem acum la a doua categorie de fiinþe demonice cãrora poporul le atribuie unele boli care se leagã de om, aºa din senin.

Ielele
Dintre toate fiinþele supranaturale a cãror menire e sã facã rãu ¬ 117
oamenilor, cele mai de temut sînt Ielele. Nici unele n-au atîtea nume
ca acestea, nume eufemistice, create pentru a le îmbuna, pentru a nu
atrage asuprã-ºi efectele teribile ale mîniei lor.
Numele de Iele, identic cu pronumele personal feminin, ele, dupã
cum dovedeºte sinonimul Dînsele, le-a fost dat pentru a evita rostirea
unui nume care ar fi putut sã le supere. Celelalte nume, formate din
epitete, unul mai mãgulitor decît altul, sînt extrem de numeroase.
Le citãm pe cele mai cunoscute : Mîndrele, Frumoasele, Frumuºelele,
Ale-frumoase, Zînele, Sfintele, Ale-sfinte, Milostivele, Miluitele,
Vrednicele, Cinstitele, Harnicele, Puternicele, Mãiestrele, ªoimanele,
Vitezele, Doamnele, Cuconiþele, Jupînesele, Împãrãtesele, Vîntoasele,
Vînturiþele, Drãgaicele, Nemaipomenitele, Iudele, Fetele cîmpului,
Fetele lui ªandru etc.
Ielele sînt niºte duhuri, în chip de fete tinere, 3, 5, 7, 9 sau 12 la
numãr, de o frumuseþe uimitoare. Dupã unii, au aripi, sînt îmbrãcate
în alb, de sus pînã jos, au zale pe piept ºi clopoþei la picioare. Umblã
despletite ºi capul le e împodobit cu flori. Extragem dintr-un
descîntec de ªoimane, din Ploieºti ºi din judeþul Buzãu, urmãtoarea
descriere a Ielelor :
Nouã sfinte ªoimane,
La rãsãrit a plecat,
Cu nouã lopãþele,
Cu (cutare) s-a-ntîlnit,
Cu nouã mãturele,
Pe el l-a-ntîmpinat,
Cu rochii negre-mpodobite,
L-a sãgetat,
Cu sãlbi de galbeni gãtite,
Vãrsãturi,
Cu rochiile rotate,
Trecãturi,
Cu iile rãurate,
Ameþealã,
Cu sãlbile pe piept lãsate,
Fierbinþealã
De la apus s-a ridicat,
În trup i-a lãsat...2.
1. Descr. Moldovei, (ed. G. Pascu), 244.
2. Tocilescu, Mater. folkl., 649, 1158.
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Trãiesc în pãduri depãrtate ºi în zãvoaie ºi, cînd trec zburînd prin
vãzduh dintr-un zãvoi într-altul, peste vîrfurile copacilor, se aude
cum cîntã din gurã, din viori, din fluiere sau din cimpoaie. Uneori
trec pe deasupra într-o cãruþã luatã de pe pãmînt. Cîteodatã au cu
ele lumînãri, cînd vezi pe sus niºte luminiþe, cînd trec ele însoþite de
lãutari sau cimpoieri.
Se hrãnesc cu flori ºi beau apã din izvoare. Aici e locul lor de
întîlnire ºi tot aici se scaldã.
Petrecerea lor e cîntarea ºi jocul. Versul lor e aºa de duios, cã nu
se poate asemãna cu nici o cîntare de fiinþã omeneascã. De aceea,
unuia care cîntã bine i se zice : cîntã ca Ale-sfinte sau ca Milostivele,
ca ªoimanele, ori cîntã parcã-i luat din ªoimane. Întind o horã ºi
joacã pînã dupã miezul nopþii. Dacã joacã pe pãmînt, îºi aleg o
poieniþã curatã, în inima codrului sau a zãvoiului, o grãdinã cu iarbã
verde sau o faþã de arie, unde apoi îºi întind masa. Pe unde au jucat
ele, nu mai creºte iarba. Iarba care a fost verde se usucã, parc-ar fi
fost pîrlitã de foc. Se vede uneori pe pajiºte cîte un rotocol fãrã iarbã,
pe unde au cãlcat Ielele jucînd. Creºte mai tîrziu otavã pe locul acela
pîrlit, dar vitele nu vor s-o mãnînce. Ele sînt sfinte, cã, pe unde e
grãdina lor, nu umblã nici vite, nici care. Nu-i e permis nici omului
sã meargã pe-acolo decît pînã la prînz. Dupã prînz, ele se duc la flori,
ca sã-ºi culeagã mîncarea. Ciupesc din toate florile, ºi din toate
buruienile, ca sã n-aibã leac. Cine le-a auzit, zice c-ar fi cîntînd :
Dacã n-ar fi avrãmeasã,
Muºeþel ºi împãrãteasã,
Odolean ºi leuºtean,
Usturoi de samulastrã,
Toatã lumea ar fi a noastrã1.
Sau :
Cînd n-ar mai fi
Avrãmeasã ºi cîrstãneasã
ªi leuºtean la fereastrã,
Ar fi toatã lumea a noastrã 2.
Vezi cã lumea pune sã creascã leuºtean pe la fereastrã, ºi ele nu
se pot apropia de casã.
Tot astfel, într-o însemnare a monahului Porfirie, din anul 1839 :
Babele ºi bobarii învaþã pe oameni sã poarte usturoi trei cãþei
în pungã, curea, brîu, ca sã nu-i bîntueascã Ielele. O buruianã
rãdãcinã de odolean, rãdãcinã avrãmeasã-cîrstineasã, asemenea
sã poarte, cã nu pot a se apropia de ei Mãiestrele, pe care zic
mincinoasele vrãjitoare cã le-au auzit cîntînd în rãspîntii aceste
vorbe : «De n-ar fi avrãmeasã-cîrstineasã, Ar fi toatã lumea a
noastrã!»3.
1. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 74.
2. Comunicare din jud. Ialomiþa.
3. Rev. pt. ist. arh. ºi fil., vol. III, 387.
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Dacã trece cineva pe locul unde fac ele horã sau pe unde au jucat
Ielele, îl pocesc, ºi omul nu se mai face bine nici cu leacurile babelor,
nici cu ale doftorilor. De aceea, cel ce vede pe undeva un rotocol de
iarbã cãlcatã, sã se fereascã de a cãlca pe acolo, cãci e locul unde au
jucat Ielele ºi poate sã-l poceascã : i se zgîrcesc mîinile ºi picioarele.
Dacã ºade cineva în vatra lor, se spuzeºte pe tot trupul sau se umple
de bube. Dacã le superi de la veselia lor, ele se înrãiesc ºi te ologesc ;
dacã însã le laºi în voia lor, nesupãrate, îþi dau cîteodatã tot ce le
ceri. Cine aude cîntarea lor rãmîne surd, iar cel ce rãspunde, cînd îl
strigã ele pe nume, rãmîne mut. Dacã cel ce le-a simþit cã vin, nu s-a
trîntit cu faþa la pãmînt ºi nu ºi-a pus ceva în cap, ca sã nu le vadã
ºi sã nu audã cîntarea lor, Ielele vin la dînsul, ºi omul rãmîne mut ºi
schilod. Cînd vor sã pedepseascã pe cineva, Ielele îl dezmiardã prin
cîntãri, îl adorm în visuri plãcute, apoi joacã de trei ori hora în jurul
lui ºi încep sã-l blesteme : ori limba sã i se lege, ori din minte sã-ºi
sarã, ori sã nu-ºi mai dea peste leac. De cele mai multe ori, îi iau
mîinile sau picioarele, ori îi strîmbã faþa. Atunci se zice cã omul e
ºoimãnit, cãci au dat ªoimanele peste el.
Dar nu numai cînd vine omul în timpul cînd petrec Ielele, îl
schilodesc. Cîteodatã doarme cineva pe-afarã, noaptea, ºi cînd trec
ele în zbor pe deasupra lui, îi sucesc mîinile ºi picioarele, îl damblagesc.
Alþii mai spun cã ele umblã noaptea pe sub streaºina casei ºi, dacã
trece omul sau urineazã pe-acolo, îl ologesc. Cîinii le simt : cînd trec
ele pe lîngã casã, încep sã urle.
Ielele vin noaptea ºi te strigã la poartã, dar sã nu rãspunzi, dacã
nu te strigã de trei ori. Cine rãspunde înainte de a fi strigat de trei
ori, Ielele îl ologesc sau îl înnebunesc. Unul a rãspuns îndatã ºi a
ieºit afarã la poartã ºi i s-a întors gîtul la spate : l-au strîmbat Ielele.
Pe locul unde au jucat ele, se gãsesc uneori semne : mãrgele, pãr
sau altele. Cine se atinge de aceste lucruri se poceºte. Într-o searã,
se povesteºte în judeþul Braºov, se fãcuse horã în sat. Veniserã fete
ºi bãieþi din satele vecine. Aproape cînd sã sfîrºeascã jocul, se aud de
sus cîntãri de fete. Ascultau toþi ºi spuneau cã sînt Frumoasele.
A doua zi, o fatã, dintr-un sat vecin, care fusese la joc ºi plecase
aproape de ziuã acasã, a întîlnit o masã întinsã pe iarbã, cu diferite
lucruri frumoase, cercei, mãrgele, ºi vreo patru fete care vindeau.
Fetele au rugat-o sã le cumpere ºi ea ceva, dar ea le-a rãspuns cã
n-are bani. Ele i-au spus ca, în loc de bani, sã le lase s-o sãrute ºi ele
cîte o datã pentru fiecare lucru ce-ºi va alege ºi sã-i dea cîte un fir de
pãr din cap. Lucrurile fiind frumoase, plata micã, fata s-a învoit ºi
ºi-a ales multe lucruri. În zorii zilei, fetele cu tîrgul s-au înãlþat în
vãzduh cu toate lucrurile lor cele frumoase. Biata fatã, în fiecare loc
unde o sãrutase, cãpãtase cîte o bubã, iar pãrul îi rãmãsese aproape
numai jumãtate în cap. Fata a rãmas pocitã de Frumoase.
Ielele beau noaptea apã din fîntîni, ºi oricine bea dupã ele rãmîne
pocit. De aceea, cînd bea cineva dimineaþa apã dintr-o fîntînã, sã
lase un semn acolo, ca poceala sã cadã pe acel semn. Chiar acasã, e
bine sã acoperi cãldarea cu apã, sau alt vas sã-l pui cu gura în jos, ca
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sã nu se scalde Ielele ºi sã te poceascã apoi. Cînd treci sîmbãta ori
marþi seara peste ape, fã-þi cruce ºi suflã peste apã, ca sã nu te
îmbolnãveºti, cãci atunci se scaldã Milostivele. Cine bea apã de unde
au scuipat ele, se alege cu arsuri pe piept, ori cu sfîrºealã, de nu mai
scapã de boalã, pînã nu-ºi descîntã. Alt leac mai e : sã intre în jocul
cãluºarilor, fãrã sã vorbeascã, ºi aceºtia sã joace cãlcînd pe dînsul.
Oamenii obiºnuiesc sã punã o cãpãþînã de cal într-un par al
gardului, ca s-o vadã Ielele ºi sã fugã, ºi cei de-acolo scapã astfel de
pacostea lor.
Cît priveºte originea Ielelor, sînt douã legende care circulã în
popor. Una, cã ele ar fi cele trei slujnice, dupã alþii fetele lui Alexandru
Machedon, care au bãut toatã apa vie din sticla pe care o pecetluise
împãratul, ca sã bea la bãtrîneþe1. Dupã ce au bãut apa, s-au fãcut
zîne rele, nemuritoare, ºi au zburat în lume. Cea de-a treia, care e
þigancã, e cea mai nemilostivã. Aºa se explicã poate ºi numirea de
Fetele lui ªandru (= Alexandru), care li se dã pe alocuri.
Alta, cã ele s-ar trage din cele cinci (dupã alþii, ºapte) fete care au
rãmas cu candelele stinse, pentru cã n-au adus untdelemn de ajuns,
cînd s-au dus întru întîmpinarea ginerelui, despre care vorbeºte
parabola Mîntuitorului, în Evanghelie2.
Credinþele despre Iele, care se gãsesc, aproape la fel, la mai toate
popoarele din Europa, sînt la noi, în mare parte, influenþate de
credinþele slave. Corespund întocmai acelora pe care le au sîrbii
despre Vile (sing. Vila), ºi bulgarii, despre Samodiva. De altfel, acest
din urmã nume a pãtruns ºi în mitologia poporului nostru, dar ca
nume eufemistic al Morþii (judeþele Dolj, Vîlcea, Teleorman etc.).
Numele de Iude, care se dã pe alocuri Ielelor, e ºi el împrumutat
de la bulgari, la care Iudi înseamnã, ca ºi Samodiva, ceea ce înþelegem noi prin Iele.

Rusaliile
¬ 118 Alte fiinþe supranaturale, despre care poporul crede cã aduc boala în
trupul omului, sînt Rusaliile.
În multe regiuni ale þãrii, ele sînt identificate cu Ielele, cu singura deosebire cã, pe cînd acestea din urmã sînt închipuite ca fete
frumoase, care ademenesc lumea prin mîndreþea ºi prin versul lor
duios, Rusaliile ºi le înfãþiºeazã ca pe niºte babe urîte, gîrbovite de
bãtrîneþe. Sînt în numãr de 3 sau 7 ºi umblã numai în sãptãmîna
Rusaliilor ºi în ziua de Todorusale sau Strat de Rusalii sau
Sfredelul Rusaliilor, care cade într-o miercuri, la 24 de zile înainte
de Rusalii. Zboarã ºi ele prin vãzduh, ca ºi Ielele, cîntã ºi joacã pe la
puþuri, fîntîni, cruci, rãspîntii, prin poieni etc., dar numai în zilele
consacrate lor. În aceste zile, nimeni nu trebuie sã lucreze, cãci
fiinþele acestea rãutãcioase se rãzbunã atunci, ºi ologesc, schilodesc,
1. Cf. Cartojan, Alexandria, 87 ; Rev. Ion Creangã, VII, 113 ; Zanne,
Proverbele, III, 138 ; Grai ºi suflet, IV, 113.
2. Matei, XXV, 1-13.
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scot ochii, asurzesc sau înnebunesc pe cei ce nu le þin zilele. Alteori
îl ridicã pe om în sus, îl saltã ºi-i dau drumul, de-ºi frînge oasele. Se
mai zice cã au în mîini niºte unelte tãioase ºi frigãri ascuþite, cu care
schilodesc lumea. Se povesteºte cã un om s-a apucat sã lucreze în
lunea Rusaliilor. Culcîndu-se de amiazã, l-au apucat în vis Rusaliile.
I se pãrea cã sînt 3 femei, îmbrãcate în alb, care-l luarã la joc, apoi
se apucarã sã-l întindã ºi sã-l trînteascã. Aºa l-au muncit pînã s-a
trezit1.
Dintr-un descîntec din judeþul Tutova, greºit intitulat de joimãriþe,
extragem urmãtoarele versuri, din care reiese clar rãutatea acestor
fiinþe demonice :
A purces (cutare)...
Pe cale, pe cãrare,
ªi la mijloc de cale
Cu Rusaliile întîlnitu-s-a.
În faþa lui izbitu-l-au,
Mîinile dãmblãgitu-i-au,
Vinele la picioare zgîrcitu-i-au,
Pieptu-n sus ridicatu-i-au,
Spinarea strîmbatu-i-au,
Creierii turbatu-i-au,
Mintea în cap schimbatu-i-au,
Vlaga din ciolane luatu-i-au,
Trupu schimonositu-i-au,
Rîs de dînsu fãcutu-ºi-au.
Ca un fuior de cînepã l-au zbuciumat,
Într-o bute de roatã l-au bãgat,
ªi de laturea drumului l-au aruncat,
ªi în pulbere l-au astupat.
L-au lãsat rãzãmat de gard
Ca pe un om stricat
ªi nenorocit,
De pe lume mîntuit...2 .

Despre originea lor, se povesteºte ca ºi despre Iele, cã ar fi 3 fete
mari, de pe vremea lui Alexandru Machedon, care au bãut din sticla
lui de apã vie. Alþii povestesc cã ar fi 3 fete ale lui Rusalim împãrat,
duºman al creºtinilor, pentru cã toþi supuºii acestui împãrat au trecut
la creºtinism3. Se vede clar cã aceastã legendã e rezultatul apropierii de
cãtre popor a numelui Rusaliilor de numele Rusalim (= Ierusalim).
Atît numele sãrbãtorii Rusaliilor, cît ºi al fiinþelor supranaturale
care îºi dezvoltã activitatea nefastã în timpul acestei sãrbãtori e
împrumutat de la slavi : v.sl. rusalija pentecoste (bulg. rusálija
pentecôte, rusalija nymphe, fée malfaisante ; srb. rúsalje pentecôte ;
1. An. Arh. de Folk., II, 162.
2. Tocilescu, Mater. folkl., 1537.
3. An. Arh. de Folkl., II, 162.
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slov. ceh, rus. rut. rusalka Wassernymphe), împrumutat ca ºi grec.
biz. rJousavlia ºi alb. rshajë pentecôte, din lat. rosalia pascha rosata,
rosarum1.
Cît priveºte credinþele despre Rusalii, care sînt identice cu ale
noastre la bulgari2, ele trebuie sã fi fost împrumutate de noi de la
aceºtia, afarã numai dacã, ºi la unii ºi la alþii, aceste credinþe nu-ºi
au originea de la un substrat autohton. Oricum, e neîndoios cã parte
din datinele uzitate la bulgari, în sãptãmîna Rusaliilor, sînt împrumutate de la români, cum dovedeºte jocul cãluºarilor, numit ºi de
bulgari kaluari ºi jocul numit de ei floriåika3, de origine româneascã,
care se joacã în sãptãmîna Rusaliilor, ca mijloc de vindecare a diverse
boli.

Samca
¬ 119 Altã fiinþã supranaturalã care chinuieºte mai ales copiii ºi-i
îmbolnãveºte greu e Sanca sau Samca, numitã ºi Avestiþa sau Aripa
Satanei. E fiinþa cea mai nemiloasã ºi mai primejdioasã din toate
duhurile necurate. Se aratã femeilor însãrcinate, mai ales cînd acestea
se aflã în durerile facerii, le înspãimîntã, le frãmîntã ºi le chinuieºte
într-atît, încît unele din ele mor îndatã, mai înainte de a fi apucat a
naºte, sau rãmîn pentru totdeauna schimonosite ºi neputincioase.
Tot aºa fac ele ºi cu pruncii nou-nãscuþi, de nu mor ºi aceºtia
mai-nainte de a se naºte. Dacã se întîmplã sã nu moarã, capãtã
totuºi boala numitã samcã. Copiii bolnavi de samcã tremurã din
tot trupul, tresar noaptea în somn, ofteazã întruna ºi slãbesc vãzînd
cu ochii. Uneori capãtã un fel de cîrcei la stomac, care îi frãmîntã ºi
îi zgîrcesc, de se fac ghem. Alteori li se sucesc mîinile sau picioarele,
se încruciºeazã, li se strîmbã fãlcile, ºi, dacã nu mor în scurt timp,
rãmîn astfel pentru toatã viaþa. Samca se aratã femeilor însãrcinate
ºi pruncilor, atît ziua cît ºi noaptea, în diferite chipuri : ca pisicã,
cîine, caprã, porc, gãinã, cioarã, broascã, muscã, pãianjen etc. Pentru
a feri casa de rãutatea acestei fiinþe nemiloase, se scrie un fel de
conjuraþie pe care lãuza o poartã ca amulet, ºi tot astfel copiii mici,
cãrora li se vîrã într-un sãculeþ ce se atîrnã la gît. Alteori se pune în
perna pe care doarme copilul sau în albia care-i þine loc de leagãn. În
Bucovina se scriu cîteodatã cele 19-24 de numiri ale Samcei pe pereþii
casei, cu credinþa cã prin aceasta se îndepãrteazã duhul necurat de
locuinþã. Alteori se recurge la descîntece4.
În aceste descîntece ni se zugrãveºte cîteodatã chipul acestui duh
ºi cum îl prãpãdeºte pe om, cînd se nãpusteºte asupra lui. Astfel,
într-un descîntec din nordul Moldovei :
Am purces pe cale,
Gras ºi frumos,
Pe cãrare,
Cînd la jumãtate de cale
1.
2.
3.
4.

Miklosich, Etym. Wb., 283.
Sbornik, XXVIII, 476 urm.
Ibidem, XXVIII, 481, 482, 484.
Marian, Naºterea, 26 urm. ; Cf. Cartojan, Cãrþile pop., I, 152.
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M-o-ntîlnit o Samcã
Cu patru picioare,
Cu piele de urs îmbrãcatã.
Trupul mi l-au schimonosit,
Pieptu mi-au stricat,
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Ochii mi-au pãinjenit,
Sîngele mi-au bãut,
Carnea mi-au mîncat,
Puterea mi-au luat,
ªi nime nu m-o auzit...1.

În alt descîntec, din Bucovina :
Pogorîndu-se Arhanghelul Mihail
Din muntele Elionului,
A întîmpinat pe Avezuha,
Aripa Satanei,
ªi era foarte grozavã :
Pãrul capului
Îi era pînã-n cãlcîie,
ªi ochii ei
Erau ca stelele,
ªi mîinile de fier,
ªi unghiile
La mîini ºi la picioare
Erau ca secerea,
ªi din gura ei
Ieºea parã de foc...

Iarã ea începu a spune :
Eu mã fac
Ogar, mîþã, muscã,
Pãianjen, cioarã,
Fatã groaznicã,
ªi aºa întru
În casele oamenilor
De le smintesc femeile
ªi le smintesc pruncii
ªi le aduc pripaºii,
ªi eu am 19 nume...
ªi unde sînt aceste nume scrise
Eu acolo de casa aceea
Nu mã pot apropia
De trei mii de paºi...2.

Cît priveºte originea numelui de Samcã, ce se dã acestui duh
necurat, nu încape nici o îndoialã cã e bulg. s×nka ombre, fantôme,
dupã cum traduc dicþionarele, dar care are ºi înþelesul de duh necurat
care se leagã de femeile însãrcinate, le face sã avorteze sau le
îmbolnãveºte. S×nka poate fi vãzutã numai de vrãjitorii care ºtiu sã
alunge vampirii ºi de cãtre cei nãscuþi într-o sîmbãtã, care au puterea
s-o ºi omoare3. Termenul bulg. s×nka nu trebuie despãrþit de s×niste
nãlucã, nãplãialã (Alp. Alpdrücken), iar amîndouã sînt derivate din
sên¾ umbrã, cuvînt comun tuturor limbilor slave. Sancã, devenit apoi
Samcã, a pãtruns în limba românã întîi într-o regiune unde diftongul
ea, precedat de s, a devenit totdeauna a, ca, de pildã, în cuvintele :
sarã, samãn, sacã, în loc de searã, seamãn, seacã. Tot de origine
slavã e ºi numele de Avestiþa, împrumutat din v.sl. v×tica vrãjitoare
(bulg. v×tica, srb. vetica etc.).

Muma-pãdurii
O altã fiinþã mitologicã, de care se tem toate mamele ce au copii mici, ¬ 120
e Muma-pãdurii, numitã ºi Vidma-pãdurii, Vîlva-pãdurii, Fata-pãdurii,
Surata din pãdure, Mama-huciului, Pãdureanca sau Pãduroaia etc.
E închipuitã ca o femeie bãtrînã, neagrã la faþã ºi foarte urîtã,
înaltã cît casa, cu trupul pãros, cu un pãr lung pînã la cãlcîie ºi
1. Lupescu, Medicina babelor, 8 urm.
2. Marian, în ziarul Traian, I (1869), 252.
3. Sbornik, XXVIII, 213 urm.

190

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

despletit, aproape cît o claie de fîn, cu gura cît o ºurã, cu dinþii ca
lopeþile, cu unghiile ca furcile ºi cu copite de cal la picioare, care
umblã despuiatã, cîntînd sau bocindu-se prin pãdure. Uneori ia chip
de cãlugãriþã, alteori apare ca jumãtate femeie ºi jumãtate bãrbat,
sau jumãtate trup omenesc ºi jumãtate trunchi de copac, sau chiar în
întregime ca un copac cu numeroase crãci. Aceastã fiinþã monstruoasã
e descrisã astfel într-un descîntec din judeþul Mehedinþi :
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

mîinile cît rîºchitoarele,
picioarele cît prãjinile,
ochii cît sitele,
dinþii cît teslele,
unghiile cît secerile...

Se crede cã locuieºte în desiºul pãdurilor sau în înfundãturile
munþilor, unde-ºi are bordeiul, sau cã se adãposteºte prin scorburile
copacilor. Iese numai noaptea ºi cutreierã munþii ºi pãdurile, legãnîndu-se pe picioare ºi rînjind veºnic. Fiind mai mare peste pãduri, are
grija tuturor copacilor ºi-i alãpteazã uneori ca pe copii. Muma-pãdurii
cautã sã ucidã sau sã sperie oamenii, pricinuindu-le boli din spaimã,
de care se vindecã cu greu. De aceea, le iese înainte prin pãduri,
înfricoºîndu-i sau ademenindu-i. Se dã pe lîngã bãrbaþi, cautã sã se
drãgosteascã cu ei ºi uneori îi sãgeatã sau îi ologeºte de picioare.
Îi plac mai ales copiii mici, pe care îi furã, cînd sînt lãsaþi singuri
acasã, îi duce în pãdure ºi-i mãnîncã. Credinþa cea mai rãspînditã
este însã cã furã copiii oamenilor din leagãn, mai ales pe cei frumoºi
ºi liniºtiþi, ºi pune în locul lor copii de-ai ei, piperniciþi, urîþi ºi
plîngãcioºi. Copiii aduºi de Muma-pãdurii tresar din somn, þipã ºi
uneori plîng toatã noaptea, fãrã sã doarmã cît de cît1. Pentru a feri
copiii sã nu-i fure Muma-pãdurii, se recurge la diverse mijloace :
Se leagã la unul din capetele faºei copilului trei toporele de
metal, cam de 2 cm de mari2.
Se pune în leagãnul copilului un obiect de fier, cuþit, ac sau cui,
din cauza credinþei cã fierul îndepãrteazã duhurile rele3.
Alteori se pune pe lîngã leagãnul copilului un fier sau o mãturã ºi
se presarã cu tãrîþe ºi spuzã din foc, ca sã nu se poatã apropia de el
Muma-pãdurii, sã-l omoare sau sã-l poceascã4.
Dintre toþi culegãtorii de folclor, singur învãþãtorul Novacoviciu,
din Rãcãjdia (Bãnat), publicã lucruri cu totul deosebite despre
Muma-pãdurii. Dupã dînsul, aceasta ar fi o zînã care face ºi bine
oamenilor, dar numai cînd se îndrãceºte, cînd vrea sã-ºi rãzbune pe
cineva, atunci îºi varsã veninul ºi tot focul asupra omului. Iatã ce
scrie în privinþa ei :
1. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 115 urm. ; Voronca, Datinele, 181 urm.,
867 ; ªezãtoarea, I, 151 ; XVIII, 116 ; Pamfile, Duºmani, 212 urm. ; An.
Arh. de Folkl., I, 217 urm. ; III, 139 urm.
2. Marian, Naºterea, 89.
3. Ciauºanu, Superstiþiile, 289.
4. Gorovei, Credinþi, 2491.
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În pãdure existã o fiinþã supranaturalã care supravegheazã
pãdurile, le îngrijeºte, le creºte, le apãrã de rãufãcãtori ºi de cei ce
cu cuget rãu intrã în pãdure ºi cearcã acolo sã facã numai stricãciuni.
Îi ologeºte, aruncã asupra lor lemne ºi le frînge mîinile, le îndreaptã
securile ca sã-ºi taie picioarele, le frînge carul, roata sau altceva.
Dimpotrivã, însã, pe cei ce cu sfialã ºi evlavie intrã în pãdure 
care-i stãpînirea ei  dacã-s slabi, îi ajutã la tãiatul lemnelor, la
încãrcat, îi pãzeºte pe ei ºi pe trãgãtorii lor de toate primejdiile ce
li s-ar putea întîmpla. Pe lîngã toate cele arãtate, se susþine cu
multã credinþã, cã bunãtatea ei, în necazurile oamenilor, e foarte
mare. Ea le mai dã celor necãjiþi sfaturi de îndreptare, ºi le prescrie (?)
leacuri...1 .

Aceste credinþe despre Muma-pãdurii nu le-am mai întîlnit nicãieri.
Numai în unele basme din Transilvania ºi din Banat, ea apare
cîteodatã ca o zînã binevoitoare, care-i ajutã pe copiii rãtãciþi în
pãdure ºi le aratã calea2.
În alte basme, se vorbeºte adesea de Muma-pãdurii, în fiecare în
chip deosebit. În multe din ele, ea-l sileºte pe eroul basmului sã-i
slujeascã timp de un an. Pe atunci anul, ca în mai toate basmele, era
numai de trei zile. În unul din aceste basme, se zice cã Muma-pãdurii
îºi avea locuinþa într-o peºterã întunecoasã, tocmai în fundul codrilor.
Bordeiul ei avea o curte îngrãditã cu gard de nuiele, iar în parii gardului
erau înfipte capete de oameni. Acolo se adunau fiarele sãlbatice, ca
sã primeascã poruncile ce le da Muma-pãdurii, stãpîna lor3.
Din Paºcani (judeþul Baia) :
Se povesteºte din bãtrîni cã un puºcaº rãtãci umblînd prin
pãdure, astfel cã fu silit a se ghemui peste noapte subt un stejar
bãtrîn, unde ºi adormi. Prin somn, numai ce aude cã-l strigã cineva
pe nume. Se trezeºte ºi, uitîndu-se în toate pãrþile, nu vede nimic.
Culcîndu-se, aude din nou strigîndu-l. Se uitã mai cu luare aminte
ºi vede sus o babã, sluþenie mare, legãnîndu-se pe picioare mereu,
rînjindu-se la el ºi chemîndu-l la dînsa. Aceea era Mama-pãdurii.
Puºcaºul cercã a pune mîna pe puºca încãrcatã, dar nu putu, cãci
frica îi îngreuiase mîna ºi degetele îi erau þepene. Îi veni în gînd
sã vîre mîna în sîn, pentru a scoate crucea ce purta la piept...
Mama-pãdurii, vãzînd crucea, într-o clipã se schimbã ; nu mai
rîdea, ci începu a plînge cu hohot, ºtergîndu-ºi lacrimile cu pãrul
despletit. Puºcaºul întrebînd-o de ce plînge, ea-i rãspunse : «Dacã tu
nu scoteai crucea, aveai s-o duci cu mine într-o veselie pînã la
sfîrºitul lumii ; dar fiindcã ai scos crucea, zile bune nu vei mai avea».

ªi spun, într-adevãr, bãtrînii cã acel om zile bune n-a mai avut cît
a trãit4.
1.
2.
3.
4.

Novacoviciu, Din comoara Banatului, II, 59.
ªãineanu, Basmele, 994.
Mera, Lumea basm., 158.
ªezãtoarea, I, 151.
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Altã poveste, tot din judeþul Baia :
Cicã era odatã o fatã ºi se duse în pãdure dupã uscãturi, ºi se
întîlni cu Mama-pãdurii. Aceasta îi zise : «Fatã bunã ºi frumoasã,
vino disearã la mine cu furca, cã þi-oi da multe bunãtãþi pentru
mîncat». Fata ascultã. Se duse deci acasã, îºi luã furca ºi mai
multe caiere, ºi ducîndu-se în pãdure, dupã multe cãutãri, fiindcã
era noapte, dete peste bordeiul în care ºedea Mama-pãdurii. Ea
strigã la uºã sã-i dea drumul, iar Mama-pãdurii îi rãspunse sã mai
aºtepte puþin. Mama-pãdurii frigea o mînã de om pe foc, ca s-o
mãnînce. Dupã ce o fripse, o vîrî sub laiþã, apoi se duse ºi-i dete
drumul. Intrînd fata în bordei, Mama-pãdurii îi zise sã se încãlzeascã
cã ea se duce în pod sã aducã mere, pere, nuci, alune ºi altele
pentru mîncat. Atunci un ºoricuþ ieºi dintr-o bortã ºi-i zise fetei :
«Fatã mîndrã ºi frumoasã, hai cu mine în bortã, cã Mama-pãdurii
s-a suit în pod sã-ºi ascutã dinþii ºi sã te mãnînce». Fata îºi luã
furca, fusul, caierele, ºi se duse cu ºoricuþul în bortã. De aci fata se
duse acasã pe sub pãmînt, iar Mama-pãdurii umbla pe deasupra
ca s-o prindã. Atunci fata intrã în casã, încuie bine uºa ºi, ca sã nu
poatã intra Mama-pãdurii, rãsturnã toate lucrurile din casã cu gura
în jos. Fiecare din lucrurile chemate de Mama-pãdurii ca sã vinã
sã-i deschidã ºi sã-i dea drumul în casã rãspundea : «Nu pot, cã
sînt rãsturnat». Numai o sticlã de pe poliþã, pe care uitase fata s-o
rãstoarne era gata sã-i dea drumul. Dar cînd vru sã se dea jos de
pe poliþã, ca sã se ducã la uºã, picã jos ºi se fãcu bucãþi. Astfel
scãpã fata de Mama-pãdurii care voia s-o mãnînce1 .
În interesanta-i colecþie de basme ºi legende, intitulatã Îngerul
Românului, C. Rãdulescu-Codin scrie despre Muma-pãdurii :
Este o femeie mare, mare, fãcutã necumpãnit ºi urîtã de mama
focului. De multe ori la ea se gãseºte iapa care face mînji
nãzdrãvani ºi la ea se gãseºte cîte o fatã frumoasã, care dã sfaturi
voinicilor ºi fuge cu ei. Sãtenii cred cã trãieºte ºi azi ºi cã, noaptea,
sperie copiii, atunci cînd se îmbolnãvesc. Ca sã-i scape, le face de
«Mama-pãdurii» cu descîntece2.

Într-adevãr, singurul leac contra bolii pricinuite lãuzelor sau
copiilor de aceastã fiinþã monstruoasã e descîntecul, însoþit de anumite
practici magice.
Mai toate credinþele noastre despre Muma-pãdurii, care schimbã
copiii ºi pun alþii, piperniciþi ºi bolnãvicioºi, în locul lor, se gãsesc la
toate popoarele din Europa. Mai pretutindeni e închipuitã ca o femeie
bãtrînã, ce locuieºte în codri sau în munþi3.

1. ªezãtoarea, I, 243.
2. Ibidem, I, 314.
3. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 835 urm., în special 845 urm.,
unde se dã ºi o bogatã bibliografie.

193

Capitolul V

Farmece, vrãji ºi blesteme
Ce sînt farmecele ºi vrãjile
Afarã de legiunile de duhuri necurate ºi de fiinþele mitologice ¬ 121
supranaturale care, dupã cum am vãzut, pot provoca bolile, poporul
mai atribuie originea acestora acþiunii rãuvoitoare a unor fiinþe
omeneºti, vrãjitorii ºi vrãjitoarele, fermecãtorii ºi fermecãtoarele.
Aceºtia, lucrînd cu vorba ºi cu fapta, pot trimite asupra omului tot
felul de necazuri ºi mai ales tot alaiul de boli de care cu greu, cu
mare greu, se poate scãpa. Fie cã au pãtruns tainele magice ale
naturii, fie cã ºi-au vîndut sufletul diavolului, ca sã le vinã
într-ajutor, puterea lor de a face rãu oamenilor e nemãsurat de mare.
Eminentul folclorist care a fost pãrintele S.Fl. Marian a încercat
sã stabileascã o deosebire între vrãjitori (vrãjitoare) ºi fermecãtori
(fermecãtoare), adicã între cei ce fac vrãji ºi între cei ce opereazã cu
farmece. Scopul vrãjilor, zice, este de a constrînge pe cineva, contra
dorinþei ºi voinþei sale, ca sã asculte ºi sã facã toate cele ce i se spun
ºi se pretind de la dînsul, apoi de a despãrþi pe doi soþi care trãiesc
în cea mai bunã înþelegere ºi armonie, sau pe doi inºi care se iubesc
ºi vor sã se cãsãtoreascã, ºi în fine, a lua somnul copiilor de þîþã ºi
laptele de la vaci, de a nenoroci sau chiar de a nimici pe cineva. Mai
pe scurt zis, scopul acestora este de a face cuiva mai mult sau mai
puþin rãu1. ªi mai departe : Vrãjitorii ºi vrãjitoarele sînt priviþi în
genere de cãtre popor ca niºte oameni fãrã de lege, lepãdaþi de
Dumnezeu, care au de-a face mai mult cu spiritele cele necurate,
pentru cã ei, în vrãjile ce le rostesc, în loc sã se adreseze lui Dumnezeu,
fiinþa supremã ºi atotputernicã, ca acesta sã le vinã într-ajutor spre
ajungerea scopului ce-l urmãresc, îºi iau de cele mai multe ori refugiul
la spiritele cele necurate sau la niºte fiinþe mitologice, ca acestea sã
le dea ajutorul trebuincios ºi sã le împlineascã dorinþa2.
Cît despre fermecãtori ºi fermecãtoare, zice cã nicicînd nu-ºi iau
refugiul la vreun spirit necurat sau la vreo fiinþã mitologicã..., ci ei
de regulã se adreseazã sau la Maica Domnului, ca aceasta sã le dea
ajutorul necesar, sau la niºte obiecte, bunãoarã cum e apa ºi roua,
despre care au deplinã convingere cã, dacã se vor spãla cu dînsele, se
vor curãþi ºi limpezi de toate aruncãturile ºi fãcãturile, de tot datul
ºi faptul, de toatã urgia ºi urîciunea ºi se vor face cu mult mai
frumoºi ºi atrãgãtori decît oricine altul... Obiectele ce se întrebuinþeazã
de fermecãtori... sînt în genere cît se poate de curate, mai ales însã
plante mirositoare, ºi au drept scop mai mult de a atrage, a fermeca,
1. Marian, Vrãji, 6 urm.
2. Ibidem, 9 urm.
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a fura minþile cuiva, ca pe urmã sã iubeascã ºi sã vorbeascã numai
cu acela care i-a fãcut pe dragoste, nicidecum însã a-l nenoroci1.
E posibil ca aceastã distincþie între vrãjitori ºi fermecãtori, între
vrãji ºi farmece, sã fi existat pe vremuri, sau sã se mai pãstreze,
poate, pe alocuri, dar astãzi, în cea mai mare parte a þãrii, am
constatat cã poporul confundã pe vrãjitori cu fermecãtorii ºi vrãjile
cu farmecele. ªi unele ºi altele se fac, de o parte pentru dragoste,
ursitã etc., de altã parte pentru urã ºi boli.
Cu toate acestea, contrar celor susþinute de pãrintele Marian,
constatãm cã termenul de vrãji, în afarã, bineînþeles, de acelea care
se fac pentru a lua mana vacilor sau rodul grîului, se folosesc în toatã
þara pentru acele încercãri inocente pe care le fac fetele, în preseara
Anului Nou ºi în ajunul Sfîntului Andrei, ca sã-ºi ghiceascã ursita.
Aceeaºi confuzie o constatãm în urmãtorul rãspuns, din judeþul
Baia, dat la un chestionar de folclor :
Farmecele se aruncã, rugîndu-te sã aibã efect asupra celui
duºmãnit. Sînt anume babe care fac farmece, ºi numai Dumnezeu
le poate distruge. De farmece ne putem apãra prin descîntece, ori
prin rugãciuni la bisericã, plãtind leturghii ºi dînd pomanã la
sãraci. Ca sã te faci vrãjitor, trebuie sã te prinzi tovarãº cu dracul,
ºi atunci capeþi atîta putere, cã poþi face sã îngheþe ºi apa în
mijlocul verii. Vrãjitorii lucreazã fiecare în vizuina lui, iar, dacã se
adunã, se duc la hotare. Vrãjitorii se servesc de dracul, iar dintre
animale, se servesc de cîine pentru deochi, ºi de gînsac pentru
fapt. Se mai servesc de diferite lucruri, cãutînd pe acele ce nici
prin gînd nu-þi trece ; pentru fapt se servesc de 99 de lucruri2.
În textele vechi, se vorbeºte adesea de farmece ºi vrãji, de fermecãtori
ºi de vrãjitori, care sînt deopotrivã osîndiþi de bisericã ºi pedepsiþi cu
tot felul de canoane. Astfel, în Pravila bisericeascã de la Govora (1640) :
Preotul, de va spune basne sau se va þinea de farmece sau de
vrãji ºi le va face vecinului sãu... sã se lase de leturghie3.
Cine va piarde ceva al lui ºi va chema vrãjitoarea de o va
întreba, patru ani sã se pocãeascã... Cine poartã farmece ºi ierbi la
grumazii lui are parte de slujirea bozilor... Cine cumpãrã ceva ºi o
farmecã spre ferinþã... vrãjitori se chiamã4.
Preotul cela ce vrãjeºte sau merge la vrãjitoriu sã se scoaþã5 .
Vorbind de femei :
Ajung acestea ºi în mai mari bezaconii (nelegiuiri), cã fac
farmece ºi vrãji ºi pierd sufletele coconilor la vreme de naºtere... ºi
beau oarecare ierbi cele ce înseºi le ºtiu... mai vîrtos vãduvele ºi
cãlugãriþele... iarã altele beau ierbi, ca sã nu facã coconi niciodatã6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marian, Vrãji, 12 urm.
ªezãtoarea, XVIII, 238.
Ibidem, 69.
Ibidem, 119 urm.
Ibidem, 112 v.
Ibidem, 29 urm.
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Se mai vorbeºte de vrãjitori în Pravila lui Matei Basarab (1652) :
Canonul 65 al Marelui Vasilie poruncéºte ca vrãjitoriul ºi cela
ce varsã cearã sau plumb, cositoriu... sau va face alt fel de vrãjie,
acela ani 20 sã nu se cuminece... ªi sã ºtiþi cã pre aceia chiamã
vrãjitori carii chiamã dracii ºi fac vrãjile, pre voi célea ce vor întru
stricãciunea oamenilor... Încã ºi aceia ce aduc vrãjitorii în casele
lor, sã le scoatã vrãji sau carii citesc stélele sau ca sã învéþe ceva
ce nu ºtiu, sau se duc la vrãjitori sau la vrãjitoare : aceia 5 ani sã
nu se priceºtuiascã... Aºiºderea ºi cei ce poartã baiere (amulete)
sau nãrocul cesta ce zic oamenii cã are nãroc omul, sau vor cãuta
de vor socoti zioa în caré s-au nãscut, bunã iaste sau rea, aceia sã
se canoneascã ani cinci...1.
Vrãjitorul ºi cela ce bagã în casa lui leacuri, descîntece sau
curãþie ca sã dobîndeascã ceva, aceia cinci ani sã cazã...2.
Sã nu se facã preot carele va fi vrãjitor, cimpoitor sau mãscãrici,
cititor de stéle sau fãcãtor de baiere...3.
Carii cred vrãjitorilor, fermecãtorilor ºi celora ce sã chiamã
gonitori de nori (= solomonari), poruncit-au de aceºtia sfîntul sãbor
ºase ani sã cazã4.
Carele se va fãgãdui sã fie preot, aceluia nu i se cade sã fie
vrãjitor sau cimpoitoriu sau sã aibã niscare învãþãturi réle sau
cititoriu de stéle sau sã facã baiere...5.
Dupã credinþa poporului, fermecãtoarele, pe unde calcã, iarba se
usucã ºi arde pãmîntul de ºapte stînjeni6.
Urmãtoarea povestire, din judeþul R. Sãrat, ne aratã cã pînã ºi
Dumnezeu se teme de isprãvile fermecãtoarelor, asupra cãrora nu
are nici o putere :
Pe cînd Dumnezeu ºi cu Sf. Petru umblau pe pãmînt, cãlãreau
într-o zi pe o cîmpie întinsã ºi pustie. Deodatã vãd o muiere bãtrînã,
cu un pãr ca lîna, care ºedea în mijlocul cîmpului, ºi lîngã ea douã
oale care fierbeau fãrã foc. Vãzînd-o, Dumnezeu zise lui Sf. Petru :
 Vezi femeia aia bãtrînã de colo, Petre ?
 Da, Doamne, rãspunse Sf. Petru.
 Sã ºtii cã are sã ne opreascã din mers, cã n-or mai putea caii
sã se miºte.
Cînd ajunserã în dreptul femeii bãtrîne, Dumnezeu a întrebat-o :
 Ce faci acolo, femeie ?
 De cele nefãcute, rãspunse ea.
 Sã stea oala din fiert, femeie, îi zise Dumnezeu.
 Sã vã stea caii din mers, Doamne!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ªezãtoarea, 315.
Ibidem, 325.
Ibidem, 335.
Ibidem, 386.
Ibidem, 597.
Voronca, Datinele, 159.
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Caii nu s-au mai urnit din loc. Vãzînd ei cã, cu toate silinþele
lor, nu mai pot înainta, Sf. Petru îi zice lui Dumnezeu :
 Slobozeºte, Doamne, oalele sã fiarbã, ca sã ne putem urni de-aici.
Atunci Dumnezeu a zis muierii :
 Sã-þi fiarbã oalele, femeie!
 Sã vã meargã caii, Doamne!
Atunci caii au pornit din loc, iar oalele au început sã fiarbã.
 Vezi, Petre, i-a zis atunci Dumnezeu sfîntului, dinaintea
fermecãtoarei ºi eu mã dau la o parte.

Tot astfel se povesteºte ºi în judeþul Vîlcea1.
De aceea se zice în popor cã Dumnezeu s-a suit la cer din pricina
nelegiuirilor fermecãtoarelor, ºi cã la sfîrºitul lumii va arde pãmîntul
de doisprezece stînjeni, ca sã-l cureþe de farmecele lor2.

Cum ºi unde se fac vrãjile ºi farmecele
¬ 122 Nu ne vom ocupa aci de vrãjile pe care le fac fetele, în ajunul Anului
Nou sau în noaptea Sfîntului Andrei, de mãritat sau de ursitã, nici
de vrãjile ºi farmecele ce fac vrãjitoarele pentru urã ºi duºmãnie, pentru
stricat casele oamenilor, pentru adusul celui dorit cãlare pe un bãþ
de alun, pentru luat mana vacilor sau rodul grîului ºi altele de felul
acesta. Vom vorbi aci numai de vrãjile ºi farmecele ce se fac pentru
a vîrî boala sau neputinþa în trupul cuiva sau, dimpotrivã, pentru a
reda sãnãtatea trupului, prin desfaceri de farmece sau prin dezlegat.
Vrãjitorii ºi vrãjitoarele, fermecãtorii ºi fermecãtoarele recurg la
diverse mijloace, cu ajutorul cãrora cautã sã-ºi ajungã scopul. Acestea
sînt : adusul, legatul, strãpunsul ºi îngropatul unei pãpuºele de cearã,
care-l înfãþiºeazã pe cel ce trebuie sã cadã victima dresurilor lor
diabolice, îngroparea ºi arderea pãrului sau a unghiilor tãiate,
fierberea bãuturilor vrãjite ºi formulele care le însoþesc.
Vrãjile ºi farmecele rele se pot face sau în casã, sau la o teºiturã,
însã numai noaptea, mai adesea la lunã nouã, cãci farmecele bune se
fac la lunã veche3.
Dar ceea ce e mai interesant e modul cum se fac aceste vrãji ºi
farmece ºi, mai ales, obiectele, lucrurile de tot felul sau ingredientele
ce se întrebuinþeazã la aceastã magie neagrã. Un corespondent din
judeþul Vîlcea ne scrie : Fermecãtoarele iau urma omului, pãmînt
de unde se încaierã cîinii ºi de unde ºed þiganii cu corturile. Descîntã,
se duc la fîntîni pãrãsite, îl petrec prin inimã de om mort, ca sã-l facã
pe acela pe care-l vrãjesc sã amorþeascã ca mortul. Cine e vrãjit se
face din om neom, ºi atunci pleacã ºi el pe la vrãjitori, ca sã-l întoarcã
ºi face masluri pe la bisericã.
Tot ce mintea omeneascã a putut sã nãscoceascã mai ciudat sau
mai scîrbos e întrebuinþat sau închipuit cã se întrebuinþeazã de
1. Ciauºanu, Superstiþiile, 289.
2. Voronca, Datinele, 157.
3. Ibidem, 315.
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vrãjitoare, ca sã îndeplineascã riturile lor magice, în înþelegere cu
diavolul, pe care-l cheamã în ajutor.
Vom cita, în cele ce urmeazã, numai o parte din elementele întrebuinþate de vrãjitoare ºi fermecãtoare în riturile lor magice : cuþit de
gãsit, secere, topor, coasã, fiare de plug pãrãsit, potcoave de gãsit,
fus pãrãsit, sitã, cui de la groapã, dinþi de pieptene, sãgeatã fãcutã
cu 9 ace de la o vãdanã, sau din 9 vîrfuri de coase, frigare fãcutã din 9
ace de fier furate de la 9 case, resteu, stropi de la moarã, þãrînã din
urma dreaptã, pãmînt de la un mormînt vechi ºi pãmînt de la 9 tîrguri,
þãrînã din locul unde s-au mîncat doi cîini, pãcurã, sãpun de la mort,
funia unui spînzurat, mînã sau ciolan de mort, degetul cel mic de la
mort, mînã ºi þeastã de strigoi, excremente de oameni, cap de pisicã
sau cîine mort, creieri de cîine turbat, os de vitã crãpatã, gîtlan de
lup, picioare de iepure, labe de liliac, piele de nevãstuicã, inimã de
porumbel, limbã de rãþoi, brotac fiert în urinã de vacã etc.
Într-un lung farmec de desfãcut faptul  o boalã despre care
vom vorbi peste puþin  se pomenesc cu multe amãnunte numeroasele elemente de care se serveºte vrãjitoarea. Citãm din colecþia
publicatã de S.Fl. Marian, Vrãji, farmece ºi desfaceri :
De i l-o suflat
Cu cenuºã din obroc,
Cu gîtlan de lup,
Ori cu scurmãturã de cioarã,
Cu labe de iepure,
Ori cu cuib de rîndunicã pãrãsitã,
Cu usturoi împuþit,
Ori îi face cu lut
Ori cu mãlai mãnunþel,
De la cuptor pãrãsit,
Ori cu mîncãturi de cîine,
Ori cu lut din rîpã...
Unde cîinii s-au mîncat ;
ªi de i-o fãcut fapt
De-i face în pãdure,
Cu piedicã de la mort,
La un rug de mure,
Ori cu mãsurã de la mort,
Ori la un butuc cãzut,
Ori cu lumina
Ori la teºiturã,
Ce s-a þinut mortului în mînã.
În picioare cu þepuºe
Ori îi face fapt
De nouã feluri de lemn,
Cu scãldãtoarea,
ªi fãcînd, le bate
În care mortul s-a scãldat,
Cu muchea securii,
Ori cu gunoi mãturat
Ori cu muchea bãrzii,
Dupã mort ;
Ori îi face fapt
Ori îi face fapt
Cu cuie de fier gãsite,
Cu cioturi de pînzã,
Ori cu fuse pãrãsite,
Ori cu aþã
Ori cu linguri pãrãsite...
De mãturã pãrãsitã,
Ori îi face fapt
Ori cu aþã de la sac,
Cu unturã de arici,
Cu fãinã furatã
Ori cu maþe de arici,
De la altã casã ;
Ori cu crieri de mîþã,
Ori îi face fapt
Ori cu cap de ºoarec,
Cu clonþ de cioarã,
Ori cu scîrnã de mîþ
Cu cap de pupãzã,
Ori cu scîrnã de om
Cu ochi de codobaturã
ªi cu dohot negru,
ªi cu hîrburi
De pe drum aflat.
Din nouã tîrguri,
Ori îi face fapt
Cu hîrb de oalã pãrãsitã,
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Ori de strachinã pãrãsitã,
Cu hîrb de ºip pãrãsit,
Cu pietre din nouã vaduri,
Cusute cu mãtase roºie
În gurã la nouã broaºte ;
Ori i-a fãcut fapt cu aþa
Cu care s-au întors trei buhai.
Ori s-au întors ºapte,
Ori s-au întors nouã
ªi a întors lumea ºi norodul...
Ori i-a fãcut
Cu cearã de la mort
În vatra focului...
Ori a prins un rac
ªi l-a þinut nouã zile
Într-o ulcicã nouã,

Cu apã neînceputã...
De i-a fãcut
Cu lut de la mormînt
De om mort, din þinterim,
ªi i-a îngropat
În crucile drumului
Unde se-ntroloacã
Trei garduri la un loc,
Ori i-a pus sub piatrã
Dinaintea uºii
Sã calce-n picioare...
Veniþi, alergaþi...
Cã eu trimit faptul
Din vad în vad
Pe capul celui vinovat...1.

Se mai gãsesc ºi alte elemente în farmecele de desfãcut publicate
în aceastã colecþie (pp. 207-227), dar ne oprim aci.
Sã nu se creadã însã cã aceste ingrediente cu care se vrãjeºte ºi
se fac farmece la noi sînt ceva specific românesc. Le regãsim, mai
mult sau mai puþin asemãnãtoare, în practicile magice ale tuturor
popoarelor europene.
Sã citãm de curiozitate, o reþetã, întrebuinþatã de vrãjitoarele
spaniole : Se iau broaºte rîioase, nãpîrci, ºopîrle, melci ºi gîngãniile
cele mai urîte ce se pot gãsi. Se jupoaie cu dinþii broaºtele ºi tîrîtoarele ;
se pun într-o oalã cu oase de copii nãscuþi de curînd ºi cu creierii
cadavrelor dezgropate de la biserici. Se fierb toate laolaltã... ºi apoi
se blagoslovesc de diavol2.
Shakespeare, care, în dramele sale nepieritoare, a intercalat foarte
adesea credinþele populare ºi superstiþiile din þara lui, ne oferã în
Macbeth o formulã tot atît de ciudatã. Una din vrãjitoare pune sã
fiarbã într-o cãldare, o datã cu mãruntaiele otrãvite ale unui personaj
din tragedie, o broascã rîioasã, o fîºie de ºarpe, un ochi de salamandrã,
o labã de broascã, puf de liliac, o limbã de cîine, limba în furculiþã a
unei vipere, un picior de ºopîrlã, o aripã de cucuvaie, solzi de balaur,
colþi de lup, mumia unui vrãjitor, rînzã ºi înghiþitoare de rechin,
rãdãcinã de cucutã, culeasã noaptea, ficat de ovrei afurisit, fiere de
þap, ramuri de tisã tãiate în timpul unei întunecimi de lunã, un nas
de turc ºi buze de tãtar, un deget al unui copil de femeie stricatã,
nãscut într-un ºanþ ºi sugrumat la naºtere..., iar totul, dupã ce a
clocotit îndeajuns, rãcit cu sînge de maimuþã3.
Bolile aruncate asupra cuiva de cãtre vrãjitoare ºi fermecãtoare,
din îndemnul altuia, duºman al celui vizat, se fac cu vorba ºi cu
fapta. Vorba este farmecul sau vraja pe care o rosteºte ; fapta e unul
1. Marian, Vrãji, 198 urm.
2. Chesnel, Dict. des superst., 1116.
3. The tragedy of Macbeth, act. IV, sc. 1.
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din acele elemente pomenite mai sus, ºi din care unele sînt trimise în
casa celui duºmãnit, sau se pun în bãutura ori în mîncarea lui, de
unde apoi i se trage boala.
Aceste mijloace întrebuinþate de vrãjitoare ºi fermecãtoare le
numeºte poporul : adusãturã, aruncãturã, fapt sau fãcãturã etc.

Adusãtura
Adusãtura e orice boalã adusã în casã prin farmecele sau vrãjile ¬ 123
unui duºman1. Un rol de cãpetenie în vrãjitorie, cînd e vorba sã se
trimitã boala în casa cuiva, îl joacã broaºtele, socotite drept creaturi
ºi unelte ale diavolului. Sã pomenim cîteva din credinþele poporului
în legãturã cu acest rol al batracienilor.
De-þi intrã o broascã în casã, e semn cã cineva þi-a trimis-o cu
farmece. Atunci trebuie cu un bãþ s-o dai afarã ºi sã zici : Du-te la
cine te-a trimis, cãci la noi nu eºti primitã. Cu ce te-a trimis, dã-i lui,
ºi de capul lui sã fie2.
Dacã cineva e bolnav ºi-i vine pe înserate o broascã la uºã sau în
casã, crede cã-i trimisã pentru farmece ; de aceea o împlîntã într-o
þepuºã ºi o pune în pod la fum3.
Cînd vine broasca în casã, s-o alungi cu mãtura ºi sã pui foc pe ea,
cãci e trimisã la rãu4.
Cînd vin broaºte în casã, lumea crede cã sînt descîntate ºi trimise
sã aducã huet, boalã, moarte5.
Aceleaºi credinþe le regãsim ºi la alte popoare.
În Franþa, se zice cã broaºtele sînt trimise de vrãjitoare6. Cînd îþi
vine vreuna în casã, trebuie înþepatã cu un bãþ ascuþit7.
În Germania ºi în Elveþia, un broscoi care-þi vine în odaie e semn
de nenorocire8.
Saºii din Transilvania se pãzesc din calea unei broaºte rîioase,
crezînd cã e o vrãjitoare9.
În Boemia : Dacã în noaptea de întîi mai se ivesc broaºte, trebuie arse cu un fier înroºit în foc, cãci sînt vrãjitoare care au luat
chipul lor10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hasdeu, Etymol., 408.
Gorovei, Credinþi, 347.
Ibidem, 348.
Rev. T. Pamfile, I, 39.
Voronca, Datinele, 972.
Sébillot, Folkl. de France, III, 265.
Rolland, Faune III, 49 ; Mélusine, I, 555.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 282 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
V, 613.
9. Haltrich, Siebenb. Sachs., 292.
10. Grohmann, Aberglaub., 83.
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Aruncãturile
¬ 124 Farmecele numite aruncãturi se fac din douã motive :
1. Ca sã vîre boala în trupul unui duºman.
2. Cu nici un gînd rãu împotriva unei anumite persoane, ci numai
pentru a scãpa însuºi de boalã.
Dacã cineva cade într-o boalã grea, scrie pãrintele Marian,
aºa cã nicidecum nu-i vine a lucra, ci tot una stã supãrat, sau îi
vine dor numai de ducã, sau alte cugete rele îl cuprind, se crede cã
atare vrãjitoare sau vreun duºman i-a aruncat niºte farmece în
cale, ºi el de aceea s-a îmbolnãvit aºa de rãu, pentru cã a cãlcat în
aruncãturile acestea1. Iar în alt loc : Dacã cineva... a cãlcat într-o
urmã rea, peste niºte aruncãturi sau fãcãturi vrãjite, ºi din cauza
aceasta au început sã-l doarã picioarele aºa de tare, cã de abia se
poate urni dintr-un loc în altul, sau chiar de fel nu se poate urni,
cu nimic nu se poate aºa de iute ºi de uºor vindeca...2.

De aceea omul trebuie sã se pãzeascã de a cãlca în aruncãturi ºi
mai ales sã se fereascã de a ridica lucruri pe care le vede pe drum.
Fus sau ac de gãsit sã nu le iei, cãci poate a fãcut cineva de
ursitã cu ele, ºi anume l-a aruncat3.
Aþã sau curmei de gãseºti, sã nu iei, cã-þi poþi lua boalã, junghi
sau huit, cãci nu ºtii cu ce farmece le-o fi aruncat cineva4.

Faptul
¬ 125 Dintre toate farmecele care se fac cu scopul de a trimite boala în
trupul cuiva, acela de care se teme lumea mai mult e faptul sau fãcãtura,
sinonime poate cu datul sau dãtãtura, termeni mai rar întrebuinþaþi.
Reproducem dintr-un articol, publicat într-o revistã de folclor,
urmãtoarele amãnunte interesante privitoare la acest farmec :
Faptul este o boalã care nu vine de la Dumnezeu sau din alte
pricini întîmplãtoare, ci este, cum se crede de popor, rezultatul
unor fermecãtori sau vrãji femeieºti. Dacã cineva, ºi mai ales vreo
femeie, are ciudã pe alta, ca sã se rãzbune, aleargã ºi la acest
mijloc, adicã îi face pe fapt. ªi iatã cum. Femeia ce vrea sã dea
aceastã boalã cuiva, în 7 duminici, pe cînd preotul e în slujbã, ºi
mai ales cînd toacã, strînge din 7 feluri de seminþe de oricare
plante, cîte 7 boabe de fiecare fel, ºi punîndu-le într-un sãculeþ, le
descîntã, adicã, chiar cînd le strînge, le meneºte pe omul cãruia
vrea sã-i facã rãu. Dupã ce a împlinit astã lucrare, toate aceste
seminþe le fierbe într-o oalã nouã furatã, cu apã strînsã tot în
acele 7 duminici, sau numai cu apã neînceputã dintr-o duminicã
1.
2.
3.
4.

Marian, Descîntece, 25.
Idem, Vrãji, 140 urm.
Voronca, Datinele, 1069.
Ibidem, 1074.
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dimineaþa. O datã fierte, se duce sau trimite pe altcineva de le
duce ºi le toarnã în calea omului menit, bunãoarã în pragul uºii, la
poartã sau portiþã, în cãrarea pe unde ºtie cã trece mai ades etc.
Cine calcã întîi, acela numaidecît se umple de boalã, ºi dacã cumva
a cãlcat cel menit, cu atîta boala, adicã faptul, e mai greu ºi mai
furios, iar omul în mai greu pericol de a fi scãpat. Dacã faptul e
menit ºi dat în ziua de Paºti, e fãrã leac ; dacã e dat într-o duminicã,
iar e greu, dar cu mijloc de lecuire ; ºi dacã-i dat într-o zi lucrãtoare,
e fãrã pericol. Se mai spune cã unele femei vrãjitoare clocesc un ou
de pãrãsiturã, la subþioarã, 9 zile ºi apoi, cînd ciocneºte (!), atunci
ea îl meneºte ce sã se facã : pui, vrabie, muscã, gîndac sau altceva ;
iar cînd va fi flãmînd, sã se poatã preface în pui de gãinã, ca sã-l
poatã hrãni. Se spune cã acesta este lucrul rãu sau dracu, ºi
are putere mare în rele. Pe acesta îl trimit unele femei, care îl au,
sã ducã farmecele pentru fapt în calea celui menit. Dacã cineva
calcã în faptul dus de acest lucru rãu, n-are leac ºi moare peste
trei zile. Omul care a cãlcat în fapt, îndatã începe sã îl mãnînce
pielea cumplit peste tot trupul ºi-i vine durere de cap. De la o
vreme, încep sã-i iasã peste tot corpul o mulþime de bube mãrunte
ca pãsatul, sau mari ºi late, sau de diferite mãrimi. Unele sînt
mari, roºii, late ºi rotunde ca niºte gologani de 5 bani. Îndatã ce au
ieºit aceste bube, mîncãrimea pielii e aºa de mare, încît omul nu
mai poate sta pe loc. De la o vreme, bubele acelea se tot lãþesc pînã
se ajung una cu alta, ºi se face pielea groasã ºi tare ca un potlog,
ºi omul are un chin nespus ºi o arºiþã cumplitã. Se spune cã cel
mai bun mijloc de lecuire, în acest caz, e sã chemi îndatã o babã
care ºtie a desface, adicã a descînta de fapt... Faptul se zice cã este
de 12 feluri ºi are fiecare fel cîte un descîntec, ºi dacã cel ce
descîntã nu cunoaºte bine fiecare fel de fapt, spre a-i aplica
descîntecul lui, omul nu se lecuieºte. ªi animalele care calcã întîi
în dãtãturile de fapt încã se îmbolnãvesc...1

Fapt (pl. fapþi) se mai numeºte ºi omida unui fluture foarte mare,
cãruia poporul îi zice strigã (Acherontia atropos). Aceastã omidã,
groasã ºi lungã uneori de 8-10 cm, de culoare verde-gãlbuie, cu dungi
albastre, dacã se vrãjeºte de fermecãtoare, se umple pe periºori de
argint viu. Aceºti fapþi sînt duºi sau sorociþi sã se ducã la persoanele
împotriva cãrora se vrãjeºte ºi se aruncã în doniþa cu apã sau în
fîntîna din care scoate apã de bãut. Cine bea din aceastã apã, nu e
bine de el, cãci capãtã boala numitã fapt, se umple de bube rele ;
fapþii îi ies pe gurã ºi pe nas, iar omul, dupã ce i-au ros mãruntaiele
ºi ficaþii, moare în chinuri grozave2.

1. ªezãtoarea, I, 157 urm.
2. Marian, Insectele, 272 urm. ; ªezãtoarea, XII, 196.

202

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

Argintul viu
¬ 126 Farmece pentru trimiterea bolii în trupul cuiva se mai fac de vrãjitoare
cu argint viu.
Citãm cîteva comunicãri interesante, trimise lui Hasdeu1 privitoare
la farmecele ce se fac cu acest metal.
Vrãjitoarea descîntã argintul viu ºi-l trimite cui i se porunceºte.
Argintul viu pleacã singur de la vrãjitoare ºi, ajungînd în casa
unde e hotãrît, se risipeºte în cofe, în strãchini, în aºternuturi ºi
în toate lucrurile din casã. Cei din casã cîteodatã îl vãd, dar nu pot
face nimic ca sã-l depãrteze. Din toþi cei din casã nu se îmbolnãveºte
decît acela care e ursit de vrãjitoare. Bolnavul simte un fel de cîrcei
în tot trupul ºi se umple de spuzealã, dînd din ea un fel de apã.
Aceasta nu se poate vindeca decît numai prin descîntece ºi fumuri2.
O fermecãtoare urseºte pentru cineva cîteva dramuri de argint
viu, care pleacã singur, rostogolindu-se pe pãmînt, pînã ajunge în
casa aceluia, se lipeºte de el sau intrã în el ºi-l slãbeºte din zi în zi,
pînã se usucã ºi moare...3.
Prin dare de argint viu se înþelege cînd un duºman ia mercur
ºi-l descîntã, trimiþîndu-l la cutare, ca sã-l bea în apã, în vin, în
rachiu, ºi atunci, dupã trei zile sau patru sau dupã cum îl meneºte,
îi ies pe trup bube albe, umplute cu un fel de apã veninoasã4.
Dacã o femeie a rãguºit, sau i s-a spuzit ori umflat corpul, atunci
zice cã i-a dat argint viu, ºi aleargã la vrãjitoare ca sã-i descînte5 .
Iatã ce se crede în judeþul Vîlcea despre efectele argintului viu,
trimis cuiva :
Se ºtie cã argintul viu este foarte mult întrebuinþat în vrãjitorie.
Între alte descîntece ºi vrãji pe care le fac cu el solomonarii, este
ºi «dãtãtura cu argint viu», în care argintul viu este trimis, pe
drum, peste garduri sau vîlcele, la locul sau la omul care i-a fost
sorocit, pentru a face diferite neajunsuri : dezbinare, vrãjmãºie,
stricare de zãgazuri, înecuri º.a.
Cînd se întîmplã de trece prin vreun cîrd de gîºte, pãsãrile
încep a se muºca una pe alta, ºi trebuie sã le descînþi, cãci altfel
rãmîi fãrã ele6.
Cam acestea sînt cele mai de seamã din mijloacele întrebuinþate
de vrãjitoare sau fermecãtoare ca sã-l facã pe cineva din om neom,
trimiþîndu-i felurite boli în trup. Aceste boli se manifestã mai adesea
prin bube, care apar pe tot corpul sau numai pe o parte a trupului ;
apoi sînt bubele dulci, damblaua, cîrtiþa, albeaþa ºi foarte adesea
junghiurile. Acestea se capãtã dacã i se pune cuiva cuþitul. Tot
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hasdeu, Etymol., 1620 urm.
Judeþele Ialomiþa ºi Muscel.
Judeþul Ialomiþa.
Judeþul Putna.
Judeþul Buzãu.
Ciauºanu-Fira-Popescu, Folklor., 140.
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trupul celui duºmãnit simte numai împunsãturi de cuþite. Trebuie
atunci sã i se descînte, înfigîndu-se un cuþit dupã uºã. Dacã-l scoate
apoi ºi are vîrful ruginit, nu mai încape îndoialã cã bolnavului i s-a
pus cuþitul1.

Paza de farmece
Ca sã nu se prindã farmecele de cineva, spre a fi ferit, cu alte cuvinte, ¬ 127
de uneltirile vrãjitoarelor, e nevoie de anumite acte simbolice, sã
poarte amulete speciale sau sã se îngrijeascã cu oarecare talismane.
Cele mai recomandate sînt urmãtoarele :
a) Sã-ºi îmbrace cãmaºa sau haina pe dos, ori sã-ºi încalþe unul din
ciorapi sau amîndoi pe dos. În acelaºi mod se procedeazã în
Franþa, în Spania, în toatã Germania, probabil ºi aiurea2.
b) Se întoarce scaunul ºi toate lucrurile din casã, ºi atunci merg
farmecele înapoi asupra aceluia ce le-a trimis3.
c) Copilul trebuie cîntãrit îndatã dupã naºtere, ca sã nu se prindã
niciodatã farmecele de el. De altfel, se recomandã ºi oamenilor
mari sã se cîntãreascã des, mai ales în ziua de Sf. Gheorghe, ca sã
se apere de farmece. Tot aºa cred ºi românii din Macedonia,
bulgarii, sîrbii ºi huþulii4.
d) Se pune noaptea sub cap un cuþit cu vîrful în afarã5. Cuþitul joacã
ºi la multe alte popoare un mare rol în credinþele privitoare la
alungarea farmecelor6.
e) Trebuie pus vãtraiul ºi toporul, cuþitul ºi mãtura lîngã uºã. Se
presupune cã mãtura ºi vãtraiul alungã, iar toporul ºi cuþitul taie
farmecele trimise, ºi aºa nu se pot apropia de om7. Toate aceste
obiecte se întrebuinþeazã ºi la alte popoare ca mijloc de a se apãra
de vrãji.
f) Cînd pleci de acasã, toarnã foc sau spuzã sub prag ºi treci, ca sã
nu se lipeascã farmecele de tine, ci sã se întoarcã asupra aceluia
care le-a trimis8.
g) E bine sã þii la casã un cîine negru, o pisicã sau o gãinã neagrã,
cãci te apãrã de farmece9. Culoarea neagrã a animalelor, fiind un
mijloc eficace de alungare a farmecelor, se recomandã, în acelaºi
scop, sã se mãnînce întîiul ou al unei puici negre10. La toate
1. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 34, 36 ; Pamfile, Boli, 10, 22 ; Laugier,
Etnogr. medic., 96.
2. Seligmann, Der böse Blick, II, 222.
3. Voronca, Datinele, 518.
4. Candrea, Iarba fiarelor, 110 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 261 urm.
5. Voronca, Datinele, 577.
6. Cf. Seligmann, Der böse Blick, II, 15 urm.
7. Voronca, Datinele, 581.
8. Ibidem, 1213.
9. Ibidem, 466 ; Marian, Ornitologia, II, 255 ; Gorovei, Credinþi, 265.
10. Voronca, Datinele, 426.
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popoarele din Europa ºi, în parte, la cele din Asia, culoarea neagrã
e un bun prezervativ contra vrãjilor ºi deochiului1. În special,
cîinele, pisica ºi gãina de aceastã culoare sînt considerate la multe
popoare, întocmai ca la noi, ca mijloace sigure de a þine departe
de casã farmecele2.
h) Sã pui 9 sau 12 fire de grîu pe sfînta masã, în altar, fãrã sã ºtie
preotul. Pe acestea, dupã ce slujeºte popa 12 liturghii, sã le iei ºi
sã le pãstrezi cu anafurã, cã nici un farmec nu se va mai putea
apropia de casã. Uneori se recomandã sã faci cu sfredelul niºte gãuri
în cele patru cornuri ale casei ºi sã pui aceste fire de grîu înãuntru3.
i) Se pune o cãpãþînã de cal într-un par al gardului. Acest mijloc de
apãrare contra farmecelor e foarte rãspîndit. E practicat în toatã
Germania, unde e pomenit de Tacit4, în veacul I d.Hr. Tot astfel
se procedeazã în Scandinavia ºi în Islanda, în Franþa, în Polonia,
la bulgari, sîrbi, letoni ºi unguri, la tãtarii din Crimeea, în Caucaz,
în Tripolitania etc.
j) Se poartã anumite amulete, mai adesea : un inel fãcut dintr-o
monedã cãpãtatã de pomanã5 sau argint viu6. Mireasa poartã, în
ziua cununiei, o pãpuºã, iar mirele pune la brîu un cuþit7.
Ne oprim aci. Ar mai fi multe de spus despre farmece ºi vrãji, dar
numai într-o lucrare specialã asupra lor s-ar putea da toate amãnuntele
cu privire la puterea lor nefastã. Cred însã cã cele expuse aci, pe
scurt, sînt de ajuns pentru a ne lãmuri asupra acestei pãrþi importante din folclorul medical.

Blestemele
¬ 128 Am mai avea ceva de spus asupra unei alte cauze care provoacã
adesea boala în trupul omului : vreau sã vorbesc de blestemele ce se
rostesc împotriva cuiva. În special femeile, la cea mai micã supãrare
sau necaz ce-l au asupra cuiva, nu contenesc a sporovãi din gurã,
rostind blesteme grozave. Reproduc din lucrarea despre Boli ºi
leacuri a lui T. Pamfile (p. 2) urmãtoarele rînduri caracteristice :
De munceºti, ele te blastãmã «sã te munceascã dracii» ; de vei
ºedea, «ºedea-þi-ar stîlpul la cap» ; de vei juca, «juca-te-ar Rusaliile» ;
de vei dormi, «dormire-ai somnul morþii» ; de vei cînta, «cînta-þi-ar
dracul la ureche» ; de vei citi, «citi-þi-ar popa» ; de vei mînca,
«mînca-te-ar viermii ºi veninul» ; de vei bea, «bea-te-ar ºerpii ºi
tãunii» ; de nu le-auzi, «n-ai mai auzi cucul» ; de nu le vezi, «n-ai
mai vedea faþa soarelui» ºi cîte altele. ªi unele din aceste blãstãmuri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seligmann, Der böse Blick, II, 243 urm.
Ibidem, 120, 122, 124.
Voronca, Datinele, 133, 318.
Annal., I, 61.
Gorovei, Credinþi, 266.
Hasdeu, Etymol., 1619.
Gorovei, Credinþi, 1267 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 241.
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«se lipesc», adicã se îndeplinesc, fiindcã femeia este «pocitã la
gurã», adicã în legãturã sau sub stãpînirea diavolului. Pentru ca
aceste blãstãmuri sã nu aibã nici o înrîurire asupra celui blãstãmat,
se crede cã acesta trebuie sã poarte inel, de-i bãrbat, cercei, de-i
fatã, de care sã se lipeascã blãstãmurile.

Nenumãrate sînt blestemele ce-i ies românului din gurã, cînd îl
scoþi din fire, dar nici femeii nu i-a tors mã-sa pe limbã, ºi imprecaþiile pe care le rosteºte cîteodatã sînt zguduitoare. Spicuim, la
întîmplare, cîteva din cele mai obiºnuite :
Lovi-te-ar boala (sã te loveascã)!  Arde-te-ar focul!  Mînca-l-ar
focul sã-l mãnînce!  Sãri-i-ar ochii!  Mînca-l-ar viermii!  Sã
se-aleagã praful ºi pulberea de capu-þi!  Sã n-apuci ziua de mîine! 
Cãlca-te-ar nevoia!  N-ai mai cãlca iarbã verde!  Sã se topeascã
carnea pe tine ca lumînarea!  Mînca-þi-aº coliva!  N-ai mai
ajunge sã-þi cînte cucul la anul! etc.

Dar nici blestemul ibovnicei pãrãsite nu e mai uºor. Citãm dintr-o
poezie popularã din nordul Moldovei urmãtorul blestem caracteristic :
Du-te, bade, fãtul meu,
Sã te-ajungã dorul meu,
Unde-o fi glodul mai rãu ;
Sã te-ajungã jalea mea,
Unde-o fi calea mai grea.
Mîna stîngã
Sã þi-o frîngã,
Mîna dreaptã sã-þi sclinteascã,
Limba-n gurã sã-þi muþeascã,
Sã duci frîul cu dinþii,
Sã mîi calul ca muþii,
Sã te vadã pãrinþii.
Sã-þi aduci, bãdiþ, aminte
Cã-i blãstãm de oare-unde.
Nu-i blãstãm de la mãicuþã,

Cã-i blãstãm de la drãguþã.
Bade, bade, fãtul meu,
Sã te-aducã Dumnezeu
Sã vii iar în satul meu ;
Sã îmbli prin sat
Dupã cãpãtat.
Sã te-aducã Dumnezeu
Sã vii la bordeiul meu,
Sã te miluiesc ºi eu
Cu cîrmoaja cea uscatã
Pe cea poliþã-aruncatã,
Cu rufa cea lepãdatã,
De cînd era moaºa fatã ;
ªi cu niºte cioareci rãi,
De cînd era moºu holteiu1.

Dintr-o poezie popularã din Transilvania :
Dare-ar, bade, Dumnezeu,
Sã fie pe gîndul meu!
Sã te-ajungã dor cumplit,
Sã laºi lingura pe blid,
Sã ieºi afarã plîngînd
ªi pãrul din cap smulgînd!
Sã te batã, badeo, batã,
Nouã boale dintr-o datã,
Nouã boale ºi-o lingoare
Din arat pînã-n cãrat,
1. ªezãtoarea, I, 9 urm.
2. Jarnik-Bîrseanu, Doine, 265 urm.

Din culesul cînepii
Pînã-n ruptul cãmãºii!
Cînd vei crede cã þi-i bine,
Sã vie popa la tine ;
Cînd vei crede cã te scoli,
Sã vie popa cã mori ;
Cînd va fi la primãvarã,
Sã te scoaþã ºase-afarã :
Doi de mîini, doi de picioare,
Doi de dalbe brãþiºoare2!
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Capitolul VI

Deochiul
Ce este deochiul ?
¬ 129 Dintre toate credinþele noastre strãvechi, privitoare la cauzele bolilor,
aceea pe care o gãsim nu numai la toate popoarele din Europa, ci la
întreaga omenire de pe faþa pãmîntului, e credinþa în deochi. Ceva
mai mult. Pe cînd celelalte credinþe ºi superstiþii sînt împãrtãºite
numai de masele inculte ºi de populaþiile sãlbatice sau semicivilizate,
acelea privitoare la deochi au prins rãdãcini adînci pînã ºi în sufletul
acelora pe care cultura ar fi trebuit sã-i facã mai sceptici ºi nu atît de
lesne crezãtori ca poporul de rînd. Aceasta se explicã prin faptul cã
efectele aºa-numitului deochi s-au arãtat, în unele cazuri, aºa de
uimitoare, încît au pus pe gînduri ºi pe cei mai luminaþi, zdruncinîndu-le neîncrederea ºi scepticismul.
Ce este, de fapt, deochiul ?
În dicþionarul manuscris al neobositului cãrturar care a fost
marele-vornic Iordache Golescu, ºi ale cãrui file îngãlbenite zac
neutilizate în rafturile bibliotecii Academiei Române, citim urmãtoarele însemnãri :
Dãochez înseamnã cã vatãm oarece cu ochii, cu vederea, cu
uitãtura. Adicã uitîndu-mã la oarece, se vatãmã acel lucru atît de
rãu ºi pãtimeºte atît de mult, încît de este copil sau vreo vitã,
peºin se îmbolnãveºte ºi moare. De este sticlã, crapã, plesneºte.
De este vas de pãmînt, se sfãrîmã, se sparge. De este casã, se
prãpãdeºte. De este vie, se stricã viþa cu totul, de nu mai dã rod. ªi
alte multe asemenea zic pentru dãochiat, încît nu e de crezut ; dar
se întîmplã cu adevãrat de multe ori mari boli, mari vãtãmãturi ºi
mari stricãciuni, mai ales ºi mai des la copii. ªi, dupã cum zic, cel
ce are aceastã patimã, cînd dãoache pe cineva, simte cã-l dor ochii,
simte o iuþime, o usturime, o arsurã la ochi. Are ºi mare ºi înfocatã
dragoste ºi plãcere cãtre acel lucru ce vede, încît de-ar putea sã-l
înghitã de viu. Dohtoria dãochiatului alta nu este decît, dupã
obiceiul vechi, cel de dãoache vreun copil, sã scuipe asupra
copilului de trei ori sau sã dea semn de la el însuºi ºi cu acel semn
sã-l afume pe copil. Cel ce nu voieºte sã se dãoache, scuipã de trei
ori în sînul sãu. Ca sã nu se dãocheze copiii, obiºnuiesc doicile de
atîrnã la capul copiilor usturoi sau un semn de postav roºu, sau
vreun ban mare de argint, de aur, sau scule frumoase, care se zic
semne de dãochiat, ca, uitîndu-se cel ce dãoache la copil, sã vazã
mai întîi acele semne. ªi, aºa, mergînd vederea, uitãtura întîi la
acele semne, se rispeºte pe acolo veninul dãochiului ºi scapã
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copilul. Iar usturoiul în adevãr este dohtorie împotriva dãochiatului,
cã iuþimea lui birueºte iuþimea ochilor înveninaþi a celui dãochietor.

Acum, dupã lãmuririle lui Iordache Golescu asupra înþelesului pe
care-l dã poporul deochiului ºi asupra efectelor lui funeste, sã examinãm pe rînd, în mod amãnunþit, tot ce se ºtie despre acest vehicul al
bolilor, despre acest agent nimicitor al mulþumirii, al bunei stãri ºi
al fericirii omeneºti.

Cum se provoacã deochiul
Deochiul se poate provoca prin simpla uitãturã sau cu vorba.
A) Prin uitãturã
O singurã privire e adesea de ajuns ca sã zdruncine sãnãtatea cuiva, ¬ 130
sau sã aducã, într-un fel sau altul, vãtãmare, nu numai omului, în
special copilului, ci chiar vitelor ºi plantelor. Ba chiar  lucru de
necrezut  efectele acestei priviri sînt uneori resimþite chiar de
obiectele neînsufleþite. Urmãrile fatale ale simplei uitãturi, fãrã a se
recurge la nici o formulã sau ceremonie magicã, constituie caracterul
propriu al deochiului, al acestei acþiuni funeste care-l deosebeºte de
toate celelalte mijloace întrebuinþate de cineva cu scopul de a vãtãma,
cum sînt vrãjile, farmecele, blestemele etc.
Aceastã uitãturã, cãreia i se atribuie o putere magicã aºa de
grozavã, e îndreptatã adesea cãtre cineva sau ceva fãrã nici o rãutate,
fãrã nici un gînd de a-i aduce vãtãmare. Ba chiar dimpotrivã, ea
poate sã fie plinã de dragoste sau de admiraþie. Puterea dãunãtoare
a acestei priviri e, în cazul acesta, independentã de voinþa lui, e un
fel de vrajã involuntarã, provocatã numai de însuºirea nenorocitã pe
care o are de a deochea. Aceastã grozavã însuºire o au unele persoane
de la naºtere, iar altele o capãtã mai tîrziu, datoritã unor anumite
împrejurãri.
Îºi poate închipui oricine cît de primejdioasã poate deveni aceastã
uitãturã, cînd e îndreptatã cu urã sau cu invidie asupra cuiva, cînd
pizmuitorul rîvneºte la fericirea altuia, cînd firea lui rãutãcioasã nu
se poate împãca vãzînd bunãstarea, frumuseþea sau sãnãtatea
deplinã a altei persoane. În cazul acesta, acþiunea vãtãmãtoare a
privirii deochetorului e voluntarã, invidiosul doreºte cu tot dinadinsul
sã facã rãu ºi nenorocita victimã resimte imediat urmãrile grozave
ale acestei acþiuni.
B) Cu vorba
Cînd cineva exprimã prin cuvinte admiraþia de care e cuprins faþã de
o persoanã frumoasã, sãnãtoasã, fericitã sau înzestratã cu calitãþi
deosebite, ori dacã aduce laude peste mãsurã aceluia ce posedã aceste
însuºiri, deochiul e gata. Ba însuºi vorbitorul se poate deochea singur,
cînd aratã cu vorba cã e pe deplin mulþumit de starea sa, sau cînd dã
a înþelege cã e peste mãsurã de fericit. Singurul mijloc de a evita
grozavele urmãri ale acestor laude exagerate este expresia sã nu-i
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fie de deochi! sau de nu m-aº deochea! ºi altele de felul acesta, pe
care le gãsim la mai toate popoarele din Europa. Germanii exclamã :
Unberufen!, Unbeschrieen, Nichts für ungut!, Gott sei Dank!
sau Gott behüts! etc. Italienii întrebuinþeazã expresia : Che Dio lo
benedica! sau Se malocchio non vi fosse!. Englezii se servesc de
formulele : May no evil befall us! sau Heaven shield us (from harm)!.
Francezii : Touchons du bois! etc. Popoarele balcanice întrebuinþeazã
de asemenea diverse expresii pentru a se feri de efectele deochiului.
Grecii moderni exclamã : naV mhV seV piavsh/ mavti sau naV mhV basaqh~/!
ori  ;qouV, ;qouV, sovrda! ; albanezii : Zoti e baftë mirë! ; bulgarii :
da ne mu sâ uroki! ; sîrbii : da ne ureåem! sau ne bud uroka!.
Grecii ºi romanii, care credeau ca ºi noi în acþiunea funestã a
deochiului, îºi închipuiau cã sãnãtatea deplinã, frumuseþea neobiºnuitã, bunãstarea cea mai mulþumitoare sau fericirea desãvîrºitã
aþîþau invidia zeilor. Aceºtia nu priveau totdeauna cu ochi buni
fericirea omului ºi fãceau adesea tot ce le sta în putinþã ca sã nimiceascã
aceastã fericire sau sã transforme traiul acelora pe care îi invidiau
într-o viaþã amãrîtã, plinã de tot felul de necazuri.
Trebuia deci sã fii prudent la vorbã, sã nu te arãþi prea mulþumit
de starea ta înfloritoare, sã nu te lauzi cã eºti peste mãsurã de
fericit, cãci puteai sã te deochi singur. ªi nici altora sã nu le fi adus
laude pentru înfãþiºarea lor de invidiat sau pentru starea lor prosperã.
Laudele care întreceau mãsura puteau sã atragã asupra aceluia
despre care era vorba toatã invidia rãutãcioasã a zeilor. De aceea
credinþa în deochi a fost pentru popoarele din vechime un izvor de
teamã zilnicã. Mai ales copiii erau cei mai expuºi, aºa cã pãrinþii lor
tremurau de frica deochiului, cînd auzeau cã cineva îi lãuda peste
mãsurã. Tertullian se exprimã în una din scrierile lui (De carne
Christi) : Sã mai tacã ºi baba aceea, sã nu-mi deoache copilul!. Îºi
mai închipuiau cã uitãtura unora avea primejdioasa însuºire de a
arde ca o flacãrã persoana sau chiar lucrul neînsufleþit cãtre care era
îndreptatã. De altã parte, lauda peste mãsurã se întrebuinþa ca un
mijloc ºiret de cãtre cei invidioºi, cu scopul de a atrage asupra celor
vizaþi mînia cereascã. Aceasta se chema la romani fascinare lingua
(a deochea cu vorba), cum se exprimã poetul Catullus1. Se mai povestea
cã, în Africa, erau unele familii ai cãror membri puteau, prin aceste
laude din cale afarã de primejdioase, sã prãpãdeascã turmele, sã
usuce copacii ºi sã facã sã moarã copiii2.
Nici o superstiþie n-a fost ºi nu este aºa de rãspînditã ca aceea a
deochiului. Moºtenitã de la pãgîni, creºtinismul n-a putut s-o alunge,
cãci chiar Pãrinþii Bisericii au recunoscut influenþa tainicã a acestei
acþiuni magice, care inspirã atîta groazã omenirii de pretutindeni.
Religia creºtinã, transformînd zeii pãgînismului în diavoli ºi duhuri
necurate, deochiul e atribuit de marii propovãduitori ai religiei lui
Hristos intervenþiei acestor duhuri rele3.
1. VII, 11.
2. Natur. hist., VII, 2.
3. Hieron, Epist. ad Gal., III, 1 ; Tertullian, De vel. virg., 15.
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Dintre popoarele vechi de la Rãsãrit, se ºtie precis cã asirienii,
chaldeenii ºi evreii credeau în deochi. Arabii aveau ºi ei aceastã
credinþã, cãci e pomenitã chiar în Coran1. În Istoria Egiptului, scrisã
de Abul-Mahasen, se vorbeºte de un individ care avea ochi aºa de
rãi, cã nu putea sã-ºi îndrepte uitãtura asupra unui lucru, fãrã sã-l
nimiceascã2. Se mai vorbeºte de deochi în inscripþiile ºi papirusurile
egiptene, unde e pomenit cu numirile de benen ºi sih.
La vechii indieni, în cãrþile vedice, se vorbeºte foarte des de
deochi, unde e numit ghoram kakshus. Aceastã credinþã s-a menþinut
pînã în ziua de astãzi în toatã India.
La vechile popoare iranice, deochiul juca un mare rol. Se face
adesea menþiune de el în Zendavesta, colecþia de cãrþi sfinte, atribuite
lui Zoroastru. Perºii ºi afganii au pãstrat aceastã credinþã.
Popoarele mongolice cred toate în efectele grozave ale deochiului,
atît cele din Asia, cît ºi cele de s-au strãmutat în Europa. La turci,
tãtari, laponi, maghiari etc., deochiul e tot aºa de temut ca la noi.
Aceleaºi credinþe le regãsim la popoarele de rasã neagrã ºi la
populaþiile din Australia.
Precum se vede, credinþa în deochi e comunã tuturor popoarelor
de pe glob, ºi o putem urmãri pînã în cele mai vechi timpuri la toate
popoarele din Antichitate.
Ca ºi populaþiile din celelate continente, cele din Europa, fãrã
nici o excepþie, sînt, pînã în ziua de astãzi, stãpînite de teama
deochiului.
Sã intrãm acum în amãnunte asupra credinþei în deochi, la noi ºi
la celelalte popoare civilizate.

Cine poate deochea ?
Dupã cum reiese din imprecaþiile întrebuinþate în descîntece, oricine ¬ 131
poate  cu voie sau fãrã voie  sã îmbolnãveascã pe cineva de deochi :
fie bãrbat (voinic), fie femeie (muiere, nevastã, vãduvã sau fatã mare),
copil (prunc nepriceput) ori unchiaº sau babã. Cu deosebire, dupã
credinþele rãspîndite la noi ºi la alte popoare din Europa, au darul
nenorocit de a deochea :
a) Cei cu ochii albaºtri, dupã credinþa poporului nostru3. Tot astfel
se crede în Turcia ºi în Siria.
b) Cei cu ochii verzi4. Aceeaºi credinþã o au ºi francezii.
c) Cei cu ochii negri, credinþã rarã la noi, înregistratã numai de
Pamfile5. O gãsim rãspînditã mai ales la popoarele germanice ºi
la slavi, al cãror pãr e mai adesea bãlai ºi ai cãror ochi sînt de o
culoare deschisã.
1.
2.
3.
4.
5.

Sure, 113.
Seligmann, Der böse Blick, I, 16 urm.
Gorovei, Credinþi, 1087, 1088 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 254.
Gorovei, Credinþi, 1090 ; Rev. Ion Creangã, III, 181.
Boli, 28.
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d) Cei cu sprîncenele îmbinate. Aceastã credinþã e foarte rãspînditã
la noi ºi la alte popoare. O gãsim la germani ºi la saºii din
Transilvania, la unguri, la slovaci ºi la sloveni, la bulgari, la
grecii de astãzi etc. Aceeaºi convingere o aveau grecii din Antichitate
ºi romanii. La vechii indieni, cei cu sprîncenele îmbinate erau
socotiþi ca vrãjitori, pe cînd astãzi, la diferite popoare din Europa,
gãsim credinþa cã aceastã particularitate a sprîncenelor la un
individ e un semn neîndoios cã e un strigoi sau cã se poate preface
în vîrcolac.
e) La diverse popoare se crede cã mai pot deochea cei cu ochii injectaþi,
cei urduroºi, cei cu ochii mari sau, dimpotrivã, cei cu ochii mici ºi
vîrîþi în fundul capului.
f) Chiorii sînt reputaþi în Orient ca provocatori ai deochiului. Un
locuitor din Cairo îþi va spune : Dacã vezi trecînd un chior,
rãstoarnã o piatrã sau sparge-þi ulciorul, cãci numai astfel scapi
de deochi. Au acest dar funest cei cu ochii saºii.
g) Oamenii pociþi, urîþi, cu diverse metehne ale trupului se spune, la
noi ºi aiurea, cã au darul de a deochea.
h) Aromânii, francezii, germanii, scoþienii te sfãtuiesc sã te fereºti
de cei cu pãrul roºu, cãci deoache. Se mai crede cã ºi spînii au
puterea de a deochea.
i) Credinþa cea mai rãspînditã la românii de dincoace ºi de dincolo
de Dunãre ºi la multe alte popoare, sîrbi, bulgari, greci, germani,
suedezi etc., e cã toþi copiii întorºi de la þîþã, adicã aceia care dupã
ce au fost înþãrcaþi, mamele lor  din cine ºtie ce pricinã  le-au
dat iarãºi sînul, sînt înzestraþi cu puterea grozavã de a deochea.
La sîrbi se zice cã copilul întors de la þîþã poate deochea aºa de
grozav, cã e în stare, cu o singurã uitãturã, sã rãstoarne un cãlãreþ
de pe cal1.
j) Se mai zice acelaºi lucru despre copiii nãscuþi cu tichie2.
k) Copilul, pînã la un an, dacã se uitã în oglindã, se deoache singur,
dupã credinþa românilor din Bucovina3.
l) Dintre neamuri, evreii trec, la germani, drept provocatori ai
deochiului4, pe cînd, la noi, se crede cã sînt þiganii5. Într-un
descîntec inedit din judeþul Argeº se zice :
De-o fi deochiat de þigan,
Sã i se surpe cuºniþa,
Sã-i arzã stropelniþa,
Sã se mire lumea de el...

m) Dar nu numai oamenii posedã aceastã putere fascinatoare, ci ºi
dobitoacele ºi pãsãrile. În diverse descîntece se pomeneºte de
aceastã facultate a lor. Astfel, într-un descîntec din judeþul Argeº :
1.
2.
3.
4.
5.

Krauss, Sitte, 545.
ªezãtoarea IV, 31 ; Gorovei, Credinþi, 1087.
Voronca, Datinele, 933.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 222.
Pamfile, Boli, 28.
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De-o fi deocheat de cal,
Sã-i ciumpãveascã coama,
Sã rîzã lumea de el...

Într-un descîntec din judeþul Teleorman :
De-o fi deocheat de vacã neagrã,
Sã-i crape þîþele,
Sã-i cure laptele,
Sã-i moarã viþelul de foame... 1.

În alte descîntece, din judeþele Dîmboviþa, Ialomiþa, Romanaþi etc.,
gãsim adesea formula :
De l-o fi deocheat pãsãrile,
Sã le cadã penele...

Sau, într-un descîntec din judeþul Vîlcea2 :
De-o fi deocheat de pãsãrele,
Sã le cazã penele,
Sã rãmîie tuleiele,
Sã se mire ºi mic ºi mare,
Cum s-a mirat de cutare...

Credinþa în animism, rãspînditã la mai toate popoarele de pe pãmînt, ¬ 132
credinþã dupã care existã un suflet în tot ce ne înconjoarã, pînã ºi în
lucrurile neînsufleþite, face ca poporul nostru sã creadã cã ºi acestea
din urmã au puterea de a deochea. Astfel se explicã de ce, în
descîntecele de deochi, constatãm cã se pomenesc ca provocatori ai
deochiului urmãtoarele :
a) Iarba, dupã cum se exprimã un descîntec din judeþul Gorj3 :
De-o fi deocheat de iarbã,
Iarba sã se usuce...

Tot astfel, într-un descîntec din Rãºinari4:
De-o fi deocheat de iarbã,
Sã i se scuture florile...

b) Cîmpul ºi codrul sau pãdurea. Astfel, într-un descîntec din judeþul
Vîlcea5 :
De-o fi deocheat de cîmp,
Pieie-i florile,
Rãmîie-i pãmînturile...

Sau, într-altul, din judeþul Putna6 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rev. Ion Creangã, IX, 291.
Tocilescu, Mater. folkl., 548.
ªezãtoarea, III, 142.
Pãcalã, Rãºinari, 249.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 295.
ªezãtoarea, IV, 190.
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De-o fi deocheat de cîmp,
Sã-i pice florile,
Sã rãmîie slut,
Sã-i fie ciudã...

Din judeþul Dolj1 :
De-o fi (deocheat) de codru,
Sã-i cadã frunzele,
Sã i se usuce crãcile...

Din Bucovina2 :
De te-o pocit pãdurile,
Sã le pice frunzele,
Sã rãmîie ciunge,
Sã se ouã ciocîrlia,
Sã pice scãfîrlia.

c) Apa, ori izvorul sau fîntîna, dupã cum se vede din urmãtoarele
fragmente de descîntece.
Din judeþul Vîlcea3 :
De-o fi deocheat de apã,
Sã-i sece izvoarele,
Sã rãmîie pietrele,
Sã le arzã soarele...

Tot de acolo4:
De-o fi deocheat de izvor,
Sece-i vinele,
Sã-i rãmîie pietrele,
Sã le batã vînturile,
Sã le arzã soarele....

Din judeþul Romanaþi5 :
De-o fi deocheat de fîntînã,
Sã-i sece izvoarele...

d) Drumul ºi poteca, dupã cum reiese din urmãtoarele citate :
Din judeþul Dolj6 :
De-o fi deocheat din drumuri,
Drumurile sã pãrãseascã,
Iarba verde, verde creascã,
ªi (cutare) sã se lecuiascã...

Dintr-un descîntec inedit din judeþul Ialomiþa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laugier, Etnogr. medic., 115.
Marian, Descîntece, 183 urm.
Tocilescu, Mater. folkl., 1520.
ªezãtoarea, IV, 190.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 84 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 57.
Ibidem, XI, 57.
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De-o fi deocheat de poteacã,
Lumea pe ea sã nu treacã...

e) Însãºi casa, dar mai ales împrejmuirea ei, gardul, poate avea
puterea de a deochea. Aºa, într-un descîntec din judeþul Vîlcea1 :
De-o fi deocheat de casã,
Pice-i streºinile...
Dintr-un descîntec din judeþul Argeº :
De-o fi deocheat de gard,
Sã-i cazã proptelele,
Sã i se deºire nuielele,
Sã se mire lumea de el...

f) Cerul însuºi e învinuit de a fi pricinuit deochiul2 :
De-o fi deocheat de cer,
Sã-i pieie stelele,
Sã rãmîie de pedeapsã...
g) Cu deosebire sînt învinuiþi soarele ºi luna, amîndouã aceste
corpuri cereºti apãrînd ca niºte ochi straºnici care se uitã cu
invidie la fericirea omului. Astfel, într-un descîntec din judeþul
Romanaþi3:
De-o fi deocheat din soare,
Sã-i pice razele,
Sã se mire lumea,
ªi sã se minune,
Cum s-a mirat de cutare...

Dintr-un descîntec din judeþul Argeº :
De-o fi deocheat de lunã,
Sã-i pieie lumina,
Sã rîzã lumea de ea...
La aromâni se crede cã pruncul de la naºtere trebuie pãzit continuu,
de teamã sã nu-l vadã luna, cãci îl deoache ; de asemenea, leagãnul
niciodatã nu trebuie pus în faþa uºii sau ferestrei, ca nu cumva
sã-l vadã luna4.
h) Vîntul, îndeosebi, are darul funest de a deochea. Poporul, închipuindu-ºi vîntul cãlãrind pe cal, într-o fugã nebunã, sau avînd
aripi, cu ajutorul cãrora poate strãbate depãrtãri enorme într-o
singurã clipã, îl blestemã grozav din cauza deochiului pe care-l
provoacã. Astfel, într-un descîntec din judeþul Tutova5 :
De-o fi deocheat vîntul,
Moarã-i calul...
1.
2.
3.
4.
5.

Tocilescu, Mater. folkl., 1566.
ªezãtoarea, IX, 36.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 87.
Papahagi, Liter. pop., 57.
ªezãtoarea, I, 57.
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Într-alt descîntec, din judeþul Vîlcea1, se vorbeºte de vînturi ºi
blestemul e amplificat :
De-o fi deocheat de vînturi,
Moarã-le caii,
Sã rãmîie cu ºelele-n spinare...

În alte descîntece sînt blestemate aripile vîntului. Astfel, într-un
descîntec din judeþul Putna2 :
De-o fi deocheat de vînt,
Sã-i pice aripile
Sã-i fie ciudã...

i) În sfîrºit, pentru a încheia aceastã lungã serie de provocatori ai
deochiului, vom atrage atenþia cã poporul, pãstrînd de la romani
amintirea credinþei despre invidia zeilor, învinuieºte chiar pe
Dumnezeu ca pricinã a deochiului. Dar, de astã datã, nu blestemã,
ci invocã mila Celui-de-Sus sau ajutorul Maicii Domnului. Astfel,
într-un descîntec din judeþul Tutova3 :
De-o fi deocheat de Dumnezeu,
Dumnezeu a lecui...
Sau, într-un descîntec din judeþul Dolj4:
De-o fi deocheat de Dumnezeu,
Maica Domnului aminte sã-ºi aducã,
Leacul sã-i aducã...

Cine poate fi deocheat
¬ 133 Vom vedea, din cele ce urmeazã, cã nu numai fiinþele vii cu care
venim în atingere pot fi deocheate, ci ºi lucrurile neînsufleþite, în
virtutea acestei credinþe a animismului, care înzestreazã cu viaþã
tot ce ne înconjoarã.
a) Dintre fiinþele omeneºti, copiii sînt cei mai expuºi deochiului.
E de-ajuns ca un copil sã fie frumos sau sã parã foarte deºtept,
pentru ca lumea, mirîndu-se de el ºi lãudîndu-l peste mãsurã,
fãrã a întrebuinþa formula obiºnuitã sã nu-i fie de deochi!, sã-l
învenineze cu deochiul. Aceastã credinþã e rãspînditã la toate
popoarele.
b) Oamenii mari, în special flãcãii ºi fetele frumoase, mirele ºi mireasa,
uneori ºi oamenii slãbãnogi sau bolnãvicioºi, sînt expuºi a fi
deocheaþi. ªi aceastã credinþã o au nu numai românii, ci ºi multe
alte popoare.
c) Lãuzele, dupã credinþa românilor de dincoace ºi de dincolo de
Dunãre, precum ºi a altor popoare, sînt foarte adesea în primejdie
1.
2.
3.
4.

Ibidem, IV, 190.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 295.
ªezãtoarea, I, 58.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., 57.
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de a fi deocheate. De aceea, moaºa, îndatã dupã facere, înainte de
a lãsa pe cineva strãin sã intre în casã, suflã peste capul lãuzei
ºi-i descîntã de deochi1. Tot astfel se procedeazã la multe alte
popoare2.
d) În afarã de fiinþele omeneºti, pot fi deocheate animalele domestice,
în special caii ºi vitele cornute, mai ales cînd se deosebesc prin
frumuseþea lor. Mînjii, viþeii, mieii ºi iezii sînt cei mai expuºi a fi
deocheaþi. Aceastã credinþã, foarte rãspînditã ºi la celelalte
popoare din Europa, era împãrtãºitã ºi de romani. Poetul Virgiliu
ne vorbeºte de un pãstor care se jeleºte cã cineva i-a deocheat
mieluºeii3.
e) Se deoache ºi pãsãrile de casã, în special puii.
f) Stupii de albine, mai ales cînd acestea strîng multã miere. De
aceea se recomandã ca stupii sã fie legaþi cu un brîu roºu4.
g) Gîndacii de mãtase se deoache foarte uºor. De aceea, multe gospodine nu lasã pe nimeni sã-i vadã, iar dacã nu, îi acoperã cu o
pînzãturã roºie5, sau pun în mijlocul patului lor un ou roºu de la
Paºti6.
h) Afarã de acestea, ca ºi cînd ar fi însufleþite, pot fi deocheate
plantele de tot felul, legumele ºi grînele, florile, poamele ºi
copacii7.
Aceste credinþe erau împãrtãºite de cele mai vechi popoare din
Orient, le aveau grecii ºi romanii, ºi le regãsim astãzi la mai toate
popoarele din Europa.
Toatã natura, prin credinþa în animism, poate fi supusã influenþei
nefaste a deochiului. La multe popoare din Antichitate ºi din timpurile noastre, deochiul poate provoca tot felul de dezastre. Pãmîntul
poate sã se cutremure, malurile se surpã, casele se nãruie sau se
aprind, corãbiile se îneacã, carele se rãstoarnã în ºanþuri, oglinzile
ºi geamurile plesnesc, oalele se sparg ºi se fac cioburi prin simpla
uitãturã a deochetorului.
Aceaste credinþe nu le-am întîlnit la poporul român, sau poate
existã în altã parte, dar n-au fost înregistrate de cei ce au scris
despre deochi. Gãsim totuºi la noi unele credinþe pe care le întîlnim
ºi la alte popoare. Aºa, de pildã :
În judeþul Vîlcea ºi în Bucovina se crede cã aluatul fãcut pentru
pîine nu mai creºte ºi dã îndãrãt, cînd te miri de el ºi-l deochi8. Tot
astfel cred ºi alte popoare din Europa : italieni, germani, danezi,
unguri, sloveni etc.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marian, Naºterea, 35.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1098.
Eclog. III, 103 : Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.
Marian, Insectele, 168.
Pamfile, Industria, 77 ; Ioneanu, Superst., 83.
Marian, Insectele, 283.
Ciauºanu, Superstiþiile, 249, 251.
Ibidem 249 ; Voronca, Datinele, 229.
Finamore, Tradizioni, 174 ; Seligmann, Der böse Blick, I, 236.
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Deochiul ca ºi vrãjile, poate face sã sece laptele vacii. De asemenea,
laptele, cînd e deocheat, îl poþi bate oriºicît în putinei, cã nu se mai
alege untul din el.
Cînd face cineva sãpun, e bine sã lege un fir roºu la fãcãleþul cu
care mestecã, cãci altfel se poate deochea1. Se întrebuinþeazã la noi
chiar descîntece de deochi al sãpunului!

Efectele deochiului
¬ 134 Simptomele dupã care se poate recunoaºte cã cineva e deocheat sînt
urmãtoarele :
a) Capãtã aºa deodatã, din chiar senin, dureri de cap grozave.
b) Cascã într-una, fãrã sã-i fie somn. Credinþa aceasta este foarte
rãspînditã. Dacã o babã descîntã cuiva, presupunînd cã e deocheat,
ºi ea începe sã caºte în timp ce rosteºte descîntecul, e un semn
netãgãduit cã bolnavul e deocheat. Cu cît descîntãtoarea cascã
mai mult, cu atît vindecarea e mai sigurã. Tot astfel se crede ºi în
Franþa.
c) Copiii ºi chiar oamenii mari se aprind la faþã ºi au cãlduri.
d) Le þiuie urechile.
e) Bolnavii sînt apucaþi de vãrsãturi.
f) Le curge sînge din nas.
g) Li se duc ochii în fundul capului ºi slãbesc tare.
h) Le piere pofta de mîncare.
i) Omul se umple uneori de bube rele1 sau i se face un sugel la un
deget2.
j) Cît priveºte animalele, în special caii, vitele ºi mieii, le vezi
tremurînd, încep sã tînjeascã ºi, în cele din urmã, se prãpãdesc.
k) Cînd e vorba de plante deocheate, florile îndatã se veºtejesc, pomii
nu mai dau roade ºi încep sã se usuce.
l) Pînã ºi la lucrurile neînsufleþite se pot constata efectele deochiului.
O moarã e deocheatã, cînd se stricã din chiar senin, sau cînd
începe a nu mai umbla bine ; o vioarã, cînd începe deodatã a nu
mai cînta frumos ; o lulea cînd începe a nu mai arde etc.3

Stingerea cãrbunilor
¬ 135 Pentru a ºti dacã cineva e deocheat, i se sting cãrbuni, procedîndu-se
în modul urmãtor. Descîntãtoarea aduce mai întîi apã neînceputã de
la un izvor, de la o fîntînã sau de la o apã curgãtoare din apropiere.
Mai de folos este însã apa adunatã din stropii de la roata morii.
Dupã ce umple o ulcicã sau un pahar cu apã de aceasta, baba scoate
din vatrã, cu vîrful unui cuþit, 3, 6 sau 9 cãrbuni aprinºi ºi-i aruncã
1. Cf. Gorovei, Credinþi, 1128 ; ºi italienii (Abruzzi) au credinþa cã sãpunul
poate fi deocheat (Finamore, Tradizioni, 174).
2. Pamfile, Boli, 20.
3. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 173
4. Ibidem, I, 49.
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apoi, cu mîna, în apa din ulcicã, unul cîte unul, numãrînd
de-a-ndaratelea : 9, 8, 7... 1 sau, 6, 5, 4 etc. La cel dintîi cãrbune pe
care-l aruncã în apã zice : ãsta-i de potcã, la al doilea : ãsta-i de
deochi, iar la al treilea : ãsta-i de mirare, de strigare, de cãscare.
Dupã aceea începe sã descînte, în care timp taie mereu în cruciº cu
cuþitul pe deasupra apei din pahar sau din ulcicã. Dacã omul e
deocheat, toþi cãrbunii aruncaþi în apã se aºazã sfîrîind pe fundul
vasului ; dacã nu, cãrbunii stinºi plutesc pe deasupra apei. Cu cît
cãrbunii sfîrîie mai tare ºi mai îndelung în ulcicã, cu atît bolnavul e
mai tare deocheat ºi primejdia mai mare. Dupã ce a sfîrºit de
descîntat, baba îi dã bolnavului sã soarbã de trei ori din apã, apoi îl
udã cu ea pe tîmple, la ochi, pe frunte, la nas, la inimã ºi la încheieturi, iar restul se varsã pe un par de la gard, ori pe þîþîna uºii, dar
mai adesea pe un cîine sau pe o pisicã. Dacã animalul se scuturã, el
ia cu dînsul deochiul, iar bolnavului îi trece. Aruncînd apa pe animal,
descîntãtoarea rosteºte :
Cînd s-o mai deochea mîþa ºi cîinele,
Atunci sã se mai deoache (cutare),
Atunci ºi nici atunci!

Dacã azvîrle apa la þîþînile uºii pe vîrful unui par, zice : Cîtã apã
a rãmas pe þîþîni ori pe vîrful parului, atîta rãu sã rãmîie la (cutare).
Dupã aceea împlîntã cuþitul în pãmînt, iar vasul îl întoarce cu gura în
jos, zicînd : Nu întorc ulcica (paharul), ci întorc sãnãtatea ºi tot
binele asupra lui (cutare)1.
Aceastã practicã magicã e foarte rãspînditã în Europa, cu deosebire la popoarele slave ºi la germani.
La bulgari se numeºte gasene vâglita (stingerea cãrbunilor). Se
sting în apã 9 (mai rar 5) cãrbuni ºi se descîntã. Dacã tãciunii cad la
fund, bolnavul e deocheat ; dacã plutesc deasupra apei, pricina bolii
nu e deochiul. Din apa descîntatã, i se dã de bãut bolnavului, apoi e
udat cu ea pe la ochi, pe frunte, pe mîini etc.2
La slavii meridionali (sîrbi, croaþi ºi sloveni) se sting 3, 5 sau 7
cãrbuni în apã. Dacã aceºtia cad la fund, bolnavul e deocheat. Baba
îl spalã pe obraz cu apã descîntatã, iar restul o aruncã pe acoperiºul
casei3.
Rutenii din Bucovina (huþulii) sting cãrbuni în apã neînceputã,
adusã de la 9 izvoare, înainte de rãsãritul soarelui4.
La ruºi, se aruncã 3 cãrbuni aprinºi într-un pahar cu apã, din
care n-a bãut nimeni, apoi se suflã de 3 ori pe deasupra ei ºi se
1. Marian, Descîntece, 93, 105, 110, 187, 249, 250, 316 ; ªezãtoarea, III,
138, 141 urm. ; Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 79, 86 ; Tocilescu, Mater.
folkl., 1535 ; Rev. Ion Creangã, VIII, 324.
2. Sbornik, III, 142 ; Strauss, Bulgaren, 392 urm., 406 ; Slavejkov, Bãlg.
obiåaj, 115.
3. Krauss, Volksglaube, 444 ; Kara»iä, Lexicon, s.v. gásiti ; Seligmann,
Der böse Blick, I, 258, 315.
4. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 76.
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scuipã într-o parte de 3 ori. Dupã aceea bolnavul e stropit cu puþinã
apã din pahar ºi i se dã sã bea 3 înghiþituri. Restul se zvîrle pe
pragul de sus al uºii1.
În Polonia, se toarnã apã într-un vas ºi se pune pe cuptor. Se iau
apoi cu vîrful unui cuþit 9 cãrbuni aprinºi ºi se aruncã în apã. Dacã
tãciunii plutesc deasupra (!), bolnavul e deocheat2.
În Siberia apuseanã, se aruncã 3 cãrbuni aprinºi într-o ulcicã cu
apã : dacã tãciunii sfîrîie tare, bolnavul e deocheat. I se dã atunci sã
bea din aceastã apã, îl udã pe piept ºi pe spate, iar restul se varsã pe
prag3.
La cehi, se fierbe apã într-o ulcicã ºi se aruncã înãuntru cîþiva
cãrbuni : dacã aceºtia cad la fund, bolnavul e deocheat. Se aruncã
într-un pahar 9 bucãþele de pîine ºi 9 cãrbuni. I se dã bolnavului sã
bea în cruce, adicã din patru pãrþi ale paharului, iar restul apei se
aruncã la þîþîna uºii. Dacã cineva e deocheat ºi nu se ºtie de cãtre
cine, se ia un pahar cu apã ºi se aruncã înãuntru 4 cãrbuni aprinºi.
Dacã picã unul singur la fund, bolnavul a fost deocheat de un bãrbat ;
dacã se aºazã doi cãrbuni la fund, a fost deocheat de o femeie ; dacã
au picat trei la fund, deochetorul e un bãiat ; dacã au cãzut toþi
cãrbunii la fund, bolnavul e deocheat de o fatã4.
La venzii (popor de origine slavã) din Germania, cînd i se pare
cuiva cã a fost deocheat, o femeie priceputã, mudra e÷ska, aruncã
niºte cãrbuni aprinºi într-o oalã cu apã ºi face trei cruci deasupra.
Dacã sfîrîie cãrbunii, bolnavul se vindecã, iar deochetorul capãtã
bãºici pe buze. Apa cu cãrbunii se azvîrle apoi în cruce spre culmea
odãii5.
În Estonia, se toarnã apã peste piatra cuptorului unei odãi în
care se face baie de aburi, se aruncã acolo 3 sau 7 cãrbuni aprinºi ºi
din aceastã apã i se dã copilului bolnav de bãut5.
Saºii din Ardeal procedeazã ca ºi românii, aruncînd într-un pahar
cu apã 3 sau 9 cãrbuni aprinºi. Fac cruce deasupra paharului cu
mîna sau cu un cuþit, îi dau copilului bolnav sã bea puþin din apã, iar
restul o azvîrle la þîþîna uºii. Bolnavul se socoteºte cã e deocheat
dacã tãciunii s-au aºezat pe fundul paharului7.
Aceleaºi credinþe ºi aceleaºi practici, care diferã puþin de ale
noastre, le întîlnim în multe regiuni din Germania8 ºi din Italia9.

1.
2.
3.
4.
5.
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8.

Seligmann, Der böse Blick, I, 315 urm.
Zienkowicz, Coutumes, 106.
Seligmann, Der böse Blick, I, 316.
Grohmann, Aberglauben, 155-156.
Schulenberg, Wend. Volksth., 100 urm.
Seligmann, Der böse Blick, I, 315.
Haltrich, Siebenb. Sachs., 261, 263.
Grimm, Mythologie, III, 451, 473 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 343 ;
Witzschell, Thüringen, 268 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 76 urm.
9. Bastanzi, Treviso 26 ; Pitrè, Medicina, 304 ; Metalli, Usi e costumi, 107.
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Paza de deochi
Cum sã ne ferim de deochi ?
a) Cel mai sigur ºi mai rãspîndit mijloc, cînd e vorba de un copil, de ¬ 136
un om mare, de o vitã, de o floare sau de un pom, e sã nu te miri
de frumuseþea sau de alte calitãþi ale lor, sã nu le aduci laude,
fãrã a scuipa sau a face gestul scuipatului asupra lor, de 3 ori în
ºir, zicînd : ptiu! ptiu! ptiu! sã nu-i fie de deochi! sau de nu s-ar
deochea!. Am arãtat în alt loc expresiile întrebuinþate la alte
popoare. Aºa se procedeazã pretutindeni la români, atît dincoace
cît ºi dincolo de Dunãre, ºi tot aºa procedeazã cele mai multe
popoare din Europa. La fel se apãrau de deochi ºi romanii, dupã
cum ne încredinþeazã Pliniu1, care afirmã cã doica scuipa de trei
ori în gura copilul adormit, cînd intra în casã un strãin, de teamã
ca acesta sã nu-l deoache.
Dar nu numai copilul sau omul adult trebuie scuipat ca sã fie ferit
de urmãrile funeste ale deochiului, ci ºi animalele. Dacã vezi ceva
frumos, un viþel, o vacã sau o scroafã care a fãtat mulþi purcei, ca
sã nu-i deochi, trebuie sã scuipi ºi sã zici : sã nu-i fie de deochi!2.
Tot astfel procedeazã ºi multe alte popoare din Europa.
b) Se face de cãtre mamã un benchi pe fruntea copilului cu cenuºã,
cu noroi de pe tocul sau de pe talpa încãlþãmintei, amestecat cu
puþin scuipat, ori cu funingine, cu cãrbune sau cu cernealã. La
aromâni, mamele obiºnuiesc, pe lîngã benchiul fãcut pe fruntea
copilului cu cãrbune, sã-i mai înnegreascã ºi vîrful nasului sau sã
facã un semn negru pe locul unde se îmbinã sprîncenele. În Pind,
aromânii obiºnuiesc sã facã pruncilor, cu un ac, mai multe
înþepãturi în formã de stea, apoi presarã, pe locul înþepat, cãrbune
pisat, aºa cã semnul nu se mai ºterge.
Foarte multe popoare din Europa, germanii, scoþienii, bulgarii,
turcii3, grecii etc., întrebuinþeazã acest mijloc de apãrare contra
deochiului. În insula Corfu se face o patã pe fruntea copilului cu
pãmînt amestecat cu ulei din candelã4.
Obiceiul acesta e foarte vechi, cãci îl gãsim atestat ºi la romani.
Poetul Persius spune cã mamele sau doicile care se temeau ca
nou-nãscutul sã nu fie deocheat, dupã ce-l îmbãiau, muiau degetul
mijlociu în noroi sau în praf amestecat cu scuipat ºi fãceau cu el
un benchi pe fruntea copilului, ungînd uneori ºi buzele cu el5. Tot
astfel ne povesteºte Petronius, în chip foarte hazliu, cum o babã
gîrbovitã ºi uscatã face un benchi, din praf amestecat cu scuipat,
pe fruntea deocheatului Encolpius6. Vreo trei veacuri ºi jumãtate
1.
2.
3.
4.
5.

Natur. hist., XXVIII, 7.
Gorovei, Credinþi, 1099.
Seligmann, Der böse Blick, II, 39 urm., 219.
Pouqueville, Morée, I, 262.
Satyr., II, 32 : frontemque atque uda labella Infami digito et lustralibus
ante salivis Expiat.
6. Satyr., 131 : anus... turbatum sputo pulverem medio sustulit digito,
frontemque... signat.

220

c)

d)
e)
f)

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

mai tîrziu, în secolul al V-lea, Sf. Ioan Gurã de Aur îºi bate joc,
într-una din predicile lui, de acest obicei ciudat : Doicile ºi
crescãtoarele iau noroi, cînd scaldã copilul, ºi-l ung cu degetele pe
frunte. Iar dacã întrebi : «la ce foloseºte acest noroi sau acest
lut ?» îþi rãspund : «ca sã-l fereascã de deochiu, de vrãji ºi de
pizmã». Ei! ia te uitã ce putere are murdãria ºi lutul! Alungã cît
colo toatã ceata de draci. Dacã noroiul are aºa putere, de ce nu-þi
ungi singur fruntea cu el, cînd eºti mai în vîrstã ºi ai mai mulþi
invidioºi decît un copil ? De ce nu-þi ungi tot trupul cu noroi ?1.
Vechii evrei aveau ºi ei acest obicei, cãci într-un pasaj din Talmud
e scris : Dumnezeu zise Arhanghelului Gavril : fã, cu negrealã,
pe fruntea evlavioºilor, un semn, pentru ca duhurile rele sã nu le
poatã face nimic2. Acest mijloc de protecþie contra deochiului s-a
pãstrat ºi la evreii de astãzi3.
Copilul nou-nãscut trebuie cîntãrit înainte de a i se face prima
baie. Obiceiul acesta se practicã în multe pãrþi ale þãrii4. Dimpotrivã, la germani, copilul nu trebuie cîntãrit pînã nu împlineºte
un an, cã nu mai creºte5. Tot astfel în Franþa ºi în Italia6. Numai
la sîrbi, nou-nãscuþii se cîntãresc ca ºi la noi, spre a fi feriþi de
vrãji ºi de deochi, dar nu trebuie spus nimãnui cît trage copilul la
cîntar. ªi huþulii se feresc de deochi cîntãrindu-se.
Pentru a induce în eroare duhurile rele, nu trebuie spus, pînã
a treia zi de la naºtere, de ce sex e copilul, scãpîndu-l astfel de
primejdia deochiului7.
Trebuie dat copilului sã sugã lapte de la sînul unei þigãnci. Tot
astfe cred ºi aromânii.
Sã nu se lase copilul, pînã nu împlineºte un an, sã se uite în
oglindã, cãci astfel se deoache singur8. Aceastã credinþã e foarte
rãspînditã la români. O regãsim de asemenea în Franþa, în
Germania, în Anglia, în Spania, în Rusia, în Serbia ºi aiurea. ªi
cei vechi credeau la fel. Scriitorul grec Plutarh, care a trãit pe
vremea împãratului Traian, pomeneºte de un oarecare Eutelidas,
citînd versurile unui poet latin necunoscut : Frumos la pãr era
odatã Eutelidas, dar oglindindu-se, sãrmanul, în undele fluviului,
s-a deocheat singur, l-a lovit boala ºi ºi-a prãpãdit norocul9.

1. Omilia a XII-a despre I-a Epist. cãtre Corint., apud Migne, Encycl.
théol., II, 879.
2. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 812.
3. Segall, Credinþe, 133.
4. Comp. Marian, Naºterea, 87 ; Ioneanu, Superstiþiile, 17 ; Gorovei, Credinþi,
1110 ; Rev. Ion Creangã V, 312.
5. Cf. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 603.
6. Seligmann, Der böse Blick, II, 261.
7. Gorovei, Credinþi, 1109.
8. Marian, Naºterea, 353 ; Ioneanu, Superst., 20 ; Voronca, Datinele, 993 ;
Gorovei, Credinþi, 1098. Ciauºanu, Superstiþiile, 254.
9. Moralia, 632 b : Quondam pulcher erat crinibus Eutelidas ; Sed sese
ipse videns placidis in fluminis undis, Livore infamis perdidit invidiae
Fascinus attraxit morbum, fortunamque peremit.
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Amulete ºi talismane
Cel mai sigur dintre toate mijloacele întrebuinþate pentru a fi ferit ¬ 137
de deochi e însã amuleta sau talismanul. Acestea fiind foarte numeroase, vom cita cele mai rãspîndite :
a) Se leagã copilului, la gît sau la încheietura mîinii, un fir roºu sau
o panglicuþã roºie. Culoarea roºie joacã un mare rol în credinþele
despre deochi. Se cautã, prin aceastã culoare bãtãtoare la ochi, sã
se distragã uitãtura invidioasã sau rãutãcioasã a individului care,
cu voie sau involuntar, ar putea provoca deochiul. Aceastã credinþã
e foarte veche. Grecii ºi romanii se fereau de asemenea de deochi
prin legarea unui fir roºu la gît1. La vechii evrei, dupã Talmud, se
legau la gît copiilor gãitane roºii, cu noduri2. Astãzi, obiceiul de a
se lega, ca la noi, copilului, la gît sau la încheietura mîinii, un fir
sau o panglicã roºie, e foarte rãspîndit în Europa. Îl întîlnim în
Italia, în Germania, în Elveþia, în Austria, în Ungaria, în Scoþia, în
Estonia etc.3 La saºii din Transilvania se coase o panglicuþã roºie
la scufiþa copilului4. În Turcia, se pune nou-nãscutului o scufiþã
de mãtase roºie ºi un ºorþuleþ roºu5 . În Boemia, se acoperã
pruncul cu o pînzã roºie6. Dupã cum e pãzit nou-nãscutul, tot aºa
e pãzitã de deochi ºi lãuza, în jurul cãreia stau la pîndã duhurile
necurate, ascunse în privirea rãutãcioasã sau numai invidioasã a
deochetorului. De aceea, în unele regiuni din Germania, în Rusia,
în Serbia etc., i se lega ºi ei un fir roºu la gît. La noi, se pune la
poarta lãuzei o panglicã sau o strãmãturã roºie7. La unguri, se
pune pe pragul odãii unei lãuze o bucatã de pînzã roºie. În timpul
sarcinii, sîrboaica ºi unguroaica se leagã la degetul mijlociu cu o
panglicuþã roºie. Deoarece ºi animalele sînt supuse deochiului, se
împleteºte, la noi, cailor ºi mai adesea mînjilor, un fir de arnici
roºu în coamã sau la coadã8.
b) În judeþul Tecuci, i se taie copilului o ºuviþã de pãr, se leagã cu un
fir roºu ºi se pune dupã o icoanã9. În judeþul Roman, i se pune
aceastã ºuviþã dupã gît10.
1. Cf. Theocrit, II, 2 ; Tibull I, 5, 15 ; Virgiliu, Ecl., VIII, 73 ; Ovidiu,
Fast., II, 575 ; Persiu, Sat., II, 31 ; Petroniu, Satyr., 131 ; Sf. Ioan Gurã
de Aur, Predica, XII la Epist. I cãtre corintieni.
2. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 816.
3. Finamore, Tradizioni, 180 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 248 urm. ;
Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 561, 581, 591 ; Grohmann, Aberglauben,
156 ; John, Erzgebirge, 52.
4. Haltrich, Siebenb. Sachs., 259.
5. Seligmann, Der böse Blick, II, 254.
6. Ibidem, 248.
7. Gorovei, Credinþi, 1107 ; Pãcalã, Rãºinari, 164.
8. Grimm, Mythologie, III, 475 ; Rolland, Faune, IV, 193 ; V, 104 ; Haltrich,
Siebenb. Sachs., 278 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 250 urm.
9. Gorovei, Credinþi, 1094.
10. Dupã o comunicare.
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c) O amuletã curioasã întrebuinþatã în Þara Haþegului : i se leagã
copilului la gît o aºchie de la puntea pe unde trec oamenii, tãiatã
cu toporul dintr-o loviturã1.
d) Altã amuletã ciudatã, întrebuinþatã la Rãºinari : se leagã la mîna
copilului o coardã furatã de la o vioarã2.
e) Cea mai bunã amuletã e însã usturoiul. Se înnoadã sau se coase
un cãþel de usturoi la o panglicuþã roºie, sau se atîrnã de un fir, ºi
se pune la gîtul sau la scufiþa copilului. Usturoiul, prin mirosul
lui pãtrunzãtor, era socotit, din timpurile cele mai vechi, ºi e
considerat ºi astãzi, ca cel mai bun mijloc de a alunga duhurile
rele. Îl gãsim întrebuinþat, în acest scop, la perºi ºi asirieni, la
egipteni, la greci ºi la romani, iar în ziua de astãzi, pe lîngã
aromâni ºi toate popoarele balcanice, are aceeaºi întrebuinþare la
slavi, la unguri ºi la þigani, la popoarele romanice din Apus ºi la
cele de rasã germanicã3. Albanezii, care atribuie usturoiului aceeaºi
virtute apotropaicã, dacã se întîmplã ca cineva sã laude un copil
sau o vitã, ori altceva, îl scuipã pe cel ameninþat de a fi deocheat,
adãugînd vorba : usturoi!4. Tot astfel, mamele din Grecia, cînd
aud cã li se laudã peste mãsurã copiii, de teamã sã nu-i deoache,
ºoptesc cuvîntul sovrdon usturoi. La fel se feresc italienii de
deochi, exclamînd cuvîntul : aglio!5. ªi în Silezia se strigã imediat
Knoblauch! Knoblauch!, cînd se laudã un copil6. Aºa, ºi la noi, în
Bucovina, cînd cascã cineva ºi-i e teamã cã a fost deocheat, zice
imediat : Usturoi între ochi, Sã nu mã deochi!7.
În Transilvania se întrebuinþeazã ca amuletã un sãculeþ, în care
se pun trei fire de usturoi, trei de piper, trei de grîu de primãvarã,
trei de grîu de toamnã, trei boabe de tãmîie, trei de sare, trei
fãrîmiþe de pîine ºi trei bucãþele din casa copilului8.
f) Altã amuletã întrebuinþatã la noi e un sãculeþ cu cãrbuni, care se
pune copilului la gît9.
g) La aromâni, moaºa coase din petice douã sãculeþe, punînd în
fiecare cîte o bucãþicã de pîine muiatã în vin, un cãrbune, o
bucãþicã de tãmîie, sare, orz, þipirig ºi usturoi. Unul din sãculeþe
se coase la faºa copilului, iar celãlalt se poartã de lãuzã la
subþioara dreaptã10.
1. Densusianu, Þara Haþegului, 279.
2. Pãcalã, Rãºinari, 167.
3. Seligmann, Der böse Blick, II, 69-73 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
VI, 1-3 ; Grimm, Mythologie, II, 902 ; Haltrich, Siebenb. Sachs., 278 ;
Krauss, Sitte, 398 ; Strauss, Bulgaren, 393 ; Stern, Türkei, I, 294, 354 ;
Wlislocki, Zigeuner, 142 ; Sébillot, Folkl. de France, III, 483 ; Marzell,
Heilpflanzen, 34.
4. Hahn, Alban. Stud., I, 208.
5. Seligmann, Der böse Blick, II, 70.
6. Drechsler, Schlesien, I, 208.
7. Voronca, Datinele, 548.
8. Rev. p. ist. arh. ºi fil., VII, 119.
9. Ciauºanu, Superstiþiile, 256.
10. Papahagi, Lit. pop., 242 urm.
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h) O amuletã foarte caracteristicã este urmãtoarea, dupã o comunicare
din judeþul Roman : se prinde un ºoarece, i se scot ochii, ºi aceºtia
se cos la cãmãºuþa copilului, la guler sau într-o panglicuþã. Tot
astfel, la Botoºani, se poartã la gît ochi de ºarpe contra deochiului
ºi pentru a nu se teme de nimic1.
i) Nu mai puþin curioasã e urmãtoarea amuletã ce se pune copiilor,
la aromâni, spre a-i feri de deochi : se prinde o cîrtiþã, i se scoate
omoplatul drept ºi se atîrnã de scufiþa copilului2.
j) Altã amuletã contra deochiului, întrebuinþatã la aromâni, e purtarea
unor coarne de bubulic3. Aºa se numeºte la ei insecta Lucanus
cervus, pe care noi o cunoaºtem sub numirile de rãgace, rãdaºcã
sau boul lui Dumnezeu. ªi în Bucovina, fetele înºirã coarnele
acestei insecte la mãrgele, iar bãieþii le leagã la cheotorile cãmãºilor,
ca sã nu se deoache4. Tot în Bucovina, femeile poartã coarne de
rãdaºcã în cozile de pãr, ca sã nu li se deoache pãrul5. Coarnele
acestei insecte se purtau ºi la romani ca amuletã la gîtul copiilor,
dupã cum ne asigurã Pliniu6. Tot astfel ºi la greci7. ªi în Franþa,
populaþia din Berry poartã ca amuletã coarnele de rãdaºcã8. La
Constantinopol, în timpul Ramazanului, se vînd aceste coarne de
rãdaºcã, pe care lumea le poartã ca amuletã9.
k) Fetele din Bucovina mai poartã la mãrgele, contra deochiului,
ouãle insectei Gastropacha neustria, numite stupitul cucului sau
mãrgica cucului10. În judeþul R. Sãrat, dupã cum ni se comunicã,
se leagã ouºoare ºi la scufiþa copilului, ca sã nu-l deoache.
l) Dintre metale, aurul trece ca un bun apotropaic contra deochiului.
De aceea se coase la scufiþa copilului, pe lîngã altele, ºi o monedã
de aur. Tot astfel se procedeazã la bulgari11 ºi la saºii din
Transilvania12. ªi în Antichitatea clasicã, aurul era considerat ca
un bun apãrãtor contra vrãjilor.
m) Sînt amulete pe care nu le poartã copilul, ci se pun în leagãn, spre
a-l feri de deochi. Acestea sînt mai adesea obiecte de fier, metal
care, la cele mai multe popoare, e socotit ca un apãrãtor de
duhurile rele. Se pun mai ales foarfeci, un cuþit, un cui sau o
bucatã de fier ruginit13. Uneori se mai adaugã ºi tãmîie14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Voronca, Datinele, 510, 947.
Papahagi, Lit. pop., 242.
Ibidem.
Marian, Insectele, 40.
Ibidem, 42.
Natur. hist., XI, 34 ; XXX, 47.
Seligmann, Der böse Blick, II, 130.
Laisnel de la Salle, Centre de la France, I, 284.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 115 urm.
Marian, Insectele, 288.
Sbornik, XXVIII, 149.
Haltrich, Siebenb. Sachs., 259.
Grimm, Mythologie, III, 488 ; Haltrich, Siebenb. Sachs., 260; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 414, 581 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 719 urm.
14. Pãcalã, Rãºinari, 164.
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n) Tot cu un obiect de fier se înarmeazã ºi lãuza, cînd iese pentru
întîia oarã din casã : un vãtrai, o frigare sau un cuþit1.
o) O amuletã, de o naturã cu totul deosebitã, e lingura ce se atîrnã
de gîtul mînzului, ca sã nu-l deoache lumea. Numai la slavii
meridionali am mai constatat acest obicei2.

1. Pãcalã, Rãºinari, 164 ; Gorovei, Credinþi, 1106.
2. Krauss, Sitte, 546.
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Capitolul VII

Boala e o pedeapsã cereascã
Boala e trimisã de Dumnezeu
Rezumînd pãrerile teologilor bizantini, Pravila lui Matei Basarab ¬ 138
scrie urmãtoarele cu privire la neputinþele noastre : Boalele cari vin
la oameni nu sînt toate de un feliu, ce vin multe boale ºi de la
Dumnezeu, pentru o pedeapsã a pãcatelor...1.
Dumnezeu nu bate cu bãþul, zice poporul în cuminþenia lui.
Pãcatele ºi fãrãdelegile noastre, cînd se prea înmulþesc, cu toatã
rãbdarea ºi bunãtatea nemãrginitã a Celui de Sus, într-o zi sau alta,
tocmai cînd nu ne aºteptãm, îºi primesc pedeapsa de la Dumnezeu.
Multe ºi felurite sînt însã pedepsele pe care le trimite divinitatea
oamenilor, fie individual, fie colectiv, mai adesea nu pentru a-i
prãpãdi de tot, ci pentru a-i face numai sã sufere, ca sã le dea putinþã
sã se îndrepte, sã-ºi ispãºeascã pãcatele ºi sã se pocãiascã. Cea mai
cumplitã pedeapsã dumnezeiascã e moartea, cea mai deasã ºi mai de
folos pentru pocãire e boala. Alte forme grozave ale urgiei divine,
mai ales cînd se revarsã asupra unui neam întreg, sînt epidemiile
secerãtoare, foametea ºi seceta, cutremurele ºi întunecimile de soare,
rãzboaiele ºi pustiirea þãrii de duºmani etc. Sfînta Scripturã înºirã
pe larg pedepsele pe care le rezervã Dumnezeu pãcãtoºilor care nu
vor sã se pocãiascã :
Aduce-voi asupra voastrã lipsã, ºi rîia ºi gãlbinarea va orbi
ochii voºtri ºi va topi sufletul vostru, ºi veþi semãna în zadar
seminþele voastre ºi le vor mînca protivnicii voºtri. ªi voi pune
faþa mea asupra voastrã ºi veþi cãdea înaintea vrãjmaºilor voºtri ;
ºi vor goni pre voi cei ce vã urãsc pre voi, ºi veþi fugi negonindu-vã
nimenea... ªi voi înfrînge semeþia mîndriei voastre, ºi va fi vouã
cerul ca de fier, ºi pãmîntul vostru ca de aramã. ªi va fi în zadar
tãria voastrã, ºi pãmîntul vostru nu va da sãmînþa sa, ºi lemnul
þarinii voastre nu va da rodul sãu... ªi voi trimite asupra voastrã
fiarele cele sãlbatice ale pãmîntului ºi vã vor mînca pre voi, ºi vor
nimici vitele voastre, ºi vã voi împuþina pre voi ºi se vor pustii
cãile voastre... ªi voi aduce preste voi sabie... ºi veþi fugi în cetãþile
voastre, ºi voi trimite moarte preste voi ºi vã veþi da în mîinile
vrãjmaºilor voºtri. Cînd vã voi necãji pre voi cu lipsã de pîine, ºi
vor coace zece femei pîinile voastre într-un cuptor, ºi vor da pîinile
voastre cu cumpãna, ºi nu vã veþi sãtura... ªi veþi mînca trupurile
feciorilor voºtri ºi trupurile fetelor voastre veþi mînca2.
1. Îndireptarea legiei, 771.
2. Levit., XXVI, 16-29.
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În cartea a V-a a lui Moise se pomenesc de asemenea bolile ºi
celelalte flageluri cu care Dumnezeu ameninþã pe oameni, în caz de
vor pãcãtui :
De nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tãu ºi nu vei
face toate poruncile lui..., vor veni preste tine toate blestemele
acestea ºi vor cãdea asupra ta... Sã trimiþã preste tine Domnul
lipsã ºi foamete ºi perire întru toate unde vei pune mîna ta sã
faci... Sã trimiþã preste tine Domnul moarte molipsitoare, pînã ce
te va topi de pre pãmîntul în care intri tu sã-l moºteneºti. Sã te
batã pre tine Domnul cu lipsã ºi cu lingoare ºi cu friguri ºi cu
arsurã ºi cu ucidere ºi cu vînt stricãcios ºi cu gãlbinare, ºi sã te
goneascã pre tine pînã ce te vor pierde... Batã-te Domnul cu ranã
eghipteneascã la ºezut ºi cu rîie sãlbatecã ºi cu usturime ca sã nu
te poþi vindeca. Batã-te Dumnezeu cu desmeticie ºi cu orbire ºi cu
ieºire din minte...1.
Ca sã-l pedepseascã pe David pentru pãcatele sale, Dumnezeu a
trimis o epidemie grozavã pentru poporul lui, încît de dimineaþã
pînã în vremea prînzului... au murit din poporul Domnului ºaptezeci
de mii de oameni2.
Ca sã-l ispiteascã pe Iov, Dumnezeu i-a trimis bubã rea de la
picioare pînã la cap, dupã ce a fãcut sã se nãruie casa peste feciorii
ºi fetele lui ºi a lãsat sã i se prade ºi sã i se mistuie toatã averea3.
Întemeindu-se pe Sfînta Scripturã, Biserica a admis credinþa cã
bolile îi sînt trimise omului de Dumnezeu. Cu timpul însã, poporul a
dat o extensiune mai mare acestei credinþe. Nu numai fãrãdelegile ºi
pãcatele grele sînt pedepsite cu boli ºi cu tot felul de neputinþe ºi de
necazuri, ci ºi infracþiunile mai mãrunte. Toate abaterile de la
comandamentele Bisericii, fie prin neobservarea strictã a posturilor
ºi a sãrbãtorilor mari sau a zilelor consacrate sfinþilor ºi mucenicilor,
ba chiar a unora din zilele sãptãmînii, sînt pedepsite cu boli mai
grele sau mai uºoare, ori cu necazuri de tot felul, care lovesc în
avutul omului, în vitele lui sau în cei ce-i sînt dragi. Un corespondent
ne scrie din judeþul Mehedinþi :
De toate bolile te mai scapã Dumnezeu, oricum ar fi ele, dar
sînt unele de nu mai scapi de ele pînã mori. Alea sînt date de
Dumnezeu ca pedeapsã. Toate femeile care îºi omoarã copiii, ele se
îmbolnãvesc ºi zac pînã le rãmîne pielea ºi osu, ºi nima n-are ce sã
le facã. ªi aºa zac pînã mor. Dacã e cîte una de scapã ºi nu se
îmbolnãveºte, pe aia o lasã Dumnezeu sã-ºi plãteascã pãcatele pe
lumea ailaltã, dar vai de ea, cã mai bine sã nu mai moarã! Cînd
juri strîmb, ori te îmbolnãveºti, de nu-þi mai vezi vindecu, ori mori
pe scãrile tribunalului. Dacã coºi ori mãturi în ziua de Sfînta
Vineri, îþi iese «minegoci» (ulcior) la ochi, sau te arzi, sau te tai, te
înseamnã Dumnezeu cu ceva.
1. Deuter., XXVIII, 15-28.
2. Regii, cartea a doua, XXIV, 15.
3. Iov, I, 14-19 ; II, 7.
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Zile pãzite
Mai adesea, nu e însuºi Dumnezeu care trimite bolile, ci sfinþii, atît ¬ 139
cei mari cît ºi cei mai mãrunþi, ba chiar zilele sãptãmînii personificate
se rãzbunã ºi vatãmã sãnãtatea omului, sau îi prãpãdesc avutul, ori
îl lovesc cu alte necazuri, pentru cã a îndrãznit sã lucreze în zilele
închinate lor.
Deoarece, în studiul nostru, nu ne ocupãm decît de boli, vom
examina, în cele ce urmeazã, care sînt, dupã credinþa poporului,
feluritele boli ºi neputinþe pe care i le trimite Dumnezeu ori Maica
Domnului, sau sfinþii ºi mucenicii, ori unele zile ale sãptãmînii,
pentru cã n-a pãstrat orînduielile Bisericii sau a necinstit, prin
lucrare, zilele ce trebuia sã le þie.
Vom face, înainte de toate, o micã digresiune, spre a arãta concepþia
pe care o are poporul, nu numai la noi, ci ºi la alte neamuri creºtine,
despre rostul unei sãrbãtori. Dupã dînsul, o zi de sãrbãtoare trebuie
neapãrat sã fie consacratã unui sfînt. Ea nu poate comemora altceva
decît moartea, naºterea, botezul sau amintirea unui sfînt sau a unui
martir.
Pornind de la aceastã concepþie greºitã, a transformat în sfinþi o
mulþime de nume de sãrbãtori care nu aveau nimic comun cu vreun
nume propriu de sfînt sau de mucenic. Astfel, sãrbãtoarea tuturor
sfinþilor, la Toussaint, e consideratã de poporul francez ca o zi consacratã unui sfînt care vindecã de tuse. Sãrbãtoarea la Trinité
(Sfînta Treime) este o sfîntã înruditã cu Maica Domnului. LÉpiphanie
(Boboteaza) fu personificatã, în Franþa, în secolul al VI-lea, sub
numele de Sainte Théophanie sau Sainte Tiphaigne, ºi consideratã
ca mama celor trei regi magi. Se ºtie cã, în Franþa, se serbeazã, la
Boboteazã, ºi cei trei regi de la Rãsãrit care venirã cu daruri sã se
închine lui Isus. La italieni, dimpotrivã, Beffana sau Beffania (nume
stîlcit din Epifania) e o zînã rãutãcioasã care sperie copiii la Boboteazã.
Tot astfel, în credinþele noastre, Rusaliile (din slav. Rusalija, lat.
Rosalia adicã sãrbãtoarea rozelor), sînt niºte zîne rele care pocesc
oamenii, credinþã pe care o regãsim ºi la slavi. Sfînta Pocroavã e o
sfîntã pe care o venereazã femeile în Bucovina, pentru ca sã se roage
lui Dumnezeu sã þinã lumea ºi sã nu ne prãpãdeascã, iar fetele
postesc în aceastã zi, pentru ca sfînta sã intervinã sã le acopere
pãrul, sã se mãrite1. De fapt, cuvîntul pocroavã nu e un nume
propriu, ci e împrumutat din slavoneºte, unde pocrov¾ înseamnã
acoperãmînt. Într-adevãr, în ziua de 1 octombrie, cînd se serbeazã
Sfînta Pocroavã, Biserica prãznuieºte sãrbãtoarea Acoperãmîntul
Maicii Domnului, slav. Pokruv¾ Bogorodici. Tot astfel, Joimãriþa e,
dupã credinþa poporului, o fiinþã supranaturalã care se aratã la
Joi-mari ; Crãciunul, ziua Naºterii Domnului, e Moº Crãciun, care
a fost stãpînul pãstorilor ºi al staulului unde s-a nãscut Mîntuitorul,
ºi avea de nevastã pe Crãciuneasa ; iar ajunul Crãciunului, Moº
Ajunul, a fost baci, în slujba lui Moº Crãciun.
1. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 18.
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De altã parte, sfinþii, a cãror existenþã nu poate fi pusã la îndoialã,
capãtã atribuþii speciale, care diferã adeseori de la un popor la altul.
Credinþele identice la diferite popoare se explicã printr-o aluzie la
meseria pe care o exercitase sfîntul, sau la o întîmplare, autenticã
sau legendarã, din viaþa lui. Astfel :
Sf. Anton (17 ianuarie) este patronul mãcelarilor, în Belgia, pentru
cã exercitase, la Roma, meseria de mãcelar. La italieni, la germani,
la elveþieni, la estoni etc. e patronul porcilor, pentru cã, dupã cum
spune legenda, diavolul, ca sã-l ispiteascã, i s-a arãtat deseori în
chip de porc. La Neapole ºi în Sicilia e protectorul casei contra
focului, iar la noi ºi la francezi e invocat ºi pãzit pentru arsuri ºi
opãreli.
Sfinþii Ciru ºi Ioan (31 ianuarie) se pãzesc de greci pentru a fi feriþi
de boli, cãci practicaserã medicina.
Sf. Vlasie  franc. St. Blaise, ital. San Biagio, germ. Hl. Blasius  e
invocat mai pretutindeni pentru bolile de gît, cãci, dupã legendã,
ar fi scãpat viaþa copilului unei vãduve, care era sã se înece cu un
os. În Abruzzi (Italia), dacã un copil se îneacã cu o îmbucãturã,
mama îi strigã : Sande Bbiasce! Sande Bbiasce!(Sfinte Vlasie)1.
Sfînta Apollonia (9 februarie) e invocatã în Occident pentru durerea
de mãsele, pentru cã cei ce o torturaserã, la Alexandria, îi sfãrîmaserã toþi dinþii.
Sf. Gheorghe (23 aprilie), care fusese ostaº ºi e deseori reprezentat
cãlare, luptîndu-se cu un balaur, e patronul rãzboinicilor, la greci ;
la germani, e patronul cailor ºi al vitelor ; mai adesea e invocat ca
patron al ciobanilor ºi al turmelor de oi2.
Sfinþii Cosma ºi Damian (1 iulie), care au fost medici, se serbeazã în
Occident ca patroni ai bãrbierilor, bãieºilor ºi chirurgilor. La
greci, la bulgari ºi la noi (sub numele de Cosmandin) sînt serbaþi
ca sã-l apere pe om de boli.
Sf. Ilie (20 iulie) e pãzit la noi, ca ºi aiurea, spre a fi ferit de trãsnet
ºi de piatrã. Se ºtie cã, dupã Sfînta Scripturã, profetul Ilie s-ar fi
urcat într-un car de foc, cu cai de foc, dupã ce, în viaþã, se rugase
lui Dumnezeu sã coboare focul din cer, ca sã mistuiascã pe cei ce-l
defãimau.
Sf. Vartolomei (24 august) e serbat de mãcelarii italieni, pentru cã
fusese jupuit de viu.
Sf. Matei (21 septembrie) e, la italieni, patronul zarafilor ºi al
cãmãtarilor, pentru cã fusese perceptor la romani.
Sf. Andrei (30 noiembrie), care a fost pescar, e patronul pescarilor la
italieni.
Profetul Daniil (17 decembrie), care a fost aruncat într-un cuptor
înfierbîntat, e serbat de bulgari spre a fi feriþi de foc ºi de arsuri etc.
Pentru mai multe amãnunte, vezi I.-A. Candrea, Iarba fiarelor,
117-120.
1. Hasdeu, Etym., 1225 urm.
2. Rev. Ion Creangã, VII, 25.
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Ceea ce e mai caracteristic însã în cultul poporului pentru anumiþi
sfinþi e interpretarea pe care o dã numelui unora din aceºtia. Omul
din popor cautã sã stabileascã o legãturã între numele sfîntului ºi
darul pe care-l are de a vindeca anumite boli sau de a-i ocroti pe
oameni în diferite împrejurãri. Le peuple  zice Bréal1  est un
philologue qui veut se rendre compte du nom qu'il entend, et qui,
grâce à son imagination, trouve facilement un récit pour lui expliquer
un nom propre. Cu chipul acesta, îl vedem rãstãlmãcind numele
sfîntului ºi atribuindu-i daruri care n-au nici un raport cu cele
petrecute în viaþa lui. Astfel :
Sf. Grigore Teologul (25 ianuarie) e serbat de poporul nostru de
teamã sã nu ajungã olog.
Adormirea Sfintei Ana (25 iulie) e serbatã de femei, ca sã nu adoarmã
pe veci.
Mart. Foca (22 septembrie) e rãu de foc. La greci, în limba cãrora
;wvh înseamnã focã, e serbat de marinari ca sã fie feriþi de înec.
Sîm-Pietru (29 iunie) e rãu de piatrã.
Sf. Vartolomei (11 iunie) e serbat de bulgari ca sã nu se învîrteascã
norii ºi sã aducã piatrã. La noi se crede cã în aceastã zi se
învîrteºte frunza de tei ºi cã se face întoarcerea fapturilor.
Sf. Procopie (8 iulie) e serbat de bulgari ca sã se procopseascã.
Apost. Luca (18 oct.) e ziua în care huþulii din Bucovina seamãnã
usturoiul, pentru cã, în limba lor, luk înseamnã usturoi.
Mart. Lupu (23 august) e serbat la noi cu nelucrare, pentru ca lupul
sã nu prãpãdeascã turmele.
Sf. Terapon e invocat de greci pentru vindecarea oricãrei boli, pentru
cã, în limba lor, qerapeiva înseamnã vindecare.
Sfînta Mavra (3 mai) e pãzitã de femeile din Atena, ca sã fie ferite de
bubat, pentru cã mauvrai" înseamnã vãrsat2.
Sfînta Agata (4 februarie), numitã de cehi Hata, e serbatã de aceºtia
ca sã fie feriþi de muºcãtura ºerpilor, pentru cã, în limba lor, hady
înseamnã ºarpe.
La francezi, gãsim apropieri ºi mai ciudate, întemeiate pe o falsã
interpretare a numelui sfîntului. Astfel :
St. Acaire (27 noiembrie) guérit lhumeur des femmes acariâtres.
St. Eutrope (pronunþat de popor ütrop), tãmãduieºte idropicii.
S-te Claire vindecã pe cei ce nu vãd. Aceeaºi atribuþie o are, la
italieni, Santa Lucia, pentru cã luce înseamnã luminã. De la
italieni, aceastã credinþã a trecut la francezi, la care S-te Lucie
(13 decembrie), e invocatã pentru bolile de ochi.
St. Ouen vindecã bolile de urechi, poporul stabilind o apropiere între
numele sfîntului ºi cuvîntul ouïe auz.
St. Boniface vindecã bolile de pe faþã.
1. Marian, Sãrbãtorile, I, 232 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 20 ; Rev.
Ion Creangã, VI, 50 ; Cartea neamului (1913), 41.
2. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 20 ; Laugier, Etnogr. medic., 57. ªi
bulgarii serbeazã aceastã zi pentru a fi feriþi de ciumã (Sbornik,
XXVIII, 355 urm.).

230

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

St. Genou vindecã de podagrã, pentru cã genou înseamnã genunchi.
St. Cloud tãmãduieºte coºurile de pe obraz, pentru cã clou are ºi
înþelesul de furuncul.
Mai sînt încã o mulþime de alþi sfinþi care, în datinele ºi credinþele
poporului, nu mai amintesc nimic din viaþa lor, n-au atribuþii în
legãturã cu numele lor, ci au moºtenit pur ºi simplu atribuþiile
divinitãþilor pãgîne, serbate în zilele în care au fost aºezaþi în
calendar. Nu e însã locul aci sã ne ocupãm de aceste datini ºi credinþe,
întrucît nu intereseazã de aproape folclorul medical.
Ne vom ocupa deci, în cele ce urmeazã, numai de zilele pãzite de
poporul de la noi pentru a-ºi pãstra sãnãtatea.
Vom începe cu zilele din calendar, atît cele pãzite de tot creºtinul
ca sãrbãtori mari, cît ºi acelea ale unora din sfinþi ºi mucenici pe care
numai poporul de la þarã, ºi în special femeile, le þin, de teama bolilor.
1. Cine lucreazã în ziua de Cuv. Tudosie cel Mare (11 ianuarie) va
zãcea de lingoare1.
2. În zilele de 16 ºi 17 ianuarie, se þine, în unele pãrþi ale þãrii, o
sãrbãtoare numitã Antãnãsiile. E pãzitã de popor, ca sã nu
capete boli rele, ameþeli de cap sau boala copiilor2.
3. Ziua de 17 ianuarie, consacratã Pãrintelui Antonie cel Mare, e pãzitã
de teama arsurilor, opãrelilor, pojarului, junghiurilor ºi altor boli3.
4. Nu se lucreazã în ziua de 18 ianuarie, cînd se serbeazã Pãrinþii
Atanasie ºi Chiril, pentru a nu fi lovit de ciumã. Din aceastã
pricinã, poporul numeºte aceastã zi Tãnase de ciumã. Tot de
aceastã boalã se fereºte lumea în judeþul Muscel nelucrînd în
ziua Cuviosului Eftenie cel Mare (20 ianuarie)4.
5. În ziua de 25 ianuarie, consacratã Sf. Grigore Teologul, nu se
lucreazã, spre a fi ferit de înec, de arsuri ºi, mai ales, de ologealã.
6. Ziua de 30 ianuarie, cînd se serbeazã Sfinþii Trei Ierarhi, e pãzitã
de teama frigurilor ºi a arsurilor.
7. La 1 februarie, ziua Mart. Trifon, numit de popor Trif cel nebun,
nu se lucreazã de teama nebunelii.
8. Ziua de 10 februarie, consacratã Sf. Haralambie, care þine ciuma
în lanþ, e pãzitã cu sfinþenie de popor, ca sã fie ferit de ciumã5.
Pentru acelaºi motiv îl serbeazã bulgarii ºi grecii din Zachynthos6.
9. În ziua de 11 februarie se serbeazã Sf. Vlasie, în care nu se
lucreazã, pentru ca femeile sã nu nascã copii schilozi. Pentru
acelaºi motiv e serbatã aceastã zi ºi de bulgari7.
1.
2.
3.
4.

R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 20.
Ibidem, 21 ; Laugier, Etnogr. medic., 57.
R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 21.
Rev. Ion Creangã, VII, 25; Marian, Sãrbãtorile, II, 21 urm. ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 24 urm. ; Laugier, Etnogr. medic., 57 ;
Gheorghiu, Superst., 45 ; Cartea neamului (1913), 55.
5. Sbornik, XXVIII, 360.
6. Schmidt, Neugriechen, 38.
7. Marian, Sãrbãtorile, II, 29 ; Gheorghiu, Superst., 45 ; Cartea neamului
(1913), 55; Strauss, Bulgaren, 334.
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10. Ziua de 24 februarie, cînd se serbeazã Aflarea capului Sf. Ioan,
numitã de popor Dragobete (cap de primãvarã), o þin oamenii
pentru friguri ºi alte boli1.
11. La 17 martie, zi consacratã Cuviosului Alexie, omul lui Dumnezeu,
nu se lucreazã de teama muºcãturilor ºerpilor, care învie în
aceastã zi2.
12. A doua zi dupã Buna-Vestire, adicã ziua de 26 martie, numitã de
popor Stoborul Blagoveºteniilor sau Blagoveºnicul, e serbatã
de femei pentru boli, lovituri, sau sã nu li se caliceascã copiii. În
judeþul Argeº, îl þin pentru lingoare3.
13. Ziua de 14 iunie, Sf. Alisei, e pãzitã de oameni, ca sã nu orbeascã.
14. La 24 iunie, cînd se serbeazã naºterea Sf. Ioan Botezãtorul, zi
numitã de popor Sînziene sau Drãgaica, femeile nu lucreazã
de teamã sã nu se poceascã, sã li se strîmbe gura4.
15. Ajunul Sîm-Pietrului, postul Sîm-Pietrului (28 iunie) e pãzit de
femei, care nu lucreazã nimic în casã, de teamã ca Frumoasele,
care trec în aceastã zi, sã nu le strîmbe trupul5.
16. Zilele de 15-17 iunie, numite Circovii de varã sau Circovii
Mãrinii se þin pentru lovituri ºi pocituri. În special, ziua de
16 iulie, consacratã Sf. Mc. Chiriac ºi Iulita, numitã de popor
Ciurica, e pãzitã pentru ca omul sã nu fie snopit în bãtãi. ªi
bulgarii numesc aceastã zi Åurika ºi o pãzesc pentru foc, pentru
ºoareci ºi pentru bolile copiilor6.
17. Ziua de 23 iulie, numitã de popor Opîrlia, e þinutã de frica
arsurilor7.
18. Se pãzeºte, în special de cãtre femei, ziua de 25 iulie  Adormirea
Sfintei Ana  ca sã nu adoarmã pe veci8.
19. La 27 iulie se serbeazã ziua Sf. Mart. Pantelimon, numitã de
popor Pantelimonul sau Pintelei cãlãtorul, þinutã de teama
arsurilor ºi a diferitelor boli9.
20. În ziua de 1 august, Biserica serbeazã Închinarea Sfintei Cruci,
Ziua Crucii (de varã) sau Macoveii, dupã calendarul poporului.
În aceastã zi, femeile postesc ºi nu lucreazã, de teama loviturilor
de moarte, a frigurilor ºi altor boli10.
1.
2.
3.
4.

Marian, Sãrbãtorile, II, 32 ; Cartea neamului (1913), 56.
Marian, Sãrbãtorile, II, 194 urm.
Ibidem, II, 235; Gorovei, Credinþi, 255.
Laugier, Etnogr. medic., 68; An. Arh. de Folkl., IV, 74 ; Rev. Ion Creangã,
V, 339.
5. Ibidem, II, 159.
6. Laugier, Etnogr. medic., 69; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 79 ;
Jipescu, Opincarul, 77 ; Dicþ. Acad., s.v. Ciuricã; Geroff, Rjeånik, s.v.
åiureåi ; Strauss, Bulgaren, 348.
7. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 80 ; Pamfile, Sãrb. de varã, 215.
8. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 81 ; Rev. Ion Creangã, V, 339 urm. ;
Gorovei, Credinþi, 48.
9. Pãcalã, Rãºinari, 196 ; An. Arh. de Folkl., IV, 210.
10. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 82 ; Rev. Ion Creangã, V, 178, 341.
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21. Ziua de 29 august  Tãierea capului Sf. Ioan  numitã de popor
Sf. Ioan de toamnã ºi Crucea micã, e pãzitã de teama frigurilor.
Mai ales, nu trebuie sã se taie pepeni verzi, cã e rãu de friguri1.
22. La 28 septembrie se þine Haritonul, de teama bolilor ºi a nebunelii.
23. Ziua de 14 octombrie, consacratã Sfintei Paraschiva, numitã de
popor Vinerea Mare, se þine pentru dureri de cap ºi spre a fi
ferit de boli, în special de ochi2.
24. La 26 octombrie se serbeazã Sf. Dumitru, zi rea de lovituri3.
25. Cine lucreazã în ziua de 8 noiembrie, consacratã Sfinþilor
Arhangheli Mihail ºi Gavril, se va canoni grozav în ceasul morþii
pînã la ieºirea sufletului4.
26. Ziua Sfîntului Andrei (30 noiembrie) e pãzitã cu multã fricã.
Cine lucreazã în aceastã zi se îmbolnãveºte la Ignat, cu credinþa
cã l-a îmbolnãvit sfîntul cu boala rea. Nu se poate vindeca bolnavul
decît în ziua de Sf. Andrei, descîntîndu-i-se timp de un an5.
27. Zilele de 4 (Sfînta Varvara), 5 (Sfîntul Sava) ºi 6 decembrie
(Sfîntul Neculai) sînt numite de popor Zilele bubatului ºi se
pãzesc cu multã sfinþenie, de teama vãrsatului. Mai sînt þinute ºi
pentru friguri6.
28. În ziua de Sf. Spiridon (12 decembrie) nu se lucreazã, fiind tare
rãu pentru lovituri7.
29. Ziua de 20 decembrie  Sf. Ignat  cînd se taie porcul de Crãciun,
femeile nu lucreazã de teama bolilor ºi a loviturilor, de fricã sã
nu icneascã ca porcul, ºi sã nu nascã copii pociþi8.

Sãrbãtori mobile
Dintre sãrbãtorile mobile pe care le pãzeºte poporul de teama bolilor,
se pot cita urmãtoarele :
1. În zilele Sîn-Toaderilor, din prima sãptãmînã a postului Paºtilor,
femeile nu lucreazã. Una a lucrat marþi : a prins o pînzã. I s-a
strîmbat gura la o parte... Pe mulþi i-a strîmbat, pe unii de gurã,
pe alþii de picioare... Bat caii (Sîn-Toaderilor) cu cracii pe ãl ce
lucrã...9.
2. În Sîmbãta lui Lazãr nu se lucreazã la lucru voinicesc, cãci e
rãu de cãzãturi, deoarece Lazãr a murit cãzînd dintr-un copac10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rev. Ion Creangã, V, 50, 179.
Ibidem, V, 179 ; Gorovei, Credinþi, 4119 ; Pãcalã, Rãºinari, 196.
Laugier, Etnogr. medic., 71.
Ibidem, 71.
Ibidem, 71 urm. ; Voronca, Datinele, 579.
Rev. Ion Creangã, V, 311, 339 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 90,
92 ; Laugier, Etnogr. medic., 72 ; Voronca, Datinele, 216, 278, 741 ;
Pãcalã, Rãºinari, 197 ; Gheorghiu, Superst., 100; Rev. Ion Creangã, V,
208 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 92.
7. Laugier, Etnogr. medic., 72.
8. Cf. Rev. Ion Creangã, I, 144.
9. An. Arh. de Folkl., III, 43 ; cf. Rev. Ion Creangã, V, 268.
10. Ibidem, V, 339 ; cf. ºi ibidem, V, 268 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 228.
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3. Miercurea strîmbã, din prima sãptãmînã a pãresimilor, e pãzitã
cu sfinþenie. Nu se lucreazã. Nu se face leºie, nu se spalã rufe, nu
se toarce, nu se urzeºte pînzã, nu se descîntã de nici un descîntec, ¬ 140
decît de bubã neagrã1.
4. În Joia iepelor, care urmeazã dupã Miercurea strîmbã, nu se
lucreazã, cã e rãu de înþepãturi2.
5. La Joi-mari, adicã în Joia Paºtilor, nu se lucreazã, cã e rãu :
vine Joimãrica ºi dã cu ochii pe foc pe cine l-o prinde lucrînd3.
6. În Vinerea seacã sau Vinerea Patimilor (vinerea Paºtilor) se
posteºte toatã ziua pentru iertarea pãcatelor ºi nu se lucreazã de
teama bubelor sau altor boli4.
7. Miercurea, la jumãtatea rãstimpului dintre Paºti ºi Rusalii, e o zi
pe care poporul o numeºte Strat de Rusalii, Strodul Rusaliilor,
Tudorusale sau Sfredelul Rusaliilor. În aceastã zi nu se lucreazã,
nu se descîntã. Cine lucreazã o pãþeºte rãu : poate sã orbeascã, sã
înnebuneascã sau sã ologeascã. Se întîmplã sã dea de o boalã
pentru care nu mai e în lumea asta mijloc de tãmãduire5.
8. Cele mai primejdioase zile sînt Rusaliile. Cine lucreazã în aceste
zile poate sã orbeascã, sã amuþeascã, sã ologeascã sau sã
înnebuneascã. Îl iau din cãluº Rusaliile ºi rar se mai vindecã omul6.
9. În genere, nu trebuie lucrat nimic în zi de sãrbãtoare, cãci e cu
primejdie pentru sãnãtatea omului. Cine ciopleºte sau taie lemne
într-o sãrbãtoare, pe lumea cealaltã îi vor arde aºchiile pe piept ºi
pe ochi7.

Zilele sãptãmînii
ªi anumite zile ale sãptãmînii, personificate, se rãzbunã dacã omul ¬ 141
le necinsteºte, îndeletnicindu-se cu unele lucrãri ce nu sînt îngãduite
în acele zile. Astfel :
Lunea nu e bine sã se spele rufe, cãci unul de-al casei se va umple
de buboaie8. Dacã faci lãutoare ori speli cãmãºi lunea, ai sã te
1. Laugier, Etnogr. medic., 58 ; cf. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 30 ;
Rev. Ion Creangã, V, 339. ªi germanii numesc aceastã zi der krumme
Mittwoch (Drechsler, Schlesien, I, 77). La bulgari, în aceastã zi,
numitã Luda Sreda (Miercurea nebunã), nu se lucreazã de teama
nebunelii (Sbornik, XXVIII, 379).
2. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 30 ; ªezãtoarea, XII, 165 ; Gorovei,
Credinþi, 1797.
3. Laugier, Etnogr. medic., 63.
4. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 47 ; Gheorghiu, Superst., 58 ; Gorovei,
Credinþi, 4120.
5. Pãcalã, Rãºinari, 193 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 64 ; An. Arh.
de Folkl., IV, 72-73 ; Laugier, Etnogr. medic., 66, 68.
6. Ibidem, 67 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 68 ; Pamfile, Sãrb. de
varã, 34 urm. ; Rev. Ion Creangã, III, 370 ; Gheorghiu, Superst., 77 ;
Gorovei, Credinþi, 3380-3386 ; An. Arh. de Folkl., II, 162.
7. Gorovei, Credinþi, 743, 1242.
8. Rev. Ion Creangã, VI, 112.
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îmbolnãveºti de rîie ºi de rapãn, ai sã faci pãduchi ºi lindini, ºi de
purici nu te vei mîntui1.
E o credinþã veche ºi foarte rãspînditã la români cã celui ce se
apucã sã posteascã regulat lunea, Dumnezeu îi va lungi zilele2 .
Nevestele care n-au copii ºi doresc sã aibã, dacã postesc douãsprezece
luni în ºir, cred cã vor naºte copii3. Unii postesc pentru a fi feriþi sau
a se vindeca de boli. Doamne, soro dragã, pe mine mã dureau ochii,
de nu mai ºtiam ce sã fac! ªi de cînd m-am prins c-oi posti lunea,
parcã mi-a luat cu mîna4. Tot pentru paza ochilor, nu se lau femeile
lunea în judeþul Vîlcea5.
Miercurea se þine de Dînsele. Cine lucreazã în aceastã zi, face
bube pe la încheieturi, capãtã dureri ºi i se schimonosesc mîinile ºi
trupul6. Cine pune mîna pe sitã, sã cearnã, focul lui Dumnezeu pe
capul ei. ªi bube pe cap, albe ca tãrîþele ce rãmîn în sitã, ºi junghiuri
prin cruce, ºi sã n-aibã astîmpãr ca fãina cînd o cerni...7. Miercurea
nu e bine sã se spele pe cap, sã se facã leºie, sã se fiarbã cãmãºi, cãci
e rãu de boli8. Sã nu coºi înspre miercuri, ori sã torci, cã te
îmbolnãveºti9. Tot astfel, la huþulii din Bucovina, femeile nu torc
miercurea, ba nici furca n-o lasã sã stea în odaie, cãci altfel vine
Sereda (miercurea personificatã) ºi toatã noaptea hodorogeºte prin
casã10. Nici la bulgari nu se coase ºi nu se toarce în aceastã zi11.
Miercurea sã nu iei ouãle din cuibar, cã faci pecingine pe obraz12.
Miercuri e ziua Maicii Domnului, ºi se posteºte în cinstea ei. Dacã
mãnînci de frupt, e rãu de boli, de primejdii ºi de nãpaste13.
Vinerea e cea mai primejdioasã din zilele sãptãmînii mai ales
pentru femeile care n-o respectã, fãcînd unele lucruri nepermise. Nu
trebuie sã se toarcã, altfel li se coc degetele ºi le cad unghiile14,
altora li se întorc maþele15. Cine þese, îºi scoate singurã ochii pe ceea
lume16. Nu se coase, cãci unde se înþeapã femeia, se face bubã, mai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gorovei, Credinþi, 1953.
Pãcalã, Rãºinari, 161.
Marian, Sãrbãtorile, I, 100 ; Gorovei, Credinþi, 1960.
ªezãtoarea, III, 199 urm. ; cf. Voronca, Datinele, 270.
Gorovei, Credinþi, 2886.
Voronca, Datinele, 271.
Coºbuc, Dintr-ale neamului, 93.
ªezãtoarea, III, 200 ; Ghiluºul, I, Nr. 6, 14 ; cf. Gorovei, Credinþi, 2221,
2886, 2869 ; Rev. Ion Creangã, III, 82 ; Voronca, Datinele, 271 ; Coºbuc,
Dintr-ale neamului, 93 ; Pãcalã, Rãºinari, 162.
Rev. Ion Creangã, III, 339 ; cf. Gorovei, Credinþi, 643.
Kaindl, Huzulen, 80.
Sbornik, VI, 91 ; VIII, 138.
ªezãtoarea, III, 50 ; Gorovei, Credinþi, 3140.
Voronca, Datinele, 271, 272 ; ªezãtoarea, III, 200.
Rev. Ion Creangã, IV, 18 ; Voronca, Datinele, 579 ; Pãcalã, Rãºinari,
162 ; Gorovei, Credinþi, 4108 ; cf. An. Arh. de Folkl., I, 225.
Gheorghiu, Superst., 116.
Ibidem.
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adesea neagrã1. Acul sã nu stea înfipt, cãci împunge pe Sfînta Vineri2.
Dacã lucreazã cineva la igliþã, sã înþepe de trei ori în pãmînt cu
igliþa. Cînd vor întreba sãrbãtorile dacã ai lucrat în ziua lor, ºi ce
anume lucru, vinerea le va rãspunde cã ai înþepat în pãmînt3. Nu se
face leºie, cãci, murind, îþi curge venin ºi, pe ceea lume, leºia o bei
în loc de vin4. Nici pãrul capului sã nu þi-l speli, cãci ori îþi cade
pãrul, ori te doare capul5. O femeie a fãcut viermi în cap, pentru cã
s-a lãut6. Nu se rîºneºte, nu se coace pîine, nu se umple borº, cã se
face sînge. O femeie a copt vinerea pîine ºi a murit 7. Mai ales
pãtimesc de ochi, capãtã albeaþã sau orbesc de tot acelea care
îndrãznesc sã lucreze în ziua de vineri. De aceea multe femei postesc,
nemîncînd nimic, în aceastã zi, ca sã fie ferite de boli8. Tot aºa e
pãzitã vinerea la popoarele din Peninsula Balcanicã ºi la acelea din
apusul Europei9.
Toate zilele te iartã, dacã lucrezi, numai duminica nu10. Sã nu
coºi, cã înþepi pe Sf. Duminicã (Maica Domnului)11. Dacã o femeie
însãrcinatã coase duminica, va naºte copilul cu limba cusutã (legatã)12.
Sã nu te lai, cã faci bube în cap, ori mãtreaþã sau pecingine13. Dacã
tai lemne, faci diavolului aºchii sã-ºi facã mãlai14, ºi pe lumea cealaltã
îþi vor arde aºchiile pe piept15 etc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
25.

Rev. Ion Creangã, III, 44 ; IV, 394 ; An. Arh. de Folkl., IV, 192.
Voronca, Datinele, 579.
Rev. Ion Creangã, V, 267.
Voronca, Datinele, 274 ; An. Arh. de Folkl., I, 225.
Pãcalã, Rãºinari, 162 ; Rev. Ion Creangã, III, 371 ; IX, 176.
Voronca, Datinele, 274.
Ibidem.
Ibidem, 273 ; Marian, Sãrbãtorile, I, 103 ; An. Arh. de Folkl., I, 225.
Kaindl, Huzulen, 81 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 71 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., III, 52 urm. ; Pitrè, Usi, IV, 257 urm. etc.
Voronca, Datinele, 266.
Pãcalã, Rãºinari, 162.
Gorovei, Credinþi, 1241.
Ibidem, 372, 1238.
Pãcalã, Rãºinari, 162.
Gorovei, Credinþi, 1242.
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Capitolul VIII

Terminologia bolilor
A) Cum exprimã poporul o stare patologicã
¬ 142 Dacã omului nu-i lipseºte nimic, e sãnãtos. Dacã sãnãtatea lui nu
lasã nimic de dorit, dacã e plin de vlagã, viguros ºi rezistent la toate,
e sãnãtos tun (sau ca piatra, ca fierul).
Dacã însã, din pãcate, i se vîrã boala (sau beteºugul) în trup, dacã
se leagã boala de el, dacã îl ajunge (îl gãseºte, îl loveºte) boala, dacã
a intrat (a cãzut, a dat) în boalã, dacã e apucat (cuprins) de boalã,
atunci omul e bolnav (sau beteag), s-a îmbolnãvit (sau s-a bolnãvit),
boleºte, cade la pat ºi zace (de boalã).
Bolnavul geme, se vaietã, se jeleºte : nu mi-e bine, nu prea mi-e
bine, nu mã simt bine, n-o duc bine deloc, nu mi-e îndemînã (Nãsãud),
mi-e rãu, mi-e tare rãu ; mã doare capul, pieptul, inima (= stomacul),
mijlocul, mã dor mãselele, fãlcile, mîinile, picioarele, ºalele, mi s-a
desfãcut capul ; îmi arde capul, îmi ard mîinile, obrajii ; am cãlduri,
fierbinþeli, mã ia cu cald, cu cãlduri, cu fiori ; mã apucã fiori ; îmi dau
fiori (reci) prin trup, mã ia cu frig ºi cu ameþealã ; mã trec nãduºelile ;
sînt numai o apã ; îmi clãnþãnesc dinþii ; mã cuþiteazã ; mã junghie ;
îmi dã un cuþit prin inimã ; mã sãgeteazã prin trup ; nu-mi pot trage
sufletul ; am cîrcei la inimã ; simt o greutate la inimã ; am o sfîrºealã
la inimã, îmi vine sã vãrs ; am vãrsãturi etc. Baba doftoroaie sau cei
din jurul bolnavului observã cã : aratã rãu, nu (prea) aratã bine ; e
searbãd (buged, buhav etc.) la faþã ; e tras la faþã ; nu-l mai þin
picioarele ; e mort din picioare ; i s-au slãbit balamalele ; sã-l sufli, sã
cazã jos ; e cu o mînã de suflet etc.
Dacã boala e uºoarã, trecãtoare, cu leac, bolnavul, dacã are zile
(cu carul), îºi vine în fire (sau în ori), se îndreaptã, se face bine, se
întremeazã, se înfiripeazã, se împiciorogeazã, se mîntuie de boalã, se
vindecã, se tãmãduieºte, se lecuieºte, se zviduieºte, se însãnãtoºeazã,
se face sãnãtos ; bolnavului i-e mai bine, i s-au alinat durerile, parcã
i-a luat cu mîna...
Dacã însã boala e grea ºi bolnavul zace, fãrã nãdejde de scãpare,
atunci se zice cã : n-o mai duce mult, e pe ducã, nu mai scapã, nu se
mai scoalã, i s-au sfîrºit zilele, i s-a apropiat funia de par (sau de
steajãr), i-a trecut fãina prin traistã, e cu lumînarea în mînã, nu mai
aude cucul (la primãvarã), nu mai calcã iarbã verde, i s-a scurtat
pasul, a ajuns la pragul morþii, e cu un picior în groapã (ºi cu altul
afarã), îi sunã (îi sfîrîie, îi fierbe) coliva în piept, miroase a colivã, i
s-a apropiat veleatul, zace pe moarte, trage de moarte, se luptã cu
moartea, e în frigurile morþii, e pe cuþit, e pe dric...
Bietul bolnav, în cele din urmã, a scãpat de chinuri, ºi-a dat
obºtescul sfîrºit : a murit, a rãposat, s-a prãpãdit, s-a istovit,
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a pristãvit, a închis ochii (pe veci), ºi-a dat sufletul, l-a iertat
Dumnezeu, l-a strîns Dumnezeu de pe cele cãrãri, a trecut din viaþã,
a adormit (somnul cel) de veci, a adormit în (sau întru) Domnul, a
adormit somnul cel lung, l-a luat Dumnezeu... În mod ironic,
dispreþuitor sau duºmãnos : i-a cîntat popa (aghiosul), a dat ortul
(sau pielea) popii, a dat mangãrul cel de apoi, ºi-a pierdut papucii, l-a
potrivit Dumnezeu, nu mai bea apã rece, s-a fãcut oale ºi urcioare, s-a
sãturat de toate, l-a luat dracul etc.

B) Numele bolilor
Pentru multe din bolile de care pãtimeºte omul, poporul are cîte una ¬ 143
sau mai multe numiri deosebite. Aceeaºi numire e datã însã, uneori,
dupã regiuni, la douã boli deosebite. Astfel, sub numele de nãjit, se
înþelege, în cea mai mare parte a þãrii, otita, pe cînd, în Muscel ºi în
Maramureº, acest nume se dã gingivitei ºi chiar durerilor de mãsele.
Studeniþa înseamnã cînd scorbutul, cînd stomatita. Fãlcariþa numesc
unele babe parotidita epidemicã, altele tetanosul etc. Lãsînd de o parte
aceste excepþii, de fapt rare, putem spune cã terminologia bolilor e
bine stabilitã, deºi numele unora din boli variazã dupã regiuni. Dãm
mai jos, clasificate, numele bolilor pe care le cunoaºte poporul.
I. Bolile organelor de respiraþie
A) Bolile nasului
1. Coriza : guturai, gutunar, troahnã, troanã, ºuhãrie (Mold.),
buduhalã (jud, Prahova, Brãila), budihoalã (judeþul Vaslui),
cataroi (Mold.).
2. Epistaxis : curgere de sînge din nas.
B) Bolile gîtului
3. Anghinã : anghinã, durere de gît.
4. Amigdalitã : gîlci, modîlci, bubîlcã.
5. Anginã diftericã. Crup difteric : guºter, ºopîrlaiþã, bolfe,
anghinã.
6. Laringitã : rãguºealã.
7. Struma (hipertrofia glandei tiroide) : guºã.
C) Bolile pieptului
8. Bronºitã : tuse ; tusea convulsivã la copii e numitã tuse mãgãreascã.
9. Astm. Emfizem. Dispnee : nãduf, nãduh, înãduºealã, nãduºealã, nãglugã, înecãciune, ºui.
10. Pneumonie. Pleurezie : junghi, cuþit, þeapã.
11. Tuberculozã pulmonarã : ofticã, osficã (Olt.), boalã seacã
(judeþul Lãpuºna), cihotcã (judeþul Ismail).
II. Bolile aparatului circulator ºi ale sîngelui
12. Palpitaþii : bãtaie de inimã.
13. Hidropizie. Ascitã. Anasarcã : dropicã, apã, boalã de apã.
14. Scrofulozã : jolnã, scrofuri.
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15.
16.
17.
18.
19.

Scorbut : studeniþã.
Caºexie : rast.
Gutã : podagrã.
Reumatism articular : mîlcaviþã, mãrcaviþã.
Reumatism poliarticular acut : întîmpinat (în)tîmpinãturã,
întunchinãturã.

III. Bolile aparatului digestiv
A) Bolile gurii
20. Abces alveolar : abubã.
21. Stomatitã : studeniþã; la copii : plesniþã, mãrgãritãrel.
22. Gingivitã : nãjit.
23. Afte : gurar, plesne, poganã, puºchea, acrum.
24. Ranula : broscuþã, broascã sub limbã.
B) Boli de stomac ºi de intestine
25. Diaree : urdinare, pîntecare, pîntecãrie, treapãd, trepãdare,
cufurealã, coleþi, pîrþuicã, mînce-l coca (Trans.) ; descuiet
(judeþul Lãpuºna) ; spurcat (Dolj) (cf. p. 271).
26. Colici intestinale : izdat, surdumaºi ; la copii : mãtrice.
27. Dizenterie : ieºire afarã cu sînge, pîntecare cu sînge, treapãd
cu sînge, urdinare cu sînge, trecere (judeþul Gorj), sfînta
boalã, vintre ; la copii : lamoste.
28. Gastro-enteritã : trecãturã ; la copii : babiþe.
29. Dispepsie : rînzã, cãderea rînzei.
30. Crampe : cîrcei, frãmîntãturã la inimã, funicei ; la copii : fras
31. Indigestie : aplecate, plecate, greaþã, ciumurluialã, gemãrluialã, ciumer(n)iþã.
32. Constipaþie : încuiere ; încuieturã (judeþul Lãpuºna).
33. Pirosis. Hiperclorhidrie : ojig, jig, jigãraie, jerãgai, jeguialã,
jighirealã.
34. Icter : gãlbinare.
35. Cancer : rac, schiros ; tãtarcã (judeþul Lãpuºna).
36. Pelagrã : jupuialã, pîrlealã, roºaþã, buba trînjilor, rana
trînjilor, pecingine rea, buzãreþ.
37. Hemoroizi : trînji.
38. Ascaride : limbrici, viermuºori, strînºi.
39. Tenie : panglicã, cordea, cordicã.
IV. Bolile rinichilor, ale bãºicii udului ºi ale organelor sexuale
40. Anurie. Strangurie : zãprealã.
41. Incontinenþa urinii : piºatul în pat.
42. Litiazã vezicalã : piatrã la bãºicã, nisip.
43. Blenoragie. Gonoree : sculament, scurgere, frînturã (în vis) ;
din vînt (Bucov.) ; triper (Transilv.).
44. Sifilis : cel pierit, pierit, mîncãturã, frenþe, sfrenþ(i)e, miºulie,
boierie, boalã lumeascã, ºancãr (cf. p. 273).
45. Impotenþã : neputinþã, (bãrbat) legat.
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V. Bolile sistemului osos
46. Cifozã. Scoliozã. Lordozã. Rahitism : cocoaºã, gheb ; ghib
(Mold.).
47. Necrozã : colþi de lup.
VI. Bolile infecþioase
48. Febrã tifoidã : tifos, lingoare, lungoare ; boalã (Mold.) ; boala
lungã, boala mare ; boala ruseascã (judeþul Constanþa).
49. Paludism. Febrã palustrã. Malarie : friguri, tremurici, leliþa,
leliþele, mãtuºile.
50. Scarlatinã : (cochinadã, cochinar, coracã, dupã Bianu-Glavan,
Dicþ. sãnãtãþii).
51. Varicelã : vãrsat de vînt, vãrsat în cruce.
52. Variolã : vãrsat, bubat, bubatu-ãl-mare.
53. Rujeolã : pojar, bubatu-ãl-mic ; cori (Mold.).
54. Trismus. Parotiditã epidemicã : fãlcariþã, guºarniþã ; purcicã
(judeþul Lãpuºna).
55. Cholera : holerã.
56. Pesta : ciumã, buboasa, Maica calea, Maica cãlãtoarea.
57. Intoxicaþie: otrãvire, adãpat.
58. Morvã : rãpciugã.
59 . Farcin : cîrtiþã.
60. Alcoolism : beþie.
VII. Bolile de piele
61. Polihidrozã : asudarea mîinilor, asudarea picioarelor.
62. Urticarie : blîndã, spuzealã.
63. Acnee : coºuri, funigei, zgrãbunþe.
64. Eczemã : bube dulci, zgaibe dulci.
65. Impetigo : pecingine, cur de gãinã, rofii, spurcat ; liºai
(judeþul Lãpuºna).
66. Herpes : arºiþã, spuzealã.
67. Zona Zoster. Herpes Zoster : foc viu.
68. Furunculi : furnicei, bube, buboaie, zgaibã, uimã, copturi,
apostime.
69. Scabies : rîie, fudulie, boierie ; rãpãnaº (judeþul Lãpuºna) ;
corosta (judeþul Ismail) (cf. p. 273).
70. Erizipel : brîncã, orbalþ, roºaþã, foc viu : bubã neagrã
(judeþul Lãpuºna) (cf. p. 272).
71. Antrax. Pustulã malignã : dalac, cãrbune, bãºica (cea) rea,
bubã rea, bubã neagrã, armurar, talan, serpengea, vrãjmaºa
(judeþul Mehedinþi) ; spurcat (judeþul Argeº) ; pripit (judeþul
Argeº).
72. Phtiriasis : pãduchi.
73. Pitiriazã : mãtreaþã.
74. Alopecie. Calviþie : chelie, pleºuvie.
75. Prurit : mîncãrime.
76. Tinea, peladã : chelbe.
77. Efelide : pistrui, alunele.
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78. Cloasmã. Pitiriaza versicolor : pete pe obraz.
79. Nevi. Veruci : negi, negei.
VIII. Leziuni externe ºi chirurgie
80. Plãgi : rãni, tãieturi.
81. Echimoze : vînãtãi, vînãtãri.
82. Contuzii : lovituri, pãlituri, cucui.
83. Crãpãturi. Plesnituri.
84. Arsuri.
85. Eritem : opãrealã.
86. Degerãturi.
87. Bãtãturi.
88. Excoriaþii : jupuituri, julituri, belituri, zgîrieturi, rosãturi.
89. Înþepãturi.
90. Muºcãturi.
91. Rabies : turbare.
92. Panariþiu : sugel, sugiu, sugiuc ; sulgiu (judeþul Mehedinþi) ;
pãr la deget (cf. p. 273, urm.).
93. Abcese. Ulcere : bube, buboaie, bubuliþe, bubuºoare, buburuze,
cãþei (de turbã), cîrtiþã.
94. Adenitã : udmã, uimã, scurtã, tragãn.
95. Flegmoane : umflãturi, cîrcin.
96. Chist sebaceu : broascã, modîlcã.
97. Luxaþii : scrîntituri, sclintituri.
98. Fracturi : frînturi.
99. Hernie : boºorogealã, surpãturã, cui de stricãciune, chilã,
(s)chilãvie.
IX. Bolile creierului ºi ale sistemului nervos
100. Cefalalgie : durere de cap.
101. Congestie. Insolaþie : soare sec.
102. Sincopã : leºin.
103. Vertigo : ameþealã.
104. Isterie : istericale, zburãtor, lipiturã.
105. Eclampsie : apucat, apucãturã.
106. Singultus : sughiþ.
107. Nevralgie : luat din vînt.
108. Insomnie : nedormire ; la copii : muma-pãdurii, plînsori.
109. Lumbago : curmãturã, dureri de ºale ; dureri de mijloc.
110. Apoplexie. Hemiplegie : dambla, damla, sãgetãturã, (vechi)
cataroi.
111. Paraplegie : ologealã, damblagealã.
112. Paralizie : slãbãnogie.
113. Alienaþie mentalã : nebunie, nebunealã, bolînzie.
114. Epilepsie : boala copiilor ; boalã (Braºov) ; boalã rea, boalã
sfîntã ; baiu cel rãu (Maramureº) ; aboalã, stropºalã,
stropºiturã, nãbãdãi, alte-alea, anevoie, pocealã ; cãlcãturã
(Transilv.) ; agîmbalã (Nãsãud) ; ceas rãu ; ceasul cel rãu,
ducã-se-n pietre, ducã-se pe pustii ; batã-i (judeþul Vîlcea) ;
pedepsie, (vechi) epidepsie ; caiarlîc (judeþul Ismail) (cf. p. 271).
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X. Bolile ochilor
115. Oftalmie în genere. Conjunctivitã : durere de ochi.
116. Leucom : albeaþã, apã albã.
117. Glaucom : apã neagrã.
118. Cataractã : pohoiele, perdea, ceaþã (pe ochi).
119. Hemeralopie : orbul-gãinilor.
120. Chalazion : urcior, ulcior ; minegoci (Banat ºi judeþul
Mehedinþi) ºi alte numeroase forme alterate.
XI. Bolile de urechi
121. Otitã : nãjit.
122. Otoree : scurgeri din urechi.
123. Surditas : surzenie.
124. Viermi în urechi.
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Capitolul IX

Diagnoza ºi prognoza
Diagnoza
¬ 144 Babele doftoroaie, fiind cu totul lipsite de cunoºtinþe anatomice, nu
se pot pronunþa asupra unei boli decît dupã simptomele externe ºi
dupã indicaþiile date de bolnav despre ce-l doare. De aceea, în multe
cazuri, diagnosticul lor e greºit ºi, prin aceasta, viaþa bolnavului e
uneori primejduitã. Citãm cîteva cazuri de diagnoze ale lecuitoarelor
de la sate :
 Cînd omul, dupã ce a mîncat ceva cu greaþã sau prea cu lãcomie,
simte o greutate la stomac, îl doare capul, asudã, se îngãlbeneºte,
cascã, îl dor vinele gîtului, ºi-l trage la somn, nevoie mare, suferã
de aplecate1.
 Cînd bolnavul e sãgetat prin trup, ameþeºte, cade jos, se strîmbã
ºi face clãbuci la gurã, are boala copiilor2.
 Cînd bolnavului i se încleºteazã fãlcile ºi toate încheieturile capului,
cînd nu poate mînca ºi strînge gura aºa de tare, încît pare c-o sã-i
treacã falcã prin falcã, constatã cã are fãlcariþã3.
 Cînd omul e galben ºi la faþã ºi la albuºul ochiului, suferã de
gãlbinare4.
 Cînd bolnavul are cîrcei la stomac, se zvîrcoleºte, se strînge, se
zgîrceºte ºi cade jos grãmadã, baba pune diagnosticul : izdat5.
 Cînd suferindul are fierbinþeli mari, obrajii îi sînt aprinºi, i-e sete
grozav, iar noaptea bîiguie ºi sare din somn, suferã de lingoare6.
 Cînd cineva simte o durere ascuþitã la un loc, sub þîþã, sub coaste
ºi în piept, de parcã-l înþeapã cu un cuþit, ºi nu-ºi poate trage nici
sufletul, atunci are junghi. Cînd boala a dat peste un copil care
nu poate vorbi încã, aºa cã baba nu ºtie unde-l junghie, sparge un
ou proaspãt, scoate gãlbenuºul ºi-l poartã de colo pînã colo pe
trupul copilului : unde se sparge gãlbenuºul, acolo crede cã e
junghiul. Dacã nu se sparge nicãieri, e semn cã n-are junghi7.
Cînd se îmbolnãveºte un copilaº, care nu ºtie sã spunã ce ºi unde-l
doare, fireºte cã e mai greu de pus diagnosticul, dar baba nu stã mult
pe gînduri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 7 ; Pamfile, Boli, 10.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 17.
Ibidem, 67.
Leon, Ist. nat. medic., 17.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 91.
Ibidem, 103.
Ibidem, 93 urm. ; Ioneanu, Superst., 20 ; Laugier, Etnogr. medic., 95 ;
Ionescu-Daniil, Descîntece, 141.
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 Dacã un copil sare din somn ºi þipã, se chirceºte, i se încleºteazã
fãlcile, se zvîrcoleºte ºi începe sã gîfîie obosit, baba zice cã suferã
de apucat1.
 Cînd copilului i se umflã pîntecele, capãtã dureri crîncene de
stomac ºi pîntecare mare, din care cauzã îngãlbeneºte ºi slãbeºte
grozav, atunci are babiþe2.
 Cînd copilul bolnav are dureri straºnice la stomac, se zvîrcoleºte
ºi icneºte des, cînd nu vrea sã sugã ºi varsã orice mîncare i se dã
cu sila, baba zice cã suferã de mãtrice3.
 Dacã un copil mititel are nasul uscat, fãrã muci, ºi se freacã
mereu la el, urdinã, se zvîrcoleºte ºi þipã, nu suge þîþã ºi are
mereu vãrsãturi, suferã de moleþi4. Baba îi descîntã cu 9 moleþi
(larvele gîndacului de fãinã, numite ºi sfoiegi sau surdumaºi ;
dacã aceºtia mor în timpul descîntecului, e semn cã într-adevãr
copilul e bolnav de moleþi ; dacã nu mor, copilul are altã boalã5.
Dacã simptomele exterioare nu sînt suficiente pentru a indica
babei doftoroaie diagnosticul exact al bolii, ea recurge la diverse
mijloace ajutãtoare. Astfel :
 În judeþul Tutova, cînd presupune cã bolnavul ar avea dalac,
baba ia o broascã vie ºi o alipeºte de bubã : dacã broasca moare,
e încredinþatã cã e bolnav de dalac6.
 În judeþul Romanaþi, dacã baba bãnuieºte cã bolnavul suferã de
înãbuºealã (astmã), procedeazã în modul urmãtor. Miercurea ºi
vinerea, spalã vasele ºi toarnã lãturile într-o strachinã nouã, în
care mai pune, de trei ori, cenuºã cu lingura, cu pieptenele sau cu
fusul. Dupã aceea pune deasupra strachinei o oalã nouã de pãmînt :
dacã bolnavul suferã într-adevãr de înãbuºealã, apa din strachinã
se ridicã în oalã ºi începe sã bolboroseascã, aºa cum bolboroseºte
stomacul bolnavului, iar dacã apa nu se ridicã, omul nu suferã de
înãbuºealã7.
Unele babe pretind a nimeri boala cu ghiocul, oglinda, fusul,
biciul, cuþitul, brîul, sita, în stele, în cãrþi sau în bobi ; altele
(judeþul Dolj) cu cearã sau cositor : topesc cositorul sau ceara ºi le
aruncã, topite, într-o strachinã cu apã neînceputã luatã de la
fîntîna din care bea bolnavul. Cositorul sau ceara se întãreºte în
apã, luînd diferite forme ; vrãjitoarea se uitã la el ºi i se pare cã i
se aratã partea copilului care e bolnavã8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 8.
Ibidem, 10 ; Pamfile, Boli, 12 ; Marian, Naºterea, 398.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 108.
Ibidem, 109 ; Marian, Insectele, 68 ; ªezãtoarea, IV, 27.
Marian, Insectele, 70.
Gorovei, Credinþi, 414.
Idem, Descîntecele, 94.
Leon, Ist. nat. medic., 17 urm.
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Prognoza
¬ 145 Sînt multe semnele care par a indica poporului cum se va termina
boala : se face bine bolnavul sau nu se mai scoalã ?
 O credinþã foarte rãspînditã, la noi ºi la alte popoare, e cã dacã
strãnutã un bolnav, e semn cã nu va muri de boala de care suferã,
ci se va face bine1.
 Dacã cineva care zace greu bolnav s-a întors cu faþa la perete, e
semn cã va muri ; dacã însã s-a aºezat cu faþa înspre casã, se
crede cã se va face bine2.
 Dacã un bolnav nu vrea cãpãtîi (pernã), puþine zile mai are de trãit3.
 Cînd pe un bolnav îl trec lacrimile, fãrã sã spunã ceva, plînge în
el, ºtie cã moare4. În Germania, se crede, dimpotrivã, cã un
bolnav care plînge nu va muri de boala de care suferã atunci5.
 Cînd zace cineva ºi-i ies stîrlici (pete galbene sau ruginii) pe trup,
e semn cã va muri6.
 Cine e lovit de boalã într-o marþi nu se mai scoalã7. În sudul
Germaniei se crede cã cel ce s-a îmbolnãvit într-o joi trebuie
neapãrat sã moarã8.
 În Bucovina, femeile procedeazã în modul urmãtor, cînd vor sã
ºtie dacã bolnavul mai are zile sau nu. Topesc cearã sau plumb :
dacã materia topitã ia forma crucii, e semn de moarte pentru
bolnav ; dacã însã ia altã formã, se crede cã va trãi9.
 Cînd un bolnav se împãrtãºeºte ºi anafura ce e în linguriþã stã
deasupra vinului, bolnavul se va face sãnãtos ; dacã însã cade la
fund, va muri10.
 Dacã un om greu bolnav doarme în timpul maslului, va muri degrabã ; dacã însã va fi treaz tot timpul, e semn cã se va însãnãtoºi11.
 În unele pãrþi ale Bucovinei, se adunã mai multe rãmurele de
lemnul Domnului (Artemisia abrotanum), se pun într-o oalã cu
apã la foc sã mocneascã : dacã apa, pînã a doua zi, se face roºie,
bolnavul va muri ; dacã însã e albã, e semn cã va trãi12.
1. Candrea, Iarba fiarelor, 172 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 309 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1075 urm. ; Bernoni, Credenze, 32 ; Pitrè,
Medicina, 122, 197.
2. Gorovei, Credinþi, 2323.
3. Ibidem, 2304, 2382.
4. Ibidem, 2332.
5. Grimm, Mythologie, III, 444 ; Panzer, Bayer. Sagen, I, 257 ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬ 318.
6. Marian, Înmormîntarea, 3 ; Sevastos, Cãlãtorii, 66 ; Gorovei, Credinþi,
2279.
7. Rev. Ion Creangã, II, 211.
8. Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 70, 314 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
II, 340.
9. Gorovei, Credinþi, 2302 ; An. Arh. de Folkl., IV, 200.
10. Gorovei, Credinþi, 2384 ; Voronca, Datinele, 903.
11. Marian, Înmormîntarea, 19.
12. Ibidem, 41.
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 Tot în Bucovina, dacã cel ce trage de moarte, nici nu moare, nici
nu se ridicã, obiºnuiesc sã-l scalde pe bolnav într-o scãldãtoare
fãcutã dintr-o buruianã numitã ºistelinã. Dupã aceastã
scãldãtoare, trebuie neapãrat sã se aleagã, pînã în douã sau trei
zile, într-un fel sau altul1. În Moldova, se scaldã bolnavul într-o
scãldãtoare în urma unui mort : dupã aceea i se va alege, ori
moare, ori se îndreaptã2.
 În Bucovina, se mai recurge la urmãtorul mijloc spre a ºti dacã
bolnavul va trãi sau nu. Se mãsoarã 9 pãhãrele de apã ºi se pun
într-un vas sã stea pînã a doua zi. În ziua urmãtoare, le mãsoarã
din nou ; dacã a crescut apa, cu un pãhãrel sau cu o jumãtate de
pahar, bolnavul va trãi ; dacã însã apa a scãzut, omul trebuie sã
moarã. Tot astfel se procedeazã ºi de Anul Nou, cînd vrea cineva
sã ºtie dacã va trãi în anul ce vine3.
 Cînd se cheamã preotul la un om greu bolnav sã-i facã masluri, e
obicei, aproape în toatã þara, ca preotul, dupã ce a fãcut maslul,
sã deschidã cartea : dacã se deschide la roºu (unde e tipãrit cu
roºu), bolnavul se va face bine ; dacã se deschide la negru, e
semn cã nu mai are mult de trãit4.
Sînt încã preoþi la care se duc oameni pãtimaºi de cutare boalã
ori necaz, spre a le da în pravilã, ºi preotul le deschide o carte
bisericeascã  de obicei Evanghelia  aºa, la întîmplare. Unde se
deschide, citeºte ºi se leagã de cutare cuvînt care i se pare nimerit,
ºi-l potriveºte spunînd omului pricina bolii, sfîrºitul ce-l aºteaptã
ºi cîte sãrindare sã dea ºi la cîþi preoþi... Obiºnuit, cãutatul în
pravilã se face dupã slujba sfîntului maslu5.
 Cînd se descîntã unui bolnav, dacã descîntãtoarea cascã în timpul
descîntecului, atunci are leac ; cu cît cascã mai mult, cu atît leacul
e mai sigur.
 Cînd se sting cãrbuni în apã, pentru a descînta de deochi, dacã
aceºtia sfîrîie cînd îi stingi, e semn cã boala e grea ; dacã nu,
boala e trecãtoare6.
 Cînd se zvîrle apa descîntatã pe un cîine ºi el se scuturã, e semn
cã bolnavul are leac ; altminteri, nu7.
 Dupã ce i s-a descîntat bolnavului de junghi, se înfige în pãmînt
cuþitul cu care i s-a descîntat. Dupã trei zile se scoate ºi dacã va
fi ruginit, nu se mai vindecã8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marian, Înmormîntarea, 40.
Lupaºcu, Medic. babelor, 53.
Voronca, Datinele, 959.
Cf. Marian, Înmormîntarea, 19 ; Gorovei, Credinþi, 4095.
ªezãtoarea, IX, 85.
Gorovei, Credinþi, 280.
Ibidem, 568.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 149.
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Capitolul X

Mijloace preventive
Prevenirea bolilor. Lucrãri oprite.
Amulete ºi talismane. Interzicerea
numelui bolii : tabu
¬ 146 Omul îºi poate pãstra sãnãtatea ºi sã fie ferit de unele boli :
1. Dacã, în anumite împrejurãri, ia unele precauþii speciale sau
împlineºte lucruri menite sã þinã la distanþã demonul bolii care
ar voi sã-i vatãme sãnãtatea.
2. Dacã se fereºte de unele acþiuni sau ocoleºte de a face anumite
lucrãri, în special dacã observã restricþiile privitoare la cutare
sau cutare zi a sãptãmînii sau peste an, ori se pãzeºte de orice
lucrare în zilele de sãrbãtoare ( ¬ 139-141). Dacã nu, zilele sãptãmînii sau sãrbãtorile personificate, ori sfinþii ºi mucenicii, ale
cãror zile n-au fost respectate prin nelucrare, se rãzbunã ºi-l
pedepsesc pe om cu tot felul de boli.
Dacã examinãm de aproape acþiunile ce trebuie sã execute cineva
sau de care trebuie sã se fereascã, spre a nu fi lovit de boalã, constatãm
cã unele sînt raþionale, parte prescrise de igienã, parte de ordin etic,
pe cînd altele sînt datorate analogiei sau unei asemãnãri de nume.
Multe însã rãmîn neexplicate. ªi ceea ce e mai interesant e cã unele
din acestea le gãsim ºi la alte popoare, fie vecine, fie îndepãrtate,
parte ºi la neamurile din Antichitate, ba chiar ºi la semicivilizaþii
din celelalte continente.

Prevenirea bolilor
¬ 147 Poporul nostru, ca ºi celelalte popoare din Europa ºi din celelalte
continente, recurge la diverse mijloace simbolice cu scopul de a se
feri de boalã, de a i-o apuca, cu alte cuvinte, înainte, convins cã va
putea astfel sã-ºi pãstreze sãnãtatea. Pomenim cîteva din ele dintre
cele mai caracteristice :
a) Cînd aude întîia oarã, primãvara, tunînd, se loveºte uºor în cap
sau pe frunte cu un fier, cu muchea toporului, cu un ban de argint
sau cu o pietricicã, ca sã-i fie peste an capul tare ca fierul ºi sã
nu-l mai doarã deloc1. Unii, cînd se lovesc, mai rostesc ºi cuvintele :
1. ªezãtoarea, II, 194 ; III, 49 ; VI, 25 ; Voronca, Datinele, 787 ; Gorovei,
Credinþi, 625, 3787-3792 ; Rev. Ion Creangã, III, 212, 371 ; IV, 113 urm. ;
V, 149, 312 ; VI, 145, 308 ; VII, 145 ; Ciauºanu, Superst., 298.
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Capul meu ca fierul!1 sau Atunci sã mã doarã capul, cînd va
durea-o pe piatra asta, atunci ºi nici atunci!2. ªi rutenii din
Galiþia au obiceiul de a se lovi pe frunte cu o piatrã, cînd aud
tunînd pentru întîia oarã, ca sã fie feriþi de dureri de cap3 .
Aromânii, cînd începe luna nouã, se lovesc în cap cu un fier, ca
sã fie sãnãtoºi4.
Cînd plouã cu piatrã, întîia oarã, vara, sã te ungi la cap cu
piatra aceea, cã nu te va durea capul peste an5. În cazul acesta,
grindina, prin analogie, e asemãnatã cu piatra ºi are aceeaºi
virtute apotropaicã de a alunga duhurile necurate.
În Bucovina ºi în Moldova, cînd se spalã oamenii în ziua de Paºti,
pun în apã un ou roºu ºi unul alb, ca sã fie rumeni ºi sãnãtoºi ca
oul6. La aromâni, cu cel dintîi ou roºu se atinge obrazul copiilor,
ca sã le fie faþa roºie ca oul7.
Scãldatul, în anumite zile, te apãrã sau te lecuieºte de orice
boalã : la Boboteazã, dupã ce s-a fãcut sfinþirea apei în rîu8 ; la
Joi-mari, înainte de a rãsãri soarele9 ; mai cu deosebire însã la
Vinerea mare, numitã ºi Vinerea seacã, pentru cã seacã toate
bolile ºi bubele aceluia care se scaldã, ºi nu se va îmbolnãvi tot
anul10. ªi alte popoare, germanii, cehii, rutenii, bulgarii etc., cred
cã scãldatul în aceste zile îl apãrã pe om de boli11. Pe alocuri,
oamenii se scaldã la noi, pentru întîia oarã, în dimineaþa de
Sf. Gheorghe, pînã nu rãsare soarele, ca sã fie sãnãtoºi tot anul,
iar fetele se scaldã în apã neînceputã12. Aceeaºi datinã o au bulgarii
ºi sîrbii. Alte popoare, pentru pãstrarea sãnãtãþii, se scaldã în
zorii zilei de 24 iunie, la Sînziene.
În dimineaþa zilei de Sf. Gheorghe, lumea se spalã pe faþã cu rouã
sau se tãvãleºte, înainte de a rãsãri soarele, prin roua de pe cîmp,
spre a-ºi pãstra sãnãtatea toatã vara ºi a se tãmãdui de orice
boalã13. Aceeaºi datinã o gãsim la sîrbi, la croaþi, la bulgari ºi la
ruteni. Alte popoare fac exact acelaºi lucru ºi în acelaºi scop în
ªezãtoarea, I, 126 ; Gorovei, Credinþi, 3790.
Rev. Ion Creangã, II, 188.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 193.
Cosmulei, Datini, 47.
Rev. Ion Creangã, IV, 150.
Voronca, Datinele, 424 ; Gorovei, Credinþi, 2936, 3413 ; cf. ºi 2932, 2936.
Cosmulei, Datini, 41.
ªezãtoarea, III, 47 ; XII, 162 ; Rev. Ion Creangã, VI, 21 ; Hasdeu,
Etymol., 1274 ; Gheorghiu, Calendarul, 43 ; Marian, Sãrbãtorile, I,
206 ; Gorovei, Credinþi, 75 ; cf. ºi 1403-1404.
Voronca, Datinele 898 ; Marian, Sãrbãtorile II, 302 ; Gorovei Credinþi, 70.
Marian, Sãrbãtorile, II, 300 urm. ; ªezãtoarea, I, 126 ; III, 201 ; Voronca,
Datinele, 272 ; Gorovei, Credinþi, 67, 3414 ; An. Arh. de Folkl., IV, 68.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 79, 453 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
I, 809 urm. ; Strauss, Bulgaren, 333, 338.
Marian, Sãrbãtorile, III, 279 urm. ; Gorovei, Credinþi, 1400.
Marian, Sãrbãtorile, III, 277 ; Gorovei, Credinþi, 3375-3376 ; R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 63.
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zilele de 1 mai sau de 24 iunie. La romani, de asemenea, în ziua
de Palilii (21 aprilie), oamenii care luau parte la sãrbãtoare îºi
spãlau mîinile cu rouã1.
Ca sã-þi pãstrezi sãnãtatea, cînd vezi lunã nouã, sã-þi faci cruce,
sã sai de trei ori în sus ºi sã zici : Lunã nouã, lunã nouã, sãnãtos
m-ai gãsit, sãnãtos sã mã laºi! sau Crai nou, crai nou, sãnãtos m-ai
gãsit, sãnãtos sã mã laºi!2. Cam aceleaºi cuvinte, zise cu acelaºi
scop, le rostesc copiii aromânilor, cînd se iveºte luna nouã3.
Ca sã nu se molipseascã cineva de la un bolnav la care se duce
sã-l vadã, e bine sã dea cu mîna sub subþioarã ºi sã miroasã4.
Dacã se vorbeºte de o boalã a cuiva, ca sã nu se mute boala la
tine, pune mîna pe grumaz, apoi suflã ºi scuipã-þi în sîn de trei
ori5. Tot astfel, cînd se vorbeºte de broascã (o umflãturã sub
limbã), ca sã n-o capeþi, se recomandã, în Banat, sã te tragi de
urechi ºi sã zici þîþi!6. Toate aceste practici au de scop sã alunge
demonul bolii, fie prin mirosul nãduºelii de la subþioarã, fie prin
scuipat etc.
Ca sã nu se lipeascã bolile de cineva, sã þinã la casa lui un cîine
negru sau o pisicã neagrã7.
Dacã se înconjoarã satul cu o brazdã trasã de un plug la care sînt
înjugaþi doi boi, gemeni, se va depãrta orice boalã din sat8. Am
arãtat în alt loc (¬ 100) procedarea aproape identicã în cazul unei
epidemii de ciumã.
Dacã este vreo boalã prin þarã, sã iei tortul de învãþãturã (cu care
s-a deprins sã toarcã) al unei copile ºi sã înconjuri casa de trei ori,
ca boala sã nu se poatã apropia de acea casã9.
Ca sã nu te doarã mijlocul, vara, la secere : sã nu mãnînci sau sã
nu ciocneºti ouã roºii în prima zi de Paºti10 ; cînd auzi broatecul
pentru întîia oarã, primãvara, cîntînd, sã te dai de trei ori peste
cap11 ; tot astfel, cînd vezi primul muºuroi de furnici, te dai peste
cap peste ele12 ; sã te încingi cu o nuia de salcie de la Florii ori cu
o ramurã de cicoare, sau sã pui în brîu un mãnunchi de miriºte13.
Dacã vrea cineva sã fie ferit de friguri ºi de dureri de cap peste
an, se recomandã, în judeþul Tutova, urmãtorul mijloc preventiv.

1. Candrea, Iarba fiarelor, 109 urm. ; cf. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
VIII, 687 urm.
2. Rev. Ion Creangã, III, 372 ; Voronca, Datinele, 316 ; Zanne, Proverbele,
IX, 328 ; Pamfile, Cerul, 69 urm. ; Gorovei, Credinþi, 1935.
3. Papahagi, Liter. pop., 753 urm.
4. Voronca, Datinele, 1074 ; Rev. Ion Creangã, III, 45 ; VIII, 177.
5. Novacoviciu, Comoara Banat., I, 32.
6. Ibidem.
7. ªezãtoarea, VI, 22.
8. Ibidem.
9. Voronca, Datinele, 1078.
10. ªezãtoarea, I, 277 ; Rev. Ion Creangã, III, 180, 372 ; V, 369.
11. Ibidem, IV, 150.
12. Ibidem, III, 180.
13. Ibidem, II, 272 ; Gorovei, Credinþi, 733, 1317.
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Cînd vede pe cîmp, primãvara, un muºuroi de furnici, sã ia þãrînã
din acel furnicar, s-o arunce peste cap ºi sã zicã de trei ori : Sã
fiu iute ºi sãnãtos ca furnica pînã la vederea muºuroiului în anul
viitor!1. În judeþul Covurlui, se procedeazã astfel pentru a fi ferit
de dureri de ºale, la secere2. În judeþul Gorj, pentru a feri copiii de
friguri, e obiceiul sã li se dea sã guste din agheasmã sau sã li se
striveascã în frunte o furnicã roºie de nisip3.
m) Cînd fulgerã pentru întîia oarã : sã te pleci jos ºi sã iei cu ochii
închiºi paie, cã sînt bune de durere de cap4 ; sau : sã te freci cu þãrînã
la ochi, ºi n-o sã te mai doarã ochii5 ; sau : sã iei îndatã gunoaie de
jos ºi sã le pui în apã, ca sã te lai cu ele, dacã vrei sã scapi de
fulgerãturi6.
n) În ajunul Crãciunului e bine sã mãnînci peºte, dacã vrei sã nu te
scuture frigurile peste an7.
o) Broasca, ºi în special broatecul (broscuþa verde) joacã un rol
însemnat printre mijloacele întrebuinþate pentru evitarea sau
lecuirea frigurilor. Cînd vezi întîiul broatec, sã-l sãruþi (pe pîntece)
de trei ori ºi nu te scuturã frigurile peste an8. Alt mijloc : cînd vezi
întîi un broatec, primãvara, sã-l sãruþi de trei ori pe spate ºi sã-l
dai peste cap, ca sã nu mai ai friguri9. Sau : primãvara, cînd vezi
un brotãcel prin iarbã, sã-l prinzi ºi sã-l scuipi de trei ori în gurã ;
apoi sã-i dai drumul, cã nu vei mai suferi de friguri10. Acest mijloc
preventiv contra frigurilor are, fãrã îndoialã, o origine foarte veche.
Fernel, medicul regelui Henric al II-lea al Franþei (secolul
al XVI-lea), pomeneºte de un leac popular contra tusei : sã se
prindã un brotãcel, sã i se scuipe în gurã ºi sã i se dea drumul11.
Acest leac contra tusei îl recomanda, acum nouãsprezece veacuri,
naturalistul Pliniu12, pe cînd, cîteva secole mai tîrziu, Marcellus
Empiricus sfãtuia sã se procedeze astfel pentru a scãpa de durerile
de mãsele13. Un alt mijloc de prevenire a frigurilor, din judeþul
Vaslui : primãvara, cînd gãseºte cineva ouã de broascã, sã se frece
cu ele peste tot trupul, ºi nu-l mai prind frigurile toatã vara14.
p) Asudarea mîinilor e foarte neplãcutã ºi stînjeneºte femeile la
cusut, dar mai ales pe cei ce lucreazã cu sapa, cu coasa, cu secera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rev. Ion Creangã, I, 149.
Ibidem, IV, 150.
Laugier, Etnogr. medic., 90.
ªezãtoarea, II, 194.
Rev. Ion Creangã, III, 245.
Ibidem, V, 149.
Voronca, Datinele, 45, 756.
Ibidem, 756 ; Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 76.
Voronca, Datinele, 972 ; Leon, Ist. nat. medic., 81 ; Gorovei, Credinþi,
1432.
Ibidem, 1423, 1428.
Rolland, Faune, III, 75.
Natur. hist., XXXII, 29.
De medicam., XII, 24.
Leon, Ist. nat. medic., 81 ; Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 76.
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sau cu securea. Se mai iau deci mãsuri preventive pentru a nu
suferi de acest inconvenient : în ziua de Paºti, la sculare, se pune
întîi mîna pe piatrã sau pe clanþa uºii1 ; nu se umblã, în ziua de
Paºti, cu sare pe mîini2 ; se ºterg de traista unui cerºetor3 ; cînd
se ivesc furnicile, primãvara, trec mîinile peste ele4.
r) Ca sã nu li se facã un cucui sau bube în cap, cînd se lovesc doi inºi
(în special doi copii) cap în cap, sau se loveºte cineva singur cu
capul de ceva, e bine sã scuipe numaidecît jos ºi nu se va întîmpla
nimic5 (cf. ¬¬ 23, 50).
s) Ca sã fie cineva ferit de bubat, sã se brezeze cu sînge, cînd se taie
porcii, la Ignat6.
t) Ca sã nu te muºte vreun cîine rãu, cînd treci pe drum, sã închizi
ochii, sã strîngi din dinþi, sã întinzi mîinile în jos ºi, mergînd
drept înainte, sã zici : Orb te-a fãcut mã-ta, orb sã fii! sau Cheia
în mîna mea, lacãtul în gura ta!7.
u) Copilul, pînã nu e botezat, e bine sã treacã printre spiþele carului,
ca sã nu turbeze cînd va fi muºcat de un cîine8. La aromâni, ca sã
nu turbeze cineva dacã i s-a uitat un cîine turbat în ochi, i se
recomandã sã sarã de trei ori peste cîine, dupã ce l-a omorît9.
v) În judeþul Vîlcea, pentru a nu-i crãpa cuiva buzele, i se recomandã
sã pupe oala cu unt, luni dimineaþa, în Sãptãmîna mare, dupã a
brînzei10.
Fireºte cã n-am însemnat toate precauþiile pe care le ia poporul
ca sã-ºi pãstreze sãnãtatea, dar ele fiind extrem de numeroase,
ne-am mulþumit sã înregistrãm aci numai o parte dintre cele mai
caracteristice.

Lucrãri oprite
¬ 148 Interdicþiile de a lucra ceva în cutare sau cutare împrejurare, în
anumite zile ale anului sau ale sãptãmînii, ba chiar în unele momente ale zilei, sînt atît de numeroase, încît ne-ar trebui zeci de
pagini ca sã le citãm numai pe cele publicate în diferite reviste sau
lucrãri de folclor. Ne vedem siliþi sã facem o selecþie din ele, pomenindu-le numai pe cele mai de seamã. Parte din lucrãrile oprite,
despre care am avut prilejul sã vorbim mai pe larg în altã parte
(¬¬ 139-141), le vom menþiona numai în treacãt.
1. Rev. Ion Creangã, V, 149 ; Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 123.
2. Voronca, Datinele, 1074 ; Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 123 ; cf. Gorovei,
Credinþi, 3457, 3458.
3. Voronca, Datinele, 1074.
4. Rev. Ion Creangã, II, 189.
5. Ibidem, III, 279 ; IV, 182.
6. ªezãtoarea, XII, 155.
7. Rev. Ion Creangã, VI, 114 ; VIII, 177.
8. Rev. pt. Ist. Arh. ºi Fil., an. II, vol. III, 388.
9. Cosmulei, Datini, 48.
10. Gorovei, Credinþi, 449.
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Gruparea materialului n-a fost tocmai uºoarã. Aveam de ales
între felul lucrãrii sau momentul cînd se executã (în anumite zile ale
anului sau ale sãptãmînii, la rãsãritul soarelui sau dupã apusul
soarelui, noaptea etc.) ºi între repercusiunile acestor lucrãri asupra
sãnãtãþii omului. Am ales-o pe aceasta din urmã, fiind mai potrivitã,
ºi am luat pe rînd diferitele credinþe cu privire la lucrãrile oprite în
ordinea alfabeticã a bolilor, durerilor sau metehnelor pe care le pot
provoca, dupã credinþa poporului.
1. Amuþire. Omul e expus sã-ºi piardã graiul :
a) Dacã vorbeºte sau rãspunde cînd îl strigã cineva de afarã
noaptea, fãrã sã ºtie cine e, cãci poate fi necuratul1.
b) Dacã vorbeºte cînd iese popa din altar2.
2. Asurzire. Omul poate sã îºi piardã auzul dacã rupe din pãmînt
o mãtrãgunã3. Rutenii ºi ruºii de miazãzi cred cã cel ce sapã o
mãtrãgunã poate sã rãmînã pe loc olog sau sã înnebuneascã4.
În Bucovina se crede cã dacã bãrbatul îºi pune cãciula pe masã,
nevastã-sa devine surdã5.
3. Bãtãturi. Umblînd cu picioarele goale, omul e expus sã capete
bãtãturi :
a) Dacã se întîmplã sã calce într-o tãvãliturã de cal (locul unde
s-a tãvãlit un cal)6 (cf. mai jos, 35).
b) Cînd calcã pe prispã, pînã nu s-a uscat lutul7.
c) Cînd calcã în rînzã de gãinã sau în os de ºarpe8.
4. Boalã în genere. Se îmbolnãveºte cineva :
a) Dacã, dupã ce se spalã, bea apa rãmasã în vasul din care s-a
spãlat9.
b) Dacã ºade pe baniþã10.
c) Femeia se îmbolnãveºte dacã spoieºte sau lipeºte casa în
Sãptãmîna mare (dinaintea Paºtilor)11 sau dacã face leºie, se
piaptãnã, mãturã sau coase într-o vineri12 (cf. ¬ 139).
5. Boli de ochi
a) Pãtimesc de ochi, capãtã albeaþã sau orbesc de tot femeile care
îndrãznesc sã lucreze într-o vineri13 (cf. ¬ 139). Sã nu se spele
nimeni pe cap lunea, miercurea sau vinerea, cã-l vor durea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gorovei, Credinþi, 1159, 1162.
Ibidem, 1598.
Rev. Ion Creangã, V, 49.
Candrea, Iarba fiarelor, 54.
Voronca, Datinele, 247.
Gorovei, Credinþi, 186-187.
Ibidem, 185.
Ibidem, 3347, 3686.
Ibidem, 69.
ªezãtoarea, XII, 159.
Ibidem, III, 123.
Gorovei, Credinþi, 4107-4110.
ªezãtoarea, III, 123 ; Pãcalã, Rãºinari, 162 ; Gorovei, Credinþi, 2883,
2886, 4111.
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ochii1. Capãtã dureri de ochi cine aruncã ceapã în foc sau
mãnîncã pieliþele ei subþiri2.
b) Sã nu scuipe nimeni în fîntînã, cãci face albeaþã3.
c) Femeia sã nu arunce gunoiul înspre soare, nici cînd rãsare,
nici cînd apune, cãci îl spurcã ºi va cãpãta puhoiele pe ochi4
sau orbeºte5.
d) Orbeºte acela care se uitã cînd se ouã gãina6, cine se spalã
noaptea pe ochi7, cel ce se uitã noaptea în oglindã8, cine se uitã
prin gãurile unei site 9, femeia care coase joi seara10, aceea
care face leºie miercurea11, cine lucreazã în ziua de Rusalii
(cf. ¬ 138, 8). Rãmîne orb ºi acela care, cînd sapã o comoarã,
lasã sã cadã þãrîna înapoi12.
c) Sã nu se uite nimeni pe fereastrã în casa altuia, cãci face
ulcior la ochi13. Sã nu bei apã din ulcior, cãci faci ulcioare la
ochi14. Aceastã credinþã e rezultatã din asemãnarea numelor.
6. Bube
a) Cine se uitã prin sitã sau prin ciur face bube15.
b) Cel ce pune ciurul sau sita în cap face atîtea bube cîte gãuri
are ciurul sau sita16 (cf. mai jos, 9, a).
c) Sã nu umble cineva cu pieptenele pe la gurã sau pe la nas, cã
se umple de bube17.
d) Face bube cine se spalã cu apã caldã pe la ochi18.
e) Nu lua cu mîna gunoiul de la vîrful mãturii, cã faci bube la
degete19.
f) Se umple de bube cel ce aruncã în foc : pîine, coji de ouã, coadã
de dovleac sau rumegãturã de sfredel20. Nici lingura sã n-o pui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ªezãtoarea, XII, 165.
Ibidem, XII, 164 ; Rev. Ion Creangã, IV, 22.
Gorovei, Credinþi, 4479.
Ibidem, 2884.
Ibidem, 3507.
Ibidem, 1497, 4048.
Rev. Ion Creangã, III, 82, 148 ; ªezãtoarea, XII, 154 ; Gorovei, Credinþi,
2677, 2881.
ªezãtoarea, I, 278 ; Rev. Ion Creangã, III, 148.
Voronca, Datinele, 227.
Rev. Ion Creangã, III, 149.
Pãcalã, Rãºinari, 162.
Rev. Ion Creangã, XII, 46.
Ibidem, IV, 182, 330 ; Gorovei, Credinþi, 3874.
ªezãtoarea, XII, 170 ; Rev. Ion Creangã, V, 244 ; Pãcalã, Rãºinari, 160 ;
Gorovei, Credinþi, 3876, 4536.
ªezãtoarea, II, 66 ; Rev. Ion Creangã, IV, 394 ; Gorovei, Credinþi, 381,
3498.
Voronca, Datinele, 277 ; Gorovei, Credinþi, 382.
ªezãtoarea, XII, 154 ; Gorovei, Credinþi, 377-379, 3162.
Ibidem, 380.
Ibidem, 395.
ªezãtoarea, III, 149 ; XII, 159 ; Gorovei, Credinþi, 371, 375-376.
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pe foc cã faci bubuºoare pe limbã1. Face bubuºoare pe limbã ºi
acela care scuipã în foc2. Copilul se umple de bube, dacã i se
aruncã faºa sau scutecul în foc3.
g) Cine urineazã în gunoaie se umple de bube 4.
h) Tot astfel ºi cel ce aruncã în gunoi þestul spart5.
i) Sã nu se uite cineva dupã un bubos în oglindã, cãci îi ia bubele6.
j) Sã nu te spurce grangurele, cãci faci buboaie 7.
k) Femeia însãrcinatã sã nu dea cuiva cãrbuni aprinºi, cãci copilul
ce va naºte va fi cu bube pe trup8.
l) Cine se spalã pe cap duminica face bube (cf. ¬ 24, a).
m) Pruncul sã nu fie alãptat de mumã-sa cu pãrul despletit, cãci
copilul va face bube în gurã (cf. ¬ 34).
n) Sã nu mãnînci fasole în prima sãptãmînã din postul mare, cã
faci bube9.
o) Cine mãnîncã mãmãligã necernutã face bubuºoare pe limbã10.
p) Face bube în gurã cel ce mãnîncã în momentul cînd scapãtã
soarele (cf. ¬ 56).
r) Capãtã bubuliþe pe limbã cel ce mãnîncã pîinea spurcatã
(piºcatã) de ºoareci (cf. ¬ 157).
s) Sã nu cînte cineva cînd apune soarele, cã face buboaie în
cap11.
t) Femeia sã nu umple borºul lunea sau în altã zi de post, cãci se
va umple de bube pe trup12.
7. Buzã tãiatã (= bec de lièvre)
Femeia însãrcinatã sã nu taie nimic duminica, în special sã nu
taie lemne în prag, cãci copilul ce va naºte va fi cu buza tãiatã13.
8. Caº la gurã
Sã nu mãnînci cînd apune soarele, cãci faci caº la gurã14.
9. Chelbe
a) Sã nu pui sita în cap, cã faci chelbe15 (cf. mai sus, 6, b).
b) Femeia însãrcinatã sã nu tepºeascã mãmãliga, cãci va face
copii chelboºi16 (cf. mai jos, 10, b).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voronca, Datinele, 226.
Ibidem, 1075 ; Gorovei, Credinþi, 4488.
Ibidem, 389.
ªezãtoarea, XII, 156 ; Gorovei, Credinþi, 1649.
ªezãtoarea, XII, 158.
Gorovei, Credinþi, 373.
ªezãtoarea, XII, 153.
Gorovei, Credinþi, 390.
Ibidem, 387.
Ibidem, 383.
Ibidem, 399.
Ibidem, 392, 396.
Voronca, Datinele, 265, 575 urm.
Rev. Ion Creangã, II, 271 ; IV, 48 ; Gorovei, Credinþi, 1669, 2068.
ªezãtoarea, II, 66 ; Gorovei, Credinþi, 3495.
Rev. Ion Creangã, IV, 148, 239.
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10. Chelie
a) Fata sã nu mãnînce din oalã, sã nu lingã farfuriile sau lingurile,
cãci va lua bãrbat pleºuv1.
b) Femeia însãrcinatã sã nu pãtuleascã mãmãliga, cã va naºte
un copil chel2 (cf. mai sus, 9, b).
c) Sã nu mãnînce nimeni seminþe de tigvã (dovleac, bostan), cãci
devine chel3. La sîrbi, se recomandã femeii însãrcinate sã nu
fure dovleac, cãci copilul ce va naºte va fi pleºuv4.
11. Durere de cap
a) Cînd te tunzi, nu arunca pãrul în foc, nici în drum, ca sã-l calce
oamenii, cãci capeþi dureri de cap (cf. ¬ 35, b, c).
b) Copilul mic, pînã nu i se ia din pãr, nu trebuie tuns, cãci
capãtã dureri de cap (cf. ¬ 33, a).
c) Nu-þi spãla capul vinerea, cã te doare capul (cf. ¬ 24, f).
d) Aromânii cred cã, dacã-ºi taie cineva unghiile duminica, va
cãpãtã dureri de cap5.
e) Nu umbla cu capul gol, primãvara, pînã la cei 40 de sfinþi,
cãci capeþi dureri de cap6.
f) Nu mînca în momentul cînd apune soarele, cãci te va durea
capul (cf. mai sus, 8 ºi ¬ 56).
12. Durere de mãsele
a) Nu te scobi cu acul prin mãsele, cãci se stricã ºi te vor durea
(cf. ¬ 63, h).
b) Nu pune lemne de soc, vrejuri de viþã sau coji de nucã pe foc,
cã te vor durea mãselele (cf. ¬ 63, f).
c) Cînd îþi cere cineva un cãrbune sau un chibrit, nu i-l þine ca
sã-ºi aprindã luleaua sau þigara, cã-þi vor cãdea dinþii (cf. ¬ 63, i).
13. Durere de mijloc (de ºale). Ca sã nu te doarã mijlocul la secere :
a) Sã nu înfigi secera în pãmînt7.
b) Sã nu ciocneºti ºi sã nu mãnînci ouã roºii în ziua de Paºti8.
14. Durere de picioare
Sã nu mãnînce nimeni þinînd strachina pe genunchi sau pe braþ,
cãci îl vor durea picioarele9.
15. Friguri. Ca sã nu se îmbolnãveascã omul de friguri :
a) Sã nu bea dupã ce a mîncat castraveþi sau poame verzi
(credinþã generalã).
b) Sã nu mãnînce ouã roºii în prima zi de Paºti10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voronca, Datinele, 162, 225.
Ibidem, 230.
ªezãtoarea, VI, 49.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 539.
Cosmulei, Datini, 45.
Pãcalã, Rãºinari, 159.
Rev. Ion Creangã, II, 240.
ªezãtoarea, I, 277 ; Rev. Ion Creangã, IV, 214 ; V, 48, 369 ; Gorovei,
Credinþi, 2937.
9. Rev. Ion Creangã, IV, 149 ; Gorovei, Credinþi, 4520.
10. Rev. Ion Creangã, IV, 22.
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c) Sã nu bea apã dupã ce a mîncat peºte1.
d) Sã nu se scalde pînã n-a mîncat caº dulce 2.
e) Sã nu stea cu capul la soare, primãvara3.
16. Gîlci. Ca sã nu capeþi gîlci :
a) Sã nu mãnînci gheaþã ori zãpadã4.
b) Sã nu coci sau sã nu fierbi ouã în ziua de Paºti5.
c) Sã nu mãnînci mãmãliga de pe fãcãleþ 6 (cf. mai jos 17, b).
d) Bãrbatul sã nu umble legat la gît cu o basma 7.
e) Sã nu munceºti în Joia-iepelor (joia de dupã Rusalii) sau în
joia dinaintea lui Sîn-Toader8.
17. Guºã. Spre a fi ferit de guºã :
a) Sã nu bei apã dintr-un loc sau dintr-o cofã unde sînt lãtãuºi
(larve de þînþari)9.
b) Copilul sã nu mãnînce coaja de mãmãligã de pe ceaun sau de
pe fãcãleþ10 (cf. mai sus, 16, c).
c) Femeia însãrcinatã sã nu treacã peste proþap, cãci copilul ce
va naºte va avea guºã11.
18. Guturai. Ca sã nu te umpli de guturai :
a) Sã nu cerni fãinã în pat12.
b) Sã nu calci în spurcãciuni sau în urinã13. Aceeaºi credinþã o au
ºi cehii14.
19. Insomnie
a) Sã nu uiþi lingura în oalã seara, cãci n-ai sã poþi dormi15.
b) Sã nu dai, seara, foc unui vecin, cãci dai somnul celor din casã16.
c) Sã nu te speli de unde a bãut calul, cã piere somnul17.
d) Sã nu mãnînci carne de privighetoare, cã-þi piere somnul18.
f) Sã nu împrumuþi cuiva sita, seara, cãci nu va putea dormi
copilul19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rev. Ion Creangã, XII, 25.
Ibidem, VI, 26.
ªezãtoarea, I, 81.
Gorovei, Credinþi, 1562.
Ibidem, 1561.
Ibidem, 2014.
Pamfile, Boli, 35.
Ibidem.
Marian, Insectele, 310.
Pãcalã, Rãºinari, 160.
Voronca, Datinele, 784.
Pamfile, Boli, 15.
Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 85.
Grohmann, Aberglauben, 152 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 6.
ªezãtoarea, II, 66 ; Rev. Ion Creangã, III, 339 ; VII, 146 ; Voronca,
Datinele, 161, 224. Aceeaºi credinþã o gãsim la cehi, la germani etc.
(cf. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 35).
Ibidem, 1213.
Pãcalã, Rãºinari, 160.
Marian, Ornitologia, I, 254.
Voronca, Datinele, 226.
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20. Junghi. Ca sã nu capeþi junghiuri :
a) Nu lãsa culcatã pe pat furca din care torci1.
b) Nu lãsa sã stea în casã fusul gol 2.
c) Nu te juca cu frigarea 3.
d) Nu mînca mãmãligã de pe custurã 4.
21. Mãtreaþã. Ca sã nu faci mãtreaþã în cap :
a) Sã nu te lai în sãptãmîna brînzei5 sau într-o duminicã 6.
b) Sã nu faci leºie cu cenuºã de ºtiuleþi7.
22. Miros din gurã
a) Cînd auzi întîia oarã pupãza, ºi eºti nemîncat, te-a spurcat, ºi
tot anul îþi va mirosi gura a cuibar de pupãzã8.
b) Sã nu mãnînci ouã în duminica Paºtilor9, cãci îþi va puþi gura.
c) Nu te scobi cu acul între dinþi, cãci capeþi duhoare în gurã 10.
23. Moarte
a) Sã nu rãsãdeºti brad, cãci vei muri, cînd rãdãcina lui va fi cît
capul tãu11.
b) Sã nu pui nuci în pãmînt, pentru a avea roade. Ca sã fie ferit
de moarte cel ce a rãsãdit nucul, sã ia un cerc de lemn de la
butie ºi sã-l îngroape în pãmînt. Numai atunci va muri omul
cînd se va face nucul atît de gros cît e cercul de larg12.
c) Sã nu taie nimeni nucii, cã-i rãu de moarte. Îi poate tãia însã,
cînd trunchiul lor va fi atît de gros cît trupul celuia ce-i taie13.
d) Sã nu te mãsori cu trestia, cã mori14.
e) Sã nu arzi în casã trei lumînãri deodatã, cãci e rãu de moarte15.
f) Sã nu urinezi în baltã sau în apã curgãtoare, cã-þi moare
mama16.
g) Sã nu mergi înapoi (de-a-ndãrãtelea), cã-þi mor pãrinþii17.
h) Sã nu umbli cu un picior desculþ ºi cu unul încãlþat, cã moare
cineva din casã18.
1. Rev. Ion Creangã, I, 49 ; III, 339 ; Gorovei, Credinþi, 1811 ; Voronca,
Datinele, 1069.
2. Ibidem.
3. Gorovei, Credinþi, 1812.
4. Rev. Ion Creangã, III, 179.
5. ªezãtoarea, III, 123.
6. Gorovei, Credinþi, 1238.
7. Ibidem, 705.
8. ªezãtoarea, I, 277 ; Gorovei, Credinþi, 3292-3295.
9. Rev. Ion Creangã, IV, 21.
10. Gorovei, Credinþi, 1671.
11. ªezãtoarea, II, 65.
12. Gorovei, Credinþi, 2247.
13. Ibidem, 2248.
14. Ibidem, 2288.
15. Ibidem, 2258.
16. Ibidem, 2239.
17. Ibidem, 2275.
18. Ibidem, 2276 ; Pãcalã, Rãºinari, 159.
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i) Sã nu legeni albia copilului, cînd nu e el într-însa, cã moare1.
j) Jugul pãrãsit sã nu se punã pe foc, cãci cel ce va face aceasta
se va chinui greu la moarte : nu va putea muri pînã nu i se va
pune un jug sub cap2.
24. Naºtere grea
a) Femeia însãrcinatã sã nu dea de bãut unui strãin, din mîna ei,
nici sã-i toarne cuiva apã ca sã se spele pe mîini, cãci, la
facere, nu va putea naºte pînã nu va bea apã din pumnii
aceluia cãruia i-a dat de bãut sau i-a turnat sã se spele3.
b) Femeia însãrcinatã sã nu ºadã în prag, cãci va naºte greu4.
c) Femeia borþoasã sã nu calce peste vãtrai sau peste lopatã, cã
nu va naºte uºor5.
25. Negi
Sã nu numeri negii pe care îi vezi la altul, cãci te umpli ºi tu de negi6.
Aromânii se feresc de a numãra stelele, ca sã nu le creascã negi7.
26. Ofticã. Omul poate sã capete ofticã :
a) Dacã bea apã dupã mîþã8.
b) Dacã bea apã din ulcicã, în care se poate sã se fi uitat pisica9.
27. Pãduchi. Ca sã nu facã omul pãduchi :
a) Sã nu-ºi spele capul cu apã rece10.
b) Sã nu mãnînce terci de mãmãligã11.
28. Pecingine. Se umple de pecingine pe obraz :
a) Femeia care ia ouãle din cuibar miercurea sau vinerea12.
b) Cine mãnîncã din ce au ciugulit gãinile13.
c) Cel ce se uitã cînd se ouã gãina, cînd se gãinãþeazã sau cînd o
calcã cocoºul 14.
d) Cine bagã o panã de gîscã în foc 15.
1. ªezãtoarea, I, 127 ; Gorovei, Credinþi, 2315. Aceeaºi credinþã o au ºi germanii (Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 586), italienii (Bernoni, Credenze, 18) etc.
2. ªezãtoarea, I, 19 ; VI, 37 ; Rev. Ion Creangã, I, 44 ; III, 339 ; VII, 27 ;
IX, 112, 230 ; Gorovei, Credinþi, 157, 1756 ; Marian, Înmormîntarea,
35 urm. Aceastã credinþã o regãsim întocmai în Franþa (Rev. des Trad.
pop., XV, 44 ; Pérot, Folkl. bourb., 113 ; Sébillot, Paganisme, 168) ºi în
Italia (Finamore, Tradizioni, 84 ; Riccardi, Modena, 16 ; Sébillot,
Paganisme, 167 urm.).
3. ªezãtoarea, III, 151 ; Rev. Ion Creangã, IV, 330 ; Voronca, Datinele, 881.
4. Rev. Ion Creangã, IV, 330.
5. Voronca, Datinele, 222.
6. Ibidem, 2648. Tot astfel cred ºi veneþienii (Bernoni, Credenze, 39).
7. Cosmulei, Datini, 47.
8. Gorovei, Credinþi, 2177.
9. Ibidem, 2894.
10. Ibidem, 2957.
11. Rev. Ion Creangã, V, 207.
12. ªezãtoarea, III, 50 ; Gorovei, Credinþi, 3140.
13. Ibidem, 3141.
14. Voronca, Datinele, 425 ; Rev. Ion Creangã, XII, 46.
15. Pãcalã, Rãºinari, 150.
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29. Piºatul în pat
Copiii sã nu umble seara cu tãciuni aprinºi în mînã, cãci se piºã
în pat1. Aceastã credinþã e generalã la români, atît dincoace cît ºi
dincolo de Dunãre2.
30. Pocealã. Ca sã nu-l poceascã Ielele pe om :
a) Sã nu iasã afarã noaptea, dacã-l strigã cineva, fãrã sã ºtie cine e3.
b) Sã nu urineze seara sub streaºina casei4, cãci pe-acolo umblã
uneori Ielele, noaptea (cf. ¬ 117).
c) Sã nu calce pe unde vede un rotocol fãrã iarbã, cãci pe-acolo au
jucat Ielele (cf. ¬ 117).
31. Rîie. Ca sã fie ferit cineva de rîie :
a) Sã nu facã lãutoare sau sã spele rufe lunea5 (cf. ¬ 139).
b) Sã nu punã sita în cap6.
c) Sã nu mãnînce dovleac de la ajunul Crãciunului înainte7.
32. Rofii. Ca sã nu se umple copilul de rofii (impetigo) :
a) Sã nu se ducã s-o viziteze pe lãuzã o femeie care e la lunã (cu
menstruaþie) (cf. ¬ 16, d).
b) Lãuza, pînã a treia zi dupã facere, sã nu culce copilul cu ea în
pat8.
33. Sînge din nas. Ca sã nu-þi curgã sînge din nas :
a) Sã nu te miri de sãpun, cînd îl faci9.
b) Sã nu mãnînci vinerea peºte10.
34. Sugel. Spre a fi ferit cineva de sugel :
a) Sã nu bage în foc fus, fluier sau lingurã11.
b) Sã nu cîrpeascã rufe murdare12.
c) Femeia sã nu coasã ºi sã nu toarcã vinerea (cf. ¬ 139).
d) Sã nu ia cu mîna gunoiul din vîrful mãturii13.
35. Trîntituri (un fel de bãtãturi sau buboaie la tãlpi)
Sã nu calci (cu picioarele goale) pe locul unde s-a tãvãlit un cal, cã
faci trîntituri14 (cf. mai sus, 3, a).
1. Rev. Ion Creangã, III, 83 ; ªezãtoarea, XII, 154 ; Gorovei, Credinþi,
1356-1357.
2. Cosmulei, Datini, 51. Aceastã credinþã, foarte rãspînditã în toatã
Europa, o aveau ºi anticii, dupã afirmaþia lui Aristotel (apud Aulus
Gellius, Noctes Att., 19, 4).
3. ªezãtoarea, XII, 164.
4. Ibidem, XII, 153.
5. Gorovei, Credinþi, 1953.
6. Pãcalã, Rãºinari, 159.
7. Gorovei, Credinþi, 4524.
8. Rev. Ion Creangã, I, 49 ; Gorovei, Credinþi, 1860, 3373, 3374.
9. Ibidem, 3419.
10. Ibidem, 3130.
11. ªezãtoarea, XII, 70 ; Gorovei, Credinþi, 1081, 1083, 3658.
12. ªezãtoarea, VI, 57 ; Gorovei, Credinþi, 3657.
13. ªezãtoarea, VI, 23, 57 ; Gorovei, Credinþi, 3659.
14. ªezãtoarea, III, 149 ; Rev. Ion Creangã, IV, 149 ; VII, 144 ; Gorovei,
Credinþi, 186, 465, 466, 471, 4519.
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36. Turbare
Sã nu mãnînci sau sã bei ceva dat pe fereastrã, cã turbezi1.
37. Vãrsat (bubat)
În zilele Filipilor sã nu coºi, sã nu þeºi, sã nu împleteºti cu
igliþa, cãci înþepi bubatul (te umpli de vãrsat)2.
38. Zãbale. Ca sã nu facã omul zãbale :
a) Sã nu bea apã din cofã sau din ciuturã3.
b) Sã nu mãnînce cu lingura nespãlatã4.

Amulete ºi talismane
Ne-am ocupat pe larg, în alt loc (¬ 135), de amuletele ºi talismanele ¬ 149
întrebuinþate la noi ca pavãzã împotriva deochiului. De astã datã
vom vorbi de obiectele care, dupã credinþele poporului, sînt menite
sã-l apere de diferitele boli ce-l pîndesc.
Cît priveºte deosebirea între amuletã ºi talisman, trebuie sã
recunoaºtem cã, în limba curentã, aceºti termeni sînt întrebuinþaþi,
unul ºi celãlalt, pentru tot ce serveºte sã-l pãzeascã pe om de apropierea ºi de duºmãnia duhurilor rele, de vrãji ºi farmece ºi de tot ce poate
sã-i facã rãu prin mijloace oculte. În genere, se foloseºte termenul
amuletã, cãruia poporul îi zice baier (dial. bair), cînd e vorba de un
obiect mic, care se poartã atîrnat la gît, prins de hainã sau în
buzunar, pe cînd talisman e numit un obiect mai mare, care nu se
poate purta la sine. Dar aceastã deosebire nu e riguroasã ºi cei mai
mulþi folcloriºti de seamã întrebuinþeazã cînd unul, cînd celãlalt
termen, fãrã a face nici o distincþie între ele.
Unele baiere sînt alcãtuite din tot felul de lucruri. Astfel, cînd
suferã cineva de muma-pãdurii, sau cînd nu-i trãiesc unei femei
copiii, ori cînd îi mor cuiva vitele de jug sau pãsãrile din curte etc.,
i se face baierul urmãtor. Se leagã într-o cîrpã scoasã din spatele
cãmãºii : tãmîie, piper, silitrã, pucioasã, lulachiu, sare, ºarpe din
testiculele armãsarilor (vrãjitoarele afirmã cã în boaºele armãsarilor
existã un asemenea ºarpe, pe care-l cunosc jugãnarii), cãpãþînã de
ºarpe tãiatã cu o para de argint, broascã gãsitã în gura ºarpelui,
buruieni de lipiturã sau de muma-pãdurii, pãr din ceafa femeii
cãreia i se face baierul, patru case de pãianjen, culese în piez din
patru colþuri ale casei, o þãnduricã din pragul de jos al uºii de la
odaia de culcare ºi nouã boabe de grîu5.
Amuletele ºi talismanele întrebuinþate de poporul nostru, fiind
foarte numeroase, le vom împãrþi în mai multe categorii.

1.
2.
3.
4.
5.

ªezãtoarea, I, 126 ; XII, 165 ; Gorovei, Credinþi, 1297, 2116, 3794.
Ibidem, 1305-1306.
Rev. Ion Creangã, IV, 149 ; V, 208 ; Gorovei, Credinþi, 4473, 4471.
Comunicare din jud. Mehedinþi.
Rev. Ion Creangã, IX, 52.
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A) Metale ºi minerale
¬ 150 1. Fierul
a) Orice metal sau mineral, în special însã fierul, are puterea sã
þinã la distanþã duhurile necurate care se strãduiesc din rãsputeri
sã vatãme sãnãtatea omului. De aceea, înainte de a se îmbrãca
cineva cu o cãmaºã nouã, e bine sã treacã de trei ori prin ea o
pereche de foarfeci sau un cuþit1. Poporul explicã acest lucru
printr-un fel de analogie între tãria fierului ºi sãnãtatea omului,
zicînd cã face acest lucru ca sã fie omul tare ºi sãnãtos ca fierul.
De fapt însã, fierul are menirea sã alunge duhurile necurate ºi
demonii bolilor. În Bucovina, în ajunul Crãciunului, se pune sub
faþa de masã o coasã, iar sub picioare un topor ; alþii ºed pe topor,
ca sã fie sãnãtoºi ºi tari ca fierul peste an2. În Banat, cînd întîia
oarã moaºa înfaºã copilul, îl încinge cu un lanþ de fier, ca sã fie
tare ca fierul3. În Bucovina, dacã femeia se trudeºte mult ºi nu
poate sã nascã mai degrabã, cãci duhurile rele o chinuiesc ºi-i
provoacã dureri, ca sã le alunge, se pune sub aºternutul ei un
topor, un cuþit sau alt obiect de metal, ca sã-i aline durerile ºi sã
grãbeascã naºterea4. De asemenea, cînd o femeie se zbate în
durerile facerii ºi nu poate sã nascã, bãrbatul ei ocoleºte casa cu
toporul în mînã, ameninþînd, sau împlîntã douã topoare în cruciº
în vreun stîlp al cerdacului ori într-o grindã sau în prag. Tot aºa
se face cînd un om se luptã cu moartea ºi nu poate sã-ºi dea
sufletul. ªi într-un caz ºi în celãlalt, la naºtere ca ºi la moarte,
menirea fierului e sã alunge duhurile necurate5. În judeþul Vîlcea,
cînd o lãuzã vrea sã iasã afarã din casã, ea pune sub brîu ori în
sîn o bucãþicã de fier, ca sã nu se îmbolnãveascã, cãci de fier fug
toate relele ºi duhurile duºmãnoase6.
b) În special copilul de curînd nãscut e expus atacurilor duhurilor
necurate care pot sã-l schimbe, sã-l îmbolnãveascã, sã-l poceascã
sau chiar sã-l omoare. De aceea, pînã n-a împlinit ºase sãptãmîni
ºi mai ales dacã n-a fost botezat, copilul nu trebuie lãsat singur în
casã, dacã nu se pune la cãpãtîiul lui în albie, sau în leagãn, o
bucãþicã de fier, un cuþit, o pereche de foarfeci, cleºtele de la sobã
sau vãtraiul etc.7 Româncele din Istria, cînd lasã copilul singur în
casã, împlîntã în pragul uºii un cuþit, iar în leagãn pun douã ace8.
1. ªezãtoarea, XII, 157 ; cf. ibidem, 162 ; Voronca, Datinele, 1087 ; cf.
Rev. Ion Creangã, II, 189 ; Gorovei, Credinþi, 519, 532, 1759 ; Ciauºanu,
Superstiþiile, 285, 291.
2. Voronca, Datinele, 50, 583.
3. Marian, Naºterea, 89. ªi în alte zone din þarã se pun în faºa copilului
bucãþele de fier, toporele ori ciocãnele de metal (Ciauºanu, Superstiþiile, 285).
4. Marian, Naºterea, 43.
5. Ciauºanu, Superstiþiile, 284 ; Gorovei, Credinþi, 2537.
6. Ibidem, 1294.
7. Marian, Naºterea, 127, 129 urm., 196 ; ªezãtoarea, I, 19, 52 ; Voronca,
Datinele, 222, 225, 515, 577 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 286, 289.
8. Marian, Naºterea, 57.
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Toate aceste credinþe despre puterea apotropaicã a fierului, comune
tuturor românilor de dincoace ºi de dincolo de Dunãre, sînt foarte
vechi. Le gãsim aproape identice la toate popoarele din Europa ºi,
în parte, la cele din celelalte continente1. Tot aºa credeau grecii ºi
romanii2. Naturalistul Pliniu ne încredinþeazã cã dacã descriem cu
fierul un cerc în jurul celor adulþi sau al copiilor, ori dacã învîrtim
de trei ori împrejurul lor un instrument (de fier) ascuþit, îi apãrãm
de farmece3.
Cositorul. În judeþul Dolj, dacã simte cineva un nod în gît, sau are
vreo spuzealã, sleieºte cositor ºi-l poartã la mîna dreaptã, legat la
mînecã, de miercuri pînã vineri. Apoi îl leapãdã la un pom curat
sau îl îngroapã.
Argintul viu. Babele descîntã argintul viu, adesea cu sare ºi cu
pîine, îl pun într-o alunã ºi fac baier din el, ca sã-l apere pe om de
rãu. Se poartã în sîn ori în buzunar, sau se coase pe hainã, în
tivul rochiei etc. Uneori, atîrnînd baierul de gît, se zice : Cum
fuge argintul viu, aºa sã fugã boala ºi alte rele de mine4. Amuleta
cu argintul viu, pus într-o nucã sau într-o alunã, e foarte rãspînditã
în Europa5.
Aurul, argintul, arama
Monede mici (bãnuþi) de aur sau de argint se poartã atîrnate la
gît spre a se apãra de boli (datinã generalã).
La 1 martie, în tot cuprinsul þãrii româneºti, femeile tinere, fetele
ºi copiii îºi leagã la încheietura mîinii sau îºi atîrnã la gît, cu
ajutorul unui gãitan fãcut din douã fire rãsucite de mãtase sau de
aþã roºie sau albã, o micã monedã de aur sau de argint, numitã
mãrþiºor. Acest mãrþiºor trebuie sã fie dãruit de cineva ºi se
poartã cu scopul de a fi ferit de boli în cursul anului ºi ca sã nu se
pîrleascã de soare. Mãrþiºorul trebuie purtat pînã ce se vede cel
dintîi pom înflorit, mai adesea pînã se vãd primele flori de porumbrel (Prunus spinosa) sau de pãducel (Crataegus oxyacantha).
Atunci se ia bãnuþul, se depune pe rãmurelele pomuºorului înflorit
ºi se lasã acolo, zicînd : Porumbar (sau pãducel) mîndru-nflorit,
Eu sã fiu floare-nfloritã, De toatã lumea îndrãgitã6. Alþii îl poartã

1. Tylor, Cultur, I, 140 ; Grimm, Mythologie, II, 923 ; Samter, Geburt, 45
urm. ; Seligmann, Der böse Blick, II, 273 urm. ; Haltrich, Siebenb.
Sachs., 260 ; Drechsler, Schlesien, II, 124, 205, 236 ; Strackerjan,
Oldenburg, I, 303 ; II, 118 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 411 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 717 urm. ; Finamore, Tradizioni, 69 ; Sébillot,
Paganisme, 57.
2. Frazer, Golden bough, I, 175 urm. ; Stemplinger, Aberglaube, 81.
3. Nat. hist., XXXIV, 44 : Namque et circumscribi circulo, terve circumlato
mucrone et adultis et infantibus prodest contra noxia medicamenta.
4. Leon, Ist. nat. medic., 7 urm.
5. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 414 urm. ; Amersbach, Grimmelshausen, II, 58 ; Seligmann, Der böse Blick, I, 392 urm. ; II, 18 ;
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 13 ; Kaindl, Huzulen, 93.
6. Cf. Marian, Sãrbãtorile, II, 137 urm.
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pînã cînd sosesc berzele, apoi îl aruncã dupã acestea, zicînd : Na-þi
negreþele ºi dã-mi albeþele1. E interesant de amintit cã ºi în Abruzzi
(Italia) se leagã, la 1 martie, un fir de lînã roºie, numit marzaruola
(mãrþiºor), la încheietura mîinii, spre a fi ferit de acþiunea
soarelui, socotitã foarte primejdioasã în aceastã lunã2.
c) În judeþul Vîlcea, mama, înainte de a îmbrãca copilului o cãmãºuþã
sau o hainã nouã, pentru a-l feri de vrãji ºi de fãcãturi ºi pentru a-l
face sã fie sãnãtos ºi norocos, petrece prin hainã sau prin cãmãºuþã
un ban de argint, pe care-l bagã prin guler, pe mîneci ºi pe la platcã3.
Tot astfel, în judeþul Muscel, înainte ca cineva sã îmbrace o cãmaºã
sau o hainã nouã, petrece prin ea o para de aur sau de argint, pentru
sãnãtatea celui ce o poartã ºi pentru trãinicia îmbrãcãmintei4.
d) Cel ce e în doliu poate sã joace în horã, fãrã sã i se întîmple ceva,
dacã-ºi pune în încãlþãminte, sub talpã, un ban de aramã5.
5. Sarea. Ca ºi metalele, sarea e consideratã ca un mijloc eficace
pentru alungarea duhurilor necurate ºi pentru a-l apãra pe om de
acþiunile duºmãnoase ale vrãjitoarelor. Sare se pune în scalda
copiilor, spre a-i feri de duhurile vrãjmaºe ºi a-i pãzi de rele6.
Cînd þi-l trimite cineva pe necuratul, sã te necãjeascã noaptea
prin somn, sã presari pragurile cu sare sfinþitã, cã nu se mai
poate apropia. Sare sã porþi în papuc, cã nu se prind farmecele.
Noaptea, e bine sã stea sarea pe fereastrã, cãci dormi bine ºi nu
se apropie nici un rãu... Cînd descînþi cuiva de o boalã ºi este un
copil mic în casã, trebuie sã presari copilului pe cap sare ori
cenuºã, ca sã nu se prindã boala de copil7.

B) Plante
¬ 151 Felurite plante, flori, fructe, tulpini sau rãmurele (nuiele) sînt
întrebuinþate de popor ca amulete, avînd fiecare o destinaþie specialã :
de a feri corpul de anumite boli sau alte neajunsuri, de a-l pãzi pe om
de farmece duºmãnoase, de a-i aduce noroc etc. Le citãm în ordine
alfabeticã.
1. Busuiocul. Aceastã plantã, cu miros îmbãtãtor, e foarte preþuitã
de fetele de la þarã, care-l poartã în sîn, în brîu sau la cap, ca sã
aibã noroc în dragoste. Altele îl pun, în ajunul Bobotezei, sub
pernã, ca sã-ºi viseze ursitul. În toatã Peninsula Balcanicã ºi în
Italia, busuiocul se bucurã de aceeaºi favoare ca ºi la români8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hasdeu, Etymol., 2523.
Finamore, Tradizioni, 158.
Ciauºanu, Superstiþiile, 289.
Ibidem, 291.
Ibidem, 297.
Ibidem, 309.
Voronca, Datinele, 185 urm. Aceleaºi credinþe le regãsim la mai toate
popoarele din Europa.
8. Abbott, Maced. Folkl., 93 urm. ; Stern, Türkei, I, 354 ; Strauss, Bulgaren,
466 urm. ; Pitrè, Usi, III, 249.
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2. Cicoarea. Ca sã fie feriþi de dureri de ºale în cursul anului,
oamenii se încing, mai ales la Sînziene, cu o tulpinã de cicoare1.
ªi la alte popoare din Europa, acestei plante i se atribuie virtuþi
terapeutice extraordinare, dacã e purtatã ca amuletã2. Într-o
veche carte despre superstiþiile franceze gãsim urmãtoarele : Il y a
des personnes qui portent sur elles, contre les maléfices, une
racine de chicorée quelles ont touchée à genoux avec de lor et de
largent, le jour de la Nativité de St. Jean-Baptiste (= Sînziene),
un peu avant le soleil levé, et quelles ont ensuite arrachée de
terre avec un ferrement, et avec beaucoup de cérémonies...3.
3. Clocoticiul (Staphylea pinnata). Dupã credinþele românilor din
Bucovina, clocoticiul e un lemn sfînt : cine-l poartã nu se teme de
nimic ; nici diavolul sau vreun alt duh necurat nu se poate apropia
de cine-l are la dînsul4. Femeile poartã la gît nuci de clocotici,
înºirate ca mãrgele, ca sã nu se rãtãceascã în pãdure5.
4. Leuºteanul. În judeþul Olt, se poartã leuºtean spre a fi ferit de lungoare.
5. Nãvalnicul (Scolopendrium vulgare). Planta, dupã ce e scoasã din
pãmînt, e dusã la o babã sã o descînte ºi apoi se poartã o bucãþicã
din ea în sîn sau la brîu. Fetele au credinþa cã le aduce noroc ºi cã
peþitorii dau nãvalã sã le cearã.
6. Pelinul. E una dintre plantele cele mai reputate ca antidemonice
la toate popoarele din Europa, ºi mai cu deosebire la slavi6. La
noi, pelinul se poartã la brîu pentru a se apãra de friguri. În timp
de epidemii, se poartã o chitã de pelin în sîn sau la brîu spre a nu
se molipsi de boalã7. Ca sã nu-l ia din Rusalii (sã-l poceascã, sã-l
damblageascã), e bine ca omul sã poarte pelin la gulerul cãmãºii8.
7. Piperul. Boabe de piper (mai adesea 3), acelaºi numãr de boabe de
tãmîie ºi de cãþei de usturoi, legate într-o cîrpã, se poartã la gît
spre a fi ferit de boli (judeþul Tecuci).
8. Salcia. La Florii, e bine ca oamenii sã se încingã cu mlãdiþe de
salcie sfinþite la bisericã, spre a fi feriþi de dureri de ºale la
secere9. Pe cine-l baþi, la Florii, cu mîþiºori de salcie aduºi de la
bisericã, nu-l mai dor urechile în timpul anului (judeþul Tighina).
9. Toaia sau Omeagul (Aconitum napellus). Aceastã buruianã, deºi
otrãvitoare, e consideratã de popor ca tare bunã ºi curatã. Unde
este toaie, de acea casã nu se apropie necuratul, nici strigoaicele.
Dacã o porþi în cap sau la brîu, te fereºte ºi de Iele10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rev. Ion Creangã, V, 339 ; Albina, V, 341.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 233 urm.
Thiers, Traité des superst., I, 171.
Voronca, Datinele, 510, 547.
Ibidem, 491.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 499 urm.
Panþu, Voc. botan., 218.
Gorovei, Credinþi, 3108, 3111 ; cf. Ciauºanu, Superstiþiile, 290.
ªezãtoarea, III, 120 ; Gorovei, Credinþi, 1317, 3391 ; Ciauºanu,
Superstiþiile, 300.
10. Voronca, Datinele, 742.
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10. Urechelniþa (Sempervivum tectorum). Foarte rãspînditã, la noi,
la germani, la francezi, la englezi ºi la multe alte popoare din
Europa este credinþa cã aceastã plantã, þinutã în cutii pe acoperiº,
apãrã casa de trãsnet1.
11. Usturoiul. Mirosul usturoiului fiind grozav de nesuferit, atît
duhurilor rele, cît ºi strigoaicelor, nu se poate imagina un apotropaic
mai eficace.
a) În ajunul Sfîntului Andrei se ung cercevelele ferestrelor ºi þîþînele
uºilor cu usturoi, ca sã nu se apropie duhurile rele ºi strigoii de
casã. Pînã ºi uºile grajdului se ung, la Sf. Gheorghe ºi la Sf. Andrei,
cu usturoi, ca sã alunge strigoaicele care vin sã ia mana vacilor
(datinã generalã).
b) Pe fereastrã e bine sã pui seara usturoi, ca sã nu se apropie nici
un rãu ºi nici o boalã de casã2.
c) În judeþul Olt, pentru a fi ferit de orice boalã, mai ales însã de
lungoare, se poartã la gît un cãþel de usturoi.
d) Spre a fi ferit de friguri, se leagã la încheietura mîinii o aþã roºie,
de care e atîrnat un cãþel de usturoi, sau se leagã, tot acolo, într-o
cîrpã, puþin usturoi pisat3.
e) În prima zi a postului Sf. Petru ºi Pavel, mamele leagã copilelor
lor usturoi la grumaz sau îl pun la tãlpi, pentru ca, trecînd
Frumoasele (Ielele), sã nu li se întîmple nimic4.
Credinþele în virtuþile apotropaice ale usturoiului sînt rãspîndite
la toate popoarele din Europa5. ªi romanii împãrtãºeau unele din
aceste credinþe, dupã cum rezultã dintr-o satirã a lui Persius, în
care se spune cã trebuie muºcat dintr-un cãþel de usturoi spre a
se feri de duhurile rele, aducãtoare de boli6.

C) Animale
¬ 152 1. Mamifere
a) O cãpãþînã de cal mort (cf. ¬ 127, i) se pune, în mai tot cuprinsul
þãrii româneºti, într-un par al gardului, spre a apãra casa de boalã,
de epidemii, de Iele, de fapturi ºi de tot felul de uneltiri diavoleºti7.
1.
2.
3.
4.
5.

Ibidem, 807 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1577 urm.
Voronca, Datinele, 548.
Ibidem, 756.
Rev. Ion Creangã, II, 159.
Grimm, Mythologie, III, 902 ; Krauss, Volksforsch., 37, 66 ; idem, Sitte,
398 ; Strauss, Bulgaren, 393 ; Abbott, Maced. Folkl., 141 ; Stern, Türkei,
I, 294, 354 ; Wlislocki, Zigeuner, 142 ; Sébillot, Folkl. de France, III,
483 ; Marzell, Heilpflanzen, 31 urm. ; Stemplinger, Aberglaube, 76
urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 1 urm.
6. Satyr., V, 186-188 : Hinc grandes Galli et cum sistro lusca sacerdos
Incussere deos inflantes corpora si non Praedictum ter mane caput
gustaveris alli.
7. Voronca, Datinele, 766 ; ªezãtoarea, I, 182 ; Gorovei, Credinþi, 404 ;
Rev. Ion Creangã, VII, 87 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 290.
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Datina aceasta este strãveche ºi o gãsim la mai toate popoarele
din Europa1. Romanii, dupã cum ne încredinþeazã Pliniu2, puneau
într-un gard o cãpãþînã de iapã, nu de cal, ca sã apere cîmpul de
insecte ºi de omizi. Se vede, cît de colo, cã vechea credinþã despre
hîrca de cal, menitã sã apere casa, curtea ºi cîmpul de uneltirile
vrãjmãºeºti ale demonilor, a degenerat întru cîtva. Gîngãniile
fiind opera duhurilor necurate care trimiteau boala în oameni, în
vite ºi în roadele cîmpului, s-a ajuns cu timpul sã se întrebuinþeze
la romani hîrca de cal numai pentru apãrarea semãnãturilor de
aceste gîngãnii.
Cînd are cineva dureri de cap, ni se comunicã din judeþul Dolj, se
ia o hîrcã de vitã gãsitã, se sparge ºi se ia dinãuntrul ei un os care
se poartã la gît timp de 9 zile. Dupã aceea se spalã cu apã
neînceputã ºi se leapãdã într-o baltã, zicînd : Cum se leapãdã
osul, aºa sã se lepede dorul (durerea) din capul meu.
Osul de gãsit (al unei vite crãpate) e bun de purtat pentru cotonogealã (judeþul Braºov). Printr-un simbolism magic, se
recomandã omului sã poarte la dînsul os de vitã crãpatã, ca sã-i
crape duºmanii3.
Balegã de cal sau de bou poartã oamenii ca amuletã, primãvara,
ca sã nu-i izbeascã ºi sã-i schilodeascã caii lui Sîn-Toader4.
Pãr de urs se poartã ca amuletã spre a nu avea fricã5.
Tot pentru fricã, e bine sã prinzi un ºoarece, sã-i scoþi ochii ºi sã-i
porþi ca amuletã la hainã. Se foloseºte aceastã amuletã ºi contra
deochiului6.
Pentru a avea noroc în dragoste, e bine sã porþi la tine o aripã de
liliac de noapte7. Ruºii poartã, pentru sãnãtate, un liliac de noapte
uscat8.
Pãsãri
Capul de cuc este purtat adesea, în Bucovina, de cãtre fete, care-l
pun în sîn, mai ales atunci cînd merg la joc, ca sã fie dorite ºi
aºteptate cum e cucul9. Tot un cap de cuc pun lãutarii în vioarã ca
sã fie ascultat cu drag versul lor dupã cum i-e drag lumii glasul
cucului10.

1. Grimm, Mythologie, II, 549 urm. ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 174 ;
Liebrecht, Volkskunde, 294 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 129 ;
Drechsler, Schlesien, II, 115 ; Strackerjan, Oldenburg, II, 136 urm. ;
Sartori, Sitte, II, 15 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1664 urm.
2. Natur. hist., XIX, 10 :In totum vero nec erucas, si palo imponantur in
hortis ossa capitis ex equino genere, feminae dumtaxat.
3. Leon, Ist. nat. medic., 8.
4. Ciauºanu, Superstiþiile, 301.
5. Voronca, Datinele, 509.
6. Ibidem, 510, 947 ; com. din jud. Lãpuºna.
7. Voronca, Datinele, 458.
8. ªezãtoarea, XIII, 106.
9. Voronca, Datinele, 450 ; Marian, Ornitologia, I, 35.
10. Ibidem, I, 36.
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b) Un uliu împuºcat ºi apoi rãstignit pe poarta curþii sau pe uºa
grajdului îi apãrã pe sãteni ºi vitele lor de toate relele1.
c) Pe pereþii grajdurilor se rãstigneºte o coþofanã (þarcã), spre a
apãra vitele de necuratul care, altminteri, ar veni sã le munceascã2.
ªi în alte þãri din Europa se þintuieºte pe unul din pereþii sau pe
uºa staulului cîte o coþofanã, ca sã apere vitele de boli, de muºte,
de ºoareci ºi de strigoaice3.
3. Insecte, batracieni, reptile etc.
a) Coarnele cele mai mari ale insectei numite boul lui Dumnezeu
(bourel, rãgace, rãdaºcã, cornac etc. = Lucanus cervus) sînt prinse
de bãieþi la cheotoarea de la cãmaºã, iar de cãtre fete sînt înºirate
ca mãrgelele, dupã ce le-au gãurit, ca sã nu le curgã sînge din nas,
sã nu sufere de dureri de cap, sã-ºi recapete auzul, dacã au surzit,
ºi ca sã nu-i muºte cîinii (!)4. Coarnele sau aripile acestei insecte
mai sînt purtate de fete în cosiþe, ca sã aibã pãr frumos5. Cine va
purta picioare de rãdaºcã în buzunar va drumãri bine ºi
sãnãtos6. ªi în alte þãri (Germania, Italia, Franþa etc.), coarnele
acestei insecte se poartã ca amuletã, spre a fi ferit de boli7. De
asemenea, la romani, dupã cum ne încredinþeazã Pliniu, coarnele
de rãdaºcã se atîrnau la gîtul copiilor, ca sã-i lecuiascã8.
b) Dupã un corespondent din judeþul Argeº, coarnele de rãdaºcã,
legate de cheotoarea cãmãºii, îi apãrã de trãsnet. E interesant de
observat cã exact la fel se crede în unele regiuni din Franþa
(Franche-Comté etc.) : Les cornes du cerf-volant sont un talisman
des plus efficaces ; elles remplacent le paratonerre pour celui qui
les porte sur lui, dans sa poche9. E curios însã cã în Germania se
crede tocmai contrariul : En Allemagne on croit que si lon porte
un cerf-volant dans une maison, cela attire la foudre10.
c) Prin simbolism magic, bolnavul de ochi se crede cã se va face bine
dacã va purta la sine un licurici11. De asemenea, se crede cã orbul
îºi va recãpãta vederile dacã va prinde 9 licurici12.
d) Veriguþa de ouã, depusã pe crengile pomilor de femeiuºca fluturelui
numit inelar (Gastropacha neustria), e numitã, dupã regiuni,
1. Ibidem, I, 133.
2. Ibidem, II, 60.
3. Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 163, 682 ; Strackerjan, Oldenburg, II,
164 ; Seligmann, Der böse Blick, II, 116 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin,
I, 122 ; Sébillot, Folkl. de France, III, 190.
4. Marian, Insectele, 40 urm.
5. Ibidem, 41.
6. Ibidem.
7. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IV, 114 urm. ; Hovorka-Kronfeld,
Volksmedizin, II, 213 urm.
8. Natur. hist., XI, 34 : Cornua praelonga... infantium etiam remediis ex
cervice suspenduntur.
9. Beauquier, Faune et flore, I, 338.
10. Rolland, Faune, III, 328.
11. Marian, Insectele, 53.
12. Ibidem.
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stupitul cucului (Moldova, Bucovina, Basarabia) sau somn,
somniºor (Muntenia). Aceste ouºoare le poartã, înºirate ca
mãrgelele, mai ales fetele, ca sã aibã noroc în dragoste ºi ca sã nu
se prindã farmecele de ele1. În Muntenia, copilului care nu poate
dormi, i se pun sub pernã, la gît sau în faºã, ouºoare de acestea ca
sã-i revinã somnul2.
e) Broasca e adesea întrebuinþatã ca amuletã. Deoarece se crede cã
acest batracian absoarbe toatã rãutatea din corpul omului, se
recomandã acelor care pãtimesc de friguri sã poarte la gît o
broascã, timp de trei zile. Babele omoarã un brotãcel în rachiu,
apoi îl atîrnã într-o legãturicã la gîtul copiilor bolnavi de friguri3.
ªi la alte popoare din Europa, broasca se poartã ca amuletã contra
frigurilor. În Franþa, o broscuþã verde se atîrnã la gîtul bolnavului
de friguri, sau i se pune pe pîntece ori pe cap, iar alteori i-o coase
la pãlãrie4. La veneþieni, se ia o broascã vie ºi se pune într-un
sãculeþ care se atîrnã la gîtul celui ce pãtimeºte de friguri, fãrã ca
bolnavul sã ºtie ce s-a pus înãuntru5. În Abruzzi (Italia) ºi în
Sicilia se leagã la fruntea bolnavului o broascã vie sau jupuitã6.
La germani, ca leac contra frigurilor, se atîrnã la gîtul bolnavului
o broscuþã într-o punguliþã. Bolnavul trebuie s-o poarte nouã zile,
dupã care i se recomandã s-o arunce peste cap în apã ºi sã fugã
acasã, fãrã sã se uite înapoi7. Tot astfel se procedeazã ºi la cehi8.
Ungurii poartã ºi ei atîrnatã la gît o broascã, ca leac contra
malariei9. Purtarea ca amuletã a unei broaºte pentru a fi pãzit de
friguri îºi are originea în timpurile cele mai vechi. La romani,
între numeroasele leacuri ce recomandã Pliniu pentru îndepãrtarea frigurilor, pomeneºte ºi urmãtoarele : Inima unei broaºte,
purtatã ca amuletã, micºoreazã intensitatea frigurilor, tot astfel
ºi untdelemnul în care s-au fiert mãruntaiele ei. Dar cel mai bun
leac contra frigurilor e sã porþi, atîrnate ca amuletã, sau broaºte
cãrora li s-au tãiat degetele, sau ficatul ori inima unui brotãcel,
într-o legãturicã de pînzã de culoare cenuºie10.
f) Broasca e purtatã de copii ºi ca amuletã contra sperieturii11. Tot
astfel ºi în Franþa12.
1. Marian, Insectele, 288 ; Voronca, Datinele, 450.
2. Leon, Ist. nat. medic., 13.
3. Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 76 urm. ; cf. Voronca, Datinele, 756.
4. Sébillot, Folkl. de France, III, 287 ; Rolland, Faune, III, 75.
5. Bernoni, Tradizioni, 191.
6. Finamore, Tradizioni, 137 ; Pitrè, Medicina, 441.
7. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 335 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 137.
8. Grohmann, Aberglauben, 106.
9. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 344.
10. Natur. hist., XXXII, 38 : Cor earum (ranarum) adalligatum frigora
febrium minuit, et oleum, in quo intestina decocta sint. Maxime autem
quartanis liberant, ablatis unguibus ranae adalligatae, et rubeta, si
jecur ejus vel cor adalligetur in panno leucophaeo.
11. Leon, Ist. nat. medic., 81.
12. Rolland, Faune, XI, 112.
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g) O broascã pusã în sîn, ca amuletã, îi apãrã de înec pe cei ce se duc
întîia oarã la scãldat1.
h) Ca sã fii ferit de boli, sã porþi la tine un cap de ºarpe, ucis în luna
lui martie (comunicare din judeþul Vlaºca).

D) Podoabe ºi obiecte diverse
¬ 153 1. Cercel
a) Cînd unor pãrinþi nu le trãiesc copiii, ci mor unul dupã altul,
mamele au obiceiul de a gãuri lobul urechii nou-nãscutului, chiar
dacã este bãiat, ºi sã-i punã o tortiþã în ureche2. Cîteodatã se
strîng de la 9 case bãnuþi de aur sau de argint, din care se face un
cercel ce se pune nou-nãscutului la urechea dreaptã3.
b) În judeþul Gorj se obiºnuieºte a se pune un cercel la urechea
unuia din doi copii gemeni, ca sã nu moarã unul din ei.
c) În Moldova (judeþul Baia), femeile care vor sã-ºi pãstreze vederile
pînã la adînci bãtrîneþe trebuie sã poarte cercei4. Pe lîngã
întrebuinþarea lui ca obiect de podoabã, cercelul e purtat ºi la alte
popoare din Europa ºi din alte continente ca amuletã împotriva
bolilor de ochi ºi pentru îndepãrtarea a tot felul de rele de la
corpul omului5.
2. Inel
a) E o credinþã foarte rãspînditã la noi cã e bine sã poarte cineva un
inel, pentru ca, dacã-l blestemã vreunul, blestemul sã se prindã
de inel, iar nu de om6.
b) Ca sã te aperi de orice boalã, e bine sã porþi un inel fãcut dintr-o
monedã cãpãtatã de pomanã (Moldova)7. Obiectele cãpãtate de
pomanã sau cerºite, ca ºi cele gãsite, au o valoare misticã deosebitã,
nu numai la români, ci ºi la alte popoare8.
c) În judeþul Lãpuºna, li se atîrnã copiilor, la gît, un inel alb, de
carton sau de os, legat de o aþã, ca sã fie feriþi de boli.
3. Mãrgelele
a) Femeile bãtrîne, cãrora li s-au slãbit ochii, pun la gît mãrgele ca
sã-ºi recapete vederile9.
1. Gorovei, Credinþi, 4498.
2. Gorovei, Credinþi, 621, 3937. La aromâni, copilului singur la pãrinþi
i se atîrnã un cercel la ureche, pentru ca moartea sã nu aibã putere
asupra lui (Cosmulei, Datini, 16).
3. Rev. Ion Creangã, II, 243 urm. ; Ciauºanu, Superstiþiile, 298 ; Ztschr. f.
Volkskunde, IV (1894), 144.
4. Gorovei, Credinþi, 4086.
5. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1218 urm. ; Seligmann, Der böse
Blick, VI, 20 urm.
6. Gorovei, Credinþi, 257-258, 1723 ; Rev. Ion Creangã, V, 117 ; VII, 146.
7. Gorovei, Credinþi, 266.
8. Grimm, Mythologie, II, 952 ; III, 466 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 356 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 1188.
9. Gorovei, Credinþi, 4086-87.
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b) În judeþul Constanþa, se poartã ca amuletã o mãrgicã albastrã,
sfinþitã la Boboteazã, pentru a fi apãrat de boli.
4. Tort
a) Cu tortul de învãþãturã al unei fete mici se încinge femeia
însãrcinatã, ca sã nu piardã1.
b) În Bucovina, cînd este vreo epidemie sau se teme cineva de un
rãu, i se recomandã sã înconjure de trei ori casa cu tortul de
învãþãturã al unei fetiþe, ºi atunci nimic rãu nu se va putea
apropia de el2.
5. Mãturã. Ca sã nu se apropie duhurile necurate de copil, cînd e
lãsat singur în casã, în primele ºase sãptãmîni de la naºtere ºi
mai ales cînd nu e încã botezat, se pune, lîngã leagãnul sau albia în
care e culcat, o mãturã menitã sã-l fereascã de rãu3. Mãtura joacã
un rol considerabil ºi în practicile magice ale altor popoare (slavi,
greci, germani, francezi, italieni, indieni, japonezi, chinezi etc.), la
care, între altele, are menirea de a îndepãrta strigoaicele ºi
duhurile rele4.

E) Obiecte sfinte sau sfinþite
1. Crucea e cea mai bunã amuletã care te apãrã de diavol, de boli ºi ¬ 154
de tot felul de rele. Copiilor mici li se atîrnã la gît o cruce mititicã,
altora li se pune o cruciuliþã la ureche. Pe vremuri se vindeau de
cãtre cãlugãri cruciuliþe de lemn ce ziceau cã ar fi fost fãcute din
crucea pe care a fost rãstignit Mîntuitorul ºi pe care le aduceau
de la Sfîntul Munte. Aceastã cruce te ferea de orice boalã
molipsitoare. Pînã la botez, copilului nou-nãscut i se pune o cruce
la cap, cînd doarme în casã, pentru a fi ferit de cel rãu5.
2. Icoana dintr-o casã o apãrã de asemenea de boli ºi de alte rele.
Copiilor li se atîrnã adesea la gît o micã iconiþã, mai adesea cu
chipul Maicii Domnului. Femeia bolnavã de samcã, dupã ce
naºte, duce o icoanã a Sfîntului Sterian la bisericã, spre a o sfinþi,
ºi o aºazã apoi în casã6.
3. Lumînarea aprinsã la Înviere e un foarte bun talisman. Cînd are
omul o mare nevoie pe cap, cînd îl loveºte o boalã, cînd se stîrneºte
1. Rev. Ion Creangã, IV, 149.
2. Voronca, Datinele, 1078.
3. Marian, Naºterea, 130 urm. ; ªezãtoarea, I, 19, 52 ; Voronca, Datinele,
515 ; Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 536 ; Grai ºi
suflet, III, 357 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 292 ; cf. Gorovei, Credinþi,
318, 1853 ; Pãcalã, Rãºinari, 164 ; Cosmulei, Datini, 12.
4. Grimm, Mythologie, III, 477 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 420 ; Drechsler,
Schlesien, I, 188, 204 ; II, 250 ; Reiser, Allgäu, II, 426 ; John, Erzgebirge,
52, 55 ; Haltrich, Siebenb. Sachs., 73 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
I, 1136 ; Bastanzi, Credenze, 9 urm. ; Pitrè, Usi, IV, 102 ; Sébillot,
Paganisme, 23, 207.
5. Rev. Ion Creangã, III, 213.
6. Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 162.
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o furtunã cu tunete ºi fulgere, sã aprindã aceastã lumînare, cã
tare bine îi prinde (credinþã generalã).
4. Visul Maicii Domnului, aceastã cãrticicã minunatã, e un talisman
de mare preþ. Oamenii mari o poartã la sine, copiilor li se pune
sub pernã, spre a fi feriþi de rele ºi mai ales de isprãvile
necuratului (credinþã generalã)1. Femeia, cînd mai are trei luni
pînã sã nascã, poartã aceastã cãrticicã, ca sã aibã parte de copil ºi
sã nu piardã2.

F) Rugãciuni scrise ºi formule magice
¬ 155 Despre diversele rugãciuni scrise contra samcei, formulele magice,
aplicate pe corp sau pe partea bolnavã, contra frigurilor, brîncii etc.,
vom vorbi mai tîrziu (¬¬ 230-234).

Tabu
¬ 156 Am pomenit adesea în cursul acestei lucrãri despre concepþia pe care
o au mai toate popoarele despre originea celor mai multe boli. Acestea
ar fi pricinuite de niºte demoni sau duhuri necurate care se vîrã în
trupul omului ºi-l chinuiesc de i se urãºte cu viaþa. Acestor fiinþe
duºmãnoase, supranaturale, nu le vine de hac decît descîntecul sau
alte practici magice, de care bietele duhuri se feresc ca dracul de
tãmîie. Aceste fiinþe demonice ºtiu bine cã puterea acestor mijloace
magice e mare ºi cã pot fi alungate în coadele mãrilor, unde soare
nu rãsare, unde foc nu arde, unde cocoº nu cîntã, unde vacã nu rage,
unde cîinii nu latrã, unde iarbã nu creºte, unde om nu calcã, unde
casã nu se mãturã, unde fatã mare nu se pieptãnã.... Dar, pînã a le
alunga, teama omului de aceste duhuri necurate e grozav de mare ºi
nu puþine sînt mijloacele pe care le întrebuinþeazã ca sã fie cît mai
ferit de ele.

A) Interdicþia numelui bolii
¬ 157 Unul din aceste mijloace este interdicþia de a rosti numele bolilor
provocate de aceste duhuri : numele bolii e lovit de un fel de tabu.
Dupã credinþa de odinioarã a popoarelor germanice, însuºi geniul
cel bun al casei dispãrea îndatã ce era numit cu adevãratul lui
nume 3. De aceea, mai toate popoarele, pentru a numi o boalã,
întrebuinþeazã de preferinþã un nume de mîngîiere, eufemistic, cu
scopul de a linguºi duhurile rele ºi demonii bolilor (cf. ¬ 85), sau se
servesc de un epitet oarecare, sau un termen general, fãrã vreo
însemnãtate deosebitã. Numai în cazuri excepþionale, dacã numele
de mîngîiere nu izbuteºte sã alunge din trupul omului duhul care i-a
pricinuit boala, recurg ºi la cîte un nume urît, de ocarã, care are
1. An. Arh. de Folkl., V, 128.
2. Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 162.
3. Höfler, Krankheitsnamenbuch, 440 urm.
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menirea sã-l scîrbeascã sau sã-l înspãimînte pe acel musafir nepoftit,
sã-l vîre pe el însuºi în toate bolile ºi sã-l facã, în cele din urmã, sã-ºi
ia tãlpãºiþa ºi codiþa între picioare, ducîndu-se unde ºi-a înþãrcat
dracul copiii, lãsînd de aci înainte nevãtãmat trupul omului pe care
pusese sau avea de gînd sã punã stãpînire. Pînã ºi termenul de
boalã e evitat de unele popoare, ca nu cumva sã se atragã luarea
aminte a vreunui duh necurat sau sã-l îndîrjeascã pe cel ce s-a vîrît
în trupul omului. Astfel, de pildã, sîrbul zice : ne znam koja mu e
dobrina (= nu ºtiu ce bunãtate are), cu înþelesul de nu ºtiu ce boalã
are sau nu ºtiu ce-i lipseºte. Lipsa, în limba românã, a unor termeni
de origine latinã pentru boalã, bolnav  care sînt împrumutaþi de la
slavi  s-ar putea explica prin aceeaºi interdicþie, prin acelaºi tabu,
pe cînd termenii care exprimã noþiunile contrarii, sãnãtate, sãnãtos,
nefiind loviþi de interdicþie, s-au pãstrat ca moºtenire din graiul
latin.
Pentru a evita vîrîrea în trup a bolilor primejdioase, oamenii de
la þarã vorbesc cît mai rar despre ele. Cînd se întîmplã însã cã le
pomenesc, din greºealã, se lovesc cu palma peste gurã, zicînd :
Dumnezeu (sã) mã ierte! (comunicare din Satu Mare). Niciodatã nu
se spune numele adevãrat al bolii, ca sã nu se prindã de om. Dacã
însã, fãrã voie, se pomeneºte de ducã-se-n vînt (epilepsie), se trage
repede de nas copilul din casã, ca sã nu se prindã boala de el (comunicare
din judeþul Constanþa). Am vorbit în alt loc (¬ 44) de obiceiul de a se
trage singur de bãrbia urechii, cînd se rosteºte, din greºealã, numele
de broascã, cu înþelesul de umflãturã sub limbã.
Vom arãta acum, în cele ce urmeazã, care sînt termenii tabu cu
care numeºte poporul diferite boli.
1. Abcesul alveolar e numit abubã, adicã acea bubã, buba primejdioasã, ºtiutã de toþi, temîndu-se de a rosti adevãratul ei nume.
2. Antraxul (dalacul), pe lîngã numirile de bubã rea, bubã neagrã,
bubã frumoasã (Sibiu), mai poartã ºi pe acelea de spurcatul
(Argeº) ºi vrãjmaºa (Mehedinþi). Aceastã bubã veninoasã este
numitã de bulgari : sladkata1 (dulcea), sladka pâpka (bubã dulce),
loa pâpka (bubã rea), oväij (sau kozij), djavol (diavol de oaie sau
de caprã) etc.
3. Diareea (urdinarea), pe lîngã alte numiri curente (¬ 143), mai are
ºi pe acelea de mînce-l-coca (Trans.) ºi spurcat (Dolj).
4. Dizenteria (urdinarea cu sînge) e numitã, cu un termen tabu,
sfînta boalã.
5. Epilepsia (boala copiilor) e cea mai temutã din toate bolile datorite
intervenþiei duhurilor necurate. Astfel se explicã ºi faptul cã, atît
la noi, cît ºi la cele mai multe popoare europene, numeroºii
termeni întrebuinþaþi pentru a numi aceastã boalã grozavã sînt
aproape toþi termeni tabu. Citãm întîi numirile pe care i le dã
românul, dupã care vom aminti ºi o parte din acelea întrebuinþate
în alte limbi :
1. Iavaoff, în Sbornik, XXI, 3.
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Aboalã (= acea boalã), ànevoie (= acea nevoie), nevoie, cãlcarea
nevoii1, cãlcãturã (Trans.), stropºealã, stropºiturã, alte alea, boalã
mare, boala copiilor, boala neagrã (Lãpuºna), beteºugu ãl rãu2
(Banat), beteºigu cel rãu (Satu Mare), ceasul cel rãu, ceas rãu,
rãutate (Dolj), pocealã, poznã, pãcatul, nãbãdãi, nãbãdaicã,
nãvîrlii, Doamne apãrã, Doamne pãzeºte (Dolj), ducã-se pe pustii,
ducã-se-n pietre, ducã-se-n vînt (Constanþa), batã-i3(Vîlcea) etc.
La bulgari : d×tinska bolest (boala copiilor), loa bolest (boala rea),
vãnkana bolest (boala de afarã).
La sîrbi : velika bolest, bolja velika (boala mare), strana bolest
(boala straºnicã), mrska bolest (boala urîcioasã, urgisitã), gorska
bolest (boala de munte), nekama bolest (boala încotrova), gorica
(pãduricea), nastup (cãlcãturã), padavica (cãzãturã).
La sloveni : bozje (dumnezeiesc), bo jast (contras din bozja oblast,
puterea lui Dumnezeu)4.
La ruteni : nuda (nevoia), äórnaja bólizn (boala neagrã), ta s»ábist´
(acea boalã : cf. rom. aboalã), s»ábist´ (boala)5.
La ruºi : lihája bolest¹ sau lihája bolìzn¹ (boala rea), bojë
(dumnezeiascã).
La unguri : nyavalya (nevoia, boala), nehéz nyavalya (boala grea),
nyavalyatörés (cãlcarea nevoii).
La albanezi : ajó e tokës (aceea a pãmîntului).
La neogreci : glueiav (dulcea).
Terminologia latinã din Evul Mediu : morbus major, lues divina.
La francezi : le grand mal, le haut mal, le beau mal, le mal, le mal
de terre (comp. termenul albanez), le mal des prophètes, le mal
dHercule, le mal St. Jean.
La italieni : (quel) brutto male, quel benedetto male, (mal del)
benedetto, malvagio male, mal maestro, mal male, mal caduco.
La germani : das Ding, das böse Ding, das (böse) Wesen, die heilige
(sau die schwere) Krankheit, die schwere Not, das Kindliweh, das
fallende Weh, Fallsucht, Fallübel, die fallende Sucht, die Elend,
das Höchste, St. Valentins (sau St. Veits.) Arbeit etc6.
6. Erizipelul (brînca, orbalþul) e numit pe alocuri cu un termen
tabu : foc viu7. ªi la alte popoare, aceastã umflãturã dureroasã
ºi primejdioasã poartã numeroase numiri tabu.
Bulgarii îi zic dobra (buna). Romanii o numeau sacer ignis (Celsus),
ignis sacer (Cassius Felix). Tot astfel ºi germanii : das heilige
Feuer ºi, cu alþi termeni, das Ding, das Schöne, das Lachfeuer
(Lackfeuer, Lockfeuer), Unbenannt (sau Ungenannt), Gesegnet ºi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Molnar, Sprachlehre, 390.
An. Arh. de Folkl., III, 44.
Ciauºanu-Fira-Popescu, Folklor, 142.
Berneker, Etym. Wörterb., 66.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, III, 222 urm.
Höfler, Krankheitsnamenbuch, 16, 96 urm., 112, 236, 315, 322, 450,
703, 760, 789, 791, 802.
7. Marian, Ornitologia, I, 421.
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Ungesegnet etc. 1 Italienii numesc erizipelul porcheria, iar
sicilienii îi zic brutta bestia sau laida cosa. E chiamata laida
cosa, perchè ove venisse chiamata col proprio nome, verrebbe
subito ad affliggere la persona che la chiama. Allopposto,
dicendola laida cosa, la risipola, dispiaciuta, va via2.
7. Febra tifoidã (tifosul) e pomenitã cu numirile de boala mare ºi
boala lungã, numiri rezultate prin asemãnare cu termenul lungoare,
care e o deformare, prin etimologie popularã, a vechiului nume
lîngoare boalã, moºtenit din lat. languorem.
8. Paludismul, febra palustrã, malaria nu trebuie pomenite cu numele
lor propriu de friguri, cãci se tem sã nu-i scuture3. Fiind
personificate, se întrebuinþeazã, vorbind de ele, atît la noi cît ºi
la alte popoare, cîte unul sau mai multe numiri tabu (cf. ¬ 104).
9. Panariþiul (sugelul) e numit la aromâni cu un termen tabu,
eufemistic, grãnuþ bun sau grãnuþlu aþel bunlu (buba cea mare)4.
ªi alte popoare se feresc de a-i rosti numele adevãrat : sîrbii îl
numesc nepomenik nenumitul (comp. nepomenica, numele eufemistic pentru ºarpe) ; grecii îi zic alagavqi(= alov + ajgavqi) ;
germanii, das Ding, das böse Ding5, der ungenannte Wurm6 ;
francezii, germe venu de Satan, mal daventure, mal dencontre,
mal blanc etc.
10. Pesta (ciuma), personificatã, e pomenitã, la noi ºi la alte popoare,
cu diverse nume eufemistice pe care le-am amintit în alt loc (¬ 98).
11. Scabies (rîia) e numitã la noi, poate mai mult în bãtaie de joc
decît ca termeni tabu, domnie ºi fudulie.
12. Sifilisul, pe lîngã termenii obiºnuiþi (frenþe, sfrenþe, boalã-lumeascã etc.), e numit ºi cel pierit, pieritul, pãdureþul, boierie etc.
Sîrbii îi zic pogana bolest (boala pãgînã), gospodska bolest (boala
domneascã) ; germanii îl numesc das Böse7 etc.
13. Urticaria e numitã cu un termen eufemistic : blîndã.
14. Variola (vãrsatul), despre care am pomenit ºi în alt loc (¬ 103),
poartã la unele popoare numiri tabu : sîrbii o numesc nepomenue
(nenumitele) ; bulgarii îi zic, personificînd-o, (baba) arka (baba)
împestriþatã ; turcii, åiåek floare etc.
15. Însãºi Moartea, personificatã, nu trebuie pomenitã, ci e numitã
la noi Despletita (Dolj), Grabnica (Mehedinþi)8, Samodiva (Dolj,
Vîlcea, Teleorman), termen împrumutat de la bulgari etc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Höfler, Krankheitsnamenbuch, 97, 135, 441, 594, 631.
Pitrè, Medicina, 244.
Voronca, Datinele, 755.
Papahagi, Lit. pop., 271 urm.
Grimm, Wörterbuch, II, 1164.
Höfler, Krankheitsnamenbuch, 824.
Ibidem, 62.
Izvoraºul, an. 1939, 191.
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B) Alte interdicþii
¬ 158 Afarã de numele unor anumite boli, mai sînt lovite de interdicþie ºi
alte nume, de teamã ca duhul necurat, auzindu-le, ca ºi cînd ar fi
chemat, sã nu se apropie de om ºi sã punã stãpînire pe el sau sã-i
pricinuiascã tot felul de rãutãþi. Astfel sînt :
1. Numele copilului nou-nãscut.
a) Nu trebuie sã ºtie nimeni, pînã la botez, numele ce i se va da
nou-nãscutului : pînã atunci i se zice Turc. Abia a doua zi dupã
botez, cînd îl scaldã moaºa, i se spune numele1. ªi la multe alte
popoare din Europa se tãinuieºte numele nou-nãscutului pînã la
botez, ºi i se dã un nume fals, spre a duce în eroare duhurile
necurate care stau la pîndã cu scopul de a-i primejdui viaþa.
Bulgarii numesc copilul pînã nu e botezat, Kulju (feminin Kula,
Kulenka) cãþeluº(ã), Golåo golaº, eleko de fier, Pue melc, dar
mai adesea Pio (fem. Pia), scurtat din piel sau piek melc. Tot
astfel, ca împrumut de la bulgari, numesc aromânii ºi megleniþii
copilul nebotezat : Pijã2. La aromâni, unde nu trãiesc copiii într-o
casã, numele nou-nãscutului e tãinuit pînã la trei zile dupã botez3.
La sîrbi, pînã nu-l boteazã, copilul e numit Mice, Dice mîndruleþ,
frumuºel, Bugaråe Bulgãraº, Vla åe Românaº etc.4 La albanezi,
numele ce va purta în viaþã nou-nãscutul e cunoscut numai de
naº, care nu-l destãinuieºte decît la botez, cînd îl întreabã preotul.
Copiii care asistã la botez, cum îl aflã, aleargã sã-l spunã acasã
lãuzei, care-i cinsteºte cu ceva bani5. În Carintia, pãrinþii se feresc
de asemenea sã destãinuiascã numele pe care-l va purta copilul
ºi-l poreclesc, pînã la botez, ba chiar cîteva zile dupã creºtinarea
lui, cu tot felul de nume ciudate. Îl numesc : Falott bun de nimic,
Perl ursuleþ, Rabenvieh vitã de ciori, Jud evreu, Heid pãgîn,
's Kloane mititelul, 's Kind copilul, Popale pãpuºica, Weible
femeiuºca etc., iar slovenii de acolo îi zic : sråek inimioarã ºi duek
sufleþel6. În diferite regiuni din Germania ºi în Elveþia, nu trebuie
sã se ºtie numele copilului, pînã nu-l boteazã, cãci îl pîndeºte
moartea7. În Portugalia, pînã la botez, i se zice nou-nãscutului
Ignacio, iar fetiþei, Ignacia8.
1. Rev. Ion Creangã, VII, 248 ; cf. Gorovei, Credinþi, 2260. În jud. Covurlui,
i se dã, pînã la botez, numele zilei în care s-a nãscut : Lunilã, Martin,
Mercurel, Joian, Verilã, Sîmbotin, Duman sau Marþole, Lunaie,
Joianã etc., cu alte cuvinte numele obiºnuite a se da boilor ºi vacilor
(Rev. Ion Creangã, I, 148).
2. Cosmulei, Datini, 10 ; Papahagi, Megleno-românii, I, 119, 124 ; Candrea,
în Grai ºi suflet, VI, 181.
3. Cosmulei, Datini, 16 urm.
4. Milosavljeviä, Obiåaji, 102.
5. Hahn, Alban. Studien, I, 149.
6. Graber, Volksl. in Kärnten, 371 urm.
7. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 590 ; Drechsler, Schlesien, I, 194 ; Strackerjan,
Oldenburg, II, 203 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 955.
8. Sébillot, Paganisme, 47.
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b) Noaptea nu e bine sã pomeneºti numele nou-nãscutului, ca sã nu
afle necuratul cum îl cheamã1. E foarte primejdios pentru copil
dacã duhurile duºmãnoase îi ºtiu numele, cãci pot pune stãpînire
asupra bietei fiinþe ºi sã-i vîre boala în trup. Despre acest lucru
se pomeneºte într-un descîntec de apucat din Oltenia :
S-a sculat vrãjmaºul,
Din casã în casã a plecat,
Din masã-n masã,
Din uºã-n uºã,

Numele i-l aflase
ªi-l înstrunase
ªi-l strînsase
El þipa ºi chirãia...2

c) Pînã la trei zile de la naºterea unui copil nu e bine sã se ºtie dacã
nou-nãscutul e bãiat ori fatã, cãci e ameninþat sã nu trãiascã3.
2. Numele lãuzei. La românii din Meglenia, pînã la patruzeci de zile
dupã ce a nãscut, nu e bine sã-i zici lãuzei pe nume, ca sã nu-l afle
duhurile necurate4.
3. Diverse nume de animale, rãufãcãtoare sau socotite ca atare, sînt
lovite de interdicþie, pentru cã pot primejdui sãnãtatea sau chiar
viaþa aceluia care le pronunþã. Numele lor adevãrate sînt înlocuite
cu diverse epitete, cu nume proprii sau cu termeni de rudenie (ca
urme de totemism), sau cu nume linguºitoare ori de ocarã. Vom
aminti numele unora din aceste animale, înºirîndu-le în ordine
alfabeticã.
a) Broasca, socotitã la noi ºi la multe alte popoare5 ca o creaturã a
diavolului ºi o unealtã a vrãjitoarelor, a cãrei apariþie fãrã veste
într-o casã e socotitã ca o purtãtoare de vrajbã, de farmece sau de
boli, trebuie îmbunatã cu tot felul de epitete mãgulitoare. Sã
nu-i zici broascã niciodatã, ci sã-i zici cal, ºi atunci îþi va rãspunde :
sã fii tu tare cum e calul6. În ziua de Alexii (17 martie), broaºtelor
sã nu le zici pe nume, ci iepe7. Tot în aceastã zi, oamenii din
Cireº-Opaiþ nu pomenesc numele unor anumite gîngãnii
(broaºte etc.) cu numele lor, ci la cele masculine le zic domni, iar
la cele feminine doamne sau cucoane8. În Bucovina, cînd le auzi
întîi cîntînd, trebuie sã zici cucoanele cîntã, iar broaºtele îþi vor
rãspunde : sã fii frumoasã ca o cucoanã!9. Unde e copil mic în
casã, sã nu pomeneºti cuvîntul broascã ci sã zici de cele cu patru
picioare, cãci altfel copilul nu poate dormi noaptea ºi tresare prin
somn. Dar dacã ai apucat a zice broascã, adaugã imediat :
usturoi copilului sub limbã! ºi atunci nu i se mai poate întîmpla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rev. Ion Creangã, VI, 308.
Laugier, Etnogr. medic., 123.
Marian, Naºterea, 102.
Candrea, în Grai ºi suflet, VI, 117.
Idem, Iarba fiarelor, 149 urm.
Voronca, Datinele, 984.
Marian, Sãrbãtorile, II, 199.
Ibidem, II, 198.
Voronca, Datinele, 971.
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nimic1. Aceeaºi credinþã o gãsim ºi la sîrbi : dacã a pomenit cineva
numele de broascã, unde se aflã un copil mic în casã, trebuie
sã-i strige imediat : muºcã-þi urechile!2. Dar nu numai la noi, ci
ºi la alte popoare, numele broaºtei e lovit de interdicþie. Bulgarii îi
zic pikliva piºicioasa ; sîrbii, napnigua ce-ºi umflã guºa ; ruºii ºi
ucrainenii : veselucha vesela ; ungurii : körmös csuka ºtiucã cu
unghii, kutyúka cãþeluºã ; germanii (dial.), breetfoot picior lat3 ;
englezii, march-bird pasãre de martie, fennightingale privighetoare
de baltã sau dutch nightingale privighetoare olandezã4; sicilienii,
pisci-cantannu peºte cîntãtor5 ; francezii (Somme), rossignou de
flou privighetoare de baltã6 etc.
b) Conochifteriþa (Grillotalpa vulgaris) o crede poporul aºa de veninoasã, cã cel muºcat de aceastã insectã e hãrãzit morþii, afarã
numai dacã va putea trece prin borta pe unde intrã osia carului în
butucul roþii, sau va numãra o baniþã de mãlai ori o dimerlie (sau
un sac) de mac7. De aceea, în Moldova ºi în Bucovina, oamenii îi
zic numai cucoanã, de teamã sã nu-i muºte8. ªi la alte popoare,
aceastã insectã stricãtoare grãdinilor ºi semãnãturilor ºi a cãrei
muºcãturã trece drept foarte veninoasã e pomenitã adesea cu
diferite denumiri tabu9.
c) Lupul. La toate popoarele, aceastã fiinþã nesãþioasã care deseori
ucide nevinovatele oi numai pentru plãcerea de a ucide, de a
vedea sîngele curgînd ºiroaie, e cel mai de temut duºman al
ciobanului ºi uneori ºi al omului. Groaza ce inspirã tuturor
acelora care au sã se teamã de isprãvile lui fioroase a fãcut ca
oamenii sã nu îndrãzneascã a-i rosti numele adevãrat, de fricã sã
nu-l vadã apãrînd. Cînd vorbeºti de lup, lupul e la uºã zice un
proverb pe care-l întîlnim, sub aceastã formã sau alta similarã,
la toate popoarele din Europa10. Aceastã unanimitate e datoritã
credinþei rãspîndite pretutindeni cã simpla evocare a numelui
acestui animal rãufãcãtor e de ajuns ca sã-l facã sã aparã imediat.
Prononcer le nom du loup, cest lévoquer : il va vous apparaître
ou bien il viendra bientôt manger vos animaux11. Tot astfel, în
credinþele noastre : Niciodatã sã nu vorbeºti seara de lupi, nici
sã le spui mãcar numele, cã vin ºi-þi mãnîncã din vite 12.
Temîndu-se de a-i rosti numele, românul din toate unghiurile
1. Voronca, Datinile, 985 ; cf. Gorovei, Credinþi, 364.
2. Kara»iä, Lexicon, 159.
3. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 884.
4. Rolland, Faune, XI, 121.
5. Ibidem.
6. Ibidem, XI, 88.
7. ªezãtoarea, I, 120 ; Marian, Insectele, 553.
8. Ibidem, 557.
9. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 24 urm.
10. Reinsberg-Düringsfeld, Sprichwörter, II, 392-394.
11. Rolland, Faune, VIII, 76.
12. Rev. Ion Creangã, III, 44.
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þãrii, cînd e nevoit sã vorbeascã de lup, îl pomeneºte numai cu
cîte un termen general ori cu un epitet mãgulitor sau de ocarã. I se
zice : dînsul, pãdurarul sau hoþul (Dolhasca, judeþul Baia) ; fratele
Mihai (Borlova-Bãnat) ; dohanie, jiganie ; gadinã ºi gavãt ; spurc,
spurcatul ºi spurcãciune (Oltenia, Banat, Þara Haþegului)1 etc. ªi
la alte popoare, se evitã rostirea numelui acestui animal fioros,
zicîndu-i-se : la albanezi, bishë fiarã, kumtër cumãtru ; la sîrbi,
zv(ij)érac fiarã, kámennjak împietritul ; la ruteni, zwir, zwirák
fiarã, poganyn pãgînul ; la huþulii din Bucovina, ma»yj2
mititelul sau tot ma»yj3 acel mititel ; la grecii moderni, Zoulavpi
ºi Hiovlao" ; la unguri, féreg vierme, réti kutyó cîinele livezii,
erdei fülemile privighetoarea pãdurii, ordas vãrgatul, lesbeteg
bolnavul de la pîndã etc. ; la saºii din Ardeal : Buschkantor, die
Nachtigall die Füllen frisst, der Buschhund, der grosse Buschräuber,
der garstige, böszahnige Kerl, der mit den funkelnden Augen, der
Fuchs sein Herr Bruder, der in grauen Kotzen4 etc. ; la ceilaþi
germani : Grauhund, Holzhund, Waldhund, Feldhund, der Graue,
Grauhans, Waldläufer, Heidetier, Heidewolf, Untier, Ungeziefer,
Unflat, Gewürm, das böse Ding, der Feind, das böse schädliche
Ding, der Hässliche, Unnütz, Er etc. 5 ; la suedezi, skóhynn cîine
de codru ºi gra-been picior sur6 ; la norvegieni, Skrubb bãtrînul cel
slab ; la irlandezi, cú allaid cîine sãlbatic ; la bretoni, ki-du
cîine negru ºi ki-nos cîine de noapte7 ; la francezi, chien des
bois, patte grise etc.
d) Puricele, aceastã insectã nesuferitã care-l chinuieºte pe om cu
muºcãtura ei, nedîndu-i pace nici ziua nici noaptea, nu trebuie sã
se pomeneascã în vorbire. Dacã vrei sã n-ai vara purici în casã,
sã nu le zici pe nume în martie8. De asemenea, sã nu rosteºti în
ajunul Crãciunului cuvîntul «mac», cãci te mãnîncã puricii peste
an9. Te poþi feri de aceastã pacoste, dacã, în loc de purici zici
boi negri10 sau oaspeþi nepoftiþi11.
e) ªarpele, a cãrui muºcãturã e uneori fatalã oamenilor ºi vitelor,
nu trebuie pomenit cu numele lui, mai ales în anumite zile. La
Alexii (17 martie), cînd pomeneºte cineva de ºarpe, îl muºcã
1. Rãd.-Codin, Îngerul, 361 ; idem, Legende, 130 ; Densusianu, Þara
Haþegului, 334.
2. Hrinåenko, Sbornik, I, 937 ; Kaindl, Huzulen, 103.
3. Szuchiewicz, Huczulszczyzna, I, 28.
4. Haltrich, Siebenb. Sachs., 7 urm.
5. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., IX, 716 urm. ; Drechsler, Schlesien,
I, 17 ; II, 235.
6. Frazer, Golden bough, I, 455.
7. Sébillot, Folkl. de France, III, 21.
8. R. Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 41 ; Rev. Ion Creangã, VI, 19 ; Gorovei,
Credinþi, 3298.
9. Marian, Insectele, 406 ; Voronca, Datinele, 46.
10. Marian, Insectele, 406.
11. German, Meteorologia, 19.
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vara1. Sã nu zici «ºarpe» în luna martie, cãci toatã vara îþi iese
în cale2. Dacã e însã cineva nevoit sã vorbeascã de ºerpi în
aceastã epocã a anului sã nu le zicã pe nume, ci peºti sau gîngãnii3.
În judeþul Bacãu, dupã cum ni se comunicã, li se zice curea sau
Vasile. În Bucovina lumea se pãzeºte tot anul de a rosti cuvîntul
ºarpe, întrebuinþînd în locul acestui termen numirile tabu : de
cei lungi ºi sã nu se mai vadã4. În judeþul Tutova, cînd vede cineva
un ºarpe, nu e bine sã-i zicã pe nume, ci sã strige : piatra, ca sã
stea locului5. Pentru acelaºi motiv, bulgarii, în loc sã zicã zmija,
ºi cînd vorbesc de ºarpe, îl pomenesc cu numirile de zv×r fiarã
sãlbaticã sau djavol diavol6. Sîrbii întrebuinþeazã numele eufemistice : gospodica domniºoara, ljutica sãlbatica, nepomenica
nenumita, okamenica împietrita, poganica spurcata, krasa
frumoasa etc. Ruºii pomenesc de ºarpe cu numele de pogan¾
pãgînul, spurcatul, iar rutenii vorbesc de el întrebuinþînd numirile
de dowhánja sau dowhánka7 lunga, sofija, pohánka spurcata,
hadyna czorna gadina neagrã8 etc. Cuprinºi de aceeaºi teamã,
huþulii din Bucovina poreclesc ºarpele cu numele de dowha sau
douha9 lunga. Beduinul nu vorbeºte niciodatã altfel de ºarpe
decît numindu-l fata10. În diverse regiuni ale Franþei, ºarpele e
poreclit vermine sau venin 11, pe cînd în Franche-Comté i se zice
riban (= ruban), cemetère (= cimetière) ºi pas de guérison12. În
Cévenol, ºarpele e numit eufemistic longo (= la longue, întocmai
ca ucrainenii ºi huþulii)13. În vechea francezã, ºarpele era numit
bice sau bisse (= la bête, bestia)14 ºi tot astfel la portughezi 
bicha ºi la italieni  biscia.
f) Ursul, temutul vrãjmaº al turmelor ºi al ciobanilor, e pomenit cu
numele eufemistice urmãtoare : Moº Martin sau Nenea Martin15,
foarte rãspîndite în toatã þara, Gavril16, dihanie, întrebuinþat
mai mult de ciobani, jucãuºul (judeþul Baia), greul pãmîntului ºi
urechi de þol17 (judeþul Muscel), curtu, cel scurt de coadã
1. ªezãtoarea, III, 50.
2. Gorovei, Credinþi, 3693 ; cf. Rev. Ion Creangã, VIII, 274.
3. Marian, Sãrbãtorile, II, 199.
4. Voronca, Datinele, 839.
5. Rev. Ion Creangã, VIII, 208.
6. Sbornik, XXVIII, 105.
7. Hrinåenko, Sbornik, I, 443 ; Szuchiewicz, Huczulszczyzna ,I, 28.
8. Ibidem.
9. Zelechowski, Ruthen-deutsch. Wb., I, 190 ; Kaindl, Huzulen, 103.
10. Stern, Türkei, II, 356.
11. Rolland, Faune, XI, 54.
12. Beauquier, Faune et flore, I, 297.
13. Rolland, Faune, III, 57 ; XI, 35.
14. Ibidem, XI, 35.
15. Rãd.-Codin, Îngerul, 86, 195, 250.
16. ªezãtoarea, II, 228.
17. Ibidem, 195.
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(Borlova-Banat), pe cînd ursoaicei i se zice, în Þara Haþegului,
Ancuþa1. La mai toate celelalte popoare care cunosc aceastã
dihanie primejdioasã se evitã de a i se pronunþa adevãratul nume,
recurgîndu-se mai totdeauna la un nume eufemistic. Deºi slavicul
medv×di urs, propriu mîncãtorul de miere e un termen figurat,
care a înlocuit de timpuriu, pentru motivele arãtate, termenul
indo-european, unele popoare slavice îl evitã ºi pe acesta,
întrebuinþînd de preferinþã alte numiri metaforice. Sîrbii numesc
ursul, ca ºi noi, Martin. În ziua de Sf. Andrei, însã, nimeni nu
trebuie sã-l pomeneascã altfel decît cu numele de Ona el2. Ruºii
îl numesc Mika, Mienjka Mihãilaº (de la Mia, Mihai, Miºu) ºi
stervjanikú mîncãtor de stîrvuri. Ca urmã de totemism, care s-a
pãstrat ºi la alte popoare, huþulii din Bucovina ºi din Galiþia îl
numesc wújko unchiuleþul, welykyj marele sau tot welykyj ãla
marele, ori tot staryj ãl bãtrîn3. Lituanii îi zic Meszkà Mihãilaº,
iar estonii, layjalgk talpã latã4. Popoarele de la nord, laponii,
finlandezii, samoezii ºi suedezii numesc ursul, cu nume de origine
totemisticã, bunicul sau unchiaºul5. Aºa îl numeau ºi cumanii
(idu bãtrînul) ºi tot astfel, cu un termen analog, iacuþii (neam
turc) : äsä bunicul. Saºii din Ardeal îl poreclesc Buschherrgott,
Buschkönig, Buschbassist, der in braunen Kotzen, der im grauen
Mantel, der alte kluge Mann6 etc.
N-am pomenit în aceastã înºirare de nume de animale pe care
poporul nu îndrãzneºte sã le rosteascã, nici de bufniþã ºi cucuvaie,
nici de iepure, nici de vulpe. Acestea, deºi au cîte unul sau mai multe
nume eufemistice, neavînd nici o legãturã cu folclorul medical, n-au
fost însemnate în lucrarea noastrã. Pe cititorii care se intereseazã de
aceste numiri îi retrimitem la articolul nostru, intitulat Tabù în
limbã, publicat în Omagiu lui I. Bianu, Bucureºti, 1927, 71-78.
Dar nu numai numele de boli, de fiinþe omeneºti ºi de animale ¬ 143
sînt lovite de interdicþie, ci ºi acelea ale fiinþelor existente în
imaginaþia poporului, a cãror rãutate ce le caracterizeazã s-ar putea
dezlãnþui cumplit asupra aceluia care ar îndrãzni sã le pomeneascã
adevãratul nume. Aºa se explicã nenumãratele numiri cu care e
poreclit dracul sau diavolul, amintite la ¬ 81, precum ºi acelea ale
unora din fiinþele din mitologia popularã care pricinuiesc ologeala ºi
a cãror rãutate cautã omul s-o îmbuneze cu epitetele cele mai mãgulitoare. E vorba de Iele, de care ne-am ocupat pe larg în alt loc (¬ 117).

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

Hasdeu, Etymol., 1149.
Milosavljeviä, Obiåaji, 67.
Kaindl, Huzulen, 103 ; Szuchiewicz, Huczulszczyzna, I, 28.
Grimm, Mythologie, III, 490 ; Frazer, Golden bough, I, 455.
Keller, Thiere, 368.
Haltrich, Siebenb. Sachs., 7.
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Capitolul XI

Vindecarea bolilor
Cine poate vindeca
Dumnezeu vindecã
¬ 160 Numai Dumnezeu îl poate vindeca pe om, fie cã boala i-a fost trimisã
de Cel de Sus ca pedeapsã pentru pãcatele sãvîrºite, fie cã i-au vîrît-o
în trup duhurile necurate sau uneltirile duºmãnoase ale oamenilor,
cu ajutorul farmecelor.
Dacã examinãm textele celor mai multe descîntece, constatãm cã
ele se terminã mai adesea prin cîte o formulã care indicã de unde
trebuie sã se aºtepte bolnavul sã-i vinã vindecarea. Cele mai frecvente sînt :
De la mine descîntecul, De la Dumnezeu leacul1 .
Descîntecul de la mine, ªi leacul de la Dumnezeu2.
Descîntecul de la baba, ªi leacul de la Dumnezeu3.
Descîntecul meu, Leacul de la Dumnezeu4.
Dumnezeu cu leacul, ªi eu cu descîntecul5.
Mã închin cu descîntecu, ªi Dumnezeu sã vie cu leacu6.
De la mine descîntecu, ªi de la Dumnezeu daru7.
Descîntecu-i al meu, Leacu-i de la Dumnezeu ; Descîntecu-i de la
mine, Leacu-i, Doamne de la tine8.
Descîntecu de la mine, De la Dumnezeu leacu, ªi mie colacu9.
Leacu-i de la Dumnezeu, Nu þi-l pot da eu10.
Dumnezeu îi deie leacu, Dar nu dupã gura mea, Ci dupã voia
Tatãlui11.
1. Marian, Descîntece, 80, 104, 110, 113, 120 etc. ; G. Dem. Teodorescu,
Poesii pop., 358, 368, 369, 379 etc. ; Tocilescu, Mater. folkl., 544, 586.
2. Marian, Descîntece, 41, 75, 110, 161 ; Laugier, Etnogr. medic., 129 ;
Rev. Ion Creangã, V, 272 ; VI, 46, 48 ; VII, 187 ; Bîrlea, Maramureº, II,
357 ; Pamfile, Boli, 37 ; Tocilescu, Mater. folkl., 642 ; cf. Papahagi,
Maramureº, 125, 134 ; An. Arh. de Folkl., III, 111.
3. Laugier, Etnogr. medic., 117 ; cf. Rev. Ion Creangã, VI, 150.
4. Tocilescu, Mater. folkl., 635, 648.
5. Ibidem, 614.
6. Ibidem, 594.
7. Marian, Descîntece, 25, 91, 128, 130, 142, 206 ; G. Dem. Teodorescu,
Poesii pop., 373, 374, 382, 384.
8. Papahagi, Maramureº, 139 ; cf. Rev. Ion Creangã, VI, 150.
9. Marian, Descîntece, 70.
10. Þiplea, Maramureº, 99.
11. An. Arh. de Folkl., I, 202.
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Foarte rar se întrebuinþeazã în formulã numele Mîntuitorului.
Astfel, într-un descîntec de deochi, din judeþul Hunedoara :
Leac din gura mea sã fie, Mai vîrtos din a Domnului Isus Hristos1.

Alteori, pe lîngã Dumnezeu, leacul îl dã ºi Maica Domnului.
Astfel, într-un descîntec de strîns, din judeþul Teleorman :
Descîntecu de la mine, Leacu de la Dumnezeu ªi de la Maica
Precista 2.

Din Maramureº, într-un descîntec de durere din lontru :
Cã descîntecu-i de la mine, Leacu-i de la Dumnezeu ªi de la
Maica Preacuratã3.

Într-un descîntec din Bucovina, de pociturã de noapte :
Descîntecu de la mine, Leacu de la Dumnezeu ªi de la Maica
Domnului4 .
Într-un descîntec de junghi, din judeþul Teleorman :
Descîntecul meu, Leacu de la Dumnezeu, Leacu de la Sfînta
Mãrie, Leac sã-i fie5.

Din Valea Almãjului, într-un descîntec de deochi :
Descîntecu de la mine, Leacu-i de la Maica Mãrie ; Descîntecu
meu ºi leacu de la Dumnezeu6.

Într-un descîntec de moroi, tot de acolo :
Sîmtã Maicã Mãrie, Leac din gura mea sã fie ; Descîntecu meu,
Leacu de la Dumnezeu ; Eu puþin am descîntat, Sîmta Maica Marie
leac mult mi-a dat7.

Bolnavul, fie cã beteºugul i-a fost trimis de Dumnezeu, fie cã
boala i-au pricinuit-o duhurile vrãjmaºe, îl roagã pe Cel de Sus sã
nu-l dea uitãrii, sã-ºi aducã aminte de suferinþele lui ºi sã-l lecuiascã.
Astfel, într-un descîntec de albeaþã, din Oltenia :
De-o fi de ale-sfinte, Dumnezeu sã-ºi aducã aminte ªi leacul sã i-l
dea ; De-o fi din zile greºite, Dumnezeu sã-ºi aducã aminte Sã-i ia
toate durerile8.

Într-un descîntec de sfinte Iele, din judeþul Gorj :
De-o fi din Dumnezeu, Dumnezeu sã-ºi aducã aminte, Leacu
(cutãruia) sã i-l aducã9.
1. Grai ºi suflet, V, 59.
2. Tocilescu, Mater. folkl., 573 ; Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul
nostru, I, 500 ; Rev. Ion Creangã, V, 336 ; VI, 49.
3. Papahagi, Maramureº, 144.
4. Marian, Descîntece, 85, 191 ; Rev. Ion Creangã, I, 47 ; VI, 49.
5. Tocilescu, Mater. folkl., 585.
6. An. Arh. de Folkl., III, 110.
7. Ibidem, III, 122 ; cf. Ibidem, 126.
8. Laugier, Etnogr. medic., 113.
9. ªezãtoarea, XI, 52.
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Din judeþul Romanaþi, într-un descîntec de cuþit (= junghi) :
De-o fi cuþitu ºi junghiu de la Dumnezeu, Dumnezeu sã-ºi aducã
aminte de leacu lui (cutare) ªi sã-l aducã1.
Numai rareori, cînd omul nu ºtie din ce i-a venit boala, cînd nu
mai ºtie românul, vorba ãluia, cãrui sfînt sã i se închine, atunci se
adreseazã, ba lui Dumnezeu, ba Maicii Domnului, ba dracului, ba
sfintelor (=Ielelor), rugîndu-se sã li se facã milã ºi sã-ºi aducã aminte
de suferinþele lui.
Astfel, în acelaºi descîntec de cuþit, din judeþul Romanaþi, dupã
ce invocã ajutorul lui Dumnezeu, rugîndu-l sã-ºi aducã aminte de
suferinþele bolnavului, descîntãtoarea adaugã :
De-o fi cuþitu, þapa ºi junghiu de la Maica Precista, Maica Precista
sã-ºi aducã aminte de leacu lui (cutare) ªi sã-l aducã ; De-o fi
cuþitu, þapa ºi junghiu de la dracu, Dracu sã-ºi aducã aminte de
leacu lui (cutare) ªi sã-l aducã2.
Dintr-un descîntec de cuþit, din Oltenia :
Ieºi din oase-n carne, Din carne-n piele, ªi din piele sã pieie :
Cuþit de la Dumnezeu, Cuþit de la Maica Precista, Aminte sã-ºi
aducã, Leacu sã i-l aducã ; Cuþit din Sfinte, cu þeapã, Cuþit din
Sfinte, cu sãgeatã, Aminte sã-ºi aducã, Leacu (cutãruia) sã-i aducã3.

Din alt descîntec de întorsãturã (= din Iele, din Sfinte), din judeþul
Argeº :
Voi Coconiþelor, Împãrãtiþelor... Aduceþi-vã aminte de (cutare) ªi
o iertaþi, Leacu sã-i daþi. Cã ea înaintea voastrã Cu vadra goalã o
fi ieºit, Sau sãrbãtorile nu le-o fi þinut. Cã de-o fi de la Dumnezeu,
Dumnezeu s-o ierte ; De-o fi de la Maica Precista, Maica Precista
s-o ierte ; De-o fi de la sfinte zile, Sfintele zile s-o ierte...4.
În alt descîntec, tot de Sfinte, din judeþul Gorj :
Aminte sã vã aduceþi, Sfintelor, Bunelor, Îndulcitelor, Aminte sã
vã aduceþi, Leacul sã-i aduceþi5.

Într-un descîntec de babiþe, din judeþul Romanaþi :
De-o fi babiþã din Sfinte, Sã-ºi aducã aminte Boala sã-i ia, Dragoste
ºi sãnãtate sã-i dea6.

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

Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 147.
Ibidem.
Laugier, Etnogr. medic., 127 ; cf. Tocilescu, Mater. folkl., 579.
ªezãtoarea, XI, 60 urm.
Ibidem, XI, 52 urm.
Gorovei, Descîntecele, 233.
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Maica Domnului vindecã
Am vãzut mai sus (¬ 160) cã, în unele descîntece, se vorbeºte de ¬ 161
intervenþia Maicii Domnului, alãturi de Dumnezeu, pentru vindecarea
bolnavului. În multe alte descîntece, baba leacuitoare pomeneºte, în
formula finalã, numai de Maica Domnului care-l ajutã pe bolnav sã
se vindece. Aceastã formulã e aproape tipicã, cu puþine variante. Cea
mai frecventã e urmãtoarea :
Descîntecul de la mine, (ªi) leacul de la Maica Domnului1,

sau
Descîntecul de la mine, (ªi) leacul de la Maica Precista2.

Dintre variante, citãm urmãtoarele :
Leac din mîna mea, ªi a Maichii Precista3.
Maica Precista leac îi da, Baba Catrina cu limba descînta... ªi
leacu i-l da4.
Leac din mîna mea, Din limba mea De la Maica Precista5.
Leac de mîna mea, ªi de Maica Precista6.
Leac sã-i fie De mîna mea, De gura mea ªi de la Maica Precista7 .
Rareori, formula obiºnuitã e transformatã într-o rugã fierbinte.
Astfel, într-un descîntec din Vaºcãu (Bihor), pentru adusul
laptelui :
Mãrie Maicã, Sfîntã Mãrie,
Te rog vinã ºi-mi ajutã mie.
Mãrie, Maicã Sfîntã,
Sfîntã eºti, sfîntã sã fii,
Curatã eºti, curatã sã fii ;

Leacul de la tine,
Descîntecul de la mine.
Eu mã rog þie,
Tu-mi ajutã mie8.

Foarte rar, se pomeneºte, în unele descîntece, cã leacul e dat, nu
numai de Maica Domnului, ci ºi de Duhul sfînt, de Dumnezeu împreunã cu Domnul Hristos, de Dumnezeu împreunã cu sfinþii etc. Astfel,
într-un descîntec de friguri, din judeþul Vîlcea :
Leacu Duhu sfînt ªi Maica Domnului i l-a dat9.

Într-un descîntec de moroi, din judeþul Gorj :
Leac din descîntecul meu ªi din Maica Precista ªi din Dumnezeu
ªi din Sfîntu Hristos10.
1. Tocilescu, Mater. folkl., 551, 555, 562, 565, 585 ; Rev. Ion Creangã, I,
118 ; V, 52 ; VII, 186.
2. Tocilescu, Mater. folkl., 555, 611, 629, 645, 1543, 1458.
3. Laugier, Etnogr. medic., 116.
4. Ibidem, 123.
5. Tocilescu, Mater. folkl., 581.
6. Ibidem, 619.
7. Ibidem, 1592, 1609.
8. ªezãtoarea, VII, 17.
9. Tocilescu, Mater. folkl., 1570.
10. Ibidem, 553.
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Într-un descîntec de bubã, din Dobrogea :
Leac sã fie de la mîna mea, Mai vîrtos de la Maica Precista, Mai
vîrtos De la Hristos1.
În altul, tot de bubã, din judeþul Vîlcea :
Leac sã fie de la Maica Sfînta Mãrie ªi mai vîrtos De la Domnu
Hristos2 .

Tot astfel, într-un descîntec de abubã, din judeþul Dolj :
Leac din mîna mea ªi de la Maica Precista ªi de la Domnu
Hristos, Cã e mai cu folos3.

De asemenea, într-un descîntec de nãjit, din judeþul Vîlcea :
De la Maica Domnului ªi de la Domnu Hristos Sã aibã (cutare)
leac 4.

Amintim încã urmãtoarea neobiºnuitã formulã finalã dintr-un descîntec
de deochi, tot din judeþul Vîlcea :
Descîntecu meu, Leacu de la Dumnezeu ªi de la Maica Precista,
ªi de la toþi sfinþii, Sfinþii doftori Fãrã de arginþi Chir ºi Ioan5.

Sfinþii vindecã
¬ 162 Spre deosebire de celelalte popoare creºtine din Occident, nu se
invocã la români cutare sau cutare sfînt pentru vindecarea bolilor.
Fiecare þarã din Apus, Franþa, Italia, Spania, Germania etc., îºi are
sfinþii ei de predilecþie cãrora li se adreseazã oamenii din popor,
avînd fiecare din ei prerogativa ºi reputaþia de a vindeca cîte o
anumitã boalã. Am amintit în alt loc (¬ 139) despre atribuþiile unora
din sfinþi la celelalte popoare ºi nu mai revenim aci asupra lor. La
noi, românul se teme de sfinþii ale cãror zile nu le-a pãzit cu nelucrare,
cãci aceºtia se rãzbunã ºi-i trimit tot felul de boli, dar nu li se
adreseazã lor ca sã-l vindece. Puterea aceasta o au numai Dumnezeu
ºi Maica Domnului, dupã cum s-a putut vedea mai sus din fragmentele
de descîntece citate.
Totuºi, ici ºi colo  probabil printr-o influenþã strãinã  apare în
descîntece numele unui sfînt pe care-l invocã bietul bolnav, în dorinþa
lui de a se vedea vindecat. Astfel, într-un descîntec de Mãiestre,
din Bucovina :
Sfinte Augustine
Din creºtetu capului
ªi tu, sfinte Trifoane,
Din faþa obrazului,
Luaþi durerea de la N.
Din gîtleju gîtului...6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rev. Ion Creangã, V, 53.
Tocilescu, Mater. folkl., 1590.
Pamfile, Boli, 17.
Tocilescu, Mater. folkl., 1596.
Ibidem, 1563.
Marian, Descîntece, 327.
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Aceastã invocare a Sfîntului Augustin în contra bolii de Mãiestre
se explicã prin aceea cã acest mare Pãrinte al Bisericii s-a ocupat pe
larg în scrierile sale De civitate Dei ºi în De doctrina christiana, de
influenþele demonice asupra sãnãtãþii omului ºi a combãtut practicile
magice ºi superstiþioase, moºtenite de la pãgîni. Mãiestrele, una
din numeroasele denumiri ale Ielelor, sînt acele fiinþe supranaturale îndrãcite care îl ologesc pe om ºi cîteodatã îi iau minþile (¬ 117).
Tot pentru a-l feri pe om sã nu-ºi piardã minþile, e invocat sfîntul
Trifon, numit de popor ºi Trif cel nebun, a cãrui zi (1 februarie) o
pãzesc oamenii ca sã nu înnebuneascã1.
Într-un descîntec de lipiturã, din Basarabia, se invocã, alãturi
de Maica Domnului, sfîntul Ioan Voina, ca sã dea leac ºi sãnãtate
bolnavei2. Cine e sfîntul Ioan Voina ? N-am putut afla pînã acum.
Sinaxarele ne dau peste douã sute de sfinþi cu numele de Ioan3, ºi e
cu putinþã sã fie unul din cei veneraþi de ruºi, de la care va fi trecut
apoi la românii din Basarabia.
Tot de origine exoticã trebuie sã fie invocarea Sfîntului Sisoe, în
finalul unui descîntec de bãºica neagrã, din judeþul Dorohoi :
Descîntecul de la baba
ªi leacul de la Sfântul Sisoe4.

De ce origine sã fie invocarea lui Sîn-Toader, pentru a face sã
creascã pãrul fetelor, despre care am vorbit în alt loc (¬ 29) ? S-ar
putea sã fie o reminiscenþã pãgînã din timpul romanilor. Se ºtie cã,
la noi, Sîn-Toader nu e un sfînt în înþelesul bisericesc, adicã un
bãrbat care ar fi trãit cîndva... ºi care ar fi fost declarat de cãtre
bisericã ca sfînt, ci pur ºi simplu o fiinþã mitologicã5. Acest Sîn-Toader
are unul sau mai mulþi cai, foarte rãi, iar femeile de la þarã se feresc
de a lucra în ziua lui, cãci se tem grozav sã nu-i calce ºi sã nu-i
schilodeascã aceºti cai ai sfîntului. Tot în ziua lui, se face, într-o
mare parte a þãrii, încurarea (alergarea) cailor. Sîn-Toaderul, fiind
sãrbãtorit în prima sîmbãtã ce urmeazã dupã lãsata secului de
postul Paºtilor, adicã  de obicei  în a doua jumãtate a lui februarie,
ni se pare cã apropierea acestei zile de sãrbãtoarea Equir(r)ia, pe
care o serbau romanii la 27 februarie, se impune de la sine. În
aceastã zi se fãceau ºi la romani alergãri de cai, în onoarea zeului
Marte, cãruia-i erau consacraþi caii. Deci, dupã noi, Sîn-Toader nu
este decît însuºi zeul pãgîn Marte, transformat în sfînt creºtin, dupã
cum ºi în alte cazuri, Biserica  de voie, de nevoie  neputînd alunga
din amintirea poporului vechile divinitãþi pãgîneºti, a transferat
unora din sfinþii calendarului atribuþiile pe care le aveau parte din
zeii mai mari ºi mai mãrunþi din epoca premergãtoare a
creºtinismului.
1.
2.
3.
4.
5.

Marian, Sãrbãtorile, I, 243.
An. Arh. de Folkl., IV, 198.
Aga, Simbolica, 163.
Rev. Ion Creangã, VII, 89.
Marian, Sãrbãtorile, II, 36.
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Rareori sînt invocate ºi zilele sãptãmînii, fiecare precedatã de
titlul de sfîntã. Astfel, într-un descîntec de dureri de ochi, cules
de la Moþi :
Vã iau ºi vã scãp
Cu cuvîntu meu
Cu cuvîntu meu
ªi cu sfînta Marþi,
ªi cu puterea lui Dumnezeu,
ªi cu sfînta Miercuri...
ºi se continuã cu celelalte zile ale sãptãmînii1.

Intervenþia preotului ºi a leacurilor sfinte
¬ 163 Pe lîngã descîntece, ºi mai ales cînd efectul aºteptat de la acestea nu
se manifestã vãdit, se recurge ºi la ajutorul Bisericii ºi al leacurilor de
naturã sfîntã.
Deoarece, în multe cazuri, Dumnezeu i-a trimis omului boala ca
sã-l pedepseascã pentru pãcatele lui, e firesc lucru ca tot lui
Dumnezeu sã i se adreseze, rugîndu-l sã se îndure de el ºi sã-l
lecuiascã. Dar românul nostru se adreseazã întîi babelor ºi vrãjitoarelor, la leacurile ºi practicile magice ale acestora ºi numai atunci
cînd vede cã i s-a apropiat funia de par ºi cã zilele-i sînt numãrate,
se îndreaptã spre Dumnezeu, prin intervenþia preotului ºi a
lucrurilor sfinte.
a) Preotul citeºte anumite rugãciuni (molifte), în special moliftele
Sf. Vasile, cu ajutorul cãrora bolnavul se lecuieºte : Sînt preoþi
sau cãlugãri care au darul tãmãduirii ºi, citind moliftele Sf. Vasile,
scot dracul ºi omul rãmîne sãnãtos2.
b) Unele mame pun sã i se citeascã copilului bolnav de epilepsie
rugãciunea contra samcei sau Visul Maicii Domnului, dupã ce
au afumat casa ºi copilul cu tãmîie3.
c) Bolnavului i se face maslu de cãtre 3, 7 sau 9 popi, mai adesea
cu bani de cãpãtat, adunaþi de pe la oamenii din sat4.
d) Alþii trimit þoalele bolnavului la trei biserici, ca sã fie slujite, ºi
apoi le îmbracã bolnavul, dupã ce mai întîi s-a spãlat cu agheasmã5.
e) Unii ce suferã de dureri de cap pun pe un popã fãcut de curînd sã-i
strîngã cruciº de cap6.
f) Se duce bolnavul la bisericã, pentru ca preotul sã-ºi dezbrace pe
el odãjdiile (patrahirul), la sfîrºitul slujbei7.
g) Bolnavul se duce sau e dus la bisericã, se aruncã cu faþa la pãmînt,
iar preotul, cînd iese din altar cu sfintele daruri, pãºeºte peste el
de trei ori. Aceasta se cheamã cã a cãzut la sfintele daruri ºi se
face mai ales de cãtre cei ce sufãr de epilepsie sau de dambla8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

An. Arh. de Folkl., V, 158.
ªezãtoarea, IX, 85 ; cf. ibidem, IV, 180 ºi XVIII, 198.
Marian, Naºterea, 381 urm.
Cf. Pamfile, Boli, 15.
Comunicare din jud. Ilfov.
ªezãtoarea, I, 191.
Cf. Pamfile, Boli, 15 ; Gorovei, Credinþi, 1410.
Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 13, 47 ; Laugier, Etnogr. medic., 89.
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h) Bolnavul de ochi se spalã cu apa în care ºi-a spãlat preotul mîinile
dupã sãvîrºirea sfintei liturghii, sau cu apã dintr-o apã curgãtoare,
luatã mai ales în vinerea Paºtilor1.
i) Se unge bolnavul cu sfîntul mir. Uneori se afumã cu mir, cu salcie
de la Florii ºi cu bumbac de la 12 evanghelii (adicã bumbacul cu care
s-a ºters cineva pe frunte, de mir, în vinerea Paºtilor)2.
j) Cel ce suferã de scurgeri din urechi se aºazã pe un mormînt
necunoscut, iar preotul îi picã mir în ureche3. Alteori popa-i toarnã
mir în ureche pe fereastra altarului4.
k) În judeþul Romanaþi ºi Teleorman, pentru boala copiilor, se fac 9
acatiste în 9 vineri. Cu mirul de la acatiste se unge bolnavul pe la
încheieturi. Pãrinþii celui bolnav sau cel ce dã acatistele, în tot
timpul celor 9 sãptãmîni, cît se citesc acatistele, trebuie sã þinã
curãþenie trupeascã pentru a nu spurca slujbele5.
l) Pãrinþii sau rudele celui bolnav de epilepsie cheamã un preot ca
sã-l boteze pe suferind a doua oarã, punîndu-i alt nume. Apa cu
care s-a botezat bolnavul o ia mama sau rudele ºi o varsã, noaptea,
în dosul altarului unei biserici6. Botezarea a doua oarã cu schimbarea numelui bolnavului are, desigur, de scop sã-l înºele pe duhul
necurat, dupã cum am pomenit, mai pe larg, în alt loc (¬ 93).
m) Se duc lumînãri la bisericã ºi se pun la icoane (general).
n) Se iau trei lumînãri ºi, în ziua de Sf. Sava (5 decembrie), rudele
bolnavului le duc la bisericã ºi le pun în credinþã la o icoanã a
sfîntului Sava sau a altui sfînt, ºi le lasã sã ardã o bucatã de
vreme, cît þine slujba în bisericã. Lumînãrile trebuie sã fie de
cearã curatã. Dupã aceea le duc acasã ºi, cînd bolnavul de lingoare
aiureazã ºi cere de bãut, se aprinde una din lumînãri ºi apoi
celelalte douã sînt aprinse de la cea dintîi ºi se picã de la fiecare
cîte 3 picãturi în apã. Din aceastã apã i se dau bolnavului 3
înghiþituri, iar cu restul îl spalã. Picãturile de cearã se pun apoi
sub cãpãtîiul bolnavului7.
o) Se aprinde o candelã în faþa icoanei Maicii Domnului, la bisericã
(general).
p) Se spalã icoana Maicii Domnului  zugrãvitã pe sticlã  cu apã de
la Boboteazã ºi i se dã sã bea celui bolnav de deochi8.
r) Se spalã copilul bolnav de epilepsie cu agheasmã de la 3 case
cununate9.
s) Se unge bolnavul cu agheazma fãcutã în ziua de Izvorul Tãmãduirii
(vineri dupã Paºti).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gorovei, Credinþi, 2888.
Comunicare din jud. Prahova.
Laugier, Etnogr. medic., 87.
Comunicare din jud. Dîmboviþa.
Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 13.
Ibidem, 14 ; cf. ºi 150.
Tocilescu, Mater. folkl., 700.
Pãcalã, Rãºinari, 256.
Laugier, Etnogr. medic., 89.
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t) Se pune agheasmã în prima scãldãtoare a copilului, ca sã nu se
apropie de el duhurile necurate1.
u) De fãlcariþã, se descîntã bolnavului în untdelemn luat din
candela Maicii Domnului2.
v) Se descîntã de Iele cu cruce, cu tãmîie ºi cu agheasmã3. Tot cu
crucea ºi cu tãmîie (de la Boboteazã) se descîntã de brîncã ºi de
întîlniturã4.
x) De pocealã, bolnavul sãrutã de 27 de ori crucea cu care i s-a
descîntat. Se descîntã cu crucea ºi pentru izdat, întîmpinat ºi
pocealã, boli în care necuratul lucreazã direct asupra bolnavului5.
y) Descîntecul de muma-pãdurii se face cu o cruce, o lumînare ºi
un ciob cu tãmîie, aprinsã cu lemn din dosul unei cruci de la hotare6.
Ne oprim aci, cu toate cã am mai putea cita ºi alte practici în care
se constatã amestecul credinþei creºtine cu datini vrãjitoreºti, moºtenite
din epoca pãgînismului, practici care variazã adesea dupã loc ºi
uneori dupã bunul plac al cutãrei sau cutãrei bãbãrese. Socotim însã
cã cele pomenite mai sus sînt suficiente pentru a dovedi cã poporul,
la noi ºi aiurea,  dupã nouãsprezece veacuri de creºtinism  n-a
putut alunga, din mintea ºi din practicile sale, nenumãrate reminiscenþe pãgîne.

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

Marian, Naºterea, 83.
Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 68 ; cf. ªezãtoarea, XVIII, 8.
Ibidem, 66.
Ibidem, I, 18, 89.
ªezãtoarea, XIX, 186.
Grigorio-Rigo, Medic. pop., I, 119.
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Capitolul XII

Originea leacurilor
De unde, de la cine sau în ce chip a învãþat poporul arta de a lecui ? ¬ 164
De cînd ºtie poporul sã vindece bolile ?
Cu alte cuvinte, care e istoria terapeuticii populare ?
Iatã întrebãri la care nu se poate rãspunde uºor.
Din cercetãrile fãcute asupra monumentelor ºi scrierilor rãmase
de la popoarele strãvechi, se poate rãspunde, în parte numai, la
ultima întrebare, arãtîndu-se filiaþia, adicã trecerea de la un popor
la altul a ºtiinþei primitive medicale, ºi anume : grecii au împrumutat
majoritatea leacurilor pe care le întrebuinþau, parte de la chaldeeni
ºi babilonieni, parte de la egipteni. Grecii le-au transmis apoi romanilor
care, la rîndul lor, le-au trecut popoarelor pe care le-au cucerit sau
cu care au venit în atingere. Aceastã interpretare a faptelor ar putea
oarecum sã mulþumeascã, la prima vedere, dacã ar exista în Europa
numai popoare care se trag din romani sau care au trãit cîndva în
contact mai intim cu strãmoºii popoarelor latine. Dar, în cazul acesta,
cum se poate explica faptul cã terapeutica romanilor se regãseºte, în
parte identicã, la popoarele nordice (norvegieni, suedezi etc.), la slavi
ºi chiar la neamurile de origine turanicã ? ªi dacã trecem de hotarele
Europei, ºi examinãm leacurile întrebuinþate de populaþiile semicivilizate, ba chiar de unele din cele sãlbatice din celelalte continente,
constatãm la acestea o terapeuticã care ne surprinde adesea prin
asemãnarea, dacã nu prin identitatea ei, cu arta de a lecui a popoarelor europene.
Aceste constatãri ne fac sã tragem concluzia cã multe, foarte
multe leacuri întrebuinþate de popor sînt rãmãºiþe strãvechi din
timpurile foarte îndepãrtate, cînd abia se zãmislise omenirea, cînd
aºa-zisa civilizaþie nu ne fericise încã cu roadele ei.
Cu privire la prima întrebare : de la cine ºi în ce chip a învãþat
omenirea primitivã arta de a lecui ? douã teorii mai de seamã au
fost emise pînã acum.

Întîmplarea
Prima e datoritã celebrului doctor Armand Trousseau (1801-1867) ¬ 165
care, pe lîngã savantul sãu Traité de Thérapeutique, lucrare clasicã
ºi indispensabilã, pe vremuri, oricãrui medic, a scris ºi despre leacurile
empirice. Într-o conferinþã þinutã la Paris, în 1862, zicea, între altele :
Quand lhomme a été malade, autour de lui, instantanément,
il sest constitué une médecine : ce fut dabord la médecine de
lhygiène. On était brisé par la fatigue de la maladie, on se tenait
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au repos. On avait soif, on buvait de leau. La peau était ardente,
on prenait un bain. Cest le première hygiène, la première médecine,
toute dexpérience, instinctive ; le malade y venait de lui-même, et
ceux qui étaient autour de lui approuvaient ce que la malade
faisait... Cependant le champ sest agrandi, et le hasard est venu
à notre secours. La médecine ne pouvait pas se constituer autrement.
Un individu atteint de fièvre au Pérou, accoutumé quil était de
prendre des boissons amères pour remédier à la fièvre ou au
mauvais état de son estomac a pris de la poudre dune écorce
amère quil rencontrait dans la Cordillère, il a pris de lécorce de
«quinquina» ; sa fièvre a cédé mieux quelle ne cédait auparavant :
le voilà apprenant du hasard que la quinquina guérissait cette
maladie étrange à laquelle on a donné le nom de fièvre intermittente.
Cest le hasard, rien que le hasard que a doté lart de guérir de ce
précieux médicament... Je ne sais quel empirique hasardeux a donné
à prendre, à lintérieur, des éponges calcinées, converties en
poussière... à un individu atteint de goitre, et le goitre a guéri...1 .
Cînd scria acestea  acum optzeci de ani  celebrul Trousseau nu
ºtia, desigur, cã ºi la noi, în popor, se recomandã acelaºi leac pentru
vindecarea guºii : Iei burete de tîrg, faci o lulea de ciucalãu, pui în
ea burete ºi cãrbune ºi fumezi buretele ca tutunul... iar scrumul,
cenuºa ce iese din arderea buretelui se amestecã cu rachiu, se descîntã
ºi-l bei... ºi scapi de guºã2. Leacul acesta e întrebuinþat, nu numai
de români, ci ºi de alte popoare3.
Des jeunes filles pâles, continuã Trousseau, ont bu leau dune
fontaine coulant au milieu de sables métalliques qui contenaient
des parcelles de fer, et elles ont été guéries, rappelées à la coloration
de la jeunesse. Le hasard a montré les propriétés du fer dans cette
maladie...4 .
Ne oprim aci cu citatele din conferinþa lui Trousseau.

Instinctul animalelor
¬ 166 Teoria acestui savant, prin care mai toate leacurile sînt datorate
întîmplãrii, n-a gãsit aprobarea medicilor învãþaþi de pe vremea lui,
ba a fost chiar combãtutã cu argumente foarte puternice. Nu e locul
aci sã discutãm pãrerile acestora. Vom pomeni numai o afirmare
semiironicã a învãþatului Virey, fost profesor la Collège de France,
dupã care les bêtes ont été les premiers docteurs en médecine5.
Dar, cu aproape optsprezece veacuri înainte de Virey, aceastã teorie
1.
2.
3.
4.
5.

Trousseau, Conférences sur lempirisme (Paris, 1862), 5 urm.
ªezãtoarea, II, 72.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 16 urm.
Trousseau, op. cit., 6.
J.J. Virey, în art. Instinct din Dictionnaire des Sciences médicales
(Paris, 1818), XXV, 369 urm.
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a fost susþinutã de naturalistul Pliniu. În nepreþuita-i enciclopedie a
cunoºtinþelor de pe vremea lui, acest mare scriitor cautã sã aducã
dovezi numeroase cã animalelor le datoreazã omul descoperirea a o
mulþime de leacuri. Iatã cîteva exemple :
Hipopotamul a dat doftorilor prima lecþie de medicinã chirurgicalã. Cînd, dupã o hranã continuã prea îmbelºugatã, s-a îngrãºat
prea mult, iese la þãrm ca sã caute trestii tãiate de curînd : cum
vede una mai ascuþitã la vîrf, apasã asupra ei ºi-ºi deschide o vînã
de la picior. Uºurîndu-se astfel prin scurgerea sîngelui, îºi oblojeºte
apoi rana cu nãmol1 .
Tot în Egipt, o pasãre numitã ibis a dat oamenilor o lecþie
asemãnãtoare : îºi spalã intestinele vîrîndu-ºi ciocul cel încovoiat
în acea parte a corpului pe unde e foarte sãnãtos ca rãmãºiþele din
hranã sã fie evacuate2 .
Cerbii3 au arãtat întrebuinþarea frãsinelului (Dictamnus) pentru
extragerea sãgeþilor : cînd sînt rãniþi cu aceastã armã, e de ajuns
sã mãnînce frãsinel, pentru ca sãgeata sã pice afarã. Acelaºi
animal, dacã e rãnit de un pãianjen numit phalangium, sau de vreo
gînganie asemãnãtoare, se vindecã mîncînd raci4 .
ªi tot astfel continuã, înºirînd nenumãrate cazuri de vindecare a
animalelor cu leacuri gãsite de ele.
Cu privire la plante, Pliniu citeazã sute de cazuri în care animalele, întrebuinþîndu-le spre a se vindeca, au arãtat oamenilor folosul
ce pot trage ca sã se lecuiascã înºiºi cu ele. Astfel, de pildã :
Ruta (Ruta graveolens) e bunã mai ales împotriva muºcãturii
ºerpilor, aºa cã nevãstuicile, cînd se pregãtesc sã se lupte cu acest
soi de reptile, se imunizeazã mai întîi mîncînd rutã5.
Un fel de lãptucã cu foi rotunde ºi scurte e numitã de unii
hieracia (Tragopogon picroides), pentru cã uliul (iJevrax), zgîriind-o ºi
umezindu-ºi ochii cu sucul ei, îºi limpezeºte vederea, cînd simte
cã-i cam tulbure6.

Ceea ce e mai interesant e cã unele din leacurile despre care scrie
Pliniu cã sînt datorate instinctului animalelor, ºi a cãror întrebuinþare se pierde în negurile vremilor primordiale, au ajuns pînã la
noi. Astfel :
ªi animalele, scrie savantul naturalist, au descoperit plante,
între care Chelidonia rostopasca sau iarba rîndunelei, franc.
herbe de lhirondelle. Cu aceasta, rîndunelele redau, în cuib, puilor
lor vederea, chiar atunci, zic unii, cînd li s-au crãpat ochii7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Natur. hist., VIII, 40 ; cf. ºi XXVIII, 31.
Ibidem, VIII, 31.
În alt loc (XXV, 53) zice acest lucru despre ciute.
Ibidem, VIII, 41.
Ibidem, XX, 51.
Ibidem, XX, 26.
Ibidem.
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Aceastã credinþã s-a pãstrat pînã astãzi la aromâni :
Iarba aceasta, zisã hilinduneaua, întrebuinþatã ca leac pentru
ochi, se mai numeºte ºi alînduriºe, din cauzã cã numai rîndunelele o
cunosc. Se poate gãsi dacã prinzi puiul unei rîndunele ºi-i faci rãu
la ochi. Mumã-sa, îndatã ce vede asta, aleargã imediat dupã iarba
ei ca sã-l vindece ºi, observînd încotro merge ºi unde se coboarã
din zborul ei, cauþi acolo ºi trebuie s-o gãseºti1.
Astãzi, cei din pãrþile noastre vindecã cu aceastã buruianã tãieturile
ºi vãtãmãturile, dar în special negii2. Se mai întrebuinþeazã, în
comprese puse la ochi, contra albeþii 3. ªi la sfîrºitul veacului
al XVIII-lea, aceastã buruianã era recomandatã ca leac pentru durerile
de ochi : Sã iei de la spiþerie zeamã de helidonia, adicã buruiana
rîndunelei, ºi cu zeama ei sã speli ochii4.
În diversele þinuturi ale Germaniei, dupã ce în tot cursul Evului
Mediu aceastã plantã s-a bucurat de aceeaºi stimã ca la vechii
romani, ºi era întrebuinþatã pentru vindecarea albeþii, se mai foloseºte ºi astãzi contra unei afecþiuni a ochilor (de unde ºi numele ei
popular de Lichtkraut, Augenklar etc.)5. Aceeaºi întrebuinþare o are
în Italia6.
Sã ne întoarcem la Pliniu.
Cîinii, scrie marele naturalist, au gãsit ºi Canaria (o plantã
graminee) cu care se vindecã de lipsa de poftã de mîncare. Ei
mãnîncã aceastã plantã în faþa noastrã, dar în aºa fel cã nu poþi
vedea niciodatã ce fel este, pentru cã n-o vezi decît dupã ce au
mestecat-o bine în gurã7.
Tot astfel se crede la noi cã pisica ºi cîinele mãnîncã o buruianã
numitã iarba-cîinelui (Cynodon dactylon), cînd îi doare capul8.
În Bucovina se zice cã, atunci cînd îl doare capul, cîinele mãnîncã
o iarbã lungã ca mohorul pe care i-a arãtat-o ºarpele9.
Mai e o altã plantã, cãtuºnica, numitã ºi iarba mîþei (Nepeta
cataria, franc. herbe-aux-chats, germ. Katzenkraut, pe care o cautã
foarte mult pisicile : se tãvãlesc peste ea ºi o mãnîncã cu mare poftã.
Se crede cã fac aceasta cînd le doare capul10.
Despre o altã plantã, nedeterminatã mai de aproape, se zice cã
pe cîini îi cunoaºtem cã au durere de cap... cînd... mãnîncã un fel de
iarbã cu foaia latã11.
1. Papahagi, Lit. pop., 270 urm.
2. Panþu, Plantele, 250.
3. Buturã, Plante cunoscute, 72.
4. Gaster, Liter. pop., 537.
5. Cf. Marzell, Heilpflanzen, 55 urm.
6. Pedrotti-Bertoldi, Piante indigene, 82 urm.
7. Pliniu, Natur. hist., XXV, 51.
8. ªezãtoarea, IV, 44.
9. Voronca, Datinele, 849.
10. Panþu, Plantele, 52 ; ªezãtoarea, IV, 123 ; Rev. Ion Creangã, I, 8.
11. ªezãtoarea, IV, 123.

ORIGINEA LEACURILOR

293

Continuãm cu un ultim citat din scrierea lui Pliniu : O buruianã
excelentã împotriva muºcãturilor de ºarpe e aceea cu care se lecuiesc
ºopîrlele rãnite în luptele lor cu acesta1.
Despre aceastã plantã se pomeneºte ºi în credinþele aromânilor :
Poporul crede cã, dacã doi ºerpi se încaierã ºi se întîmplã ca
unul sã moarã, celuilalt i se face milã ºi imediat aleargã dupã o
iarbã pe care numai ºerpii o cunosc. În momentul acela, sã fie un
om acolo ºi sã urmãreascã unde se duce ºarpele cel viu, dupã
moartea celuilalt, el va putea gãsi locul unde creºte iarba aceea,
felul ei, ºi va putea ºi dînsul culege dintr-însa, ca sã învieze cu
ajutorul ei pe cei morþi2.
Ne oprim aci, cãci ne-ar trebui zeci de pagini ca sã înºirãm toate
minunãþiile pe care le povesteºte Pliniu despre celelalte buruieni de
leac pe care le-ar fi descoperit animalele.

Instinctul ºi experienþa omului
Sã fi fost oare numai animalele cele care sã fi arãtat omului cum sã ¬ 167
se vindece ?
N-ar fi tocmai spre lauda noastrã dacã am admite pe de-a întregul
aceastã teorie. Însuºi Pliniu, care o susþine cu tãrie, adaugã totuºi :
La urma urmelor, e o ruºine (sã se creadã) cã toate animalele, afarã
de om, ºtiu ce e bun pentru sãnãtate3.
În lupta zilnicã pe care o ducea primitivul împotriva duºmanilor
sãnãtãþii lui, în grija lui de a se vindeca de rãni ºi de a-ºi alina
durerile pricinuite de diferitele boli care-i sleiau puterile, sã fi fost el
inferior animalului, care încerca ºi ºtia sã se lecuiascã ? Atunci simplul
instinct, de care sînt cãlãuzite animalele, sã preþuiascã mai mult
decît inteligenþa, raþiunea ºi darul de observaþie, cu care e înzestrat
omul ? Ar fi o copilãrie sã admitem acest punct de vedere.
Suferinþa l-a silit pe om sã încerce toate mijloacele de vindecare :
a experimentat cînd un lucru, cînd altul, ºi-a oblojit rana cînd cu o
buruianã, cînd cu alta, a lins-o sau a uns-o cu scuipat, cu nãmol, cu
baligã sau cine mai ºtie cu ce, pînã i-a dat de leac, cu alte cuvinte
pînã ce a constatat cã cutare sau cutare din mijloacele întrebuinþate
e cel mai eficace. O datã leacul gãsit, el îl comunica semenilor sãi,
întrebuinþarea lui devenea generalã ºi tradiþia îl transmitea urmaºilor,
din generaþie în generaþie.
Cu timpul, s-a constituit, în omenirea primitivã, un fel de cod
nescris de leacuri, un fel de tratat de terapeuticã empiricã, care s-a
transmis, ca o moºtenire preþioasã din negurile vremurilor, generaþiilor
care s-au perindat.
Depozitarii acestor reþete erau mai ales preoþii ºi, la popoarele
sãlbatice, vrãjitorii. Aceºtia îºi însoþeau administrarea leacurilor cu
1. Pliniu, Natur. hist., VIII, 41.
2. Papahagi, Liter. pop., 283 urm.
3. Pliniu, Natur. hist., XXVII, 2.
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invocaþii cãtre divinitate sau cu ocãri adresate duhurilor necurate,
spre a le alunga din trupul omului : iatã ce sînt descîntecele din ziua
de astãzi.

Leacurile noastre bãbeºti
¬ 168 Cu timpul, cînd medicina empiricã s-a dezvoltat la popoarele civilizate,
formulele de reþete, pãstrate multã vreme cu sfinþenie de preoþi, au
început sã se strecoare ºi în lumea laicilor. Cele mai multe din
leacurile prescrise de primii medici empiriºti nu sînt decît remedii
transcrise de ei de pe papirusurile egiptene, de pe însemnãrile preoþilor
indieni sau chaldeeni etc. La acestea s-au adãugat leacurile experimentate de ei înºiºi sau aflate de la lecuitorii din popor. Din acestea,
multe reþete s-au transcris, mai ales de cãtre cãlugãrii din Occident,
ºi manuscrise numeroase cu tot felul de leacuri se gãseau în mîinile
medicilor ºi lecuitorilor empirici, care le recomandau bolnavilor pe
care îi îngrijeau.
La noi, numeroase manuscrise conþinînd tot felul de leacuri, cea
mai mare parte traduse din slavoneºte, au început sã circule cu
începere de pe la jumãtatea veacului al XVIII-lea. Aceste manuscrise
conþin ºi multe leacuri întrebuinþate astãzi de lecuitoarele noastre
de la þarã, dar nu putem ºti dacã au fost intercalate de copiºti sau
dacã se gãseau în modelele slave de pe care au fost traduse. Fapt cert
e cã o reþetã, un mijloc de vindecare circulã, se transmite de la o babã
la alta, dintr-o regiune într-alta, probabil chiar dintr-o þarã într-alta.
Totuºi leacurile noastre bãbeºti nu sînt, în mare parte, împrumutate
din cele înregistrate în manuscrise, dupã cum s-au întîmplat lucrurile
în Occident, ºi nu sînt, cel puþin o mare parte din ele, împrumutate
de la alt popor. Multe, foarte multe din ele sînt moºteniri strãvechi,
transmise de generaþiile trecute lecuitoarelor noastre, o datã cu practicile magice, indispensabile pentru obþinerea unei vindecãri a bolii.
O foarte bunã lucrare  premergãtoare poate a unui studiu mai
amãnunþit  asupra tuturor manuscriselor cu reþete medicale din
colecþiile Academiei Române, a Bibliotecii Institutului de Istoria
Medicinei din Cluj ºi a Societãþii Regale Române de Istoria Medicinei
din Bucureºti, a fost fãcutã de I.C. Cazan1. Nu ne împãcãm însã, în
totul, cu încheierea acestui studiu, în care autorul susþine cã o parte
dintre reþetele autentic populare au luat naºtere în sînul poporului
nostru ; cele mai multe însã sînt creaþii strãine, pãtrunse alãturi de
alte texte ºi acceptate de poporul nostru2. Aceste reþete n-au putut
pãtrunde în popor ºi sã fie întrebuinþate de babele de la þarã pentru
bunul motiv cã  ele neºtiind carte  n-au avut cum sã-ºi însuºeascã
aceste leacuri de origine cãrturãreascã. Dar... ar mai fi încã multe de
spus asupra chestiunii. Scopul nostru nefiind însã de a face aci un
studiu asupra istoriei medicinei populare, trecem la alte chestiuni
care ne preocupã mai mult.
1. Texte de folklor medical, în Cercetãri literare, publicate de N. Cartojan,
II (1936), 55-78.
2. Ibidem, 78.
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Capitolul I

Simbolismul în terapeutica popularã
Magia imitativã
A dat Dumnezeu boli, dar a lãsat ºi leacuri, se exprimã poporul în ¬ 169
înþelepciunea lui. Dar... are o concepþie ciudatã despre raportul care
existã între boalã ºi leac. Mintea lui simplistã a imaginat un fel de
legãturã intimã, o corelaþie misticã sau un fel de simpatie magicã,
nu numai între suferinþele lui trupeºti ºi între mijloacele de alinare
a acestora, ci între tot ce se atinge de traiul lui, de buna stare a
gospodãriei lui etc. ºi între lumea din afarã, între tot ce-l înconjoarã
sau între toate acþiunile lui. Pentru ca sã-i priascã ceva, pentru ca sã
izbuteascã în ceea ce întreprinde, omul trebuie sã imite, prin acþiunile lui, tot ce i se pare cã are oarecare legãturã, oarecare asemãnare
cu ceea ce doreºte sã realizeze : trebuie, cu alte cuvinte, sã recurgã la
magia imitativã.
Urmãtoarele exemple, citate din diverse colecþii de materiale de
folclor, vor ilustra minunat aceste concepþii ale poporului. Parte din
aceste credinþe le regãsim ºi la alte popoare :
1. Preotul, cînd vine într-o casã, trebuie sã ºadã, cãci ºed peþitorii,
ºade norocul, ºed cloºtile...1.
2. Cel ce pune ouãle la o cloºcã trebuie sã se aºeze jos, cãci altfel nu
va sta cloºca bine pe cuibar2.
3. De la masã trebuie sã se scoale toþi deodatã, ca sã iasã deodatã
puii... În Botoºani, mama, cînd se scoalã, cloncãneºte, iar copiii
þipã ca puii... Femeia tot timpul nu se urneºte de la masã, ca sã nu
se urneascã cloºtile... 3.
4. Cînd coci ou în spuzã, sã nu-l acoperi de tot, cãci se înãduºesc
puii în gãoci4.
5. Cînd scoþi întîi puii afarã, îi scoþi în poalã ºi cu ochii închiºi, ca sã
nu-i vadã uliul sau cioara ºi, punîndu-i în ogradã, sã zici : Cum
nu vãd eu amu, aºa sã nu vadã cioara puii5.
6. Cînd seamãnã grîu mai întîi, semãnãtorul aruncã de trei ori
sãmînþa cu ochii închiºi, zicînd : «aºa sã nu vadã pãsãrile grîul,
cum nu-l vãd eu acuma»6.
1. Voronca, Datinele, 46 ; cf. ªezãtoarea, II, 197 ; III, 50, XII, 168 ; Rev.
Ion Creangã, III, 339-340 ; IV, 182.
2. ªezãtoarea, III, 150.
3. Voronca, Datinele, 51.
4. ªezãtoarea, II, 66 ; VI, 27 ; Rev. Ion Creangã, III, 340 ; VI, 2.
5. Voronca, Datinele, 428 ; cf. ªezãtoarea, II, 67 ; VI, 34 ; Rev. Ion Creangã,
II, 159 ; III, 213 ; An. Arh. de Folkl., I., 224.
6. Gorovei, Credinþi, 1608 ; cf. Rev. Ion Creangã, IV, 362.
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7. La aromâni, hoþii au obiceiul sã treacã prin cimitir cu ochii
închiºi ºi iau lut de pe morminte ; din acest lut aruncã pe casa
unde vor sã fure, cã aºa nu-i simte nimeni1. În Bucovina, ca sã-þi
fie casa feritã de tîlhari, sã mergi noaptea la mormînt ºi sã iei
þãrînã de trei ori de la mormînt de bãrbat ºi sã zici : «mortul nu
se miºcã, mortul nu vede, mortul mîna nu întinde, mortul nu
umblã ; aºa sã nu vadã tîlharii casa mea, aºa mîna sã nu întindã,
aºa sã nu vinã, aºa sã nu se miºte»2. E curios cã acelaºi procedeu
îl întrebuinþeazã tîlharii de peste nouã þãri ºi nouã mãri :
À Jawa, le voleur enlève une poignée de terre à une tombe et
léparpille tout autour de la maison quil veut cambrioler ; ceci
plonge la maisonnée dans un sommeil de plomb. Un Indou... jette
les cendres dun bûcher sur la porte de la demeure quil veut
spolier ; un Péruvien... répand des ossements en poussière autour
de lhabitation à piller3. Se crede însã mai adesea cã tîlharii,
spre a nu fi simþiþi, merg la furat cu o mînã de om sau de copil
mort, alteori, numai cu degetul cel mic de la mort ; cu acestea
înconjoarã casa unde au de gînd sã prade, ºi toþi ai casei, oameni
ºi cîini, dorm ca morþi4. Credinþe aproape identice se regãsesc la
mai toate popoarele din Europa ºi din celelalte continente.
8. Cîrciumarii bagã lipitori în vin, ca sã se lipeascã lumea de vin ca
lipitorile5.
9. Cînd ia mirele zestrea miresei acasã, mireasa sã punã în ladã o
pãpuºã, ca sã fie mirele mut ca pãpuºa6.
10. Mireasa dã soacrei ca dar o cãmaºã fãrã gurã, ca sã n-aibã gurã
în casã 7.
11. Sã nu izbeºti merele unul de altul, cã are sã dea piatrã8, sau,
mai adesea : pînã la Sf. Ilie, sã nu baþi merele, cãci bate piatra9.
12. În ziua de Sf. Alexe, sã nu iei în mînã ac, sulã, bãþ, furcã, în fine,
nimic ce e ascuþit, cãci vezi ºerpi peste an10.
13. Deoarece barza se hrãneºte cu ºerpi, cel ce a înghiþit un ºarpe
trebuie sã mãnînce bucate fãcute cu carne de barzã11. Sau : Cînd
va intra ºarpele într-un om, sã prindã o barzã, s-o taie, sã-i scoatã
inima, s-o fiarbã bine ºi sã-i bea zeama12.
14. Pentru cã babiþa (pelicanul) are guºã, se recomandã untura de
babiþã celor ce suferã de gît cu rãguºealã13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cosmulei, Datini, 52.
Voronca, Datinele, 529.
Frazer, Rameau dor, 31.
Voronca, Datinele, 531 ; Rev. Ion Creangã, V, 115 ; VII, 248 ; IX, 176.
Gorovei, Credinþi, 199.
ªezãtoarea, II, 195.
Gorovei, Credinþi, 534.
Rev. Ion Creangã, V, 313.
Voronca, Datinele, 796 ; cf. ªezãtoarea, I, 128 ; II, 197 ; III, 213 ; VI, 41.
Voronca, Datinele, 579.
Pamfile, Boli, 60.
Ibidem, 61 ; Ghiluºul, I, 10.
Leon, Ist. nat. medic., 79.
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15. Umplînd cineva borºul, trebuie sã fie atunci mînios, ca sã fie
borºul acru1. Sau : Cînd umpli borº, dacã vrei sã fie acru, sã dai
cu lopãþica... pe la nasul unuia care se supãrã repede, cãci se va
face borºul acru ca ºi el 2.
16. În Þara Oaºului, cînd se descîntã de mãrin, se ia un miez de
piatrã într-o cîrpã de mãtase, ca sã moaie umflãtura de la uger ca
mãtasea 3.
17. Se þine Vinerea seacã (vinerea Paºtilor), pentru ca sã sece bubele
ºi toate bolile din trup4.
18. Creanga pe care a cîntat cucul se pune în lãutoarea fetelor, ca sã
fie dragi la lume, cum e ºi cucul de drãgãlaº5.
19. O bucãþicã din funia clopotului bisericii e bunã de pus în lãutoare,
ca sã fii ascultat de lume, cum e ascultat clopotul 6.
20. Copilului nou-nãscut i se dã de bãut dintr-un clopoþel, sleit ca sã
fie cîntãreþ mare7.
21. Cu betele sã nu te încingi pe dos, cã eºti în dosul tuturor8.
22. Cu aþã de la iþe sã nu te legi la picioare, cã dai îndãrãt ca iþele9.
23. Nu mînca ceva uitat, cã uiþi degrabã10. Sã nu mãnînci pîine uitatã
cã nu te mai însori, rãmîi uitat ca pîinea11. Pîinea ce-o uiþi în
cuptor sã n-o mãnînci, sau mîncarea uitatã în vatrã, cãci uitã
oamenii de tine 12. Tot astfel, în Indiile orientale olandeze,
locuitorii din insula Halmahera nu mãnîncã ceva uitat (un cartof
sau o bananã ce a rãmas în fundul oalei), ca sã nu devinã uituci13.
24. Femeia, cînd pleacã cu marfa la tîrg, pune apã în ciur ºi zice :
«Cum nu stã apa în ciur, aºa sã nu stea marfa mea»14.
25. În judeþul Dolj (com. Leu), copilul bolnav de friguri e dus pînã-n
zori în dosul casei, unde-l scaldã cu apã trecutã prin ciur, ca sã
nu þinã copilul frigurile, cum nu þine ciurul apa15.
26. Cînd se învãleºte pînza pe sul, se înnoadã o panã de gãinã, ca
pînza sã meargã aºa de uºor în stative, ca pana 16.
27. Copiilor mici, cînd încep sã se ridice în picioare, întîi sã le dai cu
pana de gîscã peste picioare, ca sã fie uºori ca pana. În Basarabia
li se pune o panã de gãinã în scãldãtoare17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gorovei, Credinþi, 303 ; ªezãtoarea, II, 195.
Rev. Ion Creangã, IV, 150 ; cf. ibidem, III, 179.
An. Arh. de Folkl., I, 205.
Marian, Sãrbãtorile, II, 297-298, 301.
ªezãtoarea, II, 195 ; VI, 30.
Ibidem, II, 196.
Gorovei, Credinþi, 83 ; cf. Rev. Ion Creangã, VI, 21.
Ibidem, III, 179.
Ibidem.
ªezãtoarea, II, 196.
Ibidem, VI, 50.
Voronca, Datinele, 230.
Frazer, Rameau dor, 31.
ªezãtoarea, XII, 158.
Laugier, Etnogr. medic., 90.
ªezãtoarea, III, 50.
Gorovei, Credinþi, 888 ; An. Arh. de Folkl., II, 96.
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28. Cînd un copil e leneº, e bine sã-i dai aripi de furnicã, ºi atunci se
face iute ºi sprinten ca furnica1.
29. Copilul în a cãrui scaldã se va pune trup de licurici, se va face
luminat la minte2.
30. La Paºti sau Crãciun, întîi sã mãnînci peºte sau pasãre, ca sã
fii uºor ca pasãrea ºi vioi ca peºtele3. Sau: cine în ziua de
Crãciun mãnîncã carne de vrabie, acela e uºor vara la muncã ca
vrabia4.
31. În judeþul Dolj, pentru dureri nevralgice, i se dã bolnavului sã
bea apã în care s-a stins un fier gãsit, înroºit în foc, aproape de
locul dureros, ca sã se stingã tot astfel ºi durerea5.
32. În special, în practicile uzitate cînd femeia trebuie sã nascã, se
recurge foarte adesea la magia imitativã : femeia însãrcinatã
trebuie sã bea apã în care s-au deschis 3 sau 9 lacãte încuiate,
cãci aºa cum se deschid lacãtele în apã, aºa sã se deschidã facerea.
I se dã cu noroi de pe roata carului, cãci cum sare noroiul cînd
merge roata, aºa sã sarã copilul din pîntece. Se trece femeia
printr-un cerc de butoi, cãci cum curge butoiul fãrã cercuri, ºi nu
þine apã aºa sã nu þinã femeia copilul. Se unge femeia cu unturã
de iepure pe tot corpul, cãci cum sare iepurele, aºa sã sarã copilul
din femeie etc.6
33. La aromâni, cînd li se taie fetelor pãrul, ele ºed pe o funie ºi pe o
mãturã, ca sã le creascã pãrul lung ca funia ºi des ca firele
mãturii7.
34. Se aruncã gunoiul de gîndaci de mãtase în drum, ca sã-l calce
oamenii ºi sã se facã firele lungi cît drumul8.
35. Sã nu cauþi vitele pierdute mîncînd, cã þi le mãnîncã lupul 9.
36. Cînd sînt vitele noaptea pe cîmp, femeia pune lacãtul la verigi
(lanþul de care e atîrnatã cãldarea) : închizînd lacãtul, închizi
gura lupilor 10.
37. Cînd te mãnîncã nasul, ai sã mãnînci bãtaie (credinþã foarte
rãspînditã).
38. Cînd te speli pe picioare, sã nu te ºtergi, cã-þi ºtergi norocul 11.
39. Os de vitã crãpatã sã porþi la tine, ca sã-þi crape duºmanii 12.
40. În sãptãmîna brînzei sã nu te speli pe cap, cã-þi albeºte pãrul
curînd13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marian, Insectele, 246.
Ibidem, 53.
ªezãtoarea, XII, 160.
Ibidem, VI, 42, 47 ; Rev. Ion Creangã, IX, 175.
Laugier, Etnogr. medic., 87.
Ibidem, 21 urm.
Papahagi, Liter. pop., 311 urm.
ªezãtoarea, I, 154.
Rev. Ion Creangã, IV, 21.
Ibidem, V, 268 ; cf. ºi IV, 21.
Ibidem, IV, 21 ; cf. ºi I, 148 ; ªezãtoarea, II, 195.
Leon, Ist. nat. medic., 8.
ªezãtoarea, III, 123 ; Rev. Ion Creangã, III, 212.
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41. În ziua de Boboteazã, unii oameni iau grîu fiert ºi-l aruncã în
pod, zicînd : sã dea Dumnezeu sã creascã grîul aºa de mare ca
pînã în pod 1.
42. Cînepa ºi inul joacã un rol de cãpetenie în gospodãria þãranului.
De aceea, constatãm la toate popoarele o grijã deosebitã pentru
aceste plante textile ºi dorinþa pe care o manifestã de a le vedea
crescînd cît mai mari. Pentru a-ºi vedea realizatã aceastã
dorinþã, sãteanul, mai ales însã sãteanca, recurge la tot felul de
magii imitative. Astfel în Bucovina, în ziua de Spolocanie (cea
dintîi zi din postul mare), femeile beau ºi joacã ca sã li se facã
cînepa2.
Ca sã rodeascã cînepa, beau ºi joacã femeile de Sf. Vasile... sau
în ziua de lãsatul-secului de postul mare. Dacã n-ai cu cine,
mãcar singurã sã tropãieºti3.
În judeþul Tutova, cînd vezi cea dintîi rîndunicã, primãvara, sã
zvîrli þãrîna în sus cu mîna, cã atît va creºte cînepa de mare, cît
de sus a ajuns þãrîna zvîrlitã4.
În judeþul Suceava (Baia), în vinerea Paºtilor, se suie fetele în
clopotniþa bisericii ºi sunã clopotul, ca sã creascã cînepa5.
Pe Valea Nistrului, în Basarabia, moºnegii ºi babele se dau în
ziua de Paºti în scrînciob, ca sã creascã cînepa 6.
În judeþul Romanaþi, la lãsatul-secului, flãcãii obiºnuiesc sã facã
focuri pe drumurile satului. Aprind cîte o bucatã de pînzã dintr-un
sac, dupã ce au muiat-o în petrol, o pun într-un par, o ridicã în
sus ºi strigã : atît sã se facã cînepa la varã pînã unde ajunge
focul. Dupã aceea pleacã prin sat, strigînd la foc fetele mari7.
Toate aceste operaþii de magie imitativã le regãsim, în mare parte
identice, la cele mai multe popoare din Europa8.
43. Pentru a încheia acest ºir de exemple de magie imitativã, vom ¬ 170
aminti obiceiurile practicate pentru aducerea ploii.
Dintre toate vrãjile întrebuinþate de omenire, nu numai de
popoarele sãlbatice, ci ºi de acelea care se bucurã de multã vreme
de binefacerile civilizaþiei, magia imitativã a fost ºi este cel mai
des practicatã.
Vrei sã faci sã cadã ploaia ? N-ai decît s-o imiþi prin stropirea cu
apã. Dacã, dimpotrivã, vrei s-o faci sã înceteze, ºi sã aduci seceta,
1.
2.
3.
4.
5.

Marian, Sãrbãtorile, I, 194.
Voronca, Datinele, 909.
Ibidem, 1059.
Rev. Ion Creangã, IV, 150.
ªezãtoarea, II, 196 ; Rev. Ion Creangã, V, 117 ; XII, 45 ; Voronca,
Datinele, 344.
6. An. Arh. de Folkl., IV, 70.
7. Culeasã personal.
8. Sébillot, Paganisme, 237 ; Frazer, Rameau dor 29 ; Rolland, Flore, X,
43 urm. ; Rougé, Touraine, 56 ; Schneeweiss, Weihnachtsbräuche, 177 ;
Sartori, Sitte, I, 109 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 149, 1435.
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nu faci alta decît te fereºti de apã, ºi recurgi la cãldurã ºi la foc,
pentru a usca umezeala cea multã.
Aºa de pildã, în Rusia, în anumite localitãþi, cînd e nevoie de
ploaie, trei oameni se duc într-o pãdure ºi se urcã în niºte brazi.
Unul din ei bate cu un ciocan într-o cãldare de aramã sau într-un
butoiaº, imitînd tunetul ; altul freacã doi tãciuni aprinºi fãcînd
sã sarã scîntei : acestea închipuie fulgerele ; iar al treilea moaie
un mãnunchi de crãci înfrunzite într-un vas cu apã, ºi stropeºte
de jur-împrejur, imitînd astfel ploaia.
O magie imitativã, care se aseamãnã întru cîtva cu cea practicatã
în Rusia, e datina olteneascã cunoscutã sub numele de fierãrit.
Cînd e secetã, flãcãii se adunã, noaptea, în curtea bisericii, avînd
fiecare cîte un clopot de la gîtul vitelor. Unul din ei se suie în
turla bisericii ºi începe sã tragã clopotele ºi sã batã în toaca de
fier, pe cînd cei rãmaºi jos fac un zgomot infernal cu clopotele de
vite, unele dogite, altele crãpate, de vuieºte satul ºi rãsunã codrii.
Apoi umplu niºte hîrdaie cu apã de la fîntînã, stropesc de
jur-împrejur ºi se duc dupã aceea pe la casele oamenilor, udînd
lumea cu apa din hîrdaie. Zgomotul fãcut de clopote cautã sã
imite bubuitul tunetului, iar udarea cu apã e magia imitativã cu
ajutorul cãreia îºi închipuie cã vor decide ploaia sã se reverse pe
pãmînt.
Apa fiind prima condiþie de viaþã a cîmpului, e firesc lucru ca
uneltele întrebuinþate la lucrarea pãmîntului sã joace ºi ele un
rol în magia imitativã care are ca scop provocarea ploii. De aceea,
una din datinile cele mai uzitate e sã se fure o grapã, ºi sã se
arunce într-o apã curgãtoare. În Þara Oltului, o femeie care-ºi
alãpteazã încã pruncul la sîn furã grapa ºi o aruncã în apã.
Aiurea, se aruncã în apã plugul, întocmai ca în unele þinuturi din
India, din Caucazia ºi din Armenia, unde femei ºi fete, uneori
dezbrãcate pînã la piele, se înhamã la un plug pe care-l tîrãsc pe
cîmp, noaptea, ºi-l aruncã apoi în apã.
Alteori, femeia însãrcinatã e luatã ca simbol al rodniciei. Dupã
cum ea dã naºtere unui prunc, tot aºa cîmpul e chemat s-o imite
ºi sã dea naºtere roadelor. Se toarnã deci apã peste o femeie
însãrcinatã, ca ºi cum s-ar uda însuºi cîmpul cu ploaie.
Tot printr-o magie imitativã se cautã în Bucovina sã se provoace
ploaia, turnîndu-se apã pe o fetiþã, pînã începe sã plîngã.
Lacrimile ce curg ºiroaie pe obrajii ei sînt menite sã atragã, prin
imitaþie, ploaia ce trebuie sã se reverse cu aceeaºi abundenþã.
Aceastã practicã magicã nu se deosebeºte mult de aceea pe care
o gãsim la locuitorii din insula Jawa, unde doi oameni se biciuiesc
atîta timp cu nuielele pe trupul gol, pînã cînd sîngele începe sã
curgã ºiroaie pe corpul lor. Sîngele care curge trebuie sã atragã,
prin imitaþie, revãrsarea ploilor.
Dar nu numai cîmpul are nevoie de apã, ci ºi oamenii îi duc lipsa
în þinuturile unde nu sînt ape mari curgãtoare, unde pîraiele
seacã, unde izvoarele lipsesc cu desãvîrºire. Le trebuie neapãrat
apã, fie pentru vitele lor, fie pentru ei înºiºi, de bãut ºi de gãtit
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bucatele. De aceea, vedem în unele locuri întrebuinþîndu-se în
magia imitativã vasele care slujesc la gãtirea bucatelor. Datina
cea mai rãspînditã la noi este de a se fura o oalã nouã spre a o
arunca într-un puþ. Alteori se aruncã în apã ceaunul în care se
face mãmãliga, ca sã cearã apã. Foarte adesea se furã de la o
femeie însãrcinatã un þest în care se coace pîinea, ºi se aruncã pe
ascuns în fîntînã. Aiurea este obiceiul ca trei fete sã fure de la
trei femei însãrcinate trei linguri ºi sã le arunce în puþ.
Nu mai citãm alte exemple, cãci socotim cã acelea pe care le-am
pomenit ilustreazã cu prisos concepþiile poporului cu privire la magia
imitativã.
Potrivit acestei magii simpatice, cîinele, corbul, cocoºul, bufniþa
fiind cîte o imagine a vigilenþei, oricui poartã cîte un ochi al unuia
din aceste animale, nu-i va fi somn niciodatã. Broasca, fiind din firea
ei flecarã, limba ei, pusã pe pieptul unei femei, o va face sã destãinuiascã
toate gîndurile ei ascunse. Tot astfel, în medicina empiricã, se cautã
leacuri în asemãnãri. Iepuroaica, fiind foarte prolificã ºi socotitã ca
simbol al rodniciei, se recomandã de cãtre vechii medici, femeilor
sterile, carnea sau sîngele de iepure. Ursul, fiind tare pãros, se
recomandã de cãtre Placitus untura de urs pentru creºterea pãrului1.
Împotriva podagrei se folosesc rîme, pentru cã acestea se strîmbã ca
ºi picioarele bolnavului de podagrã.

Similia similibus curantur
Magia imitativã e în strînsã legãturã cu preceptul similia similibus ¬ 171
curantur, emis de medicii din Evul Mediu, ºi a cãrui aplicare o
regãsim în medicina empiricã a tuturor popoarelor de pe glob.
Regretatul culegãtor de folclor M. Lupescu, într-unul din foarte
numeroasele articole publicate în revista ªezãtoarea, dã urmãtorul
sfat acelora care s-au cam afumat cu luleaua : Dacã, dupã beþie, te
doare capul ºi eºti mahmur, poþi sã te dregi ºi sã-þi treacã durerea de
cap bînd din nou vin ori rachiu, cãci cui cu cui se scoate, ºi scapi de
nãuceala de cap...2. Formula similia similibus curantur, care înseamnã,
vorbã cu vorbã, cele asemenea se vindecã prin cele asemenea, nu se
poate traduce mai nimerit decît prin cui cu cui se scoate. Potrivit
acestui precept, orice boalã sau orice ranã se tãmãduieºte cu leacuri
analoage, adicã cu acelea care prezintã o asemãnare oarecare cu
înfãþiºarea rãnii sau bolii cuiva, cu sediul unde s-a localizat, cu cauza
1. Ursinus adeps cum ladano et vino mictus capillos fluentes restringit
et facit crescere (Lib. Medic., XIII, I). E interesant sã amintim cã
acest leac era întrebuinþat ºi la noi în prima jumãtate a veacului
trecut : Pentru ca sã creascã pãrul... cenuºã de nuci ºi de alune sã
amesteci cu unturã de urs ºi sã te ungi pe pãr (Drãghici, Iconomia 89 ;
cf. ºi ªezãtoarea, XV, 94). Ba chiar, ºi astãzi, fetele din judeþul
Teleorman se ung pe cap cu o alifie fãcutã din coajã de plop, coajã de
nucã ºi unturã de urs (Grig.-Rigo, Medic. pop., I, 40).
2. ªezãtoarea, III, 14.
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care a provocat-o sau cu diferitele ei manifestãri. Astfel, de pildã, o
boalã, în urma cãreia trupul sau o parte din trup prezintã o coloraþie
galbenã, se va vindeca cu ceva care prezintã aceeaºi culoare : flori
galbene, un fir galben, urinã galbenã etc. Dacã prezintã o coloraþie
roºie, bolnavul se va vindeca cu ceva roºu : flori roºii, zeamã de fructe
roºii, sînge etc1.
Bolnavul ce pãtimeºte de inimã se va tãmãdui cu inima unui
animal. Dacã s-a umplut cineva de rîie, i se va da ca leac ceva care
prezintã o înfãþiºare analogã, de pildã o broascã rîioasã. Omul muºcat
de o nevãstuicã se va lecui cu o piele de nevãstuicã. Celui muºcat sau
speriat de lup, leacul îi va fi afumarea cu pãr de lup etc.
Plantele, prin înfãþiºarea, culoarea sau alte particularitãþi exterioare ale lor, pãreau, din timpurile cele mai vechi, a arãta omului la
ce anume boli puteau fi întrebuinþate cu folos. Ba chiar numele
buruienilor, printr-o asemãnare mai mult sau mai puþin apropiatã
cu numele unei boli, indicau foarte adesea întrebuinþarea lor pentru
vindecarea acestora.
Unele minerale, pietre preþioase, sau alte corpuri anorganice, îºi
afirmã, mai adesea prin culoarea lor, însuºirile cu care le-a înzestrat
natura, iar poporul se serveºte de ele pentru a tãmãdui bolnavii2.
Aceastã ciudatã terapeuticã, întemeiatã pe un fel de simpatie
între boalã ºi între cauzele care o produc, sau între aspectele similare
ale lumii din afarã, animale sau pãrþi din corpul lor, plante,
minerale etc. ne-a fost transmisã din timpuri imemoriale, din primele
veacuri de existenþã a omenirii. Toatã lumea din vremile strãvechi a
crezut în ea, tot Evul Mediu a folosit-o, ºi pînã în zilele noastre, în
afarã de babele doftoroaie, o mai recomandã pe alocuri cîte un
tãmãduitor homeopat. Sã nu ne mire deci cînd un filosof de talia lui
Schopenhauer nu se sfieºte de a scrie : O ramurã a vechii magii s-a
pãstrat în mod notoriu în popor, care o practicã zilnic... în special
leacurile simpatice, de a cãror eficacitate abia se poate îndoi cineva3.
Sînt atît de numeroase leacurile întrebuinþate în medicina babelor,
a cãror origine trebuie cãutatã în magia imitativã ºi în procedeul
similia similibus, încît ne vedem siliþi sã le împãrþim în trei grupuri.

Analogia culorilor
¬ 172 A) Întîiul grup îl constituie leacurile izvorîte din analogia culorilor.
O stare morbidã care prezintã o culoare roºie va fi tratatã, pentru a
o lecui, cu ceva roºu.
a) Cînd cineva se îmbolnãveºte de cori (pojar), scrie dr. Leon (Ist.
nat. medic. 125), trei zile are fierbinþealã, trei zile îi ies niºte
1. Le jaune guérit le jaune, le rouge guérit la rouge, le blanc guérit le
blanc : aussi, faut-il combattre la jaunisse par leau de carottes, la
rougeole par leau de lentilles, les pâles couleurs par les fleurs dorties
(Meyrac, Ardennes, 170).
2. Stemplinger, Volksmedizin, 77 urm.
3. Sämmtliche Werke, III, 301.
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bubuþe mici, roºii, pe trup ºi trei zile se usucã bubuþele. În tot
timpul, bolnavul trebuie... sã bea cîrmîz cu rachiu, iar la stomac
sã punã peticã de postav roºu, muiat în rachiu cu cîrmîz....
La fel, în revista ªezãtoarea1 : De cori...sã bei rachiu cu cîrmîz ºi
e bine sã pui la inimã ºi pe pîntece un postav roºu, muiat în
rachiu.
În Oltenia, scrie dr. Laugier, i se dã bolnavului vin fiert cu
cîrmîz... ºi se oblojeºte copilul cu o zãvelcã roºie, muiatã în vin2.
Tot ca la noi, se obiºnuieºte în Germania (Aargau) sã se înfãºoare
bolnavul de pojar în fusta roºie a mamei lui3, sau sã se moaie în
sîngele cald al unui iepure o bucatã de pînzã roºie, care se pune pe
partea bolnavã4, ori sã se poarte la gît un sãculeþ de mãtase roºie,
atîrnat de o baierã roºie, în care s-au pus cîteva bucãþi de cretã
roºie5. În Bavaria se poartã în buzunar o bucatã de cretã roºie. În
Boemia, se atîrnã bolnavului o monedã de aramã roºie la gît.
În Sicilia, scrie marele folclorist Pitrè, se înfãºoarã copilul bolnav
în basmale de mãtase roºie, pentru cã roºul atrage roºul, ºi se
provoacã astfel erupþia deplinã. Se mai aºterne pe patul bolnavului
o pãturã roºie care, prin culoarea ei, are multã afinitate cu pojarul.
În felul acesta erupþia se produce ºi bolnavul e în afarã de primejdie...
I se mai dã de bãut o decocþie de foi uscate de mac roºu6.
Acelaºi leac se întrebuinþeazã în Oltenia, dupã cum asigurã
dr. Laugier : i se dã bolnavului sã bea ceai de paparoane, adicã
de flori de mac roºu7.
La slovaci, se afumã faþa bolnavului cu frunze uscate de bujor
(roºu) sau cu boabe de porumb roºu8.
Se ºtie de toþi medicii cã experienþele fãcute de doctorul danez
Finsen (1860-1904) au dovedit eficacitatea tratamentului cu lumina
roºie al diferitelor boli de piele, în special al variolei ºi al lupusului,
în urma cãruia pustulele se usucã repede. D-rul Laugier observã
cã popoarele din India ºi din Indochina trateazã de mult variolicii
acoperindu-i cu pînze roºii, ºi cã tratamentul cu culoarea roºie, pe
care-l preconizeazã babele la noi ºi aiurea, n-a fost desigur inspirat
de experienþele lui Finsen9.
Cu totul dimpotrivã, spre a nu provoca erupþia pustulelor la
bolnavii de pojar, la aromâni se recomandã ca bolnavul sã se
1. Ibidem, III, 177.
2. Etnogr. medic., 97. Cîrmîzul e recomandat ºi contra urdinãrii cu sînge,
dupã reþeta pe care o gãsim într-un manuscris din a doua jumãtate a
veacului al XVIII-lea, publicat de C. Mateescu în ªezãtoarea, X, 138 : Ia
cîrmîz cu tiriac jumãtate dram pisat ºi sã pui vutcã ºi scorþiºoarã ºi sã
bea.
3. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1743.
4. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 732.
5. Ibidem, II, 736.
6. Medicina, 249.
7. Etnogr. medic., 97.
8 Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 741.
9. Etnogr. medic., 14.
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pãzeascã de a vedea foc, cãci se înãspresc bubele, ºi nu trebuie sã
asiste unde se gãtesc bucatele... ; de asemenea sã nu speli rufele
pacientului, sã nu faci foc ºi sã nu boieºti, cãci se înãspreºte boala1.
La bulgari, cînd vreun membru al familiei e bolnav de vãrsat
(variolã), nu se taie nici o pasãre, nu se junghie nici un animal,
pentru cã sîngele fiind roºu, ar continua sã întreþinã culoarea
roºie a bubelor. Tãiatul pãsãrilor ºi al altor animale se face în
curtea vecinilor sau chiar pe stradã. De asemenea, nu se bea vin
roºu, nu se mãnîncã pepene verde (care e roºu pe dinãuntru) ºi se
evitã în genere tot ce prezintã o coloraþie roºie, ca sã nu aþîþe
vãrsatul ºi sã-l întoarcã2.
Trecem la examinarea altor boli tratate cu leacuri de culoare
roºie. Petele roºii de pe obraz se vindecã cu un ou roºu de la Paºti
care se poartã de cîteva ori de la stînga spre dreapta, împrejurul
petei roºii3.
În ziua de Arminden (1 mai) sã bei vin roºu, cã se înnoieºte
sîngele4.
Florile roºii de scînteuþã (Anagallis arvensis) se întrebuinþeazã
la germani pentru a opri scurgerea de sînge din nas5.
Sîngerul (Cornus sanguinea), ale cãrui ramuri, toamna ºi iarna
sînt roºii ca sîngele, se dã la hemoragii 6.
Pentru altã scurgere de sînge, dizenteria, se recomandã diverse
leacuri : sã bei vin roºu, sã pui pe pîntece o turtã de cãrãmidã
roºie pisatã ºi amestecatã cu rachiu sau sfeclã crudã tãiatã felii7.
La aromâni, contra dizenteriei, se recomanda bolnavului sã ia
sînge de þap amestecat în mîncare ºi se face sãnãtos8.
Acest leac îl recomanda acum nouãsprezece veacuri ºi Pliniu :
Scurgerea pîntecului se opreºte... cu sînge de þap fript pe jãratec9,
ºi, tot astfel, cîteva veacuri mai tîrziu, Marcellus Empiricus :
Sîngele de þap, scos ºi închegat, apoi fript pe jar ºi dat în mîncare,
vindecã minunat scurgerea (de sînge a) pîntecului10.
Celor ce scuipã cu sînge, li se recomandã sã bea lapte de caprã
roºie11.
Buruiana numitã tãtãneasã sau iarba lui Tatin (Symphytum
officinale), ale cãrei flori sînt roºii-purpurii, se dã ca leac acelora

Papahagi, Liter. pop., 266.
Sbornik, XXX, 6.
Pãcalã, Rãºinari, 267.
Gorovei, Credinþi, 127 ; cf. Rev. Ion Creangã, IV, 22.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 316.
Leon, Ist. natur. medic., 16.
Pamfile, Boli 38-39 ; cf. ºi ªezãtoarea, III, 13.
Papahagi, Liter. pop., 260.
Alvum sistit... sanguis hircinus carbone decoctus (Natur. hist.,
XXXVIII, 98).
10. Hircinus sanguis exceptus et coagulatus ac super carbones assatus in
cibo datus mirabiliter profluvium ventris emendat (De medicamentis,
XVII, 26).
11. Gorovei, Credinþi, 630.
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care tuºesc cu sînge1. Panþu2 consemneazã cã e bunã de vindecat
rãnile. Aceeaºi întrebuinþare o avea la romani, dupã cum afirmã
Marcellus3.
Acelaºi scriitor latin recomanda ca leac contra scuipãrii cu sînge,
mãrgean pisat, bãut cu apã4.
h) Dintre pietrele preþioase, douã mai ales erau pe vremuri reputate
ca eficace pentru oprirea scurgerilor de sînge : hematita ºi
sardonixul. Prima e întrebuinþatã ºi astãzi de albanezi pentru
oprirea sîngelui. La romani, scrie Pliniu5, se întrebuinþa pentru
scurgerile la femei ºi se dãdea de bãut cu zeamã de rodie celor ce
scuipau cu sînge.
Cealaltã piatrã, sardonixul, care e o varietate roºie de cornalinã,
se întrebuinþeazã astãzi, ca ºi în trecut, contra sîngerãrilor de tot
felul6. Despre aceastã piatrã scumpã, care era una din cele
douãsprezece purtate de Marele Preot la vechii evrei, gãsim
urmãtoarea interesantã însemnare în Pravila lui Matei Basarab :
Sardion, cãria-i zic vaviloneanã, iaste o piatrã de-i iaste firea ca
focul ºi ca sîngele... ºi iaste luminoasã ºi are puterea dohtoreascã
de vindecã, carea iaste de treabã dohtorilor la umflãturi, ºi la
rane carele se fac de fier, ungînd cu dînsa ranele ºi umflãturile7.
Orice boalã de pe urma cãreia pielea prezintã o coloraþie galbenã îºi ¬ 173
gãseºte leacul într-o plantã (floare, rizom sau fruct) care prezintã
aceeaºi culoare sau într-un produs ori obiect de culoare galbenã.
Astfel gãlbinarea se va vindeca cu tot felul de plante cu flori
galbene, sau care au un rizom galben ori produc poame galbene. La
noi, de pildã, se întrebuinþeazã : ºofranul, morcovul, gãlbinarea
(Serratula tinctoria), gãlbinelele (Calendula officinalis), lumînãrica
(Verbascum phlomoides), pãpãdia (Taraxacum officinale), siminocul
(Gnaphalium arenarium), rostopasca (Chelidonium majus), vîzdoagele
(Tagetes erecta), calcea-calului (Caltha palustris) etc.
Alãmîie tãiatã felii cu sinealã e bunã de gãlbinare8.
Fierea, fiind de culoare gãlbuie, se recomanda ºi ea în trecut ca
leac împotriva gãlbinãrii. Astfel, într-un manuscris din a doua jumãtate
a veacului al XVIII-lea, gãsim urmãtorul leac de gãlbinare :Sã iai o
gãinã, sã-i iai hierea, sã-l pui într-un pahar, sã-l pui sã stea la stele
trei nopþi... ºi sã bea un pahar, ºi duminecã alt pahar ºi luni alt
pahar9.
1. Sim. Mangiucã, apud Leon, Ist. natur. medic., 70.
2. Plantele, 305.
3. Ad rejectionem sanguinis ex ore manantis, symphyti radix in vino
decocta salubriter bibitur (De medicamentis, XVII, 26).
4. De medicamentis, XVI, 99 ; XVII 28.
5. Natur. hist., XXXVI, 144.
6. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 942.
7. Îndireptarea legiei, 761.
8. Rev. Ion Creangã, I, 44 ; ªezãtoarea, XV, 143.
9. Ibidem, X, 141.
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În prima jumãtate a veacului trecut, Postelnicul Drãghici recomanda contra gãlbinãrii fiere de gînsac1.
Urina, din cauza culorii ei galbene, e întrebuinþatã, din timpurile
cele mai vechi pînã în ziua de azi, ca leac împotriva gãlbinãrii2.
Ceara fiind galbenã, se descîntã de gãlbinare ºi se dã de bãut
bolnavului într-un pahar de cearã3. Uneori în acest pahar de cearã
se pune ºi un galben4. Despre fiere, cearã ºi galben se pomeneºte
într-un alt leac de gãlbinare :
Un medicament din cele mai reputate în popor este «bunul de
bou», (care) e ca un buburuz ce se gãseºte în fiere... ; se preparã cu
rachiu sau vin ºi se bea într-un pãhãruþ fãcut din cearã galbenã,
în fundul cãruia se pune un galben5 .

De aceea, femeia însãrcinatã sã nu umble cu cearã în sîn, cãci
copilul ce se va naºte va fi galben la faþã toatã viaþa6.
Cînd are gãlbinare, bolnavul, ca sã se vindece, trebuie sã
poarte la gît, timp de o sãptãmînã, un fir galben..., sã bea apoi apã
de pe un galben, pe care trebuie sã-l poarte la gît7 .
Bolnavul de gãlbinare sã mãnînce o stafidã în care s-a pus un
fir de mãtase galbenã, care trebuie sã aibã dimensiunile corpului ;
cînd însã gãlbinarea e de cea neagrã, se cere ca firul sã fie de
mãtase neagrã8.

La aromânii din Bitolia, mama nu trebuie niciodatã sã stea cu
spatele întors cãtre patul în care e culcat copilul ei, cãci altfel se
bolnãveºte de gãlbinare. Ca sã-l lecuiascã, se întrebuinþeazã urmãtorul
mijloc : se leagã copilului marþi seara un fir de mãtase galbenã în
jurul gîtului ; alt fir de mãtase, de aceeaºi culoare, se leagã în jurul
unei tufe de trandafiri din grãdinã ; miercuri dimineaþa se schimbã
aceste douã fire, ºi copilul trebuie sã se vindece9.
Tot pentru culoarea ei galbenã, se întrebuinþeazã contra gãlbinãrii
floarea de pucioasã, muiatã în rachiu de drojdie, cu care se freacã pe
corp bolnavul10.
Un alt leac ciudat contra gãlbinãrii este urmãtorul :
Gãseºte un lighean de alamã galbenã, în care sã-þi poþi vedea
faþa : prinde trei ºtiuci vii, þine-le în apã rece, curatã, ca sã nu
moarã ; apoi vino cu faþa deasupra ligheanului de aramã. Un alt
om prinde o ºtiucã din cele trei ºi o þine deasupra ligheanului, aºa
1. Iconomia, 95.
2. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 576, 586.
3. Marian, Descîntece, 326.
4. Comunicare din jud. Alba.
5. Leon, Ist. nat. medic., 80.
6. Rev. Ion Creangã, II, 296.
7. Leon, Ist. nat. medic., 133.
8. Pãcalã, Rãºinari, 259.
9. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 669 ; Marian, Naºterea, 398.
10. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 78.
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ca sã poatã cãuta cu ochii în ochii bolnavului. ªtiuca, dupã cîtva
timp, va îngãlbeni ca ºofranul ºi va muri. Asemenea se repetã ºi
cu celelalte douã, ºi boala va dispare1.

Un leac asemãnãtor înregistreazã S.Fl. Marian, din pãrþile
Bucovinei :
Se zice cã dacã un om care are gãlbinare, va pune o mreanã
într-un lighean de aramã cu apã ºi se va uita drept în ochii ei,
mreana respectivã îndatã piere, ºi dupã aceea devine atît de
veninoasã, cã numaidecît trebuie sã se îngroape în pãmînt, ca sã
nu se atingã cineva cu mîna de dînsa ; cãci, atingîndu-se, îndatã se
învenineazã. Omul însã care s-a uitat în ochii ei, nu mult dupã
aceea se vindecã de gãlbinare2 .

Tot astfel procedeazã ºi croaþii din Herþegovina. Dacã cineva
pãtimeºte de gãlbinare, sã prindã un peºte, sã-l arunce într-un lighean
cu apã ºi sã se uite þintã la el, pînã moare. Dupã aceea sã verse apa,
împreunã cu peºtele, la o rãscruce3.
În judeþul Gorj se crede cã cel ce aude dimineaþa, pe nemîncate,
un grangur (Oriolus galbuna, pasãre cu pene galbene), cînd acesta
cîntã întîiaºi datã, acela se umple de gãlbãnare ºi peste tot anul
rãmîne apoi galben la faþã4 . Pliniu scrie dimpotrivã cã cel ce
pãtimeºte de gãlbinare se vindecã, dacã se uitã la un grangur, iar
pasãrea trebuie apoi sã moarã5.
Culoarea albã a remediului are o acþiune binefãcãtoare asupra unei ¬ 174
stãri morbide, caracterizatã printr-o coloraþie albã.
Astfel, albeaþa, care dupã credinþa þãranilor din Oltenia se capãtã
dacã se pun pe foc coji de ouã6, se lecuieºte cu lapte din þîþele femeilor
curate, sau cu albuº de ouã7.
Pentru poala albã (leucoree), i se fac femeii injecþii cu apã de var8.
Tot pentru aceastã boalã, i se dã sã bea liliac alb de furat, þinut
oarecare vreme în rachiu de drojdii9 . Tot astfel procedeazã ºi
unguroaicele : ele beau florile de liliac alb, muiate în vin, sau coji de
ouã pisate ºi muiate în rachiu. În Japonia, se crede cã femeile nu
trebuie sã calce pe coji de ouã, cãci capãtã poala albã10. Se mai
întrebuinþeazã la noi, pentru lecuirea acestei boli, florile albe de
1.
2.
3.
4.
5.

ªezãtoarea, XIII, 135.
Marian, Insectele, 56.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1539.
Marian, Ornitologia, II, 140.
Avis icterus vocatus a colore, quae si spectetur, sanari id malum tradunt
et avem mori ; hanc puto latine vocari galgulum (Natur. hist., XXX, 11).
6. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 7.
7. ªezãtoarea, I, 118 ; Laugier, Etnogr. medic., 95.
8. Pãcalã, Rãºinari, 258. Tot astfel se procedeazã în Bavaria (Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 624).
9. Pãcalã, Rãºinari, 258.
10. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 625.
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lãcrãmioare ºi de sulfinã1. Slovencele beau ceai de trifoi alb, iar
rusoaicele, o infuzie de frunze de plop alb2.
Ca sã capete femeia o pieliþã albã ºi rumenã, se recomanda, în
prima jumãtate a veacului trecut, urmãtoarea reþetã : Întîi sã faci
apã de dediþã (dediþei de pãdure ºi «oiþã», a cãrei floare e albã sau
trandafirie) ; al treilea, apã de rochiþa rîndunelei (care face flori albe
sau trandafirii) ; al patrulea, apã de fragi (care e trandafirie), ºi
toate sã le pãstrezi pînã va înflori socul (ale cãrui flori sînt albe) ;
apoi sã se scoatã ºi apã de soc... ºi sã se amestece toate la un loc ;...
sã se adauge apoi «sînge a nouã fraþi», un hulub alb, tãiat cu pene cu
tot, sacîz, apã de pelin, ºi astupînd cãldarea, sã se scoatã din toate
acestea o apã foarte folositoare pentru peliþã3.
Culoarea neagrã joacã ºi ea un rol în leacurile recomandate
¬ 175
împotriva bolilor caracterizate prin aceastã culoare.
Aºa de pildã, pisica neagrã, spintecatã de vie, se pune sîngerîndã,
caldã, la buba neagrã4.
Orbul gãinilor, cînd omul vede, noaptea, numai negru înaintea
ochilor, se vindecã, la aromâni, cu ficat negru de la un noatin negru5.

Raporturi simbolice între boalã ºi leac
¬ 176 B) Trecem acum la o altã categorie de leacuri întrebuinþate de popor,
remedii izvorîte din magia imitativã. De astã datã, nu e vorba numai
de o asemãnare între înfãþiºarea bolii cu aceea a leacului preconizat,
cum e cazul cu analogia culorilor, ci ºi de o asemãnare mai subtilã.
Poporul, cum se va vedea din exemplele pe care le vom cita, stabileºte
de astã datã un fel de raport între cauzã ºi efect, un fel de relaþie
simbolicã între boalã ºi mijloace de vindecare. La baza acestora stã
în multe cazuri aºa-numita signatura rerum. Prin aceastã denumire,
filosofii ºi medicii din Evul Mediu, în fruntea cãrora trebuie citat
Paracelsus (1493-1541), înþelegeau cã natura intimã a oricãrui lucru
se trãdeazã prin înfãþiºarea lui externã. Fiecare produs al naturii
poartã cîte un semn, cîte un stigmat, dupã care se poate recunoaºte
ce folos îi poate aduce omului.
Natura, zice Paracelsus, a pus cîte un semn pe fiecare buruianã,
ca sã se ºtie la ce e bunã... Uitaþi-vã la rãdãcina lui «satyrion»!
(Orchis morio, «coaiele popii»). Nu e fãcutã oare ca testiculele unui
bãrbat ?... Aceasta, pentru ca sã arate bãrbaþilor cã le redã virilitatea
ºi putinþa de desfrîu. Tot aºa «sãbiuþa» (Gladiolus imbricatus) e
îmbrãcatã într-o tunicã ce seamãnã cu niºte zale. ªi acesta un
semn magic, cã te apãrã de arme ca o îmbrãcãminte de zale6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leon, Ist. nat. medic., 142.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 624.
Drãghici, Iconomia, 89 urm.
Leon, Ist. nat. medic., 98.
Papahagi, Lit. pop., 268.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII, 1711.
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Sute de exemple de felul acestora ne aratã care erau pãrerile
învãþaþilor din veacurile trecute ce împãrtãºeau doctrina lui
Paracelsus. Dar aceste pãreri nu dateazã de la dînsul, cãci le regãsim
în credinþele ºi în terapeutica tuturor popoarelor, la noi ºi aiurea, în
Europa civilizatã ca ºi la popoarele cele mai înapoiate. Ele îºi au
originea în negura timpurilor, în epoca de copilãrie a omenirii.
Dãm acum o serie de exemple din terapeutica poporului român,
înºirîndu-le în ordine alfabeticã, pentru mai multã uºurare :
1. BUBAT (VÃRSAT). De Sfînta Barbura, care e patroana bubatului,
nu se dã copiilor sã mãnînce fasole, linte, mazãre, boabe coapte,
ca sã nu capete bubatul1.
Pãrinþii au grijã sã-ºi apere copiii ca sã nu mãnînce în aceste
zile (4 ºi 5 decembrie) porumb copt, cãci, întîmplîndu-se sã le iasã
bubatul, acesta va fi mare cît boabele de porumb. Tot astfel se
feresc sã-i lase sã mãnînce fasole ori seminþe de dovleac ; se crede
atunci cã vãrsatul... va fi lat ca sãmînþa dovleacului2.
În aceste zile nu se mãnîncã fasole, cã «se fasuleºte» vãrsatul ;
nici seminþe de dovleac, cã iese lat ; dovleacul sau turta sã nu fie
coapte în spuzã, cã iese vãrsatul des ca spuza3.

La bulgari, dacã suferã cineva de vãrsat, ia 40 de fasole negre, le
pune la foc sã crape, ºi apoi cu fiecare bob de fasole atinge bubele
de vãrsat. Dupã aceea le îngroapã sub o piatrã zicînd : Cînd vor
încolþi aceste fasole, atunci sã se mai atingã vãrsatul de mine4.
2. DALAC. Aceastã boalã, pe care o poate lua omul de la cai, de la
boi sau de la oi, se manifestã printr-o umflãturã sau o bubã de
culoare închisã care se înnegreºte apoi cum e cãrbunele, de unde
ºi numele ei popular de bubã neagrã. Prin asemãnarea pe care
o prezintã aceastã bubã cu fructul (o boabã cît cireaºa, de culoare
neagrã) a plantei Paris quadrifolia, poporul a numit-o pe aceasta
dalac ºi o socoteºte bunã pentru vindecat dalacul5. Tot din cauza
acestei asemãnãri, e întrebuinþatã la germani ca leac împotriva
ciumei ºi bubatului6.
3. DURERI
Cînd iese lãuza din scãldãtoare, se pune... o mãturã pe unde
calcã ea cu picioarele, ca sã mãture durerile7 .
De la cãruþã sã nu pui pe foc inima, cã-i rãu de inimã ; spiþele,
cã te dor dinþii ; spezele, coastele ; leucile, mîinile ; posteuca,
ºalele8 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laugier, Etnogr. medic., 97 ; An. Arh. de Folkl., III, 46 ; ªezãtoarea, VI, 23.
Pamfile, Sãrb. de toamnã, 150.
R.-Codin-Mihalache, Sãrbãtorile, 90.
Strauss, Bulgaren, 395.
Leon, Ist. nat. medic., 37 ; Laugier, Etnogr. medic., 96.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 697 urm.
An. Arh. de Folkl., IV, 80.
Gorovei, Credinþi, 79.
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Dureri de gît. Din pricina asemãnãrii pe care o prezintã guºa
babiþei (pelicanului) cu un gît umflat, poporul întrebuinþeazã
urmãtorul leac : Unturã de babiþã se bea cãlduþã pentru durere
de gît cu rãguºealã ; se mai freacã ºi gîtul cu ea1.
Dureri de ochi. Cauzele pentru care oamenii pãtimesc de ochi sau
îºi pierd vederile sînt, dupã credinþele poporului, urmãtoarele :
a) Dacã se uitã la o cîrtiþã (care pare a nu avea ochi).
b) Dacã se uitã la un urduros.
c) Dacã se uitã la stele (care sînt ochii îngerilor).
d) Dacã se uitã în apã la soare sau la lunã, cînd apune, capãtã
orbul gãinilor.
e) Dacã se uitã copiii prin ciur sau prin sitã, orbesc.
f) Oamenii, cînd ajung la bãtrîneþe, nu vãd, fiindcã mãnîncã
ceapa cu pieliþã cu tot2 (prin analogie cu pieliþa ce se pune pe
ochi, cînd are albeaþã).
Ca leacuri caracteristice citãm urmãtoarele :
Se spintecã de viu un pui de ºoarece, care n-a fãcut încã ochi,
ºi-l pune deasupra luminii ochilor3.
În unele pãrþi ale Germaniei, cei bolnavi de ochi poartã atîrnat la
spate un ochi de iepure. Dacã e bolnav ochiul drept, se poartã
ochiul stîng al iepurelui ºi viceversa4.
Orbul care va afla 9 licurici îºi va cãpãta vederea5 .
Cine are durere de ochi ºi va purta licurici la sine, acela se va
însãnãtoºi6 .
Dureri de picioare. Cînd vezi primãvara pentru întîiaºi datã
cocostîrc umblînd pe jos, peste varã te vor durea oasele picioarelor7.
4. FRIGURI. Deoarece broasca trãieºte în bãlþile ºi bãltoacele infectate
de þînþari, provocatorii malariei, paludismului sau frigurilor, cum
le zice românul, acest batracian e foarte adesea întrebuinþat, în
diverse chipuri, pentru alungarea acestei boli. Broasca, brotãcelul
ºi broasca rîioasã, jucînd un rol mare în terapeutica popularã,
vom vorbi mai pe larg despre ele.
Cînd vezi buratec întîia oarã primãvara, sã-l sãruþi de trei ori
pe spate ºi sã-l dai peste cap, c-apoi nu mai ai friguri8. Dupã alþii :
Cel ce nu voieºte sã fie prins de friguri, sã sãrute un buratec
pe pîntece de trei ori9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leon, Ist. nat. medic., 79.
Rev. Ion Creangã, IV, 22 ; cf. ªezãtoarea, XII, 164.
Leon, Ist. nat. medic., 16 urm.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 881 ; III, 1210 ; Sébillot, Folkl.
de France, III, 498 urm. ; Finamore, Tradizioni, 192 urm.
Marian, Insectele, 53.
Ibidem.
Pamfile, Boli, 51 ; ªezãtoarea, III, 46 ; VIII, 99 ; Rev. Ion Creangã, V, 180.
Gorovei, Credinþi, 1432 ; Voronca, Datinele, 756, 972 ; Leon, Ist. nat.
medic., 81.
Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 76.
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Broatecul e fãcut din inelul Maicii Domnului. A avut Maica
Domnului o veriguþã  un inel  în capãtul brîului ºi l-a prãpãdit.
Cînd s-a dus primãvara sã-l caute pe unde l-a fost prãpãdit, inelul
s-a fãcut albastru. Maica Domnului l-a luat ºi l-a sãrutat : «De-amu,
zice ea, sã rãmîi printre buruieni, nu te mai iau!». ªi de aceea,
broatecul cînd îl iei, îl sãruþi de trei ori ºi-l dai de trei ori peste
umãr ºi de trei ori printre picioare1.
O credinþã fãrã îndoialã foarte veche :
Primãvara, cine vede vreun brotãcel prin iarbã, sã-l prindã ºi
sã-i scuipe de trei ori în gurã, apoi sã-i dea drumul, fiind bine
contra frigurilor2.
Aceastã credinþã exista ºi în Franþa, în secolul al XVI-lea :
Fernel, medicul regelui Henric al II-lea, pomeneºte de un leac
popular pentru vindecarea tusei : se prindea o broascã verde ºi i se
scuipa în gurã, apoi i se da drumul3 .
Acest leac îl recomanda, acum nouãsprezece secole ºi învãþatul
Plinius4 , iar dupã dînsul, cîteva secole mai tîrziu, doftorul
(empiric) Marcellus5.
Un alt leac contra frigurilor :
Trei broaºte rîioase se pun în rachiu ; dupã ce pier, rachiul se
bea, iar broaºtele se aruncã zicînd : «Din vînt au venit frigurile, în
vînt sã se ducã».
Sau :
Se poartã la gît un buratec omorît în rachiu, iar rachiul se bea6.
Acest leac e întrebuinþat ºi aiurea. La bulgari, se dã bolnavului
de friguri sã bea rachiu în care s-a omorît întîi o broascã7. La
germani, frigurile se vindecã cu rachiu în care s-a pus praful din
trei ficaþi de broascã8. În nordul Italiei, se crede cã praful din
ºapte broaºte jupuite, atunci cînd se iveºte pe cer un curcubeu, au
darul sã vindece de friguri9.

Contra frigurilor, bolnavul sã poarte la gît o broascã, timp de trei
zile10. Babele pun un buratec ºi-l omoarã în rachiu. Din buratecul
1.
2.
3.
4.

Voronca, Datinele, 971.
Gorovei, Credinþi, 1423, 1428.
Sébillot, Folkl. de France, III, 287 ; Rolland, Faune, III, 75.
Est rana parva arborem scandens atque ex ea vociferans : in hujus os
si quis exspuat ipsamque dimittat, tussi liberari narratur (Natur.
hist., XXXII, 29).
5. Caput ranae adprehendes et os aperies et spues intra os ejus et
robagis eam, ut dentium dolores secum ferat, et tum viam dimittes...
(De medicamentis, XII, 24).
6. Leon, Ist. nat. medic., 81, 82 ; Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 77.
7. Strauss, Bulgaren, 40.
8. Wuttke, Volksaberglaube, 353.
9. Giraudo, Sampeyre, 21.
10. Voronca, Datinele, 756.
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omorît se face o legãturicã care se dã copiilor bolnavi de friguri
s-o poarte la gît1. ªi acest leac e foarte rãspîndit aiurea :
În Franþa, o broascã verde se atîrnã de gîtul bolnavului de friguri,
sau i se pune pe pîntece ori pe cap, sau i-o coase în pãlãrie2.
La veneþieni, se ia o broascã vie ºi se pune într-un sãculeþ, care se
atîrnã de gîtul bolnavului de friguri, fãrã ca acesta sã ºtie :
broasca absoarbe toatã rãutatea ºi apoi moare3.
În Abruzzi (Italia) ºi în Sicilia se leagã la fruntea bolnavului de
friguri o broascã vie sau jupuitã4.
La germani, ca leac contra frigurilor, se atîrnã de gîtul bolnavului,
fãrã ca acesta sã prindã de veste, o broscuþã într-o punguliþã ;
bolnavul trebuie s-o poarte nouã zile, iar a noua zi s-o arunce
peste cap în apã. Bolnavul sã fugã apoi acasã, fãrã sã se uite
înapoi5. Acelaºi leac îl întrebuinþeazã ºi cehii6. Ungurii poartã ºi
ei de gît atîrnatã o broascã uscatã, ca leac contra malariei7.
Toate aceste mijloace de vindecare a frigurilor le întrebuinþau ºi
romanii. Plinius, între numeroasele leacuri ce recomandã pentru
alungarea frigurilor, pomeneºte ºi urmãtoarele : Sã alegi o rãspîntie :
acolo sã fierbi broaºte în untdelemn, sã alungi cãrnurile ºi sã-l
freci pe bolnav cu aceastã unsoare. Alþii omoarã broaºtele în
untdelemn, le atîrnã apoi bolnavului, fãrã ca acesta sã ºtie, ºi-l
freacã pe bolnav cu aceastã unsoare. Inima unei broaºte purtatã
ca amuletã micºoreazã intensitatea frigurilor, tot astfel ºi
untdelemnul în care s-au fiert mãruntaiele ei. Dar cel mai bun
leac contra frigurilor, e sã porþi, atîrnate ca amulete, broaºte
cãrora li s-au tãiat degetele, sau ficatul ori inima unui brotãcel
într-o pînzã de culoare cenuºie8.
Deoarece omul, cînd suferã de friguri, tremurã adesea ca frunza
bãtutã de vînt, i se recomandã, în unele pãrþi ale Germaniei, frunze
de plop tremurãtor (Populus tremula) ca leac contra frigurilor9.
La Paºcani, se crede cã e bine sã þii în mînã un sticlete, cînd
moare, pentru cã tremurã, ºi-þi trec frigurile10.
Poporul stabileºte o legãturã strînsã între friguri ºi sperieturã :
dupã cum tremurã omul cînd îl cuprinde o fricã grozavã sau se
spãimîntã de ceva. De aceea se recomandã urmãtorul leac contra
frigurilor : Sã torni bolnavului apã pe cap, cînd doarme, ca sã-l
sperii, sau sã te duci cu el la apã, la scãldat, ºi sã-l arunci pe
neaºteptate în apã... ºi astfel îi va trece11.
1. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 76 urm.
2. Sébillot, Folkl. de France, III, 287 ; Rolland, Faune, III, 75.
3. Bernoni, Tradizioni, 191.
4. Finamore, Tradizioni, 137 ; Pitrè, Medicina, 441.
5. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 335.
6. Grohmann, Aberglauben, 106.
7. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 344.
8. Natur. hist., XXXII, 28.
9. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1020.
10. Gorovei, Credinþi, 400.
11. Voronca, Datinele, 756 ; ªezãtoarea, III, 49 ; VI, 33.
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Acest remediu îl întrebuinþa, acum vreo 60 de ani, d-rul Drasch,
un vestit medic homeopat din Bucureºti. Acelaºi mijloc de vindecare
îl gãsim întrebuinþat la germani1, ºi la cehi2. În Oltenia, în Banat
ºi în Moldova se crede cã e mai bine ca apa sã fie turnatã pe cel
bolnav de friguri de cãtre o femeie care a fugit o datã de la bãrbat3.
Tot din pricinã cã sperietura e în strînsã legãturã cu frigurile,
copiii mici poartã o broascã cusutã într-o peticã la gît contra
sperieturii4. Aceeaºi credinþã o regãsim în Franþa : Un crapaud
pendu vivant, par le cou, au plafond dune maison, guérit de la
peur celui qui lhabite5. Alt leac contra frigurilor :
Primãvara, cînd vei vedea întîia oarã ouã de broascã, sã le iei
ºi sã te freci peste tot trupul, ºi anul acela sã n-ai grijã cã te-or
necãji frigurile6.
Aiurea, ouãle de broascã vindecã de pistrui7.
O credinþã foarte rãspînditã e cã broasca purificã apa în care stã,
absorbind într-însa toate necurãþeniile ce se aflã acolo. De aceea
se crede la noi cã într-o fîntînã unde nu-i broascã, apa nu e bunã8.
Potrivit acestei credinþe, mulþi þãrani în Franþa pun cîteodatã o
broascã în urciorul de apã, cînd sînt bolnavi, spre a avea o apã
curatã9 . Tot astfel se crede ºi în Austria, cã e rãu sã alungi
broaºtele din puþuri sau din pivniþe, cãci ele absorb tot veninul de
acolo10. De aceea, în timpul cãldurilor mari, secerãtorii din Franþa
îºi pun pe piept o broascã ca sã absoarbã nãduºeala11.
Tot astfel se crede cã poate extrage veninul din orice ranã, din
care pricinã e deseori întrebuinþatã în medicina popularã pentru
vindecarea rãnilor. De aceea se recomandã cã dacã are cineva
vreun buboi care nu vrea sã spargã, apoi sã ia o broascã, s-o
frîngã în douã ºi s-o punã încã... sîngerîndã pe buboi, care apoi
sparge12. Pentru sugerea veninului la bolnavii de bube, de brîncã,
de cancer, de vãrsat etc., se aplicã ºi aiurea broaºte pe rãni : la
francezi13, la germani14, la cehi15, la italieni 16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1452.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 330.
Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 70 ; Pamfile, Boli, 33 ; An. Arh. de Folkl., III, 135.
Leon, Ist. nat. medic., 81.
Rolland, Faune, XI, 112 urm.
Gorovei, Credinþi, 366 ; Leon, Ist. nat. medic., 81 ; Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 76.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 116 ; John, Erzgebirge, 240 ; Schulenburg,
Wend. Volkstum, 103.
8. Voronca, Datinele, 972 ; ªezãtoarea, I, 128 ; Gorovei, Credinþi, 367.
9. Rolland, Faune, III, 51.
10. Ibidem, III, 52.
11. Ibidem, XI, 109.
12. Gorovei, Credinþi, 369.
13. Sébillot, Folkl. de France, III, 286 ; Rolland, Faune, XI, 109.
14. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 116 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II,
402 ; Schönwerth, Oberpfalz, (1858) XX, 20, 5.
15. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 316.
16. Pitrè, Usi, III, 367.
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Aceeaºi credinþã o aveau ºi romanii, dupã cum afirmã Pliniu :
Un burete muiat deseori în apã rece, o broascã pusã cu spinarea
pe cap, sînt leacuri foarte bune pentru inflamaþia cerebralã (siriasis)
a copiilor ; se zice cã, scoþînd apoi broasca, o gãseºti uscatã1.
Pãrul la deget  o bubuliþã la degetele de la mîini, de care
sufãr mai ales femeile care se înþeapã cu acul de cusut  se vindecã
spintecînd o broascã rîioasã ºi punînd-o la deget2 .
În Belgia, sugelul se vindecã vîrînd degetul bolnav în gura unei
broaºte3 .
Prãjitã de vie, broasca se pune la gît pentru gîlci. Spintecatã
de vie, se pune cu partea sîngerîndã la rana din înþepãturã, pãr
sau dalac4.

La aromâni, sugelul se vindecã astfel : Iei un brotãcel, ºi
spintecîndu-l în douã, se presarã cu puþin zahãr ºi se pune deasupra
bubei5. Tot la aromâni, bolnavul de broaºte (un fel de umflãturã
la gît, la subþioarã, la mîini sau la picioare) sã punã pe partea
bolnavã, broaºte pisate amestecate cu zahãr6, sau sã iei o broascã
ºi s-o baþi într-o scîndurã : cînd se va usca broasca, vor pieri ºi
broaºtele de la cel bolnav7.
În Franþa, se vindecã de asemenea anghina punînd în gura
bolnavului o broascã care trebuie sã se umfle ºi sã se înnegreascã,
ca sã scoatã toatã rãutatea8.
Gîlcile ºi scrofulele se vindecau tot acolo, în secolul al XVI-lea, cu
broaºte aplicate pe gît9.
Durerile de gît se vindecau ºi la romani cu broaºte, dupã cum ne
încredinþeazã Pliniu :
Anghina o vindecã zeama de broaºte fierte în oþet ; aceastã
zeamã e bunã ºi pentru gîlci10.
Cu grãsimea de broascã se unge la dureri de încheieturi11.
Tot astfel se vindecã reumatismul ºi podagra în Franþa ºi în
Germania12. Un leac aproape identic se întrebuinþa la romani13.
Tot la romani, broasca juca un rol foarte mare pentru vindecarea
bolilor de ochi. În Sicilia, se recomandã, pentru durerile de ochi,
1. Natur. hist., XXXII, 138.
2. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 141.
3. Harou, Godarville, 18.
4. Leon, Ist. nat. medic., 81.
5. Papahagi, Liter. pop., 272.
6. Ibidem, 289.
7. Ibidem, 306.
8. Sébillot, Folkl. de France, III, 286 urm.
9. Rolland, Faune, XI, 110.
10. Natur. hist., XXXII, 90.
11. Leon, Ist. nat. medic., 81.
12. Rolland, Faune, XI, 109 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 274.
13. Plinius, Natur. hist. XXXII, 110-111 ; Marcellus, De medicamentis,
XXXVI, 32.
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sã se lege o broscuþã la tîmpla corespunzãtoare ochiului bolnav ºi
sã se lase acolo pînã la moarte1. Tot astfel se procedeazã ºi în unele
pãrþi ale Germaniei2. Exact acelaºi leac e recomandat de Pliniu3.
Printre leacurile întrebuinþate contra durerilor de mãsele
figureazã ºi broasca, mai adesea fiartã în oþet. Aºa se procedeazã
în Franþa4, în Bavaria5, în Boemia6 etc. De acelaºi leac se serveau
vechii greci7 ºi romanii8.
Legãtura cu broaºte pisate, pusã la pîntece, e bunã de facere
uºoarã : e unul din leacurile întrebuinþate la noi în þarã9. În
sudul Franþei, se pune de asemenea femeii care e sã nascã o
broascã pe pîntece, ca sã-i uºureze durerile facerii10. La romani,
broaºte vii se puneau pe pîntecele acelora care suferãau de colici,
ca sã absoarbã tot rãul11.
Tot în legãturã cu credinþa cã broaºtele absorb toatã rãutatea din
trup, se recomandã ca leac acelora cãre asudã prea mult la mîini,
sã ia în fiecare mînã cîte o broascã, ºi sã le strîngã în pumni pînã
mor. Acest leac îl gãsim întrebuinþat în Franþa12, în Germania13 etc.
Broasca e întrebuinþatã ºi în leacuri pentru bolile vitelor :
Broasca de zemnic, pisatã ºi amestecatã cu lapte, usturoi ºi
pãcurã, e bunã pentru vite bolnave14. Broasca prinsã în martie
se dã porcilor cînd sînt bolnavi de gurã15.
ªi cehii lecuiesc unele boli ale vacilor prin aplicarea unei broaºte16.
În Franþa, o broascã se leagã de o aþã ºi se învîrteºte în staul pînã
moare, cînd vitele s-au îmbolnãvit din cauza deochiului17, sau i se
dã sã înghitã o broascã, cînd vita e umflatã18.
S-a crezut în timpurile vechi, ºi se mai crede ºi astãzi, pe alocuri,
cã broasca rîioasã emanã din corpul ei sucuri otrãvitoare. Saliva
ºi udul ei, în special, erau considerate ca foarte vãtãmãtoare.
La noi, se crede cã negii provin din apa ce iese din broaºtele
buboase, cînd le iei în mînã19. Dacã þii o broascã în mînã ºi te
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pitrè, Medicina, 274.
Höfler, Tiere, 40, Jühling, Tiere, 40.
Plinius, Natur. hist., XXXII, 24.
Sébillot, Folkl. de France, III, 288.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 834, 843.
Ibidem, II, 839.
Dioscuridis, De materia medica, II, 28.
Plinius, Natur. hist., XXXII, 80, 81.
Gorovei, Credinþi, 2548.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 859.
Marcellus, De medicamentis, XXVII, 123.
Rolland, Faune, III, 71 ; Sébillot, Folkl. de France, III, 287.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 328 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II,
769 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 93.
Gorovei, Credinþi, 400.
Ibidem, 3258.
Grohmann, Aberglauben, 130.
Sébillot, Folkl. de France, III, 280.
Beauquier, Faune et Flore, I, 309.
ªezãtoarea, II, 70 ; Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 128.
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udã cu udul ei, atunci faci pe mînã negei1. Dacã te udã pe corp
broasca rîioasã, se fac negi sau rîie2.
Negii aceºtia se vindecã în modul urmãtor :
Se ia o broascã vie, se omoarã deasupra negului, zicînd : «Cum
moare broasca, aºa sã moarã negul!». Se repetã de trei ori, apoi se
leapãdã broasca jos3. Sau :
Se înfãºoarã locul bolnav (negii sau rîia) cu ouã de broascã ºi
se þine înfãºurat o zi ºi o noapte4.
În Franþa, se freacã negii cu o broascã rîioasã vie5.
În Modena (nordul Italiei), se procedeazã astfel : se ia un brotãcel,
se jupoaie, ºi cu dosul pielii se freacã negii ; cînd pielea va fi
uscatã, vor dispãrea ºi negii6.
Udul broaºtei nu provoacã numai negi, ci poate orbi pe acela ai
cãrui ochi au fost stropiþi de el. Aceastã credinþã o gãsim în sudul
Franþei7, în Sicilia8, în nordul Italiei9. Tot în nordul Italiei, se
crede cã udul ei, atingînd capul cuiva, face sã-i cadã pãrul10. În
Abruzzi (Italia), udînd pe cineva, broasca-i dã gãlbinarea11.
S-a crezut multã vreme, chiar de oamenii învãþaþi, cã privirea
broscoilor ar avea puterea de a fascina pe cineva. De aci credinþa
în Italia, cã dacã te priveºte un broscoi, capeþi durere de cap12 sau
þi se fac pe piele niºte pete roºii13.
Am vorbit îndeajuns despre broaºte, fie în legãturã cu frigurile,
fie în raport cu alte boli. E timpul sã trecem la examinarea mijloacelor de vindecare a altor afecþiuni sau la cele ce intereseazã
sãnãtatea omului, care decurg din magia imitativã.
5. FURNICÃTURI. REUMATISME. Cînd simþi cã ai prin trup un
fel de înþepãturi dureroase, parc-ar fi muºcãturi de furnici, e bine
sã te duci la un muºuroi de furnici ºi sã iei într-un vas din
muºuroi : furnici, cu paie, pãmînt, ouã de furnici, toate amestecate.
Aducîndu-le acasã sã le fierbi cu apã, ºi apã de aceea sã bei ºi sã
te scalzi cu ea, ºi apoi îþi trece14.
Pentru reumatism, se freacã la locul dureros cu spirt de furnici ;
sau se ia un furnicar, se opãreºte într-o apã care a fiert în clocote,
apoi se înfãºoarã cu el partea bolnavã ; sau se face urmãtoarea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rev. Ion Creangã, IV, 361 ; cf. Gorovei, Credinþi, 2647 ; Pamfile, Boli, 50.
Leon, Ist. nat. medic., 81.
Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 129 urm.
Leon, Ist. nat. medic., 81.
Sébillot, Folkl. de France, III, 286.
Ricardi, Pregiudizi, 50.
Sébillot, Folkl. de France, III, 273.
Pitrè, Usi, III, 367.
Cibele Nardo, Superstizioni, 206 ; idem, Zoologia pop., 128.
Ibidem.
Finamore, Tradizioni, 238.
Metalli, Usi e costumi, 114.
Cibele Nardo, Zoologia pop., 128.
Marian, Insectele, 246 ; cf. ibidem, 245 ; Leon, Ist. nat. medic., 91.
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scãldãtoare : se scoalã baba la miezul nopþii, se duce în pãdure ºi
ia un furnicar mare, cu cuib cu tot ; îl duce acasã, fãrã sã vorbeascã,
aduce apã tot fãrã sã vorbeascã, fierbe furnicarul la foc, tot noaptea.
Aºa face de trei ori în trei luni, ºi, lucru curios, un om olog de
reumatism ºi cu mîinile sgîrcite s-a vindecat cu acest leac1.
Acest leac, întrebuinþat aproape identic de mai toate popoarele
din Europa 2, a fost adoptat ºi de medicina ºtiinþificã : acidul
formic, extras din furnici, e recomandat ca leac contra reumatismelor.
Buruiana slãbãnogul (Impatiens noli tangere) care prezintã un
fel de noduri, care reamintesc încheieturile umflate ale bolnavilor
de reumatism, poporul o crede cea mai bunã în contra acestei boli3.
6. GUªA. Pe lîngã diferite alte practici magice, descîntece etc. mai
poþi scãpa ºi aºa :
Iei burete de tîrg, faci o lulea de ciucãlãu, pui în ea burete ºi
cãrbune ºi fumezi buretele ca tutunul ; fumul îl tragi în gît, iar
scrumul, cenuºa ce iese din arderea buretelui, se amestecã cu
rachiu, se descîntã ºi se bea. Tratamentul acesta se face la sfîrºitul
lunii, în trei sfîrºituri unul dupã altul, ºi scapi de guºã4 .
7. INSOMNIE. Cînd copilul nu poate dormi, se iau paie din bîrlogul
unde dorm purceii ºi se pun în leagãn 5.
Melcii de apã, a cãror coajã sucitã aminteºte un copil înfãºat, se
numesc în popor melci înfãºaþi. Ei se pun în leagãnul sau în
albiuþa copiilor în faºã, cînd n-au somn, ca sã-i vindece de insomnie6.
Cel ce va mînca carne de privighetoare, acela-ºi pierde somnul
ºi... nu poate dormi, ci numai privegheazã, cît e noaptea de mare,
ca ºi privighetoarea (Bucovina)7.
Dacã vrei sã nu te prindã somnul deloc într-o noapte, sã
mãnînci inimã de privighetoare, c-apoi nu þi-e somn... în noaptea
aceea (judeþul Vaslui)8.
E interesant cã exact aceeaºi credinþã o aveau ºi grecii cei vechi,
dupã cum atestã Elian (sec. III d.Hr.)9.
8. ÎNCUIERE. Prin acest termen înþelege poporul constipaþia ºi
uneori stranguria. Un leac foarte caracteristic se recomandã pentru
vindecarea acestei neputinþe :
Sã ia bolnavul un lacãt cu cheia ºi sã-l încuie ; sã aducã o
vadrã de apã ºi sã bage lacãtul încuiat în apã neînceputã ; sã ia
1. Leon, Ist. nat. medic., 89.
2. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 18 ; II, 237, 245, 284 ; Lammert,
Volksmedizin, 157, 226, 269.
3. Leon, Ist. nat. medic., 16.
4. ªezãtoarea, II, 72.
5. Marian, Naºterea, 362.
6. Leon, Ist. nat. medic., 16.
7. Marian, Ornitologia, I, 254.
8. Gorovei, Credinþi, 3530.
9. Aelian, Var. hist., I, 43.
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cheia ºi sã descuie lacãtul în apã ; sã scoatã lacãtul din nou afarã
ºi iar sã-l încuie... ºi tot aºa pînã în trei ori, repetînd la fiecare
bãgare în apã : «Cum se descuie lacãtul ãsta în apã, aºa sã se
descuie ºi X la maþe»1.
Tot cu un lacãt, bãgat în apã, apoi descuiat ºi încuiat de 9 ori, se
descîntã în Þara Oaºului pentru a dezlega pe un bãrbat, care a
rãmas neputincios de pe urma unei vrãji2.
9. ÎNÞÃRCARE. Cînd femeia înþarcã copilul, sã îmbrace o cãmaºã
cu gura la spate ºi sã zicã : Cum am întors cãmaºa, aºa sã se
întoarcã G. de la þîþã3.
Cînd înþãrci copilul, sã coci un ou sîmbãtã dimineaþa, sã-l pui
în gunoi dupã uºã, sã iei copilul, sã-l pui aproape de gunoi, aºa ca
el sã vadã oul spre a-l lua, ºi sã zici : Cum a uitat gãina oul, aºa
sã uite V. þîþa4.
10. JUNGHI. Un leac contra junghiului (pneumonie), numit pe alocuri
ºi þeapã sau cuþit, e descîntarea cu o þeapã de tufan de la car
ºi cu un cuþit furat5.
În Oltenia se descîntã de junghi într-o oalã cu apã, în care se taie
gîtul unei pãpuºi  se taie junghiul  ºi apa o bea bolnavul6.
Alt mijloc de vindecare e un ceai fãcut din sudoarea calului sau
osul iepurelui (Onosis spinosa), plantã ale cãrei ramuri tinere
sînt terminate cu spini lungi ºi puternici7.
La aromâni, cînd are cineva junghi, aruncã jos un ac, ºi cine-l
ridicã de jos, capãtã junghiul8.
Dupã o comunicare din judeþul Rîmnicu Sãrat, pãmîntul din
coarnele unui bou care împunge e bun de junghi.
11. MUªCÃTURÃ. Dacã un cîine muºcã pe cineva se crede cã,
afumîndu-l cu pãr din sprîncenele sau de pe capul acelui cîine, îi
va trece spaima ºi nu-i va strica muºcãtura 9.
Cel muºcat de nevãstuicã sã se spele la ranã cu apã scursã
peste o piele de nevãstuicã, întinsã ºi uscatã pe un crãcan de
lemn, cu partea cãrnoasã în afarã10.
Cînd te-a muºcat «cîrcãiacul» (Scolopendra, care are douãzeci
de perechi de picioare, de unde-i vine ºi numele, din turc. kyrkaiak
patruzeci de picioare), sã te strîngi bine mai în susul muºcãturii,
ca sã nu se împrãºtie veninul în tot trupul, ºi sã te legene 40 de
1. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 88 urm. ; cf. Laugier, Etnogr. medic., 81, 84 ;
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 109.
2. An. Arh. de Folkl., I, 214 ; cf. Laugier, Etnogr. medic., 93.
3. ªezãtoarea, II, 66 ; VI, 36 ; Marian, Naºterea, 425.
4. ªezãtoarea, II, 67 ; cf. Marian, Naºterea, 426.
5. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 94, 95.
6. Laugier, Etnogr. medic., 97.
7. Drãghici, Iconomia, 92.
8. Papahagi, Liter. pop., 295.
9. Gorovei, Credinþi, 2502 ; cf. Pamfile, Boli, 48.
10. Ibidem, 48 ; cf. Gorovei, Credinþi, 2505 ; Rev. Ion Creangã, II, 124.
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inºi cu cîte o mînã, într-o pãturã, ori de nu, apoi 20 de inºi cu
amîndouã mîinile, cã te uºurezi1.

12. MUÞENIE. Copiii care mãnîncã peºte, înainte de a începe a vorbi,
rãmîn muþi2. De asemenea, femeia îngreunatã sã nu mãnînce
cap de peºte, cãci nu vorbeºte copilul curînd3.
Pentru a se vindeca cel mut, trebuie ca cineva din casã, rudã de
aproape cu mutul, sã punã duminicã dimineaþa într-un castron
apã neînceputã ºi, cînd toacã popa în bisericã, sã batã cu niºte
linguri noi în apã ºi sã spunã :
Cum se bat lingurile
Aºa sã se batã limba
În strachina asta,
În gura lui (cutare)4.
13. NAªTERE. SARCINÃ. Dacã, în timpul sarcinii, femeia mãnîncã
poame îngemãnate, va naºte copii gemeni5. Tot astfel, dacã mãnîncã
un ou care are douã gãlbenuºuri6.
Aceste credinþe se regãsesc pînã ºi la popoarele cele mai
înapoiate7.
Femeia îngreunatã sã nu mãnînce aripi de pasãre, cãci copilul
care se va naºte va da necontenit din mîini ºi din picioare, parc-ar
vrea sã zboare8.
Cînd tepºeºti prea tare mãmãliga, faci copii gheboºi9. Dupã alþii :
Dacã pãtuleºte femeia îngreunatã mãmãliga, îi va fi copilul pleºuv10.

Femeia însãrcinatã sã nu loveascã într-un cîine sau într-o mîþã,
cã va face copilul pãros11.
În timpul sarcinii, femeia sã nu umble cu peri de porc, cãci copilul
ce va naºte va cãpãta boala pãrul porcului12.
Femeile însãrcinate sã nu mãnînce peºti ºi melci, cãci vor naºte
copii bãloºi ºi mucoºi13.
E oprit cu totul unei femei însãrcinate de a trece peste sau sub o
funie întinsã, cãci va face copilul cu buricul (cordonul ombilical)
încurcat pe dupã gît14. Credinþa aceasta, foarte rãspînditã în mai
1. ªezãtoarea, VI, 44.
2. Gorovei, Credinþi, 2511. Aceeaºi credinþã o au ºi sîrbii (Hovorka-Kronfeld,
Volksmedizin, II, 537).
3. ªezãtoarea, III, 150.
4. Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 121.
5. Marian, Naºterea, 16, 59 ; Leon, Ist. nat. medic., 5 ; ªezãtoarea, I, 127 ;
Rev. Ion Creangã, III, 339 ; Gorovei, Credinþi, 1579-1582 ; Zeitschr. f.
öst. Volkskunde, 1897 (XXII), 147 ; Cosmulei, Datini, 17.
6. Gorovei, Credinþi, 1583.
7. Frazer, Rameau dor, 31.
8. ªezãtoarea, VI, 21 ; cf. ºi III, 150 ; Marian, Naºterea, 16.
9. Rev. Ion Creangã, IV, 363.
10. Voronca, Datinele, 230.
11. ªezãtoarea, VI, 49 ; Marian, Naºterea, 20.
12. Ibidem, 20 urm. ; Gorovei, Credinþi, 2585.
13. Ibidem, 2750.
14. Marian, Naºterea, 21 ; ªezãtoarea, VI, 24 ; Gorovei, Credinþi, 427.
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toatã Europa1, o regãsim pînã ºi la poporul Aino, din insula
Sakhalin (la extremitatea de rãsãrit a Asiei)2.
14. NEGI. În mod simbolic se vindecã negii în chipul urmãtor, dupã
un informator din judeþul Suceava :
Cauþi grãunþe de pãpuºoi ce cad din saci, cînd îi duci la moarã
ca sã macini. Iei trei grãunþe de acelea, le mesteci în gurã dimineaþa,
te ungi cu acele grãunþe sfãrîmate pe negei, ºi nici nu ºtii cînd
scapi de ei. Uneori poþi lua o aþã, faci pe ea atîtea noduri cîþi
negei ai, pui aþa în pãmînt, ºi, cînd va putrezi, negei nu vei mai
avea3.

Acest din urmã mijloc de vindecare a negilor e întrebuinþat în
mai toatã Europa4.
Aromânii, pentru a se vindeca de negi, iau atîtea grãunþe de grîu
cîþi negi au ºi-i îngroapã unul cîte unul, zicînd la îngroparea fiecãrui
grãunte : Cînd va învia mortul, atunci sã-nvie ºi negii5. Un leac
analog îl gãsim întrebuinþat ºi în Germania6.
15. PÃRUL. (Creºterea ºi cãderea lui). Am menþionat în alt loc un
leac simbolic pentru creºterea pãrului. Alt leac :
Cu decoctul viþei albe, adicã a curpenului (Clematis vitalba),
se spalã femeile pe cap, ca sã le creascã pãrul lung ca ºi el7 .

Feriga, care are rãdãcini filamentoase ce au oarecare analogie cu
pãrul, se întrebuinþeazã ca leac contra cãderii pãrului8.
Cînd se tund copiii mici, se bagã pãrul la rãdãcina unui pom, ca
sã le creascã pãrul lung ca pomul9.
Cine mãnîncã sãmînþã de tigvã (comp. tivgã goalã = cap pleºuv)
îi cade pãrul10. La sîrbi, dacã femeia însãrcinatã furã dovleac,
copilul ce va naºte va fi pleºuv11.
16. PISTRUI. Deoarece ouãle de curcã au pe ele niºte pete mici,
ruginii, ca ºi cînd ar avea pistrui, se recomandã ouã de curcã,
puse lîngã foc, pînã lasã un fel de apã, cu care se ºterg pistruii12.
1. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 535, 538 ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., II, 1418 ; Drechsler, Schlesien, I, 279 ; Wuttke, Volksaberglaube, 377 ; Sébillot, Paganisme, 21 ; idem, Folklore, 188 ;
Finamore, Tradizioni, 58.
2. Frazer, Rameau dor, 23.
3. ªezãtoarea, II, 70.
4. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 779 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des
Abergl., V, 17.
5. Papahagi, Liter. pop., 274.
6. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 773.
7. Buturã, Plantele cunoscute, 73.
8. Leon, Ist. nat. medic., 16.
9. Gorovei, Credinþi, 3057.
10. ªezãtoarea, VI, 49.
11. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 539.
12. Leon, Ist. nat. medic., 87.

SIMBOLISMUL ÎN TERAPEUTICA POPULARÃ

323

17. SÃNÃTATE. BOALÃ. Eschimosul coase în haine o bucatã din
piatra de la vatrã, crezînd cã prin aceasta îºi asigurã o viaþã
lungã ºi puterea de a suporta necazurile, întocmai ca aceastã
piatrã, care a rezistat generaþii întregi focului.
Tot astfel, þãranii noºtri, în seara de ajun, pun sub faþa de masã
coasa, iar sub picioare toporul, ca sã fie toþi sãnãtoºi ; alþii ºed pe
topor, ca sã fie sãnãtoºi ºi tari peste an, ca fierul1. De asemenea,
cînd iese lãuza din scãldãtoare, se pune un topor pe unde calcã ea
cu picioarele, ca sã fie sãnãtoasã ca fierul2. Cînd tunã întîi, sã te
loveºti cu capul de fier, ca sã-þi fie capul tare ca fierul peste an3.
Cînd vezi primãvara pentru întîia oarã un fluture roºu, e semn cã
vei fi sãnãtos ºi roºu ; de vezi fluture galben (sau alb) toatã vara,
vei fi palid la faþã ºi bolnãvicios4.
În dimineaþa zilei de Paºti, se pune în oala cu apã, din care ai
casei se spalã pe faþã, un ou roºu, ca sã aibã faþa roºie ºi frumoasã.
Fetele dorm cu oul roºu în sîn, ca sã fie frumoase ca oul roºu tot
anul5.
La lãsatul-secului, fiecare sã mãnînce cîte un ou, ca sã fie tot
anul gras ºi rotunjel ca oul6.
În prima zi de Paºti, cine mãnîncã caº va fi alb ca ºi caºul7.
În vinerea Patimilor, numitã ºi vinerea seacã, se duc oamenii
de se scaldã pînã a nu rãsãri soarele, c-apoi nu se lipesc bolile de
ei, nu se îmbolnãvesc, nu zac : cum e vinerea seacã, aºa sã sece
bolile8.
Credinþa aceasta e foarte rãspînditã în Europa.
Sã nu mãnînci coajã de pe ceaun, cã te usuci ca coaja9.
18. STERILITATE. Cu matca de iepuroaicã se vindecã sterilitatea,
pentru cã acest animal e foarte puios.
Regretatul folclorist S.Fl. Marian ne dã, în lucrarea sa Naºterea
la Români (p. 4), o reþetã pentru vindecarea sterilitãþii :
Se iau testiculele unui iepure ºi matca unei iepuroaice, se
usucã bine ºi, dupã ce s-au uscat de ajuns, se piseazã pînã ce se fac
ca pulberea. Se pun apoi, fiecare deosebit, în cîte un ºipuºor cu
rachiu, iar ºipuºoarele, bine astupate, se pun într-o cahlã, bãrbatul
bea sãmînþa cea de iepure, iar nevasta cea de iepuroaicã.
1. Voronca, Datinele, 50.
2. An. Arh. de Folkl., IV, 80.
3. Voronca, Datinele, 787 ; Rev. Ion Creangã, II, 194 ; III, 49 ; IV, 150 ;
cf. Cosmulei, Datini, 47.
4. ªezãtoarea, I, 127 ; III, 46 ; VI, 33 ; Marian, Insectele, 263 ; Rev. Ion
Creangã, V, 207.
5. Laugier, Etnogr. medic., 64 ; Gorovei, Credinþi, 2931 urm., 2936 ; Cosmulei,
Datini, 41 ; ªezãtoarea, VI, 46 ; Voronca, Datinele, 424.
6. Pamfile, Boli, 62.
7. Laugier, Etnogr. medic., 65.
8. An. Arh. de Folkl., IV, 68 ; ªezãtoarea, I, 126 ; III, 201.
9. Gorovei, Credinþi, 700.
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Am pomenit mai înainte cã, tot pentru acest scop, vechii greci
recomandau mîncarea cãrnii de iepure.
Alt leac contra sterilitãþii, care se recomandã femeilor, e rachiul
în care s-au bãtut ouã de broascã þestoasã sau de conochifteriþã1.
Se mai recomandã femeilor ce nu nasc copii sã mãnînce inima
unui iepure, tãiat de viu ºi cît timp se zbate încã2. Tot astfel Placitus
prescrie sîngele de iepure femeilor, pentru ca sã nascã uºor.
Dimpotrivã, dacã femeia nu vrea sã aibã copii, ea obiºnuieºte, la
aromâni, sã ia unghii de catîr, pisate bine, pe care le bea cu apã3.
Se ºtie cã acest animal nu se reproduce.
19. UMFLÃTURI. VARICE. Dupã cum slãbãnogul (Impatiens noli
tangere) care prezintã un fel de noduri, e întrebuinþat ca leac
pentru încheieturile umflate ale bolnavilor de reumatism (v. mai
sus, 5), tot astfel, planta numitã silnic (Clechoma hederacea),
pe care se observã uneori niºte umflãturi care prezintã oarecare
asemãnare cu umflãturile produse de varice, e întrebuinþatã ca
leac contra acestei afecþiuni4.

Asemãnarea numelor
C) Ne vom ocupa acum de o altã categorie de leacuri simbolice. De
¬ 177 astã datã, raportul sau mai bine zis simpatia între boalã ºi leacul
preconizat se întemeiazã numai pe o asemãnare de nume. Dacã numele
pe care i-l dã poporul bolii se aseamãnã întocmai sau i se pare cã
prezintã oarecare asemãnare cu numele unei plante, unui animal
sau al unei pãrþi din trupul animalului, ori chiar al unui obiect
neînsufleþit, acestea sînt recomandate, cu toatã seriozitatea, ca
leacuri ale numitelor boli, ºi poporul nu se îndoieºte o clipã de
eficacitatea lor.
Dãm în cele ce urmeazã o serie de exemple de aceste leacuri
miraculoase, pe care le înºirãm în ordinea alfabeticã a numelor
diferitelor afecþiuni.
1. ARICI. Cînd vitele au arici la picior (un fel de umflãturã ce se
face deasupra copitei la cai ºi la boi), se taie un arici de viu ºi se
pune fierbinte la umflãturã5.
2. BÃªICA CEA REA. Astfel numeºte poporul buba rea sau dalacul,
care se vindecã cu bãºicã de peºte6.
Aceastã ranã infecþioasã se mai vindecã cu beºicuri strînse în
Ziua Crucii7. Beºicuri numeºte poporul pe alocuri buruiana
pãpãlãu (Physalis Alkekengi), al cãrei fruct este o boabã roºie,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leon, Ist. nat. medic.,
Ibidem, 88.
Papahagi, Liter. pop.,
Leon, Ist. nat. medic.,
Ibidem, 79.
Ibidem 16, 103.
Rev. Ion Creangã, IV,

81, 86.
302.
16.
54.
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de mãrimea unei cireºe închisã în caliciul roºu, care e un fel de
punguliþã umflatã ca o bãºicã.
BRÎNCÃ. Planta numitã brîncã sau brînca porcului (Scrophularia nodosa), pentru cã rãdãcinile ei prezintã niºte noduri ce
amintesc umflãturile ce se ivesc la cei bolnavi de brîncã (erizipel),
e întrebuinþatã la noi ca leac contra acestei afecþiuni1. E recomandatã ca leac ºi pentru brînca la porci2. Întemeiaþi pe aceeaºi
signatura rerum, vechii greci recomandau aceastã plantã pentru
vindecarea buboaielor ºi umflãturilor3, ºi tot astfel o gãsim întrebuinþatã astãzi la germani4, la francezi5, la italieni6 etc.
BROASCÃ. În Moldova, poporul numeºte broascã o umflãturã
ce se formeazã sub pielea de la pleoapele ochilor sau chiar a
obrajilor. Babele o lecuiesc atingînd umflãtura cu o broascã
(încuietoare) de la uºã sau de la o ladã, ºi rostind un descîntec7.
Diverse ale umflãturi (gîlci, scrofule, ulcere) sînt denumite de
popor broascã ºi cautã sã le lecuiascã cu batracianul cu aceeaºi
numire. De aceea, o broascã, friptã de vie, se pune la gît pentru
vindecarea gîlcilor8. Tot astfel se vindecau în secolul al XVI-lea,
în Franþa, gîlcile ºi scrofulele9.
La aromâni, scrofulele se numesc broaºte10. Pentru a se vindeca
de ele, se aplicã pe umflãturi broaºte pisate ºi amestecate cu
zahãr, dupã ce li s-au scos mãruntaiele11. Sau : sã iei o broascã ºi
s-o baþi într-o scîndurã ; cînd se va usca broasca, vor pieri ºi
broaºtele de la cel bolnav12.
CHINURI. Dacã cineva se chinuieºte greu înainte de a muri...
sã-l scalde într-o lãutoare fãcutã de lemn de chin (forma dialectalã
pentru «pin»), ºi va muri uºor13.
CÎRCEL. Rãdãcina cãpºunei ºi cîrceii sînt buni ca leac pentru
femeile ce au dureri mari prin pîntece sau cîrcei, în timpul
periodului14.
Sã nu mãnînci cîrcei de la viþa de vie, cã te apucã cîrceii15.

1. Pãcalã, Rãºinari, 253 ; Leon, Ist. nat. medic., 139.
2. Rev. Ion Creangã, II, 299.
3. Dioscuridis, De materia medica, IV, 93.
4. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 1522.
5. Rolland, Flore, VIII, 154.
6. Pedrotti-Bertoldi, Nomi dialettali, 362 urm.
7. ªezãtoarea, I, 83.
8. Leon, Ist. nat. medic., 80.
9. Rolland, Faune, XI, 110.
10. Papahagi, Liter. pop., 290.
11. Ibidem, 289.
12. Ibidem, 316.
13. Gorovei, Credinþi, 2438. În Bucovina se zice cã trebuie scãldat într-o
scãldãtoare de lemn de spin (pronunþat dialectal schin) : Rev. Ion
Creangã, II, 66.
14. ªezãtoarea, XV, 15.
15. Gorovei, Credinþi, 637.
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Contra cîrceilor bolnavilor de holerã se recomandã cîrcei de dovleac1.
Rachiul în care s-au fiert florile ºi ramurile mai tinere ale
acestei plante (cîrligãþicã, Sanguisorba officinalis), se bea contra
crampelor de stomac, cînd te cîrligi de durere2.
7. CÎRTIÞÃ. Poporul numeºte cîrtiþã un fel de noduri ce se fac sub
piele, pe care le capãtã acela care risipeºte multe muºinoaie de
cîrtiþã ; aceste noduri trec dacã se înconjurã fie care din ele cu o
lãbuþã de cîrtiþã de nouã ori, sau dacã se spalã cu apã în care se
pune þãrînã din muºinoaie de cîrtiþã3. Orice umflãturã de naturã
scrofuloasã se cheamã cîrtiþã ; se vindecã învîrtind împrejurul
umflãturilor unul din picioarele dinapoi ale unei cîrtiþe4.
Cînd cineva e bolnav de «cîrtiþã» (bubã sub gît), sã ia o cîrtiþã
ºi sã o omoare între degete, la spate, ca sã nu vadã cîrtiþa5.
Întrebuinþarea cîrtiþei pentru vindecarea scrofulelor e foarte veche.
Între alþii, pomenesc de leacul acesta Plinius6, Marcellus Empiricus7
ºi Sextus Platonicus (secolul al IV-lea d.Hr.)8. În afarã de scrofule,
laba de cîrtiþã are puterea de a vindeca, dupã credinþa celor mai
multe popoare din Europa, tot felul de alte afecþiuni : angina
diftericã, gîlcile, colicile, frigurile, surpãturile, durerile de
mãsele etc. Mai pretutindeni se cere însã ca animalul sã fie omorît
cu mîna, între degete, întocmai ca ºi la noi9.
8. COLÞ DE LUP. Rana pe care o face un lup, muºcînd sau încolþind
o vitã, se cheamã «colþ de lup». Cine mãnîncã carne de vitã încolþitã
face un soi de buboaie care se numesc tot colþi de lup10. Aceºtia
se vindecã cu colþi (dinþi) de lup, arºi ºi pisaþi11.
9. CRÃPÃTURI. Crãpãturile de la nãrile nasului ºi cele de la picioare
se vindecã cu seu de vitã crãpatã12.
10. DROPICÃ. Planta numitã drob sau drobiºor (Isatis tinctoria)
se recomandã, fiartã în scãldãtori, ca leac pentru dropicã13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leon, Ist. nat. medic., 24.
Revista criticã (Iaºi), V, 47.
ªezãtoarea, V, 128.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 73.
Gorovei, Credinþi, 649.
Dextrum quoque pedem ejus (talpae) remedio esse strumis affirmant.
Alii praecidunt caput, et cum terra a talpis excitata tusum digerunt in
pastillos, pyxide stannea, et utuntur ad omnia quae intumescunt, et
quae apostemata vocant, quaeque in cervice sint (Natur. hist., XXX, 12).
7. Talparum capita recisa cum terra sua contunduntur et pro emplastro
adponuntur strumis (De medicamentis, XV, 58).
8. Apud M. Höfler, Organotherapie, 181.
9. Cf. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 401 ; Bächtold-Stäubli, Wb.
des Abergl., VI, 20 urm. ; Rolland, Faune, I, 13 ; VII, 29 urm. etc. ;
Panzer, Mythologie, I, 266.
10. Pamfile, Boli, 25.
11. Leon, Ist. nat. medic., 16.
12. Pamfile, Boli, 25 urm.
13. ªezãtoarea, XV, 27.
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11. FURNICEL. Furunculii, numiþi de popor furnicei, care se aratã
pe piele sub forma unei ridicãturi ce seamãnã cu un muºuroi de
furnici1, se vindecã, spãlîndu-se cu apã fiartã, cu leuºtean ºi cu furnici2.
12. GUªTER. ªopîrlei (Lacerta viridis) poporul îi mai zice ºi guºter,
cuvînt împrumutat din bulgãreºte. Prin guºter, poporul mai
înþelege însã ºi crupul difteric, dupã cum îl numesc ºi bulgarii.
Din pricina acestei omonimii, se întrebuinþeazã la noi, pentru
vindecarea guºterului (crupului difteric), un cap de guºter.
Ca sã aibã leac, guºterului trebuie sã i se taie capul primãvara,
în luna lui martie, cu o para de argint, gãsitã tot în luna martie.
Capul se pãstreazã pînã se usucã, apoi se întrebuinþeazã, fie pisîndu-se
mãrunt ºi suflîndu-se în gît, fie pusã în apã, care se dã bolnavului
de bãut, simplã sau descîntatã (Maglavit). În ªegarcea, se dã
numai apa în care s-a spãlat un guºter, iar în Argetoaia, se pune
împrejurul gîtului chiar guºterul. În Cerãt, ajunge ca cel ce a omorît
un guºter în luna martie sã punã numai mîna pe gîtul bolnavului3.
Afarã de romani, care întrebuinþau aceastã reptilã pentru
vindecarea afecþiunilor de ochi, a bolilor de splinã ºi de ficat, ºopîrla
e folositã ca leac la toate popoarele din Europa. Tot felul de boli
sînt tratate pretutindeni, fie cu animalul întreg, fie cu unul din
organele lui, sau cu întreg corpul lui, uscat ºi redus în praf4.
13. HOLERÃ. Creºte la noi o buruianã spinoasã (Xanthium spinosum)
care este atît de rea, atît de neagrã ºi atît de vãtãmãtoare, încît
românii au numit-o holerã5. În Bucovina, cînd bîntuie holera, se
smulge din pãmînt aceastã buruianã, cu rãdãcinã cu tot, se fierbe
într-o oalã cu apã ºi se dã de bãut celor bolnavi. Alþii scaldã pe cei
ce pãtimesc de aceastã boalã în apa în care au fiert rãdãcini de
holerã. Unii afumã ºi casele cu acest spin, ca sã nu se apropie holera6.
Cine zace de holerã ºi vrea sã scape cu viaþã, sã se tãvãleascã
prin buruiana asta ; zeama de «holerã», fiartã cu sare ºi piper, e
bunã de holerã7 .
Alþii plãmãdesc rãdãcina în rachiu ºi o dau de bãut bolnavilor8.
ªi în Galiþia se întrebuinþeazã aceastã plantã ca leac contra
holerei, dîndu-se bolnavului sã bea ceai fãcut din rãdãcinã de
holerã9. Saºii din Ardeal cred cã se iveºte holera în sat, cînd încep
sã creascã buruieni de acestea pe cîmp10.
1. Bianu-Glãvan, Dicþ. sãnãtãþii, 329.
2. Leon, Ist. nat. medic., 91.
3. Laugier, Etnogr. medic., 81 ; cf. ªezãtoarea, VI, 36 ; Leon, Ist. nat. medic.,
94, 134 ; Pamfile, Boli, 66 ; Jipescu, Opincarul, 74 ; Ghiluºul, I, 10.
4. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 684.
5. Ionescu, Mehedinþi, 330.
6. Marian, în rev. Albina, III, 326 ; cf. Leon, Ist. nat. medic., 41.
7. ªezãtoarea, XV, 42.
8. Pamfile, Boli, 37.
9. Hoelzl, Galizien, 153.
10. Schullerus, Pflanzen, 411.
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14. MAI (FICAT). În mai sã bei vin roºu, cã se înnoieºte maiul1.
Gãlbinarea provenind din vãrsarea în sînge a fierii fabricate de
ficat (maiu), unele babe taie bolnavului o anumitã vînã de sub
limbã cu o para de argint sau cu un cuþitaº, însã tãierea trebuie
fãcutã în luna mai2.
15. MOLEÞI. Aºa se cheamã larvele surdumaºului sau viermelui de
fãinã (Tenebrio molitor), ºi tot astfel se numeºte o boalã a copiilor,
caracterizatã prin fierbinþealã, urdinare ºi uscarea mucoasei nazale.
Dupã o comunicare din com. Pisc, judeþul Dolj, aceastã boalã se
vindecã luîndu-se trei moleþi (larve), care se omoarã în moalele
capului copilului, se ard ºi se pun apoi într-o lingurã cu apã care
se dã de bãut copilului.
Dupã o altã comunicare, tot din judeþul Dolj, se iau nouã moleþi ºi
se omoarã în moalele capului copilului, apoi se pun în mãmãligã
ºi se dau cîinelui sã-i mãnînce.
16. SCRÎNTITURÃ. Luxaþiile ºi fracturile le vindecã poporul cu
buruiana numitã scrîntitoare sau sclintiþã (Potentilla anserina),
aplicînd frunzele pisate pe mîna sau piciorul scrîntit 3.
17. SÎNGERARE. Dacã baþi o vitã cu o nuia de lemn de sînger
(Cornus sanguinea), ea îndatã sîngereazã4.
Infuzia de frunze de sînger se întrebuinþeazã contra scurgerilor
de sînge5.
18. SLÃBICIUNE. Planta numitã slãbãnog sau slãbãnoagã
(Impatiens noli tangere) se fierbe, cu rãdãcinã cu tot, ºi se fac bãi
cu ea pentru oamenii ºi copiii slabi de mîini ºi de picioare6.
O altã plantã (Salvia pratensis), numitã tot slãbãnog, fiartã ºi
amestecatã cu spirt, este întrebuinþatã ca unguent în cazuri de
slãbãciune (durere în picioare)7.
19. SOARE SEC. Poporul numeºte astfel durerile de cap produse de
insolaþie. Mai pretutindeni i se descîntã bolnavului ºi-l afumã cu
floarea soarelui (Helianthus annuus)8.
Descîntecul de soare sec se face adesea ocolindu-se capul suferindului cu 9 pietricele de gîrlã... pe cînd el se uitã sã vadã soarele
într-un vas cu apã neînceputã9.
20. SOMN. Dacã nu poate dormi copilul, se scaldã cu somnoroasã
(Laserpitium prutenicum)10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ªezãtoarea, I, 128 ; Rev. Ion Creangã, XII, 45 ; Gorovei, Credinþi, 127.
Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 78.
ªezãtoarea, III, 175 ; Laugier, Etnogr. medic., 87, 91 ; Pãcalã, Rãºinari, 268.
ªezãtoarea, XV, 120 ; Gorovei, Credinþi, 3417.
Leon, Ist. nat. medic., 65.
Leon, Ist. nat. medic., 66.
Revista criticã, (Iaºi), V, 52.
Pãcalã, Rãºinari, 252 ; Laugier, Etnogr. medic., 82 ; cf. Leon, Ist. nat.
medic., 38 urm.
9. Teodorescu, Poezii pop. 396 ; cf. Laugier, Etnogr. medic., 82.
10. Sevastos, Cãlãtorii, 48.
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Inelele fluturelui inelat (Gastropacha neustria), numite ºi stupitul
cucului sau somni, somniºori sînt ouãle femelei acestui fluture
ºi li se zice astfel pentru cã stau adormite pînã în primãvarã, cînd
se clocesc1. Copiilor ce nu pot dormi li se pune la grumazi aceºti
somniºori2. Mai e credinþa cã inel de fluture inelat fãrã soþie de
vei afla, dã-l la un copil mic, cã de nu, te vei face somnoros3.
21. ªOPÎRLAIÞÃ. Astfel numeºte poporul angina diftericã. De
ºopîrlaiþã poþi scãpa dacã fierbi buruiana ce se cheamã «ºopîrlaiþã»
(Parnassia palustris ºi Veronica orchidea) ºi zeama ei o þii în
gurã, iar tuljenaºii îi pui pe-o peticã ºi-i legi în jurul gîtului4.
E bunã ºi ca leac pentru vite :
Boala de ºopîrlaiþã este cea mai primejdioasã pentru viþei, de
care se tãmãduiesc cu zamã de buruianã ce se numeºte ºopîrlaiþã,
fiartã în apã, sau cu ºopîrlã verde, care sã se omoare în apã ºi
scurgîndu-se sîngele acolo, sã li se dea sã bea5.
22. TUSE MÃGÃREASCÃ. Aºa numeºte poporul tusea convulsivã a
copiilor, pentru cã atunci cînd rãsuflã, în mijlocul acceselor de
tuse, scot un fel de zbieret ca al mãgarului. De aceea ºi germanii
o numesc, în unele regiuni, Eselshusten6, ºi tot astfel, ungurii :
szamárhurut. Tot aºa în limbile balcanice : bulg. magareka
kalica, sîrb. magareäi kaalj, grec. mod. gai>dourovbhca".
Printre leacurile recomandate la noi citãm urmãtoarele :
a) Sã se dea de bãut bolnavului lapte de mãgãriþã7. Tot astfel la
bulgari ºi la persani8.
b) Se stoarce baligã de mãgar nemirositã ºi zeama se dã bolnavului
s-o bea9.
c) Se afumã pacientul cu baligã de mãgar10.
d) Bolnavul trebuie sã pupe un mãgar sub coadã 11. E curios cã un
leac aproape identic se recomandã tocmai în Franþa : Il suffit
dembrasser la tête dun jeune âne, entre des deux oreilles, par
les petits enfants, pour que ceux-ci soient préservés des
convulsions12. La romani se recomanda, pentru vindecarea
guturaiului, sã se sãrute pe bot un catîr13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marian, Insectele, 287.
Ibidem, 289.
Ibidem.
ªezãtoarea, III, 12 ; XV, 130.
Drãghici, Iconomia, 15.
Höfler, Krankheitsnamen, 246 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 20.
Leon, Ist. nat. medic., 97 ; Laugier, Etnogr. medic., 99 ; Gr.-Rigo, Medic.
pop., I, 179.
8. Strauss, Bulgaren, 403 ; Sbornik, XXX, 19 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 25.
9. ªezãtoarea, IV, 30 ; Leon, Ist. nat. medic., 97 ; Pamfile, Boli, 52.
10. ªezãtoarea, IV, 30 ; Leon, Ist. nat. medic., 97 ; Laugier, Etnogr. medic., 99.
11. Ibidem.
12. Perrot, Folkl. bourbonnais, 10.
13. Gravedinem invenio finiri, si quis nares mulinas osculetur (Plinius,
Natur. hist., XXX, 12).

330

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

23. ULCIOR. Din punctul de vedere etimologic, ulciorul sau urciorul
la ochi (lat. hordeolum) n-are nici o legãturã cu vasul numit
urcior sau ulcior (lat. urceolus). Cu toate acestea, din cauza
acestei omonimii, poporul a stabilit o legãturã între furunculul
care se formeazã pe pleoapã ºi între vasul pentru apã. Astfel :
Dacã bei apã din urcior, faci «urcior» la ochi 1. Sã nu te speli
pe faþã din urcior, cã faci «urcioare» la ochi2.
Cînd ai ulcior la ochi, sã te uiþi printr-un gît de ulcior, cã-þi
trece3.

Se vindecã ulciorul, dacã-l atingi cu tinã de pe fundul unui ulcior
de apã4.
24. URECHI (boli de). Existã o insectã numitã urechelniþã (Forficula
auricularia), despre care poporul are credinþa absurdã cã intrã în
urechea omului, cînd doarme, ºi poate sã-i gãureascã timpanul.
Credinþa aceasta e foarte rãspînditã, dupã cum dovedesc numirile
ei în diferite limbi : germ. Ohrwurm, engl. earwig, franc. oreillère
ºi perce oreille, prov. aurieiro, catal. papa-orelles, sîrb. uholaza etc.
Din cauza acestei credinþe, de o parte, din cauza asemãnãrii de
nume, de altã parte, poporul stabileºte o legãturã între insecta
numitã urechelniþã ºi anumite boli de urechi :
O femeie însãrcinatã sã nu omoare o «urechelniþã», cãci copilul
ce va naºte va face urechelniþã, adicã bube în dosul urechilor5.
Cînd se despoaie urechile la copii, se prinde o urechelniþã, se
arde, se piseazã, se plãmãdeºte cu unt proaspãt ºi se face un fel de
alifie care se pune pe bubã6.

25. ZBURÃTOR. Zburãtorul sau lipitura se vindecã cu pana
zburãtorului (Lunaria annua) ºi cu zburãtoare (Epilobium)7.

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

Rev. Ion Creangã, V, 244.
ªezãtoarea, XII, 157, 170 ; Gorovei, Credinþi, 4536 ; Pãcalã, Rãºinari, 160.
Gorovei, Credinþi, 3875 ; Pamfile, Boli, 66.
Pãcalã, Rãºinari, 271.
Marian, Insectele, 486.
Ibidem ; Leon, Ist. nat. medic., 109.
Ibidem, 137.
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Capitolul II

Descîntecele
Descîntatul ºi descîntãtoarea
Pornind de la credinþa cã bolile sînt de origine supranaturalã, fie cã ¬ 178
sînt trimise ca o pedeapsã dumnezeiascã, fie cã sînt opera duhurilor
necurate sau sînt datorate uneltirilor duºmane, poporul cautã
vindecarea în mijloace adecvate.
Îndatã ce mama îºi vede copilul cã nu se simte prea bine, cînd
acesta dã semne vãdite cã începe sã boleascã, aleargã la o babã
lecuitoare. Tot astfel ºi omul matur, cînd i s-a vîrît boala în trup începe
sã tînjeascã. Se duce la babã sau e chematã acasã, ºi numai cînd
mijloacele întrebuinþate de una sau chiar de mai multe babe au dat
greº ºi bolnavul nu dã nici un semn de îndreptare, se recurge  in
extremis  ºi la consultarea unui doctor. Dar, în cele mai multe
cazuri, ajutorul lui nu mai poate fi de nici un folos, cãci boala e prea
înaintatã ºi nu mai e chip de scãpare.
Primul mijloc la care recurge baba e descîntatul însoþit de anumite
practici, fãrã de care cuvintele rostite n-au nici un efect. La acestea
se adaugã ºi diverse leacuri empirice, de care ne vom ocupa mai
tîrziu.
Poate sã descînte oriºicine, tînãr sau bãtrîn, dar pentru ca sã fie
cineva sigur cã descîntecul va fi cu leac, trebuie sã se adreseze unei
femei bãtrîne, unei babe sau bãbãrese, cum i se zice pe alocuri1. Dar
prima condiþie pe care trebuie s-o îndeplineascã descîntãtoarea e sã
fie curatã, adicã sã nu fie la lunã, sã nu fi avut în ziua aceea sau de
multã vreme (dacã e bãtrînã) contact cu un bãrbat, sã fie spãlatã ºi
primenitã2. Unele descîntãtoare postesc în ziua în care au sã descînte3.
Altele, înainte de a rosti descîntecul, îºi fac cruce, bat cîteva mãtãnii,
zic Doamne ajutã! sau Tatãl nostru ºi apoi încep sã descînte4.
În genere bãrbaþii nu descîntã, ºi numai în cazuri foarte rare se
gãseºte cîte un unchiaº care sã ºtie sã descînte ºi la care se face apel.
În Basarabia, se admite sã descînte ºi un bãrbat, dar numai în cazuri
excepþionale, cînd e la drum ºi i s-a deocheat dobitocul. Descîntecul,
în acest caz pe care-l cunosc bãrbaþii, e caraghios ºi jigneºte sentimentul
religios : urineazã pe dobitocul deocheat, zicînd Tatãl nostru5.
1. Gorovei, Descîntecele, 87 urm. ; Clopotiva, 456 ; cf. Marian, Naºterea, 349.
2. Rev. Ion Creangã, I, 88 ; ªezãtoarea, III, 143 ; Voronca, Datinele, 1144 ;
Clopotiva, 456. Tot aºa ºi la românii din Meglenia (Papahagi, Megl.
Rom., I, 104).
3. Marian, Descîntece, 98.
4. Ibidem ; Clopotiva, 456.
5. Bul. Inst. Soc. Rom. din Basarabia, I, 74.
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Sînt cazuri în care descîntã mai multe persoane. Astfel, în judeþul
Timiº (dupã o comunicare), pentru spurc, de care suferã copiii mici,
descîntã o babã ºi o fetiþã de 7-8 ani. Ele îºi dau una alteia boabe de
mãlai mãrunt ºi seminþe de cînepã ºi rostesc amîndouã descîntecul.
De cãþei de turbã, în judeþul Baia (comuna Cotîrgaºi), trebuie sã
descînte doi bãrbaþi ºi o femeie, ori douã femei ºi un bãrbat. Dacã
descîntã o singurã persoanã, trebuie sã repete descîntecul de 9 ori1.
Uneori, în judeþul Romanaþi, li se descîntã copiilor de deochi de
cãtre 9 babe vãduve2.
În Valea Almãjului (Bãnat), se descîntã de Milostîvnice (= Iele)
de o babã, însoþitã de 8 fete. Se duc cu toatele, împreunã cu bolnavul,
la rîu, ducînd fiecare cîte o chitã de un singur fel de floare. Baba udã
chita ei cu apã, loveºte cu ea pe bolnav în cap ºi zice :
Hai la rost, la rost,
Sã meargã snaga (= puterea) unde-a fost,
Mai vîrtos de cum a fost.

Cele 8 fete rostesc ºi ele aceleaºi cuvinte ºi-l ocolesc pe bolnav de
trei ori. Descîntecul se repetã de trei ori3.
Rareori, descîntecul nu e rostit de babã, ci de o altã persoanã.
Pentru a descînta de spurc, baba cautã un copil sau bãrbat, fatã
sau femeie, dupã cum ºi bolnavul este copil sau bãrbat, fatã sau
femeie, care s-a nãscut într-o sîmbãtã, ºi-l pune sã spunã descîntecul
dupã ea4.
Babele sînt convinse cã darul de a lecui îl au de la Maica Domnului
sau de la Iele, în urma unei boli grele, în care timp sufletul lor e
purtat de Iele prin vãzduh ºi le-nvaþã sã lecureascã. De asemenea
cred cã le vine în ajutor Sfînta Vineri, pe care o serbeazã prin
nelucrare ºi post5. Alte babe spun cã au învãþat descîntecele, în vis,
de la Maica Domnului.
Ca sã aibã leac descîntecul, trebuie sã-l furi : tragi cu urechea
cînd baba descîntã ºi-l înveþi prin furarea ºoaptelor, în întregime
sau numai cîte o frînturã din el6. Aceste crîmpeie de descîntece sau
descîntecele întregi pe care le-ai furat trebuie sã le spui de mai
multe ori, cînd þeºi la argea sau în timpul cununiei, ºi atunci sînt
mai cu leac7.
Descîntecul nu trebuie spus nimãnui, cãci altfel îºi pierde leacul.
Aceastã credinþã e generalã. Îºi mai pierde leacul ºi descîntecul spus
cuiva mai în vîrstã decît tine8. Ca sã nu-ºi mai piardã leacul, în cazul
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ªezãtoarea, III, 138.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 96.
An. Arh. de Folkl., III, 141.
Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 171.
Leon, Ist. nat. medic., 18.
Voronca, Datinele 531 ; Leon, Ist. nat. medic., 18 ; Ghiluºul, I, 11-12,
24 ; Rev. Ion Creangã, VII, 87.
7. Ibidem, (din jud. Maramureº) ; comunicare din jud. Timiº.
8. Ghiluºul, I, 11-12, 24 ; Rev. Ion Creangã, VII, 26.
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acesta, e bine sã þii o lespede sub brîu1. Dacã deosebirea de vîrstã e
numai de 2-3 ani, i se poate spune cuiva descîntecul, fãrã sã-ºi piardã
leacul. În genere, mama transmite cîte un descîntec, mai ales cel de
deochi, fetei sale, cînd e sã intre în horã. Uneori ºi fetiþele de
10-12 ani învaþã de la mama sau de la bunica lor cîte un descîntec de
deochi, ca sã-ºi poatã descînta singure, cînd vor fi deocheate de
flãcãiaºi. Mai tîrziu, învaþã ºi alte descîntece, dar abia la cîþiva ani
dupã ce s-au mãritat.
Cînd a învãþat cineva un descîntec, înainte de a se apuca sã
descînte cuiva, trebuie sã se ducã la o salcie ºi sã zicã : Cum s-a
prins salcia asta pe pãmînt, aºa sã se prindã ºi descîntecul meu
(comunicare din judeþul Dolj).
Descîntãtoarea nu-ºi descîntã niciodatã singurã, cã e fãrã folos :
n-are leac. Se duce la o femeie mai bãtrînã, sau la nevoie chiar la una
mai tînãrã decît dînsa, ºi aceasta-i descîntã. Dacã însã nu se gãseºte
în satul ei o descîntãtoare bunã, pune caii la cãruþã ºi se duce în alt
sat, unde ºtie cã e una. Alteori, descîntãtoarea, cînd e bolnavã, învaþã
pe cineva mai mic din casã cum sã-i descînte, ºi-i trece.
Descîntecul n-are leac dacã o mamã descîntã unui copil al ei,
afarã numai dacã-ºi pune o lingurã în brîu.
Pentru anumite afecþiuni, bolnavul poate sã-ºi descînte ºi singur.
Aºa de pildã, cel ce are guºã, în timpul cînd toacã popa de vecernie,
sîmbãtã seara, ia un ac ºi împunge uºor guºa sau se bate peste gurã
cu un bãþ de alun, zicînd : Popa toacã. Guºa seacã. Sau, cînd vede,
vara, curcubeul bînd apã din pîrîu, i se recomandã sã se dea de 3
ori peste cap ºi sã zicã : Curcubeu, de unde bei ? Bea din guºa mea!2.
Cînd are cineva bube, sã se spele în zile de sec  ca sã sece  cu rouã,
pînã nu rãsare soarele ºi sã-ºi descînte astfel : Cum trece roua de
soare. ªi spuma de mare, Aºa sã treacã rãul meu de pe mine3. Cînd
omul s-a îmbolnãvit de insolaþie (soare sec, bãtaie de soare la cap,
în-de-soare), ia o cofã cu apã neînceputã ºi o þine astfel ca soarele sã
se reflecteze într-însa. Bolnavul, cu ochii aþintiþi asupra cofei,
rosteºte de 3 ori descîntecul : Eu credeam cã soarele-i în capu meu,
Dar el e în botã4. În Bucovina, bolnavul ia 9 surcele de la tãietor
(trunchiul sau locul unde se taie lemnele) ºi se duce cu ele la o apã
curgãtoare. Ajuns acolo, ia pe rînd surcelele ºi le aruncã peste cap,
rostind la fiecare aruncãturã descîntecul : În-de-soarea-n apã,
Sãnãtatea-n cap5.

1. Rev. Ion Creangã, V, 117.
2. ªezãtoarea, II, 71 ; Voronca, Datinele, 870 ; Leon, Ist. nat. medic., 6. În
judeþul Dorohoi se vindecã ºi broasca (umflãturã sub pleoape sau sub
pielea obrajilor) în felul acesta : Cînd toacã la bisericã, bolnavul însuºi
sã ia o lingurã pãrãsitã ºi sã rosteascã de 9 ori : «Popa toacã, Broascã
seacã» (ªezãtoarea, I, 83).
3. Ibidem, 7.
4. Pãcalã, Rãºinari, 247.
5. Marian, Descîntece, 116 urm.
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Se întîmplã uneori ca descîntãtoarea sã îndure unele neajunsuri
sau chiar sã se îmbolnãveascã ºi ea, încercînd sã-l lecuiascã pe altul.
Astfel, în judeþul Dolj (dupã o comunicare), se zice cã i se aratã
Sfintele, o îmbolnãvesc cu dureri de cap, cu ameþeli ºi o ameninþã cu
moartea, dacã nu li se supune, iar în schimb o învaþã sã descînte. În
Bucovina, pe baba cãreia-i descîntã cuiva mai în vîrstã decît dînsa o
doare capul ºi ea nu mai poate dormi liniºtitã ca altãdatã1. De
spãriet e greu sã culegi descîntece, cãci babele se tem sã nu vie
boala peste ele2.
Cînd, în timpul ce se descîntã cuiva de o boalã, se aflã un copil
mic în casã, i se presarã cenuºã sau sare pe cap, ca sã nu se prindã
de copil boala aceluia cãruia i se descîntã3.
În genere, pentru lecuit, babele descîntã în zilele de post sau
zilele de sec (lunea, miercurea ºi vinerea), ca sã sece boala, dar se
poate descînta ºi în celelalte zile lucrãtoare ale sãptãmînii, cînd e
nevoie absolutã. Dar aceste reguli nu sînt pãzite cu stricteþe, variind
dupã babe, dupã regiune ºi uneori dupã felul bolii. Astfel, în zilele de
post, se descîntã mai ales de bube dulci, de bãºicã, de cel pierit,
de abubã etc. ; pe cînd, de albeaþã, se descîntã în orice zi, de frupt
sau de post4. Numai de fapt nu se poate descînta în zi de post5.
Duminica nu se descîntã niciodatã6. De asemenea nu e îngãduit
sã se descînte într-o zi de sãrbãtoare sau în sãptãmîna mare. Sînt ºi
sãrbãtori mai mãrunte, aºa-numitele sãrbãtori bãbeºti, în care nu
se cade sã se descînte. Astfel : Miercurea strîmbã, din sãptãmîna
mare (de la începutul pãresimilor), nu se descîntã de nici o boalã,
afarã numai de brîncã neagrã7.
Nu se descîntã de Florii, cã e rãu de pocituri8.
La Joi-mari (Joia Patimilor), nu e permis sã se descînte9.
Nu se descîntã în Proorul Sf. Gheorghe (ajunul Sf. Gheorghe)
decît copiilor bolnavi de pojar10.
La Circovul Mãrinii (16 iulie), nu se descîntã11. De asemenea la
Sf. Ilie12 ºi la Vinerea mare (Cuvioasa Paraschiva)13.
La Filipi (începutul postului Crãciunului) nu se poate descînta
decît de purici14.
1. Marian, Descîntece, 192.
2. ªezãtoarea, II, 130.
3. Voronca, Datinele, 186, 1210.
4. Marian, Descîntece, 6, 42, 47, 86 etc.
5. Ibidem, 124.
6. Ibidem, 162, 192.
7. Laugier, Etnogr. medic., 58.
8. Ibidem, 63.
9. Ibidem.
10. Ibidem, 65.
11. Ibidem, 69.
12. Ibidem, 70.
13. Ibidem, 71.
14. Ibidem.
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Se descîntã în cele mai multe cazuri înainte de rãsãritul soarelui
sau dimineaþa, pe nemîncate ori pe nespãlate1. Seara sau noaptea,
numai în cazuri grave.
Unele descîntece se repetã de 9 ori pe zi. Atunci se descîntã de 3
ori dimineaþa, de 3 ori la prînz ºi de 3 ori înainte de apusul soarelui2.
Niciodatã nu se descîntã cînd e lunã nouã sau cînd creºte luna, ci
totdeauna cînd e luna pe sfîrºite, ca sã se sfîrºeascã ºi boala3.
Descîntecul, ca sã aibã leac, trebuie sã fie rãsplãtit. Nici o
descîntãtoare nu descîntã fãrã platã. Înainte se mulþumeau cu cîþiva
gologani, cu cîteva ouã, cu cîte un pui de gãinã sau cu un colac. De aci
ºi locuþiunea cu care sfîrºeau pe vremuri unele babe descîntecul :
Leac ªi babei colac4. Acum însã, cînd banii ºi-au pierdut din
valoarea de mai-nainte, cînd viaþa s-a scumpit, ºi plata descîntãtoarei a
crescut. E drept cã banii nu i se dau babei în mînã, ci se pun jos, pe
masã sau pe o laviþã, de unde-i ia descîntãtoarea.
Multe din credinþele noastre privitoare la descîntat, la regulile
observate pentru transmiterea descîntecului unei alte persoane etc.
le regãsim ºi la alte popoare5.

Boli pentru care se descîntã
Babele ºtiu sã descînte pentru peste ºaizeci de boli, dar rar se gãseºte ¬ 179
cîte una care sã ºtie sã descînte mai mult decît pentru 15-20 de boli.
Unele nu cunosc decît trei-patru descîntece ba chiar mai puþine6, dar
toate se pricep sã descînte de deochi. În afarã de descîntece pentru
boli, se mai descîntã, se vrãjeºte sau se desface de argint viu, de
aruncãturã, de dat, de dragoste, de duºmani, de fãcãturã sau de fapt,
de Iele, de întors, de judecatã, de pazã, de ursitã etc.
Însemnãm în cele ce urmeazã afecþiunile pentru care se descîntã,
pentru unele mai des, pentru altele mai rar, cãci parte din aceste
boli se trateazã adesea numai cu leacuri empirice, fãrã sã li se
descînte.
Bolile gîtului : amigdalitã (gîlci), anginã diftericã, crup difteric (guºter,
ºopîrlaiþã, bolfe), struma (guºã).
Bolile pieptului : bronºitã (tuse), pneumonie (junghi, cuþit, þeapã),
tuberculozã pulmonarã (ofticã).
Bolile aparatului circulator ºi ale sîngelui : scrofulozã (scrofuri, jolnã),
scorbut (studeniþã), reumatism articular (mîlcaviþã), reumatism
poliarticular acut (întîmpinat, tîmpinãturã).
1.
2.
3.
4.
5.

Marian, Descîntece, 129, 317, 321.
Ibidem, 38 ; Rev. Ion Creangã, III, 281.
Marian, Descîntece, 76, 157, 162, 175, 198 ; ªezãtoarea, II, 72 etc.
Cf. Pãsculescu, Lit. pop., 120.
Cf. Seyfarth, Zauberei, 68 urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I,
1126 urm., 1162 urm. ; Jungbauer, Volksmedizin, 95 urm. ; Grimm,
Mythologie, II, 462 ; Gennep, Dauphiné, 476 urm. ; Strauss, Bulgaren,
383 urm. etc.
6. Clopotiva, 475 urm.
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Bolile gurii : abces alveolar (abubã), carie dentarã (durere de mãsele,
vivor).
Boli de stomac ºi de intestine : colici intestinale (izdat, surdumaºi),
dispepsie (rînzã), indigestie (aplecate), constipaþie (încuiere), icter
(gãlbinare), cancer (rac, tãtarcã), pelagrã (pîrlealã, jupuialã),
hemoroizi (trînji).
Bolile organelor sexuale : sifilis (cel pierit, sfrenþe), impotenþã (bãrbatul
legat).
Boli infecþioase : febrã tifoidã (lingoare, tifos), febrã palustrã (friguri),
farcin (cîrtiþã), alcoolism (beþie).
Boli de piele : urticarie (blîndã), impetigo (pecingine), furunculi (bube,
buboaie, zgaibe), scabies (rîie), erizipel (brîncã, orbalþ), antrax,
pustulã malignã (dalac, bubã rea, bubã neagrã, bãºicã rea), nevi,
veruci (negi, negei).
Leziuni externe ºi chirurgie : contuzii (izbituri, pãlituri), muºcãturi
(de ºarpe etc.), rabies (turbare), adenitã (uimã), chist sebaceu
(broascã), luxaþii (scrîntituri).
Bolile creierului ºi ale sistemului nervos : congestie, insolaþie (soare sec,
în-de-soare), apoplexie, hemiplegie (dambla, sãgetãturã), epilepsie
(boala copiilor).
Boli de ochi : oftalmie în genere (durere de ochi), leucom (albeaþã),
chalazion (ulcior).
Boli de urechi : otitã (nãjit).
Bolile copiilor : impetigo (rofii, spurcat), atrepsie (socote, boalã cîineascã), eclampsie (apucat), tetanos (strîns), colici intestinale
(mãtrice), dizenterie (lamoste), gastro-enteritã (babiþe), ascarizi
(limbrici), rujeolã (pojar, cori), trismus, parotidã epidemicã (fãlcariþã), eczemã (bube dulci), insomnie (plînsori, muma-pãdurii). Mai
sînt apoi descîntece de sperieturã, de samcã ºi, în special, de deochi.
Pentru anumite boli, mai grele sau mai uºoare, nu se descîntã
niciodatã, recurgîndu-se numai, pentru vindecarea lor, la practici
magice sau la leacuri empirice. Astfel, pentru : astm (nãduf,
înecãciune), diaree (urdinare), dizenterie la adulþi (treapãd cu sînge,
vintre), pirosis, hiperclorhidric (jig, jeguialã, ojig), tenia (panglicã,
cordea), anurie, strangurie (zãprealã), incontinenþa urinei (piºatul
în pat), blenoragie (sculament, frînturã în vis), variolã (vãrsat,
bubat), holerã, ciumã etc.

Forma descîntecelor
¬ 180 Mai toate descîntecele sînt alcãtuite din versuri, în care rima e
formatã uneori de o simplã asonanþã sau lipseºte cu totul.
Unele sînt lungi, chiar foarte lungi (de peste 150 de versuri), pe
cînd altele sînt uneori aºa de scurte, cã se reduc abia la cîteva
cuvinte. Astfel, pentru soare sec, în afarã de cele douã descîntece
scurte pe care le-am citat mai sus (¬ 178), mai pomenim urmãtoarele :
Fugi, soare sec, Cã te-ajunge paiu sec1, sau Ieºi soare sec, Cã
1. Laugier, Etnogr. medic., 126.
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te-ajunge cel viu1. Altul, ceva mai lung : Fugi, soare sec, Cã te-ajunge
izbitura, ªi-þi rupe dinþii ºi gura2. Un descîntec de scurtã, din judeþul
Tecuci : Treci, scurtã, Cum te-ajunge, Cum te frige3. La Rãºinari
(judeþul Sibiu), se recomandã celui ce suferã de bubã vînãtã sã
bage degetul bolnav în apa fierbinte în care se spalã rufele ºi sã zicã :
Opãresc bubele, Nu rufele4. Un descîntec de buboi din judeþul
Baia : Din vîrv te sec, Din vîrv te sec, Din rãdãcinã Te fac fãinã5.
Un descîntec de brîncã, din judeþul Vîlcea : A plecat furca cu
brînca, Furca a venit, Dar brînca n-a mai venit6. În judeþul Neamþ,
se rosteºte de 3 ori urmãtorul descîntec pentru gîlci : Pãsat pisat,
Pãsat nepisat, Gîlca a secat7. La Rãºinari cînd li se face copiilor o
puºcheà pe limbã, mamele îi învaþã sã iasã afarã, noaptea, ºi,
uitîndu-se la o stea, sã rostescã urmãtorul descîntec : Stè (= stea),
Pustè (= puºchea), Du-te de pe limba mè!8. Aiurea, descîntecul de
puºcheà e rostit sub formã de dialog (v. ¬ 191). În Banat, pentru
urcior se descîntã astfel : Ham, ham, negoci 9, Cît oi fi eu cîne, Atît
sã fii pînmîne10. Acelaºi descîntec, în judeþul Teleorman : Am, am,
urcior Burcior, Nici eu cîine, Nici tu pînã mîine11.

Limba descîntecelor
Cele mai multe descîntece fiind foarte vechi, limba lor prezintã ¬ 181
adesea arhaisme preþioase în ce priveºte fonetismul, morfologia,
lexicul ºi sintaxa lor. Singurul care s-a ocupat pe larg de aceste
particularitãþi ce se constatã în descîntece este regretatul Ovid
Densusianu12. Mai tot ce poate interesa limba descîntecelor gãsindu-se
în studiul marelui nostru filolog dispãrut, nu revenim asupra acestei
chestiuni decît pentru a adãuga cîteva amãnunte care i-au scãpat
din vedere.
Din punct de vedere al morfologiei, relevãm dintr-un descîntec de
scrîntit, cum e întrebuinþat la moþi, urmãtoarele versuri :
Te mîi cu cuvîntu meu
ªi cu al lui Dumnezeu ;
Din poala-i sîntã Mãrie
Leacu amu sã-i fie! 13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alexici, Texte, I, 210.
Laugier, Etnogr. medic., 126 ; cf. ªezãtoarea, IX, 31.
Pamfile, Boli, 61.
Pãcalã, Rãºinari, 251.
ªezãtoarea, VI, 91.
Tocilescu, Mater. folkl., 1524.
Dupã o comunicare.
Pãcalã, Rãºinari, 246.
În alte localitãþi în loc de negoc¹, se zice minigoc¹.
Culeasã personal.
ªezãtoarea, VI, 84.
Vezi Grai ºi suflet, IV, 351 urm., 125 urm.
An. Arh. de Folkl., V, 156.
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Tot în graiul moþilor, dintr-un descîntec de foale :
Din poala i Sîntã Mãrie
Leacu acuma sã-i fie!1.
Construcþia de gen.-dat. i Sîntã Mãrie (= Sfintei Mãrii) e foarte
veche. O întîlnim pentru întîia oarã în Palia de la Orãºtie (1581-1582) :
mueriei tale ii Sara fi-va fecior2 ºi, în alt loc : spuserî iarî ii Tamar¾
(= nuntiatumque est Thamar)3. În cele douã secole urmãtoare, mai
întîlnim cîteva exemple de acestea în documente.
Lãsînd la o parte unele cuvinte arhaice care apar în descîntece ºi
nu mai sînt înþelese de cei mai mulþi, gãsim uneori cîte un cuvînt,
sau chiar mai multe cuvinte înºirate, care n-au absolut nici un înþeles
în româneºte ºi care n-au fãcut niciodatã parte din vocabularul limbii
noastre. Ce sã însemne aceste cuvinte ?
Descîntecele tuturor popoarelor cuprind cuvinte fãrã nici un sens
sau sînt alcãtuite în întregime din cuvinte neînþelese, fie cã s-a fãcut
aceasta dinadins, cu intenþia de a-l impresiona pe ascultãtor ºi de
a-l face sã creadã în virtutea lor magicã ºi lãsîndu-l sã-ºi închipuie
cã au o origine supranaturalã, fie cã au fost aºa de alterate în
decursul veacurilor, încît apar în zilele noastre cu totul lipsite de
înþeles. Ni s-au transmis, din Orient ºi din Antichitatea clasicã,
nenumãrate formule de acestea, înregistrate în papirusurile magice
sau de cãtre scriitorii greci ºi latini. Gãsim la agronomul Caton un
descîntec de felul acesta contra scrîntiturii. Reproducem întreg
pasajul :
Descîntecul vindecã adesea scrîntiturile : ia o trestie verde,
lungã de 4-5 picioare, tai-o la mijloc ºi doi oameni s-o þie pe picioarele
(coapsele) tale ºi începe sã descînþi : in alio.s.f. motas vaeta, daries
dardaries astataries dissunapiter... Dacã membrul e scrîntit sau
rupt, repetã acest descîntec în toate zilele, sau pe cestãlalt, în caz
de e rupt : huat hanat huat ista pista sista, domiabo damnaustra ;
sau : huat haut haut ista sis tar sis ardannabon dunnaustra4 .

Marcellus Empiricus (care a trãit în secolul al V-lea) ne sfãtuieºte
urmãtorul descîntec, cînd ne-a intrat ceva în ochi : Cu cinci degete
pipãind ochiul, sã rosteºti de trei ori : tetunc resonco bregan gresso, ºi
sã scuipi de trei ori5. Sau : Sã freci ochiul ºi sã rosteºti de trei ori
descîntecul : inmon dercomarcos axatison ºi sã scuipi de trei ori6.
Pentru a opri curgerea sîngelui, ne recomandã descîntecul : socnon
socnon, rostit de ºapte ori sau de cîte ori vrei7, sau sirmio sirmio,
repetat de 99 de ori8. Contra durerilor de mãsele, ne sfãtuieºte sã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

An. Arh. de Folk., V, 156.
Gen., XVIII, 10.
Ibidem ; Gen., XXXVIII, 13.
De re rustica, 160.
De medicamentis, VIII, 170.
Ibidem, VIII, 171.
Ibidem, X, 55.
Ibidem, 56.
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repetãm de 7 ori descîntecul : argidam margidam sturdigam1. De
felul acestora ne mai învaþã o mulþime de alte descîntece, dar ne
oprim aici.
Toate cuvintele din descîntecele de mai sus ale scriitorilor latini
n-au absolut nici un înþeles. Ele sînt, fãrã îndoialã, deformãri ale
unor descîntece strãine, greceºti sau orientale, care s-au tot alterat
cu timpul în aºa fel, cã azi e cu neputinþã sã se reconstituie forma lor
primitivã ºi înþelesul pe care-l vor fi avut.
Trecînd acum la formulele de descîntece româneºti cu cuvinte
neînþelese sau în întregime fãrã nici un sens, vom examina în special
cele rostite pentru vindecarea muºcãturii de ºarpe.
a) Primul descîntec e rostit astfel în com. Broºteni (judeþul Baia) :
Istiþã peºtiþã
Prinsã de peliþã
Peliþa de os
Os de sãnãtos etc2.
În numeroasele variante ale acestui descîntec pe care-l gãsim în
colecþiile de folclor, primele douã cuvinte apar modificate în fel ºi
chipuri. Citãm o parte din ele : uitiþã pestriþã ; istriþã pestriþã ;
estriþã pestriþã ; hèstriþã pèstriþã ; esdriþã pestriþã ; lestriþã
pestriþã ; liºiþã pestriþã ; leptiþã pestriþã ; igliþã... pistriþã ; ingliþã
presliþã ; ediþã pestriþã ; idiþã pestriþã ; idiþã, idiþã ; iudiþã iudiþã ;
dediþã pestriþã ; ederã pestriþã ; iederiþã pestriþã ; liþã pestriþã ;
jurjiþã pestriþã ; veveriþã pestriþã ; selivestiþã pestriþã etc.3
Ce poate sã însemne cuvîntul istiþã sau celelalte deformãri ale
acestui cuvînt pe care le-am citat ?
Afarã de descîntecele noastre moºtenite din timpuri strãvechi ºi
transmise din generaþie în generaþie pînã în zilele noastre, au
mai pãtruns în popor ºi descîntece împrumutate de la popoare vecine
iar altele pe cale cãrturãreascã. Acestea, traduse din greceºte sau
din slavoneºte, au fost opera cãlugãrilor din mãnãstiri ºi a popilor.
În aceste traduceri, unele cuvinte neînþelese sau rãu interpretate
vor fi fost lãsate cum erau în original sau transcrise cu totul
stîlcit. Cele compuse numai din cîteva cuvinte, în parte neînþelese,
se vor fi transcris întocmai, fãrã a se traduce. Acestor copii sau
traduceri, comunicate probabil de cãtre unii dascãli babelor lecuitoare, cu asigurarea cã au o virtute magicã extraordinarã, credem
cã trebuie sã le atribuim originea descîntecelor de ºarpe de care
ne ocupãm. Sã vedem acum pe ce se bazeazã aserþiunea noastrã.
1. De medicamentis, XII, 24.
2. ªezãtoarea, I, 118.
3. Ibidem, I, 124, 200 ; II, 89, 164 ; III, 118 ; VII, 19 ; XIV, 119 ; XIX, 152 ;
Rev. Ion Creangã, I, 118 ; II, 212 ; III, 181 ; IV, 55 ; VI, 242, 343 ; VII,
205 ; IX, 53, 234 ; Voronca, Datinele, 843-855 ; Marian, Descîntece, 227,
228 ; idem, Sãrbãtorile, II, 199 ; Ghiluºul, II, 11-12, 18 ; Pamfile, Boli
49 ; Bîrlea, Maramureº, II, 366, 367 ; Pãsculescu, Liter. pop., 148 ;
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 503 ; Tocilescu, Mater.
folkl., 1517, 1540.
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Într-un papirus grecesc, intitulat : Bivblo" iJeraV ejpialoumevnh MonaV"
h# jOgdovh Mocsevw" (Carte sfîntã, numitã Monas sau A opta
carte a lui Moise), se gãsesc douã descîntece de muºcãturã de
ºarpe. Primul e constituit dintr-un singur cuvînt : sth~qi (stai!).
Reproducem textul din papirus : ejaVn i!dh/" ajspivda aiV qevlh/" aujthVn
sth~sai, levge stre;ovmeno" o@ti Jsth~qi j. levgetai taV ojnovmata aiV
sthvsetai (Dacã vezi un ºarpe ºi vrei sã se opreascã, întoarce-te ºi
zi : Stai!. Zi cuvintele ºi se va opri)1.
Celãlalt descîntec e compus din ºase cuvinte. Reproducem textul :
ejaVn qevlh/" o! ;in aVpotei~nai, levge Jsth~qi, o@ti suV ei~ oJ *A ;u ;i" j, aiV
labwVn bav bn clwraVn aiV th~" ardiva" rathvsa" scivson eij" duvo
ejpilevgwn toV o!nomaz v, aiV eujqevw" scisqhvsetai h# rJaghvsetai (Dacã
vrei sã omori un ºarpe, zi : Stai, cãci tu eºti Aphyphis!. Rupe o
ramurã verde de palmier, scoate-i mãduva, tai-o în douã ºi rosteºte
cuvîntul de ºapte ori, ºi îndatã ºarpele va fi tãiat sau va plesni)2.
Cuvîntul sth~qi, care apare în amîndouã descîntecele citate,
trebuie, dupã pãrerea noastrã, sã fie originea formei istiþã ºi a
celorlalte variante alterate care apar în descîntecele noastre. Cuvîntul urmãtor, peºtriþã, sau mai adesea pestriþã, e un adaos
românesc, cum e, de pildã, cuvîntul bulcior  care n-are nici un
sens  în descîntecul contra ulciorului : Ulcior bulcior..., pe care
l-am pomenit la ¬ 180, sau cum se gãsesc atîtea adaosuri de acest
fel în multe descîntece de-ale noastre. Alegerea cuvîntului pestriþ
în acest adaos se mai datoreºte faptului cã se face aluzie la pielea
împestriþatã a ºarpelui.
b) Într-un alt descîntec de muºcãturã de ºarpe, din comuna Lipia
(judeþul Buzãu), primele cinci cuvinte sînt cu totul neînþelese ;
Cararate
Cruce-n cer,
Conopate
Cruce-n pãmînt.
Netie
Hulduc,
Congapate
Fã-l în sus, fã-l în jos
Corban
De la pãmînt.
Cruce
Leac sã-i fie!3.
Într-un alt descîntec, în parte asemãnãtor, din comuna Bogaþi
(judeþul Dîmboviþa), gãsim ºi alte cuvinte neînþelese :
Meleticã,
Cruce-n cer,
Peleticã,
Cruce pe cer,
Pog conopago
Cruce pe pãmînt ;
Cara gana carga
Veninul ºarpelui
Cararata pune.
Sã fie înfrînt4.
Unele cuvinte din aceste descîntece, în parte neînþelese, ne
amintesc formulele din diverse manuscrise din Occident. Unul de
1.
2.
3.
4.

Preisendanz, Papyri graecae, 100.
Ibidem, 101.
Conv. liter., XXVII, 862, cf. Rev. Ion Creangã, II, 242.
Gaz. Sãteanului, IX, 193. Acelaºi descîntec e publicat, alterat, în
Gr.-Rigo, Medic. pop. II, 14.
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muºcãturã de ºarpe, din secolul al XII-lea, sunã astfel : Cara,
caruce, senael, emmanuel, paraclitus etc.1. Altul, pentru oprirea
curgerii sîngelui, din acelaºi secol, e astfel conceput : + Caro +
cruce + fac restringere ysmahelite, famule tue N...2. În sfîrºit,
altul, de muºcãturã de cîine, pãstrat pînã în ziua de astãzi în
Silezia, e alcãtuit din urmãtoarele cuvinte : Corbatam, Corbatom,
Corbatum, Cornebatum Extrabet + + +3.
Credem cã nu e o simplã coincidenþã asemãnarea cuvintelor cara,
corban ºi cruce, din descîntecele româneºti, cu formulele cara ºi
caro, corbatam, corbatom etc. ºi cruce, din descîntecele occidentale
citate. Nu încape îndoialã cã ºi alte descîntece exotice de
muºcãturã de ºarpe se vor fi amestecat ºi, pocite cu timpul, au
ajuns aºa cum se rostesc astãzi.
c) În alte descîntece de muºcãturã de ºarpe, culese mai ales din Banat
ºi din Transilvania, întîlnim iarãºi cuvinte necunoscute, barbare,
dintre care unele au o înfãþiºare slavã, bulgarã sau sîrbeascã.
Astfel sînt :
Da zalca malca,
Da zatca batca,
Uturisi, utur bre,

Chi marcin
Uºti baba, uºti mreana,
Bît dalun4.

Sau :
Anatonii
Babãnii,
Zatcã eºti,
Matcã eºti.
Mustibreazi
Mustirisil

Îndãrãt ai muºcat
Vaca asta,
Îndãrãt sã-þi fie,
Leac sã-i fie
Sfînta Maicã Mãrie5.

Sau :
Riz
ªerpele pocni,
Pariz,
Anþer panþer,
Zatcã,
ªerpe galben,
Batcã,
Ce-ai umflat ?
Meduºului
Ce-ai veninat ? etc.6
Ar mai fi multe de spus asupra altor cuvinte neînþelese din
descîntecele pentru celelalte boli, dar ne oprim aci. Le vom examina,
poate, mai de aproape, într-un alt studiu.

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

Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 18.
Heim, Incantamenta, 555.
Drechsler, Schlesien, II, 291.
Novacoviciu, Colecþiune, 138 (din Rãcãjdia-Banat).
Hodoº, Liter. pop., 72 (din Mircovãþ-Banat).
Leon, Ist. natur. medic., 22 (din Transilvania).
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Cuprinsul descîntecelor
¬ 182 Toate descîntecele se adreseazã sau puterilor cereºti sau duhurilor
întunericului, ca sã-i scoatã suferindului boala din trup ºi sã-l facã
sãnãtos. Dar modul în care e fãcutã cererea sau invocaþia cãtre aceste
puteri supranaturale variazã de la boalã la boalã ºi adesea de la
descîntec la descîntec. În afarã de descîntecele în care divinitatea
sau duhurile necurate sînt invocate direct, mai sînt altele în care e
intercalat un episod epic, o povestire asupra provenienþei bolii, un
dialog etc. În alte descîntece, se eliminã unul cîte unul, pînã la cel
din urmã, elementele care se presupune cã au provocat boala sau se
recurge la o comparaþie, invitîndu-se în mod simbolic duhul necurat
sau boala sã disparã cum a dispãrut ºi elementul comparativ. În
altele, se pomeneºte de anumite lucruri sau fiinþe imposibile ºi se
invitã boala, adicã duhul care a provocat-o, sã revinã în trupul omului
numai cînd aceste imposibilitãþi se vor realiza.
În felul acesta, descîntecele deosebindu-se mult unele de altele
dupã cum sînt alcãtuite, se pot grupa în cîteva tipuri distincte :
1. Rugãminte.
2. Poruncã însoþitã adesea de ameninþãri ºi de ocãri.
3. Blestem.
4. Eliminare.
5. Enumerare.
6. Descreºtere.
7. Paralelisme.
8. Dialog.
9. Povestire cu elemente epice.
10. Imposibilitãþi.
Vom enumera pe rînd, în cele ce urmeazã, fiecare din aceste tipuri.

Rugãminte
¬ 183 Mare parte din boli fiind  dupã credinþa poporului  trimise de
Dumnezeu ca pedeapsã, de Maica Precistã, de sfinþi sau de alte
fiinþe supranaturale plãcute lui Dumnezeu, pentru cã omul, cu ºtire
sau fãrã ºtire, a comis un pãcat mai mare sau mai mic care i-a
supãrat, bolnavul le cere adesea vindecare prin descîntece, sub formã
de rugãminte. Aceastã rugã se face, fireºte, prin intermediul
descîntãtoarei. Astfel, de pildã, într-un descîntec din judeþul Vîlcea :
De-o fi boala de la Dumnezeu,
De-o fi boala de la sfintele zile greºite,
Sã-ºi aducã aminte de (cutare), Sã-ºi aducã Milostivele aminte,
Boala sã-i o ia,
Boala sã i-o ia,
Leacu sã i-l dea.
Leacu sã i-l dea.
Boliºte de-o fi de la Maica Precista, De-o fi de la Ale Sfinte,
Sã-ºi aducã aminte de (cutare), Sã-ºi aducã aminte,
Boala sã i-o ia,
Sã treacã blînde ca oile
Leacu sã i-l dea.
ªi dulci ca albinele...1.
1. Tocilescu, Mater. folkl., 1553.
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Dintr-un descîntec de lehuzie, din judeþul Ialomiþa :
Doamne Isuse Hristoase
ªi o fã curatã
ªi Maicã Precistã,
ªi luminatã
Ia durerea de la femeia X.
etc.1
Dintr-un descîntec pentru adusul laptelui, din Vaºcãu (Bihor) :
Mãrie Maicã, Sfîntã Mãrie,
Te rog vinã ºi-mi ajutã mie.
Mãrie, Maicã Sfîntã,
Sfîntã eºti, sfîntã sã fii,
Curatã eºti, curatã sã fii :
Un fragment dintr-un descîntec de
Voi Coconiþelor,
Împãrãtiþelor,
Voi trecînd, mergînd,
Aduceþi-vã aminte de mine (X).
Sã mã iertaþi,
Leacul îmi daþi...
Aduceþi-vã aminte de cutare
ªi o iertaþi,
Leacu sã-i daþi.

Leacul de la tine,
Descîntecu de la mine.
Eu mã rog þie,
Tu-mi ajutã mie2.

luat din Sfinte, din Argeº :
Cã ea înaintea voastrã
Cu vadra goalã o fi ieºit,
Sau sãrbãtorile nu le-o fi þinut.
Cã d-o fi de la Dumnezeu,
Dumnezeu s-o ierte ;
De-o fi de la Maica Precista,
Maica Precista s-o ierte ;
De-o fi de la zile sfinte,
Sfintele zile s-o ierte...3.

În sfîrºit, o parte dintr-un descîntec de toate bolile, din Vîlcea :
De-o fi astã boalã
Cum lasã toate mãtuºile
De la Dumnezeu Sfîntu
Furcile.
Mã rog cu capu plecat
ªi toate fetele mari
Sã dea cutãruia leac,
Cusãturile,
Sã-l milostiveascã.
ªi toþi boii jugurile,
De-o fi din Ale Sfinte frumoase, Aºa sã se lase de (cutare)
Sã vie dulci ºi mîngîioase...
Toate durerile.
De-o fi din zile greºite,
Dac-o fi din Sfînta Duminicã,
De-o fi din Sfînta Miercuri de azi, Dac-o fi din Sfînta Luni,
Din Sfînta Joi,
Dac-o fi din Sfînta Marþi,
Din Sfînta Vineri,
Marþi, Marþi, Sfîntã Marþi,
Din Sfînta Sîmbãtã ;
Toate boalele sã le desparþi4 .

Poruncã
a) Pentru a îndupleca duhurile necurate, care i-au trimis omului ¬ 184
boala în trup, sã se îndepãrteze de la el ºi sã-l lase în pace,
descîntãtoarea se roagã ºi de ele sã se îndure de bolnav, dar
cazurile acestea sînt rare. În genere, nu sînt rugate, ci poftite în
mod politicos sã plece din corpul bolnavului. Astfel, într-un descîntec
de bubã rea, din judeþul Argeº :
1.
2.
3.
4.

Rev. Ion Creangã, XIII, 78.
ªezãtoarea, VII, 17.
Ibidem, XI, 60 urm.
Tocilescu, Mater. folkl., 1554.
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Tu bubã rea,
Fii bunã ca pîinea
ªi îndulceºte-te ca mierea.

Tu bubã rea,
Sã ieºi de pe mîna mea
Din inimã, din bojogi...1

Dintr-un descîntec de muma-pãdurii, din judeþul Vîlcea :
Tu, muma-pãdurii...
Du-te la fetele tale,
Tu sã fugi,
La frumoasele tale,
Tu sã te duci
La gramnicele tale
Îndãrãt de unde ai venit
Îndãrãt de unde ai venit.
ªi pe (cutare) sã-l pãrãseºti.
Lasã-l pe (cutare)...2
Un descîntec de brîncã, din judeþul Prahova :
Brîncã neagrã,
Brîncã, din vînt ai venit,
Brîncã topsicatã,
În vînt sã te duci...3
Brîncã veninatã,
De izdat, din judeþul Gorj :
Mãrine, nene, domn mare,
ªi sã ieºi,
Sã ieºi de la (cutare) :
Sã te duci
Din inima lui,
La ãl de te-a mînat.
Din ficaþii lui,
Sã-i pui cap la cap...
Din trupul lui,
Pe (cutare) sã-l laºi curat...4
În sfîrºit, dintr-un descîntec din Iele, din judeþul Vîlcea :
Veniþi, ªoimanelor.
Ace-nþãpoºete,
Veniþi,
Sãbii însãbiete.
De-mi luaþi din piept
Veniþi de-mi luaþi
Cuþite
Boala ce mi-aþi dat,
Ascuþite,
ªi-mi aduceþi
Undrele,
Sãnãtatea ce mi-aþi luat
Sîmcele,
ªi lãsaþi-mã curat...5
b) Deoarece, în cele mai multe cazuri, duhurile necurate nu se prea
îndurã sã pãrãseascã prada pe care au pus ghearele ºi nu-l slãbesc,
cu una cu douã, pe bietul bolnav se recurge la ameninþãri. Prin
acestea, descîntãtoarea cautã sã le înfricoºeze cu tot soiul de
pedepse ºi de chinuri groaznice. De la ameninþãri, trece la ocãri ºi
de la acestea, la blesteme. Într-un numãr considerabil de descîntece
întîlnim invective de felul acesta, dar exemplele cele mai caracteristice de pedepsele cu care descîntãtoarea ameninþã duhurile
necurate le întîlnim în descîntecul citat la ¬ 90, b. Mai pomenim
cîteva fragmente de descîntece care ne oferã exemple interesante.
Astfel, dintr-un descîntec de izdat, din judeþul Dolj :
Fugi, izdate,
Necurate,
1.
2.
3.
4.
5.

ªezãtoarea, VII, 54.
Tocilescu, Mater. folkl., 597.
Ibidem, 614.
Ibidem, 625.
Ibidem, 1613.

Cã am o sabie ruginoasã,
Prin venin de ºarpe trasã,
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Cînd te-ncinge,
Te cuprinde,
Inima-n tine-o strînge.
ªi eu cu cuþit cununat te-oi tãia,
Nouã bucãþele te-oi fãcea,

În 9 gropi pãrãsite te-oi arunca.
Te-oi fãcea 9 bucãþele,
Te-oi arunca în 9 vîlcele,
Te-or mînca 9 cãþele,
Ca 9 muieri rele...1.

De muma-pãdurii, tot de acolo :
Tu, muma-pãdurii,
Colþato,
Zîmbato,
Despletito,
Du-te la copiii tãi,
La frumuºeii tãi...
De izdat, din judeþul Vîlcea :

Eu cu mãtura te-oi mãtura,
Cu focu te-oi frigea,
Cu tãmîia te-oi tãmîia,
Cu apa te-oi îneca,
Cu toporu te-oi tãia,
Te fac nouã bucãþele...2.

Fugi, izdate,
Blestemate,
Din inima (lui X.).
Nu umfla,

Nu gîmfa.
Ucigã-te sfînta cruce
ªi calea bisericii
ªi sfintele odãjdii3.

De bube, tot de acolo :
Tu, bubã clocitã...
Cã eu te-oi goni,
Buba bubelor,
Te-oi dudui,
Sora ciumelor,
Cu cuþitu te-oi tãia,
Nu cuþita,
Rãdãcinile þi le-oi seca,
Nu sãgeta,
Din vîrf te-oi apleca,
Nu coace,
Cuibu þi l-oi fãrîma,
Nu rãscoace,
Cîinilor te-oi da,
Nu face carnea rea.
Cîinii te-or mînca...4.
c) Cu apostrofãrile : ieºi! piei! sau piei! ºi rãspiei! demonul bolii e
poftit sau i se porunceºte sã pãrãseascã trupul bolnavului,
înºirîndu-se adesea toate organele ºi mãdularele din care e alcãtuit
corpul, un adevãrat repertoriu anatomic. Se pomenesc toate
acestea, ca nu cumva, uitîndu-se vreun colþiºor al trupului, duhul
sã rãmînã acolo încuibat.
Astfel, într-un descîntec caracteristic de aruncãturã, din
Bucovina :
Ieºi, duh necurat,
Duh împeliþat...
Dureri ºi supãrãri,
Ieºiþi ºi pieriþi...
Sã ieºiþi, sã pieriþi
Din cap, de sub cap,
Din pãr, de sub pãr,
1.
2.
3.
4.

Laugier, Etnogr. medic., 117.
Ibidem, 124.
Tocilescu, Mater. folkl., 1597.
Ibidem, 1591.

Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din

crieri, de sub crieri,
urechi, de sub urechi,
ochi, de sub ochi,
auzul urechilor,
vederea ochilor,
nas, de sub nas,
gurã, de sub gurã,
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Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din
Din

dinþi, de sub dinþi,
mãsele, de sub mãsele,
rãdãcina dinþilor,
cununa mãselelor,
fãlci, de sub fãlci,
barbã, de sub barbã,
bãrbie, de sub bãrbie,
grumaz, de sub grumaz,
piept, de sub piept,
coaste, de sub coaste,
spate, de sub spate,
ºale, de sub ºale,
carne, de sub carne,
ciolane, de sub ciolane,
pîntece, de sub pîntece,
inimã, de sub inimã,
rãrunchi, de sub rãrunchi,
plãmîni, de sub plãmîni,
mai, de sub mai,

Din maþe, de sub maþe,
Din ºezut,
Din nãscut,
Din picioare,
Din gurã vorbitoare,
Din toate cîte le are.
Din nãrtiþele nasului,
Din faþa obrazului,
Din creºtetu capului,
Din rãdãcina pãrului,
Din mii ºi mii de vînuþe,
Din douãzeci de degetuþe,
Din mii ºi sute de-ncheieturele,
Din douãzeci de degeþele,
Din toate ciolãnelele,
Din toate degeþelele,
Din toate-ncheieturelele,
Din creºtetu capului
Pînã-n tãlpile picioarelor...1.

Porunci de acest fel date duhului necurat de a pãrãsi diferitele
pãrþi ale trupului bolnav le întîlnim în descîntecele tuturor
popoarelor din Europa, cu deosebire însã la slavi ºi la greci.
Astfel, într-un descîntec bulgãresc, de speriat, i se porunceºte
duhului sã iasã : din cap, din gurã, din ochi, din nas, din dinþi,
din urechi, din mîini, din degete, din inimã, din ºale, din genunchi,
din cãlcîie, din talpã, din degetele picioarelor2 .
Într-un descîntec sîrbesc de boala copiilor, demonul e izgonit :
din cap, din creieri, din minte, din pãr, din frunte, din sprîncene,
din nas, din dinþi, din buze, din gurã, din urechi, din gîtlej, din
gît, din umeri, din braþe, din încheieturi, din mîini, din degete,
din unghii, din spate, din ºale, din piept ºi din coaste, din stinghii,
din inimã, din plãmîni, din ficat, din buric, din stomac, din maþe,
din rinichi, din bãºicã, din ºolduri, din genunchi, din fluierele
picioarelor, din picioare, din cãlcîie, din degete ºi din unghii3.
În descîntecele rutene, întocmai ca la cel de mai sus din Bucovina,
se înºirã mai toate pãrþile din care e alcãtuit trupul. Astfel, într-un
descîntec de brîncã, i se porunceºte duhului necurat sã iasã :
din cap ºi de sub cap, din creieri ºi de sub creieri, din mînã ºi de
sub mînã, din umeri ºi de sub umeri, din piept ºi de sub piept, din
fãlci ºi de sub fãlci, din limbã ºi de sub limbã, din oase ºi de sub
oase, din coate ºi de sub coate, din palme ºi de sub palme...etc.4
Tot astfel, într-un descîntec de babiþe5 ºi în altul, de reumatism6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marian, Descîntece, 18 urm.
Sbornik, VIII, 154 ; cf. ºi 169.
Stern, Türkei, I, 182 urm. ; cf. Milosavljeviä, Obiåaji srpsk. nar., 227.
Szuchiewicz, Huculsczyzna, IV, 316 urm.
Ibidem, 318 urm.
Ibidem, 320. Tot astfel la ruºi ºi la polonezi (Mansikka, Zauberformeln, 82).
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De asemenea, într-un descîntec ceh de ofticã, demonul bolii e
izgonit : din cap în umeri, din braþe în genunchi, din genunchi în
unghii, din unghii în mare1.
Într-un descîntec bizantin, probabil din secolul al XVI-lea, duhul
rãu e alungat : din toate pãrþile trupului, din creºtet, din frunte, din
urechi, din pleoape, din sprîncene, din ochi, din nas, din fãlci, din
gingii, din buze, dinþi, din limbã, din gust, din ºira spinãrii... etc.2
Izgoniri de felul acesta ale duhurilor necurate din trupul omului
întîlnim ºi în descîntecele mai vechi. Marcellus Empiricus, care a
trãit în veacul al V-lea, ne-a transmis unul de podagrã : Fuge,
fuge podagra et omnis nervorum dolor de pedibus meis et omnibus
membris meis...3.
Acest fel de alungare a demonului bolii e foarte vechi ºi poate fi
urmãrit pînã la asirieni4.
d) Duhului necurat, izgonit din trupul omului, i se porunceºte sã se
ducã în anumite locuri unde sã se aciueze (cf. ¬ 90). Din numeroasele
refugii pe care i le indicã descîntãtoarea citãm urmãtoarele : în
locuri întunecoase  în locuri pustiite  în codri întunecoºi  în
fundul pãdurilor  în pãdurea cea uscatã  în ciungi scorburoºi 
în butuci bortoºi  în lemne putregãioase  în rãdãcinile brazilor 
în mãrile negre  în coadele mãrilor  în smîrcurile mãrilor  în
stolul bãlþilor  în munþi cãrunþi  în vîrful munþilor  în
scorburile munþilor  în vãi adînci  în gropi adînci  în rîpi
surpate  în cîmpuri pustii  unde iarba nu creºte  unde foc nu
se vede  unde soare nu rãsare  unde zorile nu se revãrsã  unde
Dumnezeu nu se pomeneºte  unde biserica nu se face  unde
clopot nu se trage  unde popa nu toacã  unde popã nu citeºte 
unde nu e miros de tãmîie  unde om nu calcã  unde oamenii nu
umblã  unde glas de voinic nu se aude  unde glas de femeie nu
este  unde cioban nu chioteºte  unde fatã mare nu joacã  unde
fatã mare nu se piaptãnã  unde fete mari cosiþe nu-mpletesc 
unde nevastã conciu nu-nveleºte  unde casa nu se mãturã  unde
casa nu se spoieºte  unde masa nu e pusã  unde nu e urmã de
secure  unde secure nu rãsunã  unde topor nu taie  în coarnele
(sau copitele) cerbilor  în urechile (sau copitele) ciutelor  unde
bou nu se-njugã  unde cal nu necheazã  unde vacã (neagrã) nu
rage  unde vitele nu rag  unde oi nu zbiarã  unde cîinii nu
latrã  unde cîine negru nu bate  unde pisicã nu miorlãie  unde
mîþã neagrã nu miaunã  unde cocoº (negru) nu cîntã  unde
pãsãricã nu ciricãie  unde pasãre mãiastrã nu zboarã etc.
Surghiunirea demonului bolii departe de locurile umblate de oameni
e frecventã mai ales în descîntecele slave ºi greceºti. Astfel, la
bulgari : Du-te... unde cocoº nu cîntã, unde cîinii nu latrã, unde
gãinile nu cotcodãcesc, unde nici un pom nu rãsare, unde apã nu
1.
2.
3.
4.

Grohmann, Aberglauben, 177.
Pradel, Gebete, 10 ; cf. ºi 22.
De medicamentis, XXXVI, 70 ; cf. Heim, Incantamenta, 477.
Pradel, Gebete, 100 urm.
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curge, unde soarele nu luceºte, unde luna nu lumineazã, în pãdurile
pustii, în locuri pustii, pe rîpi pustii1. Sau : Du-te... în locuri
pustii, unde copiii nu se boteazã, unde oaia nu zbiarã, unde cîine
nu latrã2. Sau : Du-te... în munþi pustii, unde soarele nu luceºte,
unde vînt nu bate, unde cocoº nu cîntã, unde cîine nu latrã, unde
oaie nu zbiarã, unde caprã nu behãie3. Sau : Du-te... în munþi
pustii, unde miel nu behãie, unde cocoº nu cîntã, unde secure nu
taie4.
La sîrbi : Du-te în slava cerului, în adîncurile mãrii, unde cocoº
nu cîntã, unde gîscã nu gîgîie, unde aluat nu se frãmîntã, unde lui
Dumnezeu nu i se roagã5. Sau : Du-te... unde soarele nu luceºte,
unde cocoº nu cîntã, unde gãinã nu cotcodãceºte, unde vacã nu
rage, unde oaie nu zbiarã6.
La ucraineni : Du-te... în pãdure ºi în apã, pe munþii cei mai
înalþi, în adîncimile cele mai mari, unde cocoº nu cîntã, unde
gãinã nu cotcodãceºte7.
La ruºi, demonul bolii e izgonit : în pietre, în munþi pustii, în
adîncurile mãrilor, în locuri neumblate, unde nu se trag clopotele
bisericilor, unde nu se aprind lumînãri la bisericã, unde soarele
nu luceºte, unde pãsãrile nu cîntã, unde vacile nu rag, unde cocoºii
nu cîntã etc.8
La neogreci : Ieºi din cele 72 de vine ale fiului meu, du-te în
munþi ºi pe dealuri, unde cocoº nu cîntã, unde cîinii nu latrã9.
Sau : Du-te unde zorile nu se revarsã, cocoº nu cîntã, unde
privighetoare nu cîntã, unde apã nu curge, unde iarbã nu rãsare10.
Aceastã surghiunire se întîlneºte des în descîntecele bizantine.
Astfel, în una din formulele publicate de Pradel : Du-te în munþii
pîrliþi, unde cîine nu latrã, unde cocoº nu cîntã...11
ªi în descîntecele altor popoare europene întîlnim aceastã
surghiunire a demonului bolii : la germani (în codri sãlbatici 
unde soarele ºi luna nu lumineazã  în marea sãlbaticã  în vîrful
munþilor  unde nu sînt nici dobitoace, nici oameni  în iad 
unde cocoº nu cîntã  unde clopoþel nu sunã), la popoarele
nordice, în special la suedezi ºi norvegieni, la vechii englezi, la
francezi etc.12

1. Strauss, Bulgaren, 384.
2. Ibidem, 389 ; cf. ºi 211, 412.
3. Sbornik, VIII, 156 ; cf. ºi 159.
4. Ibidem, XXI, 55.
5. Seligmann, Der böse Blick, I, 367.
6. Ibidem.
7. Ibidem, I, 7 ; cf. Szuchiewicz, Huculsczyzna, IV, 320, 323.
8. Cf. Mansikka, Zauberformeln, 75 urm.
9. Seligmann, Der böse Blick, I, 7.
10. Schmidt, Volksleben, 240.
11. Pradel, Gebete, 100 urm.
12. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 1546 urm.
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Blestem
În unele descîntece, dar cu deosebire în cele de deochi, intervin, pe ¬ 185
lîngã ocãri ºi ameninþãri adresate duhului necurat, ºi diferite blesteme,
care de care mai îngrozitor. Aceste blesteme le meneºte descîntãtoarea
sã cadã asupra acelora ce au provocat boala, fie cã sînt oameni
(bãrbaþi ºi femei, fete, copii, unchiaºi, babe etc.), fie cã sînt animale
sau lucruri neînsufleþite, corpuri cereºti ori fenomene atmosferice etc.
Am citat exemple numeroase de blesteme de acestea în alt loc (cf. ¬ 131)
ºi nu mai pomenim de altele.
Vom aminti numai cã ºi la alte popoare, în special la slavi ºi la
unguri, întîlnim, în descîntecele de deochi, blesteme identice.
Astfel :
La bulgari : Dacã-i deocheat de femeie, sã-i crape þîþele ; dac-o fi
de bãrbat, sã-i plesneascã ochii ; dac-o fi de-o fatã sã-i pice cosiþele1.
Sau : Dacã e deocheat de-o femeie, sã-i cazã pãrul ; dacã e de bãrbat,
sã-i crape boaºele2.  Sau : Dacã e deocheat de-o fatã, sã-i pice
cosiþele ; dacã e de bãiat, sã-i cazã mustãþile ; dacã e de bãrbat, sã-i
crape boaºele3.
La sîrbi : Dacã-i deocheat de bãrbat, sã-i crape boaºele ; dacã-i
de femeie, sã-i crape bãºica4.  Sau : Dacã-i deocheat de bãrbat,
sã-i crape boaºele ; dacã e de femeie, sã-i crape p..da5.
Croaþii zic : Sã arzã ochii care m-au deocheat6.  Sau : Deochiul
pe prag, deochetoarea sub prag! Deochetoarea þipã, deochetorul urlã.
De-o fi deocheat de bãrbat, sã-i cazã ºezutul ; de-o fi de femeie, sã-i
cazã þîþele7.
La rutenii din Bucovina : De-o fi deochiul unui bãrbat, de-o fi
deochiul unei femei, de-o fi deochiul unui flãcãu, de-o fi deochiul unei
fete, de-o fi deochiul unui bãieþaº, de-o fi deochiul unei fetiþe, sã se
topeascã ca ceara în foc, ca spuma pe apã, ca roua pe iarbã... 8.
La unguri : Dacã te-a deocheat un bãrbat, sã-i crape boaºele ;
dacã te-a deocheat o femeie, sã-i plesneascã þîþele9.

Eliminare
Sînt anumite boli pentru care se recitã o formulã, un descîntec, care ¬ 186
are menirea sã alunge suferinþa, nu dintr-o datã, ci eliminîndu-se
una cîte una, pãrticicã cu pãrticicã, fiecare din manifestãrile ei.
Formula care se recitã porneºte de obicei de la numãrul 9, trece apoi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seligmann, Der böse Blick, I, 376.
Sbornik, VIII, 156.
Ibidem, VIII, 157 ; cf. însã XV, 143 ºi XXI, 55.
Seligmann, Der böse Blick, I, 368.
Milosavljeviä, Obiåaji srpsk. nar., 233.
Seligmann, Der böse Blick, I, 373.
Ibidem, I, 374.
Ibidem.
Wlislocki, Magyaren, 131.
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la 8, dupã aceea la 7 ºi tot eliminînd cîte o unitate, isprãveºte cu 0
(zero), care indicã stadiul la care trebuie sã ajungã boala. E un fel de
îndrumare datã demonului bolii sã urmeze la fel ºi sã se cãrãbãneascã
încetul cu încetul din corpul bolnavului.
1. Aceastã categorie de descîntece e folositã la noi cu deosebire
pentru vindecarea gîlcilor sau ºopîrlaiþei (anginei difterice). Din
numeroasele variante ale acestui tip de descîntece citãm cîteva
mai caracteristice :
a) Din judeþul Iaºi :
Nouã babe, nouã fete, nouã gîlci,
Opt babe, opt fete, opt gîlci,
ªapte babe, ºapte fete, ºapte gîlci,
ªase babe, ºase fete, ºase gîlci,
Cinci babe, cinci fete, cinci gîlci,
Patru babe, patru fete, patru gîlci,
Trei babe, trei fete, trei gîlci,
Douã babe, douã fete, douã gîlci,
Una babã, una fatã, una gîlcã,
Din una babã, una fatã, nici-una gîlcã1 .

b) Din judeþul Suceava :
Nouã babe, nouã fete, nouã ºopîrlaiþi,
Nici o babã, nici o fatã, nici o ºopîrlaiþã,
Opt babe, opt fete, opt ºopîrlaiþi,
Nici o babã, nici o fatã, nici o ºopîrlaiþã,
....................................
Numa o babã, numa o fatã, numa o ºopîrlaiþã,
Nici o babã, nici o fatã, nici o ºopîrlaiþã2.

c) Din judeþul Fãlciu :
Feciorul Cãlinei, Mãlinei,
A fãcut nouã feciori.
Sîmbãtã i-a fãcut
ªi sîmbãtã la oaste i-a pornit.
Au pornit nouã ºi-au venit opt,
Au pornit opt ºi-au venit ºapte,
Au pornit ºapte ºi-au venit ºase,
................................
Au pornit doi ºi-a venit unu,
A pornit unu ºi n-a venit nici unu3.

1. Lupaºcu, Medic. babelor, 24 ; cf. Pamfile, Boli, 36.
2. ªezãtoarea, III, 141 ; cf. Tocilescu, Mater. folkl., 1516.
3. Rev. Ion Creangã, II, 72. S-au mai publicat ºi altele, cu mici variante :
Tocilescu, Mater. folkl., 1507, 1530 ; Pamfile, Boli, 36 ; Gorovei,
Descîntecele, 325 urm. ; ªezãtoarea, VII, 19 ; Marian, Descîntece, 129 ;
Teodorescu, Poesii pop., 379.
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d) Fãrã indicarea locului de unde s-a cules :
Au plecat nouã gîºte
Ca sã pascã iarbã,
Dar n-au pãscut iarbã,
Ci au pãscut gîlcile lui (cutare).
S-au dus nouã ºi-au venit opt,
S-au dus opt ºi-au venit ºapte,
................................
S-au dus douã ºi-a venit una,
S-a dus una ºi n-a venit nici una1.
e) Din judeþul Putna :
Au venit nouã stãnci (= ciori) ºi-au luat nouã gîlci,
Au venit opt stãnci ºi-au luat opt gîlci,
.......................................
Au venit douã stãnci ºi-au luat douã gîlci,
A venit o stancã ºi-a luat o gîlcã.
Nici o stancã, nici o gîlcã2 .

f) Din judeþul Tutova :
Nouã gîlci, întoarceþi-vã înapoi,
Opt gîlci, întoarceþi-vã înapoi,
................................
Douã gîlci, întoarceþi-vã înapoi,
O gîlcã, întoarce-te înapoi...3.

g) În loc sã urmeze ordinea descrescîndã, de la 9 la 0, ca în exemplele
de mai sus, gãsim în unele descîntece ordinea inversã, prin care
se înþelege cã i se porunceºte demonului gîlcilor sã pãrãseascã
una, apoi a doua etc. pînã la cea din urmã. Astfel, în urmãtorul
descîntec, cules din Bucovina :
O gîlcã ºi-o modîlcã, o molfã ºi-o bolfã,
O babã ºi-o fatã, o nagaiþã, ºopîrlaiþã,
Douã gîlci, douã modîlci, douã molfe, douã bolfe,
O babã ºi-o fatã, o nagaiþã, ºopîrlaiþã,
............................................
Nouã gîlci, nouã modîlci, nouã molfe, nouã bolfe,
O babã ºi-o fatã, o nagaiþã, ºopîrlaiþã...4.

h) În descîntecul urmãtor, cules din judeþul Dîmboviþa, numerele
merg întîi crescînd, de la 1 la 10, apoi descrescînd de la 9 la 0 :
Gîlcilor,
Plecã una,
Mostofîlcilor.
Plecã douã,
La bîlci plecarãþi :
.........
1.
2.
3.
4.

ªezãtoarea, I, 201.
Ibidem, XIII, 9.
Rev. Ion Creangã, V, 52.
Marian, Descîntece, 128. Acest descîntec a fost reprodus în Teodorescu,
Poesii pop. 378 ; Ionescu-Daniil, Descîntece, 104 ; Rev. Ion Creangã, IX, 235.
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Plecarã nouã,
Plecarã zece.
Se-ntoarserã nouã,
Se-ntoarserã opt,
Se-ntoarserã ºapte,

.................
Se-ntoarserã douã,
Se-ntoarse una,
Se-ntoarse nici una,
ªi copilul rãmase curat...1.

Observãm în descîntecul de mai sus cã nu mai e vorba de 9, ci de 10.
Vom întîlni acest numãr ºi în alte descîntece, însã nu de gîlci.
2. Tipul acesta de descîntece îl gãsim întrebuinþat ºi pentru brîncã.
Astfel, urmãtorul, cules din judeþul Argeº :
Brîncã zece,
Brîncã nouã,
Brîncã opt...

Brîncã douã,
Brîncã una,
Brîncã nici una...2.

Un descîntec similar a fost cules de Burada la valahii (românii
slavizaþi) din Moravia3.
3. Alte descîntece, de tipul 9  0 sau 10  0, mai întîlnim, deºi mai
rar, pentru încleºtat (apucatul sau strînsul copiilor)4, de jolnã
(scrofule)5, de junghi6, de mãrin7, de mîncãturã de inimã8, de
soare sec9, de venin10 ºi de viermi11.
¬ 187 Descîntece de felul celor de mai sus, în care se eliminã pe rînd cîte o
unitate, începînd de la 9 pînã la 0, se gãsesc la mai toate popoarele
din Europa. Citãm cîteva din acestea.
La sîrbi, se descîntã astfel de viermi (buba) : A fãtat cãþeaua
nouã cãþei  Din nouã, opt  Din opt, ºapte...  Din doi, unu  Din
unu, nici unu12. Sau : Nouã s-au dus la oaste plîngînd  Din nouã,
au rãmas opt  Din opt, au rãmas ºapte...  Din doi, a rãmas unu 
Din unu, nici unu 13.
Tot de viermi, se descîntã astfel la cehi : Sfîntu Petru zace în
groapã  Nouã viermi are la dînsul  Opt viermi are la dînsul  ªapte
viermi are la dînsul... Sfîntu Petru zace în groapã  Nici un vierme
n-are la dînsul14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tocilescu, Mater. folkl., 639.
Ciauºanu-Fira-Popescu, Folklor, 136 ; cf. ºi ªezãtoarea, VII, 56.
Burada, Moravia.
Tocilescu, Mater. folkl., 1606, 1607.
Rev. Ion Creangã, VII, 206.
ªezãtoarea, XI, 67 urm.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, II, 68 ; Papahagi,
Maramureº, 127.
8. Pamfile, Boli, 45.
9. ªezãtoarea, VI, 100 ; Tocilescu, Mater. folkl., 1572 ; Rev. Ion Creangã,
IX, 239 ; Teodorescu, Poes. pop., 396 ºi urm ; Novacoviciu, Colecþiune, 136.
10. ªezãtoarea, VII, 93.
11. Grai ºi suflet, VI, 216.
12. Milosavljeviä, Obiåaji srpsk. nar., 223.
13. Ibidem. Tot astfel la ruºi ºi la polonezi (Mansikka, Zauberformeln, 84).
14. Grohmann, Aberglauben, 153.
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La unguri, tot de viermi : Nouã nu sînt nouã, ci opt,  Opt nu sînt
opt, ci ºapte....  Doi nu sînt doi, ci unu,  Unu nu e unu, ci nici unu1.
Huþulii din Bucovina descîntã astfel de babiþe : Nici nouã, nici
opt.... nici douã, nici una 2.
Contra brîncii se întrebuinþeazã urmãtorul descîntec la cehi :
Domnul Dumnezeu zace în groapã  Are nouã brînci cu dînsul,  De
la a noua la a opta,  De la a opta la a ºaptea...  De la a doua la
întîia,  De la întîia la nici una...3.
Tot cehii descîntã astfel de vãrsat : Sfînta fecioarã Barbura 
Avea nouã bube (de vãrsat),  Avea opt bube... Avea douã bube, 
Avea o bubã,  Sfînta fecioarã Barbura  N-avea nici o bubã4.
Printre descîntecele de deochi întrebuinþate de grecii de astãzi
este ºi urmãtorul : Au fost odatã nouã fraþi, ªi din nouã au rãmas
opt, Din opt au rãmas ºapte... Din doi, unul, Din unul, nici unul5.
La francezi gãsim urmãtorul descîntec pentru boala de piele
numitã dartre (un fel de pecingine) : Par la puissance de Dieu, Que
les dartres sen aillent. Dartres de 9 réduites à 8, Dartres de 8 réduites
à 7,... Dartres de 2 réduites à 1, Dartres de 1 réduites à point6.
Un descîntec de vãrsat din Germania (Fichtelgebirge) : Maria
geht über Land, Trägt 9 Blattern in der Hand, Hat sie nicht 9, so hat
sie 8, Hat sie nicht 8, so hat sie 7, Hat sie nicht 7, so hat sie 6... Hat
sie nicht eine, so hat sie keine 7.
Descîntecele de felul acesta au o origine foarte îndepãrtatã. Ele
trebuie sã dateze din primele timpuri ale existenþei omului pe pãmînt.
S-au moºtenit prin tradiþie ºi au ajuns, din generaþie în generaþie,
pînã în zilele noastre. Interesant e faptul cã ni s-a transmis de la
romani un descîntec de gîlci aproape identic cu cele rostite de
babele noastre pentru vindecarea acestora. Îl gãsim la Marcellus
Empiricus, medicul lui Teodosiu cel Mare, ºi-l reproducem în întregime :
Novem glandulae sorores,
Octo fiunt glandulae,
Octo glandulae sorores,
Septem fiunt glandulae,
Septem glandulae sorores,
Sex fiunt glandulae,
Sex glandulae sorores,
Quinque fiunt glandulae,
Quinque glandulae sorores,
Quattuor fiunt glandulae,
Quattuor glandulae sorores,
Tres fiunt glandulae,
Tres glandulae sorores,
Duae fiunt glandulae,
Duae glandulae sorores,
Una fit glandula,
Una glandula soror.
Nulla fit glandula8.
Novem fiunt glandulae,
1. Wlislocki, Magyaren, 148. ªi în Germania se descîntã de viermi ºi de
negi cu descîntece de felul acesta (Stemplinger, Volksmedizin, 88).
2. Szuchiewicz, Huculszczyzna, IV, 319.
3. Grohmann, Aberglauben, 159.
4. Ibidem, 181.
5. Mélusine, VI, 246.
6. Rev. des trad. pop. 1886, 37 urm.
7. Büttner, Volksmedizin, 158.
8. De medicamentis, XV, 102.
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Dintre toate popoarele romanice, numai locuitorii din Abruzzi
(Italia), pare-se, întrebuinþeazã, ca ºi noi, un descîntec la fel pentru
vindecarea gîlcilor. Îl redãm aci, în traducere :
Sfinte Vlasie, din nouã fraþi,
Din nouã au rãmas opt,
Din opt au rãmas ºapte,
Din ºapte au rãmas ºase,
Din ºase au rãmas cinci,
Din cinci au rãmas patru,

Din patru au rãmas trei,
Din trei au rãmas doi,
Din doi a rãmas unu,
Sfinte Vlasie,
Striveºte aceste gîlci1.

Enumerare
¬ 188 O credinþã care dateazã din timpurile primordiale ºi pe care o
împãrtãºesc mai toate popoarele de pe pãmînt e cã trebuie sã cunoºti
numele demonului, dacã vrei sã pui stãpînire pe el ºi sã-l sileºti sã
te asculte. Astfel se explicã de ce, în foarte multe descîntece, se
invocã numele bolii, însoþindu-l de tot felul de epitete, înþelegîndu-se
prin acestea diferitele duhuri necurate care pot sã fi provocat boala.
Se înºirã toate aceste epitete, se enumerã toate posibilitãþile care
ar fi fost în stare sã atragã vreunul din aceºti musafiri nepoftiþi în
corpul bolnavului, încercîndu-se, în felul acesta, sã se dea de urma
lui, nimerindu-i numele ºi originea. Am citat în alt loc (¬ 84) un
astfel de descîntec pentru vindecarea brîncii. Se întrebuinþeazã
acest gen de descîntece pentru urmãtoarele afecþiuni : aplecate,
babiþe, bãºicã, brîncã, bube, ceas rãu, dalac, gãlbinare, lipiturã,
soare sec etc.
Mai toate popoarele din Europa cunosc acest gen de descîntece în
care se enumerã diferitele epitete date bolii. Toate colecþiile de
descîntece în limbi strãine ne oferã exemple numeroase de aceste
înºirãri, aºa cã ne dispensãm de a le mai reproduce.

Descreºtere
¬ 189 În unele descîntece, i se porunceºte bolii, mai bine zis demonului
care a pricinuit-o, sã scadã treptat, sã descreascã tot mai mult, pînã
va dispare cu totul. Tipul acesta de descîntece se întrebuinþeazã la
noi pentru a vindeca de gîlci. Citãm cîteva exemple :
Din Bucovina :
Gîlca
Gîlca
Gîlca
Gîlca
Gîlca
Gîlca

cît
cît
cît
cît
cît
cît

mãru,
para,
nuca,
aluna,
bobu,
fasolea,

1. Finamore, Tradizioni, 120.
2. Marian, Descîntece, 125 ; cf. ºi 130.

Gîlca cît mazãrea,
Gîlca cît grãunþu,
Gîlca cît mãlaiu,
Gîlca cît pãsatu,
Gîlca cît un fir de mac uscat
În patru despicat...2.
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Din judeþul Dolj :
Gîlcile, motofîlcile,
Gîlcile ca merele,
Gîlcile ca perele,

Gîlcile ca bobul de mei.
Bobul de mei e mic,
Gîlcile nu sînt nimic...1.

Din judeþul Teleorman ( ?) :
Gîlcã cît boul,
Gîlcã cît oul,
Gîlcã cît aluna,

Gîlcã cît minciuna,
Sã nu mai rãmîie nici una2 .

Din judeþul Romanaþi :
Gîlcile ca nucile,
Gîlcile ca fragile,
Gîlcile ca murele,

Gîlcile ca bobul de porumb,
Gîlcile ca bobul de grîu,
Gîlcile ca bobul de mei...3.

Rareori se întrebuinþeazã acest gen de descîntece pentru alte
boli. Gãsim urmãtorul descîntec de buboaie, cules din judeþul Mureº :
Buboi, buboi,
Mare ca un moºinoi,
Din mare ce eºti,
Sã treci,
Sã te petreci,

Sã te faci mic,
Pitic
Cît un fir de mac,
Cît un vîrf de ac,
Ba ºi mai mic...4.

Mai gãsim publicat ºi urmãtorul descîntec de bãºica cea rea,
cules din judeþul Neamþ :
Bãºicã cît lintea,
Bãºicã cît grãunþu,
Bãºicã cît fasolea,

Bãºicã cît un fir de mac
În patru despicat
Sã fie la om de leac5.

Descîntecul e redat greºit : se înþelege de la sine cã trebuie început
cu bãºica cît fasolea, dupã care urmeazã lintea ºi apoi grãunþu.

Paralelisme
Simbolismul, care intervine adesea în descîntece, joacã un rol deosebit ¬ 190
de important pentru alungarea demonului bolii. Prin comparaþie cu
diferite vietãþi care se potolesc la un moment dat, sau cu anumite
lucruri care se curãþã de obicei, i se dã duhului necurat indicaþia sã
facã ºi el la fel ; sã se potoleascã ºi sã se cureþe din trupul bolnavului.
Citãm un exemplu caracteristic, dintr-un descîntec de mãtrice,
cules din judeþul Vîlcea :
Cum se potolesc
Pãsãrile-n culcuº,
Gãinile-n pãhui,
1.
2.
3.
4.
5.

ªezãtoarea, XIX, 106.
Tocilescu, Mater. folkl., 639.
Pãsculescu, Liter. pop., 124.
Marian, Insectele, 505.
Tocilescu, Mater. folkl., 1536.

Vacile-n obor,
Porcii în cocinã ;
Cum stã casa mãturatã,
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Fata pieptãnatã,
Biserica scuturatã,
Aºa sã se potoleascã,

Aºa sã se curãþeascã
Toate durerile,
Toate frãmîntãrile...1.

O datã pornit pe calea analogiei, poporul, dînd curs liber imaginaþiei, a nãscocit tot felul de asemãnãri care sã serveascã de pildã
duhului necurat, îndemnîndu-l sã facã la fel. Aceste asemãnãri se
reduc la trei tipuri :
a) Primul tip, pe care-l vom numi pozitiv, cuprinde formula : cum...
aºa.... Exemplul de mai sus face parte din aceastã categorie. Alte
exemple sînt urmãtoarele.
Dintr-un descîntec de toate bolile, din judeþul Buzãu :
Cum se spalã
Malurile de tinã,
Pietrele de ruginã,
Aºa sã se spele (cutare)
De orice boalã o avea,
ªi de ele s-o spãla.

Cum se rãspîndesc
Fetele de la horã
ªi babele de la bisericã,
Aºa sã se rãspîndeascã
Toate boalele...2.

Dintr-un descîntec de brîncã, din judeþul Teleorman :
Cum mãturã mãtura gunoaiele,
Aºa sã se mãture

Toate junghiurile,
Cuþitele de la (cutare)3 .

De soare sec din judeþul Gorj :
Cum spalã apa
Toate pietrele,

Aºa sã se spele
Dorul de la (cutare)4.

De mãtrice, din judeþul Romanaþi :
Cum se rãspîndesc
Copiii de la joc,
Oamenii de la petrecere,

Aºa sã se rãspîndeascã
Dorul de mãtrice
ªi sã rãmîie (cutare) curat...5.

Dintr-un descîntec de deochi, din judeþul Teleorman :
Cum spalã ploaia ºi ninsoarea parul
Aºa sã se spele deochiul de la (cutare)...6.

Dintr-un descîntec de bubã, din judeþul Timiº :
Cum se-ntoarce
Plugu cu patru boi

Aºa sã te-ntorci ºi tu,
Bubã-neagrã, 'napoi...7.

b) Tipul al doilea, pe care-l vom numi negativ, cuprinde formula :
cum nu... aºa sã nu.... Citãm cîteva exemple.
Dintr-un descîntec de nãjit, din judeþul Vîlcea :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ªezãtoarea, XI, 62 ; cf. Laugier, Etnogr. medic., 125.
Georgescu-Tistu, Buzãu, 67.
Tocilescu, Mater. folkl., 613.
Ibidem, 560.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 154.
Tocilescu, Mater. folkl., 555 ; cf. ºi 623.
Hodoº, Liter. pop., 50.
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Cum nu poate popa sã facã
Aºa sã nu te poþi apropia
Leturghie fãrã vin,
De zidirea mea,
Fãrã pîine ºi fãrã apã,
De botezu meu1.
Dintr-un descîntec de deochi, din judeþul Teleorman :
Cum nu ºade vîntu-n gard,
Aºa sã nu ºazã deochiu-n cap2 .
Cînd se varsã pe gard apa cu care s-a descîntat de friguri, se zice,
în judeþul Romanaþi :
Cum nu þine paru apa,
Aºa sã nu þie frigurile pe (cutare)3.
De viermi la vite, din Dobrogea :
Cum nu poate sã steie
Ce merg încolo ºi încoace,
Nici sã rãmîie
Aºa sã nu poatã sã steie
Praful în drum,
Viermii în ranã
Pe carã ºi dobitoace
De ei plinã...4 .
Pentru a-l face pe om beþiv, din Moldova :
Cum nu poate peºtele ºi raþa fãrã apã,
Cum peºtele nu poate trãi pe uscat,
Aºa sã nu poatã trãi (cutare)
Nici un ceas, ca sã nu bea rachiu ºi vin,
Sã umble dupã bãuturã.
Cum nu stã apa mergãtoare
ªi oastea cãlãtoare,
Cum nu se poate opri
Plumbul din puºcã.
Aºa nime sã nu-l poatã opri pe (cutare)
De-a nu bea rachiu ºi vin5.
Pentru acelaºi scop, din judeþul Dolj :
Cum nu stã apa în ciur
Aºa sã nu poatã sta (cutare)
ªi mielul în pãtul,
Nebãut rachiu sau vin...6.
Cum nu poate sta peºtele fãrã apã,
Aceste amîndouã tipuri (a ºi b) se regãsesc în descîntecele mai
tuturor popoarelor din Europa, ºi în special la slavi7. Le mai gãsim în
descîntecele latine, începînd cu cele înregistrate la Marcellus
Empiricus8 ºi cu cele transmise din Evul Mediu9, aºa cã trebuie sã
recunoaºtem cã originea lor e foarte veche.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tocilescu, Mater. folkl., 1595.
Rev. Ion Creangã, VIII, 292.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 102.
Burada, Dobrogea, 276.
Lupaºcu, Medic. bab., 39.
Laugier, Etnogr. medic., 128.
Mansikka, Zauberformeln, 85 urm.
De medicamentis, VIII, 199 ; XII, 46 etc.
Heim, Incantamenta, 487, 556 etc.
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c) Al treilea tip, frecvent în descîntecele de deochi, întrebuinþat,
prin abuz, ºi în cele de tîmpinãturã, de orbalþ etc., începe cu o
descriere a locului ºi se terminã cu diverse paralelisme, ºi uneori
cu blesteme. Motivul de cãpetenie al acestui tip de descîntec e ochiul
de foc care stinge ochiul de apã. Iatã unul, din judeþul Baia :
La salcia rãsãditã,
ªade-o fatã despletitã
C-un ochi de foc
ªi cu unu de apã :
ªi-a potolit ochiul cel de apã
Pe cel de foc,

Cum a potolit ochiul cel de apã
Pe cel de foc.
Aºa sã se potoleascã
Aºa sã se potoleascã
ªi sã se domoleascã
Deochiul...1.

Altul, de lipiturã ºi tunchinãturã, din judeþul Dorohoi :
La rãchita rãsãditã,
Este-o fatã logoditã,
C-un ochi de foc
ªi unu de apã.
Cu cel de apã, potoale ;
Cu cel de foc, aprinde.

Cum se-mprãºtie
Norodu de la bisericã
ªi fetele de la joc,
Aºa sã se-mprãºtie
Toate lipiturile,
Toate tunchinãturile...2.

Acelaºi motiv îl întîlnim în unele descîntece slave de deochi.
Astfel, în urmãtorul descîntec sîrbesc :
Doi ochi,
Douã deocheturi :
Unul e de apã,
Celãlalt de foc.

Luai cel de apã
ªi turnai peste cel de foc.
Pieriþi deocheturi
Peste pãmînt...3.

În descîntecele bulgãreºti se vorbeºte de un ºarpe, aºezat pe-o
piatrã, al cãruia unul din ochi, plin de apã, a crãpat ºi l-a stins pe
celãlalt care era de foc4. Altul, mai apropiat de formulele româneºti :
ªade deochiul
Pe drum,
Pe sub drum,
Cu un ochi de apã
ªi cu unul de foc.

A crãpat cel de apã
ªi l-a stins pe cel de foc.
Aºa au crãpat ochii
Cari l-au deocheat
Pe (cutare)...5.

Dialog
¬ 191 Descîntecele în formã de dialog nu prea sînt numeroase. Ele sînt de
douã feluri :
a) Cel ce descîntã (baba sau însuºi bolnavul) pune întrebarea ºi tot
el rãspunde.
Astfel, într-un descîntec de gîlci sau de ºopîrlaiþã, din judeþul Baia :
1.
2.
3.
4.
5.

ªezãtoarea, III, 142 urm. ; cf. ibidem I, 82 ; VII, 158 ; XIII, 6 ; XIV, 101 etc.
Rev. Ion Creangã, V, 211.
Seligmann, Der böse Blick, I, 366.
Sbornik, I, 90 ; cf. Mansikka, Zauberformeln, 34 urm.
Geroff, Rjeånik, V, 450.
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 ªopîrlaiþã, laiþã,
 Dar la cutare nu i-ai dat ?
Fost-ai la peºte ?
 Nu, c-am uitat.
 Am fost.
 Sã-l uite relele
 Prins-ai ?
ªi boalele
 Am prins.
ªi gîlcile
 Alesu-l-ai ?
ªi bãºicile1.
 Ales.
Un descîntec inedit de muºcãturã de ºarpe, din judeþul Buzãu :
 ªarpe, ºerpãlãu.
 Într-un cuþit de gãsit,
De ce l-ai muºcat pe (cutare) ?
Într-un ban de argint,
 Pentru cã m-a cãlcat.
Într-un bãþ de corn
 ªi-n ce þi-e leacu ?
ªi-ntr-unu de alun.
Altul, din judeþul Romanaþi :
 Unde te duci, Gavrilã ?
 Leac sã-i fie
 Mã duc la topilã,
De rãdãcinã de boz,
Sã mãnînc o copilã.
De viþã de vie,
 Leac de ce sã-i fie ?
De nuia de alun...2.
Altul, mai lung, din judeþul Bacãu :
 Tu, nespãlatule,
 Da nu þi-e fricã
Ce ºezi pe lãdoiu ?
Cã te-oi bate
 Oi ºedea,
Cu bãþ de alun,
C-am muºcat pe (cutare)
Dinþii sã-þi sfãrîm,
ªi nu moare.
Ochii sã-þi cruntez,
 Da de ce l-ai muºcat ?
Veninul sã þi-l verºi
 L-am muºcat
În pãmîntul Palestinei,
Cã m-a cãlcat,
În pîrãul lui Iordan,
Oasele mi-a sfãrîmat.
Unde s-a creºtinat
Hristos ?...3.
Ca sã scapi de friguri, cînd vezi o barzã întîia oarã, primãvara, îþi
pui întrebarea ºi-þi rãspunzi singur :
 Barzã, barzã,
 În picioare ?
Ce ai în guºã ?
 Douã rãºchitoare.
 O cãpuºã.
 În pene ?
 Dar în piept ?
 Frigurile mele (ori : tale ?)
 Lapte fiert.
 Sã te duci 99 de ani cu ele4 .
De limbrici, baba bate într-un soc cu o nuia de alun ºi descîntã,
þinînd singurã urmãtorul dialog :
 Bunã dimineaþa, socule.
 Sãnãtate bunã, pãcurarule.
 ªtii la ce am venit, socule ?
 Oi ºti de mi-i spune, pãcurarule.
1.
2.
3.
4.

ªezãtoarea, XIX, 151 ; cf. ºi varianta din XI, 62.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 187.
ªezãtoarea, VII, 90.
Pamfile, Boli, 35.
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 Sã te duci la (cutare) pînã-n searã,
Sã-i scoþi toþi limbricii afarã,
Cã tu de nu-i vei scoate,
Eu mîine dimineaþã la tine-oi veni,
Pînã soarele n-o rãsãri,
ªi-oi veni cu plugu roº-poroº...
ªi te-oi ara în lungiº ºi-n curmeziº..
 Sãnãtate bunã socule.
 Mergi sãnãtos pãcurarule1.

În urmãtorul descîntec inedit, de mãtrice, din judeþul Timiº,
baba, lovind uºor cu piciorul pîntecele bolnavului, întreabã ºi rãspunde
tot ea :
 Bunã ziua, soro,
 Dar mãtricea ce-o mînca ?
 Mulþam þie, soro.
 Mînce piatrã ºi marmure,
 ªezi, soro, pe scaun.
Sã lase inima lui (cutare)
 N-am venit sã ºed,
Curatã ºi luminatã
Ci am venit sã bem
Ca argintu curat,
ªi sã mîncãm.
Ca vinu strecurat...
b) Convorbirea are loc între douã persoane.
Astfel, pentru a vindeca puºchelele, un mezin trebuie sã-l întrebe
pe suferind ºi acesta-i dã rãspunsul :
 Ce-ai pe limbã ? (întreabã mezinul).
 O puºcheà.
 Ptiu, amu sã pieie!2
De plãmãdirea inimii, dialogul are loc între un copil ºi descîntãtoare :
 Cioc, boc, cioc, boc!
 Nu ciocãnesc,
 Ce ciocãneºti ?
Nu bocãnesc,
Ce bocãneºti ?
Inima lui (X.) plãmãdesc...3.
Mai citãm urmãtorul descîntec, în formã de dialog, cunoscut în
toatã þara, a cãrui origine trebuie sã fie foarte veche. Pentru a
vindeca mîna sau piciorul scrîntit al cuiva, bolnavul se aºazã jos,
punîndu-ºi membrul scrîntit pe pragul casei. Un om din gemeni, mai
adesea o femeie geamãnã, calcã de trei ori peste el, întrebînd :
 Ce vrei, doi copii gemeni
Sau picior sãnãtos (ori : mînã sãnãtoasã) ?
 Picior sãnãtos (mînã sãnãtoasã), rãspunde bolnavul4.
În Germania ºi în Scandinavia, scrîntitura trebuie cãlcatã de o
femeie care a nãscut doi copii gemeni5. La romani, dupã cum ne
încredinþeazã Marcellus Empiricus, un mijloc foarte eficace de a
1.
2.
3.
4.
5.

Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 100.
ªezãtoarea, II, 130 ; cf. ºi Rev. Ion Creangã, VIII, 213.
ªezãtoarea, XI, 41 ; cf. ºi Pamfile, Boli, 53.
Laugier, Etnogr. medic., 87.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 404 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 94 ;
Frischbier, Hexensprüche, 69 urm.
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vindeca durerea de ºale era sã-l calce pe bolnav o femeie care a
nãscut doi gemeni1. Acelaºi procedeu îl constatãm astãzi la bulgari2.

Povestire
Foarte multe descîntece, mai ales pentru anumite boli, sînt alcãtuite ¬ 192
într-o formã epicã.
În aceste descîntece se povesteºte, adesea cu multe amãnunte,
cum a dat boala peste om ºi cum a fost vindecat, fie prin intervenþia
divinã, în special a Maicii Domnului, fie prin alte mijloace.
În alte descîntece, se povestesc tot felul de întîmplãri în legãturã
cu originea bolii ºi mijloacele întrebuinþate pentru vindecarea ei. Se
vorbeºte de fiinþe ºi de lucruri minunate, neobiºnuite, supranaturale,
care au menirea sã facã impresie asupra duhului care s-a încuibat în
corpul omului, sã-l uluiascã, sã-l bage în spãrieþi ºi sã-l înspãimînte
într-atîta, încît sã-l determine, în cele din urmã, sã pãrãseascã trupul
bolnavului.
În altele, boala personificatã se prãpãdeºte de ciudã în urma
afrontului ce i s-a fãcut de a nu fi bãgatã în seamã ºi de a nu i se fi
arãtat aceeaºi cinste ca la alte boli.
În sfîrºit, în altele, se amintesc lucruri imposibile ce s-au întîmplat
sau ce s-ar putea întîmpla ºi a cãror realizare a avut altãdatã sau ar
putea avea, pe viitor, urmãri funeste pentru demonul bolii.
Vom examina, pe rînd, toate aceste categorii de descîntece.

Intervenþia lui Dumnezeu
Puterea descîntecului e mare, ºi însuºi Dumnezeu recurge uneori la ¬ 193
acest mijloc de vindecare. Astfel, într-un descîntec de scrîntiturã,
din Ardeal, în formã epicã, se povesteºte cã Dumnezeu, însoþit de
Sf. Petru, tovarãºu-i nedespãrþit de cãlãtorie, ajunge la un pod de aur :
Dumnezeu trecu,
Sîm-Pietru nu putu,
Cã podeaua se clãti
Piciorul se sclinti.
 Treci, Petre.

 Podeaua s-a clãtit,
Piciorul s-a sclintit
 Eu l-oi tãmãdui :
Ciont cu ciont,
Carne cu carne...3 .

Acest descîntec e foarte vechi. Îl gãsim la germani, cu începere
din veacul al X-lea, la englezi, la scandinavi, la finlandezi ºi estoni,
la unguri ºi la slavi4. În acestea e vorba de Isus ºi de Sf. Petru, de
Sfînta Maria etc. ºi de vindecarea scrîntiturii piciorului unuia din
caii pe care cãlãreau.
1. De medicamentis, XXVI, 47. Mulier quae geminos peperit, renes
dolentes supercalcet ; continuo sanabit.
2. Sbornik, VIII, 149 ; Strauss, Bulgaren, 390.
3. Alexici, Texte, 210.
4. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 1541 urm. ; VIII, 1615 urm. ;
Strackerjan, Oldenburg, I, 76 ; Wlislocki, Magyaren, 147 urm.,
Mansikka, Zauberformeln, 249 urm. etc.
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În alte forme epice, se spune cã Dumnezeu îl învaþã pe Sf. Petru
cum sã descînte. Astfel, în urmãtorul descîntec de scrîntiturã, din
Bucovina :
S-o luat Dumnezeu
Cu Sîm-Pietru
Pe cale, pe cãrare,
Pîn-la apa cea mare.
Dumnezeu o trecut,
Sîm-Pietru n-o putut.
 Treci, Petre.
 Nu pot, Doamne.

Calu mi s-o poticnit,
Mîna lui N. s-o sclintit.
 Descîntã-i, Petre.
Nu ºtiu, Doamne.
 Zi cum te-oi învãþa eu :
Aºa sã se forosteascã
Mîna lui N.,
Cum forosteºte Þiganu fieru...1.

În alt descîntec de scrîntiturã, din Maramureº, Dumnezeu îl
învaþã pe Sf. Petru cum sã-ºi descînte singur :
Se luarã Dumnezeu
Cu sfîntul Petru
Pe cale, pe cãrare,
Pe drumul cel mare.
Sosirã la un pod mare
Tot de aramã.
Dumnezeu ºi Sf. Petru
O trecut,
Omul (cutare) n-o putut.
 Treci, omule.

 Nu pot,
Cã pe pod am pãºit,
Podeaua s-o smintit,
Picioru s-o sclintit.
 Descîntã.
 Cã nu ºtiu.
 Zi : Sã se vindece
Os cu os...
Iarã omul sã rãmîie curat
Ca bunu Dumnezeu ce l-o dat2.

Intervenþia Maicii Domnului
¬ 194 Intervenþia Maicii Domnului o constatãm, dupã descîntece, aproape
numai la urmãtoarele boli : albeaþã, apucat (strîns), brîncã (orbalþ),
ceas rãu, cei rãi, cel pierit, deochi (pociturã), lungoare, mãtrice, moroi,
nãjit, pojar, rînzã, sãgetãturã, samcã, zgaibã, soare sec, speriat,
surdumaºi (moleþi).
În aceste descîntece  toate într-o formã epicã  se povesteºte
cum bietul om, lovit de boalã, se tînguieºte cu glas strigãtor la cer ºi
cu lacrimi de sînge. Maica Domnului, din poarta cerului, îi aude
vaietele ºi se scoboarã pe scarã de argint (de aur, de fier, de cearã)
ºi-l întreabã pe bolnav de ce jeleºte atît de grozav. Acesta-i povesteºte
cum, plecat de acasã gras ºi sãnãtos, s-a întîlnit în cale cu duhurile
necurate care, dupã ce l-au trîntit la pãmînt, i-au vîrît boala în trup
ºi l-au lãsat în aceastã stare de plîns. Maica Domnului îl mîngîie ºi-i
fãgãduieºte cã-i va da ajutor ºi cã-l va vindeca. Ajutorul pe care i-l dã
e direct sau indirect :
1. Maica Domnului îi spune bolnavului cã vine îndatã sã-l vindece.
Astfel, într-un descîntec de sãgetãturã, din judeþul Bacãu :
1. Marian, Descîntece, 345.
2. Bîrlea, Maramureº, II, 351.
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ªi þi-oi lua
Toate sãgetãturile,
Toate deocheturile,
Toate pociturile...1.

2. Îl ia pe bolnav de mînã, îl urcã pe scãrile de aur ºi-l vindecã.
Astfel, într-un descîntec de pociturã, din judeþul Dorohoi :
Maica Precista de mîna dreaptã l-a luat,
Sus pe scãri de aur l-a urcat
ªi N. a rãmas curat, luminat,
Ca maicã-sa ce l-a fãcut,
Ca Dumnezeu ce l-a dat2.
La fel, într-un descîntec de albeaþã, tot de acolo3.
3. Plesneºte numai din palme ºi bolnavul se face sãnãtos. Aºa, într-un
descîntec de moroi, din judeþul Gorj :
Maica Sfînta Maria a auzit,
ªi N. a rãmas curat, luminat,
Pe scãri de aur a scoborît,
Ca argintul strecurat,
ªi în palme a plesnit ;
Ca de Maica Precista lãsat4 .
4. Îl spalã pe bolnav de toate beteºugurile. Astfel, într-un descîntec
de apucat, din judeþul Teleorman :
Maica Sfînta Maria în casã întra
De apucãturi,
ªi pe cutãriþã-l lua
De întîlnituri,
ªi-l spãla
De cãlcãturi...5.
La fel, într-un descîntec de brîncã, tot de acolo :
Maica Precistã
Pe (cutãriþã)-l spãla
Maica Sfîntã Mãria
De brîncã,
Tare auzea,
De bubã,
Tare venea,
De vifor, de dalac...6.
Alteori, Maica Domnului îl spalã pe bolnav cu apã din fîntîna lui
Iordan sau din rîul lui Iordan. Astfel, într-un descîntec de deochi,
din judeþul Vîlcea :
Maica Sfîntã ne-auzi þipînd
ªi ne curãþi
ªi ne luarã
ªi ne dãrui
ªi ne duserã
Cu sãnãtate bunã
La rîul lui Iordan ;
ªi cu inimã bunã...7.
Tot aºa, într-un descîntec de soare sec, din judeþul Argeº :
Maica Precista m-a auzit
De mîna dreaptã m-a luat
ªi la mine a venit :
ªi în rîul Iordan m-a bãgat...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rev. Ion Creangã, IV, 152.
Ibidem, VIII, 212.
Ibidem, VIII, 245 urm.
ªezãtoarea, XI, 57.
Tocilescu, Mater. folkl., 569.
Ibidem, 617.
Ibidem, 550.
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ªi m-a luat ºi m-a spãlat
De boarea pãmîntului
De soare sec ºi de izbiturã,
ªi întîlniturã...1.
Într-un descîntec de lungoare, din judeþul Bacãu :
De mîna dreaptã l-a luat,
De toate relele,
La fîntîna lui Iordan l-a mînat,
De toate lingorile,
Cu apã sfîntã l-a spãlat
De toate didiochiurile...2.
5. Maica Domnului procedeazã întocmai ca un chirurg, punînd la
locul lor fiecare din pãrþile din care e alcãtuit trupul. Astfel,
într-un descîntec de deochi, din judeþul Vîlcea :
Maica Domnului...
Ficaþi la ficaþi,
Îndãrãt la X. se întorcea
Sînge la sînge
ªi punea
ªi os la os :
Pãr la pãr,
L-a fãcut mai sãnãtos
Spate la spate,
de cum a fost...3.
Inimã la inimã,
6. În foarte multe cazuri, Maica Domnului procedeazã întocmai ca o
descîntãtoare : îi descîntã bolnavului ºi recurge la practici magice
asemenea acelora ale babelor lecuitoare.
Astfel, într-un descîntec de samcã, din Bucovina, Maica Precistã
îi spune bolnavului :
Cã eu cuþite de gãsit oiu apuca
ªi usturoi de pe nouã straturi
Þi-oi alege,
Þi-oi culege ;
ªi cu aceste te-oi descînta,
Tot rãu de la N. l-oi depãrta
Din mii de mierele (= miiºoare),
Din sute de ciolãnele...4 .
Tot de-acolo, într-un descîntec de deochi :
N., tu sama nu bãga,
Nimic nu þi s-a-ntîmpla.
Cã eu bine te-oi cãta,
De la mine descîntecu,
Bine te-oiu descînta,
De la Dumnezeu leacu5.
În alt descîntec de deochi, din judeþul Gorj, Maica Domnului i se
adreseazã astfel bolnavului :
Nu te chirãi,
Cu mîna dreaptã,
Nu te olecãi,
Cu limba curatã,
Cã pe tine te-oi lecui,
Cu inima curatã :
Cu mîna dreaptã te-oi
Fugi din inimã, fugi din
descînta
plãmîni...6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rev. Ion Creangã, VIII, 242.
Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 104.
ªezãtoarea, VI, 96.
Marian, Descîntece, 221.
Ibidem, 112 urm.
ªezãtoarea, X, 109.
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Într-un descîntec de cei rãi, din judeþul Vîlcea, Maica Domnului
grãieºte :
ªi pe tine te-oi vindeca
Cu mîna te-am ridicat,
Cu usturoi de la Sînzieni,
Cu gura te-am descîntat,
Cu tãmîie de la Boboteazã,
Cu gura am urat,
Cu unturã de la Ignat...
Pe (cutare) l-am vindecat...1.
Mai citãm urmãtoarele dintr-un descîntec de samcã, din judeþul
Dorohoi :
Taci, M., în samã nu bãga,
Din creºtetul capului,
Leac Maica Domnului þi-a da,
Din auzul urechilor,
Cu mîna dreaptã þi-a descînta :
Din luminile ochilor,
Fugi tu samcã,
Din sfîrcurile nasului...2.
7. Maica Domnului îi fãgãduieºte bolnavului cã va alerga la o
descîntãtoare, ºi aceasta îl va lecui cu descîntecul ºi cu leacurile
ei magice. Astfel, într-un descîntec de strînsul cel mare, din
judeþul Fãlciu :
Maica Domnului a zis :
Îþi va descînta,
Taci (cutare), nu mai plînge
ªi cu mîna-þi va lua.
ªi nu te mai vãicãra,
ªi tu, strîns, sã ieºi din cap,
Cã curînd la (cutare) oi alerga
Din picioare, din piept, din
ªi ea cu unt de vacã neagrã
spinare...3 .
ªi cu ac de casã primarã
8. Îl îndreaptã pe bolnav la o descîntãtoare, care ºtie lecui. Fireºte
cã, în descîntec, baba la care s-a dus bolnavul introduce însuºi
numele ei.
Astfel, într-un descîntec de samcã, din Bucovina, Maica Domnului
îi grãieºte omului :
Gheorghe, Gheorghieº,
Cã N. leacu þi-a da,
Fãt de bun plãieº,
ªi te-a descînta,
Nu te glãsui,
Trupu unge-þi-a
Nu te frãsui,
Tot cu unt de vacã
La (baba) N. iute te du,
ªutã ºi neleapcã...4.
Într-un descîntec de ceas rãu, din judeþul Fãlciu :
Omule, nu te mai vãicãra
Cu limba þi-a descînta,
ªi nu te mai miºela,
Cu mîna þi le-a depãrta,
Cã eu la descîntãtoare
În fundu mãrii le-a arunca,
Te-oi îndrepta ;
Unde-or sta, s-or sfãrîma,
Cã ea fiarele-n foc o arunca
În pustii loc s-or aºeza
Cu gura þi-a cînta,
ªi la bolnavu n-or mai cãta...5.
Într-un descîntec de deochi, din judeþul Mehedinþi :
1.
2.
3.
4.
5.

Tocilescu, Mater. folkl., 1521.
Rev. Ion Creangã, VIII, 245.
Pãsculescu, Liter. pop., 146.
Marian, Descîntece, 209 urm.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 499.
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Nu te vãita,
Nu te-olecãi,
Du-te la (cutare) descîntãtoare,
Cã e uºoarã de mînã

ªi cu leac din gurã
Ea va descînta,
Cu mîna dreaptã,
Cu limba curatã...1 .

În urmãtorul descîntec, de strîns, din judeþul Teleorman, o
vedem pe Maica Domnului ducîndu-se ea însãºi cu bolnavul la o
anumitã descîntãtoare :
Maica Precista aºa auzea,
Sînge la sînge-i punea,
Cu el la Manea vrãjitoarea mergea, Os la os împlinea,
De mîna dreaptã-l lua,
Vinele i le descorda,
Cu mîinile-l fãrîma,
Fãlcile i le descleºta,
Cu limba-i descînta :
ªi pe cutare-l vindeca2.

9. În alte descîntece, Maica Domnului se ia dupã duhurile necurate,
încãlecînd pe un armãsar sau pe o iapã albã, ºi le taie cu sabia ori
le rînduieºte sã se ducã în marginea mãrilor, în scorburile
munþilor ºi sã dea pace bolnavului3.
10. Alteori, Maica Precista întoarce din cale :
a) Brînca, pornitã sã-l îmbolnãveascã pe om4.
b) O fatã frumoasã, pe care o trimite sã-l vindece pe bolnav de
albeaþã5.
c) 3 surori ale Soarelui, trimise sã vindece pe cineva de aceeaºi
boalã6 .
d) 7 fete, tot pentru a lecui de albeaþã7.
e) 9 fete albe, cu aceeaºi misiune8 .
f) 9 fete, ca sã vindece orbalþul9.
g) 9 fete mari ºi 9 flãcãi, cu aceeaºi însãrcinare10.
h) 9 fraþi, ca sã vindece pe cineva de zgaibã11 etc.

Oameni minunaþi, mari etc.
¬ 195 Cînd se uitã cineva printr-un geam colorat, lumea toatã, cerul ºi
pãmîntul, fiinþele ºi lucrurile i se înfãþiºeazã înaintea ochilor ca ceva
ciudat, ireal, fantastic ºi grozav de impresionant. Tot aºa de
impresionaþi trebuie sã fie ºi demonii mai mari ºi mai mititei,
încuibaþi în corpul omului, cînd bãbãreasa îndrugã un descîntec în
care vorbeºte, de pildã, de oameni ºi de alte fiinþe roºii, negre,
1. Tocilescu, Mater. folkl., 552.
2. Ibidem, 573.
3. Ibidem, 573, 1575, 1590 ; Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 60.
4. Rev. Ion Creangã, IV, 84 ; ªezãtoarea, X, 106 ; Tocilescu, Mater. folkl., 620.
5. Lupaºcu, Medic. bab., 35.
6. Marian, Descîntece, 4.
7. ªezãtoarea, I, 124.
8. Tocilescu, Mater. folkl., 1533 ; cf. 1516, 1527.
9. Ibidem, 1535.
10. Ibidem, 1522.
11. Marian, Descîntece, 348.
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galbene etc., miºcîndu-se într-o lume în care toate au o coloraþie la
fel : cerul ºi pãmîntul, copacii ºi frunzele, casele, mobilele, vasele ºi
uneltele, mîncarea ºi bãutura etc. Parcã-i vezi pe bieþii drãcuºori
cum zgîiesc ochii ºi ciulesc urechile, cãutînd sã priveascã ºi ei acele
minunãþii ºi sã audã toate ciudãþeniile pe care le înºirã baba în
povestirea ei. Groaza de a se vedea ºi ei tîrîþi în aceastã lume
fantasticã îi face sã-ºi ia tãlpãºiþa ºi sã se care din corpul bolnavului.
Vom examina cîteva din tipurile acestor descîntece.
1. Se povesteºte despre oameni mari ºi minunaþi, care se miºcã
într-o lume de lucruri minunate. Astfel, într-un descîntec de
deochi, din judeþul Vîlcea :
Se sculã un rumân
Mare, minunat,
Luã o secure
Mare, minunatã,
Se duse-ntr-o pãdure
Mare, minunatã
Tãie un tufan
Mare, minunat
Fãcu nouã þãndãri
Mari, minunate,

Luã nouã oale, ulceluºe,
Luã nouã strãchini, strãchinele.
Luã nouã linguri, lingurele
ªi s-a suit pe bordei,
Puse masa sã mãnînce ;
Chemã moroii, strigoii,
Moroaicele, strigoaicele,
Deochetorii, deochetoarele :
Care cum venirã, plesnirã,
Care cum gustarã, crãparã1.

Dintr-un descîntec de orbalþ (brîncã), din judeþul Covurlui :
S-a dus omul mare
La pãdurea mare,
Cu toporul mare,
Ca sã taie lemnul mare

ªi sã facã luntrea mare
ªi s-o dea pe marea mare.
N-a tãiat lemnul mare,
Ci a tãiat orbalþul lui X2.

Într-un descîntec de cei rãi, din judeþul Tecuci :
Plecat-a un om mare
La pãdurea mare,
Cu toporul mare,
Sã facã plug mare,

Sã are cu doisprezece boi,
Cu doisprezece pogonici,
Sã are dealurile, vãile,
Lungul ºi curmeziºul...3 .

De fiinþe ºi lucruri minunate se vorbeºte ºi în urmãtorul descîntec
sîrbesc de junghi :
Au plecat niºte fete minunate,
Mulserã lapte minunat
Cu oi minunate,
În gãleþile minunate.
Cu ciobani minunaþi.
Acolo veni Precista,
Duceau gãleþi minunate,
Maica Domnului
Cu cobiliþe minunate.
ªi aduse apã de izvor
Venirã ciobanii minunaþi
ªi busuioc
ªi fãcurã o strungã minunatã.
ªi stropi oile minunate
Închiserã oile minunate
ªi ciobanii minunaþi
În strunga cea minunatã,
ªi fetele minunate.
1. ªezãtoarea, XII, 184.
2. Rev. Ion Creangã, II, 212.
3. Pamfile, Boli, 24.
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ªi se vãrsã laptele minunat
ªi se fãrîmarã gãleþile minunate
ªi se risipirã oile minunate...1.

Tot astfel, în urmãtorul descîntec bulgãresc de deochi :
Pe vale vine un om minunat,
Cu secure minunatã,
Se duce la muntele minunat,
Taie un copac minunat
Cu securea minunatã,
Îl duce pe o cîmpie minunatã,
Face o strungã minunatã,

Strînge o turmã minunatã,
Mulge laptele,
ªi face un caº minunat.
ªi acest om minunat
Îºi ia caºul minunat,
Îl duce într-un tîrg minunat
ªi-l vinde...2.

De asemenea, în alt descîntec bulgãresc de deochi :
Plecã omul minunat,
Luã securea minunatã,
Pe umerii minunaþi,
Se urcã pe muntele minunat,
Tãie pari ºi nuiele minunate.
Apoi se duse într-un sat minunat
Înjugã boi minunaþi
La un car minunat.
Se duse iar la munte,
Încãrcã lemnele în car,

Se duse la un cîmp minunat.
Fãcu o strungã minunatã,
Bãgã în ea o turmã minunatã.
Ciobani minunaþi se aºezarã
Pe scaune minunate,
Mulserã lapte minunat,
Fãcurã caº minunat,
Duserã caºul minunat
La un tîrg minunat
ªi-l purtarã încoace ºi încolo...3.

Descîntece asemãnãtoare se gãsesc ºi la huþulii din Bucovina4.
2. Se povesteºte despre un om sau despre mai mulþi de culoare roºie,
neagrã, galbenã etc. ºi despre alte fiinþe sau lucruri de aceeaºi
culoare.
a) Se dã epitetul de roºii fiinþelor ºi lucrurilor în descîntecele pentru
afecþiuni la care predominã culoarea roºie, cu deosebire pentru
roºaþã (brîncã, orbalþ) ºi obrintit, mai rar pentru bube. Cu
alte cuvinte, acelaºi principiu similia similibus pe care-l aplicã
poporul la vindecarea prin leacuri (¬ 172) îl aplicã ºi în frazeologia
descîntecelor. Prin abuz sau prin neºtiinþã, unele babe întrebuinþeazã aceste descîntece ºi pentru alte boli, la care culoarea roºie
n-are ce cãuta, ca deochiul, nãjitul, moroii etc.
Citãm întîi un descîntec inedit de roºaþã, din judeþul Timiº :
Plecã omu-ãl roºu
Pre apã roºie,
Cu luntre roºie,
Cu vîslã roºie,
Cu mreajã roºie,
ªi prinse peºti roºii.
1.
2.
3.
4.

ªi se duse la o casã roºie,
Într-o pãdure roºie,
ªi strînse lemne roºii
ªi-i bãgã-ntr-o oalã roºie.
ªi-i fierse
ªi-i puse-ntr-un blid roºu

Milosavljeviä, Obiåaji srpsk. nar., 218.
Mélusine, VI, 32.
Sbornik, XI, 88 ; cf. Strauss, Bulgaren, 406 urm.
Mansikka, Zauberformeln, 60 urm.
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blidu, pre-o masã roºie.
aduse linguri roºii
furchiþe roºii
chemã niºte oameni roºii
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La prînzu-ãl roºu.
ªi cît ce mîncarã.
Toþi crãparã
ªi pre X. cu leac îl lãsarã.

Altul, de orbalþ, din Moldova :
Au plecat 9 oameni roºii
Pe drumul roºu
Cu 9 topoare roºii,
Cu 9 securi roºii.
Cu 9 berzi roºii,
Cu 9 sfredele roºii,
La pãdurea roºie,

Sã taie mãrul cel roºu.
 Oameni roºii,
Nu vã duceþi pe drumu roºu,
La pãdurea roºie,
Sã tãiaþi mãru cel roºu,
Ci vã duceþi la (cutare)
Sã-i tãiaþi orbalþu...1 .

Dintr-un descîntec de moroi, din judeþul Gorj :
A plecat omu roºu,
De la straje roºii,
Cu secure roºie,
În pãdure roºie.
ªi-a tãiat copaci roºu
ªi-a fãcut strungã roºie
ªi-a fãcut gãleatã roºie
ªi-a muls lapte roºu
De la caprã roºie.

Cu cãmaºã roºie,
Cu brîu roºu,
Cu opincile roºii,
ªi-a închegat lapte roºu
De la caprã roºie.
ªi-a plecat cu caºu roºu,
Pe drum roºu,
La bîlci roºu
ªi-a-nceput a striga...2.

În alte descîntece, în loc de roºu, întîlnim expresia roº-poroº.
Astfel, în urmãtorul descîntec de roºaþã, din judeþul Tutova :
Plecat-a un om roº-poroº,
Cu cãruþa roº-poroº,
Ca sã cumpere peºte roº-poroº,
Sã-l aducã acasã roº-poroº,
Sã-l gãteascã femeia roº-poroº
ªi sã-l facã borº roº-poroº.
Îl ia ºi-l spalã roº-poroº
Cu apã roº-poroº
ªi-l curãþã cu cuþitul roº-poroº,
Îl taie ºi-l spalã roº-poroº,
Îl sarã roº-poroº,
Îl pune în oala cu borº roº-poroº
ªi-l fierbe roº-poroº.

Pune foc pe vatrã roº-poroº
Face mãmãligã roº-poroº
Pune masa roº-poroº
Pune mãmãliga pe masã
roº-poroº
Cu cel borº roº-poroº
Cu linguri roº-poroº.
Poftiþi, oameni,
ªi mîncaþi roº-poroº
Mãmãligã cu peºte
roº-poroº...
ªi mîncaþi
Roºaþa lui N. roº-poroº...3 .

Analogia între culoarea roºie a bolii ºi coloraþia sub care sînt
înfãþiºate lucrurile, o întîlnim ºi în urmãtorul descîntec german de
brîncã :
1. Grig.-Rigo, Medic. pop., I, 23.
2. ªezãtoarea, X, 124. Acest descîntec seamãnã mult cu cele de deochi
bulgãreºti, citate mai sus.
3. ªezãtoarea, X, 114 urm. ; cf. ºi II, 166 ; VI, 91 ; Rev. Ion Creangã,
IX, 236.
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Ich ging durch einen roten Wald, und in dem roten Wald, da
war eine rote Kirche, da war ein roter Altar, und auf dem roten Altar,
da lag ein rotes Messer. Und das rote Messer schnitt rotes Brod...1.

b) Se povesteºte în unele descîntece despre un om negru (rareori
despre mai mulþi), despre animale ºi lucruri de aceeaºi culoare,
pentru afecþiuni care prezintã o coloraþie neagrã, cum e dalacul,
numit ºi buba neagrã, bãºica neagrã sau buba rea, ciuma etc.
Gãsim, însã, printr-o întrebuinþare greºitã a descîntecului, acelaºi
motiv recitat de unele babe pentru altfel de afecþiuni, ca
mãtricea, izdatul, strînsul, gîlcile, nãjitul ºi chiar
deochiul, boli care n-au nimic de-a face cu culoarea neagrã.
Acest tip de descîntec e însã foarte des uzitat pentru obrintealã
ºi brîncã, deoarece coloraþia roºie a pielii în aceastã boalã capãtã
uneori o nuanþã mai închisã, care o apropie de negru.
Citãm un exemplu de descîntec de bãºica cea neagrã, din
Basarabia :
S-o pornit omu negru
La pãdurea neagrã,
Sã taie pãdurea neagrã,
Cu toporu negru,
S-o care la casa neagrã,
Cu boii negri,
Cu cãruþa neagrã.
ªi-o luat plugu negru
ªi boii negri
ªi grîu negru,
Sã samene grîu negru,
Sã-l care la casa neagrã,
Cu boii negri,
Cu cãruþa neagrã

ªi sã hãrmãneascã cu boii negri,
Sã punã-n saci negri,
Sã ducã la moara neagrã,
Sã-l facã fãinã neagrã,
Sã-l ducã la casa neagrã,
Sã-l facã mãlaie negre,
Sã facã brahã neagrã.
Sã cheme toate bobnelele (= bubele).
Sã cheme toate sgãncunelele,
Da(r) pe-a mea a uitat-o,
N-a chemat-o.
Da(r) ea s-o-nfocat,
S-o-mbujorat
ªi rãdãcina i-o secat2.

Dintr-un descîntec de ciumã, din judeþul Bihor :
Un om negru
Cu o fatã neagrã,
Despletitã,
Cu corbaciu negru,
Cu doi pogãnici negri ;
Un om negru
Cu o fatã neagrã,
Cu sbiciu ºi cu jug
ªi rãsteele negre,

Tînjala, teleguþa, plug
ªi toate negre,
A mers arînd dupã un sat.
Tot descîntînd,
Trãgînd brazdã neagrã,
Sã nu intre acolo ciuma-n sat,
Sã fie omul sãnãtos
Ca Precista,
Ca soarele...3.

1. Büttner, Volksmedizin, 162 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VII,
832, 837. Descîntece identice se gãsesc ºi la huþulii din Bucovina
(Mansikka, Zauberformeln, 62).
2. An. Arh. de Folkl., IV, 203 urm.
3. ªezãtoarea, V, 145.
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Cele mai multe descîntece în care intervine culoarea neagrã fiind
de obrintit, citãm unul, cules din judeþul Teleorman :
Au plecat oameni negri
ªi l-au dus la moara neagrã,
Cu carele negre,
Cu apã neagrã,
Cu plugul negru,
Cu morarii negri,
Cu boii negri.
ªi-au fãcut mãlaiu negru,
Au arat porumb negru,
Cã porumbu negru
ªi-a dat o ploaie neagrã
E bun ºi de mãciniº
ªi-a crescut porumbu negru.
ªi de obrintiº1.
Dupã cum în unele descîntece intervine expresia roº-poroº, tot
astfel întîlnim ºi construcþia negru-ponegru. De pildã, în urmãtorul
descîntec de gîlci, din judeþul Covurlui :
S-a sculat un om negru-ponegru
ªi-a luat un topor negru-ponegru
ªi s-a dus la pãdurea neagrã-poneagrã
ªi-a tãiat un lemn negru-ponegru
ªi-a fãcut un plug negru-ponegru
ªi s-a dus la pãmîntu negru-ponegru
ªi-a semãnat pietricele,
Ptiu! gîlcile sã pieie.
ªi la slavi întîlnim descîntece de felul acesta. Astfel, la rutenii
din guv. Cernigov gãsim urmãtorul descîntec de boala copiilor
(numitã de ei boala neagrã) :
Plecat-a un om negru
Îl duse într-o odaie neagrã,
Într-o pãdure neagrã,
Îl puse pe-o laviþã neagrã,
Pe calea neagrã,
Bãtu amnarul negru,
Ajunse la Marea neagrã.
Îl aruncã într-o oalã neagrã,
Aruncã aci o mreajã neagrã,
Încãlzi un cuptor negru
Prinse un amnar negru
ªi aprinse o luminã neagrã.
ªi-l bãgã într-un sac negru.
Cum s-a stins lumina,
Îl ridicã pe umeri negri,
Aºa sã se stingã ºi boala2.
c) Despre o fatã galbenã care trãieºte într-o lume unde toate lucrurile
au aceeaºi culoare se vorbeºte într-un descîntec de gãlbinare,
din judeþul Iaºi :
Cîtu-i în sus,
Iar din case ca acelea
Cîtu-i în jos,
Ieºea o fatã galbenã,
Cîtu-i la rãsãrit,
Cu papuci galbeni.
Cîtu-i la asfinþit,
Cu colþuri galbene,
Vãzui case galbene
Cu rochiþa galbenã,
Cu pereþi galbeni,
Cu bariz galben
Cu uºi ºi uºori galbeni,
ªi în mînã cu un hîrleþ galben,
Cu fereºti galbene,
Cu o lopatã galbenã
Cu acopereminte galbene ;
ªi o mãturã galbenã...3.
1. ªezãtoarea, VI, 98 urm.
2. Mansikka, Zauberformeln, 36.
3. ªezãtoarea, VII, 18.

372

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

Pasãre albã, codalbã
¬ 196 Un motiv destul de frecvent în descîntecele de deochi e acela în
care se vorbeºte de o pasãre albã, codalbã, care dupã ce a zburat în
vãzduh, a cãzut jos ºi a picat pe o piatrã. Piatra a crãpat ori n-a
crãpat, dar se blestemã sã crape ochii celui ce a deocheat. Astfel, în
urmãtorul descîntec, din judeþul Vîlcea :
Pãsãricã albã,
Codalbã,
Sus zburai,
Jos picai.
Nu picai jos,
Picai într-un stan de piatrã.

Stanu de piatrã plesni,
Nu plesni stanu de piatrã,
Plesnirã ochii
Moroilor ºi strigoilor
Ai moroaicelor, ai strigoaicelor,
Deochetorilor, deochitoreselor...1.

Altul, din judeþul Argeº :
Pãsãricã albã,
Cu coada codalbã,
În jos se lasã,
Pe piatrã se lasã.

Piatra crapã.
Crãpa-i-ar ochii
Cui a deocheat pe (cutare).
De-o fi deocheat de femeie...2.

Altul, din judeþul Tecuci :
Pasãre albã, codalbã
Din cer s-a coborît,
Din aripi a bãtut :

Trei picãturi de sînge o picat.
Sã crãpe deochiu
Cui o deocheat pe (cutare)...3.

La fel e ºi descîntecul de deochi bulgãresc : Pasãrea zburã din
sat ; lapte alb picã, piatra albã crãpã ; aºa sã crape ochii cui mi-a
deocheat copilul4.
Acelaºi motiv îl întîlnim în urmãtorul descîntec de deochi, din
Iugoslavia : Pasãrea albastrã te atinse, laptele alb picã pe piatra
albã : aºa sã crape pe piatrã ochii aceluia care l-a deocheat pe X.
O variantã a acestui motiv e urmãtorul descîntec de pociturã,
din judeþul Ialomiþa :
Pãsãricã albã,
Cu aripa dalbã,
Din piatrã ai crescut,
Cu norii te-ai bãtut.
Trei picãturi din tine a picat :
Una de lapte,
Una de vin
ªi una de venin.

Cel ce-a bãut laptele
S-a sãturat ;
Cel ce-a bãut vinul
S-a îmbãtat ;
Iar cel ce-a bãut veninul
A crãpat,
Aºa sã piarã pocitura
Din pocit...5.

În alte variante ale aceluiaºi descîntec se vorbeºte de :
1.
2.
3.
4.

ªezãtoarea, XII, 183.
Ciauºanu-Fira-Popescu, Folklor, 138.
Candrea-Densusianu-Speranþia, Graiul nostru, I, 394 urm.
Sbornik, VIII, 156 ; Seligmann, Der böse Blick, I, 374 ; Strauss, Bulgaren ;
Geroff, Rjeånik, V, 450.
5. Rev. Ion Creangã, IX, 234.
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a) Trei picãturi picate din cer : una de mir, una de vin ºi una de
venin1, sau : unu de apã, unu de vin, unu de venin2.
b) Trei picãturi de sînge3.
c) Trei izvoare : unu de apã, unu de vin, unu de pelin4.
d) Trei viþe de vie : din una curge apã, din una curge vin, din una
curge pelin5.
În unele descîntece slave se vorbeºte de trei fîntîni : în una este
miere (sau lapte), în alta venin (sau apã), în alta sînge6.

Trei babe pãzirã gîlcile
În descîntecele de gîlci se pomeneºte foartea adesea, mai ales în ¬ 197
Muntenia ºi cu deosebire în Oltenia ºi în Banat, de trei babe puse sã
pãzeascã gîlcile care s-au dus cu vacile la pãscut. O babã era oarbã,
cealaltã surdã, iar a treia mutã (în alte descîntece, ºchioapã). Începem
cu unul, inedit, din judeþul Mehedinþi :
Plecarã gîlcile,
Motofîlcile,
Vacile sã le pascã,
Trei mãtuºi sã le pãzeascã :
Una oarbã,
Una surdã
ªi una mutã.

A oarbã nu vãzu,
A surdã n-auzi,
A mutã nu putu sã dea chiot.
Venirã lupii
ªi le mîncarã,
ªi gîlcile de la gît
Secarã.

Altul, din judeþul Dolj :
Gîlcile, motofîlcile,
Au plecat sã pascã,
Trei babe sã le pãzeascã.
Una oarbã nu vãzu,
Una surdã n-auzi,
Una ºchioapã nu putu.

Din judeþul Romanaþi:
Au plecat gîlcile sã pascã,
Trei mãtuºi sã le pãzeascã :
Una ºchioapã nu putea,
Alta oarbã nu vedea
ªi-una surdã n-auzea.
Cinci cu mãciuci sînt degetele care

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lupii în ele deterã
ªi le mîncarã
ªi le fermecarã ;
De vîrf le-aplecarã,
De rãdãcini le secarã7.

ªi venirã cinci cu mãciuci
ªi tãbãrîrã pe gîlci,
ªi le bãturã,
ªi le ciocnirã,
Pînã mii de fãrîmi le fãcurã8.

freacã gîlcile.

ªezãtoarea, XIII, 7.
An. Arh. de Folkl., IV, 201 ; cf. ªezãtoarea, VI, 96.
Rev. Ion Creangã, VIII, 324.
Pamfile, Boli, 29.
ªezãtoarea, VII, 158.
Mansikka, Zauberformeln, 79.
Laugier, Etnogr. medic., 117.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 108.
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Boala se supãrã ºi piere
¬ 198 În unele descîntece de bube, de bubã rea ºi de bube dulci  mai
rar de brîncã, de cei rãi ºi de junghi  gãsim în povestire un
motiv cu totul caracteristic. Cutare  uneori Maica Domnului, Sf. Petru,
Vinerea mare, ªtefan Vodã, vornicul, avrãmeasa-cîrstineasa etc.  a
fãcut nuntã, masã mare, praznic, pomanã etc. ºi a poftit toatã lumea,
numai bubele (sau bolile pentru care se descîntã) n-au fost chemate.
Ele, de ciudã cã n-au fost bãgate în seamã, din vîrf s-au aplecat ºi
din rãdãcinã au secat. Citãm cîteva exemple.
Un descîntec de bube dulci, din judeþul Dolj :
Mã dusei marþi la obor,
Sã-mi cumpãr gonitor,
ªi fãcui o masã mare.
Toate bubele le chemai

Numai bubele dulci
Nu le chemai.
Ele din vîrf se plecarã
ªi din rãdãcinã se uscarã...1.

Altul, de bubã rea, din judeþul Tecuci :
Plecat-a Sf. Petru
Pe cale, pe cãrare ;
La mijloc de cale
A fãcut o masã mare.
Chemat-a buba neagrã,
Chemat-a buba albã,

Chemat-a buba dulce,
Chemat-a buba de 99 de feluri,
Numai pe buba rea
N-a chemat-o.
Ea de ciudã a plesnit
ªi a crãpat...2.

Altul, de brîncã, din judeþul Argeº :
Maica Sfîntã Mãrie,
Puse masã de mãtase :
Toate bubele chemase,
Numai brînca n-o chemase.

Ea rãu s-a mîniat,
De vîrf s-a plecat,
Din rãdãcinã s-a uscat...3.

În unele descîntece, foarte frumoase, petrecerea e organizatã de
animale, ciute, muºte etc. Iatã unul de bubã, din Satu Mare, inedit :
Ciutele din Recea
Mare nuntã-ºi face :
C-un cap mare de berbece.
Cîte ciute, cîte mute,
Cîte moine, cîte bube,

Pe toate la nuntã le-o chemat,
Numai pe astã bubã n-o chemat.
Ea de ciudã ºi de bãnat,
Vîrful i s-o uscat
ªi rãdãcina i-o secat.

Altul, de bube dulci, din judeþul Timiº, inedit :
Muscã micã, muscã mare,
Musca mare se mãritã.
Pe toate gonghiþele
La gostie le-o chemat,
Numai pe buba dulce o uitat.
1.
2.
3.
4.

Buba dulce s-o mîniat,
S-o spurcat,
S-o udat,
S-o uscat
ªi din rãdãcini o secat4.

Laugier, Etnogr. medic., 125.
Pamfile, Boli, 20.
ªezãtoarea, VII, 55.
Cf. descîntecul asemãnãtor de junghi, din Þara Oaºului (An. Arh. de
Folkl., I, 205).
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N-am putut descoperi pînã acum descîntece cu acest motiv ºi la
alte popoare, dar sîntem convinºi cã ele trebuie sã existe, cel puþin la
slavi. Numai într-un descîntec caucazian se povesteºte cã Dumnezeu
a junghiat un bou pe muntele Galileului ºi cã a poftit la ospãþ toate
bolile, numai pe aceea pentru care se descîntã n-a chemat-o1.
În alte descîntece de-ale noastre se mai povesteºte cã boala
(brînca, junghiul ºi cei rãi) s-a înecat sau cã s-a dus la oaste ºi nu s-a
mai întors, ori cã n-a gãsit cal de cãlãrie ºi a crãpat de necaz etc.

Imposibilitãþi
Demonul bolii se teme de lucruri nefireºti, de lucruri pe care mintea ¬ 199
lui îngustã nu le poate pricepe ºi de care cautã sã se fereascã. De
aceea, în anumite descîntece, se pomeneºte de unele lucruri imposibile,
de acþiuni de necrezut, pe care o minte sãnãtoasã nu le poate concepe.
Toate acestea cu scopul de a impresiona adînc duhul încuibat în
trupul bolnavului ºi a-l determina sã-l pãrãseascã.
La noi, aceste imposibilitãþi apar numai în descîntecele de mãtrice
(colicile copiilor). Citãm douã din ele :
Iatã unul, din judeþul Dolj :
Mãtrice, mãtrãgunã,
Caprã neagrã te fãcuºi,
În munte negru te suiºi :
Lupii venirã
ªi te mîncarã.
Ciobãnaºii te aflarã,
Fãrã ochi te vãzurã,
Fãrã urechi te auzirã,

Fãrã mîini te prinserã,
Fãrã cuþit te tãiarã,
Fãrã foc te fripserã,
Fãrã sare te sãrarã,
Fãrã gurã te mîncarã,
Fãrã cur te cã.arã.
Se strînseserã ciorile
ªi mîncarã mãtricele...2.

Altul, din judeþul Vîlcea :
Mãtrice, mãtricatã,
La (cutare) aciuiatã,
Vînãtorii mi-o aflarã,
În vîrful muntelui mi-o suirã,
Fãr de ogari o gonirã,
Fãr de guri o chiotirã,
Fãr de puºti o-mpuºcarã,

Fãr de cuþite o junghiarã,
Fãr de sare o sãrarã,
Fãr de frigãri o-nvîrtirã,
Fãr de foc o fripserã,
Fãr de mîini o rupserã,
ªi fãr de guri o mîncarã.
De la (cutare) o pãrãsirã...3 .

Imposibilitãþi diverse, ca : pãsãri zburînd fãrã aripi, oameni care
prind fãrã mîini, care împuºcã fãrã puºcã, mãnîncã sau muºcã fãrã
dinþi etc., se gãsesc în descîntecele ºi ghicitorile tuturor popoarelor
slave ºi germanice, dar nicãieri nu gãsim atîtea lucruri imposibile
reunite ca în descîntecele româneºti4. Numai la bulgari gãsim ceva
asemãnãtor.
1.
2.
3.
4.

Mansikka, Zauberformeln, 80.
Laugier, Etnogr. medic., 120.
Tocilescu, Mater. folkl., 1578.
Mélusine, III, 286.
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Dintr-un descîntec de durere de þîþe se zice :
Te vãzurã vînãtorii de capre...
Te fripserã fãrã foc,
Te prinserã fãrã ogari,
Te mîncarã fãrã gurã...1.
Te junghiarã fãrã cuþit,
În alt descîntec bulgãresc, de sirma (un fel de reumatism), se
zice :
A încãlecat pe frigare
O mîncã fãrã gurã,
ªi s-a dus la tîrg,
O c..ã fãrã cur2.
ªi s-a-ntîlnit cu lupu :
Descîntecele noastre de mãtrice sînt însã foarte vechi ºi nu ne
sfiim sã le considerãm ca o moºtenire directã de la romani. Marcellus
Empiricus (secolul al V-lea) ne-a transmis un scurt descîntec latin,
de colici  adicã, cum am zice noi, de mãtrice  în care gãsim
exact aceleaºi elemente ca în descîntecele noastre. Iatã-l pus alãturi
de termenii din descîntecele noastre :
Pastores te invenerunt,
Sine manibus colligerunt,
Sine foco frixerunt,
Sine dentibus comederunt3.

Ciobãnaºii te aflarã,
Fãrã mîini te prinserã,
Fãrã foc te fripserã,
Fãrã gurã te mîncarã.

Într-o traducere latinã din secolul al V-lea a tratatului lui Pelagonius
despre arta veterinarã, gãsim, tot ad dolorem ventris, urmãtorul
descîntec, în care apar iarãºi unele elemente din descîntecele noastre :
Tres scrofae de caelo ceciderunt,
Invenit eas pastor,
Occidit eas sine ferro,
Coxit eas sine dentibus :
Bene coxisti, bene coxisti, bene coxisti4.

Lãsãm pe cititor sã tragã el singur concluzia ce se impune dupã
constatarea acestor identitãþi, care numai întîmplãtoare nu pot fi.

1.
2.
3.
4.

Strauss, Bulgaren, 408.
Sbornik, VIII, 153.
De medicamentis, XXI, 3 ; cf. ºi XXVIII, 16.
Art. veter., 121.
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Capitolul III

Cu ce se descîntã
A) Obiecte întrebuinþate la descîntat
Una din caracteristicile esenþiale ale descîntecului românesc este ¬ 200
întrebuinþarea a diverse obiecte de care se slujeºte lecuitoarea în
timp ce descîntã. Aceste obiecte au de scop :
a) Sã ameninþe demonul bolii care, înspãimîntat de vorbele însoþite
de gesturile duºmãnoase ale babei, se va vedea silit sã pãrãseascã
trupul bolnavului.
Ameninþarea demonului se face cu obiecte tãioase (cuþit, secerã,
topor etc.) sau ascuþite (ac, cui, þeapã etc.) ; cu o nuia de alun, în
descîntecele de muºcãturã de ºarpe, cãci alunul e naºul ºarpelui
ºi se teme grozav de el ; cu o mãturã, sau numai  pars pro toto 
cu un fir de mãturã ; cu usturoi, de care fug toate duhurile rele ;
cu o cruce, cu tãmîie, agheasmã ºi alte lucruri sfinþite, de care
demonul bolii fuge ca dracul de tãmîie etc.
Sã citãm cîteva exemple.
De lungoare, se descîntã în Bucovina cu o secerã ºi cu un gîtej
de mãturã pãrãsitã, rostindu-se, între altele, urmãtoarele cuvinte :
Cu secera te-oi secera, Cu mãtura te-oi mãtura, ºi-n Marea
neagrã te-oi arunca1.
În judeþul Dolj, se descîntã de muma-pãdurii cu o mãturã, foc cu
tãmîie, apã într-o oalã ºi un topor. Baba, rostind descîntecul,
pune pe rînd mîna pe aceste obiecte, cînd zice : Eu cu mãtura
te-oi mãtura, cu focu te-oi frigea, cu tãmîia te-oi tãmîia, cu apa te-oi
îneca, cu toporu te-oi tãia : te fac nouã bucãþele, te-arunc în nouã
vîlcele, te-or mînca nouã cãþele2. În judeþul Mehedinþi, se descîntã
de muma-pãdurii numai cu o secure. Baba o înfige cu tãiºul în
pragul casei, cînd rosteºte cuvintele : Sã nu mai vii la (cutare),
cã te tai cu securea3.
Tot de muma-pãdurii, se descîntã în judeþul Romanaþi cu o
secerã ºi cu trei cãrbuni. Secera se atîrnã de uºã ºi se zice
descîntecul : Secere secerãtoare, Cum eºti ziua tãietoare, Sã fii
noaptea pãzitoare.... Apoi baba ia cei trei cãrbuni ºi, punîndu-i în
trei locuri la uºã, zice : Voi, aceºti cãrbuni, Sã vã faceþi trei îngeri
buni, Sã pãziþi prin bãtãturã... Unde veþi afla de muma-pãdurii, S-o
luaþi, S-o sfãrîmaþi, Inima sã i-o mîncaþi...4.
1.
2.
3.
4.

Marian, Descîntece, 149 urm.
Laugier, Etnogr. medic., 124.
Tocilescu, Mater. folkl., 595.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 161 urm.
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Tot în judeþul Romanaþi, se descîntã de soare sec cu 9 pietre ºi
cu 9 aºchii sãrite din secure, rostindu-se urmãtoarele cuvinte :
Fugi, soare sec, Cã te-nec ; Cu pietrele te bat, Cu apa te-nec.
Cum a sãrit aºchia asta din secure. ªi lemnul tãiat de voinic, Aºa
sã saie, Sã rãsaie Dorul din capul (cutãruia)1.
În Þara Oaºului, se descîntã de mãtrice cu o secerã, un cuþit, un
fus, o lingurã, fire de mãturã, foarfece ºi un pieptene, rostindu-se
urmãtoarea ameninþare : Cu secerea secera-te-oi, Cu cuþitu
tãia-te-oi, Cu fusu strãpunge-te-oi, Cu lingurã rade-te-oi, Cu
foarfecele forfeca-te-oi, Cu pieptenele pieptãna-te-oi, Cu mãtura
mãtura-te-oi...2.
b) Sã exercite o acþiune analogicã asupra bolii care, imitînd pilda
indicatã de întrebuinþarea ce se face cu obiectul ori de însuºirile
lui speciale, sau de lucrãrile sãvîrºite cu acesta în timpul
descîntecului, s-o determine a pãrãsi corpul suferindului. Iatã
cîteva exemple :
De încuieturã (constipaþie ºi greutatea de a naºte), se descîntã
cu un lacãt închis, pus într-o strachinã cu apã rece. Femeia care
se trudeºte de facere încuie ºi descuie de trei ori lacãtul în apã, iar
baba rosteºte descîntecul : Doamne Maica Domnului, Dã cheiþele,
Sã descui pîntecele Femeii (cutare), Ca sã nascã pruncul...3.
De deochi, în judeþul Prahova, se aruncã în rãspîntii cãrbunii cu
care s-a descîntat, ca ºi deochiul sã fugã ºi sã se împrãºtie, cum
se împrãºtie cãrbunii4.
În judeþul Teleorman, se descîntã de soare sec cu 9 pietre în apã
ºi o secerã, rostindu-se cuvintele : Cum taie secera toate paiele,
toate ierburile ºi toate gunoaiele, aºa sã taie dorul de la cutare ;
cum spalã apa toate pietrele, toate malurile, aºa sã se spele toate
junghiurile... de la (cutare)5.
În Bucovina, cînd baba descîntã de ceas rãu, se face a mãtura
prin casã ºi peste pragul casei, ca sã dea a înþelege demonului
bolii sã urmeze acelaºi drum, adicã sã treacã dincolo de prag, ca
ºi gunoiul mãturat afarã6.
¬ 201 Unele lucruri întrebuinþate la descîntat au o virtute deosebitã, dacã
îndeplinesc anumite condiþii :
a) Sã fie de furat : cuþitul (pentru diferite boli), fãina (pentru afumat
de guturai), pruna (pentru abubã)7.
b) Sã fie de gãsit : cuþitul, acul, fierul, potcoava, pieptenele, biciuºca,
funia, dohotul, mãmãliga, osul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ionescu-Daniil, Descîntece, 195.
An. Arh. de Folkl., I, 206.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 109.
Tocilescu, Mater. folkl., 546.
Ibidem, 561.
Marian, Descîntece, 82 urm.
G. Dem. Teodorescu, Poesii pop., 358.
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c) Sã fie pãrãsit (lepãdat, aruncat, prea uzat cã sã mai poatã fi de
folos) : acul, cuþitul, fãcãleþul, mãtura, pieptenele, osul, fusul.
d) Sã fie nouã : oala sau ulcica.
e) Sã fie cumpãrat(ã) fãrã tocmealã, adicã sã se dea pe el (ea) atîta
cît cere negustorul. Astfel, pentru a descînta de babiþe, trebuie
ca ulcica sã fie cumpãratã cu cîþi cruceri a cerut olarul pe dînsa,
fãrã a se tîrgui cînd o cumpãrã, cãci tîrguindu-se, se crede cã nu
e de leac1.
f) Cuþitul sã fie cununat. Se numeºte astfel cuþitul pe care l-a þinut
mirele, la brîu, sau mireasa, cînd s-a cununat2.
g) Frigarea sã fi fost sucitã de trei þigani, cu mîinile la spate3 etc.
ªi dupã credinþele altor popoare din Europa, au o deosebitã putere
curativã lucrurile gãsite din întîmplare (fãrã sã fi fost cãutate),
furate, pãrãsite, cumpãrate fãrã tocmealã etc.4 Unele din aceste
credinþe sînt foarte vechi. De pildã, la romani, dupã cum ne încredinþeazã Pliniu, pentru bolile de splinã, vrãjitorii recomandau sã se
cumpere splina unui viþel, fãrã a se tîrgui, condiþie importantã, dupã
credinþa lor5. Tot la romani, ca ºi astãzi în multe þãri din Europa, se
cerea, în anumite împrejurãri, ca leacurile sã fie administrate in
olla nova6.
Afarã de obiectele pomenite mai sus, cu care se înarmeazã, ¬ 202
aºa-zicînd, bãbãreasa, pentru a ameninþa ºi a alunga boala din trup,
descîntãtoarea se serveºte încã de o mulþime nenumãratã de alte
lucruri : obiecte de metal sau de lemn, unelte ºi vase, lucruri comestibile,
plante ºi minerale, pãrþi de animale sau materii organice, al cãror
rol, în foarte multe cazuri, nu e bine definit. Aºa, de pildã, cînd baba
descîntã, în judeþul Romanaþi, de boala copiilor, îºi pregãteºte :
1) o oalã mare ; 2) o nucã în trei dungi ; 3) un ou de gãinã neagrã ; 4)
cearã de roi fugit ; 5) pãducel negru ; 6) nouã feluri de culori de
mãtase ; 7) sãpun de la mort ; 8) lumînare pe care a þinut-o în mînã
un muribund ; 9) pieptene de gãsit ; 10) cremene ; 11) cleºtar ;
12) marmurã ; 13) semnele copilului luate pieziº de la mîini, de la
picioare, de la unghii, de la cap ºi de la pãr7.
Corpurile medicamentoase sau acelea care urmeazã a sluji ca
leacuri la boala pentru care se descîntã stau mai totdeauna pregãtite,
la îndemîna lecuitoarei, în tot timpul descîntecului, pentru ca magia
cuvintelor rostite sã-ºi exercite acþiunea ºi asupra lor, fãcînd astfel
sã creascã puterea lor curativã.
1.
2.
3.
4.
5.

Marian, Descîntece, 35.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 143, 152.
Rev. Ion Creangã, IX, 82.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1313, 1470 urm. ; VIII, 368 urm.
Natur. hist., XXVIII, 57 : Eadem ex causa emi lienem vituli, quanti
indicatus sit, jubent Magi, nulla pretii cunctatione : quoniam hoc
quoque religiose pertineat.
6. Cf. Marcellus, De medicamentis, XX, 106 ; XXVI, 109.
7. Ionescu-Daniil, Descîntece, 201 ; cf. Laugier, Etnogr. medic., 88.
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Nu vom înºira aci toate lucrurile care, cu rost sau fãrã rost aparent,
stau de faþã sau de care se serveºte baba în timp ce descîntã. O listã
aproape completã a acestora a fost alcãtuitã de A. Gorovei, în Indice...
al celor 25 de volume din... ªezãtoarea (1892-1929), pp. 71-78, la care
retrimitem pe cititorii noºtri.

B) Apa neînceputã
¬ 203 Apa neînceputã joacã un rol foarte însemnat în medicina magicã a
românilor de pretutindeni : cele mai multe descîntece se fac într-o
astfel de apã. Ce este însã apa neînceputã ?
De fapt, e o apã ca toate apele, dar ca sã fie cu leac, trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii, care variazã însã uneori dupã
regiuni ºi cîteodatã de la o descîntãtoare la alta :
1. Sã fie adusã de o femeie, de o fatã mare sau de un om curat, în
zori de zi, pîn-a nu rãsãri soarele, cînd poteca pe care se duce e
încã plinã de rouã. Numai pentru unele scãldãtori, apa trebuie sã
fie adusã dupã ce a rãsãrit soarele ºi înainte de apusul lui1.
2. Sã se aducã, pe nemîncate, de la o fîntînã, de la un izvor sau o apã
curgãtoare, de unde n-a luat nimeni apã, în ziua aceea. Uneori,
pentru anumite boli, apa trebuie sã se ia dintr-o fîntînã de la
rãspîntii sau din trei puþuri, de la trei hotare. Alteori, e bine sã se
ia de la trei izvoare sau de unde se întîlnesc douã ori trei pîraie,
ºi se numeºte atunci apã întîlnitã sau apã de la întîlniturã2.
Aceasta se întrebuinþeazã mai ales la descîntecele pentru scurgeri
de sînge, de treapãd ºi de bube. În apa adusã de la o fîntînã de
peste 9 hotare, în care s-au stins cãrbuni de tei sau de jugastru,
se descîntã pentru diferite boli ºi se vrãjeºte de scrisã. Se mai ia
uneori apã din 9 izvoare sau din locul unde se învîrteºte o apã
curgãtoare ºi face vîrtej. De mare leac e apa adunatã din stropii
de pe roata unei mori3.
3. Cine se duce dupã apã neînceputã nu trebuie sã se uite înapoi, sã
nu vorbeascã cu nimeni, sã nu dea bunã ziua nimãnui ºi sã nu
rãspundã la o întrebare ce i se pune, atît la dus cît ºi la întors.
Apa e mai cu leac dacã aducãtorul ei nu se întîlneºte cu nimeni
sau dacã nu e vãzut, cînd se duce s-o ia. Cînd se întoarce cu apa,
sã apuce pe alt drum decît acela pe care a venit.
4. Apa sã fie adusã într-o oalã sau ulcicã nouã, într-o cofiþã curatã
ori într-o sticlã, toate bine astupate, ºi nu trebuie dat nimãnui sã
bea din ea.
Uneori, de pildã, pentru a descînta de dînsele, se aduce apa ºi se
procedeazã cu ea dupã anumite rituri. Descîntãtoarea... se duce la
un rîu curgãtor cu o bucãþicã de pîine, un drobuºor de sare ºi cu o
cofiþã sau oalã nouã în mîna dreaptã. Ajungînd la rîu, bate, într-un
1. Marian, Naºterea, 105.
2. Cf. Gorovei, Credinþi 74 ; ªezãtoarea, III, 104.
3. Marian, Naºterea, 387.
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loc pe mal în curgerea apei, trei metanii, aruncã din pîine ºi din sare
ceva în undele apei, apoi cu cofiþa sau oala ia un pic din apa ce a curs
peste pîinea ºi sarea aruncatã. Pe cînd bate acele trei metanii, zice
urmãtoarele cuvinte :
Apã curgãtoare,
Eu te sorocesc
Tot cu pîine ºi cu sare
Sã lecuieºti pe (cutare)

Din cap
Pînã-n picioare,
Cu leac,
Sãnãtate ºi veac.

De-aici se duce mai la deal pe rîu ºi aºa, în trei locuri dupã olaltã,
bate de trei ori cîte trei metanii ºi repetã cuvintele de mai sus. Dupã
ce a fãcut ea aceasta..., se întoarce acasã... Sositã acasã, începe a
descînta din cofiþã... Pe cînd descîntã, mai aruncã ºi 9 cãrbuni aprinºi
de fag, ca sã se stingã în apã... Dupã ce-ºi împlineºte operaþia sa ca
mai-nainte, ia cofiþa ºi se duce la apa curgãtoare în care descîntãtoarea
a fost aruncat pîine ºi sare, fãrã sã vorbeascã, sã cînte sau sã caute
îndãrãt, ºi... varsã apa din cofiþã1.
Dupã ce i s-a descîntat bolnavului în apa neînceputã, e uns cu ea
pe frunte, pe la tîmple etc., i se dã sã bea din ea de trei ori, ori se
spalã rana2. Alteori, se fierb în ea niºte buruieni de leac, sau i se fac
scãldãtori bolnavului3.
Apa rãmasã se aruncã pe parii gardului, pe un cîine sau pe o
pisicã, la þîþîna uºii etc. (vezi ¬¬ 207, 212).
Mai au întrebuinþare în medicina magicã : apa de la Boboteazã,
agheazma, roua etc., dar de acestea ne vom ocupa în altã lucrare, în
care vom vorbi despre rolul apei în medicina empiricã.

1. Marian, Descîntece, 91 urm.
2. Pamfile, Boli, 48, 49.
3. Ibidem, 14, 15.
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Capitolul IV

Transmiterea bolii
ca mijloc de vindecare
¬ 204 În lupta pe care o duce omul  sau mai bine-zis lecuitorul sau
lecuitoarea  pentru a alunga boala din trup, toate mijloacele i se par
îngãduite. Dacã duºmanul neîmpãcat al sãnãtãþii  demonul bolii 
nu se lasã a fi înduplecat sau intimidat de descîntece, mai ales cînd
e vorba de boli mai îndãrãtnice, se recurge la alte mijloace, care de
care mai nemilos sau mai ciudat. Însuºi bolnavul sau cel ce se îngrijeºte
sã-l lecuiascã cautã sã izgoneascã boala, transmiþînd-o altei fãpturi
omeneºti sau s-o vîre în trupul unui animal, în tulpina unui copac,
într-o buruianã, o încredinþeazã pãmîntului, îngropînd-o, sau o
azvîrle într-o apã curgãtoare, cu misiunea de-a o duce departe ºi sã
nu se mai întoarcã, cum nu se mai întoarce apa pe unde a mai curs.
Ba înºiºi morþii nu sînt lãsaþi în pace, transmiþîndu-li-se lor boala,
care nu le mai poate face nici un rãu. Vom examina în cele ce urmeazã
toate aceste mijloace de vindecare.

Boala e transmisã altui om
¬ 205 Ca sã scape de boalã, nu i se pare omului cu mintea simplistã un act
condamnabil dacã o transmite altuia. Aceastã mentalitate nu e ceva
specific românesc, cãci e comunã tuturor popoarelor din Europa ºi o
întîlnim la toate populaþiile primitive din celelalte continente. Scriitorii
romani care s-au ocupat cu vindecarea bolilor pomenesc ºi ei adesea,
cum vom vedea mai jos, despre acest mijloc de lecuire.
Exemplele urmãtoare sînt tipice pentru a arãta mijloacele de care
se serveºte poporul pentru a scãpa de o boalã sau de o infirmitate,
transmiþînd-o, fãrã pãrere de rãu ºi fãrã mustrare de cuget, altuia pe
care-l paºte pãcatul.
1. Cazul cel mai caracteristic e transmiterea negilor.
a) În Oltenia, se taie un bãþ de alun ºi se cresteazã pe el atîtea
crestãturi, cîþi negi are cineva, aruncînd apoi bãþul în apã ; cine
apucã din curiozitate un astfel de bãþ, capãtã el negeii1.
b) În Banat, cel ce vrea sã scape de negi îi face sã sîngereze ºi
mînjeºte cu acest sînge un bãþ pe care-l aruncã la o rãspîntie ; cel
ce ridicã bãþul se umple de negi, pe cînd celãlalt scapã de ei2.
c) La Rãºinari (judeþul Sibiu), cel ce vrea sã scape de negi îºi vîrã,
pe furiº, mîna în doniþa cu apã ce se aduce de la fîntînã : cel ce va
bea apã din aceastã cofã va cãpãta negii3.
1. Laugier, Etnogr. medic., 49 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 244.
2. Novacoviciu, Comoara, II, 32.
3. Pãcalã, Rãºinari, 263.

TRANSMITEREA BOLII CA MIJLOC DE VINDECARE

d)

2.

3.
4.

383

Practici magice asemãnãtoare gãsim la mai toate popoarele din
Europa : la germani1, la francezi2, la italieni3 etc. La romani,
Marcellus Empiricus recomanda urmãtorul mijloc de a se dezbãra
de negi : Ia o pietricicã oarecare, înveleºte-o într-o foaie de iederã
ºi atinge cu ea negul, apoi arunc-o într-un loc umblat, ca s-o ridice
cineva ; îndatã negii vor trece la acela care a ridicat-o ; cîþi negi
ai, cu atîtea pietricele trebuie sã-i atingi4 . Patru veacuri
mai-nainte, naturalistul Pliniu sfãtuia sã se atingã, la lunã nouã,
fiecare neg cu cîte un bob de mazãre ºi apoi, învelind acestea
într-o peticã, sã se arunce în drum5.
Transmiterea involuntarã a negilor cuiva unei alte persoane se
face cînd aceasta numãrã negii ce vede la altul6. Tot aºa se crede
ºi în Italia (Veneþia)7, în Franþa8, în Germania9, în Boemia10 etc.
Buboaiele se transmit altuia în urmãtoarele chipuri : în Moldova,
se pun pe buboaie bani (gologani de aramã) ºi, dupã ce-i þin acolo
o noapte, îi aruncã în drum, ca buboaiele sã treacã asupra aceluia
care va ridica banii. Unii, în loc de gologani, fac rotiþe de scoarþã
de fag, le pun pe buboaie ºi apoi, legîndu-le într-o cîrpã, le aruncã
în drum11. În judeþul Dolj, se ating buboaiele cu 9 nuci care se
aruncã apoi în drum, spre a lua alþii boala12. Practici similare
întîlnim ºi la alte popoare din Europa13.
La aromâni, cine vrea sã scape de ulcior, aruncã pe drum, mai cu
seamã la o rãspîntie, o nuia, cu care a atins probabil ulciorul :
cine o va ridica va lua cu el ºi afecþiunea14.
Cine vrea sã scape de guturai, n-are decît sã-l transmitã altuia,
sãrutîndu-l în spate, fãrã ºtirea acestuia15. La romani, spre a scãpa
de guturai, se povãþuia bolnavul sã sãrute un catîr pe nas (cf. ¬ 61).

1. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 484. În Austria (Ennstal) se procedeazã,
ca ºi la noi, cu un bãþ de alun pe care se face atîtea crestãturi cîþi negi
are cineva (Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 772). Tot astfel ºi în
Rusia (Ibidem II, 774).
2. Gennep, Dauphiné, 508 ; Chesnel, Dict. des superstitions, 1241.
3. Finamore, Tradizioni, 192 urm.
4. De medicamentis, XXXIV, 102. Tot aºa se procedeazã azi în Franþa
(Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 773).
5. Natur. hist., XXII, 72 (149).
6. Gorovei, Credinþi, 2648.
7. Bernoni, Tradizioni, 172.
8. La Tradition en Poitou, 253.
9. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 513 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 771.
10. Grohmann, Aberglauben, 172.
11. ªezãtoarea, 256 ; cf. Leon, Ist. nat. medic., 38, 68, 123 ; Grigoriu-Rigo,
Medic. pop., I, 34.
12. Laugier, Etnogr. medic., 79.
13. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 483 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 79 ;
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 392 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des
Abergl., III, 763 ; Sébillot, Folkl. de France, II, 296 etc.
14. Papahagi, Liter. pop., 276.
15. ªezãtoarea, I, 127.

384

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

Pentru a transmite însã guturaiul unui alt om, Marcellus
Empiricus recomandã urmãtorul mijloc : Sã-ºi sufle nasul într-o
hîrtie ºi s-o arunce, în formã de scrisoare, în drum1. În Germania
(Bavaria) se transmite altuia guturaiul suflîndu-ºi nasul într-o
hîrtie, în care se pune apoi o monedã ºi se aruncã în drum : cine
o ridicã moºteneºte guturaiul2.
5. Pentru a scãpa de friguri, se obiºnuieºte, în multe pãrþi ale þãrii
(judeþul Dolj, Ialomiþa, Tecuci, Bucovina), sã se vîre într-un ou
unghiile de la mîini ºi de la picioare ale bolnavului, uneori ºi pãr
din cap, ºi sã le punã la o rãspîntie3. Cine va ridica oul va lua
asuprã-ºi frigurile. Naturalistul Pliniu îºi bate joc de vrãjitorii
ºarlatani care recomandau, pentru vindecarea frigurilor, sã se ia
unghiile tãiate de la mîinile ºi de la picioarele bolnavului, sã le
amestece cu cearã... ºi sã le lipeascã înainte de a rãsãri soarele, la
poarta unei case strãine4. ªi totuºi, acest mijloc de transmitere a
bolii s-a pãstrat aproape intact pînã în zilele noastre. În Turingia
(Germania), se atinge corpul bolnavului de friguri cu un ou care
se aruncã apoi în drum : cine-l ridicã, capãtã frigurile5.
6. În judeþul Dolj, pentru a vindeca un copil de epilepsie, îl scaldã
pe iarbã verde cu apã descîntatã, în care s-au pus unghii de la
mîini ºi de la picioare ºi pãr din cap, tãiat în cruce din patru pãrþi,
ºi pãr din gene ºi sprîncene ; scalda se leapãdã pe loc ºi cine trece
peste ea poate sã-i ia boala6. În judeþul Vîlcea, se iau fîºii din
þoalele bolnavului ºi se pun pe movilele de pe hotar. Cine ar cãlca
pe ele ar cãpãta boala copiilor7. În judeþul Bacãu, dupã ce i se
descîntã bolnavului de epilepsie, se ia o parte din hainele lui ºi se
îmbracã un mãrãcine de pe cîmp : cine va trece pe acolo ºi se va
îmbrãca cu acele haine va lua boala8.
7. Insomnia copiilor (plînsorile) e numitã de popor ºi muma-pãdurii,
pentru cã presupun cã aceastã fiinþã demonicã (cf. ¬ 120) furã
copiii sãnãtoºi ºi frumoºi ºi pune în locul lor copiii ei proprii, urîþi
ºi plîngãcioºi. Dar insomnia celor mici mai e atribuitã ºi rãutãþii
omeneºti : unele mame, cu inima împietritã, vin ºi furã somnul
copiilor unor vecini, ca sã vindece de aceastã boalã proprii lor
copii. Pãrintele Marian, în Naºterea la Români (pp. 357-375), a
descris pe larg practicile magice întrebuinþate de mame, în Bucovina
ºi în Moldova, pentru a transmite insomnia copiilor lor la alte
1. De medicamentis, X, 78 : Proderit ei plurimum, qui gravidinem narium
patitur, ºi in charta se emungat eamque alligatam epistolae modo in
publicum abiciat.
2. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 5.
3. Gorovei, Credinþi, 1414, 1415 ; Pamfile, Boli, 34 ; cf. Marian, Naºterea, 144.
4. Natur. hist., XXVIII, 23 (86).
5. Stemplinger, Volksmedizin, 63. Pentru leacurile magice analoge,
v. Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., II, 1453 urm.
6. Laugier, Etnogr. medic., 88.
7. Ciauºanu, Superstiþiile, 244.
8. Dupã o comunicare din comuna Doftiana.
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case unde se aflã copii mici. Spre nu a se repeta tot ce a scris în
aceastã privinþã marele folclorist bucovinean, citãm numai una
singurã din aceste practici. Femeia, cãreia-i plînge copilul de
þîþã, mai ales serile, ºi voieºte ca sã nu mai plîngã, pîndeºte unde
se aflã la o casã cu copii mici, seara, luminã, ºi cum a gãsit lumina,
ia copilul în braþe ºi pîine ºi sare într-o mînã, ºi aºa se duce apoi
pe furiº, ca sã n-o vadã nimeni, în dreptul luminii de la casa
respectivã ºi, cum ajunge, aruncînd spre luminã pîinea ºi sarea,
rosteºte urmãtoarele cuvinte...1. Nu mai reproducem descîntecul,
cu ajutorul cãruia crede cã a luat somnul de la copiii unde a ars
lumina.
În judeþul Buzãu, practica e aproape identicã. Cînd copilul nu
poate dormi, mama iese afarã, cu vin, sare ºi pîine, ºi spre casa pe
care o va vedea mai întîi cu trei ferestre aruncã vinul, sarea ºi
pîinea, zicînd : Nesomnul ºi neodihna copilului meu C. sã fie la
voi ºi în casa voastrã, iar în casa noastrã sã fie odihnã ºi somn...2.
8. La aromâni, cine vrea sã scape de junghi, îl poate transmite
altuia, aruncînd jos un ac : cine-l va ridica va cãpãta junghiul3.

Boala se transmite unui mort
Mai omenoasã e transmiterea bolii morþilor, cãrora nu le mai poate ¬ 206
face nici un rãu. Se recurge la acest mijloc pentru urmãtoarele boli.
1. În judeþul Baia, bolnavul de friguri se duce dis-de-dimineaþã, în
zi de sec, la mormîntul unui frate sau unei rude de aproape ºi
zice : Gheorghe (sau cum îl cheamã), dã-mi o pernã ºi un lãicer,
cã mi-a venit un musafir! Apoi ia þãrînã din mormînt cu 3 degete.
Aºa repetã de 3 ori. Þãrîna o pune într-o legãturã ºi bolnavul o
poartã legatã la gît 3 zile. În dimineaþa zilei a patra se duce
înapoi la mormînt, desface legãtura, azvîrle acolo þãrîna ºi zice :
Gheorghe, na-þi perna ºi lãicerul, cã mi s-a dus musafirul!4. În
judeþul Neamþ, bolnavul se duce la mormîntul cel mai proaspãt,
strigã mortul pe nume ºi-i zice de 3 ori : Dã-mi odihna ta ºi na-þi
rãul ºi frigurile mele!5.
2. La aromâni, ca sã scape cineva de negi, ia atîtea boabe de grîu cîþi
negi are, se duce cu ele la mormînt ºi le îngroapã pe rînd, zicînd
la fiecare : Cînd va învia mortul, atunci sã învie ºi negii6.
3. În judeþul Dolj, pentru a vindeca pe cineva de epilepsie, se procedeazã
în modul urmãtor. Cînd cîntã cocoºul, o femeie dezbrãcatã ia cu o
sfoarã mãsura mîinilor ºi a picioarelor bolnavului ; se duce la
fîntînã, cu o oalã nouã, ia apã ºi, venind cu ea acasã, spalã bolnavul
1.
2.
3.
4.

Marian, Naºterea, 358.
Ioneanu, Superstiþii, 19.
Papahagi, Liter. pop., 295.
ªezãtoarea, III, 116. Cam în acelaºi fel se procedeazã în judeþul Tecuci
(Pamfile, Boli, 34).
5. Rev. Ion Creangã, IX, 81.
6. Papahagi, Liter. pop., 274 ; cf. ºi 275.
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într-o albie. Dupã aceea, toarnã apa iar în oala cu care a adus-o,
pune în ea mãsura ºi cîte o unghie tãiatã pieziº, de la mîini ºi de
la picioare ºi se duce la cimitir. Acolo varsã oala pe un mormînt
necunoscut. Toate acestea le face în pielea goalã ºi fãrã sã vorbeascã
cu cineva1. În judeþul Dîmboviþa, se iau unghiile de la mîini ºi de
la picioare, tãiate în cruce, puþin pãr de la bolnav, se pun toate
într-o bucatã de cearã, se face un cocoloº ºi se îngroapã la cãpãtîiul
unui mort necunoscut2.
4. În Bucovina, cînd un copil e bolnav de socote (tuberculozã), îl bagã
într-o sîmbãtã dimineaþa într-un sac, în care s-a þinut mai-nainte
fãinã, ºi-l duc astfel la cimitir. Acolo, punîndu-l pe mormîntul unui
copil cunoscut, zic : Mãi (cutare) scumpul meu, na-þi þie aci sacul
tãu, ºi mi-l pune pe al meu cu carne, sînge ºi cu sãu!3.
5. La aromâni, cine vrea sã scape de un ulcior, ia trei boabe de orz
dintr-o baligã de cal ºi se duce la un mormînt  de preferinþã al
unui turc  ºi rosteºte de trei ori : Te seamãn, te sãdesc, sã
creºti, ºi cînd voiu veni sã te secer, atunci sã-mi creºti.
Dupã aceea, îngroapã boabele de orz ºi pleacã, fãrã a se mai uita
înapoi4.
Pentru aceleaºi boli ºi pentru multe altele întîlnim practici
asemãnãtoare ºi la alte popoare din Europa5.
Sã nu se confunde aceste mijloace de vindecare cu acelea care se
practicã cu lucruri luate de la mort (oase etc.), sau cu obiectele depuse
pentru cîtva timp într-un sicriu ºi care se scot apoi spre a lecui cu
ele. Ne vom ocupa de acestea în alt loc (¬ 229).

Boala e transmisã unui animal
¬ 207 Foarte adesea, pentru a scãpa de boalã, suferindul cautã s-o treacã
în corpul unui animal. Vom examina parte din aceste practici,
grupîndu-le dupã clasele zoologice.

A. Mamifere
1. a) Apa în care s-a descîntat, mai ales de deochi, se aruncã pe un
cîine, mai rar pe o pisicã, ca sã treacã boala asupra animalului.
Aruncîndu-se apa, se zice : Cînd s-o mai deochea mîþa ºi cîinele,
atunci sã se mai deoache (cutare), atunci, nici atunci6. Dacã se
scuturã cîinele, cînd s-a turnat apã peste el, atunci ia boala asupra
lui ºi bolnavul are leac (cred. generalã). ªi la bulgari se obiºnuieºte
1.
2.
3.
4.
5.

Laugier, Etnogr. medic., 89.
Dupã o comunicare.
Marian, Naºterea, 396.
Papahagi, Liter. pop., 275.
Seyfarth, Zauberei, 209 urm. ; Jungbauer, Volksmedizin, 130 urm. ;
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 496 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
III, 1080, 1099 urm. ; Stemplinger, Volksmedizin, 66 ; Sébillot, Paganisme,
143 ; idem, Folkl. de France, II, 380.
6. Tocilescu, Mater. folkl. 555.
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a se turna apa descîntatã peste un cîine, rostindu-se : Cînd s-o
deochea cîinele, atunci sã se mai deoache copilul!1.
În judeþul Baia, cînd se descîntã de gîlci, se ia o bucatã de
mãmãligã ºi se tot ating gîlcile ; apoi o dau la cîini s-o mãnînce2.
În judeþul Vîlcea, dupã ce se descîntã de ofticã cu o micã turtã
de fãinã, i se dã bolnavului sã mãnînce miezul, pe cînd marginile
ºi cojile se aruncã la cîini ºi la porci, ca sã treacã boala asupra lor3.
La aromâni, cine vrea sã scape de bube, sã le atingã de cîteva ori
cu o bucatã de ficat sau de rinichi, care se aruncã apoi unui cîine
negru, ca sã capete el bubele4.
În Gorj, se ung negii cu unt proaspãt ºi se pune un cãþel sugar sã-i
lingã5. Omul va scãpa de negi, care vor trece probabil la cãþel.
Dacã cineva suferã de o boalã îndelungatã ºi nu se mai vindecã,
se ia un cãþel cu dînsul în aºternut, sã doarmã totdeauna cu el ºi
sã-l mîngîie. Bolnavul se va lecui, dar cãþelul va muri6.
Cine are tuse mãgãreascã sã sãrute un mãgar sub coadã, cã-i
trece, boala fiind transmisã animalului (cf. ¬ 61).
La aromâni, pentru a vindeca un copil de insomnie (plînsori) se
aruncã, noaptea, faºa copilului pe unde trec vacile, ca s-o calce vitele
ºi sã ia asuprã-le boala micuþului7. În Germania, copiii se vindecã
de plînsori, fãcîndu-le un aºternut de paie în staulul vacilor8.

B. Pãsãri
1. a) Ca sã scape cineva de boala de piele numitã cur de gãinã (un
fel de pecingine), ia de pe fãcãleþ mãmãligã caldã ºi atinge
pecinginea, zicînd de trei ori : Cur de gãinã, na mãmãligã!. Apoi
cheamã gãinile, ºi aruncîndu-le fãrîmiturile de mãmãligã, adaugã
de trei ori : Na, gãinã, cur de gãinã!9. În felul acesta boala
dispare ºi trece asupra gãinilor. La bulgari, aceastã boalã de piele,
numitã liaj, se vindecã prin frecarea pãrþii bolnave cu curul unei
gãini, spre a-i transmite boala10.
În judeþul Sibiu, se vindecã aceastã boalã cu mãmãligã care, dupã
ce a fost lãsatã cîtva timp pe ranã, se dã gãinilor s-o mãnînce11.
b) Sarea sau pîinea neagrã cu care s-a descîntat de bubã se pune
în vasul din care beau gãinile apã, sau se aruncã pãsãrilor ca s-o
ciuguleascã12.
1. Sbornik, VIII, 157.
2. ªezãtoarea, III, 119.
3. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I,
4. Papahagi, Liter. pop., 273.
5. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I,
6. Papahagi, Liter. pop., 289.
7. Ibidem, 276.
8. Jühling, Tiere, 152.
9. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I,
10. Sbornik, XXX, 17.
11. Pãcalã, Rãºinari, 255.
12. Rev. Ion Creangã, VIII, 245 ;

137.
129.

145.
Ionescu-Daniil, Descîntece, 67.
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c) În judeþul Covurlui, pentru a vindeca un copil de insomnie (plînsori),
se iau douã bucãþele de mãmãligã, se duc seara la culcuºul gãinilor,
zicîndu-le de trei ori : Gãinilor, vã dau aceastã mãmãligã vouã,
ºi voi sã daþi somnul vostru (cutãruia). Dupã aceea, se aruncã
una din bucãþile de mãmãligã la gãini, iar cealaltã se pune în
leagãnul copilului1. În judeþul Tecuci, mama copilului se duce, la
apusul soarelui, la coteþul gãinilor ºi, zvîrlindu-le grãunþe de trei
ori, zice : Nu vã dau grãunþe ; vã dau plînsul lui (cutare) ºi voi
sã-mi daþi somnul vostru2. La bulgari, mama ia copilul, îl duce
lîngã un coteþ ºi legãnînd copilul în formã de cruce, pomeneºte
numele tuturor pãsãrilor de acolo, zicînd : Dupã cum îi vine
somnul cocoºului (gãinii, curcii, raþei, gîºtei), aºa sã-i vie somnul
ºi puiului meu scump, ca sã nu plîngã3.
d) Despre jertfirea unei gãini negre sau unui cocoº negru, în caz de
epidemie de ciumã, am vorbit în alt loc (¬ 101).
2. În judeþul Dolj, pentru a scãpa de friguri, se prinde o vrabie ºi se
leagã de un picior al ei unghii ºi pãr de-ale bolnavului. Apoi i se
dã drumul, zicînd : Cu frigurile mele, du-te nouã ani cu ele!4.
Tot în judeþul Dolj, pentru a vindeca un copil de epilepsie, se
prinde o rîndunicã ºi se pune sub aripa ei o hîrtiuþã pe care s-a
scris numele copilului. Apoi i se dã drumul5.

C. Peºti
Dacã bolnavul de gãlbinare se uitã neclintit cîteva ceasuri la o
ºtiucã vie, ce o pune într-o doniþã cu apã, gãlbinarea trece de la om
la ºtiucã6. Pentru alte amãnunte privitoare la transmiterea acestei
boli ºtiucii sau unei mrene, sã se vadã cele însemnate la ¬ 173.

D. Insecte
1. Insecta numitã strigã sau cap de mort (Acherontia atropos) poartã
la megleniþi numele de friguri, iar la aromâni hiavrã (= friguri).
Cine vrea sã scape de friguri sã prindã aceastã insectã ºi sã-i
scuipe în gurã7. Frigurile îl vor pãrãsi ºi vor trece asupra insectei.
2. Cînd are cineva buboaie, se zice, în Bucovina, cã e bine sã le
încalece cu atîtea cãlugãriþe (Mantis religiosa) cîte buboaie are,
rostind ºi un descîntec, ºi se va lecui8.
3. Cînd n-are cineva poftã de mîncare, i se recomandã, în Bucovina,
sã-ºi înconjure gîtul cu o lãcustã (cunoscutã pentru voracitatea
ei) ºi sã zicã : Lãcustã, dã-mi pofta ta, pofta popii, a preotesei, a
diacului, a diacesei! ºi omul capãtã poftã de mîncare ca o lãcustã9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ªezãtoarea, III, 149.
Pamfile, Boli, 54.
Sbornik, XXX, 8.
Dupã o comunicare din com. Piscu.
Laugier, Etnogr. medic., 89.
Leon, Ist. nat. medic., 109.
Papahagi, Megl.-Rom., II, 80.
Marian, Insectele, 505.
Ibidem, 511 urm.
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4. Dacã are cineva bãtaie de inimã, sã-ºi punã 9 ploºniþe pe piept ºi-i
va trece1, cãci bãtaia de inimã va trece la ploºniþe.

E. Batracieni
Frigurile se transmit unei broaºte. Despre acest mijloc de vindecare
a malariei am vorbit pe larg în alt loc (¬ 176, 4).

Boala e transmisã unei plante
Dupã concepþia poporului, planta e un organism viu care, nu numai ¬ 208
cã se naºte, trãieºte ºi moare, ca ºi omul, ci ºi aude, vede, simte,
suferã ºi are suflet ca orice fãpturã omeneascã. E de ajuns sã
amintim urmãtorul obicei, practicat mai în toatã þara, pentru a
dovedi aceastã pãrere a poporului despre viaþa plantelor. În ajunul
Bunei-Vestiri, gospodarul se duce la un pom ce i se pare cã n-o sã
rodeascã ºi-l atinge de trei ori cu tãiºul unei securi, zicînd : Dacã nu
rodeºti, te tai!. Pomul, înfricoºat de aceastã ameninþare, va da cu
siguranþã roade în acel an2. Acest procedeu îl întrebuinþeazã multe alte
popoare3, ceea ce dovedeºte cã pretutindeni au aceeaºi concepþie
despre viaþa vegetalelor. Nu mai vorbim de riturile obiºnuite la
scoaterea din pãmînt sau la culegerea buruienilor de leac, despre
care ne vom ocupa în altã lucrare, cînd acestea sînt rugate frumos sã
nu se supere cã sînt culese, ºi sînt dãruite cu pîine ºi sare.
Boala se transmite unei plante în urmãtoarele chipuri.
1. Printr-un intermediar, depunîndu-se pe un pom sau pe un arbust
un obiect care a venit în atingere cu corpul bolnavului. Astfel,
româncele din Macedonia, dacã un copil de-al lor zace de gãlbinare, îi leagã la gît un fir galben, iar altul, roºu, îl leagã la un
trandafir, zicînd : Cum e roºu trandafirul, aºa sã se roºeascã ºi
bãiatul (sau fata). În seara urmãtoare, iau firul cel roºu de pe
trandafir ºi-l leagã la gîtul copilului, iar pe cel galben îl aruncã pe
trandafir ºi-l lasã acolo4. Cu chipul acesta, copilul se va vindeca
de gãlbinare, iar boala va trece la trandafir.
2. Prin baterea unor cuie într-un copac. Astfel, în judeþul Romanaþi,
pentru a vindeca un bolnav de hernie, îl duc la o salcie, unde se
culcã jos pe spate, cu capul spre salcie ºi cu mîinile întinse în
lãturi, ca rãstignit. Se bat patru þãruºi : unul la cap, altul la
1. Marian, Insectele, 450.
2. Marian, Sãrbãtorile, II, 225. În Munþii Apuseni, ameninþarea pomului
neroditor se face în modul urmãtor : Mai mulþi copii se adunã ºi, cu
clopote ºi securi în mînã, pleacã în sunetul clopotelor ºi înconjoarã de
trei ori pomul neroditor. Unul dintre copii ameninþã cu securea cã-l va
tãia dacã nu va face poame, iar altul îi rãspunde : Ba nu-l tãia, cã mã
bag chizeº (garant) cã la anul va face poame (Frîncu-Candrea, Munþii
Apuseni, 124).
3. Cf. Frazer, Rameau dor, 106 urm. ; Georgeakis-Pineau, Lesbos, 354.
4. Papahagi, Liter. pop., 302 urm. ; cf. ºi Marian, Naºterea ,398. Tot astfel
se procedeazã ºi la sîrbi (Stern, Türkei, I, 237 urm.).
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picioare ºi cîte unul la extremitatea fiecãrei mîini. Dupã aceea,
bolnavul se scoalã ºi se bat în salcie patru cuie dispuse la fel cu
cele bãtute în pãmînt : la cap, la picioare ºi la mîini1. Pentru boala
din rãcealã, numitã cui, se procedeazã, în judeþul Teleorman, în
modul urmãtor. Se pune bolnavul cu picioarele în sus lîngã
tulpina unui pom. Unde ajung picioarele, cum stã el lipit cu capul
în jos, se face o gaurã în tulpina pomului, cu un burghiu, ºi se
astupã apoi gaura cu un cui fãcut de brad, care se bate bine2.
3. Prin sfredelirea unui copac, vîrîndu-se apoi în gaurã pãr, unghii etc.
de-ale bolnavului. Astfel, în judeþul Vîlcea, pentru a-l vindeca pe
copil de epilepsie, bãbãreasa se duce într-o pãdure, luînd cu ea
fãºii din þoalele bolnavului, unghii ºi pãr din capul lui. Ajunsã
acolo, face o gaurã cu sfredelul într-un copac, iar în gaurã bagã
fîºiile de haine, pãrul ºi unghiile. Apoi astupã gaura cu cearã ºi cu
un cep de lemn3. Tot în Oltenia (judeþul Mehedinþi ºi Gorj), pentru
a-l vindeca pe bolnav de epilepsie, baba îi taie unghiile pieziº, ºi
tot astfel, în cruce, cîte un fir de pãr din frunte, din ceafã ºi din
amîndouã tîmplele. Apoi prinde o furnicã ºi le leagã toate într-o
cîrpã. Cu aceastã legãturicã, baba sau cel ce descîntã se duce pînã
trece un hotar, dar fãrã sã vorbeascã cu cineva pe drum. Cînd
ajunge la un tufan, în cîmp sau în pãdure, face în copac o gaurã cu
sfredelul, cu mîinile întoarse la spate, fãrã sã vadã unde face
gaura. Apoi se întoarce, ia legãturica, o vîrã înãuntru ºi, cu faþa
întoarsã de la copac, o astupã cu pãmînt sau cu un cep. Dupã
aceea se întoarce acasã, însã pe alt drum decît cel pe care a venit
ºi tot fãrã a vorbi cu cineva4. În Bucovina, cînd cineva e bolnav de
friguri, se mãsoarã cu o aþã, se face o gaurã într-o rãchitã ºi se
vîrã aþa acolo. Dupã aceea, se astupã gaura cu un cep. Aceasta se
face ca frigurile sã scuture rãchita, nu pe bolnav5. În judeþul
Baia, pentru a-l scãpa pe om de boalã (nu se specificã ce anume
boalã), se aºazã bolnavul în picioare sub o rãchitã. Deasupra capului
se face în trunchiul copacului o gaurã cu sfredelul, astfel ca sã
poatã intra cîteva fire de pãr din capul bolnavului. Se astupã
dupã aceea gaura cu un cep, prinzînd firele de pãr înãuntru.
Bolnavul e smucit apoi, ca sã se poatã rupe firele de pãr, care
rãmîn în gaura astupatã din rãchitã, unde rãmîne ºi boala6.
4. Bolnavul de epilepsie e petrecut prin tulpina despicatã a unui
arbust. Iatã cum descrie dr. Leon aceastã operaþie, dupã cum i s-a
comunicat din judeþul Prahova : Bolnavul de epilepsie se vindecã
dacã se duce la un rug, despicã tulpina de jos în sus atît de tare,
cît sã poatã încãpea prin ea, ºi-l trec de nouã ori. De fiecare datã,
1. Laugier, Etnogr. medic., 92.
2. Rev. Ion Creangã, VIII, 151. Cam în acelaºi mod procedeazã bulgarii
pentru a vindeca un copil de mãtrice (Strauss, Bulgaren, 398).
3. Ciauºanu, Superstiþiile, 244.
4. Laugier, Etnogr. medic., 88.
5. Voronca, Datinele, 1044.
6. ªezãtoarea, XVIII, 240.
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bolnavul îngroapã cîte un covrig, o lumînare ºi un pitac, ºi apoi
bea apa cu viermuºii care se gãsesc la gogoaºa de rug. Dacã rugul
creºte (la loc) frumos, bolnavul se vindecã : dacã într-o lunã sau
douã, rugul se usucã, atunci bolnavul n-are leac1. Cam la fel se
procedeazã în judeþul Vîlcea2. Din judeþul Buzãu (com. Ruºavãþ)
ni se comunicã : Se descîntã de boala copiilor în zile de sec (lunea,
miercurea ºi vinerea). Bolnavul e dus la un mãceº ºi se despicã un
lãstar în douã, fãrã sã se rupã, ºi se pune la rãdãcina lui un ban
de argint ºi un ou. Bolnavul e trecut apoi prin despicãtura mãceºului,
dupã care lãstarul spintecat se leagã cu o cordea de la cãmaºa
bolnavului.
Aceastã practicã nu se face numai cu intenþia de a se transmite
plantei boala suferindului, ci simbolizeazã în acelaºi timp o nouã
naºtere a individului, care trece prin despicãtura tulpinii ca ºi
cum ar ieºi din nou din pîntecele mamei. Sãnãtatea lui e însã
legãtã de aceea a plantei prin care a fost petrecut, cãci uscarea ei
ar însemna pierderea oricãrei speranþe de vindecare a bolnavului.
5. Pentru a scãpa de negi, megleno-românii procedeazã în modul
urmãtor. Se duc trei dimineþi în ºir, înainte de a rãsãri soarele, la
tulpina unui ulm ºi ating de trei ori pe rînd toþi negii cu un bob de
sare. Dupã aceea, îngroapã sarea la rãdãcina copacului, cu
credinþa cã de acum înainte ulmul va cãpãta negii, iar ei se vor
vindeca3.
Aceste practici magice prin care omul cautã sã transmitã unei
plante boala de care suferã, le întîlnim, aproape identice, la mai
toate popoarele din Europa4. Originea lor e foarte veche, cãci le gãsim
uneori pomenite de scriitorii romani. Astfel, Titu Liviu ne vorbeºte
de împlîntarea unui cui pentru alungarea ciumei5. Pliniu scrie cã
buruiana numitã Senecio (cruciuliþã), dacã se scoate din pãmînt ºi se
atinge cu ea, de trei ori, o mãsea dureroasã, scuipîndu-se la fiecare
datã, ºi se bagã iar în pãmînt, ca sã creascã din nou, bolnavul scapã
1.
2.
3.
4.

Leon, Ist. nat. medic., 14, 110.
Laugier, Etnogr. medic., 89.
Dupã o comunicare.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 503 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 83 ; Panzer,
Bayern, II, 301 ; Büttner, Volksmedizin, 111 urm. ; Bächtold-Stäubli,
Wb. des Abergl., II, 477 urm., Grimm, Mythologie, II, 976 ; John, Erzgebirge,
109 ; Sartori, Sitte, III, 146 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 181 ;
II, 59 ; Mannhardt, Feldkulte, I, 21 urm. ; Jungbauer, Volksmedizin,
121, 125, 127, 128 ; Stemplinger, Volksmedizin, 71 urm. ; Seyfarth,
Zauberei, 193 urm. ; Andree, Braunschweig, 422 ; Drechsler, Schlesien,
II, 278 urm. ; Bargheer, Eingeweide, 354, 380 urm. ; Frazer, Golden
bough, II, 264 urm. ; Sébillot, Folklore, 143 urm. ; idem, Folkl. de
France, II, 76 urm. ; 136 urm. ; III, 414 urm. ; Rolland, Flore, V, 242 ;
Finamore, Tradizioni, 143 ; Georgeakis-Pineau, Lesbos, 349 ; Sbornik,
XXX, 6, 12 urm. ; Strauss, Bulgaren, 414.
5. Ab urbe condita, VII, 3, 3. Pliniu ne încredinþeazã cã, dacã se înfige un
cui în locul unde a cãzut mai întîi capul aceluia care a fost lovit de un
atac de epilepsie, bolnavul se va vindeca (Natur. hist., XXVIII, 17).
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de durerea de mãsele1. Dar practica cea mai asemãnãtoare cu ale
noastre ºi ale altor popoare din Europa e urmãtoarea, pe care ne-a
transmis-o medicul empiric Marcellus din Bordeaux : Dacã un bãiat
s-a îmbolnãvit de surpãturã (hernie), sã despici un cireº drept la
mijloc, ca sã poþi petrece bãiatul prin el ; apoi leagã la loc arbustul,
ungîndu-l cu baligã de bou, aºa ca sã se prindã iarãºi despicãturile.
Cu cît arbustul îºi va reveni mai curînd, cu atît se va vindeca mai
iute surpãtura bãiatului2.

Boala e transmisã pãmîntului
¬ 209 Un alt mijloc de a scãpa de o boalã e îngroparea ei, cu ajutorul unui
intermediar (pãr ºi unghii de ale bolnavului, hainele pe care le-a
purtat sau obiecte pe care le-a atins), în pãmînt. Locurile unde
acestea se îngroapã de preferinþã sînt : un hotar, o rãspîntie, sub
streaºinã, sub prag, sub o piatrã etc.
Bolile pentru care se practicã îngroparea în pãmînt sînt
urmãtoarele :
1. Frigurile
a) În judeþul Ialomiþa, spre a scãpa de friguri, bolnavul îºi taie
unghiile, le bagã într-un ou ºi-l îngroapã la o rãspîntie3.
b) În judeþul Tecuci, cel ce vrea sã scape de friguri se duce noaptea
la o rãspîntie, face o groapã, în care pune un ou proaspãt ºi sare,
zicînd : Cînd va scoate pui acest ou, atunci sã mã apuce
frigurile!4.
c) În Bucovina, frigurile de lapte ale unei lãuze se vindecã în modul
urmãtor. Descîntãtoarea ia un ou, îl sparge la capul cel mai gros
ºi pune pe bolnavã sã scuipe într-însul. Dupã aceea taie unghiile
de la fiecare deget al mîinilor ºi al picioarelor ºi le pune în ou.
Baba ia apoi un iþ pãrãsit, mãsurat dupã mãrimea bolnavei, ºi
pune peste spãrtura oului. Descîntã, amestecînd cu un fir de
mãturã, dupã care duce oul la o proptea de gard ºi-l îngroapã
acolo, zicînd : Cînd din ãst ou pui o mai învia... Atunci sã mai vie
frigurile!5.
Pliniu pomeneºte urmãtorul leac contra frigurilor. Sã arunce
cineva unghiile tuturor degetelor (de la mîini ºi de la picioare) la
intrarea unui furnicar, sã ia prima furnicã ce va apuca o unghie,
s-o atîrne de gît ºi omul va scãpa de boalã6.
2. Epilepsia
a) În judeþul Romanaþi, se ia tivul hainelor, se pune într-o oalã nouã
ºi se îngroapã sub prag7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Natur. hist., XXV, 106 (167).
De medicamentis, XXXIII, 26.
ªezãtoarea, III, 47.
Pamfile, Boli, 34.
Marian, Naºterea, 144 urm.
Natur. hist., XXVIII, 23 (86).
Laugier, Etnogr. medic., 89.
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b) În judeþul Tutova, cînd îl apucã boala într-un loc, îi scot cãmaºa ºi
o îngroapã în acel loc, ºi aºa se lecuieºte1.
c) În judeþul Romanaþi, babele iau cearã de roi fugit, o nucã, 9 fire
de mãtase în 9 culori, o gãinã neagrã, o oalã nouã, lumînare,
sãpun ºi pieptene de la mort. Cu oala nouã, se aduce apã de la o
fîntînã, fãrã a vorbi cu cineva. Se iau semnele copilului, tãindu-i
unghiile pieziº de la mîna stîngã ºi piciorul drept, apoi de la mîna
dreaptã ºi piciorul stîng. Se descîntã, se scaldã copilul, apoi, cu
scalda ºi celelalte lucruri, baba se duce la un hotar, unde varsã
scalda ºi îngroapã lucrurile2.
d) În judeþul Teleorman, se descîntã cu o aþã de cînepã. Cu aceasta
se mãsoarã capul bolnavului, apoi se aruncã la un mormînt sau la
un hotar. Se ia apoi ceara de roi fugit, unghiile tãiate ale celui
bolnav, pãr din cap, din gene, din sprîncene ºi din ceafã ºi se
îngroapã la un hotar sau la un mormînt. Se îngroapã muþeºte ºi,
tot fãrã sã vorbeascã cu cineva, se întoarce acasã cel ce le-a
îngropat3 (cf. ¬ 204, 3).
e) În judeþul Gorj, se procedeazã în modul urmãtor. Se bagã nouã
pietre ºi marmurã într-un os pãrãsit, în care se pune apoi o parte
din unghiile de la mîinile ºi de la picioarele bolnavului. Osul se
îngroapã la un hotar, zicînd : Cum s-a hotãrît hotarul, aºa sã se
hotãrascã boala diavoleascã de pe trupul (cutãruia), ºi cum s-a
pãrãsit osul ãsta de toate ciorile ºi de toate hoiturile, aºa sã se
pãrãseascã boala de pe trupul (cutãruia). Dupã aceea se mai ia
din unghiile tãiate ºi se pun într-o nucã cu 9 feluri de mãtase,
zicînd : Cînd s-o mai împreuna grec cu grec, atunci sã mai aibã
(cutare) boala diavoleascã. Se îngroapã apoi nuca la malul unui
rîu, rostind cuvintele : Cînd s-o mai împreuna malul ãsta cu
celãlalt, atunci sã mai aibã (cutare) boala diavoleascã. În sfîrºit,
se mai iau 9 feluri de mãtase, se pun în gura unei broaºte ºi se
bagã, împreunã cu restul unghiilor, într-o oalã nouã care se îngroapã
la un hotar, zicînd : Cînd s-o mai împreuna olar cu olar ºi o mai
face tîrg de oale, atunci sã mai vinã boala diavoleascã la (cutare)4.
Cam aceleaºi elemente, împreunã cu un ou de gãinã neagrã, se
îngroapã la un hotar, în judeþul Romanaþi, descîntîndu-i unui copil
de epilepsie5.
3. Sperietura
a) În judeþul Sibiu, pentru a vindeca un copil de sperieturã, se
desprinde o scîndurã din podeala casei ºi se îngroapã sub ea un
1. Rev. Ion Creangã, V, 369.
2. Laugier, Etnogr. medic., 88. O gãinã neagrã, împreunã cu unghiile de
la mîini ºi de la picioare ale bolnavului, îngroapã ºi bulgarii pe locul
unde a cãzut cineva cu capul într-un acces de epilepsie (Strauss,
Bulgaren, 369).
3. Tocilescu, Mater. folkl., 635.
4. Ibidem 636 ; ªezãtoarea, X, 44.
5. Ionescu-Daniil, Descîntece, 201-204.
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rînd de haine de-ale copilului ; pe deasupra se pun cãrbuni stinºi,
tãmîie, usturoi ºi un cuþitaº1.
În judeþul Botoºani, spre a vindeca un copil de sperieturã, sã se
scoatã din pãmînt un þãruº de care a fost legat un cal, sã se ude
locul ºi sã se batã iarãºi þãruºul în pãmînt2.
În judeþul Baia, se face o pãpuºã din trei petice, culese pe ascuns
din gunoaie, iar noaptea, dupã ce s-a culcat copilul, se aprinde
ºi-l afumã cu ea. Lucrul acesta se face în trei seri, de cîte trei ori.
Apoi pãpuºa se îngroapã în rãscrucile drumului, zicînd de trei
ori : Nu îngrop pãpuºa, ci îngrop boala lui (cutare), ºi el sã rãmîie
curat etc.3
Negii. În judeþul Baia, între alte mijloace pentru a scãpa de negi,
omul ia o aþã, face pe ea atîtea noduri cîþi negi are ºi îngroapã
aþa în pãmînt. Cînd aþa va putrezi, vor dispãrea ºi negii4. În
acelaºi mod se procedeazã în Tirol ºi în Vestfalia5, în Franþa
(Dauphiné)6 etc.
Buboaiele. În judeþul Dolj, se fac nouã gogoloaie de pãmînt dintr-un
muºuroi de cîrtiþã ºi ocolesc cu fiecare de nouã ori buboiul, dupã
care se lasã pe muºuroi. Alþii ocolesc buboiul cu nouã nuci pe care
le îngroapã în muºuroi. Se mai obiºnuieºte a ocoli buboiul de trei
ori cu un ou clocit, care se îngroapã apoi într-un muºuroi de
cîrtiþã7.
Pentru vindecarea altor boli (bubã rea, mãtrice, izdat, deochi etc.)
se obiºnuieºte sã se înfigã în pãmînt cuþitul cu care s-a descîntat8.
Nu e clar dacã aceastã operaþie se face ca sã treacã boala asupra
cuþitului sau sã se transmitã pãmîntului.

Boala e transmisã unei ape
¬ 210 Omul se mai scapã de boalã aruncînd-o, printr-un intermediar, într-o
apã curgãtoare, pentru ca aceasta, curgînd, sã ducã cu ea ºi boala.
Suferinþa nu se va mai întoarce la bolnav, dupã cum nu se mai
întoarce apa pe unde a curs. Se procedeazã astfel pentru urmãtoarele
boli :
1. Epilepsia. De aceastã boalã scapã copiii dacã poartã la gît, timp
de 9 zile, o hîrtie scrisã cu ameninþãri contra bolii. Hîrtia se
aruncã apoi pe o apã curgãtoare (judeþul Baia)9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pãcalã, Rãºinari, 269.
Voronca, Datinele, 766 ; cf. Lupaºcu, Medic. bab., 14.
ªezãtoarea, II, 129 urm.
Ibidem, II, 70.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 492.
Gennep, Dauphiné, 508.
Laugier, Etnogr. medic., 79.
Marian, Descîntece, 312, 333 ; ªezãtoarea, IV, 32 ; Ionescu-Daniil,
Descîntece, 130, 148, 149 etc.
9. ªezãtoarea, I, 255.
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2. Frigurile
a) În judeþul Romanaþi, bolnavul se duce pe cîmp, culege un maldãr
de sporiº (Verbena officinalis) cu care se duce la o apã curgãtoare.
Acolo se dezbracã, intrã în apã, þinînd maldãrul pe cap ; apoi se
scufundã, dîndu-i drumul pe apã, ca sã se ducã cu el ºi frigurile1.
b) În judeþul Prahova, se prind trei pãianjeni, se vîrã într-o nucã ºi
se dã bolnavului s-o poarte trei zile la gît. Apoi nuca se aruncã pe
o apã curgãtoare, zicînd : Cînd s-o întoarce apa asta înapoi,
atunci sã mã prindã frigurile, atunci ºi nici atunci!2.
c) În judeþul Vlaºca, bolnavul de friguri se duce pe cîmp de adunã
lumînãricã (Verbascum), din care face trei cununiþe. Apoi se duce
la o apã curgãtoare, îºi pune pe cap cununiþele ºi se afundã în apã,
aºa ca acestea sã fie duse de curent la vale, în timp ce bolnavul
rosteºte : Cum se duce cununa, aºa sã se ducã ºi boala. Dupã
aceea fuge acasã, fãrã sã se uite înapoi ºi fãrã a vorbi cu cineva3.
3. Junghiul. În judeþul Baia, se ia un fuior de cînepã periat, iar bolnavul
ºi cu descîntãtoarea rãsucesc o aþã din ea. În timpul cînd se face
aþa, baba povesteºte toate muncile prin care a trecut cînepa,
îngrozind junghiul cã-l va chinui tot aºa, legîndu-l cu aceastã aþã
ºi descîntînd într-o cofã cu apã neînceputã. Apoi baba leagã aþa la
junghi ºi bolnavul o poartã trei zile. Dupã aceea o dezleagã ºi o
leagã de un gard, iar apoi apa din cofã o aruncã pe o apã curgãtoare4.
4. Durerea de cap. Dimineaþa, pînã a nu rãsãri soarele, du-te la
pîrîu, luînd mai mulþi ciocãlãi de porumb fãrã boabe ori surcele
de rîndea. Acolo te speli de trei ori pe faþã cu apã ºi arunci surcelele
ori cocenii de porumb în pîrîu, zicînd : Cum se duc surcelele pe
apã, aºa sã se ducã ºi durerea din capul meu5 (judeþul Neamþ).
5. Buboaiele. În judeþul Tighina, cel ce vrea sã se vindece de buboaie
sã se ducã în amurg la un pîrãu. Ajuns acolo, sã moaie un colþ al
cojocului în apã ºi sã stoarcã apa într-o oalã, pînã se umple,
zicînd : Carne grasã, hai acasã!. Sã se întoarcã apoi acasã ºi sã
punã oala cu apa la foc ºi a doua zi dimineaþa sã spele cu ea
bubele. Dupã aceea, sã se ducã iar la pîrãu ºi sã verse înapoi apa
de unde a luat-o, zicînd : Carne moartã, hai la baltã!. Se face
aºa de trei ori într-o sãptãmînã ºi buboaiele se vindecã6.
6. Negii. La aromâni, cine vrea sã scape de negi, se duce la o apã
curgãtoare ºi, frecînd negii de trei ori, zice la fiecare frecare :
Cum fuge apa, aºa sã fugã ºi negii. Dupã aceea pleacã de acolo,
fãrã a se uita înapoi ºi negii dispar peste puþinã vreme7.
1. Laugier, Etnogr. medic., 90.
2. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., 69. Exact la fel se procedeazã în Boemia
(Grohmann, Aberglauben, 165 urm.).
3. Dupã o comunicare.
4. ªezãtoarea, I, 79 urm. ; cf. ibidem, XIX, 170 ; Lupaºcu, Medic. bab., 37.
5. Rev. Ion Creangã, III, 181.
6. Dupã o comunicare.
7. Papahagi, Liter. pop., 274 urm.
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7. De dînsele. În Bucovina, aceastã boalã care-l face pe om sã sufere
grozav de mîini ºi de picioare se vindecã în chipul urmãtor. Baba
se duce la rîu cu o bucãþicã de pîine, un drobuºor de sare ºi cu o
cofiþã sau oalã nouã. Ajungînd la rîu, face trei mãtãnii, aruncã
cîte puþin din pîine ºi din sare în apã, zicînd : Apã curgãtoare, eu
te sorocesc cu pîine ºi cu sare sã lecuieºti pe (cutare) din cap pînã
în picioare.... Repetã acestea în trei locuri diferite pe marginea apei
ºi apoi se întoarce acasã, unde-i descîntã bolnavului. Dupã trei
zile, se duce iar la pîrãu, la locul unde a aruncat pîinea ºi sarea,
ºi varsã tot acolo apa din cofã. Dupã aceea se întoarce acasã, fãrã
sã vorbeascã cu cineva ºi fãrã a se uita înapoi1.
Practici de felul acesta întîlnim ºi la alte popoare din Europa2.

Boala e transmisã lunii, stelelor, curcubeului
¬ 211 Afarã de elemente (pãmîntul, apa), cãrora li se adreseazã omul ca sã
ia ele, vrînd-nevrînd, boala de care suferã, mai invocã ºi corpurile
cereºti, luna ºi stelele, iar dintre fenomenele atmosferice, curcubeul.
1. Luna. Ca sã-ºi vindece copilul de plînsori (insomnie), mama iese
din casã cu copilul în braþe, cînd rãsare luna, ºi i se adreseazã cu
cuvintele : Na-þi strînsul, plînsul, cãscatul, deocheatul ºi (cutare)
sã rãmîie curat etc. Dupã ce rosteºte aceste cuvinte, mama face
cu copilul cruce înspre lunã ºi înspre cele patru puncte cardinale
(judeþul Covurlui)3.
2. Stelele. La aromâni, cel ce vrea sã scape de negi, iese noaptea
afarã, pe un cer înstelat. Fixeazã un numãr oarecare de stele pe
care începe sã le numere de trei ori de-a-ndaratelea : de exemplu
ºase, cinci, patru, trei, douã, una. În timp ce numãrã, þine mîna
pe negi ºi la fiecare sfîrºit de numãrãtoare, o sloboade înspre
stele. Dupã aceea, intrã în casã, fãrã a se mai uita la stele, ºi negii
vor pieri4. Marcellus Empiricus ne dã urmãtorul leac împotriva
negilor. Noaptea, cînd vei vedea cãzînd o stea, ºterge iute negii
cu ce vei avea la îndemînã ºi îndatã o sã disparã ; dacã însã îi vei
ºterge cu mîna goalã, vor trece negii asupra ei5. ªi astãzi, în
Franþa (Dauphiné) : Quand on voit une étoile filante il faut se
signer trois fois et passer en même temps trois fois la main sur les
verrues pour s-en débarrasser6.
1. Marian, Descîntece, 91 urm.
2. Cf. Jungmann, Volksmedizin, 131 ; Seyfarth, Zauberei, 222 urm. ; Wuttke,
Volksaberglaube, ¬¬ 498, 502 ; Grohmann, Aberglauben, 165 urm.
3. Grigoriu-Rigo, Medicina pop., I, 151.
4. Papahagi, Liter. pop., 275. Probabil cã numãrãtoarea începe de la 9 ºi
ajunge prin eliminare la 0 (nici unu), ca în descîntecele despre care am
vorbit la ¬ 186.
5. De medicamentis, XXXIV, 100. Pliniu, Natur. hist., XXVIII, 12 (48-49),
ne spune cã negii se vindecã dacã priveºti luna, dupã a douãsprezecea
zi, culcat pe spate, ºi cã te lecuieºti de o bãtãturã, dacã o tai în momentul
cînd cade o stea.
6. Gennep, Dauphiné, 509.
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3. Curcubeul. O credinþã strãveche ºi împãrtãºitã de români ºi de
multe popoare din Europa e cã curcubeul, ale cãrui capete se
pierd la orizont, bea apã din pîrãu. De aceea, se zice în judeþul
Baia, cînd îl vezi bînd apã din pîrãu ºi ai guºã, dã-te de trei ori
peste cap ºi adreseazã-i vorbele : Curcubeu, de unde bei ? Bea
din guºa mea, sau : Curcubeu, beu, Bea de unde-i bea, Bea din
guºa mea. Guºa ta cît o ulcicã, Guºa mea cît o mãrgicã1. Aiurea,
poporul se adreseazã lunii cu rugãmintea de a-l scãpa de guºã2.

Boala e transmisã unui obiect
Boala mai poate fi transmisã unui obiect oarecare, deºi e neînsufleþit. ¬ 212
Dar acum, prin credinþa în animism, dupã care tot ce ne înconjoarã
e înzestrat cu suflet, orice obiect poate lua asuprã-ºi boala, sau, mai
bine-zis, demonul bolii poate fi alungat din corpul omului ºi trimis sã
sãlãºluiascã în acel obiect.
Obiectele cãrora li se transmite de obicei boala sînt urmãtoarele.
1. Þîþîna uºii. Cînd se descîntã de deochi, sau de pociturã, cum e
numit pe alocuri deochiul, apa rãmasã de la descîntat se toarnã
adesea la þîþînile uºii 3. Tot astfel procedeazã ºi saºii din
Transilvania4, care au împrumutat probabil aceastã practicã de
la români. Dupã credinþele populaþiei din Palatinatul de Sus,
sufletele celor morþi de curînd ar poposi cîtva timp la þîþînile
uºii5, aºa cã s-ar putea interpreta azvîrlirea apei acolo ca o
transmitere morþilor a bolii pentru care s-a descîntat.
2. Parul unui gard. Se toarnã apa descîntatã pe unul din parii
gardului pentru transmiterea urmãtoarelor boli :
a) De deochi, dupã ce s-a descîntat, se azvîrle apa în vîrful sau la
piciorul unui par (în toatã þara), adãugînd uneori : Cum spalã
ploaia ºi ninsoarea parul, aºa sã se spele deochiul de la (cutare)6.
b) De friguri, în judeþul Romanaþi, se varsã apa ce a rãmas dupã
descîntat pe un par al gardului, înspre miazãnoapte, zicînd : Cum
nu þine parul apa, aºa sã nu þie frigurile pe (cutare)7.
c) De soare sec (insolaþie). Dupã ce i s-a descîntat bolnavului, în
judeþul Dolj, se varsã apa, într-apusul soarelui, în vîrful unui par,
zicînd : Cum nu stã apa-n par, aºa sã nu stea nici doru-n cap8.
3. Baligã de cal
a) Cînd copilul nu poate dormi seara ºi plînge, i se descîntã, în
nordul Moldovei ºi în Bucovina, de plînsori, în modul urmãtor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ªezãtoarea, I, 123, 126 ; II, 71 ; cf. ºi Tocilescu, Mater. folkl., 1549.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 605.
Rev. Ion Creangã, I, 47 ; Marian, Descîntece, 187, 250, 316.
Haltrich, Siebenb. Sachs., 263.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 1187.
Tocilescu, Mater. folkl., 555 ; ªezãtoarea, I, 16.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 102.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 168.
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Mama ia trei baligi de cal ºi, cu copilul în braþe, se duce pe gunoi
ºi, în momentul cînd apune soarele, învîrteºte cîte-o baligã în
jurul capului copilului, zicînd : Soarele dupã deal, strînsorile ºi
plînsorile în baliga asta de cal!. Aruncã baliga ºi repetã descîntecul
pe rînd cu celelalte douã1.
b) Cînd are cineva un ulcior, la românii din Macedonia, scoate trei
grãunþe de orz dintr-o baligã de cal ºi, atingînd cu cîte unul ochiul,
rosteºte : Aici te-am gãsit, dupã care, atingînd baliga, zice : Aici
te las. Repetã operaþia cu celelalte douã grãunþe ºi pleacã, fãrã a
se mai uita înapoi, dupã ce a lãsat grãunþele pe baligã2.
Afarã de practicile de mai sus pentru transmiterea bolii, poporul
mai recurge la diferite acþiuni simbolice care au de scop nimicirea
sau alungarea ei.

1. Voronca, Datinele, 764 ; Marian, Naºterea, 367, 369.
2. Papahagi, Liter. pop., 275 urm.
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Capitolul V

Alte acþiuni simbolice pentru
alungarea bolii
Uscarea ºi putrezirea
1. Bube dulci
a) Baba ia o baligã de vacã, cît se poate de moale, cu care atinge ¬ 213
mereu bubele, în timp ce descîntã. Dupã descîntec, lipeºte baliga
de coºul sobei, unde rãmîne pînã se usucã (judeþele Gorj, Dolj ºi
Hunedoara)1.
b) În judeþul Romanaþi, se descîntã cu 9 gogoloaie de baligã de bou,
la foc, pe vatrã, dupã care se lipesc pe coºul vetrei, ca sã se usuce
bubele dulci cum se usucã baliga2.
2. Negi. În judeþul Baia, se ia o aþã ºi se fac pe ea atîtea noduri cîþi
negi are omul. Dupã aceea, se pune aþa în pãmînt ºi, cînd ea va
putrezi, vor dispãrea ºi negii3. Acest procedeu e cunoscut ºi practicat
în mai toatã Europa (vezi ¬ 209, 4).
3. Scrofule. Ca sã se vindece de aceste umflãturi, pe care aromânii
le numesc broaºti, iau o broascã ºi o bat cu un cui într-o scîndurã.
Cînd se va usca broasca, vor pieri ºi broaºtili4.
4. Gãlbinare
a) Baba ia excrementele ºi urina bolnavului, scobeºte cu un cuþit doi
morcovi, ºi pune într-unul excrementele, iar în celãlalt urina.
Apoi îi dã bolnavului sã-i atîrne cu o sfoarã în coºul sobei, la fum.
Dupã 40 de zile, bolnavul ia morcovii de la fum ºi-i aruncã peste
cap, zicînd : Cînd oi mai vedea eu (cutare) afumãturile astea,
atunci sã mai zac de gãlbinare, atunci ºi nici atunci (Teleorman)5.
b) Bolnavul sã urineze pe o cîrpã curatã de in ºi apoi s-o atîrne la aer
sã se usuce. Sã repete operaþia pînã se va îngãlbeni cîrpa, ºi
atunci scapã de gãlbinare (judeþul Argeº)6. Tot prin urinarea într-un
morcov ºi expunerea acestuia la fum, se vindecã gãlbinarea în
Boemia ºi în Germania7. Exact ca în judeþul Argeº, se procedeazã
în Germania, unde se urineazã într-o cîrpã pînã îngãlbeneºte8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 35 urm. ; Laugier, Etnogr. medic., 80.
Ibidem ; Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 70.
ªezãtoarea, II, 70.
Papahagi, Liter. pop., 306.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 79.
ªezãtoarea, VIII, 135.
Grohmann, Aberglauben, 154 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 505 ; Seyfarth,
Zauberei 227 urm.
8. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 505.
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5. Trînji. Baba descîntã de trînji într-o oalã cu apã, cu boz ºi cu fir de
pãr. Dupã descîntec, pune toate acestea la coºul vetrei, ca sã se usuce
la fum. Cînd s-au uscat bine, s-au uscat ºi trînjii (judeþul Gorj)1.
Uscarea la fum a unui lucru care a venit în atingere cu bolnavul,
cu scopul de a-l lecui, era cunoscutã ºi romanilor. Astfel, pentru
vindecarea bolii de splinã, Marcellus recomandã sã se cumpere o
splinã de viþel, sã se spintece în douã ºi sã se petreacã peste corpul
gol al bolnavului, de la cap pînã la picioare. Apoi sã se ia splina, s-o
atîrne la fum ºi s-o lase acolo sã se usuce2. Tot cu o splinã, însã de
miel, pusã sã se usuce la fum, se lecuieºte boala de splinã în Abruzzi
(Italia)3. Tot pentru boala de splinã sau ficat, Marcellus recomandã
sã se ia o bucatã de coajã de smochin, sã se punã pe partea bolnavã
ºi, dupã ce s-a lãsat cîtva timp acolo, sã se atîrne la fum. Fãcînd
aceasta, bolnavul trebuie sã rosteascã : Cum se usucã de iute coaja
la fum, aºa sã se usuce ºi boala4. Tot aºa, însã cu coaja unui nuc
tînãr, care n-a rodit încã, se lecuieºte boala de splinã în Abruzzi 5. ªi
pentru vindecarea guºii se întrebuinþa la romani procedeul uscãrii la
fum, dupã cum ne încredinþeazã Pliniu ºi Marcellus6.

Petrecerea prin ceva
¬ 214 Am vorbit în alt loc (¬ 208, 4) de petrecerea unui bolnav prin tulpina
despicatã a unui pom, cu scopul de a-i transmite acestuia boala
suferindului. De aceastã datã e vorba de trecerea bolnavului prin
orice cerc sau gaurã, ca acþiune simbolicã a unei naºteri din nou, ca
ºi cum ar ieºi iarãºi din pîntecele mamei, fãrã nici o boalã, ca un
nou-nãscut.
1. În judeþul Dolj, copilul bolnav de epilepsie se trece de trei ori
printr-un cerc fãcut din pelin, cules în ziua de Duminica mare,
rostindu-se : Cine-o fugi, sã nu-l prindã ; cine l-o striga, sã nu-i
rãspundã7. În judeþul Vîlcea, se ia o nuia dintr-un rug de mãceº,
se îndoaie în cerc ºi se trece de trei ori copilul prin el8.
2. Se mai trece copilul prin torþile unei cãldãri, fie cã suferã de
epilepsie9, fie spre a-l face sã trãiascã ani mulþi ºi sã fie tare ca
metalul din care e fãcutã cãldarea10.
3. Pentru a lecui un copil de boala cîineascã, se ia un cãþel negru
ºi se scaldã de trei ori cu copilul la un loc. Dupã baie, copilul se
1. Tocilescu, Mater. folkl., 634.
2. De medicamentis, XXIII, 34 ; cf. Plinius, Natur. hist., XXVIII, 57 (201).
3. Finamore, Tradizioni, 149.
4. De medicamentis, XXIII, 68.
5. Finamore, Tradizioni, 149.
6. Natur. hist., XXII, 32 (71) ; De medicamentis, XV, 82.
7. Laugier, Etnogr. medic., 89.
8. Dupã o comunicare. Tot astfel procedeazã ºi bulgarii (Sbornik, XXI, 10).
9. Laugier, Etnogr. medic., 89.
10. Ioneanu, Superstiþiile, 12 urm.
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înfaºã ºi se trece printr-o gaurã de gard prin care trec cîinii
(judeþul Brãila)1. În judeþul Bacãu, ca sã-ºi vindece copilul de
aceastã boalã, mama îl duce duminicã dimineaþa, cînd toacã popa,
ºi-l trece prin gaura gardului, pe unde trece cîinele, zicînd : Na
carne slabã ºi dã-mi carne grasã!2. Tot aºa procedeazã ºi bulgarii,
cînd copilul suferã de strîns3.
4. În judeþul Botoºani, copilul care suferã de speriat se trece de trei
ori prin ºtiubei (stup)4.
5. În judeþul Vîlcea, bolnavul de epilepsie se trece de trei ori printr-un
ºarpe despicat în douã, de la cap la coadã, fãrã a fi despãrþit de tot5.
6. În judeþul Nãsãud ºi în Bucovina, moaºa petrece copilul nou-nãscut
prin cãmaºa cu care e îmbrãcatã mumã-sa, bãgîndu-l prin poale
ºi scoþîndu-l prin gura cãmãºii. Cu chipul acesta, copilul va fi ferit
de boala copiilor, de samcã ºi de rofii6.
Pe alocuri, în Muntenia, copilul, pînã nu e botezat, se trece prin
spiþele roþilor unui car, ca sã nu turbeze7.

Mãsurarea
Dupã pãrerea naturalistului Pliniu, lungimea omului de la creºtet ¬ 215
pînã la picioare trebuie sã fie egalã cu aceea de la o mînã la alta,
þinînd braþele întinse în lãturi ºi luînd mãsura de la vîrful degetului
de mijloc al unei mîini pînã la acela al celeilalte mîini8. Aceastã
pãrere, împãrtãºitã ºi de alþi scriitori din Antichitate ºi din Evul
Mediu, s-a pãstrat, pe alocuri, în popor, pînã în zilele noastre. De
aceea, la anumite boli, se recurge la mãsurarea suferindului, spre a
vedea dacã nu s-a dislocat ceva într-însul, în cazul cînd mãsurile nu
se potrivesc. Pînã ºi copilul nou-nãscut, cînd e scãldat pentru întîia
oarã, e mãsurat de moaºã. Îi aduce genunchiul piciorului drept pînã
aproape de cotul mîinii stîngi ºi genunchiul piciorului stîng pînã aproape
de cotul mîinii drepte. Mãsurarea aceasta se face pentru aceea cã,
fiind cumva copilul sclintit sau ºoldit, sã se îndrepte9. ªi în Boemia se
obiºnuieºte sã se mãsoare copilul nou-nãscut, spre a vedea dacã
mãsurile sînt exacte10.
Mãsurarea se face de obicei cu o aþã, cu o fîºie de tei sau cu o
trestie, mai rar cu betele ºi, în anumite împrejurãri, cu o lumînare.
Se practicã mãsurarea în urmãtoarele cazuri.
1. Rev. Ion Creangã, VI, 307.
2. Dupã o comunicare.
3. Sbornik, XXX, 12 urm.
4. Voronca, Datinele, 510.
5. Laugier, Etnogr. medic., 89.
6. Marian, Naºterea, 279 urm.
7. Ibidem, 87.
8. Natur. hist., VII, 17 (77).
9. Marian, Naºterea, 88.
10. Grohmann, Aberglauben, 107.
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1. Durere de cap
a) În judeþul Dolj, se mãsoarã capul bolnavului cu aþã, începînd de
la frunte la tîmple ºi de aci la ceafã. Dacã aþa întinsã de la frunte
la tîmple este mai lungã într-o parte decît în cealaltã, atunci omul
e descreierat, ºi, pentru a-l vindeca, i se strînge capul în peºchir.
Uneori peºchirul ce i se leagã în jurul capului se strînge cu
fãcãleþul de mãmãligã, bolnavul þinînd pe cap o vadrã de apã1.
b) În judeþul Argeº, cînd îl doare pe cineva capul îl mãsoarã cu
betele, apoi le înnoadã ºi se strîng tare, sucindu-le cu un bãþ. În
timpul cînd se sucesc betele, se þine pe capul bolnavului un vas
plin de apã. Dacã, la mãsurãtoare, distanþa de la jumãtatea frunþii
pînã la o ureche se potriveºte cu cealaltã jumãtate pînã la urechea
opusã, capul e zdravãn ºi n-o sã-l mai doarã. Dacã însã distanþele
diferã între ele, atunci capul e hodorogit ºi deschiolat. În cazul
acesta, operaþia se repetã de mai multe ori, pînã cînd capul s-a
strîns bine în cercurile lui2. Cam în acelaºi fel se procedeazã la
aromâni3.
2. Pirotealã. Cînd omul zace în neºtire, îl trage a somn, îl dor oasele,
slãbeºte ºi se îngãlbeneºte la faþã, se zice cã e bolnav de pirotealã.
În cazul acesta, bolnavul se întinde jos, îmbrãcat, cu amîndouã
mîinile întinse pe iarbã, dimineaþa, înainte de a rãsãri soarele.
Se presarã mei pe spate ºi se mãsoarã cu o fîºie de tei distanþa de
la cap pînã la picioare, iar cu alta, distanþa de la extremitatea
unei mîini pînã la extremitatea celeilalte, trecînd peste corp. Se
ia distanþa de la cap pînã la picioare, se înjumãtãþeºte, apoi se
taie prima jumãtate. Se înjumãtãþeºte ºi distanþa de la o mînã la
cealaltã ºi se pune descîntîndu-se, o jumãtate la dreapta, iar alta
la stînga. Dupã aceea se rîneºte cu o lopatã meiul proaspãt ºi se
mãturã (judeþul Vlaºca)4. Cam în acelaºi fel se procedeazã în
judeþul Durostor, unde mãsurarea se face cu o papurã, cu care se
afumã apoi bolnavul ºi-i dã apoi s-o bea cu apã neînceputã5.
3. Gãlbinare. În judeþul Sibiu, i se dã bolnavului sã mãnînce o
stafidã, în care s-a pus un fir de mãtase galbenã cu care s-au luat
dimensiunile corpului. Lungimea e mãsuratã de la creºtet pînã la
picioare, iar lãþimea, de la extremitatea mîinii drepte, peste coºul
pieptului, pînã la extremitatea celeilalte mîini. Dacã gãlbinarea e
de cea neagrã, se mãsoarã cu un fir de mãtase neagrã6.
4. Epilepsie. În judeþul Teleorman, se ia o aþã de cînepã, se mãsoarã
cu ea capul, se descîntã ºi apoi aþa este aruncatã pe un mormînt
sau la hotar7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laugier, Etnogr. medic., 82.
Dupã o comunicare.
Papahagi, Liter. pop., 280.
Leon, Ist. nat. medic., 141.
Dupã o comunicare.
Pãcalã, Rãºinari, 259.
Tocilescu, Mater. folkl., 635.
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5. De dînsele. Cînd omului i s-a luat o mînã sau un picior, fãrã sã
ºtie din ce i-a venit boala, zice cã a fost lovit de dînsele, aceste
duhuri necurate, cu chipul de fete, despre care am vorbit în alt loc
(¬ 117). În cazul acesta, în judeþul Putna, se mãsoarã bolnavul de
trei ori cu o trestie, luîndu-i-se lungimea ºi lãþimea corpului (de
la extremitatea unei mîini la extremitatea celeilalte), dupã care
se rupe trestia în douã, apoi în nouã bucãþi ºi i se descîntã într-o
carafã cu vin alb1. În acelaºi fel se procedeazã în judeþul Constanþa,
unde, dupã mãsurãtoare, trestia se rupe la mijloc, apoi în patru
bucãþi. Capetele trestiei se aprind dupã aceea în vatrã ºi se sting
într-o bãrdãcuþã cu apã, în timp de baba descîntã2.
6. Trimis. Bolnavul de trimis are dureri mari la stomac, îl doare
capul, ºi-l înjunghie în tot corpul. Baba ia o trestie ºi-l mãsoarã,
dupã care o rupe în nouã ºi descîntã de nouã ori în apã neînceputã,
tot amestecînd apa cu bucãþile de trestie3.
7. Vãtãmãturã. Se mãsoarã cu o trestie lungimea bolnavului, ºi se
rupe în trei bucãþi. Apoi se descîntã în rachiu de drojdie, care se
amestecã cu bucãþile de trestie (judeþul Putna)4.
8. Nu se mãsoarã numai bolnavul, ci ºi mortului i se mãsoarã lungimea
trupului cu o aþã, fãcîndu-se dupã aceea o lumînare, numitã
toiag, cu scopul de a nu se îndepãrta norocul casei5.
Mãsurarea ca mijloc de alungare a bolii e uzitatã ºi la alte popoare :
la germani6, la cehi7, la bulgari8, la francezi9, la italieni10 etc.

Cîntãrirea
Pentru ca un copil sã nu se deoache ºi ca sã nu se lipeascã vreodatã ¬ 216
farmecele de el, e bine ca moaºa, înainte de a-i face prima scãldãturã,
sã-l cîntãreascã11. Dacã un copil e cîntãrit îndatã dupã naºtere, e
bine sã se þinã minte cîtã greutate a avut, pentru ca, atunci cînd i se
va descînta vreodatã de leac, sã i se descînte în atîta apã cît a cîntãrit
la naºtere. Numai aºa se va putea lecui de boalã12. Aceastã operaþie
se face, fãrã îndoialã, cu scopul de a se ºti dacã, în caz de boalã, a
intrat vreun duh necurat în corpul copilului. Prin cîntãrire se dã
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 64 urm.
Dupã o comunicare.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 177.
Ibidem, I, 182.
Marian, Înmormîntarea, 150 urm.
Grimm, Mythologie ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 505 ; Seyfarth, Zauberei,
232 ; Jungbauer, Volksmedizin, 134 ; Drechsler, Schlesien, II, 312 ;
Strackerjan, Oldenburg, I, 91.
7. Grohmann, Aberglauben, 117.
8. Vateff, în Sbornik, XXI, 9.
9. Sébillot, Folkl. de France, IV, 170.
10. Pitrè, Medicina, 423.
11. Marian, Naºterea, 87 ; Rev. Ion Creangã, V, 312.
12. Ioneanu, Superstiþiile, 7.
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demonului a înþelege cã s-a recunoscut, dupã greutatea mãritã,
constatatã la cîntar, prezenþa lui în corpul bolnavului, ºi cã se vor
lua mãsuri sã-l alunge de acolo1.

Legarea ºi înnodarea
¬ 217 Legarea sau înnodarea simbolicã a bolii se face pentru urmãtoarele
afecþiuni :
1. Junghi. Pentru a vindeca pe cineva de junghi, se ia un fuior de
cînepã de varã periat, iar bolnavul împreunã cu descîntãtoarea
face o aþã, numitã aþã de junghi, care nu se suceºte tare. În
timpul cît se suceºte aþa, baba înºirã toatã povestea cînepei, cum
a fost muncitã pînã sã ajungã din sãmînþã la aþa rãsucitã.
Demonul bolii e ameninþat cã va fi muncit la fel, dacã nu pãrãseºte
corpul bolnavului. Dupã ce s-a terminat descîntecul, bolnavul e
stropit cu apa cu care a fost descîntat, iar aþa se leagã la junghi,
unde se lasã trei zile. Dupã aceea, aþa se leagã de un gard, iar apa
se zvîrle pe o apã curgãtoare.
Aceastã operaþie se cheamã legatul junghiului (general)2. Unele
babe aruncã aþa pe o apã curgãtoare3, altele o aruncã în drum sau
o îngroapã undeva4.
2. Curgerea sîngelui din nas
a) Spre a opri curgerea sîngelui din nas, aromânii leagã tare, cu un
fir de mãtase, degetul cel mic al mîinii corespunzãtoare nãrii din
care curge sînge5. Tot aºa procedeazã germanii6 ºi italienii7.
b) Un alt mijloc de a opri curgerea sîngelui din nas, cunoscut în
toatã þara, e înnodarea cruciº a trei fire de pãr din creºtetul
capului8.
3. Guºã. Cel ce pãtimeºte de guºã sã se lege la gît cu aþa cu care s-au
legat mîinile mortului (judeþul Sibiu)9.
4. Oprirea udului. În Bucovina, spre a vindeca pe cineva care suferã
de oprirea udului, se dezleagã în apã niºte noduri10.
1. Cf. Jungbauer, Volksmedizin, 136.
2. ªezãtoarea, I, 79 urm. ; cf. III, 144 ; Voronca, Datinele, 225 ; Laugier,
Etnogr. medic., 95 ; Tocilescu, Mater. folkl., 1525, 1600 ; An. Arh. de
Folkl., III, 126.
3. Lupaºcu, Medic. bab., 37 ; Rev. Ion Creangã, IX, 237,
4. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 142.
5. Papahagi, Liter. pop., 264.
6. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 347 ; Drechsler, Schlesien, II, 290 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 7 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 976.
7. Finamore, Trad. pop., 141 urm. ; cf. Pitrè, Medicina, 408.
8. Rev. Ion Creangã, V, 48 ; VII, 118 ; Voronca, Datinele, 1073 ; Grigoriu-Rigo,
Medic. pop., I, 138 ; Laugier, Etnogr. medic., 82 ; Buletin. Inst. soc.
rom. din Basarabia, I, 73.
9. Pãcalã, Rãºinari, 160.
10. Voronca, Datinele, 1073.
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5. Neputinþã. Se descîntã pe betele izmenelor, udate cu urinã ºi
presãrate cu praf din urma bolnavului, în apa în care s-a înnodat
ºi s-a deznodat aþa cu care au fost întorºi taurii sau în care s-a
pus piedicã de om mort (judeþul Vîlcea)1.

Încuierea ºi descuierea
Încuierea ºi descuierea simbolicã a unui lacãt se practicã în ¬ 218
urmãtoarele cazuri :
1. Constipaþie
a) Se recomandã bolnavului care suferã de încuiere, cum numeºte
poporul constipaþia, sã ia un lacãt cu cheie, sã-l bage într-o
strachinã cu apã neînceputã ºi acolo sã-l încuie ºi sã-l descuie de
trei ori, zicînd : La fîntîna lui Iordan, Sînt trei fete de jidan : Una
încuie, Una descuie, Una dã drumul apelor2.
b) I se dã bolnavului sã bea apã petrecutã prin trei lacãte încuiate ºi
descîntatã3.
2. Neputinþã. În Þara Oaºului, pentru a dezlega un bãrbat care a
rãmas neputincios de pe urma unei vrãji, i se descîntã cu un
lacãt, bãgat în apã, apoi încuiat ºi descuiat de nouã ori4. În Oltenia
i se dã sã bea apã neînceputã care s-a pus într-o strachinã ºi în
care s-a descîntat de nouã ori un lacãt5.
3. Naºtere grea. În judeþul Romanaþi, cînd femeia naºte anevoie, i se
descîntã cu un lacãt ºi o strachinã de apã. Baba dã lacãtul închis
femeii care se trudeºte sã nascã ºi aceasta îl pune în strachinã,
unde-l încuie ºi-l descuie. Dupã aceea, gustã de trei ori din apã6.
În multe þãri din Europa, pentru a înlesni naºterea copilului, se
descuie toate uºile ºi lãzile pentru ca, prin analogie, sã se deschidã ºi
pîntecele mamei care se trudeºte sã facã7.

Speriatul demonului
Alte acþiuni magice au de scop sã sperie demonul bolii, sã-l ¬ 219
înfricoºeze, sã-l loveascã sau sã-l scîrbeascã într-atît încît sã-l facã
sã pãrãseascã trupul bolnavului. Ne vom ocupa în cele ce urmeazã de
aceste acþiuni.
1. Laugier, Etnogr. medic., 93.
2. Rev. Ion Creangã, IX, 113 (jud. Neamþ) ; cf. ibidem, VIII, 327 (judeþul
Dorohoi) ; ªezãtoarea, III, 140 (jud. Baia) ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop.,
I, 88 urm. (judeþul Gorj) ; Tocilescu, Mater. folkl., 1529 (judeþul Neamþ) ;
Lupaºcu, Medic. bab. (Moldova).
3. Laugier, Etnogr. medic., 84.
4. An. Arh. de Folkl., I, 214.
5. Laugier, Etnogr. medic., 93.
6. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 109.
7. Cf. Samter, Geburt, 125 urm. ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 574 ; Drechsler,
Schlesien, I, 182 ; Frazer, Golden bough, I, 392 ; Bächtold-Stäubli, Wb.
des Abergl., VII, 1221 ; Stern, Türkei, II, 294.
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Unul din mijloacele prin care se încearcã a alunga demonul bolii
este sã-l sperie printr-o acþiune neaºteptatã. Astfel se procedeazã, în
toatã þara, cu cel ce suferã de friguri. Cînd îl scuturã pe cineva boala
ºi zace în nesimþire, sã vinã pe neaºteptate o femeie care a fugit cu
bãrbatu-sãu ºi sã-i toarne o gãleatã de apã rece pe cap. Bolnavul va
sãri din loc, iar frigurile vor fugi, speriate, cum a fugit femeia de la
pãrinþi. Dar femeia sã se pãzeascã ºi sã se ascundã, sã n-o vadã
bolnavul, cãci se duc frigurile pe dînsa1.
La aromâni, cînd leºinã cineva, i se trag cîteva palme, ºi-l stropesc
cu apã pe obraz ºi pe piept. Dacã însã leºinul se prelungeºte ºi e
primejdie de moarte pentru suferind, se trage cu puºca în vînt, ca sã
se sperie spiritele rele care au venit sã ia sufletul2.

Ameninþarea
¬ 220 Am pomenit în alt loc (¬ 82) cît sînt de proºti ºi de fricoºi demonii
care se leagã de capul omului, ºi cum se sperie de orice ameninþare.
În cele mai multe descîntece, lecuitoarea cautã sã-i îngrozeascã cu
tot felul de pedepse ºi se înarmeazã cu fel de fel de obiecte, cu un
cuþit, un topor, o secerã, o pereche de foarfece, un ac, un cui, o
mãturã etc. cu care îi vîrã în sperieþi, cãutînd sã-i alunge din corpul
omului.
Ca sã îngrozeascã duhul, baba, în timp ce rosteºte descîntecul,
face gesturi ameninþãtoare cu unul din obiectele de mai sus, ca ºi
cînd ar fi gata sã treacã de la ameninþare la executare. Astfel, cînd
descîntã de bubã, baba ameninþã neîncetat buba cu un cuþit 3.
Descîntînd de ceas rãu, ia un cuþit ºi un ac ºi-l împunge pe bolnav
în spate, de-i ajunge vîrful acului ºi al cuþitului în carne4. Cînd
descîntã de sãgetãturã, baba dã asupra locului sãgetat cu un cuþit
sau cu un alt obiect, ca ºi cînd ar voi sã dumice sãgetãtura5. De
muma-pãdurii, se descîntã seara, dupã ce s-au culcat ai casei. Se
pune înaintea uºii, în odaie, foc cu tãmîie aprinsã, o oalã cu apã
acoperitã cu o farfurie în care s-a pus sare, ºi un cuþit înfipt. Unul
din pãrinþii copilului bolnav ia toporul în mînã ºi-l þine ridicat în sus.
Baba rosteºte descîntecul, atingînd pe rînd lucrurile de care
vorbeºte : De-i veni la uºa lui (cutare), în topor sã te tai, în apã sã
te-nneci, în sare sã te sãri ; la mîna dreaptã de-i veni, sã dai în foc ºi
sã te arzi ºi în tãmîie sã te tãmîi.... În acelaºi timp, cel cu toporul
atinge cu tãiºul pragul de sus de nouã ori6. În judeþul Baia, cel ce
descîntã de roºaþã ia un topor în mînã ºi-l þine cu tãiºul la nasul
1. Cf. ªezãtoarea, III, 49 ; Gorovei, Credinþi, 1404-1408 ; Grigoriu-Rigo,
Medic. pop., I, 70 ; Laugier, Etnogr. medic., 90 ; Pamfile, Boli, 33 ; An.
Arh. de Folkl., III, 135.
2. Papahagi, Liter. pop., 261.
3. Marian, Descîntece, 308.
4. Ibidem, 70.
5. Ibidem, 204.
6. Laugier, Etnogr. medic., 123.
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suferindului. În timpul descîntecului, tot dã cu toporul asupra gurii
bolnavului1. Cînd femeia taie pînza din rãzboi, pune copilul bolnav
de rast (umflãturã a splinei) pe sulul dinapoi ºi, în timp ce o taie,
rosteºte de trei ori : Nu tai pînza, ci tai rastul lui (cutare)2. Se
înþelege de la sine cã aceste cuvinte se rostesc ca sã sperie duhul
necurat care e pricina bolii, dîndu-i de ºtire cã-l va tãia ºi pe el cum
se taie pînza.

Bãtaia
De la ameninþare, se trece la bãtaie. Demonul bolii e bãtut cu biciul, ¬ 221
cu o mãturã aprinsã º.a., spre a-l alunga din trupul suferindului.
Astfel, cînd e omul bolnav de ceasu cel rãu, gãseºte ea baba ac de
cojocul lui ºi atîta îl pocneºte pe ceasu cel rãu, cu un bici pe la
spinarea bolnavului, de sar mîþele pe cuptor, fugind care încotro
apucã, în timp ce descîntã : Cu biciu l-oi plesni, Cu cuþitu l-oi
înþepa...3. Spre a vindeca un copil care se piºã în pat, mama îl bate,
pe spinare ori pe ºezut, cu o mãturã aprinsã. Acest leac, sau mai bine
zis acest mijloc, de a alunga duhul necurat care a intrat în corpul
copilului ºi provoacã incontinenþa urinei, e cunoscut în toatã þara ºi
aproape pretutindeni în Europa. În Bucovina, bolnavul de epilepsie
e bãtut cu cãmaºa unei fete pãtatã de sîngele primei menstruaþii 4.
Pe omul pocit (luat din Ale Sfinte) sã-l baþi cu custura ºi sã-l
stropeºti cu pelin5.
Între alte mijloace întrebuinþate pentru alungarea din corpul
suferindului a demonului bolii este ºi arãtarea dispreþului pentru
dînsul, scuipîndu-l sau suflînd asupra lui. Despre acestea am vorbit
în altã parte (vezi ¬¬ 50-52). Pe lîngã acestea se mai recurge la
scîrbirea ºi spurcarea lui, cum vom vedea în cele ce urmeazã.

Provocarea scîrbei
Ca sã dezguste demonul bolii ºi sã-l determine sã-l pãrãseascã, ¬ 222
bolnavul îl spurcã, dîndu-i leacuri scîrboase : excremente, urinã,
pãduchi, pãianjeni etc. de care, îngreþoºîndu-se duhul necurat, îl fac
în cele din urmã, sã-ºi ia tãlpãºiþa ºi s-o ºteargã din corpul omului.
Aceste leacuri sînt :
1. Excrementele. Atît acelea ale omului, cît ºi acelea ale animalelor
(scîrnã, baligã, cãcãreazã, gãinaþ), le gãsim întrebuinþate, în toate
timpurile ºi la toate popoarele, întîi ca mijloc apotropaic pentru
alungarea demonilor bolilor, apoi în leacurile empirice, crezîndu-se
cã au o mare virtute curativã6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ªezãtoarea, II, 166.
Pamfile, Boli, 57 ; ªezãtoarea, I, 153.
Rev. Ion Creangã, III, 143.
Voronca, Datinele, 510.
Comunicare din judeþul Mehedinþi.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 339 urm.
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a) Excrementele omului se aplicã mai ales pe buboaie ºi pe bãºica
cea rea1. La aromâni, se unge cu ele ulciorul de la ochi, sau se iau
ca vomitiv, în caz de otrãvire2.
b) Baliga de vitã sau de cal e întrebuinþatã, la noi ºi aproape
pretutindeni, pentru o mulþime de boli. Vom vorbi mai pe larg de
ea, în altã lucrare în care ne vom ocupa de leacurile empirice.
c) Scîrna de cîine, cunoscutã în farmacopeea din Occident, în secolele
al XVI-lea ºi al XVII-lea, sub numele de album canis, album
graecum etc., se întrebuinþeazã la noi, sub formã de praf, suflat
în ochi, contra albeþii3 ; tot ca praf, suflat în gît, contra gîlcilor4 ;
apoi ca unsoare sau oblojealã contra bubelor dulci5, contra uimei6,
a junghiului7 ºi a sugelului8.
d) Scîrna de porc negru, gãinaþul de cocoº negru ºi puþin usturoi se
amestecã la un loc ºi se unge copilul bolnav de sperieturã, pe
piept, pe umeri ºi pe genunchi. Excrementele de porc se mai pun
în scãldãtoarea copiilor bolnavi de strîns9.
e) Cãcãreaza proaspãtã de oaie se pune la rãnile de arsurã10.
f) Gãinaþul de gîscã, cu rãdãcinã de brustur, prãjite într-un hîrb, se
pune la piciorul bolnav de trîntiturã11. Amestecat cu lapte dulce,
se bea pentru turbare 12. Gãinaþul de gãinã, prãjit cu seu de
lumînare ºi pelin verde, se pune la pîntecele copiilor bolnavi de
socote13. Cu gãinaþ de pui de rîndunicã, dat pe pieptene ºi
amestecat cu miere, se ung în gurã copiii ce suferã de plesne14.
Gãinaþul de vrabie, amestecat cu lapte dulce, se dã copiilor ca
leac în contra constipaþiei15. Printre mijloacele întrebuinþate pentru
scîrbirea demonului bolii cu excremente, trebuie citat ºi urmãtorul.
Cel ce suferã de sugel sã-ºi vîre degetul bolnav, de trei ori, în
ºezutul unei vaci, dupã ce s-a bãligat (judeþele Teleorman ºi
Dolj)16.
Cele mai multe din aceste leacuri dateazã din timpurile cele mai
vechi ºi le regãsim ºi astãzi în medicina empiricã a mai tuturor
popoarelor din Europa17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ªezãtoarea, III, 12 ; Leon, Ist. nat. medic., 99.
Papahagi, Liter. pop., 272, 279, 289.
Leon, Ist. nat. medic., 83 ; Pãcalã, Rãºinari, 251.
Leon, Ist. nat. medic., 83.
Comunicare din jud. Constanþa.
Leon, Ist. nat. medic., 94.
Ibidem, 83 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., 97.
Laugier, Etnogr. medic., 80.
Leon, Ist. nat. medic., 103.
Ibidem, 99.
ªezãtoarea, I, 252 urm.
Leon, Ist. nat. medic., 94.
Ibidem, 92.
Ibidem, 105.
Ibidem, 110.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 174 ; Laugier, Etnogr. medic., 94.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., V, 340 urm.
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2. Urina. Ca ºi excrementele, urina a fost întrebuinþatã la început ¬ 223
ca mijloc de alungare a demonului bolii, prin spurcarea lui. Mai
tîrziu, scopul acesta fiind trecut în planul al doilea sau fiind uitat
cu timpul, urina a rãmas printre mijloacele empirice de vindecare
a diferite afecþiuni.
a) Urina omului, uneori a unui copil mic, e întrebuinþatã în foarte
multe cazuri. În judeþul Dolj, se ung cu ea buboaiele1, iar în
judeþul Covurlui, bubele dulci2. În judeþul Vîlcea, se recomandã
celui ce vrea sã scape de negii de pe mîini, sã urineze pe ei
dimineaþa, pe nespãlate, înainte de rãsãritul soarelui, în trei
duminici pe rînd3. Unii cautã sã scape de rîie, spãlîndu-se cu urinã4.
Pentru tãieturi, se recomandã, în judeþul Dolj ºi în Moldova, sã se
punã pe ele cîrpe udate cu urinã de copil mic5. Se oblojeºte gîtul,
cu o obialã nouã, udatã cu urinã de copil mic, pentru durerile de
gît ºi anginã6. Tot pentru gîlci, se recomandã gargarã cu urinã (de
fatã mare), în judeþul Teleorman7. Pentru afecþiunile de ochi
(conjunctivitã, ulcior, urdori), se recomandã spãlarea lor cu urinã
de copil mic8. Tot astfel se procedeazã la aromâni9. În Valea
Almãjului (Bãnat), cînd l-a deocheat cineva pe un copil mic, îl udã
cu urina acestuia pe cel ce l-a deocheat10.
b) Cu urinã de cîine se spurcã ulciorul, în judeþul Vîlcea11, ºi funiceii,
în judeþul Dîmboviþa12.
ªi la multe alte popoare din Europa se întrebuinþeazã urina ca
leac pentru diferite boli13.
3. Sîngele. Despre spurcarea cu sînge ºi întrebuinþarea lui în leacuri,
am vorbit pe larg în altã parte (¬¬ 17-21).
4. Diverse animale cu care se spurcã bolnavul
a) Bolnavului de ofticã i se aratã un cap de cîine, jupuit de piele, ºi ¬ 224
i se spune cã i s-a dat ºi lui sã mãnînce din el : cu aceasta i se face
scîrbã ca sã-ºi verse plãmînii (judeþul Dolj)14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Laugier, Etnogr. medic., 79.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 36.
ªezãtoarea, XII, 167.
Leon, Ist. nat. medic., 100.
Laugier, Etnogr. medic., 95 ; Lupaºcu, Medic. bab., 56. Tot cu urinã se
spalã tãieturile ºi la aromâni (Papahagi, Liter. pop., 263, 265).
Laugier, Etnogr. medic., 80.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 80.
Laugier, Etnogr. medic., 83 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 180 ; Leon,
Ist. nat. medic., 100.
Papahagi, Liter. pop., 270.
An. Arh. de Folkl., III, 135.
ªezãtoarea, XII, 170.
Leon, Ist. nat. medic., 83.
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 1479 urm. ; Bargheer, Eingeweide,
224, 319, 322 urm. ; Bastanzi, Superstizioni, 27 ; Bernoni, Tradizioni,
159 ; Chesnel, Dict. des Superst., 1239.
Laugier, Etnogr. medic., 99.
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b) I se dau bolnavului de gãlbinare sã înghitã 3 sau 9 pãduchi, puºi
în rachiu, într-o smochinã sau o prunã1. Acelaºi leac îl gãsim
întrebuinþat în mai toatã Europa pentru vindecare gãlbinãrii ºi a
frigurilor2. În judeþul Durostor, se dau bolnavului de friguri sã
mãnînce pãduchi de lemn, puºi în bucate3. Leacul acesta e vechi,
cãci ºi Pliniu pomeneºte de înghiþirea pãduchilor de lemn, puºi
într-un ou, ca remediu contra frigurilor, dar se aratã neîncrezãtor
în eficacitatea acestui leac4. E curent însã ºi astãzi la italieni, contra
frigurilor ºi gãlbinãrii5, pe cînd la ruteni e folosit contra epilepsiei6.
c) Frigurile se vindecã dacã se înghit trei cocoloaºe de pînzã de
pãianjen, cîte unul în trei dimineþi7. Tot pentru friguri, se recomandã urmãtorul leac. Prinzi un pãianjen, faci aluat din fãinã, în
care vîri ºi pãianjenul. Faci o turtiþã ºi o dai bolnavului s-o
mãnînce8. Tot pentru friguri iei casa de pãianjen, o înfãºori
într-o foiþã de þigarã, fãrã sã-i spui bolnavului ce este, ºi-i dai s-o
bea într-o lingurã de apã9. Leacul acesta e foarte rãspîndit ºi în
alte þãri10.
Am mai putea cita ºi alte remedii al cãror scop era sã-l scîrbeascã
pe demonul bolii, precum sînt : rîmele, date în rachiul bolnavului de
friguri11, muºtele de cal, puse într-o viºinã ºi date bolnavului pentru
aceeaºi boalã12, zeama în care s-a fiert un ºarpe viu, pentru bolnavii
de epilepsie13, ºopîrla vie, fiartã în untdelemn, pentru cei ce pãtimesc
de ofticã14 etc., dar ne oprim aici, exemplele citate fiind suficiente.
1. Leon, Ist. nat. medic., 12, 101 ; Gorovei, Credinþi, 1430 ; ªezãtoarea, II,
19 urm. ; Marian, Insectele, 479 ; Lupaºcu, Medic. bab., 58 ; Grigoriu-Rigo,
Medic. pop. I, 79.
2. Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 485, 531 ; Jühling, Tiere, 93, 94 ;
Strackerjan, Oldenburg, I, 97 ; II, 176 ; Drechsler, Schlesien, II, 303 ;
Grohmann, Aberglauben, 167 ; Seyfarth, Zauberei, 92 ; Hovorka-Kronfeld,
Volksmedizin, II, 108, 115, 116 ; Bargheer, Eingeweide, 392 urm. ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., III, 586 ; V, 937 urm. ; Mélusine, I,
402 ; Beauquier, Faune et flore, I, 363 ; Pluquet, Bayeux, 44 ; Bastanzi,
Superst. di Treviso, 186 ; Bernoni, Tradizioni, 183.
3. Dupã o comunicare.
4. Natur. hist., XXIX, 4 (17).
5. Pitrè, Medicina, 325 ; Finamori, Tradizioni, 144, 160.
6. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 221.
7. Leon, Ist. nat. medic., 101 urm.
8. Comunicare din jud. Bacãu ºi Brãila.
9. Comunicare din jud. Argeº.
10. Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 140, 143 urm., 259, 400, 418 urm. ;
II, 108, 110, 323 ; 336 ; Jühling, Tiere, 96, 97 ; Wuttke, Volksaberglaube,
¬¬ 150, 585, 499, 529 ; Strackerjan, Oldenburg, I, 182 ; II, 176 ;
Seyfarth, Zauberei, 187 ; Grohmann, Aberglauben, 165 urm. ; Rolland,
Faune, III, 239.
11. Leon, Ist. nat. medic., 104 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 72.
12. Gorovei, Credinþi, 1426.
13. Leon, Ist. nat. medic., 107.
14. Ibidem, 108.
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Acþiuni animale
Dacã e adevãrat, cum susþin unii, cã multe mijloace de vindecare le-a ¬ 225
învãþat omul de la animale (vezi ¬ 166), atunci tot pe ele le imitã în
anumite practici de lecuire. Printre acestea sînt de menþionat mai
ales urmãtoarele :
1. Lingerea. Dupã cum animalul îºi linge rana ºi o curãþã astfel de
praf, de larvele muºtelor ºi de alte necurãþenii, împiedicînd-o de
a face puroi ºi umezind-o continuu cu scuipatul alcalin, tot astfel
procedeazã ºi omul în anumite cazuri. El îºi linge singur rana sau
partea suferindã, îl lasã pe altul s-o lingã, ori pune un animal, mai
adesea un cîine, sã facã aceastã operaþie. Unele babe, scrie Marian1,
au datinã de-a linge ochii de albeaþã ºi, de cîte ori ling, de atîtea
ori stupesc jos ; prin aceastã procedurã, afirmã ele, pe foarte mulþi
oameni i-au vindecat. Negii se ung cu unt proaspãt ºi se pune un
cãþel sugar sã lingã2. Cînd rosteºte anumite descîntece de deochi,
baba linge fruntea copilului deocheat (v. ¬ 62).
În legãturã cu lingerea e ºi scuiparea, dar despre aceasta am
vorbit pe larg în altã parte (¬ 52).
2. Tãvãlirea. Dupã cum se tãvãlesc animalele pe pãmînt, mai ales
vara, ca sã se rãcoreascã sau ca sã scape de paraziþi, tot astfel se
tãvãleºte ºi omul pe pãmînt, mai ales pe rouã, în special în
noaptea de Sf. Gheorghe, ca sã se vindece de boli sau de unele
afecþiuni ale pielii (general). În judeþul Dolj, i se recomandã celui
ce suferã de blîndã sã se tãvãleascã în cocina porcilor3.
Aceste datini le gãsim la cele mai multe popoare din Europa4.

Înºelarea demonului bolii
Cînd accesele bolii sînt periodice sau revin la timpuri nehotãrîte, ¬ 226
cum e, de pildã, la friguri ºi la atacuri de epilepsie, cînd poporul îºi
închipuie cã demonul pãrãseºte pentru cîtva timp trupul bolnavului
spre a se întoarce altã datã, atunci recurge la anumite stratageme.
Acestea sînt menite sã înºele demonul bolii sau moartea, ºi sã le
îndrepte paºii în altã parte, în cãutarea altor victime. Alteori se
întrebuinþeazã stratageme contra Morþii personificate, în cazul cînd
unor pãrinþi nu le trãiesc copiii, ci mor în primii ani ai vieþii. Aceste
stratageme care au o origine foarte îndepãrtatã ºi la care recurg nu
numai popoarele din Europa, ci ºi din alte continente, denotã de o
parte naivitatea omului cu mintea simplistã, de altã parte prostia
fãrã pereche a demonilor bolilor, care pot fi pãcãliþi cu atîta uºurinþã.
1.
2.
3.
4.

Marian, Descîntece, 9.
Leon, Ist. nat. medic., 138.
Laugier, Etnogr. medic., 99.
Cf. Jungbauer, Volksmedizin, 115, 118 ; Seyfarth, Zauberei, 240, 248,
252 ; Drechsler, Schlesien, II, 204 ; Panzer, Bayern, I, 259 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VIII, 688 urm. ; Bastanzi, Alpi venete, 17 ;
Chesnel, Dict. des Superst., 1162 ; Arnaudoff, Festbräuche, 46.
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Dintre stratagemele întrebuinþate cu scopul de a pãcãli duhurile
necurate, cele mai recomandate sînt urmãtoarele :

Schimbarea numelui ºi botezarea din nou
¬ 227 Se schimbã numele bolnavului ºi se boteazã a doua oarã. Doctorul
Laugier ne dã lãmuriri interesante asupra acestui obicei, aºa cum se
practicã în Oltenia.
Primul copil nãscut viu  dupã unul sau mai mulþi nãscuþi
morþi, dar la termen  se numeºte dupã pierit. Acestui prim copil
viu i se schimbã numele adesea, i se îngãure urechea ºi i se pune
un cercel pe care stã scris al doilea nume. Cel dintîi nume se scrie
pe o cãrãmidã care se aruncã într-un rîu. În unele cazuri, copilul
se boteazã a doua oarã, dar noaptea ºi fãrã pompã. Altã datã, cînd
copilul n-a fost tãmãduit dupã încercãrile de mai sus, se dã «de
bogdaproste», adicã copilul bolnav se grijeºte de preot, printre
foarfece deschise ºi peste mormîntul unui necunoscut, ºi o altã
persoanã primeºte copilul peste mormînt, zicînd «bogdaproste».
Se grijeºte copilul peste mormîntul unui necunoscut, pentru ca
«duhul rãu», cãutînd sufletul mortului necunoscut, sã scape copilul
bolnav. În comuna Filiaºi, îmbolnãvindu-se copila Voica Gatan ºi
prezentînd convulsii, i s-a ars noaptea un «stat» : s-a scris numele
de Voica pe o cãrãmidã, care s-a aruncat în Jiu, ºi i s-a dat numele de
Riþa, pe care-l poartã ºi astãzi1.
Datina de a se schimba numele copilului bolnav e de altfel practicatã
în tot cuprinsul Þãrii Româneºti2.
Copilului chinuit de duhurile necurate sau cuprins de vreo boalã
grea, de care nu se mai vindecã, i se schimbã numele, în credinþa cã
duhul rãu se va depãrta, iar copilul se va însãnãtoºi3... Schimbîndu-i
numele de botez cu alt nume nou, se crede cã dracul îl va pierde, ºi în
veci nu mai dã peste el4.
În judeþul Olt, se crede cã, dacã se boteazã a doua oarã un copil
bolnav de epilepsie, se vindecã. Pentru aceasta, mama bolnavului
trebuie sã aducã 9 ulcioare de apã, în 9 vineri de dimineaþã, pe
nemîncate, de la un izvor curat. În vinerea a noua, vine preotul,
înainte de rãsãritul soarelui, tot pe nemîncate ºi, fãrã ºtirea nimãnui,
boteazã din nou copilul, schimbîndu-i numele, astfel ca necuratul sã
nu-l mai cunoascã5. Despre acest procedeu vorbesc ºi alþi folcloriºti6.
Se mai boteazã a doua oarã copilul care suferã de incontinenþa
urinei (se piºã în pat) ºi nu se poate vindeca prin alt mijloc7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laugier, Etnogr. medic., 29.
Marian, Naºterea, 223-226 ; Rev. Ion Creangã, I, 148.
Marian, Naºterea, 222.
Ibidem, 226.
Dupã o comunicare.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 14 ; Leon, Ist. nat. medic., 4 ; Laugier,
Etnogr. medic., 88.
7. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 150.
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Uneori schimbarea numelui se face în urma unui simulacru de
vînzare. Femeia, al cãrei copil boleºte sau cãreia-i mor copiii unul
dupã altul, îl vinde pe fereastrã altei femei, schimbîndu-i numele.
Datina aceasta, descrisã pe larg de pãrintele Marian1, e pomenitã
ºi de alþi folcloriºti2 . Ea trebuie sã fie foarte veche la români.
Episcopul Melhisedec al Huºilor, vorbind de fiul lui ªtefan cel Mare,
Bogdan al II-lea, observã cã mai avea ºi numele de Vlad, nume cu
care e pomenit într-o mulþime de urice ale marelui voievod al Moldovei,
dînd urmãtoarele lãmuriri : Obiceiul de a avea douã numiri, unul de
botez, altul adaos pe urmã din motive superstiþioase, existã ºi astãzi
la poporul român. Cînd un copil zace de boalã grea ºi îndelungatã, mai
ales însoþitã de spasmuri, mamele schimbã numele bolnavului, crezînd
cã prin aceasta ar ascunde oarecum copilul de spiritul cel rãu, carele,
dupã credinþa lor, duce boala3.
Creangã, în frumoasa-i poveste Stan Pãþitul, face aluzie la aceastã
datinã, cînd eroul basmului, întrebat de nume, îi rãspunde
drãcuºorului : Tot Stan mã cheamã, dar de la o boalã ce-am avut,
cînd eram mic, mi-au schimbat numele, din Stan în Ipate, ºi de-atunci
am rãmas cu douã nume4.
Numele cel nou care se dã adesea copilului care boleºte e acela de
Lupu (fem. Lupa), mai rar Ursu (fem. Ursa) sau Zmeu, alteori un nume
puþin plãcut, ca : Grozav (fem. Grozava), Grozea, Urîtu (fem. Urîta) etc.,
toate acestea cu scopul de a îndepãrta duhurile necurate de la el.
Numele de Lupu e vechi la noi. Îl întîlnim pentru întîia oarã
într-un hrisov al lui Vlad Cãlugãrul, din anul 14905. Corespondent al
acestui nume, de origine v.sl., e Vîlcul, care apare întîia datã într-un
hrisov al lui Mircea Vodã, din anul 1389.
Întocmai ca la noi, ºi pentru acelaºi motiv, iugoslavii schimbã numele
copilului bolnav în Vuk (= lup) sau Zmaj (= ºarpe, balaur). Marele
lexicograf ºi folclorist sîrb Vuk Kara»iä povesteºte cum i s-a schimbat
lui însuºi, din pricinã de boalã, numele de botez în acela de Vuk6.
La evreii din Polonia ºi din Rusia de miazãzi, cînd un copil se
îmbolnãveºte greu, i se schimbã numele în Alter (= bãtrînul), dacã e
bãiat sau în Babe (= bunicã, babã), dacã e fatã, cu scopul de a îndrepta
greºit îngerul morþii care, venind sã ia sufletul unui bãieþaº sau al unei
fetiþe ºi dînd peste cei ce se cheamã acum Alter (= bãtrînul), dacã e
bãiat sau în Babe (= bunicã, babã), nu-i mai recunoaºte ºi pleacã fãrã
sã le facã vreun rãu7.
ªi în insula Borneo se schimbã numele unui copil bolnav, spre a
amãgi duhurile rele ce-l chinuiesc8.
1. Marian, Naºterea, 222 urm.
2. ªezãtoarea, I, 191 ; IV, 229 ; Sevastos, Cãlãtorii, 45 ; Ioneanu,
Superstiþiile, 12 ; Burada, Obic. la naºt., 50 ; Voronca, Datinele, 1137.
3. Biserica ortodoxã, VI (1882), 690 urm.
4. Poveºti, 149.
5. ªtefulescu, Doc. slavo-rom., 30.
6. Krauss, Slav. Volksforsch., 332 ; idem, Sitte u. Brauch, 541 urm.
7. Samter, Geburt, 106 urm. ; Herlitz-Kirschner, Jüd. Lex., IV, 395.
8. Tylor, Urgeschichte, 160 urm. ; Samter, Geburt, 106.
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Tot astfel în India, în Tonkin, în Siam, în Sudanul francez, în
Madagascar etc., li se dau copiilor nume urîte, dezgustãtoare, ca sã-i
fereascã de duhurile rele1.
Schimbãri de nume sînt des pomenite ºi în vechime. Apostolul
Pavel se numea înaite Saul. La vechii greci ºtim cã Platon se numea
de copil Aristocle. Cine ºtie dacã schimbarea numelui la cãlugãri ºi
cãlugãriþe, cînd intrã în viaþa monahalã, la Papã, cînd ocupã scaunul
Sfîntului Petru, la mulþi suverani, cînd urcã treptele tronului, n-are
aceeaºi origine superstiþioasã, adicã de a induce în eroare duhurile
necurate care, nemaicunoscîndu-i, le-ar pierde urma ºi i-ar lãsa în
pace ?

Pãcãlirea demonului
¬ 228 Se pãcãleºte demonul bolii în diferite chipuri. Astfel, printre mijloacele
recomandate bolnavului ca sã scape de friguri, sînt caracteristice
urmãtoarele.
a) În judeþul Romanaþi : În ziua cînd ºtie bolnavul cã-l prind
frigurile, sã se scoale de noapte ºi, pe inima goalã, sã plece pe jos
pînã dã de hotarul satului, oraºului sau al judeþului. Aceasta
pentru ca frigurile, cînd vor veni la bolnav ºi-l vor cãuta, sã nu-l
gãseascã acasã. Se zice cã, la hotar, frigurile n-au putere ºi nici
nu pot sã-l ajungã pe bolnav2.
b) Dintr-o comunicare din judeþul Sibiu : Frigurile se pot
îndepãrta... dacã te încalþi ºi te îmbraci cu nouã haine, ºi cînd e sã
pleci de-acasã, sã scrii pe uºã : Am plecat de-acasã.
c) În judeþul Dorohoi se recomandã urmãtoarea stratagemã. Dacã
la o casã se îmbolnãveºte cineva de friguri, pentru a scãpa de ele,
sã plece toþi de-acasã, iar bolnavul, sau altul, dacã acesta nu ºtie
carte, sã scrie pe uºã : Cutare nu ºade în casa asta. Frigurile,
cãutîndu-l ºi gãsind acestea scrise, se vor întoarce îndãrãt, fãrã a
mai veni3.
Mijlocul acesta de a pãcãli demonul bolii, în special pe acela care
personificã frigurile, e întrebuinþat ºi în alte pãrþi.
În Boemia, de pildã, sã scrie pe uºã : Zimnice nechod k nam,
Jenik neni doma, sel na hory (Friguri, nu veniþi la noi, Ionel  sau
alt nume al bolnavului  nu e acasã, s-a dus la munte). Bolnavul,
scriind acestea, trebuie sã ºi plece de-acasã pentru cîteva zile4.
Tot la cehi, dacã-l apucã pe cineva frigurile înainte de amiazi, se
duce la bisericã, îºi pune toiagul într-un colþ ºi scrie pe uºã : Pockej
tu na mne az prijdu (aºteaptã-mã pînã mã-ntorc). Apoi pleacã pe
altã uºã, lãsînd toiagul acolo. Cine-l ia, capãtã frigurile în locul celui
bolnav5.
1.
2.
3.
4.
5.

Seligmann, Der böse Blick, II, 372.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 70.
Rev. Ion Creangã, VI, 270.
Grohmann, Aberglauben, 167.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 330.
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În Germania ºi în Austria e foarte obiºnuit acest mijloc de alungare
a frigurilor. Se scrie, cu cretã, pe uºã, fãrã ºtirea bolnavului :
Fieber bleib aus,
Ich bin nicht zu Haus 1.

Tot astfel în Ungaria. Se vede adesea la casele de la þarã, pe
ziduri sau pe porþi, inscripþia : Bolnavul nu e acasã2.
La evreii de la noi, se sfãtuieºte bolnavul de friguri sã se închidã
într-o odaie, dupã ce a scris pe partea din afarã a uºii : Nu e acasã.
Sau : i se dã bolnavului sã mãnînce un covrig, pe care mai întîi se
scrie : Plecaþi, cãci nu mai încãpeþi aci!3.
Ceea ce vine sã dovedeascã pînã la evidenþã cã toate aceste
practici sînt rãmãºiþe din patrimoniul omenirii de la începutul
existenþei ei pe glob, e cã gãsim aidoma acelaºi mijloc de îndepãrtare
a demonului bolii, prin pãcãlire, tocmai în Japonia. Acolo însã se
alungã vãrsatul prin procedeul de mai sus : Au Japon... lors des
épidémies de variole, les parents mettent une pancarte sur la maison
disant, que leur enfant est absent4.

1.
2.
3.
4.

Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 141 ; Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 509.
Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, II, 334.
Segall, Folcl. evr., 110, 111.
Sébillot, Folklore, 248.
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Capitolul VI

Leacuri luate de la morþi
¬ 229 Am vorbit în altã parte (¬ 204) de bolile pe care le transmite poporul
morþilor. De astã datã e vorba de leacurile întrebuinþate cu pãrþi
dintr-un cadavru sau cu lucruri care au stat în atingere cu un mort.
Sînt leacuri izvorîte dintr-un fel de raport simbolic pe care-l
stabileºte poporul între nesimþirea mortului ºi între boala pe care
cautã s-o insensibilizeze, s-o distrugã cum e distrusã viaþa în mortul
de care se serveºte. Aceste leacuri se întrebuinþeazã la noi pentru
urmãtoarele boli.
1. Beþie
a) Pentru a vindeca pe cineva de patima beþiei, se recomandã în
Bucovina urmãtorul leac. Sã pui un gologan în gura unui mort ºi
sã-l laºi acolo trei zile. Dupã aceea îl iei ºi-l speli în rachiul pe
care-l dai de bãut beþivului : în veci nu va mai bea1.
b) În Moldova, dacã vrea cineva sã vindece pe unul de beþie, se duce
la un mormînt, îngroapã acolo puþin unt ºi trei ouã de gãinã,
toate învelite, ca sã nu se strice. Dupã nouã zile, le scoate de acolo
ºi face din ele scrob (jumãri) pentru beþiv, fãrã ca acesta sã ºtie
din ce s-a fãcut : cu aceasta e lecuit de beþie2.
c) În judeþul Botoºani, cine vrea sã-l dezbere pe om de patima beþiei,
se duce la mormînt, unde ºtie cã e îngropat, îngroapã în þãrînã un
litru de rachiu ºi, numind mortul pe nume, zice : (Cutare), þi-am
adus rachiu ; cum nu poþi tu, cã eºti mort, sã bei, aºa sã nu mai
poatã bea cutare. Lasã trei zile sticla acolo, apoi o scoate, bagã în
ea puþinã þãrînã ºi o dã de bãut beþivului3.
d) În judeþul Ialomiþa, se ia lumînarea de la mort ºi se stinge de
nouã ori în þuica pe care o bea cel cu patima beþiei : cu asta s-a
lecuit pe veci4.
2. Dureri de mãsele. În judeþul Mehedinþi, se aplicã pe mãseaua
dureroasã praf dintr-o mãsea de mort5.
1. Voronca, Datinele, 925. Cam tot astfel ºi la Marian, Înmormîntarea, 81 :
Este ºi astãzi datina de a pune mortului un puiºor de argint sub
limbã, unde-l lasã pînã ce scot mortul din casã. Cînd dau sã scoatã
mortul, atunci îi scot puiºorul de sub limbã ºi cumpãrã pe dînsul
rachiu. Îl dau apoi unui beþiv de profesie ca sã-l bea, în credinþa cã cine
va bea rachiu de acesta nu va bea mai mult în toatã viaþa sa.
2. Lupaºcu, Medic. bab., 39.
3. Voronca, Datinele, 925.
4. Comunicat din jud. Ialomiþa.
5. Laugier, Etnogr. medic., 94.
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3. Epilepsie. Cînd se dezgroapã omul în al ºaptelea an, i se scot trei
mãsele din partea dreaptã, se ard, se piseazã ºi se dau sã bea în
rachiu celui ce suferã de boala cea rea. Nici cel ce bea, nici cel ce
preparã leacul nu trebuie sã ºtie cine era mortul sau cum îl chema
(judeþul Prahova)1.
4. Guºã
a) La dezgroparea morþilor, se ia un ciolan de la un mort, se loveºte
guºa de trei ori ºi se zice : Cum a putrezit ºi a scãzut omul ãsta,
aºa sã scazi ºi tu (judeþul Baia)2.
b) Aþa cu care au fost legate mîinile mortului se dã celui guºat sã
ºi-o lege la gît. Se crede cã dupã cum seacã mortul, aºa o sã sece
ºi guºa (judeþul Sibiu)3.
5. Ofticã. În Oltenia, se aºazã în coºciugul mortului de tuberculozã
o sticlã de vin ºi o pîine. Se lasã acolo ºase sãptãmîni ºi dupã
aceea se dã celui bolnav de ofticã sã bea din vin ºi sã mãnînce din
pîine4.
6. Plescaiþã. Se ung bubele numite plescaiþã cu spuma ce iese din
fierberea unor oase de mort (judeþul Prahova)5.
Leacuri analoage cu de-ale unui mort, pentru diverse boli, le întîlnim
ºi la alte popoare6.

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

Leon, Ist. nat. medic., 100.
ªezãtoarea, II, 71.
Pãcalã, Rãºinari, 160.
Leon, Ist. nat. medic., 7, 75.
Ibidem, 99 urm.
Wuttke, Volksaberglaube, ¬¬ 185, 186 ; Strackerjan, Oldenburg, II, 219 ;
Witschel, Thüringen, II, 254 ; Strack, Blut, 71 ; Frazer, Golden bough,
I, 149 ; Wlislocki, Magyaren, 77 ; Stemplinger, Volksmedizin, 64 urm.
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Capitolul VII

Rãvaºe de leac
¬ 230 Duhurile necurate a cãror menire e sã provoace bolile ºtiu carte!
Dacã nu sînt tocmai savante, ºtiu cel puþin sã citeascã ºi sã
descifreze formulele ºi însemnãrile cabalistice scrise pe anumite
rãvaºe, cu scopul de a-i hotãrî pe aceºti drãcuºori sã-i dea pace
bietului suferind ºi sã se ducã sã-ºi facã mendrele aiurea. Ele cunosc
nu numai toate limbile moderne, ci ºi cele moarte, în special latina
ºi greaca, cãci ºi în aceste limbi li se adreseazã lecuitorii astãzi,
dupã cum li se adresau pe vremuri romanii ºi grecii, poftindu-le sã
pãrãseascã trupul bolnavului.
Papirusurile magice greceºti, în special, sînt pline de astfel de
formule ºi de semne cabalistice, menite sã alunge aceste duhuri din
trupul bolnavului, sau dimpotrivã, cînd e vorba de duºmani. Gãsim,
în colecþia publicatã de Preisendanz1 , diverse rãvaºe de acestea
contra frigurilor2, a tusei3, a urdorilor4, a scurgerilor de sînge5, a
bolilor de orice fel6 ºi, cu intenþii duºmãnoase, pentru a-l face pe
cineva neputincios7, sã-ºi piardã somnul8 etc. Pliniu ne-a transmis o
formulã contra urdorilor9, dar mai ales Marcellus Empiricus înregistreazã în lucrarea sa, nepreþuitã pentru folclorul medical, un mare
numãr de formule, mai toate lipsite de sens, pe care le recomandã ca
leacuri sigure pentru scurgerile de sînge10, pentru urdori ºi diverse
oftalmii11, pentru durerile de gît12, de inimã13, de ficat14, de ºale
(rinichi)15, de intestine16 etc. În tot Evul Mediu ºi astãzi, la mai toate
popoarele din Europa, se întrebuinþeazã rãvaºe cu diferite formule,
1. Papyri graecae magicae, Leipzig u. Berlin, 1931.
2. Ibidem, 9, 10, 141, 159, 179, 192, 198.
3. Ibidem, 9.
4. Ibidem, 8.
5. Ibidem 147 etc.
6. Ibidem, 26, 197.
7. Ibidem, 18, 19.
8. Ibidem, 17 etc.
9. Natur. hist., XXVIII, 29.
10. De medicamentis, X, 34, 70.
11. Ibidem, VIII, 56-59.
12. Ibidem, XIV, 67 ; XV, 89 ; XXIX, 23, 26.
13. Ibidem, XXI, 8.
14. Ibidem, XXII, 10.
15. Ibidem, XXVI, 43.
16. Ibidem, XXI, 2.
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care de care mai neînþeleasã, cu scopul de a-l apãra pe om de boli sau
de a le alunga, cînd s-au încuibat în trupul lui1.
La noi, se scriu astfel de rãvaºe mai ales pentru brîncã ºi pentru
friguri, dar se întrebuinþeazã uneori ºi pentru vindecarea epilepsiei,
a turbãrii, a guºii ºi a junghiului, a neputinþei bãrbatului, a
muºcãturilor de ºarpe, a plînsorilor (insomniei) la copii ºi pentru a
opri curgerea sîngelui din nas.

Rãvaºe de brîncã
În genere, în rãvaºele de brîncã, cuvintele prin care demonul bolii e ¬ 231
îndemnat sã pãrãseascã trupul bolnavului, sînt scrise de-a-ndãratele,
pentru ca ºi umflãtura sã dea îndãrãt, dupã cum sînt scrise ºi slovele
rãvaºului. E un fel de îndemn pentru
duhul necurat sã procedeze ºi el la
fel ºi sã se retragã, tot dînd îndãrãt,
din trupul bolnavului.
1. În judeþul Teleorman, bolnavul
de erizipel aleargã la popã sau la
þîrcovnic sã-i scrie brînca.
Rãvaºul e scris pe hîrtie cum se
vede pe figura alãturatã. De
brîncã nu poate sã scrie decît un
om în vîrstã înaintatã. Pînã la
24-30 de ani nu e bine s-o scrie
cineva, cãci e om în putere care creºte încã, iar brînca va creºte ºi
ea dacã va fi scrisã de unul din aceºtia. Dupã ce a fost scrisã, se
ung foile cu miere, sau cu zahãr umezit ºi cu pînzã de pãianjen,
dupã care se lipeºte cu partea scrisã pe umflãturã2.
2. Din judeþul Dîmboviþa gãsim publicat rãvaºul de brîncã de mai jos :
Se scrie acest rãvaº
pe o bucatã de hîrtie,
se unge cu miere
peste care se pune
puþin piper ºi foarte
puþin ardei, dupã
care se aplicã pe
umflãturã. În lipsã
de miere, se pune
mãlai, înmuiat în
rachiu de drojdie3.

1. Cf. Stemplinger, Volksmedizin, 99 urm. ; Jungbauer, Volksmedizin,
95 urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., I, 118 urm. etc.
2. ªezãtoarea, VI, 85 urm.
3. Tocilescu, Mater. folkl., 622 (reprodus de Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 22).
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3. Alt rãvaº, din judeþul Ialomiþa1:

Se scrie pe un petic de hîrtie care se unge cu dulceaþã ºi se aplicã
pe umflãturã, cu scrisul întors spre partea dureroasã.
4. În judeþele Vîlcea ºi Romanaþi se scrie de asemenea brînca. Dupã ce
s-au însemnat numele sfinþilor fãrã de arginþi (Cosma ºi Damian),
se scrie de-a-ndãratele : Vindecaþi brînca de la roaba (sau robul)
lui Dumnezeu (cutare). Pe marginea scrisului, se fac 9 cruci, apoi
hîrtia se unge cu miere ºi se aplicã pe partea bolnavã. În Mischii
(judeþul Dolj), se scrie pe o cãrãmidã care se aplicã pe partea
bolnavã. În ªegarcea (judeþul Dolj) nu se scrie decît cînd dã soarele
înapoi (ca ºi brînca sã dea înapoi), iar în Cãpreni (Dolj) se scrie pe
un taler de pãmînt care se spalã cu apã ºi se dã apoi bolnavului
s-o bea. În pãrþile de sud ale Doljului,
scrierea brîncii se face de cîntãreþii de
la bisericã. Ei trag cu cernealã, pe un
petic de hîrtie, douã cercuri concentrice,
tãiate de douã diametre perpendiculare
unul pe altul. În cele patru despãrþituri
se scrie, sus NI, ºi jos KA, iar în pãrþile
laterale, la stînga ISUS, iar la dreapta
HRISTOS. Hîrtia cu cernealã neuscatã
bine se aplicã pe umflãturã2.
5. În judeþul Romanaþi, unele babe mîzgãlesc o hîrtie cu cãrbune ºi o lipesc pe partea umflatã. Altele
mînjesc partea umflatã cu rachiu ºi lipesc acolo o hîrtie scrisã de
babã(! ?). Alteori, lipesc pe umflãturã o hîrtie pe care s-a scris un
descîntec, ca în figura urmãtoare, iar baba, în timp ce descîntã,
învîrteºte cu un pai de mãturã împrejurul umflãturii3.

1. Dupã o comunicare.
2. Laugier, Etnogr. medic., 89 urm.
3. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 49, 54, 57.

RÃVAªE DE LEAC

421

6. În judeþul Dolj se mai scrie pe o hîrtie ºi desenul de mai jos care
se leagã de falca bolnavului. Plata pentru leac e un ou, care nu se
dã în mîna lecuitorului, ci se pune jos, pe podea, dupã ce a isprãvit
de scris1.

(Cutare) leac [i t\m\duire
7. În judeþul Gorj, se deseneazã pe o hîrtie capul ºi pieptul unui
bãrbat ºi se înconjoarã chipul cu un cerc, în care se mai scriu 40
de cruci ºi prescurtãrile IS.HR.NI.KA., cum se vede în figura
urmãtoare. Dedesubtul cercului se scrie : Leac sã fie de brîncã
lui (cutare). În numele Tatãlui, al Fiului, al Sf. Duh. Amin. Hîrtia
se lipeºte apoi, cu miere sau cu scuipat, pe obrazul umflat al
1. Dupã o comunicare (cf. ºi Gr.-Rigo, Medic. pop., I, 20).
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bolnavului. Cînd hîrtia se dezlipeºte
ºi cade de pe brîncã, se arde, iar
cenuºa ei se pune într-un pahar cu
apã ºi se dã bolnavului s-o bea1.
8. Un descîntec scris de brîncã, din
judeþul Vîlcea :
Se sculã (cutare) de dimineaþã,
Pe faþã se spãlã, pe cale apucã, Cu
Brînca-n cale se-ntîlni. Brînca la el
se repezi. În braþe îl luã, În sus îl
ridicã, În jos îl lãsã, În trupu-i se
aciolã. Chirãia (cutare) ºi se vãieta.
Maica Domnului îl auzea... Maica
Domnului îi zicea : Nu plînge (cutare),
Nu te vãieta, La (cutare) sã te duci, Brînca sã þi-o scrie, Cu mîinile
la spate, Cu 44 de cruci s-o încruciºeze ªi pe 99 de rãvaºe s-o scrie,
ªi pe ea o va trimite, În fundul mãrii, Unde popa nu toacã, Unde
cîine nu latrã ªi unde cocoº nu cîntã. Iar tu vei rãmînea Curat ºi
luminat....

Se scrie pe o hîrtie, cu cernealã, ºi cu mîinile la spate (!). Se
scuipã peste slove chiar de cãtre cel ce scrie ºi se lipeºte pe locul
dureros2.

Rãvaºe de friguri
¬ 232 În genere, rãvaºele de friguri, scrise de popi, de þîrcovnici sau de
cãlugãri, dupã ce au fost purtate de bolnav 3 sau 9 zile, se aruncã pe
o apã curgãtoare, ca sã nu se mai întoarcã, dupã cum nu se mai
întoarce apa pe unde a mai curs. Unii cãrturari, dupã ce scriu frigurile,
îi învaþã pe bolnavi sã þie rãvaºul la gît numai 3 zile, dupã care sã-l
arunce pe gîrlã ºi sã zicã : Cum nu stã apa pe gîrlã, aºa sã nu stea
frigurile la mine (cutare) ; ºi cum se duce rãvaºul ãsta la gîrlã, aºa sã
se ducã frigurile de la mine (cutare) 3.
Unele sînt scrise cu cuvinte de înþeles, pe cînd la altele nu se
pricepe nimic din cele însemnate pe hîrtie.
1. În judeþul Neamþ, se scrie pe un petic de hîrtie urmãtoarele :
ISUS
HRISTOS
NIKA
ISUS
HRISTOS
NIKA
ISUS
HRISTOS
NIKA
Pentru sãnãtatea robului (sau roabei) lui Dumnezeu X.
Rãvaºul e purtat de bolnav timp de 3 zile, îl înnoieºte de 3 ori, ºi
dupã aceea îl aruncã pe apã4.
1.
2.
3.
4.

Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 21.
ªezãtoarea, XXII, 34.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 69.
Rev. Ion Creangã, IX, 81.
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2. În judeþul Baia se iau trei petice de hîrtie ºi se scrie pe ele aºa :
VELA AM, VELA AM, VERZUM-VERZUM-VERZUM
VELA AM, VELA AM, VELA AM.
Una din hîrtii se zvîrle în foc, cu alta se face o þigarã, iar a treia,
dupã ce se poartã la gît 9 zile, se zvîrle pe o apã îndãrãt (peste
cap), fãrã a mai sta locului sau a se uita în urmã1.
3. Se face pe un petic de hîrtie, o cruce cu cernealã ºi se scriu
dedesubt cuvintele:
CETAT
METAT
ETAT
CETAT
METAT
ETAT
CETAT
METAT
ETAT
Pentru sãnãtatea roabei (sau robului) lui Dumnezeu X
(numele bolnavului).
Rãvaºul se îndoaie ºi se dã bolnavului sã-l poarte la gît 3 zile.
Dupã trecerea acestor zile, se înnoieºte biletul pînã la 3 ori, apoi
se dã pe o apã curgãtoare (judeþul Neamþ)2. Pe prima scoarþã a
manuscrisului nr. 139 (de la începutul secolului al XIX-lea) din
Biblioteca Academiei Române se gãseºte urmãtoarea însemnare :
Cetat¾, etat¾, metat¾. Aceste cuvinte sã le scrii pe usturoi, de
friguri3. Sînt aceleaºi ca cele de mai sus, dar scrise în altã ordine.
4. Într-un manuscris de pe la sfîrºitul secolului al XVIII-lea e
însemnat, între alte leacuri, ºi urmãtorul rãvaº de friguri : Sã
scrii : Intuv, deobolas¾ mãrãstobno raibizetu cãcãmu vãdrozisu
dreavoe Crist labeia proxebe grozdu jivota tebe. Scrie aceste stihuri
pe un taler ºi-l spalã ºi ico(a)na lui Hristos4. Formula e fãrã
îndoialã de origine slavã, dar mai toate cuvintele sînt aºa de
alterate, încît nu se poate trage nici un înþeles dintr-însa.

Formule cu sator
Vestita formulã magicã SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, pe ¬ 233
care o întîlnim la mai toate popoarele din Europa, ba chiar în America
ºi în Africa5, ºi pe care învãþaþii din toatã lumea au încercat s-o
explice ºi sã-i lãmureascã originea, a pãtruns ºi la noi, probabil prin
intermediul cãlugãrilor greci.
Cel dintîi care a atras atenþia asupra acestei formule întrebuinþate
la noi a fost Gaster, care a gãsit-o într-un manuscris de la 1784. Cele
1.
2.
3.
4.
5.

ªezãtoarea, VI, 86.
Rev. Ion Creangã, IX, 81.
ªezãtoarea, XXIII, 30.
Rev. Ion Creangã, II, 272.
Cf. bogata bibliografie datã de Seyfarth, Aberglaube und Zauberei,
163 ; Hovorka-Kronfeld, Volksmedizin, I, 25 urm. ; II, 433 ; Freudenthal,
Feuer, 421 urm., pe lîngã aceea însemnatã de N. Cartojan, Cãrþile
pop., II, 111.
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cinci cuvinte ale formulei sînt scrise, ca
în mai toate manuscrisele din celelalte
þãri, unul sub altul, în modul urmãtor :
Ori din ce parte se citesc aceste litere,
de la stînga la dreapta, ori de la dreapta
la stînga, de sus în jos, ori de jos în sus,
ne dau aceleaºi cuvinte. În alt manuscris,
de pe la începutul secolului al XIX-lea, a
gãsit aceeaºi formulã, intitulatã Rãvaº
de friguri, însoþitã de urmãtoarea instrucþiune : ªi sã-l þie trei zile
la gît ºi sã-l arunce pe gîrlã ºi sã zicã : cum trece gîrla de iute, aºa sã
treacã boala de iute1. Profesorul N. Cartojan a gãsit formula de mai
sus ºi în alt manuscris din Biblioteca Academiei Române, ceva mai
vechi decît al lui Gaster, ºi anume din 17772.
Aceastã formulã e datã ca leac pentru friguri numai în manuscrisele
de mai sus, pe cînd astãzi, la noi ºi la aromâni, e recomandatã ca leac
pentru turbare, întocmai ca în multe regiuni ale Germaniei3. Astfel,
la românii de dincolo de Dunãre, gãsim urmãtorul leac de turbare :
Cînd cineva a fost muºcat de un cîine turbat, ca sã se vindece, sã-i
tai frîul limbii (aþa de sub limbã) ºi sã-i dai sã mãnînce cîte o bucãþicã
din patruzeci de colaci, pe care se scriu cuvintele urmãtoare :

Colacii de pîine nu sînt mai mari decît cei descriºi aci4.
Precum se poate vedea, cuvintele ºi ordinea lor sînt alterate
întrucîtva, dupã cum le vom vedea cu totul modificate ºi în formulele
de mai jos.
La Rãºinari (judeþul Sibiu), ca sã se vindece cineva de turbare, i
se recomandã se scrie pe o foiþã de þigarã urmãtoarele cuvinte ºi s-o
bea cu apã :
Sasora, tatora, opera, arepu, tenetru, troas5.
În formula urmãtoare contra turbãrii, dintr-un manuscris de la
sfîrºitul secolului al XVIII-lea, nu s-a mai pãstrat decît cuvîntul
SATOR : Se scrie pe o coajã de pîine ºi apoi se mãnîncã :
+ S + A + T + O + R + B + A + H + E + I 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Literatura popularã, 425.
Cartojan, Cãrþile pop., 107-111.
Seyfarth, Zauberei, 165 urm. ; Freudenthal, Feuer, 421.
Papahagi, Literatura popularã, 285.
Pãcalã, Rãºinari, 246.
ªezãtoarea, X, 141.
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Alte rãvaºe de boli
Pentru guºã, gãsim urmãtoarea însemnare într-un manuscris de la ¬ 234
sfîrºitul secolului al XVIII-lea :
La sfîrºitu lunii, ia cercurile seara, cînd adorm toþi oamenii, ºi
întoarce o vadrã desferecatã sã ºeazã pe ea gol de tot ºi sã scrii
aºa : Andrai driso lagat iglariet cata streduhon tarson crestada
chipron supeven. Sã porþi cu tine ºi sã nu te temi de nimic1.

Copiatã, probabil de vreun cãlugãr, de pe un text grecesc, formula
n-are nici un înþeles cum e redatã.
Pentru a opri curgerea sîngelui din nas, se recomandã, într-un
manuscris din a doua jumãtate a veacului al XVIII-lea :
Pentru sînge ce iase din nas, sã prijoni sînge de cel ce curã din
nas într-un blid nou ºi sã scrii în fruntea omului cu condeiul ºi sã
zici : Zaharia au fugit ; oi o curge oi sîngele sã stea ca piatra nemutatã.
ªi sã scrie acele cuvinte într-acel blid2.

Un remediu aproape identic îl recomandã Marcellus Empiricus :
De sanguine ipso, qui fluit, nomen ejus in fronte scribe, cui
medendum est, adversum profluvium narium ; statim subvenies3 .
Tot pe frunte se aplicã un rãvaº scris cu sînge, pentru a opri
curgerea sîngelui din nas, dupã cum se vede din urmãtorul extras
dintr-un Sbornik de pe la începutul secolului al XIX-lea, publicat de
N. Mateescu4 :
Cînd curã sînge din nas, sã scrii cu sîngele pe o hîrtie aceasta :
Banu ºi Zãganu. Cela ce va dar, sã ia ; ºi cu Hristos zic : «Stãi,
sînge, sã nu pici. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Duhului Sfînt,
acum ºi pururea». ªi pune hîrtia în frunte ºi o leagã.

Se mai scriu diverse rãvaºe pentru boala copiilor5, pentru junghi6,
muºcãturã de ºarpe7, neputinþa bãrbatului etc., dar ne oprim aci,
cãci puþinul material de care dispunem pentru acestea nu ne
îngãduie sã le urmãrim originea sau sã le comparãm cu leacurile
scrise ce se folosesc la alte popoare.

1.
2.
3.
4.
5.

Rev. Ion Creangã, II, 273.
ªezãtoarea, X, 143.
De medicamentis, X, 33.
Rev. Ion Creangã, II, 242 urm.
Marian, Naºterea, 353 ; Leon, Ist. nat. medic., 13 urm. ; ªezãtoarea, V,
196 ; Laugier, Etnogr. medic., 88 urm.
6. Rev. Ion Creangã, II, 242.
7. Papahagi, Liter. pop., 277.
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Capitolul VIII

Leacuri imposibile
¬ 235 Anumite boli sînt greu sau aproape cu neputinþã de vindecat. Pentru
acestea, se recomandã ca leacuri unele acþiuni ce trec peste puterile
omeneºti sau care se pot realiza numai cu mare anevoie. Astfel :
1. Conochifteriþa sau coropiºniþa (Grillotalpa vulgaris) trece la noi
ºi la alte popoare drept o insectã foarte veninoasã, a cãrei muºcãturã
poate fi mortalã1. Singurele leacuri ar fi urmãtoarele :
a) Sã prindã conochifteriþa care l-a muºcat, s-o punã în apã ºi sã se
spele cu apa aceea ; sau sã numere o baniþã de mãlai mãrunþel,
ori o baniþã, un sac ori o oca de mac2.
b) Dacã ar fi cu putinþã ca omul sã treacã prin borta prin care intrã
osia carului în butucul roþii sau sã numere un stambol de mac ori
de nisip, numai atunci ar avea leac3.
c) Sã numere o baniþã de linte ori de pãsat4.
d) Sã caute gaura coropiºniþei ºi sã-i numere ouãle5.
2. Nevãstuica sau helgea, dacã-l muºcã pe cineva, e de asemenea
foarte de temut, cãci rana pe care o produce e mortalã. Numai
atunci poate scãpa omul, dacã numãrã o baniþã de pãsat (Bucovina)6.
3. ªi muºcãturã cîrcãiacului (Scolopendra) e primejdioasã. Numai
aºa poate avea leac omul dacã-l leagãnã în leagãn de mãtase 9
fraþi din 9 sate (judeþul Romanaþi)7.
4. În judeþul Ialomiþa, se crede cã numai cel ce va numãra o baniþã
de mei se poate vindeca de guºter8.
5. Copilul bolnav de epilepsie se poate vindeca numai dacã mama
lui, în momentul unui acces, va alerga la fîntînã, despletitã, îºi va
turna apã în cap ºi va stoarce apa din pãr în gura copilului (judeþul
Teleorman)9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cf. Rolland, Faune, XIII, 114 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 27.
Marian, Insectele, 552 urm.
ªezãtoarea, I, 121.
Pamfile, Boli, 48.
Leon, Ist. nat. medic., 86.
Voronca, Datinele, 178.
ªezãtoarea, XII, 160.
Rev. Ion Creangã, VIII, 209.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 13 urm.
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Capitolul IX

Influenþa corpurilor cereºti
Ar fi fost de mare mirare ca omul primitiv, cu mintea-i simplistã, ¬ 236
care a cãutat sã stabileascã o legãturã simpaticã între tot ce-l înconjoarã
ºi viaþa lui, sã nu fi þinut seamã ºi de corpurile cereºti ºi sã nu fi
stabilit un raport de cauzã la efect între acestea ºi sãnãtatea lui.
În special soarele ºi luna exercitã, dupã credinþele tuturor
popoarelor, o influenþã, uneori bunã, alteori nefastã, asupra vieþii ºi
sãnãtãþii omului.

Soarele
a) Soarele, dãtãtorul de luminã ºi de viaþã tuturor fiinþelor ºi vegetaþiei ¬ 237
de pe pãmînt, e uneori fãcut rãspunzãtor de anumite boli ce se
încuibã în trupul omului. Dar nici acesta nu se lasã bãtut : îl
ameninþã ºi-l ocãrãºte cum i se cuvine, aºa cã, la urma urmelor,
trebuie sã-l lase în pace ºi sã-i redea sãnãtatea. Un exemplu
caracteristic, ni-l oferã descîntecul de insolaþie, pe care poporul o
numeºte soare sec, în-de-soare sau din-de-soare. De fapt,
toate ameninþãrile ºi ocãrile nu se adreseazã chiar soarelui, ci
demonului care s-a înarmat cu puterile soarelui ºi a tãbãrît pe
om, vîrîndu-i boala în trup. Astfel, într-un descîntec din judeþul
Romanaþi :
Fugi, soare sec,
Cã te-nec.
Dorul din cap a pierit ;

Soarele a scãpãtat,
ªi dorul din cap a secat...1 .

Dintr-un alt descîntec, din Transilvania :
Soarele a rãsãrit,
Cu nouã linguri te-oi sorbi,
Ieºi, soare,
Cu nouã fuse te-oi toarce,
Din-de-soare,
Cu acu te-oi cîrpi,
Din capul lui N.,
Cu mãtura te-oi mãtura,
Cã de nu-i ieºi,
În gunoiu casei te-oi þipa.
Cu oala te-oi clocoti,
Acolo sã piei...2.
Cu nouã pietre te-oi forcoti,
Din judeþul Vîlcea :
Soare clocit,
Soare zãletit,
Soare-mpuþit...

Diavol împeliþat,
Sã ieºi, soare spurcat,
Sã piei, sã rãspiei...3.

1. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 193 ; cf. ºi 195, 196.
2. Marian, Descîntece, 318.
3. Tocilescu, Mater. folkl., 1572.
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b) Afarã de cazul acesta special, cînd se aruncã asupra soarelui vina
de a-l fi îmbolnãvit pe om, soarele e tratat cu cel mai mare respect,
cãci el e, dupã credinþa unora, însãºi faþa lui Dumnezeu1. De
aceea, e pãcat sã mãturi sau sã arunci gunoiul din casã în faþa
soarelui, cã-i prãfuieºti faþa ºi, ca pedeapsã, poþi orbi2. În legãturã
cu credinþa cã soarele se sfinþeºte cînd apune, e oprit sã mãnînci
cînd scapãtã soarele, cãci faci bube la gurã ori te bolnãveºti de
altele (cf. ¬ 56). Tot din aceastã cauzã, se recomandã oamenilor sã
nu doarmã în vremea apusului, cãci se pot îmbolnãvi3. Aceeaºi
credinþã o au ºi ruºii4.
c) Timpul între apusul ºi rãsãritul soarelui e vremea de predilecþie
a tuturor duhurilor necurate ºi a fiinþelor duºmane omului, care
ºi-au vîndut sufletul puterilor întunericului. În timpul acesta,
omul trebuie sã fie cu mare bãgare de seamã, cãci multe rele, boli
ºi nenorociri, îl pîndesc la tot pasul. Apã sã nu aduci atunci de la
fîntînã, nici sã nu bei din doniþa lãsatã peste noapte afarã, cãci
duhurile rele, în special Ielele, au umblat pe la ea ºi pot sã te
ologeascã (general). Nici scutecele copilului sã nu le laºi afarã
dupã apusul soarelui, cãci nu va putea dormi ºi va plînge întruna5.
Pentru acelaºi motiv, nu se varsã afarã, dupã apusul soarelui,
apa în care a fost scãldat copilul6.
d) Pentru practicile magice de lecuire, timpul cel mai propice e însã
înainte de rãsãritul soarelui ºi dupã apusul lui. Apa neînceputã
se aduce de la fîntînã în revãrsatul zorilor, înainte de a rãsãri
soarele ºi tot atunci se fac ºi cele mai multe descîntece. Tot atunci
trebuie culese buruienile de leac, e bine sã se tãvãleascã omul pe
rouã sau sã se scalde în anumite zile (general). Aceleaºi credinþe
le întîlnim ºi la alte popoare7.

Luna
¬ 238 Luna, a cãrei înrîurire e aºa de mare asupra celor ce se petrec pe
pãmînt, e ºi ea învinuitã cîteodatã, pe drept sau pe nedrept, ca ºi
soarele, de a fi pricina bolii care s-a încuibat în trupul omului.
a) La aromâni, copilul, de la naºtere, trebuie pãzit continuu, sã nu
fie lãsat niciodatã singur, de teamã sã nu-l vadã luna, sã-l deoache
ºi sã-l îmbolnãveascã.
Nici leagãnul nu trebuie pus în faþa uºii sau a ferestrei, ca nu
cumva sã-l vadã luna, ci sã stea totdeauna în interiorul casei,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voronca, Datinele, 314.
ªezãtoarea, I, 276 ; Gorovei, Credinþi, 3503, 3507.
ªezãtoarea, VI, 56.
Rev. des trad. pop., XXII (1907), 298.
Rev. Ion Creangã, II, 210 ; V, 312.
Marian, Naºterea, 115.
Cf. Wuttke, Volksaberglaube, ¬ 120 ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl.,
VIII, 77 urm. ; Seyfarth, Zauberei, 300 urm.

INFLUENÞA CORPURILOR CEREªTI

429

unde nu poate fi expus sã-l tragã. Dacã e loat di lunã (luat de
lunã), copilul se îmbolnãveºte, þipã, nu poate dormi ºi nu mai
vrea sã sugã1.
Somnambulismul, care e de fapt o boalã a nervilor, a fost atribuit,
din cele mai vechi timpuri, influenþei lunii. În Evanghelie, aceastã
boalã e socotitã ca o manifestaþie drãceascã. Somnambulul e
numit în limba noastrã lunatec (ca ºi lat. lunaticus, grec. selhniaov",
germ. mondsüchtig) :
ªi aduserã lui pre... drãciþi ºi lunateci ºi slãbãnogi ºi au vindecat
pre ei = et obtulerunt ei omnes... qui daemonia habebant, et
lunaticos, et paralyticos et curavit eos (Biblia 1688, Mat. IV, 24).

În tîlcul acestui pasaj al Evangheliei, Coresi se rãzvrãteºte împotriva acelora care atribuie unele boli influenþei corpurilor cereºti :
Iarã ceia ce se lunesc (= ce sînt somnambuli), spune-se cã se
drãceaºte... sã zicã sînt steale de fac rãu, cã pãziia luna cîndu e
plinã, ºi atunce împresura pre cela ce-l drãciia, ca sã arate pre
luna cã e vinovatã boaleei ºi betejaleei, ºi sã fie ocãritã zidirea lui
Dumnezeu...
(Carte cu învãþãturã, 1581, ed. Puºcariu-Procopovici, 211 urm.).

b) În Bucovina se crede cã dacã o femeie însãrcinatã bea din apa în
care s-a oglindit luna, va naºte un copil lunatec2.
c) Cînd se iveºte pe cer, în formã de secerã, luna nouã, numitã ºi
crai nou, copiii, vãzînd-o, sar în sus ºi cîntã : Lunã nouã, lunã
nouã (sau Crai nou, crai nou), sãnãtos m-ai gãsit, sãnãtos sã mã
laºi!. Uneori aruncã ºi cîte o bucãþicã de pîine spre lunã3. Cei
bolnavi strigã : Crai nou, crai nou, crai nou, na un fedeleº gol ºi
dã-mi unul plin, roºu ca cãlina ºi gras ca slãnina!4. Alteori,
formula variazã : Lunã nouã, lunã nouã, taie pîinea-n douã : þie
jumãtate, mie sãnãtate!5. La aromâni circulã numeroase formule,
din care citãm urmãtoarele douã, în traducere : Bine-ai venit,
lunã, luna Paºtilor, sãnãtoºi ne-ai gãsit, sãnãtoºi sã ne laºi, la
anul mai sãnãtoºi sã ne gãseºti!. Sau : Lunã, lunã nouã, dã-mi
pîine cu ouã, sã mi-o bag pe mînecã, sã mi-o mãnînc duminecã6.
Invocãri de felul acestora adresate lunii le întîlnim la multe
popoare din Europa7.
1. Papahagi, Liter. pop., 249, 303 urm. ªi germanii cred cã copilul devine
somnambul dacã luceºte luna asupra lui (Grimm, Mythologie, III, 473 ;
Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 544).
2. Voronca, Datinele, 882.
3. Pamfile, Cerul, 69 urm. ; G. Dem. Teodorescu, Poesii, 190 ; Voronca,
Datinele, 316.
4. Zanne, Proverbele, IX, 328 ; ªezãtoarea, XV, 15 ; Voronca, Datinele, 316.
5. G. Dem. Teodorescu, Poesii, 190.
6. Papahagi, Liter. pop., 754.
7. Pitrè, Usi, III, 24 urm. ; Bächtold-Stäubli, Wb. des Abergl., VI, 534 urm. ;
Sébillot, Folkl. de France, I, 60 ; Stemplinger, Volksmedizin, 110.
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d) Pentru multe boli se descîntã cînd se piºcã luna, adicã atunci
cînd luna e pe sfîrºite, pentru ca ºi boala sã ia sfîrºit, întocmai ca
luna1.
e) Tot cînd e aproape sã se ºtirbeascã luna, se înþarcã ºi copiii,
pentru ca sã-i treacã ºi copilului pofta de þîþã, cum se trece luna2.
Mai adesea însã, mamele îºi înþarcã pruncii la lunã plinã, ca sã
aibã noroc, sã le meargã în plin toatã viaþa lor3.

1. Rev. Ion Creangã, IV, 153 ; Marian, Descîntece, 76, 157, 198 urm. ;
ªezãtoarea, II, 72.
2. Rev. Ion Creangã, IV, 113.
3. Ciauºanu, Superstiþiile, 97 ; Pamfile, Cerul, 86.
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Capitolul X

Misticismul numerelor
Unele numere, cu deosebire 3, 9, 44 ºi 99, apar des în folclorul nostru ¬ 239
medical, în acþiunile simbolice de lecuire ºi în descîntece. Le vom
examina, pe scurt, în cele ce urmeazã, cãutînd sã desluºim, pe cît e
cu putinþã, noima lor tainicã.
1. Numãrul trei era considerat, dupã concepþia celor vechi, ca simbol
al perfecþiunii divine, qeiovtera ;uvsi" ej triw~n ejstiV, cum se
exprimã Plutarh1. Tot astfel, în simbolica creºtinã, e cel mai de
seamã numãr sfînt dumnezeiesc, cãci simbolizeazã misterul
trinitãþii ºi al perfecþiunii divine. Alte amãnunte cu privire la
caracterul mistic al acestui numãr se gãsesc în lucrarea preotului
Victor Aga, Simbolica biblicã ºi creºtinã (Timiºoara, 1935), p. 336,
la care retrimitem pe cititorii noºtri. Vom aminti aci numai cîteva
din cele ce privesc folclorul medical. Descîntecul se repetã adesea
de 3 ori, se scuipã de 3 ori cînd se descîntã ºi tot de atîtea ori îºi
scuipã omul în sîn, cînd se sperie (cf. ¬¬ 50, 52). Cînd se culcã un
copil mic în leagãn, se suflã peste el de 3 ori, ca sã nu se apropie
de el vreun duh necurat2 etc. Pentru a descînta de deochi, se
sting 3 cãrbuni în apã3. Pentru adus laptele, se iau tãrîþe de 3
ori cu cîte 3 degete4. Tot cu 3 degete, scrie Marcellus Empiricus,
se atinge ochiul pe care s-a fãcut un ulcior, ºi sã scuipi de 3 ori în
timp ce descînþi5. Pentru alte elemente folclorice în legãturã cu
numãrul 3, sã se consulte indicele de la finele volumului.
2. Numãrul nouã, care e produsul lui 3 prin el însuºi, are deci, ca ¬ 240
numãr simbolic, o putere misticã întreitã. În folclorul nostru
medical îl întîlnim de foarte multe ori, dar vom cita numai o parte
din cazurile în care îl gãsim amestecat.
a) Descîntecul de albeaþã trebuie repetat 9 zile în ºir de cîte 9 ori,
altfel nu are leac6.
b) Se descîntã de babiþe cu 9 linguri de lemn ºi se repetã
descîntecul în 9 zile de sec de cîte 9 ori7. Tot de babiþe se mai
descîntã, punînd 9 pietricele de prund într-o ulcicã cu apã, care se
amestecã cu 7 linguri, 1 cuþit ºi 1 fus (= 9 bucãþi). Cu acestea se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Iside, 56.
Voronca, Datinele, 507.
ªezãtoarea, III, 138 ; IV, 32 ; An. Arh. de Folkl., III, 111.
Ibidem, I, 201.
De medicamentis, VIII, 190-191.
Marian, Descîntece, 6 urm.
Ibidem, 35 urm.
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iau apoi 9 picãturi de apã ºi i se dau bolnavului de bãut. Se
descîntã de 9 ori pe zi1. De surdumaºi, se descîntã, în judeþul
Gorj, cu 6 linguri, 1 pieptene, 1 fãcãleþ ºi 1 cuþit (= 9 bucãþi)2.
Tot de 9 ori se descîntã de bãºica cea rea3, de junghi 4 ºi de
bubã5. Dacã nu se descîntã de abubã, iese de 9 ori6.
Pentru a descînta de deochi, se sting 9 cãrbuni, aruncîndu-i în
apã, cîte 3 o datã, în 3 rãstimpuri7. În afarã de cei 9 cãrbuni ce se
pun în apã, cînd se descîntã de deochi, se mai pun 9 noduri de la
9 fire de paie luate din streaºina casei, cenuºa luatã de 9 ori cu
vîrful cuþitului ºi un ac cu aþã, cu 9 noduri8.
Pentru a descînta de fapt, se iau 9 boabe de grîu de primãvarã, 9
de porumb, 9 seminþe de cînepã, 9 boabe de ovãz, 9 de alac, 9 de
piper ºi 9 de tãmîie9.
Pentru a descînta de sperieturã, de întîmpinãturã, de ceasu
cel rãu, de boalã de dat ºi de fãcut, se iau, în trei zile de sec, la
sfîrºitul luminii, cîte 9 vîrfuri din 9 crenguþe ºi se fierb în 9 ulcele
de apã neînceputã10. De întîmpinat se descîntã cu 9 crenguþe de
la 9 pomi diferiþi ºi cu 9 cãrbuni de la 9 focuri de pe cîmp11. Cu 9
feluri de muguri de pomi se descîntã de plãmãditul inimii12. De
dalac se descîntã cu 9 vîrfuri de urzicã, 9 vîrfuri de gãlbenuºi ºi
9 boabe de grîu13.
Se descîntã de mînãturã cu 9 feluri de bucate : sare, pitã, cartofi,
cucuruz, fasole, dovleac, ceapã, ardei ºi tãmîie14.
De soare sec se descîntã cu 9 pietricele15. Se descîntã de bube
dulci cu 9 gogoloaie de baligã de bou16.
Pentru a scãpa de ulcior, îl înþepi de 9 ori cu un fir de orz17. Sau : iei
9 fire de orz din cele aruncate în bisericã, la cununie, ºi cu fiecare
bob împungi în vîrf ulciorul18. Acelaºi leac ni-l recomandã Marcellus
Empiricus : Sã iei 9 boabe de orz ºi cu fiecare sã înþepi urciorul19.

1. Marian, Descîntece, 37 urm. ; Lupaºcu, Med. bab., 30.
2. Tocilescu, Mater. folkl., 645.
3. Marian, Descîntece, 47, 53.
4. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 148.
5. Ibidem, 60.
6. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 30.
7. Marian, Descîntece, 316 ; cf. An. Arh. de Folkl., V, 157.
8. Marian, Descîntece, 317.
9. Ibidem, 323 urm.
10. Leon, Ist. nat. medic., 7.
11. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 90.
12. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 180.
13. Ibidem, 78.
14. An. Arh. de Folkl., III, 112.
15. Tocilescu, Mater. folkl., 562, 563, 546, 1523 ; Ionescu-Daniil, Descîntece, I,
194, 195.
16. Ibidem, 69.
17. Comunicare din judeþul Tutova.
18. Comunicare din judeþul Ismail.
19. Novem grana hordei sumes et de singulis varum punges (De
medicamentis, VIII, 192 ; cf. ºi 193).
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j) Se descîntã de inimã (dizenterie) cu apã luatã din 9 oale cu 9
linguri1.
k) Pentru a vindeca un copil de boala copiilor, i se fac 9 acatiste în
9 vineri2.
l) De deochi e bine sã descînte 9 femei sau 9 babe vãduve3.
m) De junghi, se ia cãmaºa bolnavului, se întoarce de 9 ori ºi se
descîntã pe care parte cade4.
n) Se crede la noi, mai pretutindeni, cã dacã-l muºcã pe cineva 9
gãrgãuni (Vespa crabro), trebuie neapãrat sã moarã5. La fel credeau
ºi romanii, dupã cum ne încredinþeazã Pliniu : Sînt autori care
susþin cã de trei ori 9 înþepãturi (de gãrgãuni) pot omorî un om6.
3. Numãrul patruzeci ºi patru joacã de asemenea un rol în mistica ¬ 241
poporului.
a) În unele descîntece de brîncã se vorbeºte de 44 de brînci7.
b) Într-un descîntec de junghi se spune : De-o fi moartã la
mormînt, sã i se punã 44 de pari împãrþiþi, 44 de cuþite încuþitate,
44 de junghiuri înjunghiate8.
c) În descîntecul de argint viu i se porunceºte bolii sã iasã din 44
de încheieturi cîte are trupul9.
d) Descîntîndu-se de soare sec, se zice : Soare cu 44 de sori, soare
cu 44 de junghiuri, soare cu 44 de cuþite, sã ieºiþi de la (cutare)10.
e) Contra turbãrii, se taie o troacã în 44 de bucãþi care se înºirã pe
o aþã ºi se leagã la gîtul celui muºcat de un cîine turbat. Acesta
are grijã sã lepede în fiecare zi cîte o bucatã11.
f) În ziua consacratã celor patruzeci de mucenici, se beau, în unele
regiuni ale þãrii (Oltenia, judeþul Teleorman, Bucovina), 44 de
pahare de vin ºi se fac 44 de colãcei! (în loc de 40, ca în alte
pãrþi)12.
4. Mult mai frecvent e numãrul nouãzeci ºi nouã în folclorul nostru
medical.
a) Unele boli sînt de 99 de feluri, aºa dupã cum le pomenesc ¬ 242
descîntecele. Din aceastã categie sînt : aplecatele 13, brînca14,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laugier, Etnogr. medic., 84.
Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 13.
Ibidem, 93, 96.
Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 144.
Marian, Insectele, 202 ; Ciauºanu, Superstiþiile, 277.
Auctores sunt ter novenis punctis (crabronum) interfici hominem
(Natur. hist., XI, 21).
7. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 54.
8. Ibidem, 150.
9. Ibidem, 46.
10. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 168.
11. Laugier, Etnogr. medic., 99.
12. Ibidem, 61 ; Marian, Sãrbãtorile, II, 149, 164.
13. Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 23, 24.
14. Georgescu-Tistu, Folkl. Buzãu, 23.
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bubele1, deochiul2, frigurile3, izdatul4, junghiul5, mîlcaviþa6, oftica7,
soarele sec8, vivorul9 etc.
b) În unele descîntece, i se porunceºte bolii sã iasã din 99 de oase,
din 99 de vine, din 99 de încheieturi10.
c) Descîntecul din sfinte se face într-un vas cu apã, în care sînt
puse 99 de feluri de buruieni, culese în luna mai din pãdure11.
ªi la alte popoare din Europa, numãrul 99 e pomenit adesea în
folclorul lor medical, vorbindu-se de boli (în special de friguri) de
99 de feluri, de 99 de leacuri etc.12 E desigur o reminiscenþã din
timpuri foarte vechi, cãci acest numãr e amintit ºi de Marcellus
Empiricus (secolul al V-lea)13, ºi se întîlneºte, mult mai-nainte, în
cãrþile vedice ale indienilor14.

1. Tocilescu, Mater. folkl., 608, 1150, 1588-1592 ; Ionescu-Daniil, Descîntece,
I, 65 ; Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 29, 32 ; Pãsculescu, Liter. pop., 120 ;
Rev. Ion Creangã, VIII, 244.
2. Grigoriu-Rigo, Medic. pop., I, 58 ; Georgescu-Tistu, Folkl. Buzãu, 21, 33 ;
cf. An. Arh. de Folkl., I, 201-202 ; III, 122.
3. Tocilescu, Mater. folkl., 1570 ; Rev. Ion Creangã, VIII, 210.
4. Laugier, Etnogr. medic., 118.
5. Ibidem, 125 ; Tocilescu, Mater. folkl., 1512, 1527 ; Ionescu-Daniil,
Descîntece, I, 147.
6. Laugier, Etnogr. medic., 120.
7. Tocilescu, Mater. folkl., 631.
8. An. Arh. de Folkl., III, 125 ; Ionescu-Daniil, Descîntece, I, 194.
9. Tocilescu, Mater. folkl., 1583.
10. Ibidem, 1603.
11. Rev. Ion Creangã, VIII, 17.
12. Höfler, Krankheitsnam., 444 ; Grohmann, Aberglauben, 162 urm. ; Strauss,
Bulgaren, 410.
13. Acesta recomanda, pentru a opri curgerea sîngelui din nas, sã se repete
de 99 de ori cuvintele sirmio sirmio (De medicamentis, X, 56). Tot
astfel la noi, se recomandã sã se repete de 99 de ori descîntecul pentru
muºcãturã de ºarpe (Rev. Ion Creangã, IX, 237).
14. Cf. Kuhn, Zeitschr,. XIII, 128 urm.

435

Index
A
abces 238, 240, 336
aboalã 240, 272
abubã 238, 271, 284, 334, 336, 432
abur 152, 153, 164, 218
ac 63, 85, 181, 219, 298, 320, 385,
406 ; ~ de gãsit 200, 378 ; ~ pãrãsit 379
Acaire (St.) 229
acatist 287, 433
acnee 239
Acoperãmîntul Maicii Domnului 227
acoperiº 113, 217
acru 299
acrum 238
acþiuni animale 411
acþiuni simbolice 399, 400
Adam 53, 135-139, 141, 142
adãpat 239
adenitã 240, 336
adevãr 82
adormi (a) 229, 231
Adormirea S-tei Ana 229, 231
adusãturã 199
aer 136
afion 63
Aflarea capului Sf. Ioan 231
afte 238
afuma (a) 153, 154, 286, 305, 329,
378 ; ~ cu pãr 75, 304 ; ~ cu petice 394 ; ~ în coºul sobei 399,
400
Afurisitul 148
Agata (S-ta) 229
agheasmã 97, 180, 249, 287, 377,
381
Aghiuþã 146
agîmbalã 240
ai, v. usturoi
ajó e tokës (alb.) 272
ajun 80, 89, 323

Ajun (Moº) 227
alamã 308
alãmîie, v. lãmîie
alãptare 74, 115-118, 130
alb 87, 88, 183, 187, 309, 310, 323 ;
~ul ochiului 76
Alba 165
albastru 77, 209, 313
albeaþã 62, 64, 97, 98, 118, 235,
241, 251, 252, 309, 312, 334, 336,
362, 363, 366, 408, 411, 431 ;
(= albul ochiului) 76
albie 164, 260, 269
albine 124, 215
albineþ 87
albiturã (= albul ochiului) 76
album canis ; album graecum 408
albuº 309 ; (= albul ochiului) 76
alcoolism 239, 336
Ale Frumoase, Ale Sfinte 183, 407
Alexandru Machedon 186, 187
Alexie (Cuv.) 231, 298 ; Alexii 275,
277
alienaþie mentalã 240
alifie 59, 62, 303, 330
Alisei (Sf.) 231
alînduriºe 292
alopecie 239
altar 103, 109, 119, 204, 251, 286,
287
alte-alea 240
Alter (evr.) 413
aluat 215
aluãþel 119
alun 196, 333, 359, 377, 382
alunã 261
alunele 88, 239
alungarea necuratului 91, 96, 100
aluniþã 88
ameninþare 155, 156, 260, 344, 377,
378, 389, 406, 407 ; ~a pomului
neroditor 389
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ameþealã 230, 240
amigdalitã 237, 335
amorþire 196 ; ~a capului 73 ; ~a
mîinilor 124
amuletã 203, 204, 221-224, 259-270,
314
amuþire 176, 233, 251
anafurã 204
analogie 356, 378 ; ~a culorilor
304-310
anasarcã 237
Ancuþa 279
Andrei (Sf.) 73, 175, 176, 194, 196,
228, 232, 264, 279
anevoie 240
Angelo (St.) (it.) 157
anghinã 162, 237, 316
Anghina (S-ta) 173
anginã 409 ; ~ diftericã 64, 237,
326, 329, 335, 350
animal 92, 97, 117, 159, 169, 174,
176, 201, 215, 216, 219, 264-268 ;
nume de ~e 275-279
animism 211, 214, 397
aniversare 85
Antãnãsiile 230
antrax 181, 239, 271, 336
antidemonic 263
Antihîrþul, Antihristul 146
Anton (Sf.) 228
Antonie cel Mare 230
Anul Nou 56, 83, 194, 196, 245
anurie 238, 336
apã 88, 91, 97, 99, 100, 107, 108,
117, 118, 123, 126, 130, 131, 136,
139, 157, 158, 164, 185, 186, 193,
201, 212, 251, 255, 257, 259, 287,
299, 300, 302, 314, 315, 377, 393,
397 ; (= sudoare) 54 ; ~ albã 241 ;
~ caldã 252 ; ~ curgãtoare 256,
302, 380, 394, 395, 396, 404, 422 ;
~ de bãut 428 ; ~ de scãldat 53,
428 ; ~ în urechi 39 urm. ; ~ întîlnitã, ~ de la întîlniturã 380 ;
~ neagrã 241 ; ~ neînceputã
118, 200, 216, 217, 247, 265,
321, 333, 380-381, 402, 405 ;
~ rece 257 ; ~ turnatã pe cineva
406 ; ~ vie 186, 187 ; boalã de ~
237

apleca (a i se) 131
aplecate 99, 238, 336, 354, 433
apocrife 138
Apollonia (S-ta) 228
apoplexie 240, 336
apostimã 239
apotropaic 89, 222, 223, 247, 261,
264, 407
aprindere (la faþã) 216
apucat 240, 336, 352, 362, 363 ;
Apucatul 148
Apucãtorul, -toarea 149
apucãturã 240
apus(ul soarelui) 80, 99, 104, 135,
253, 254, 335, 397, 428
aramã 261, 262, 305, 309
Arap 144, 150 ; Arapul 149
arde (a) 87, 88, 181
ardei 419
argea 332
argint 85, 261, 262, 268
argint viu 202-203, 204, 261, 335,
433
arici 324
arie 184
aripã 183 ; ~ de furnicã 300 ; ~ de
liliac 264 ; ~ de pasãre 105,
321 ; aripile vîntului 214
Aripa Satanei 188, 189
Aristocle (grec.) 414
armãsar 177, 181, 259, 366
Arminden 56, 306
armurar 239
arnici 85, 221
arsurã 186, 228, 230, 231, 240, 408
arºiþã 239
arunca (a) 198 ; ~ peste cap 423
aruncãturã 193, 200, 335, 345
äsä (turan.) 279
ascaride 238, 336
ascitã 237
ascuþit 298
ascunde (a se) 95
ascunsele (de-a) 94
asemãnare 356 ; ~ numelor 324-330
astm 237, 336
astupa (a) 182 ; ~ gura 90
asudare 55, 239, 249
asudoare 54
asurzi (a) 187, 251

INDEX

aºchie 222, 234, 235, 378
aºternut 116 ; ~ de paie 387
Atanasie ºi Chiril (Pãr.) 230
atrepsie 336
aþã 53, 89, 96, 322 ; ~ cu care s-a
legat mortul 404, 417 ; ~ cu care
se întorc taurii 405 ; ~ de cînepã
395 ; ~ îngropatã 394, 399 ; aþa
junghiului 395, 404 ; ~ de gãsit
200 ; ~ de mãsurat 401, 403 ;
aþa de sub limbã 111, 424
Aþel cun cior 144, 146
August (Împãratul) 127
Augustin (Sf.) 123, 132, 133, 285
aur 223, 261, 268
auspicii 127
auz 138, 251, 266
Avestiþa 188, 189
Avezuha 189
avorta (a) 106, 189, 269
avrãmeasã 184
Ãl de pe scorburã 146, 155
Ãl mai rãu 182

B
babã 145, 163, 166, 167, 171, 184,
186, 191, 201, 216, 331 ; babe
pãzesc gîlcile 373
Babe (evr.) 413
babiþã 298, 312
babiþe 238, 336, 346, 353, 354, 379,
431
baie 220
baier(ã) 195, 259, 261, 305
baiu cel rãu 240
Balã spurcatã 149
bale 182 ; ~ diavoleºti 175
baligã 75, 265, 407 ; ~ de bou 392,
399, 432 ; ~ de cal 386, 397, 398 ;
~ de cal roºu 60 ; ~ de mãgar
329 ; ~ de vacã 399
baltã 145, 256, 265
bani 96, 125, 246, 382, 391 ; ~ de
cãpãtat 53, 204, 286
baniþã 251 ; ~ de mãlai 426
barbã 96
Barbura (S-ta) 105, 170, 232, 311
barzã 298, 359
basma 179, 180, 255
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batã-i 240, 272
Batã-l crucea 145, 146
bate (a) 53
batracieni 266-267, 389 ; sînge de
~ 63
bãbãreasã 331
bãiat 109, 112, 275
bãlan 69, 87
bãlãrii 67
bãlos 321
bãnuþ 261, 268
bãrbat 190
bãrbie 96 ; bãrbia urechii 84, 271
bãºicã 97, 104, 111, 218, 334, 354 ;
bãºica (cea) rea 239, 324, 336,
355, 408 ; bãºica neagrã 370 ; ~
de peºte 324
bãtaie 81, 300, 407 ; ~ de inimã 62,
237, 389
bãtãturã 93, 240, 251, 258
bãtrîn(ã) 66, 69, 118, 163, 164, 168,
169, 279, 331, 333, 413
bãþ 128, 164, 196, 199, 225, 298,
333, 359, 382, 383, 402
bãuturã 63, 101, 106, 107
bea 56, 60, 62, 79, 91, 101, 107,
108, 109, 121, 186, 201, 202,
251, 254, 255, 300, 305, 306,
307, 329, 382, 391, 402, 417,
420, 424, 429
bec de lièvre (fr.) 110, 253
Beffana, Beffania (it.) 227
beliturã 240
benchi 219
benedetto (it.) 272
benen (egipt.) 209
berbec 169, 374
beºicuri 324
bete 299, 401, 402, 405
beteºugu ãl rãu 272
beþie 63, 239, 303, 336, 416
beþiv 157, 158, 357, 416
Beutelmann (germ.) 171
Biagio (San) (it.) 228
bice (v. fr.) 278
bicha (port.) 278
bici 129, 153, 169, 243, 407
biciuºcã de gãsit 378
biscia (it.) 278
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bisericã 53, 58, 87, 109, 121, 156,
157, 194, 196, 263, 269, 287, 414,
432
bishë (alb.) 277
bisse (v. fr.) 278
Bizanþ 135, 136
bîrfi (a) 87
Blagoveºnicul 231
Blaise (St.) (fr.) 228
Blasius (Heil.) (germ.) 228
bleg 84
blenoragie 238, 336
bleojdit 77
bleonc 84
blestem, blestema (a) 152, 185, 204,
205, 342, 345, 349
Blestematul 149
blîndã 239, 273, 336, 411
boabã 105, 311
boalã 251, 323 ºi passim ; originea
bolilor 129-158 ; personificarea
bolilor 159-173 ; terminologia
bolilor 236-241 ; boala se supãrã
374, 375 ; boala e transmisã:
altui om 382-385 ; unui mort
385, 386 ; unui animal 386-389 ;
unei plante 389-392 ; pãmîntului 392-394 ; apei 394-396 ; lunii
396 ; stelelor 396 ; curcubeului
397 ; unui obiect 397, 398 ; ~
cîineascã 336 ; boala cea rea
61, 99, 232, 240, 272, 417 ; boala
copiilor 78, 230, 240, 271, 287,
336, 346, 371, 379, 384, 401 ; ~
de apã 237 ; boalã lumeascã 238,
273 ; boala lungã 239 ; boala
mare 239 ; boala ruseascã 239 ;
boala seacã 237 ; boala sfîntã
240 ; boala turcilor 165
Boanza 150
boaºe 259, 349
bob 104, 177, 311, 354, 355, 383,
391, 432
bobar 184
boboº 76
Boboteazã 45, 80, 88, 104, 109, 180,
227, 247, 262, 269, 287, 288, 301,
365, 381
bogdaproste 412
boierie 238, 239, 273

boi 52
bolboiat, bolboºat 77
boldat 77
boleºniþã 171
bolfã, bolfe 64, 65, 237, 335, 351
bolînzie 240
bolja velika (sîrb.) 272
bolnav 58, 59, 60, 62, 63, 65, 73,
78, 79, 84, 87, 88, 90, 98, 99,
101, 106, 110, 112, 121, 122, 125,
132, 133, 141, 148, 155, 165, 166,
171, 177, 180, 182, 188, 199, 203,
216, 217, 218, 232, 236, 242, 243,
244, 245, 248, 266, 267, 269, 270,
271, 277, 280, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 294, 299, 300
bolnãvicios 323
bolovãnit 77
Boniface (St.) (fr.) 229
borº 235, 253, 299, 369
Böse (das) (germ.) 273
bostan 254 ; (= cap) 65 ; ~ turcesc 65
boºorogealã 240
botez, boteza (a) 109, 174, 179, 180,
227, 250, 260, 269, 274, 287,
357, 401, 412, 413 ; botezare din
nou 412-414
bou 70, 162, 223, 265, 266, 320,
347, 355, 375, 392, 432 ; bunul
de ~ 308 ; mãduvã de ~ 59 ; boi
negri 277 ; ~l lui Dumnezeu
223, 266
bourel 266
boz 194, 272, 359, 400
bojast, boje (slov.) 272
bojë (rus.) 272
brad 159, 256, 390
braþ 56, 80, 98, 101, 127, 160, 173,
254, 346, 347, 385, 396, 398, 401,
422
brazdã 43, 44, 168, 169, 248, 370 ;
~ în jurul satului 167-169, 248
breetfoot (germ. dial.) 276
brîncã 60, 146, 148, 239, 288, 315,
325, 334, 336, 337, 344, 346,
352, 354, 356, 362, 363, 367,
368, 369, 370, 374, 375, 419,
421, 422, 433 ; ~ neagrã 334 ;
rãvaºe de ~ 419-422 ; ~ porcului
325 ; cf. orbalþ
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brîu 45, 184, 204, 215, 243, 248,
260, 262, 263, 313, 333, 369, 379
broascã 47, 59, 63, 85, 153, 178,
179, 188, 198, 199, 243, 249, 259,
267, 268, 275, 276, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 325, 333, 399 ;
(= umflãturã) 62, 85, 238, 240,
248, 271, 316, 325, 336 ; (= încuietoare) 325 ; ~ rîioasã 63, 199,
304, 313, 316, 318 ; ~ þestoasã
324 ; grãsime de ~ 316
broatec, v. brotac
bronºitã 237, 335
broscoi 178, 179, 199, 318
broscuþã 238, 267, 314, 317
brotac, brotãcel, broatec, buratec
197, 46, 63, 99, 110, 248, 249,
267, 312, 313, 316, 318
brustur 408
brutta bestia (it.) 273
buba (srb.) 352
bubã, bube 59, 63, 65, 66, 74, 101,
104, 116, 130, 131, 146, 147, 148,
164, 165, 168, 169, 185, 201, 202,
216, 226, 233, 234, 235, 240, 243,
250, 252, 253, 273, 284, 310, 311,
315, 324, 326, 330, 333, 343, 344,
345, 352, 353, 354, 356, 363, 368,
370, 374, 380, 387, 394, 406, 428,
432 ; ~ dulci 56, 65, 202, 239,
334, 336, 374, 399, 408, 409, 432 ;
~ frumoasã 271 ; ~ neagrã 60,
61, 233, 239, 271, 336, 374 ; ~
rea 58, 239, 271, 336, 343, 374,
394 ; ~ trînjilor 238 ; ~ vînãtã
337
bubat 61, 105, 229, 239, 250, 259,
311, 336 ; bubatu ãl mare 239 ;
bubatu ãl mic 239 ; zilele ~ului
232
bubîlcã 237
buboasa 165, 239 ; bubos 79, 253
buboi 63, 234, 315, 337, 355, 394,
408
bubulic (arom.) 223
bubuliþã 63, 316
buburuz(ã) 240, 308
bubuºoarã 240, 253
budihoalã, buduhalã 237
bufniþã 153, 279
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Bugaråe (srb.) 274
buged 87, 236
buhav 87, 236
bujor 87, 305
bulbuc, bulbucat 76, 77
bumbac 287
Buna-Vestire 231
buratec, v. broatec
burete 290, 316, 319
buric 64, 181, 321, 346
buruianã 56, 67, 129, 143, 184, 245,
259, 263, 292, 293, 304, 310,
313, 327, 329, 381, 382, 389,
434 ; buruieni de leac 141, 428 ;
buruiana rîndunelei 292
Buschbassist, Buschherrgott (germ.)
279
Buschhund, Buschkantor, Buschräuber (germ.) 277
busuioc 262, 367
butoi 300, 302
buzã 97, 110-111, 219, 250 ; ~ tãiatã
110, 253
buzãreþ 238
Buzatul 149

C
caºexie 238
cadavru 158, 416
cahlã 176, 323
caiarlîc 240
caier 45, 96, 192
cal 60, 99, 148, 153, 163, 175, 186,
190, 211, 213, 258, 265, 275,
347, 375, 386, 394, 397, 398,
408, 410 ; cãpãþînã de ~ 204,
264 ; tãvãliturã de ~ 93, 251 ;
calcea ~ului 307
calviþie 239
canaria (lat.) 292
canã 107
cancer 63, 163, 238, 315, 336
candelã 58, 186, 219, 287, 288
cap 65-66, 286 ; amorþirea ~ului
73 ; cu ~ul gol 53, 254 ; darea
peste ~ 110, 248, 249, 312, 333 ;
durere de ~ 66, 67, 70, 72-75,
85, 124, 126, 201, 216, 232, 235,
240, 247, 248, 249, 254, 265,

440

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

292, 334, 395, 399 ; lovirea ~ului
250 ; spãlatul ~ului 58, 66 urm.,
130, 235 ; ~ de cîine 409 ; ~ de
ºarpe 268
cap de mort 99, 388
caprã 144, 188, 271, 348, 369, 375 ;
~ roºie 306
car 228, 320, 368, 401
cardinale (puncte) 135, 396
carne 41, 53, 54, 55, 61, 105, 109,
111, 135, 177, 189, 205, 208,
282, 298, 300, 303, 326, 345,
346, 361, 386, 395, 401, 406 ; ~
de privighetoare 255, 319
casã 213 ; casa copilului 222
castravete 57, 131, 254
caº 88, 323, 368, 369 ; ~ dulce 255 ;
~ la gurã 104, 253
cataractã 241
cataroi 237, 240
catastif 160, 164
catîr 110, 329, 383 ; unghii de ~ 324
cauchemar (fr.) 132
cãcãreazã 407
cãciulã 102, 130, 145, 251
cãdea (a) 70, 75, 80, 93, 225, 226,
254
cãiþã 174
cãlare 128, 147, 151, 196, 228
cãlca (a) 185, 200, 205, 384
cãlcarea nevoii 272
cãlcãturã 240, 272
cãldare 302
cãldurã 136, 139, 302 ; cãlduri 216
cãlugãr 145, 178, 425
cãlugãriþã 190
cãluº 233
cãluºari 186, 188
cãmaºã 58, 89, 92, 111, 168, 179,
203, 260, 262, 298, 320, 369, 391,
393, 401, 407, 433 ; ~ Ciumei
165-167 ; ~ de izbîndã 166
cãmilã 169
cãpãtat (de) 182, 205 ; bani de ~
53, 204, 286 ; copil de ~ 85
cãpãþînã 67, 186 ; ~ de cal 204,
264 ; ~ de iapã 265 ; ~ de ºarpe
259
cãpcãun 175
cãpriu, cãprui 77

cãpºunã 325
cãrãmidã 306, 412, 420
cãrbune 80, 107, 115, 216, 217, 218,
219, 222, 239, 245, 253, 254, 311,
319, 377, 378, 380, 381, 394, 420,
431, 432 ; stingerea cãrbunilor
217, 218, 381, 432
cãruþã 184, 311, 333
cãsca (a), cãscat 90, 149, 150, 216,
217, 222, 396
cãtuºnicã 292
cãþel 59, 218, 222, 260, 264, 274,
276, 345, 377, 388 ; ~ negru 400 ;
~ sugar 387, 411 ; cãþei de turbã
240, 332
ceafã 58, 69, 71, 111, 390, 393, 402
ceapã 80, 104, 117, 118, 252, 312,
432
cearã 84, 85, 125, 195, 196, 198,
243, 244, 287, 308, 362, 379, 384,
386, 390, 393 ; ~ roºie 305 ; ~
din urechi 84, 87
ceas rãu, ceasul cel rãu 149, 153,
182, 272, 354, 357, 365, 378, 406
ceaþã 241
ceaun 99, 104, 255, 303, 323
cefalalgie 240
cei rãi 143, 362, 365, 367, 374, 375
Cel cu chitia 146
Cel cu coarne 146
Cel cu tichia 144
Cel din baltã 145, 146
cel pierit 238, 273, 334, 336, 362
cemetère (fr. dial.) 278
cenuºã 46, 57, 178, 197, 219, 243,
256, 262, 303, 334
cep 390
cer 18, 47, 80, 123, 141, 143, 165,
180, 196, 213, 228, 313, 340, 362,
372, 373, 396, 429
cerb 291, 347
cerc 256, 261, 400, 421 ; ~ de butoi
300
cercel (i) 85, 185, 205, 268, 412
cerne (a) 234, 255
cernealã 219, 420, 422
cerºetor 55, 108, 250
chalazion 241, 336
chef 83, 84, 155
cheie 405
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chel 96, 104, 239, 254
chelbe 239, 253
chelbos 97, 253
chelie 239, 254
cheotoare 92, 266 ; cheotorile gurii
104
chibrit 115, 254
chicã 69
chien des bois (fr.) 277
chilã, chilãvie 240
chin 201, 326
chinui (a) 132, 133, 134, 142, 146,
151, 170, 172, 174, 176, 180, 182,
188, 257, 260, 270, 277, 326, 395,
412, 413
chinur 152, 155, 182, 201, 236, 344
chiomb 77
chior 210
Chiriac ºi Iulita (Mc.) 231
Chiril (Mart.) 230
chirurgie 240, 336
chist sebaceu 240, 336
Chitiuþã 144, 146
åiåek (turc.) 273
cicoare 248, 263
cifozã 239
cihotã 237
cimitir 111, 157, 158, 176, 177,
181, 298, 386
cimpoi, cimpoier 184
cingãtoare 145
Cinstitele 183
cioarã 47, 112, 113, 114, 147, 179,
188, 189, 197, 297
cioarcã 68
ciocãlãu, v. ciucãlãu
ciocîrlie 109
cioclu 165, 169
ciolan 64, 65, 68, 113, 187, 197, 346,
417 ; ~ de mort 65, 197, 417
ciont 64, 361
ciopli (a) 157
ciorap 203
ciorobarã 114
ciot 52, 197
cir 108
Circovii 231
Circovul Mãrinii 334
Ciril (Pãr.) 211
Ciru ºi Ioan (S-þii) 228
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ciucãlãu, ciocãlãu 319, 395
ciudã 41, 81, 82, 139, 140, 160, 173,
200, 212, 214, 361, 367, 374
ciuf 69
ciuguli (a) 104, 257
ciuma (ã) 133, 134, 159, 160, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 229, 230, 239, 248, 273,
336, 370, 388 ; ~ neagrã 161 ; ~
lui Caragea 162 ; istoria ciumei
161, 162 ; nume eufemistice
165 ; Ziua Ciumei 164 ; chipul
Ciumei 134-136
ciumer(n)iþã, ciumurluialã 238
ciur 77, 130, 252, 299, 312, 357
Ciuricã 231
ciuturã 107, 117, 259
cîine 53, 59, 67, 70, 80, 97, 142,
153, 172, 175, 188, 194, 197, 198,
217, 245, 250, 320, 321, 337, 341,
348, 381, 408, 409, 411, 422, 424,
433 ; ~ negru 144, 203, 248, 277,
347, 387
cîmp 45, 46, 56, 57, 85, 93, 156,
162, 165, 183, 195, 211, 212, 247,
249, 265, 300, 302, 327, 347, 368,
384, 390, 395, 432
cînepã 70, 166, 187, 332, 393, 395,
402, 432 ; povestea cînepii 404
cînta (a), cîntare 42, 108, 109, 116,
145, 175, 176, 184, 185, 204, 216,
220, 237, 299, 365
cîntatul cocoºilor 145, 176, 385
cîntãreþ 299, 420
cîntãri (a se) 185, 203, 220, 403
cîrcãiac 320, 426
cîrcei 188, 236, 238, 242, 325
cîrcin 240
cîrciumar 298
cîrligãþicã 325
cîrmîz 305
cîrpã 58, 117, 259, 263, 264, 299,
383, 390, 399
cîrpi (a) 427
cîrstãneasã 184
cîrtiþã 47, 121, 223, 312, 326, 394 ;
(= umflãturã) 60, 239, 240, 336
Claire (S-te) (fr.) 229
clanþã 55, 250
clãpãug 84
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clãtirea ochilor 77
clei (din urechi) 84, 87
cleºtar 379
cleºte 116, 260 ; ~le capului 68
cloasmã 240
cloci (a) 43, 44, 345, 394
clocotici 263
cloncãni (a) 297
clopot 55, 109, 154, 299, 301, 302,
347, 348, 389
clopotniþa 301
clopoþel 86, 109, 299, 348
cloºcã 43, 44, 297
Cloud (St.) (fr.) 230
coace (a) 68, 118, 225, 235, 303,
345
coadã: ~ de mãgar 110, 329 ; ~ de
pãr 69, 70, 102 ; ~ de pisicã 60 ;
coada diavolului 94 ; ~ zburãtorului 182 ; ~ strigoiului 174,
175 ; ~ ochiului 77
coaiele popii 310
coajã: ~ de mãmãligã 104, 255, 323 ;
~ de nucã 115 ; ~ de ou 106,
252
coardã 222
coarne de rãdaºcã 223, 266
coasã 162, 163, 168, 176, 197, 249,
323
coase (a) 89, 111, 234, 235, 251,
252, 258, 259
coastã 135
coblizan 52
cocean 395
cochinadã, cochinar 239
cocinã 355
cocoaºã 239
cocoloº 386
cocostîrc 127, 312
cocoº 178, 257, 303 ; cocoºel negru
61, 169, 388 ; cîntatul cocoºilor
145, 176, 385
codalbã (pasãre albã) 372
Codea 146
codru 184, 211, 212
cofã 255, 259, 333, 382, 395, 396
coji (a se) 104
cojoc 71, 149, 395, 407
colac 72, 117, 180, 280, 335, 424
colãcar 135

colãcei 433
coleþi 238
colici 17, 150, 238, 317, 326, 336,
375, 376
coloare, v. culoare
colþ de lup 326
Colþatul 149
cometã 164, 165
comoarã 17, 252
congestie 240, 336
conjunctivitã 100, 118, 241, 409
conjura (a) 95
conjuraþie 82, 95, 188
conochifteriþã 276, 324, 426
constipaþie 238, 336, 378, 408
contuziune 240, 336
copac 152, 164, 168, 179, 184, 190,
208, 215, 232, 367, 368, 369,
382, 389, 390
copil: passim
copturã 239
corabie 215
coracã 239
corb 69, 303
cordea, cordicã 238, 336, 391
cordon ombilical 59, 321
cori 239, 304, 305, 336
corn 359
cornac 266
åórnaja bó\iz÷ (rut.) 272
Cornea, Corneciu, Cornilã, Cornoratul
144, 146
coropiºniþã 426
corosta 239
corpul omului 17, 51, 90, 101, 107,
142, 145, 267, 268, 361, 366, 397,
406, 407
corpuri cereºti 213, 349
coriza 237
cositor (a slei) 195, 243, 261
cosiþã 69, 70
Cosma (Sf.) 228
Cosma ºi Damian (Sf.) 118, 420
cosmetic 119
coº 60, 129, 131, 144, 176, 182 ; ~ul
sobei 399 ; ~ul vetrei 399, 400
coºciug 181
cot 123, 150
coteþ 388
cotonogealã 265

INDEX

coþofanã 59, 114, 266 ; sînge de ~ 63
covrig 391, 415
Crai nou 248, 429
crampe 62, 150, 238, 325
craniu 65, 68, 76, 181
Crãciun 45, 61, 80, 89, 104, 109,
227, 249, 258, 260, 277, 300, 334
Crãciuneasa 227
crãpa (a) 82, 110, 265, 291, 302,
358, 367, 369, 372, 374, 375 ;
vitã ~tã 326
Crãpatu 146
crãpãturã 182
creier 67, 147, 155, 187, 197, 198,
346 ; bolile ~lui 240-241
cremene 379
crestãturã 56, 58
creºtere 52, 53, 70, 128, 303, 322
creºtet 43, 68, 69, 72, 76, 151, 284,
346, 347, 365, 401, 402, 404
creºtinism 102, 132, 133, 187, 208,
285, 288
cretã 415 ; ~ roºie 305
creþ 71
crijmã 180
cruce 55, 95, 115, 145, 146, 150,
151, 153, 157, 176, 180, 186, 191,
218, 231, 239, 244, 269, 288, 324,
331, 340, 341, 345, 377, 384, 386,
388, 390, 396, 420, 421, 422, 423 ;
a-ºi face ~ 78, 86, 90, 94, 100,
107, 111, 248
Crucea micã 232
Cruce de aur cu noi, Cruce de aur
în casã 146
cruciº 77, 100, 217, 260, 286, 404
cruciuliþã (bot.) 269, 391
crup difteric 237, 335
crustacee (sînge de) 63
cuc 42, 106, 299 ; cap de ~ 265
cucoanã 275, 276
Cuconiþele 183
cucui 66, 240, 250
cucuvaie 176, 198, 279
cufurealã 238
cuget 137, 191, 200, 382
cui 43, 44, 181, 223 ; ~ bãtut într-un
copac 390, 391 ; (= boalã) 390 ;
~ de stricãciune 240
cuib 197, 291, 319
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cuibar 44, 234, 256, 257, 297
culcat 52, 101, 176, 269, 308, 394,
396, 406
culoare: ~a ochilor 77 ; ~a pãrului
69 ; ~a roºie 304-307 ; analogia
culorilor 304-310
cumãtru 180, 277
cummare, cummarella (it. dial.) 171
cumpãt 138
cununat (cuþit) 345, 379
cununie 80, 126, 204, 332, 432
cununiþã 395
cuptor 44, 100, 111, 113, 197, 218,
225, 228, 299, 371, 407
cur de gãinã 239, 387
curat 58, 98, 118, 140, 149, 283,
309, 331, 343, 344, 352, 356,
360, 362, 363, 380, 394, 396,
422 ; femeie ~ã 98, 118
curãþenie 161 ; ~ trupeascã 287
curcã 322
curcubeu 88, 313, 333, 396, 397
curea 184, 278
curmãturã 240
curmei de gãsit 200
curpen 322
curtu 278
curvar 78, 152
custurã 256
cutremur 67, 215
cuþit 66, 110, 128, 146, 177, 190,
203, 216, 218, 223, 236, 237, 242,
260, 282, 335, 359, 375, 376, 377,
399, 406, 431, 432 ; ~ cununat
345, 379 ; ~ de furat 320, 378 ; ~
de gãsit 197, 378 ; ~ pãrãsit 379

D
dalac 63, 181, 239, 243, 311, 316,
336, 354, 363, 432
dambla 65, 134, 185, 240, 336
damblagealã 263
damblagi (a) 185, 263
Damian (Sf.) 118, 228, 420
Daniil (Prof.) 228
dartre (fr.) 353
daruri 83, 227, 229 ; sfintele ~ 286 ;
trecerea cu ~le 53, 286
dat 200, 335
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dãsagi 55
dãtãturã 200, 201, 202
deal 149, 165, 169, 381, 398
de-a-ndãratele 396, 419, 420 ; a
merge ~ 256 ; a numãra ~ 217
deapãn, depãna (a) 53
dediþã 310, 339 ; dediþei de pãdure
310
de dînsele 380
degerãturã 240
deget 56, 63, 64, 87, 88, 119, 120,
122, 125, 126, 127, 128, 131, 141,
191, 197, 198, 216, 219, 220, 221,
234, 240, 252, 267, 314, 316, 326,
337, 338, 346, 373, 385, 392, 401,
404, 408, 431 ; ~ de mort 298
demon 131, 132, 133, 134, 142, 143,
146, 148, 149, 151, 153, 154, 155,
168, 171, 174, 183, 187, 246, 248,
260, 263, 265, 270, 285, 345, 346,
347, 348, 350, 351, 354, 355, 361,
366, 375, 377, 378, 382, 384, 397,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 414, 415, 419, 427
demonism 134
deochea (a), deochi 44, 58, 70, 71,
76, 77, 90, 92, 98, 101, 112, 151,
194, 204, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215, 216, 217, 219,
220, 221, 222, 223, 245, 259, 265,
281, 284, 287, 317, 332, 333, 335,
336, 349, 353, 356, 357, 358, 362,
363, 364, 365, 367, 368, 369, 370,
372, 378, 394, 397, 411, 431, 432,
433, 434
deschiolat 402
descînta (a) 201, 217, 233, 245, 281,
320, 332, 333, 334, 364, 365, 366,
378, 379, 380, 381, 387, 394, 397,
403, 404, 405, 431, 432
descîntãtoare 70, 90, 106, 112, 148,
149, 153, 216, 217, 245, 282,
331-335, 342, 343, 344, 347, 349,
360, 364, 365, 366, 379, 380, 381,
392, 395, 404
descîntec 17, 18, 68, 90, 98, 106,
112, 134, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 168,
171, 181, 182, 183, 187, 188, 189,
190, 192, 194, 195, 201, 202, 209,

210, 211, 212, 213, 214, 216, 243,
245, 270, 275, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 288, 294, 319, 325,
328, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377-381,
382, 385, 388, 396, 398, 399, 400,
404, 406, 407, 411, 420, 422, 427,
428, 431, 433, 434
descleºtarea fãlcilor 366
descoperit 100 ; vas ~ 107
descreierat 402
descreºtere 342
descuia (a) 176, 320, 378, 405
descuiet 238
desculþ 57, 128, 156, 168, 256
desface (a) 141, 196, 197, 201, 335,
385
despãºi (a) 52
despicãturã de tulpinã, de lãstar
391, 392
despletit 57, 70, 71, 73, 74, 102,
116, 130, 132, 156, 157, 163,
168, 173, 176, 183, 190, 191,
253, 273, 345, 358, 370, 426 ;
Despletita 273
despuiat 64, 157, 168, 190
destãinui (a) 47, 274, 303
d ×tinska bolest (bulg.) 272
dezbîrnarea urechilor 85
dezbrãcat 302, 385
dezgropa (a) 158, 181, 198, 417
dezlega (a), dezlegare 196, 320, 405
deznoda (a) 405
diagnoza 242
dialog 337, 342, 358, 359, 360
diaree 63, 238, 336
diavol 67, 82, 86, 89, 90, 92, 93, 94,
100, 131, 133, 134, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 152, 153,
154, 157, 175, 176, 177, 181, 193,
197, 198, 199, 205, 208, 228, 235,
263, 264, 269, 271, 275, 278, 279,
393, 427
Dice (srb.) 274
dihanie 160, 278, 279
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dimineaþa 43, 67, 79, 83, 87, 96,
110, 167, 175, 185, 201, 247, 250,
308, 309, 320, 321, 322, 323, 335,
359, 385, 386, 395, 401, 402, 409
din de soare 427
Ding (das), das böse ~ (germ.) 272,
277
din sfinte 282, 343, 434
dinte 108, 112, 113, 114, 124 ;
creºterea dinþilor 59, 78, 112,
113 ; cãderea dinþilor 113, 115 ;
dinþii de lapte 112 ; primul ~ 112
din vînt 137, 138, 238, 240, 313, 344
dispepsie 238, 336
dispnee 237
divinitate 156, 157, 161, 225, 294,
342 ; divinitãþi pãgîne 133, 285
dizenterie 61, 238, 306, 433
Dînsele 183, 193, 403
dînsul 277
djavol (bulg.) 271
doamnã 171
Doamne apãrã, Doamne pãzeºte 272
Doamnele 183
dobitoc 55, 331
dobra (bulg.) 272
dohot 197 ; ~ de gãsit 378
dohotniþã 58
doicã 92, 206, 219, 220
domn 165, 275, 344
domnie 162, 165, 273
doniþã 107, 201, 382, 388, 428
dormi (a) 80, 92, 135, 172, 174, 204,
219, 255, 262, 267, 275, 319, 328,
329, 334, 385, 397, 428, 429
dos (pe) 149, 203 ; betele ~ 299 ;
cãmaºa, haina ~ 203
douãsprezece 45, 168, 234, 307, 396
douha (rut.) 278
dovleac 65, 104, 252, 254, 258, 311,
322, 325, 432 ; (= cap) 65
dowhánja, dowhánka (rut.) 278
drac 54, 74, 86, 91, 93, 94, 95, 97,
100, 102, 107, 124, 126, 128, 133,
134, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 150, 151, 152, 153, 155, 159,
175, 178, 180, 194, 195, 201, 204,
220, 237, 270, 271, 279, 282, 286,
377, 412
Dragobete 231
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dragoste 67, 101, 112, 173, 194,
206, 207, 262, 265, 267, 282, 335
Drãgaica 231
Drãgaicele 183
dreapta 39, 41, 76, 86, 87, 121, 139,
150, 164, 167, 205, 222, 261, 268,
306, 363, 364, 365, 366, 380, 393,
402, 406, 417, 420, 424
drege (a) : ~ strigoiul 177
drept 41, 77, 78, 85, 94, 95, 98, 128,
179, 180, 195, 312, 393, 401, 402 ;
~ul 127
drob 326
drobiºor 326
drobuºor 380, 396
drojdie 308, 403, 419 (vezi rachiu)
dropicã 237, 326
drum 44, 45, 82, 93, 96, 99, 103,
116, 123, 131, 145, 152, 164, 165,
166, 167, 172, 177, 180, 187, 197,
198, 200, 202, 212, 254, 301, 331,
357, 358, 362, 369, 378, 380, 383,
384, 390, 394, 395, 404
ducã-se-în-pietri 240 ; ducã-se-n
pietre 272
ducã-se-n vînt 272
ducã-se pe pustii 146, 240
duh (= respiraþie) 137, 139, 140
duh necurat, duh rãu: passim
Duh (Sfîntul) 137, 138, 283, 286,
290
duhoare 56, 115, 130, 256
dulceaþã 420
duminicã 110, 111, 124, 175, 200,
201, 235, 253, 254, 307, 321, 334,
343, 401 ; Duminica Mare 129,
400 ; duminica Paºtilor 256
Dumitru (Sf.) 73, 232
Dumnezeu 54, 55, 83, 95, 97, 102,
109, 122, 123, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 149, 153, 160,
163, 164, 165, 170, 173, 179, 180,
193, 194, 195, 196, 200, 205, 214,
220, 223, 225, 226, 227, 234, 237,
266, 271, 272, 280, 281, 282, 283,
284, 286, 297, 301, 337, 342, 343,
347, 348, 353, 361, 362, 363, 364,
375, 420, 422, 423, 428, 429
dupã pierit 412
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durere 61, 65, 98, 99, 110, 112, 120,
132, 147, 161, 201, 228, 237, 240,
241, 242, 249, 265, 281, 284, 303,
318, 325, 328, 336, 343, 361, 376,
392, 395 ; durerile facerii 64,
188, 260, 316 (vezi cap, gît,
mãsea, ºale, þîþã, urechi) ; ~ de
ochi 73, 252, 286, 292, 312, 316 ;
~ de picioare 106, 312 ; ~ nevralgice 300 ; ~le 62, 63, 64,
100, 125, 134, 188, 260, 293,
311, 317, 326, 356, 409, 418
duek (slov.) 274
duºman 65, 77, 87, 96, 103, 111,
122, 132, 133, 142, 143, 187, 198,
199, 200, 202, 225, 265, 276, 293,
300, 331, 335, 382, 418, 428
dutch nightingale (engl.) 276

E
earwig (engl.) 330
echimozã 240
eclampsie 240, 336
eclipsã 164
eczemã 239, 336
efelide 239
Efrem (Sf.) 137
Eftenie cel Mare (Cuv.) 230
Elend (die) (germ.) 272
eliminare 342, 350-354
Eloi (St.) (fr.) 82
emfizem 60, 63, 237
enumerare 342
epidemii 62, 161, 162, 167, 169,
181, 225, 248, 263, 264
epidepsie 240
epilepsie 58, 59, 60, 75, 99, 122,
240, 286, 287, 336, 384, 385, 388,
390, 392, 393, 400, 401, 407, 410,
411, 412, 419, 426
epileptic 78, 93, 122
epistaxis 237
epitete 144, 145, 148, 183, 275, 354
Equir(r)ia (lat.) 285
Er (germ.) 89, 277
erdei fülemile (ung.) 277
eritem 240
erizipel 239, 325, 336, 419
erou 145, 191

Eselshusten (germ.) 329
estriþã 339
eufemistice (nume) 165, 183, 273,
278, 279
Evanghelie 133, 186, 429
evreu 274
excoriaþii 240
excremente 92, 118, 197, 399, 407,
408
exorcism 145, 152, 153
experienþa 129 ; ~ omului 293, 294

F
facere 58, 63, 108, 118, 134, 135,
136, 137, 138, 215, 257, 258,
300, 317, 378 ; ~ uºoarã 305 ;
~a omului 134-142
fag 381, 383
falcã 177, 242
Fallsucht, Fallübel (germ.) 272
Falott (germ. dial.) 274
fapt 193, 197, 199, 201, 229, 264,
334, 335, 432
farcin 239, 336
farfurie 406
farmec 44, 74, 88, 89, 106, 132, 193,
194, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 207, 259, 261, 262,
267, 275, 280, 403
fascina (a) 208, 210, 215, 318
fasole 104, 105, 253, 311, 354, 355,
432
faºã 117, 190, 222, 253, 267, 319,
387
Fata pãdurii 189
fatã 66, 69, 70, 71, 77, 109, 112, 120,
168, 170, 172, 173, 175, 179, 180,
182, 185, 189, 192, 205, 209, 218,
270, 275, 332, 347, 349, 350, 351,
358, 366, 370, 371, 380, 409, 413
faþã 88, 101, 130, 323
fãcãleþ 104, 216, 255, 387, 402, 432 ;
~ pãrãsit 379
fãcãturã 193, 199, 200, 262, 335
fãclie 155, 160
fãinã 77, 197, 243, 255, 328, 337,
370, 386, 387, 410 ; ~ de in 119 ;
~ de furat 379
fãlcariþã 59, 239, 242, 288, 336
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Fãrtate 146
febra (ã) 171 ; ~ palustrã 239, 273,
336 ; ~ tifoidã 62, 239, 336
Februarius (lat.) 132
feciorie 77
Feind (der) (germ.) 277
Felhund (germ.) 277
femeie 45, 56, 57, 58, 67, 79, 97,
98, 101, 110, 116, 117, 119, 120,
126, 128, 134, 142, 144, 159, 160,
162, 163, 164, 166, 171, 172, 174,
175, 180, 189, 190, 192, 195, 196,
198, 200, 202, 209, 218, 235, 258,
260, 300, 302, 303, 315, 330, 332,
333, 347, 349, 360, 361, 372, 380,
385, 406, 429 ; ~ cea goalã 167
fennightingale (engl.) 276
fereastrã 79, 82, 103, 107, 176, 182,
184, 252, 259, 262, 264, 413
féreg (ung.) 277
ferigã 322
fermecãtor, -toare 175, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202
Fetele: ~ cîmpului 183 ; ~ lui ªandru
183, 186
Feuer (das heilige) (germ.) 272
fiarã sãlbaticã 278
ficat 85, 198, 267, 314, 327, 328,
346, 387, 400, 418 ; ~ de broascã
313 ; ~ de cîrtiþã 121 ; ~ negru
310 ; boalã de ~ 400
fier 43, 44, 55, 66, 113, 114, 149,
170, 177, 178, 189, 190, 197, 199,
223, 224, 246, 247, 260, 261, 274,
300, 302, 307, 323, 362 ; ~ de gãsit
300, 378
fierar 168
fierãrit 302
fiere 136, 198, 307 ; ~ de gãinã 307 ;
~ de gînsac 308 ; ~ de iepure
119 ; ~ de junc 119 ; ~ de taur
119
fiinþe demonice 131, 174, 183, 187,
270
Filipi 73, 113, 259, 334
Finsen 305
fir: ~ de mãtase 404 ; ~ de pãr 400,
404 ; ~ galben 308 ; ~ roºu 216,
221
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fire (la) 57
fîn 70, 93, 166, 190
fîntînã 57, 79, 97, 103, 107, 117,
152, 157, 164, 185, 186, 196, 201,
212, 216, 243, 252, 302, 303, 315,
363, 364, 373, 380, 382, 385, 393,
405, 426, 428
flacãrã 164, 208
flãcãu 182, 183, 349
flegmã 136
flegmon 238
floare 219, 273, 307, 310, 332 ; ~a
soarelui 328 ; ~a de pucioasã 308
floriåika (bulg.) 188
Florii 70, 129, 248, 263, 287, 334
fluier 116, 122, 184, 258
fluture 201, 266, 323, 329 ; ~ inelar,
inelat 266, 329
foame 62, 102, 103, 116, 211, 225,
226
foarfeci 128, 164, 223, 260, 378,
406, 412
foc 17, 68, 74, 80, 97, 102, 107, 111,
113, 115, 122, 124, 129, 133, 136,
137, 149, 154, 160, 166, 173, 174,
178, 179, 180, 182, 184, 189, 190,
192, 195, 199, 203, 228, 229, 231,
233, 244, 252, 253, 254, 255, 257,
258, 270, 300, 301, 302, 306, 309,
311, 319, 322, 347, 349, 358, 365,
369, 375, 376, 377, 395, 399, 406,
423 ; ~ viu 99, 239, 272 ; ~ul 89,
163, 205, 234, 307
Foca (Mart.) 229
focã 229
fontanele 68
formic (acid) 319
formula finalã a descîntecului
280-284 ; ~ magicã 423
fracturã 240, 328
fragi 310
fras 62, 238
fratele Mihai 277
Frau (germ.) 171
frãmîntãturã (la inimã) 238
frãsinel 291
frenþe 238, 273
fricã 232, 276, 314, 359
frigare 105, 111, 174, 177, 197, 224,
256, 376
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friguri 60, 63, 99, 106, 110, 125,
131, 133, 134, 160, 171, 172, 173,
226, 230, 231, 232, 236, 239, 248,
249, 254, 263, 264, 267, 270, 273,
283, 299, 312, 313, 314, 315, 318,
326, 336, 357, 359, 384, 385, 388,
389, 390, 392, 395, 397, 406, 410,
411, 414, 415, 418, 419, 422, 423,
424, 434
frînturã 238, 332, 336 ; ~ în vis
238, 336
frumos 58, 69, 70, 71, 73, 75, 92,
109, 141, 144, 154, 155, 173,
183, 188, 214, 216, 219, 220,
266, 389, 391 ; Frumoasa 165,
182 ; Frumoasele 183, 185, 231,
264, 344
Frumuºelele 183
frunte 62, 66, 69, 70, 75, 101, 112,
183, 217, 219, 220, 246, 247, 249,
267, 287, 310, 314, 346, 347, 381,
390, 402, 411, 425
frunzã 119, 129 ; ~ de nuc 70 ; ~ de
paltin 129
frupt 235, 334
fudulie 239, 273
fugitã de la bãrbat 315
fuior 69, 166, 187, 395, 404
fulger, fulgera (a), fulgerãturã 144,
179, 249, 270, 302
fum 129, 152, 153, 154, 160, 164,
199, 202, 287, 305, 319, 399,
400
funicei 238
funie 300, 321 ; ~ de gãsit 378
funigei 239
funingine 219
fura (a) 164, 194, 303, 332 ; ~t (de)
200, 320, 378, 379
furcã 45, 46, 96, 190, 192, 234, 256,
298, 337, 343
furnicar 249, 318, 319, 392
furnicã 55, 117, 124, 126, 248, 249,
250, 300, 318, 319, 327, 390, 392 ;
spirt de furnici 318
furnicãturã 318, 319
furnicei 239, 327
furtunã 129, 270
furuncul 99, 230, 239, 327, 330,
336

fus 45, 46, 95, 122, 145, 150, 177,
181, 192, 243, 256, 258, 378, 379,
431 ; ~ de gãsit 200 ; ~ pãrãsit
197, 379
fustã roºie 305

G
gadinã 277
gaidourobhca" (grec.) 329
galben 84, 87, 136, 148, 183, 242,
244, 304, 307, 308, 309, 323, 341,
367, 368, 371, 389 ; (= monedã)
308
galfãd 87
gard 75, 125, 167, 186, 187, 191,
198, 202, 204, 213, 217, 264, 265,
357, 381, 392, 395, 397, 401, 404
gargarã 409
gasene vâglita (bulg.) 217
gastro-enteritã 238, 336
gaurã 113, 117, 141, 177, 390, 400 ;
~ cheii 79 ; ~ de gard 401 ; ~
urechii 84 ; gãurile sitei (ciurului) 252
gavãt 277
Gavril 278 ; ~ (Arh.) 138, 220, 232
gãinaþ 407, 408 ; ~ de cocoº negru
408 ; ~ de gãinã 408 ; ~ de gîscã
408 ; ~ de rîndunicã 408
gãinã 59, 70, 79, 105, 124, 128, 188,
201, 239, 251, 299, 307, 335, 348,
387, 408, 416 ; ~ neagrã 47, 61,
169, 203, 379, 393 ; fiere de ~ 307
gãinãþa (a se) 251
gãlbenuº 105, 242, 321, 432
gãlbinare 62, 105, 225, 226, 238,
242, 307, 308, 309, 318, 328, 336,
354, 371, 388, 389, 399, 402, 410 ;
~ neagrã 402
gãlbinele 307
gãligan 52
gãoace 44, 115
gãrgãun 433
gãsit (de) 378 ; ac de ~ 200, 378 ;
aþã de ~ 200 ; ban de ~ 96 ;
biciuºcã de ~ 378 ; ciolan de ~
65 ; cuþit de ~ 197, 378 ; dohot
de ~ 378 ; fier de ~ 300, 378 ;
funie (curmei) de ~ 200, 378 ;
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fus de ~ 200 ; hîrcã ~ã 265 ;
mãmãligã de ~ 378 ; pieptene
de ~ 378, 379 ; potcoavã de ~
44, 197, 378
geam 79, 215, 366
geanã 76, 91, 123
Gelasius 132
gemãrluialã 238
gemeni 105, 117, 168, 169, 248,
268, 321, 360, 361
Genou (St.) (fr.) 230, 263
genunchi 101, 120, 126, 133, 150,
176, 230, 254, 346, 347, 401, 408
germe venu de Satan (fr.) 273
Gesegnet (germ.) 272
Gewürm (germ.) 277
gheaþã 91, 130, 255
gheb 239
ghebos 321
ghem 53, 120, 160, 188, 191
ghemiº 52
Gheorghe (Sf.) 175, 178, 203, 228,
247, 264, 334, 365, 411
ghib 239
ghibirdic 52
ghimpe 162
ghindoc 52
ghoram kakshus (ind.) 209
gingie 130, 347
gingivitã 237, 238
gîlci 18, 65, 104, 130, 147, 237, 255,
316, 325, 326, 335, 337, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 358, 359, 370,
371, 373, 387, 408, 409
gînd 149, 191, 194, 200, 207, 271,
298
gîndac 201, 243 ; ~ de mãtase 215,
300
gînganie 291, 265
gîngav 78, 111
gînsac 194 ; fiere de ~ 308
gîrlã 107, 328, 422, 424
gîscã 257, 299, 408
gît 64, 65, 80, 99, 100, 109, 121,
132, 163, 185, 188, 197, 221, 222,
223, 224, 228, 237, 242, 255, 259,
261, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 284, 298, 302, 305, 308, 312,
313, 314, 315, 316, 319, 321, 325,
326, 327, 329, 330, 335, 346, 373,
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385, 388, 389, 392, 394, 395, 404,
408, 409, 417, 418, 422, 423, 424,
433 ; ~ul strîmb 79 ; durere de ~
409 ;
gîtlan de lup 100, 197
gîþã 69
glas 42, 43, 55, 108, 109, 124, 133,
179, 226, 265, 347, 362
Glaucom 241
glavã 65
globul ochiului 76, 104
glueiva (grec.) 272
gogoaºã 76, 391
gol: cu capul ~ 53 ; cu picioarele
goale 250 ; în pielea goalã 168,
169, 176, 386
Golåo (bulg.) 274
Golescu (Iordache) 206, 207
gologan 201, 335, 383, 416
gonoree 238
gorica (srb.) 272
gorska bolest (srb.) 272
gospodica (srb.) 278
gospodska bolest (srb.) 273
Grabnica 273
grai 17, 18, 47, 51, 64, 91, 109, 251,
271, 338
grajd 70, 178, 264, 266
grangur 253, 309
grapã 178, 302
Graue (der) (germ.) 277
Grauhans, Grauhund (germ.) 277
graur 47
grãnuþ bun, grãnuþlu aþel bunlu
(arom.) 273
grãsime (de broascã) 316
grãunþe 322, 388, 398
grea: a purcede ~ 101
greaþã 165, 238, 242
greul pãmîntului 278
Grigore Teologul (Sf.) 229, 230
grindinã, v. piatrã
grîne 215
grîu 89, 118, 178, 194, 196, 204, 259,
297, 301, 322, 355, 370, 385, 432
groapã 152, 169, 175, 177, 179, 181,
197, 236, 261, 352, 353, 392
gropiþã 88
Grozav (a) 413 ; ~ul 149
Grozea 413
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groznica (bulg., srb.) 171
grumaz 101, 170, 194, 248, 264,
329, 346
gunoi 75, 120, 131, 176, 197, 252,
253, 258, 320, 378, 398, 427, 428
gurã 17, 58, 59, 60, 63, 87, 89, 90,
92, 99, 101, 102, 103, 104, 106,
108, 109, 130, 131, 139, 140, 149,
150, 175, 177, 178, 184, 189, 190,
198, 201, 204, 205, 219, 220, 221,
233, 242, 249, 250, 252, 253, 256,
259, 271, 280, 281, 283, 292, 298,
300, 313, 316, 317, 320, 321, 322,
329, 333, 337, 345, 346, 365, 366,
375, 376, 393, 401, 408, 416, 426,
428 ; ~ în jos 176, 185, 192, 217
gurar 238
gurgui 116
guºã 104, 237, 255, 276, 290, 298,
312, 319, 333, 335, 359, 397, 404,
417, 425
guºarniþã 239
guºter 121, 237, 327, 335, 426
gutã 65, 238
gutunar(i) 237
guturai 84, 110, 237, 255, 329, 378,
383, 384

herpes 239
hiavrã (arom.) 99, 388
hidropizie 237
hilinduneaua (arom.) 292
hiperclorhidrie 238, 336
hipopotam 291
hîrb 58, 197, 198, 408
hîrca (ã) 68 ; ~ de cal, de vitã 265
hîrtie 100, 156, 164, 384, 394, 419,
420, 421, 422, 423, 425
Höchste (das) (germ.) 272
hodorogit 402
hoit 52, 393
hojmalãu 52
holbat 77
holerã 159, 160, 166, 167, 168, 169,
239, 325, 327, 336
Holzhund (germ.) 277
horã 175, 176, 184, 185, 262, 333,
356
horn 182
hotar 93, 145, 164, 167, 175, 177,
194, 288, 289, 380, 384, 390, 392,
393, 402, 414
hoþ 72, 124, 298 ; ~ul 277
huhurez 176
hulub 310

H

I

hady (ceh.) 229
hadyna czorna (rut.) 278
hainã 83, 85, 178, 259, 261, 262
Han-Tãtar 146
Haralambie (Sf.) 170, 230
Haritonul 232
Harnicele 183
Hata (ceh.) 229
hãlãciugã 69
Hässliche (der) (germ.) 277
Heid (germ.) 274
Heidetier, Heidewolf (germ.) 277
helge 426
helidonia 292
hematitã 307
hemeralopie 241
hemiplegie 240, 336
hemoragie 306
hemoroizi 238, 336
hernie 240, 392

Ia Ciumei 166
iapã 117, 265, 366 ; cãpãþînã de ~ 265
iarba (ã) 57, 93, 99, 178, 184, 185,
195, 205, 211, 212, 236, 249, 258,
270, 293, 347, 348, 349, 351, 384,
402 ; ~ cîinelui 292 ; ~ lui Tatin
306 ; iarbã mare 70 ; iarba mîþei
292 ; iarba rîndunelei 291
ibis 291
icoanã 157, 221, 269, 287
icter 238, 336
idol 152, 156
idropizie: v. hidropizie
idu (cuman) 279
ied 215
iederã 383
Iele 100, 107, 142, 183, 184, 185,
186, 187, 258, 263, 264, 279,
281, 285, 288, 332, 335, 344,
428 ; ~lor 282
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iepure : carne de ~ 303, 324 ; fiere
de ~ 119 ; inimã de ~ 60, 324 ;
ochi de ~ 312 ; picior de ~ 197 ;
piele de ~ 60 ; sînge de ~ 60,
303, 324 ; testicule de ~ 323 ;
unturã de ~ 300
iepuroaicã 303, 323
ierburi 141, 378
Ieronim (Sf.) 132
iertãciuni 135, 136, 137, 138
iesle 70
ieºire afarã (cu sînge) 238
igienã 74, 101, 115, 129, 130, 161,
246
igliþã 235, 259, 339
Ignacia, Ignacio (port.) 274
Ignat 232, 250, 365
Ilie (Sf.) 129, 140, 144, 228, 298,
334
im, imalã 84
impetigo 239, 258, 336
imposibilitãþi 342, 375
impotenþã 238, 336
imprecaþie 70, 205, 209
in 399 ; fãinã de ~ 119
incontinenþa urinei 238, 336, 407,
412
indigestie 99, 238, 336
inel (e) 173, 204, 205, 268, 313,
329
inelar 266
inimã 39, 46, 47, 60, 62, 106, 150,
151, 154, 160, 163, 174, 176, 177,
178, 181, 184, 196, 197, 217, 236,
237, 238, 267, 298, 304, 305, 311,
314, 324, 344, 345, 346, 352, 360,
363, 364, 377, 384, 389, 414, 433 ;
~ de broascã 46, 267, 314 ; ~ de
iepure 60, 324 ; ~ de mort 196 ;
~ de porumbel
197 ; ~ de
privighetoare 105, 319 ; bãtaie
de ~ 62, 389 ; pe ~ goalã 106
injectaþi (ochi) 210
insecte 99, 223, 265, 266, 388
insolaþie 240, 328, 333, 336, 397,
427
insomnie 240, 255, 319, 336, 387,
388, 396, 419
instinctul animalelor 290-292
interdicþia numelui bolii 270-273
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intoxicaþie 239
invidie 208, 214
Ioan (Sf.) 228, 231, 232
Ioan de toamnã (Sf.) 284, 285
Ioan Gurã de Aur (Sf.) 220, 221,
285
Ion Voina (Sf.) 285
Iordan (fîntîna lui ~ , rîul lui ~)
359, 363, 364, 405
Iosif (Sf.) 157
Irod 172, 173
Ispas 129
istericale, isterie 134, 240
istiþã, istriþã 339, 340
Isus 51, 133, 134, 141, 143, 178,
227, 281, 343, 361, 420, 422
iþ: ~ pãrãsit 125, 392 ; iþe 166, 299
Iude(le) 183, 186
Iulita (Mc.) 231
Izbitorul 149
izbiturã 148, 364
izdat 148, 150, 238, 242, 288, 336,
344, 345, 370, 394, 434
izmã broºteascã, izmã creaþã 91
izvor 57, 208, 212, 216, 367, 380,
412
Izvorul Tãmãduirii 287

Î
îmbãiera (a) 109
îmbãta (a se) 372
îmbãtrîni (a) 69, 78, 145
îmbogãþi(re) 18, 112
îmbolnãvi(re) 104, 107, 142, 200,
232, 236, 244, 247, 317, 333, 392,
412, 428
îmbrãca (a se) 85, 260, 384 ; ~ pe
dos 204
îmbrãcãminte 89, 262, 310
îmbuca (a) 117
îmbucãturã 100, 102, 103, 117, 228
împãrãteasã 53, 184 ; Împãrãtesele
183
împãrtãºanie 97
împeliþat 54
Împeliþatul 146
împleti (a) 69, 102, 153
împrumuta (a) 255
împunge (a) 235, 320, 333, 406

452

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

împuºcare 406
înapoi 128
înãbuºealã 243
înãbuºi (a) 132
înãduºealã 237
înãduºi (a se) 297
încãleca (a) 147, 376
încãlþa (a se) 127, 256 ; ~ pe dos
203 ; încãlþat 128
încãlþãminte 127, 219, 262
încheieturi 65, 99, 140, 217, 234,
242, 287, 316, 319, 324, 346, 433,
434
Închinarea Sfintei Cruci 231
încinge (a se) 260, 269
încleºtat 90, 352
Încornoratul 144, 146
încreþirea pãrului 71
încruciºa (a) 77, 126 ; ochi încruciºaþi
77
încuia (a) 300, 319, 320, 405
încuiere, încuieturã 238, 336, 378,
405
îndãrãt 77, 79, 80, 341, 381, 423
în-de-soare 333, 336, 427
îndrãcit 134, 145, 160, 285
înec, îneca (a se) 139, 157, 180, 202,
228, 229, 230, 268, 345, 375, 377
înecãciune 237, 336
Înfiorãtorul, -toarea 149, 154
îngãlbeni (a) 309, 399
îngemãnate (poame) 105, 321
înger 51, 86, 94, 136, 137, 139, 143,
144, 145, 180, 312, 377 ; ~ul
morþii 138, 413
înghiþi (a) 104, 106, 136, 298, 410
înghiþiturã 91, 107, 117
îngropa (a) 57, 75, 165, 167, 169,
174, 175, 177, 179, 180, 196, 198,
322, 392, 393, 416
îngropãciune 120
înhãma (a se) 168
înjurãturã 156
înnebuni (a) 103, 185, 187, 233
înnoda (a) 75, 145, 404, 405
înnodare simbolicã 404
înnoi (a se) 96, 306, 328, 422, 423
însãnãtoºire 79, 84, 244, 312, 412
însãrcinatã (e) 71, 74, 77, 81, 83,
85, 97, 100, 105, 108, 109, 110,

111, 117, 126, 175, 188, 189, 235,
253, 254, 255, 257, 269, 300, 302,
303, 308, 321, 322, 330, 429
însura (a se) 68, 72
înºelarea demonului bolii 411-415
întîlnire 103, 176, 184
întîlnit 147, 148, 149, 151, 152, 159,
170, 185, 187, 191, 215, 362, 363,
380
întîlniturã 288, 364, 380
întîmpinat 152, 189, 238, 288, 335,
432
Întîmpinãtorul 149
întîmpinãturã 432
întîmplarea (a descoperit leacurile)
379
întoarce (a) 111, 116, 134, 142, 163,
175, 203, 217, 229, 351, 366, 380,
381, 382, 390, 393, 394, 395, 396,
411, 414, 422, 425, 433 ; ~ capul
90 ; întoarcere din cale 45
întors 335 ; ~ de la þîþã 175
într-un picior 39, 40, 41
întunchinãturã 238
întuneric 79, 342, 428
înþãrcare 118, 175
înþepa (a se) 85, 132, 199, 219, 235,
407
înþepãturã 63, 87, 316
învia (a) 139, 140, 322, 385, 392
Înviere 55, 62, 269
învîrticuº 72

J
jeguialã, jerãgai 238, 336
jertfã 132, 162, 169, 388
jig 238, 336
jiganie 152, 277
jigãraie, jighirealã 221
joc 47, 65, 95, 97, 168, 173, 176,
184, 185, 186, 187, 188, 220, 265,
273, 356, 358, 384
joi 67, 124, 125, 244, 252, 255, 334,
343 ; ~a-iepelor 233, 255 ; ~-mari
227, 233, 247, 334
Joimãriþã 187, 227
jolnã 237, 335, 352
juca (a) 144, 173, 184, 256, 316
jucãuºul 278
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Jud (germ.) 274
judecatã 335
jug 168, 257, 259, 370
juliturã 240
jumãri 416
junc: fiere de ~ 119
junghiu 60, 85, 89, 134, 146, 151,
202, 234, 242, 256, 282, 320, 356,
378, 385, 395, 404, 408, 419, 433,
434
Jupiter 156
Jupînesele 183
jupui (a se) 149, 181, 267, 313, 314
jupuialã 238, 336
jupuit de viu 60, 228
jupuiturã 240
jurãmînt 55, 95
Justinian 161
alagavqi (grec.) 273

K
kaluari (bulg.) 188
kámennjak (srb.) 277
ki-du (bret.) 277
Kind (germ.) 274
Kindlweh (germ.) 272
ki-nos (bret.) 277
Kloane (germ. dial.) 274
kozij djavol (bulg.) 271
körmös csuka (ung.) 276
Krankheit (die heilige ~, die schwere ~)
(germ.) 272
krasa (srb.) 278
kumá, kumaná (rus.) 171
kumtër (alb.) 277
Kujla, Kulenka, Kulju (bulg.) 274
kutyúka (ung.) 276

L
la (a se) 70, 126, 234, 235, 249
labã 198
lacãt 319, 320, 378, 405
Lachfeuer (germ.) 272
lacrimã 79, 80, 81, 191, 244, 302,
362
laida cosa (sic.) 273
lamoste 238, 336
lanþ 157, 170, 172, 230, 260, 300
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lapte 62, 81, 87, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 125, 131,
193, 211, 216, 220, 283, 306,
309, 317, 343, 367, 368, 369,
372, 373, 392, 408, 431 ; ~ de
mãgãriþã 329 ; ~ de vacã 216 ;
~le de þîþã 115-119, 309
Lari 102
laringitã 237
laudã 207, 208, 219, 222, 293 ;
lãuda (a) 159
layjalgk (est.) 279
Lazãr (Sîmbãta lui) 233
lãcrãmioare 310
lãicer 385
lãmîie 307
lãsata, lãsatul secului 83, 285, 301,
323 ; ~ de brînzã 110
lãstar despicat 391
lãtãuº 255
lãut 66, 67
lãutoare 67, 70, 97, 130, 176, 234,
258, 299, 326
lãutar 176, 184, 265
lãuza (e) 57, 58, 70, 78, 116, 117,
118, 188, 221, 222, 224, 258, 260,
311, 323, 392 ; lãuzie 118
leac 17, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68,
87, 98, 99, 106, 110, 118, 119,
125, 126, 141, 143, 148, 184, 185,
186, 192, 201, 236, 245, 249, 267,
281, 283, 284, 285, 290, 292, 293,
297, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 319, 320, 322, 324, 325,
326, 327, 329, 331, 332, 333, 335,
340, 341, 343, 365, 366, 369, 379,
380, 381, 389, 391, 392, 396, 403,
407, 408, 409, 410, 416, 418, 421,
424, 426, 428, 431, 432 ; originea
~urilor 289-294 ; ~uri bãbeºti
294 ; ~uri de la morþi 416-417 ;
~uri imposibile 426 ; ~uri sfinte
286-288
leagãn 18, 100, 188, 190, 223, 260,
426, 431 ; legãna (a) 190, 191,
388
legare simbolicã 221, 404
legat 82, 96, 121, 157, 170, 235,
238, 255, 261, 263, 266, 268, 336,
385, 394, 404, 417
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legumã 215
lehuzie 343
Leliþa, Leliþele 171, 172, 239
lemn 68, 85, 110, 115, 129, 156,
157, 167, 168, 178, 191, 197, 225,
234, 235, 244, 253, 254, 256, 263,
269, 288, 320, 326, 328, 333, 347,
367, 368, 371, 378, 379, 390, 410,
431 ; a tãia ~e 235, 253 ; ~ sacru
115
leneº 300
lepãda (a) (= a avorta) 74, 151, 193,
379
lesbeteg (ung.) 277
lespede 333
leº 52
leºie 233, 234, 235, 251, 252, 256
leºin 240, 406
leu 153
leucã 311
leucom 241, 336
leuºtean 184, 263, 327
leziuni 240, 336
libaþie 107
licurici 266, 300, 312
lihája bolest¹, lihája bolezn¹ (rus)
272
liliac 60, 144, 153, 197, 198, 265 ; ~
alb 309 ; aripã de ~ 265 ; labã
de ~ 197 ; sînge de ~ 60
limbã 85, 89, 97, 98, 104, 109, 111,
131, 197, 198, 205, 238, 248, 253,
271, 275, 279, 328, 337, 346, 347,
360, 416, 424 ; ~ de broatec 46 ;
~ de ciocîrlie 109 ; ~ de rãþoi
197 ; ~ prinsã 100, 105, 111,
235 ; ~ descîntecelor 337-341
limbrici 238, 336, 359, 360
lin 63, 73
linge (a) 56, 96, 97, 101, 111, 112,
117, 411
lingoare, lungoare 132, 160, 205,
226, 230, 231, 239, 242, 263, 264,
273, 287, 336, 362, 364, 377
lingurã 39, 117, 122, 258, 328, 333,
378, 410
linte 105, 205, 311, 355, 426
lipi (a) 77, 85, 105, 178, 259, 285,
354, 390
lipitoare 132

lipiturã 151, 182, 240, 259, 285,
354, 358
Lipitorul 149
liaj (bulg.) 387
liºai 239
litiazã renalã 238
liturghie 194, 357
ljutica (srb.) 278
Loazã 146
lobul urechii 85, 268
Lockfeuer (germ.) 272
lãcustã 388
longo (fr. dial.) 278
lopatã 257, 371, 402
lordozã 239
loa bolest, loa pâpka (bulg.) 271,
272
lovi (a): ~re 205, 247 ; ~tã 403 ; ~turã
119, 148, 222, 231, 232, 240
luat de lunã 429
luat din vînt 240
Luca (Apost.) 143, 229
Lucia (Santa) (it.), Lucie (S-te) (fr.)
229
lucra (a) 166, 180, 200, 233, 234,
235, 246, 250, 285
lucrãri oprite 246
lucru (greu) 95
Luda Sreda (bulg.) 233
lues divina (lat. med.) 272
lulea 115, 216, 254, 303, 319
lumbago 240
lumea: ~ cealaltã 96, 97, 115, 122,
123, 234, 235 ; ~ ochilor 76 ;
sfîrºitul lumii 196
lumeþ 112
lumina (ã) 18, 47, 76, 155, 229, 371,
385, 427 ; ~ roºie 305
luminiþã 76
lumînare 129, 180, 205, 236, 270,
288, 379, 391, 393, 401, 403, 408,
416
lumînãricã 307, 395
lunã 176, 198, 213, 312, 348, 396,
427, 428-430 ; ~ nouã 67, 168,
180, 181, 196, 247, 248, 335, 383,
429 ; ~ plinã 430 ; ~ veche 196 ;
cînd creºte ~ 72, 335 ; cînd se
piºcã ~ 430 ; secera lunii 429 ;
luat de ~ 429

INDEX

lunatic 133, 429
lungan, lungãu 52
luni 66, 67, 84, 96 110, 124, 187,
234, 343 ; lunea Rusaliilor 187
lup 43, 73, 100, 144, 153, 170, 174,
197, 198, 229, 239, 276, 277, 300,
304, 326, 373, 375, 413
Lupa, Lupu 413
Lupercalii 132
Lupu (Mart.) 229
lupus 305
lut 68, 84, 93, 135, 137, 138, 140,
141, 183, 197, 198, 220, 298 ;
(= ceara din urechi) 84
Luther 133
luxaþie 240, 328, 336

M
mac 177, 276, 277, 354, 355, 426 ; ~
roºu 305
Macoveii 231
magareäi kaalj (srb.), magareka
kalica (bulg.) 329
magi 46 ; regii ~ 227
magie 196 ; ~ imitativã 74, 113,
115, 300, 301, 302
Mai 56
Maica: ~ bãtrînã, ~ bolilor 165
Maica cãlãtoarea, ~ calea 165, 239
Maica Domnului 67, 74, 80, 103,
128, 143, 149, 193, 214, 227, 235,
281, 283, 284, 285, 313, 332, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 374, 378,
422, 157, 234, 269, 270, 282, 286,
287, 288, 361
maimuþã 47
mai 328, 346
mal 381
mal (le), le grand ~, le haut ~, le ~
des prophètes, le ~ dHercule, le
~ St. Jean (fr.) 272 ; ~ daventure
273
mal caduco, mal del benedetto, mal
maestro, mal male (it.) 272
malarie 239, 267, 312, 314, 389
male: quel brutto ~, malvagio ~ (it.)
272
ma\yj (tot) (rut.) 277
Mama huciului 189
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mamã 74, 108, 109, 182, 183, 219,
333
mamelã, v. þîþã
mamifere 59, 264
manã 174, 178, 194, 196, 264
march-bird (engl.) 276
mare: oameni mari 367
Maria 166
marmurã 177, 360, 379, 393
Marte 285
martie 268, 275, 276, 277, 278, 317,
327
Martin : moº ~, nenea ~ 278, 279
marþi 100, 117, 166, 186, 233, 244,
286, 308, 343, 374
marzaruola (it. dial.) 262
masã 102, 251
maslu 53, 196, 244, 245, 286
matcã (de iepuroaicã) 323
maþe 55, 59, 197, 235, 320, 346
Mavra (S-ta) 229
mazãre 104, 105, 171, 311, 354,
383
mãceº 178, 391, 400
mãcina (a) 118, 147, 322
mãduvã (de bou) 59
mãgãdan, mãgãdãu 52
mãgar 110, 329, 387
mãgãreascã (tuse) 110, 237, 329,
387
mãgãriþã (lapte de) 329
Mãiestre 284 ; ~le 285
mãlai 276, 332, 419, 426
mãmãligã 53, 99, 104, 108, 130,
131, 253, 255, 256, 257, 328, 369,
387, 388, 402
mãr 150
mãrãcine 384
mãrcaviþã 238
mãrgãritar 80
mãrgãritãrel 238
mãrgean 307
mãrgele 80, 185, 223, 263, 266, 267,
268
mãrgicã 269, 397 ; mãrgica cucului
223
mãrin 299, 352
mãritiº 66, 71, 72, 102, 103, 124,
126, 182, 196, 227, 333, 374
mãrþiºor 261
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mãsea (de mort) 416
mãsele (durere de) 125, 147, 228,
236, 237, 254, 317, 326, 336, 346,
416, 417
mãsura (a), mãsurã 93, 125, 197,
385, 386, 392, 401, 404
mãtanie 331, 396
mãtase 85, 153, 172, 215, 299, 374,
379, 393, 404, 426 ; ~ galbenã
308, 402 ; ~ neagrã 308, 402 ; ~
roºie 198, 221, 305
Mãtãhala 165
mãtrãgunã 251, 375
mãtreaþã 235, 239, 256
mãtrice 150, 238, 356, 360, 362, 375
mãtura (a) 120, 126, 131, 154, 164,
176, 183, 190, 226, 251, 252, 258,
269, 270, 300, 311, 347, 356, 371,
377, 378, 392, 402, 406, 407, 420,
428
mãturã 53, 74, 75, 153, 173, 199,
203, 345, 355, 379, 427 ; ~
pãrãsitã 197, 377
Mãtuºica, Mãtuºile 171, 239
medici 118, 125, 228, 290, 294, 303
medicina misticã 132
medvìdi (slav.) 279
mei 177, 355, 402, 426
melc 39, 105, 198, 321 ; ~ii ochilor
76
melesteu 104
meliþã 176
menstruaþie 56, 57, 58, 258
mercur 202 (vezi argint viu)
merge (a) 45, 87, 103, 109, 125,
127, 128, 160, 172, 180, 194, 203,
292, 298, 300, 343, 357, 360, 366
mers 128
Meszkà (lit.) 279
metale 223, 260, 262
metanii 381
meteahnã (e) 56, 210, 251
meteorologie 54, 87, 130
mezin 98, 122, 360
miazãnoapte, miazãzi 136, 251, 397,
413
Mice (srb.) 274
Michiduþã 146
miel 159, 160, 161, 215, 216, 348,
357, 400

miercuri 67, 125, 391, 66, 124, 186,
234, 235, 261, 286, 308, 343 ;
Miercurea strîmbã 233, 334
miere 215, 279, 344, 373, 408, 419,
420, 421
mierele 364
mieriu 77
miezul nopþii 145, 159, 168, 175,
180, 184, 319
Mihail (Arh.) 138, 157, 189
Mihail ºi Gavril (Sf. Arh.) 232
mijloc: dureri de ~ 236, 240, 248,
254
Milostivele 183, 184, 186, 342
Milostîvnice 332
Miluitele 183
mincinos 71, 184
minegoci 226, 241
mineral(e) 260, 304, 379
minte 52, 185, 226, 300, 346, 375,
382
minþi (a) 91
minunaþi (oameni) 366, 367, 368
mir 287, 373
mira (a se) 18, 82, 211, 213, 217, 427
Mirãtorul, -toarea 149
mire 119, 126, 204, 214, 298, 379
mireasã 80, 81, 119, 121, 126, 204,
214, 298, 379
miriºte 248
miros: ~ din gurã 131 ; ~ul din nãri
110
misticismul numerelor 431
miºulie 238
Mienjka, Mika (rus.) 279
Mititelul 146
mitologie 107, 131, 143, 186, 189,
193, 279, 285
Mîie pe unde-a-nserat 146
mîlcaviþã 238, 335, 434
mînã 55, 90, 95, 99, 116, 119-122,
124, 126, 127, 130, 185, 197, 249 ;
~ de mort 298
mînãturã 432
mînca (a), mîncare 71, 79, 85, 88,
100, 111, 115, 117, 118, 131, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 300,
321
mîncãrime 121, 201, 239
mîncãturã 238 ; ~ de inimã 352
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mînce-l-coca 238, 271
Mîndrele 183
mînecã 89, 123, 261, 262, 429
mînios 299
mînz 175, 215, 221, 224
mîþ 60, 189, 197, 257, 292, 321,
347, 407
mîþiºor 129, 263
moalele capului 68, 328
moarã 113, 117, 118, 147, 216, 322 ;
~ pãrãsitã 145 ; stropi de la ~
197, 216
moarte 18, 47, 73, 80, 81, 83, 101,
119, 132, 142, 155, 159, 160, 161,
163, 171, 174, 177, 178, 225, 226,
227, 231, 236, 244, 245, 256, 257,
260, 268, 273, 293, 334, 406, 411,
418 ; ~a calului, ~a cailor 76 ; ~a
neagrã 161
moaºã 69, 401
moaºte 156
modîlcã 240, 351
moiºte 76
moleþi 243, 328, 362
moliftã 118, 145, 286
molimã 168, 169
molipsi (a se) 263
molitvã: v. moliftã
molitvelnic 152
monedã 204, 223, 268, 305, 384
mora (srb.) 179
morbus major (lat. med.) 272
morcov 307, 399
mormînt 47, 152, 157, 174, 175,
177, 178, 179, 180, 181, 197, 198,
287, 298, 385, 386, 393, 402, 412,
416, 433
moroi 76, 90, 132, 142, 150, 151,
154, 179, 180, 181, 281, 283, 363,
367, 368, 369, 372
mort 65, 67, 71, 73, 76, 82, 93, 99,
127, 152, 158, 174, 176, 177, 178,
181, 196, 197, 198, 236, 245, 264,
298, 379, 385, 386, 388, 393, 405,
416, 417
mortãciune 52
morvã 239
Moº Ajun, Moº Crãciun 227
mosafir: v. musafir
moºoroi: v. muºuroi
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moþ 69, 72
movilã 384
mreanã 309
mrska bolest (srb.) 272
mucenici 226, 227, 230, 246, 433
mucos 81, 105, 321
mudra eñska (vend.) 218
mulge (a) 119, 368
Muma-pãdurii, Mama-pãdurii 189,
190, 191, 192, 240, 259, 288, 336,
344, 345, 377, 384, 406
munte 156, 189, 269, 272, 368, 375,
414
murdar 120, 131, 163, 258
muri (a) 62, 67, 68, 73, 79, 85, 89,
96, 108, 112, 115, 119, 120, 138,
164, 169, 172, 174, 175, 180, 181,
182, 226, 233, 235, 236, 244, 256,
257, 309, 326, 387
musafir 92, 103, 134, 271, 354, 385
muscã 81, 89, 188, 189, 201, 374 ; ~
de cal 410 ; ~ la nas 81
muºca (a) 87, 108, 202, 250, 264,
304, 320, 341, 359, 424, 426, 433
muºcãturã 56, 108, 229, 276-277,
320 ; ~ de cîine 341 ; ~ de cîrcãiac
320, 426 ; ~ de lup 304, 326 ; ~
de nevãstuicã 304, 426 ; ~ de
ºarpe 340, 341, 359, 377, 425 ;
~ de þînþar 99 ; ~ de viespe 99
muºeþel 184
muºuroi 124, 126, 248, 249, 318,
327, 394
mut 78, 105, 108, 109, 134, 152,
185, 298, 321, 373, 374
muþenie 321
muþeºte 169, 393
muþi (a), cf. amuþire

N
Nachtigall (germ.) 277
nevi 240, 336
Naiba 146
napnigua (srb.) 276
nas 60, 75, 84, 110, 130, 149, 198,
201, 216, 217, 219, 237, 252, 271,
345, 346, 347, 383, 404, 419, 425 ;
sînge din ~ 75, 216, 258, 266,
306 ; a-ºi sufla ~ul 384
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nastup (srb.) 272
nasture 111
naº, naºã 72, 100, 109, 274
naºtere 69, 111, 116, 163, 179, 182,
194, 198, 203, 207, 213, 220, 227,
260, 269, 275, 294, 302, 391, 403,
405, 428 ; ~ grea 257, 405 ; ~
din nou 391, 400
Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul 231
naturã 136, 143, 224, 286
nãbãdãi, nãbãdaicã 240, 272
nãglugã 237
nãjit 130, 146, 147, 237, 238, 241,
284, 336, 356, 362, 368, 370
nãpaste 66, 73, 104, 124, 235
nãri 81, 82, 88, 177, 326
nãtîng 116, 145, 153
nãvalnic 263
nãvîrlii 272
Neagã-rea 146
neam 225, 227
nebotezat 80, 127, 179, 180, 274
nebunealã, nebunie 230, 240
necernut 131, 253
Neculai (Sf.) 232
necurat 57, 90, 97, 131, 133, 134,
146, 148, 155, 179, 180, 181, 188,
189, 193, 263, 271, 274, 287, 342,
345, 346, 347, 349, 355, 356, 403,
407, 419 ; Necuratul 139, 142,
146, 149
nedormire 240
Nefãrtache, Nefãrtatul 146
neg, negel 60, 61, 62, 64, 65, 240,
257, 301, 317, 318, 322, 336, 382,
383, 385, 387, 391, 394, 395, 396,
399, 409, 411
negru 388 ; armãsar ~ 177, 181 ;
cîine ~ 144, 203, 248, 277, 347,
387 ; ficat ~ 310 ; gãinã ~ 47,
61, 169, 203, 379, 393 ; noatin ~
310 ; ochi negri 77, 209 ; pisicã
neagrã 60, 144, 157, 248, 310 ;
puicã neagrã 116 ; semn ~ 219
negustor 96
nehéz nyavalya (ung.) 272
neînsufleþit 207, 208, 211, 214, 216,
324, 349, 397
nekama bolest (srb.) 272
Nemilostivele 100

nemîncare 106
nemîncate (pe) 98, 99, 106, 309,
335, 412
nenorocire 179, 199
neoplatonismul 132
nepomenica (srb.) 273, 278
nepomenik (srb.) 273
Nepomenitele 183
nepomenue (srb.) 273
Neprietenul 149
neputincios 105, 320, 405, 418
neputinþã 152, 238, 339, 405, 426
nerãsuflate (pe) 91, 108
nespãlat 131, 163, 259, 335, 359,
409 ; pe ~e 335
Netehîrsul 146
nevastã 209, 227
nevãstuicã 47, 197, 304, 320
nevãzut 131, 144, 145, 149, 152
nevoie 157
nevralgic: dureri ~e 300 ; nevralgie
240
Hiovlao" (grec.) 277
nisip (în bãºicã) 238
noapte 70, 73, 78, 79, 82, 105, 107,
109, 111, 152, 157, 164, 168, 169,
174, 175, 176, 177, 178, 180, 181,
182, 183, 185, 188, 190, 192, 196,
198, 199, 203, 234, 242, 251, 252,
258, 262, 275, 277, 287, 298, 300,
302, 310, 319, 335, 337, 377, 387,
392, 394, 396, 411, 412
noatin 310
nod 52, 145, 183, 221, 261, 319,
322, 324, 325, 326, 394, 399, 404,
432
Nodea 146
nor 137, 152, 164, 195, 229, 372
noroc 67, 69, 83, 84, 88, 101, 103,
112, 125, 220, 262, 263, 265, 267,
297, 300, 403, 430 ; ~ul casei 403
norocos 262
noroi 219, 220, 300
Not (die schwere) (germ.) 272
nou: v. oalã
nouã 154, 169, 172, 183, 197, 204,
216, 217, 218, 265, 268, 287, 300,
312, 314, 320, 323, 328, 332, 333,
335, 349-354, 377, 378, 379, 380,
381, 383, 393, 394, 403, 405, 406,
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412, 431-433 ; ~zeci ºi nouã 148,
153, 154, 172, 433, 434
nou-nãscut 85, 117, 219, 220, 221,
268, 269, 274, 275, 299, 400, 401
nuc 75, 400 ; frunze de ~ 56, 70
nucã 115, 254, 261, 393, 395 ; coji de
~ 254, 303 ; ~ în trei dungi 379
nuci 115, 118, 256, 263, 355, 383,
394
numãra (a) 64, 75, 276, 426 ; ~
de-a-ndãratele 217, 396 ; ~ stelele 257, 396
nume 91, 107, 114, 135, 136, 142,
144, 146, 147, 148, 161, 164, 166,
171, 179, 185, 186, 189, 191, 199,
227, 237, 246, 270, 271, 274, 277,
278, 287, 324, 330, 385, 412, 413,
414, 416 ; ~le copilului 109 ; ~
de animal 275, 279 ; nume eufemistice 165, 183, 273, 279 ; ~le
lãuzei 275 ; schimbarea ~lui 287,
412-414 ; nume interzise, vezi
tabu
nun 80
nuntã 135, 374
nudá (rut.) 272
nyavalya, nyavalyatörés (ung.) 272

O
oaie: sînge de ~ 60
oalã 71, 197, 198, 218, 244, 254,
255, 320, 327, 368, 371, 377, 379,
395, 400, 406 ; ~ furatã 200 ; ~
nouã 109, 243, 303, 380, 385,
392, 393, 396
oaspeþi nepoftiþi 277
obiecte: ~ cu care se vrãjeºte 197 ;
~ întrebuinþate la descîntat
377-379 ; ~ sfinte sau sfinþite
269, 270
oblojealã 408
obraz 54, 58, 62, 79, 85, 87, 88,
104, 119, 130, 163, 171, 217, 230,
235, 240, 247, 257, 284, 306, 346,
406, 421
obrintealã, obrintit 370
ocarã 96, 270, 275, 277
ochi 58, 61, 62, 64, 77, 80, 94, 98,
100, 119, 149, 159, 177, 190, 197,
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198, 206, 208, 209, 213, 217, 221,
222, 223, 226, 235, 241, 249, 250,
251, 252, 266, 287, 292, 303, 312,
318, 327, 330, 338, 345, 346, 347,
358, 375, 408, 409 ; ~u (ãl) mort
76 ; ~ negri 77, 209 ; ~u (ãl) orb
76 ; culoarea ~lor 77 ; cu ~i
închiºi 297 ; ~ de ºoarece 265 ;
corp strãin în ~ 98, 119, 338 ;
boli (dureri) de ~ 73, 100, 118,
229, 251, 252, 286, 292, 312, 316,
336
odãjdii 286, 345
odolean 184
odolo÷ 64
oftalmie 241, 336
ofticã 62, 104, 107, 237, 257, 335,
347, 387, 409, 410, 417
ogar 189, 375-376
oglindã 57, 78, 79, 108, 112, 210,
220, 252, 253
ogor 70
ogrinji 70
Ohrwurm (germ.) 330
oiþã (bot.) 310
ojig 238, 336
okamenica (srb.) 278
olog, ologealã, ologi (a) 93, 132, 180,
185, 187, 190, 191, 229, 233, 240,
251, 279, 285
om: ~ mare 85, 149, 367 ; oameni
mari 367
oman 70
omeag 263
omidã, omizi 57, 201, 265
Ona (srb.) 279
opãrealã 240, 228, 230
Opîrlia 231
oprirea udului 404
orb 93, 134, 250, 252 ; ~i (a) 225,
226, 318, 428 ; ~ul gãinilor 241,
310, 312
orbalþ 239, 272, 336, 358, 362, 366,
367, 368, 369 ; cf. brîncã
Orbitele 76
ordás (ung.) 277
oreillère (fr.) 330
orfan 164
Origenes 132
orz 222, 386, 398, 432

460

FOLCLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT

os 53, 64, 112, 113, 114, 228, 268,
339, 362, 364, 366, 393 ; ~ de
gãsit 65, 378 ; ~ de mort 65 ; ~
de ºarpe 251 ; ~ de vitã crãpatã
65, 197, 265, 300 ; ~ pãrãsit 378,
393 ; ~ rupt 59 ; ~u (ãl) mort
76 ; ~ul iepurelui 320
oscior 64
osficã 237
Osiris 155
otavã 184
otitã 146, 237, 241, 336
otoree 241
otrãvire 239, 408
oþel 113-114, 149
oþet 316-317
ou 105, 106, 116, 118, 125, 201,
203, 223, 242, 267, 297, 320, 321,
384, 391, 392, 410, 421 ; ~ de
broascã 249, 315, 318 ; ~ de broascã þestoasã 324 ; ~ de conochifteriþã 324 ; ~ clocit 394 ; ~ de
curcã 322 ; ~ de gãinã neagrã
379, 393 ; ~ de vrabie 91 ; ~ roºu
87, 215, 247, 248, 254, 306, 323
oua (a se) 79, 252, 257
Ouen (St.) (fr.) 229
ouºoare 105, 223, 267
ovåij djavol (bulg.) 271

P
padavica (srb.) 272
pagubã 45, 57, 121
pahar 107, 108, 155, 216, 217, 218,
245, 307, 308, 422, 433
pai 89, 420 ; paie 43, 44, 93, 114,
166, 180, 182, 249, 318, 319, 378,
387, 432
pajiºte 184
Palilii 248
palmã 39, 75, 86, 94, 99, 111, 112,
120, 121, 123, 139
palpitaþii 237
paltin 129
paludism 239, 273, 312
panariþiu 240, 273
panã 257, 299 ; pana zburãtorului
330
panglicã (= tenia) 238, 336 ; ~ roºie
221

pansament cu ser 59
Pantelimon (Mart.) 231
Papa 132
papa-orelles (cat.) 330
paparoane 305
paparudã 157
papuc 145, 237, 262, 371
papurã 402
par 166, 167, 174, 177, 186, 204,
217, 236, 244, 264, 286, 301, 397
para 259, 262, 327, 328, 354
Paracelsus 310, 311
paracliser 109
paralelisme 342, 355, 358
paralizie 240
paraplegie 240
Paraschiva (Cuv.) 232, 334
paratrãsnet 129
parotidã epidemicã 239, 336
pasãre 61, 85, 105, 152, 276, 291,
300, 306, 309, 321, 347 ; ~ albã,
codalbã 372 ; aripã de ~ 105 ;
rînzã de ~ 85 ; sînge de ~ 61, 62
pas de guérison (fr.) 278
Paºti 22, 55, 79, 87, 88, 129, 201,
215, 233, 247, 248, 250, 251, 254,
255, 256, 285, 287, 299, 300, 301,
306, 323, 429
pat 58, 82, 101, 113, 116, 117, 127,
142, 174, 182, 215, 236, 238,
255, 256, 258, 305, 308, 336,
407, 412
patã 219 ; pete 57, 79, 88, 120,
240, 244, 306, 318, 322
patrahir 286
patruzeci ºi patru 433
patte grise (fr.) 277
Pavel (Apost.) 264, 414
paza (ã) 44, 142, 203, 335 ; ~ de
deochi 219
pãcat 97, 101, 102, 124, 134, 163,
164, 173, 225, 226, 233, 236, 272,
280, 286, 342, 382, 428
pãcãlirea demonului 414
pãcorniþã 58
pãcurã 58, 197, 317
pãducel 261 ; ~ negru 379
pãduche 130, 234, 239, 257, 410 ; ~
de lemn 410
pãdurarul 277
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pãdure 45, 70, 107, 152, 172, 189,
190, 191, 192, 197, 211, 263, 302,
310, 319, 347, 348, 367, 368, 369,
370, 371, 390, 434
Pãdureanca 189
pãdureþul 273
Pãduroaia 189
pãgîn 102, 132, 133, 134, 143, 208,
230, 273, 274, 277, 278, 285, 288
pãgînism 102, 103, 143, 208, 288
pãianjen 188, 189, 259, 291, 395,
407, 410, 419
pãlãrie 71, 145, 167, 267, 314
pãliturã 240, 336
pãmînt 18, 42, 43, 45, 47, 55, 57,
67, 72, 91, 110, 113, 120, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 149, 150,
151, 152, 153, 156, 157, 159, 164,
166, 167, 168, 169, 170, 173, 175,
176, 177, 178, 179, 181, 184, 185,
192, 195, 196, 197, 202, 206, 211,
215, 217, 219, 225, 226, 235, 243,
245, 251, 254, 256, 263, 272, 278,
286, 302, 309, 318, 320, 322, 327,
333, 340, 353, 354, 358, 359, 362,
364, 366, 367, 371, 382, 389, 390,
391, 392, 394, 396, 399, 411, 420,
427, 428
pãpãdie 56
pãpãlãu 324
pãpuºã 166, 204, 298, 394
pãpuºoi 322
pãr 61, 63, 68-75, 88, 91, 97, 104,
120, 170, 173, 174, 175, 185, 189,
195, 209, 220, 221, 223, 240, 254,
259, 265, 266, 304, 316, 320, 345,
346, 364, 384, 386, 388, 390, 392,
393, 400, 404, 426 ; acoperirea
~ului 71 ; albirea ~ului 67, 300 ;
cãderea ~ului 67, 71, 96, 102,
104, 130, 235, 318, 322 ; culoarea
~ului 69 ; creºterea ~ului 67,
69, 74, 75, 303, 322 ; ferirea ~ului
71 ; îngrijirea ~ului 69, 70 ;
retezarea ~ului 70 ; tunderea
~ului 72, 254, 300 ; ~ul tuns
74-75 ; ~ de cîine 320 ; ~ de lup
304 ; ~ de porc 321 ; ~ de urs
265 ; ~ din geanã 91 ; ~ pe limbã
97 ; ~ la deget 63, 240, 316 ;
~ul-porcului 321
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pãrãsit: ac ~ 379 ; cuþit ~ 379 ;
fãcãleþ ~ 379 ; fîntînã ~ã 197 ;
fus ~ 197, 379 ; mãturã ~ã 377,
379 ; moarã ~ã 145 ; os ~ 379,
393 ; pieptene ~ 379 ; plug ~ 197
pãrãsiturã: ou de ~ 201
pãrinte, pãrinþi 65, 80, 85, 128,
132, 135, 162, 182, 193, 194, 200,
205, 208, 230, 285, 384, 413
pãros 189, 303, 321
pãºi (a) 164
pãtlaginã 119
pãtuli (a) 71, 254, 321
pãturã roºie 305
pecingine 100, 104, 235, 238, 239,
257, 336, 353, 387 ; ~ rea 238
pedeapsã 132, 183, 213, 225, 226,
280, 331, 342, 428 ; ~ cereascã
225
pedepsie 240
peladã 239
pelagrã 238, 336
peleg 70
pelican 298, 312
pelin 263, 310, 373, 400, 407, 408
pelinci 80
péliþã 54
pepene 57, 232 ; ~ verde 306
perce oreille (fr.) 330
perdea 241
perete 111, 157, 244
period 57, 98, 117, 325, 411
Perl (germ.) 274
personificarea bolilor 159
pesta 239, 273 ; ~ bubonicã 161
peºte 63, 105, 108, 134, 249, 276,
278, 300, 309, 321, 359, 368, 369,
388
peºterã 191
pete, vezi patã
petiþã 88
petrecere prin ceva 400-401
Petru (Sf.) 123, 164, 195, 196, 264,
352, 361, 362, 374, 414
peþitor 263, 297
phtiriasis 239
piatrã 40, 41, 54, 68, 137, 138, 153,
182, 198, 210, 228, 229, 240, 247,
250, 272, 299, 304, 307, 311,
323, 348, 358, 360, 372, 378,
392, 393, 427 ; (= grindinã) 45,
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57, 229, 247, 298 ; ~ la bãºicã
238 ; ~ preþioasã 304
piazã rea 46, 120
picior 39, 40, 41, 87, 115, 116, 122,
126, 127, 128, 132, 144, 146, 172,
198, 236, 256, 276, 277, 291, 324,
328, 360, 361, 362, 388, 393, 397,
401, 403, 408 ; sãrirea într-un ~
39, 41 ; dureri de ~ 106, 312
piedicã 93 ; ~ de la mort 197 ; ~ de
om mort 405
pielceluºã 54
piele 61, 62, 68, 85, 88, 104, 169,
181, 189, 325, 326, 327, 336, 340,
353, 387, 409 ; ~ de iepure 60 ;
~ de nevãstuicã 197, 304, 320 ;
boli de ~ 239 ; în ~a goalã 54,
64, 168, 386
pieliþã 54, 104, 174, 310, 312
piept 60, 61, 132, 171, 176, 183,
186, 191, 218, 234, 236, 242, 315,
344, 346, 359, 365, 389, 406, 408 ;
boalã de ~ 237
pieptãna (a) 70 ; ~t 70, 73, 74, 356
pieptene 73, 74, 75, 130, 164, 197,
243, 252, 378, 379, 393, 408, 432 ;
~ de gãsit 379 ; ~ pãrãsit 379 ;
~ de la mort 393
pierde (a) 94, 300
pierit 238, 336 ; dupã ~ 412
pieritul 273
pietre, vezi piatrã
pietricicã 66, 89, 246, 383
Pietru (Sîm-) 229, 231, 361, 362
pieziº 379, 386, 390, 393
piftie 88
Pijã (arom.) 274
pikliva (bulg.) 276
pin 326
Pintelei Cãlãtorul 231
piper 60, 153, 154, 222, 259, 263,
327, 419, 432
pirosis 238, 336
pirotealã 183, 402
pisci-cantannu (sic.) 276
pisicã 70, 104, 153, 175, 188, 197,
203, 217, 347, 381, 386 ; ~
neagrã 60, 144, 157, 248, 310 ;
pãr de ~ 104
pisoi 59

pistrui 62, 88, 239, 315, 322
piºatul în pat 238, 258, 336
pitac 391
pitic 52, 355
pitiriazã 239
Pia, Pio (bulg.) 274
pîine 100, 102, 108, 115, 117, 118,
164, 215, 218, 222, 225, 235, 252,
261, 299, 357, 380, 381, 385, 389,
396, 417, 424, 429
pîlnie 100
pîntecare, pîntecãrie 238 ; ~ cu sînge
238
pîntece (durere de) 63
pînzã 166, 179, 180, 197, 215, 233,
267, 301, 314 ; ~ de pãianjen 410,
419 ; ~ roºie 221, 305
Pîrdalnicul 146
pîrlealã 238, 336
pîrli (a) 147
pîrþuicã 238
plagã (i) 59, 240
plantã 262-264, 292, 293, 307, 320,
325, 327, 328
Platon 414
plãmãdirea inimii 360
plãvaiu, plãvan, plãviþ 87
plecare de acasã 414, 415
plecate: v. aplecate
pleoapã 330
plescaiþã 65, 417
plesne 215, 238, 408
plesniturã 240
plesniþã 238
pleºuv, pleºiv, pleº 65, 70, 71, 239,
254, 321, 322 ; pleºuvie 239
plete 69
pleurezie 60, 237
plîngãcios (ºi) 190, 384
plînge (a) 78, 80, 81, 102, 103, 128,
191, 244, 365, 385, 397, 422, 428 ;
plîns 79, 81, 151, 240, 336, 362,
388, 396
plînsori 80, 384, 387, 388, 396, 397,
398, 419
plîntã 76
ploaie 53, 156, 157, 302, 371 ; provocarea ploii 156-158, 301-303
plop: ~ alb 310 ; ~ tremurãtor 314 ;
coajã de ~ 303

INDEX

ploºniþã 64 ; sînge de ~ 64
plug 43, 44, 168, 248, 302, 367,
370, 371 ; ~ pãrãsit 197
plugar 85
plumb 195, 244, 357 ; a slei ~ 195
pneumonie 146, 237, 320, 335
poalã 58, 71, 113, 123, 177, 297 ; ~
albã 309 ; ~ roºie 58
poame 307 ; ~ îngemãnate 105,
321 ; ~ verzi 254
poartã 185, 201
pocealã 240, 258, 272, 288
poci (a) 82, 93, 107, 176, 185, 190,
231, 260, 263
pocit 210, 407
Pocitorul, Pocitoarea 149
pociturã 153, 154, 281, 362, 363,
372, 397
Pocroavã (Sfînta) 227
pod 112, 192, 199, 301, 361, 362
podagrã 230, 238, 303, 347
podealã 393
podoabe 268
poftã de mîncare 292, 388
pogana bolest (srb.) 273
poganã 238, 278
poganica (srb.) 278
poganka (rus.) 171
pogan¾ (rus.) 278
poganyn (rut.) 277
pohánka (rut.) 171, 278
pohoiele 241
poianã 186
poieniþã 184
pojar 230, 239, 304, 305, 334, 336,
362
pokruv¾ (slav.) 227
polihidrozã 239
pom 57, 75, 166, 219, 261, 322, 347,
389, 390, 400
pomanã 159, 160, 169, 194, 204,
268, 374
pomeni (a) 91
popã 53, 62, 93, 94, 109, 145, 177,
204, 205, 237, 251, 286, 287, 321,
333, 347, 357, 401, 419, 422 ; cf.
preot
Popale (germ. dial.) 274
popuºoi, v. pãpuºoi
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porc 61, 70, 188, 228, 321, 408 ; pãr
de ~ 321 ; scîrnã de ~ 408 ; splinã
de ~ 70 ; cocinã a ~ilor 411
porcheria (it.) 273
Porphyrios 132
porumb 144, 311, 355, 371, 395,
432 ; ~ roºu 305
porumbar 261
porumbel 62 ; inimã de ~ 62, 197 ;
sînge de ~ 62
porumbrel 261
poruncã 342-343
post 253, 332, 334 ; ~ul mare 104,
253, 301 ; ~ul Sîm-Pietrului 231 ;
zi de ~ 253
posti (a) 106, 234, 331
postav roºu 206, 305
posteucã 311
potcoavã 44 ; ~ de gãsit 44, 378
potecã 212
poticni (a se) 93, 362
potor 40
potronic, v. potor
poveste 145, 160, 192, 404, 413
povestire 135, 141, 142, 159, 195,
342, 361, 367, 374
poznã 272
practici magice 18, 155, 192, 270,
319, 336, 364, 383, 391
praf 139, 163, 205, 219, 313, 327,
357, 405, 408, 411, 416
prag 80, 103, 110, 121, 123, 128,
172, 201, 203, 218, 221, 236, 253,
257, 259, 260, 262, 349, 360, 377,
378, 392, 406
prapur 156
praznic 374
preot 112, 155, 156, 180, 194, 195,
200, 204, 245, 274, 286, 287, 297,
307, 388, 412, 431 ; cf. popã
preoteasã 112, 388
prevenirea bolilor 246
prevestire 77, 81, 83
preziceri 127
priapos 167
prichindel 52
prieten 90
primãvara 45, 55, 56, 66, 88, 99,
110, 127, 246, 248, 249, 250,
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254, 255, 265, 301, 312, 313, 315,
323, 327, 359
primejdie 58, 94, 214, 234, 305, 406
pripit 239
prispã 251
priveghea (a) 105, 319
privighetoare 105, 276, 277, 319,
348 ; carne de ~ 319 ; inimã de
~ 105, 319
prînz 184, 226, 335, 369
Probejenii 67
procesiune 156
Procopie (Sf.) 229
procopsi (a se) 229
prognozã 242-244
pronostic 54, 87, 130
proptea 125, 392
prorocire 137
prosti (a) 103
proþap 255
proverbe 130, 144
prunã de furat 378
prunc 74, 116, 118, 130, 133, 175,
188, 189, 209, 213, 219, 221, 253,
302, 378, 430
pucioasã 259 ; floare de ~ 308
puhoiele 252
puicã neagrã 116
pui 61, 147, 388 ; ~ de rîndunicã 292
pumn 108, 117, 157, 257, 317
punte, punþi 123, 145, 222
pupa (a) 111, 250, 329 ; cf. sãruta
(a)
pupãzã 47, 106, 197, 256
pupilã 76
purcea, purcel 92, 219, 319
purcicã 239
purice 234, 277, 334
purificare 97
pustie (casã) 160
pustulã malignã 239, 336 ; pustule
305
puºchea 238, 337, 360
putere 74, 77, 89, 93, 129, 132, 152,
155, 161, 163, 170, 172, 176, 178,
189, 193, 194, 195, 201, 204, 207,
210, 211, 213, 220, 260, 261, 270,
272, 284, 286, 307, 318, 323, 326,
332, 361, 379, 414, 419, 431
Puternicele 183

putrezi (a) 57, 322, 394, 399, 417 ;
putrezirea bolii 399, 400
puþ 107, 156, 157, 303, 315, 380
Pue (bulg.) 274

R
Rabenvieh (germ.) 274
rabies (lat.) 240, 336
rac 64, 198, 238, 336
rachiu 62, 91, 202, 267, 290, 303,
305, 306, 308, 313, 319, 323, 324,
325, 327, 357, 403, 410, 416, 417,
420 ; ~ de drojdie 419 ; ~ de drojdii 60, 309
Rahitism 239
rana(ã) 55, 59, 63, 119, 226, 291,
293, 303, 315, 316, 320, 324, 326,
357, 381, 387, 411, 426 ; ~ trînjilor 238
ranula 238
rapãn 234
rast 63, 238, 407
raþã 62-63 ; sînge de ~ 62, 63
rãchitã 70, 390
rãcoare 77, 139
rãdaºcã 223, 266
rãdãcinã 184, 198, 327, 328, 337,
359, 374, 408
rãgace 223, 266
rãguºealã 237, 298, 312
Rãhna, Rãhnoiul 149
rãmãºag 95
rãpãnaº 239
rãpciugã 239
rãsãdi (a) 256
rãsãritul soarelui 117, 217, 251,
335, 409, 412, 428
rãscruce 145, 309, 394 ; cf. rãspîntie
rãspîntie 125, 314, 382, 383, 384,
392 ; cf. rãscruce
rãsuflare 137
rãtãci (a se) 191
rãþoi negru 62
rãu 94, 101, 111, 121, 127
rãutate 157, 174, 207, 272, 279
rãvaºe de leac 17, 418
rãzboi 71, 166, 407
recitative 95, 113, 114
resteu 197
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retezarea pãrului 70
réti kutyó (ung.) 277
reumatism 134, 238, 316, 318, 319,
324, 335, 346, 376
rinichi 238, 346, 387, 418
rit magic 158
rîde (a) 41, 74, 102, 128, 144, 145,
191
rîie 97, 226, 234, 239, 258, 304,
318, 336, 409
rîmã 303, 410
Rîmnitoarea, Rîmnitorul 149
rîndea 71, 395
rîndunicã 88, 197, 301, 388, 408 ;
sînge de ~ 63
rîndurile 57-58
rînzã 134, 198, 238, 336, 362 ; ~ de
gãinã 251 ; ~ de pasãre 85 ;
cãderea rînzei 238
rîºni (a) 235
roadã 106 ; ~ nouã 106
roatã 191 ; ~ a carului 300 ; ~ a
morii 117
rochiþa rîndunelei 310
rodie 307
rodnicie 302, 303
rodul grîului 194, 196
rofii, rohii 58, 239, 258, 336, 401
roi fugit 379, 393
rom 60
ronþ 65, 147
Rosalia 227
rosãturã 240
rossignou de flou (fr. dial.) 276
rostopascã 291, 307
roºaþã 238, 239, 368, 369, 406
roºcovan 69, 87
roºu 60, 69, 85, 175, 176, 210, 245,
304, 325, 368, 389, 429 ; aramã
roºie 305 ; arnici ~ 221 ; baierã
roºie 305 ; brîu ~ 215, 369 ;
cearã roºie 305 ; cretã roºie 305 ;
fir ~ 216, 221 ; fustã roºie 305 ;
luminã roºie 305 ; mãtase roºie
198, 221, 305 ; ou ~ 87, 215,
247, 248, 254, 306, 323 ; panglicã roºie 221 ; pînzã roºie 221,
305 ; pãturã roºie 305 ; postav ~
206, 305 ; vin ~ 56, 306, 328 ;
zãvelcã roºie 305
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rotiþã 383
rotocol 184-185, 258
rouã 137, 138, 247, 248, 333, 380,
411, 428
rshajë (alb.) 188
rudã(e) 91, 122, 174, 177, 181, 287,
321, 385
rudenie 275
rufe 120, 131, 233, 234, 258, 306,
337
Rufus din Efes 161
rug 177, 178, 197, 390, 391, 400
rugãciune 194, 270, 286
rugãminte 113, 114, 342, 397
rujeolã 239, 336
rumega (a) 103
rumegãturã de sfredel 252
rumen 87, 247, 310
rumenealã 88
Rusalii 142, 186, 187, 188, 204, 227,
233, 252, 255, 263
rusalija (bulg.) 187, 227
rusalje (srb.) 187
Rusalim 187
rusalka (slov., ceh., rus., rut.) 188
rutã 291
Rüttelweibchen (germ.) 171

S
sac 197, 276, 301, 322, 370, 371,
386, 426
sacer ignis (lat. med.) 272
sacîz 310
salcie 70, 129, 248, 263, 287, 333,
389, 390
samcã 188, 189, 269, 336, 362, 364,
365, 401
Samodiva 151, 186, 273
samulastrã 184
Sancã 189
sapã 251-252
sarcinã 321
sardion 307
sardonix 307
sare 55, 94, 95, 118, 164, 177, 182,
222, 242, 243, 250, 259, 261, 262,
300, 327, 334, 375, 380, 381, 385,
389, 391, 392, 396, 406, 432
Sarsailã 146
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saºiu 130, 210
Satan 141, 188, 189, 273
Satana 100, 145
Sator 423, 424
saþ 104
Saul 414
Sava (Sf.) 232, 287
arka (bulg.) 171
sãbiuþã (bot.) 310
sãgeatã 179, 190, 197, 282
sãgeta (a) 154, 183, 242, 345, 406
Sãgetãtorul, Sãgetãtoarea 149
sãgetãturã 153, 240, 336, 362, 406
sãmînþã 322, 404 ; seminþe 71, 104,
200, 225, 254, 311, 332, 432
sãnãtate, sãnãtos 79, 81, 82, 83,
84, 85, 87, 92, 95, 100, 101, 103,
106, 112, 130, 131, 133, 143, 154,
165, 172, 177, 196, 207, 208, 217,
227, 230, 234, 236, 239, 244, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 260, 262,
265, 266, 271, 275, 282, 285, 286,
291, 293, 306, 312, 318, 323, 333,
339, 342, 344, 360, 362, 363, 364,
370, 375, 381, 382, 384, 391, 412,
422, 423, 427, 429
sãptãmînã 104, 125, 171, 175, 233,
253, 308, 395 ; ~ albã 67 ; ~
brînzei 67, 256, 300 ; ~ mare
250, 251, 334 ; zilele sãptãmînii
226, 227, 234, 235, 246, 286
sãpun 60, 216, 258, 393 ; ~ de la
mort 197, 379
sãrac, sãrãcie 55, 178, 194
sãrbãtoare 73, 132, 227, 230, 234,
246, 248, 285, 334 ; ~ împãrãteascã 53 ; sãrbãtori bãbeºti 334
sãri (a) : ~ într-un picior 39-41 ; ~
peste ceva 250
sãrut, sãruta (a) 53, 102, 110, 111,
182, 185, 288, 312, 313, 329, 383,
387
scabies (lat.) 239, 273, 336
scafã, scãfîrlie 68
scaldã 39, 53, 300 ; v. scãldãtoare
Scaraoschi 146
scarã 362
scarlatinã 239
scaun 203, 360, 368, 414
scãfîrlie, v. scafã

scãlda (a se) 39, 41, 88, 131, 164,
197, 247, 268, 314, 401, 428
scãldãtoare 87, 94, 100, 115, 128,
152, 197, 245, 288, 299, 311, 319,
323, 408 ; v. scaldã
schelet 64, 181
schilãvie 240
schilod, schilodi (a) 185, 186, 187,
265, 285
schimbare: ~ a numelui 287, 412,
413, 414
schiros 238
Schöne (das) (germ.) 272
Schüttler (germ.) 171
scîndurã 316, 325, 393, 399
scîntei(e) 89, 144
scînteuþã 306
scîrbã 96, 102, 409
scîrnã 197, 407
sclãfie 68
sclintiþã 328
scobi (a se) 254, 256
scofîrlie 68
scoliozã 239
scorburã 70, 75, 115, 146, 155
scorbut 237, 238, 335
scovîrlie 76
scris : rugãciuni ~e 270
scrisã 380
scrînciob 301
scrîntitoare 328
scrîntiturã 328, 361, 362
scroafã 92, 219
scrofule 316, 325, 326, 352, 399
scrofulozã 237, 335
scrofuri 237, 335
scufie, scufiþã 221, 222, 223
scuipa (a), scuipat 91, 92, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 140, 141, 142,
186, 219, 248, 293, 307, 313, 411,
421
scula (a se) 148, 149, 250, 275, 371
sculament 238, 336
scurgere 238, 291 ; ~ din urechi 241,
287
scurtã 240, 337
scutec 253, 428
scuturãturã de fîn 70
seara 62, 67, 78, 82, 83, 88, 93,
166, 176, 186, 252, 255, 258, 264,
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276, 308, 323, 333, 335, 385, 388,
389, 397, 406, 425 ; cf. noaptea
searbãd 87, 236
sec : zi de ~ 98, 333, 334, 385, 391,
431, 432
seca (a) 337, 345, 370, 373, 374, 427
secere 189, 197, 248, 249, 254, 263,
377, 378
secetã 156, 157, 302
secure 128, 250, 347, 348, 367, 368,
369, 377, 378 ; cf. topor
semãna (a) 225, 371
semãnãtor 297
semãnãturã 45, 67, 174, 265, 276
seminþe, v. sãmînþã
semizeu 143
semn 107, 185, 379, 393 ; ~ negru
219 ; ~e 88, 165, 175, 185, 206,
244, 331, 379, 393, 418 ; ~e
prevestitoare ale ciumei 164
s µnka (bulg.) 189
ser 59
Sereda (rut.) 234
serpengea 239
seu 326, 408
sex 220, 238, 336
sfadã 76
sfeclã 306
Sfintele 183, 282, 334, 343
sfinþit, v. apus
sfînt, sfinþi 83, 137, 138, 139, 140,
143, 156, 157, 170, 173, 195,
196, 204, 227, 228, 229, 232,
282, 284, 285, 286, 287 ; sfinþii
vindecã 284-286 ; ~a boalã 238,
271 ; Sfînta Scripturã 134, 143,
225, 226, 228
sfîrîi (a) 217, 218, 236, 245
sfîrºealã 186, 236
sfredel 204, 369, 390 ; Sfredelul
Rusaliilor 186, 233
sfredeli (a) 390
sfrenþe, sfrenþie 273, 336
sicriu 115, 123, 386
sifilis 100, 238, 273, 336
signatura rerum 310, 325
sih (egipt.) 209
Si li creapã numa (arom.) 146
silitrã 259
silnic 324
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simbolism 104, 265, 266, 297, 355
similia similibus 303, 304, 368
siminoc 307
simpatie magicã 297
sincopã 240
singultus (lat.) 240
sipanica (bulg.) 170, 171
sirma (bulg.) 376
Sisinie (Sf.) 172
Sisoe (Sf.) 285
sitã 71, 77, 130, 131, 197, 234, 243,
252, 253, 255, 258, 312
sîmbãtã 67, 83, 100, 124, 163, 167,
175, 176, 186, 189, 285, 320, 332,
333, 343, 350, 386 ; Sîmbãta lui
Lazãr 233
sîn 87, 92, 122, 123, 182, 191, 260,
261, 262, 263, 265, 268, 302, 308,
323, 431 ; a-ºi scuipa în ~ 93,
95, 248
sînge 18, 46, 55, 58, 59, 60, 64, 136,
176, 177, 178, 198, 235, 238, 250,
271, 276, 291, 302, 303, 304, 305,
307, 310, 328, 336, 362, 364, 366,
372, 380, 382, 386, 409 ; ~ de þap
61, 306 ; sînge din nas 75, 216,
237, 258, 266, 306, 425 ; ~ în
leacuri 58-64 ; ~le de raþã 63 ;
~le de rãþoi 62, 63 ; ~le de þarcã
63 ; ~le menstruaþiei 57 ; ~le
sorocului 56, 57
sînger 306, 328
sîngera (a) 328
Sîn-Toader 69, 70, 255, 265, 285
Sînziene 231, 247, 263
skóhynn (sued.) 277
Skrubb (norv.) 277
s\ábist(ta) (rut.) 272
sladka pâpka, sladkata (bulg.) 271
slãbãnog 214, 319, 324, 328, 429
slãbãnogie 240
slãbiciune 328
slujbã (bisericeascã) 200
sluþi (a) 176
smead 87
smochin 400, 410
soacrã 298
soare 57, 137, 138, 141, 148, 164,
165, 213, 225, 252, 255, 261, 270,
312, 333, 347 ; rãsãritul ~lui 117,
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217, 251, 335, 409, 412, 428 ;
soare-sec 148, 240, 328, 333, 336,
337, 352, 354, 356, 362, 363, 364,
378, 397, 427, 432, 433 ; v. apus
sobã 97, 260
soc 115, 254, 310, 359, 360
socote 336, 386, 408
sofija (rut.) 278
solomonar 195, 202
somn 80, 105, 110, 132, 135, 152,
182, 188, 190, 191, 193, 204, 216,
237, 242, 243, 255, 262, 267, 275,
303, 319, 328, 329, 384, 385, 388,
402, 418 ; (= stupitul cucului)
267, 329
somnambulism 429
somniºor 267, 329
somnoroasã (bot.) 328 ; somnoros
329
soroc (= menstruaþie) 56, 57, 58
soþ: fãrã ~ 43 ; soþ(i) 119, 193
spaimã 165, 190
spanchiu 77
sparge (a se) 63, 100, 106, 115, 125,
206, 210, 242, 265, 315, 392
spate 101, 110, 128, 182, 185, 218,
249, 259, 308, 312, 320, 326, 346,
364, 379, 383, 389, 390, 402, 406,
422
spãla (a se) 39, 66, 80, 97, 120, 149,
167, 193, 248, 251, 254, 286, 287,
327, 331, 356, 363, 364 ; ~tul
capului 66
speria (a se) 91, 92, 149, 154, 304,
346, 362, 401, 405, 406 ; speriat
92, 267, 315, 393
sperieturã, sperieciune 314, 336,
393, 394, 408, 432
sperios 127
speteazã 311
spic 89
spin 145, 320, 327
Spiridon (Sf.) 232
spirt 63, 328 ; ~ de furnici 318
spiþã 250, 311, 401
spîn 210
spînzurat 94, 197
splinã 327, 379 ; ~ de miel 397 ; ~
de porc 70 ; ~ de viþel 400 ; boalã
de ~ 397

spoi (a) 251, 347
Spolocanie 301
sporiº 395
sprînceanã 76, 177, 210, 219, 320,
346, 347, 384, 393
spurc 277, 332 ; Spurcul 149
spurca (a se) 58, 97, 104, 152, 253,
256, 287, 374, 407, 409, 427
spurcat 57, 58, 111, 171, 175, 238,
239, 271, 277, 278, 336 ; (= boalã)
239 ; Spurcatul 95, 146, 149
Spurcoaica 149
spurcãciune 152, 277
spuzã 97, 185, 190, 203, 297, 311
spuzealã 202, 239, 261
spuzi (a se) 202
sr åek (slov.) 274
stafidã 308, 402
stafie 78
stat 52
stative 299
statuie 157
staturã 52
staul 227, 266, 317, 387
stea 165, 219, 337, 396 ; ~ cãzãtoare
396 ; cititori de stele 195
Sterian (Sf.) 269
sterilitate 303, 323
stervjanik¾ (rus.) 279
sticlete 314
stihie 136, 137, 138
stinge (a) 149, 358, 416 ; ~rea cãrbunilor 216-218
stîng 41, 77, 87, 94, 127, 128, 312,
393, 401 ; ~a 39, 87, 121, 127,
164, 306, 402, 420, 424 ; ~ul 127 ;
~i 121, 401
stîngaci 116, 122
stîrv 52, 279
Stoborul Blagoveºteniilor 231
stomac 63, 106, 188, 236, 238, 242,
243, 305, 325, 336, 346, 403
Stomatitã 238
strachinã 68, 198, 243, 378, 405
strangur 319
strangurie 238, 336
strana bolest (srb.) 272
Strat de Rusalii 186, 233
strãmoº 51, 102, 103, 135, 136, 138,
156, 289
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strãnut, strãnuta (a) 81, 82, 83, 84,
244
strãpungere 378
streaºinã 74, 170, 185, 258, 392,
432
strigã 40, 55, 99, 109, 133, 156,
157, 176, 177, 179, 180, 182, 185,
191, 192, 201, 222, 228, 251, 258,
301, 362, 385, 388, 429
strigoaicã, strigoi 76, 82, 96, 132,
142, 150, 151, 154, 158, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 181, 197, 210,
263, 264, 266, 269, 367, 372
strîmb, strîmba (a) 79, 90, 185, 187,
188, 226, 231, 233, 242, 303, 334 ;
gît ~ 79 ; a i se ~ gura 90, 231,
233
strîns: ~ul copiilor 150, 336, 352,
362, 366, 401, 408 ; ~ul cel mare
365
strînºi 238
Strodul Rusaliilor 233
stroh 70
stropi (a) 216, 218, 301, 318, 367,
380, 404 ; ~ de la moarã 197, 216
stropºealã 272
stropºiturã 240, 272
struma 237, 335
strungãreaþã 112
studeniþã 238, 335
stup(i) 215, 401 ; stupi (a) (= a scuipa) 56, 140, 215, 223 ; ~tul
cucului 267, 329
subþioarã 201, 248, 316
Sucht (fallende) (germ.) 272
sudoare 54, 183 ; ~a calului 320
sufla (a) 100, 134, 137, 138, 140,
197, 408 ; a-ºi ~ nasul 384
suflet 18, 19, 47, 51, 55, 56, 69, 79,
81, 87, 88, 89, 97, 100, 102, 103,
132, 134, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 145, 147, 156, 160, 168,
174, 176, 179, 193, 194, 206, 211,
225, 232, 236, 237, 242, 260, 332,
389, 397, 406, 412, 413, 428
suge (a) 63, 116, 176, 243, 315
sugel, sugiuc 63, 120, 122, 131, 216,
240, 258, 273, 316, 408
sughiþ, sughiþa (a) 90, 91, 108, 240
sugiuc, v. sugel
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sul 166, 299 ; ~ de foc 179, 180
sulã 181, 298
sulfinã 310
sulgiu 240
supãra (a se), supãrare 77, 83, 200,
204, 342
surcea 333, 395 ; surcele de rîndea
395
surd 102, 152, 185, 251, 373
surditas (lat.) 241
surdumaº(i) 238, 243, 328, 336, 362,
432
surghiunire 347-348
surpãturã 152, 240, 392
surzenie 119, 241
suverani 414
szamárhurut (ung.) 329

ª
ºale 64, 236, 346, 418 ; dureri de ~
240, 249, 254, 263, 311, 361
ºancãr 238
ºapte 75, 137, 163, 166, 168, 172,
175, 179, 180, 186, 195, 198, 313,
338, 340, 350, 351, 352, 353, 354,
417 ; ~zeci ºi ºapte 171, 172
ºarlatani 47, 125, 384
ºarpe 108, 132, 153, 162, 182, 198,
223, 229, 251, 259, 273, 277, 278,
293, 298, 336, 339, 340, 341, 344,
358, 359, 377, 401, 410, 413, 419 ;
vezi muºcãturã ; cap de ~ 268 ;
os de ~ 251
ºase 47, 116, 118, 137, 153, 172,
175, 195, 205, 260, 269, 340, 350,
354, 396, 417
ºedea (a) : ~ pe masã 102 ; ~ pe pat
116 ; ~ pe prag 110
ºezut 111, 131, 226, 346, 349, 407 ;
~ul unei vaci 408
ºira spinãrii 174, 175, 347
ºirã de paie 114
ºoarece 111, 113, 114, 115, 117,
118, 223, 265, 312 ; ~ golaº 61 ;
sînge de ~ 61
ºobolan 113
ºofran 307, 309
ªoimanele 183, 184, 185
ºoimãnit 185
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ºopîrlaiþã 237, 329, 335, 350, 351,
358
ºopîrlã 64, 121, 198, 329
ºorþ 87, 221
ªtefan Vodã 374
ºterge (a) 155, 219, 396
ºtiubei 124, 401
ºtiucã 276, 308, 388
ºtiulete 256
ºuhãrie 237
ºui 237
ºumuiog 93
ºurã 112, 178, 190
ªutlu (arom.) 144, 146
ºuviþã 69, 221
T
tabu 246, 270, 271, 272, 273, 276,
278
tainã îngereascã 137
talan 239
talaº(i) 71
taler (de pãmînt) 420
talisman 203, 221, 246, 259, 266,
269, 270
talpã 262, 279, 346
Tartacot 150
tartor 177 ; Tartorul 146
tatã 18, 109, 128 ; Tatãl nostru 94,
172, 331
taur, v. la fiere
tãciune 217, 218, 258, 302
tãia (a, a se) 55, 59, 61, 70, 110,
120, 124, 128, 132, 167, 168, 173,
191, 196, 198, 222, 253, 256, 259,
267, 291, 306, 307, 310, 314, 324,
340, 345, 367, 369, 371, 375, 377,
378, 384, 386, 393, 407, 420
Tãierea capului Sf. Ioan 232
tãietor 333
tãieturã 58, 59
tãmîie 129, 145, 146, 153, 175, 177,
180, 222, 223, 259, 263, 270, 286,
288, 345, 347, 365, 377, 394, 406,
432
Tãnase de ciumã 230
tãrîþe 190, 234, 431
tãtãneascã 306
tãtarcã 238, 336

tãvãli (a se) 411 ; tãvãliturã de cal
93, 251
tei 129, 229, 380, 401, 402
teme (a se) 68, 127, 145, 152, 195,
200, 223, 263, 269, 284, 375, 377 ;
(= creºtet) 68
tenie 238, 336
tepºi (a) 253, 321
terci 108, 257
Tertulian 132
testiculele unui iepure 323
teºiturã 196, 197
tetanos 237, 336
tëtka (rus.) 171
Théophanie (S-te) (fr.) 227
Tiberiadã (marea) 137, 141
tichie 144, 174, 210
Tichiuþã 144, 146
tidvã 65, 68
tifos 62, 239, 273, 336
tigvã 65, 68, 104, 254, 322
tinã 139, 330, 356
tinea (lat.) 239
Tiphaigne (S-te) (fr.) 227
tiugã, v. tivgã
tiv 261, 392
tivgã, tiugã 65, 71, 116, 322
tîlhar 82, 111, 298
Tîmpinatul 149
tîmpinãturã 151, 238, 335, 358
tîmple 76, 77, 99, 163, 217, 381,
390, 402
tînji (a) 57
tjitka (rut.) 171
toacã 200, 321, 333, 347, 401, 422
Toader (Sîn-) 70, 232, 255, 265, 285 ;
Sîn-Toaderii 232
toaie 263
toarce (a) 45, 46, 95, 166, 233, 234,
235, 248, 258, 427
toc 219
toca (a) 321, 333
tocmealã: cumpãrat fãrã ~ 379
Todorusale 186
toiag 128, 145, 164, 178, 403, 414
topor 66, 110, 197, 203, 222, 246,
260, 323, 345, 347, 367, 370, 371,
377, 406, 407 ; cf. secure
toporel 190
torcãtoarele cîmpului 45
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tors 45, 46, 95, 96, 166, 205
tort de învãþãturã 248, 269
tortiþã 85, 268
torþile cãldãrii 400
totemism 275, 279
tot staryj (rut.) 279
Toussaint (fr.) 227
tragãn 240
trage (a) : ~ de urechi 248
Traian 161, 220
traistã 55, 108, 236, 250
trandafir 308, 389
transmiterea bolii 382, 385, 398
trãsnet 129, 143, 144, 163, 228,
264, 266
trãsni (a) 163
treapãd 238, 380 ; ~ cu sînge 238,
336
trecãturã 238
trecere 238, 289, 400, 423
trei 61, 65, 78, 84, 92, 93-95, 98-101,
107, 109, 112, 116-118, 137, 140,
142, 145, 153, 156, 161, 163,
164-167, 169, 171, 172, 180, 181,
184-186, 189, 190, 191, 198, 201,
202, 206, 217-220, 222, 227, 235,
243, 245, 248, 249, 250, 256, 258,
260, 261, 267, 269, 270, 274, 275,
286, 287, 297, 298, 302-305, 307,
308, 310, 312, 313, 318, 319, 320,
322, 328, 335, 338, 350, 354, 356,
360, 372, 373, 377-381, 385-389,
391, 394, 395-398, 400, 401, 403,
404, 405, 407-410, 416, 417, 423,
424, 431, 432, 433
Trei Ierarhi (S-þii) 230
Treime (S-ta) 227
tremura (a) 208 ; a-i ~ capul 67
Tremuriciul 171
trepãdare 238
trestie 100, 139, 152, 153, 338, 401,
403
Trif cel nebun 230, 285
trifoi alb 310
Trifon (Mart.) 230, 285
trimis 403
Trinité (fr.) 227
triper 238
trismus 239, 336
trîmbiþã 123
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trînji 238, 336, 400
trîntituri 258
troahnã, troanã 237
trufanda 106
trunchi 51, 65, 190, 256, 333, 390
trup 51-55, 58, 59, 65, 69, 72, 89,
90, 92, 96, 100, 101, 122, 131-134,
136--142, 145, 146, 149, 151, 153,
155, 158, 159, 174, 176-178, 183,
185-190, 196, 200- 204, 210, 220,
225, 231, 234, 236, 242, 244, 249,
253, 256, 270, 271, 275, 280, 287,
294, 299, 300, 302, 304, 305, 315,
317, 318, 320, 324, 331, 342-347,
355, 361, 362, 364, 365, 375, 377,
379, 382, 393, 403, 405, 407, 411,
418, 419, 422, 427, 428, 433
tïeme (= creºtet) 68
tuberculozã (pulmonarã) 237, 335,
386, 417
tuciu 130
Tudosie cel Mare (Cuv.) 230
tuna (a) 43, 44, 47, 144, 323
tunde (a, a se) 72, 75 ; tuns 71, 72,
74, 75, 254
tunet 43, 44, 66, 152, 270, 302
tunicã 310
tuns, v. tunde
turbare 107, 240, 259, 336, 408,
424
turbat 187, 197, 250, 424, 433 ;
Turbatul 149
turc 274
turlã 302
turna (a) 77, 257, 315, 358, 386,
387, 426
turtã 108, 118, 170, 306, 387
tuse 99, 134, 136, 227, 249, 313,
335, 418 ; ~ mãgãreascã 110, 237,
329, 387 ; ~ convulsivã 237, 329
tuºi (a) 104

Þ
þap 144, 150, 153, 157, 163, 198 ;
cf. sînge
þarcã 63, 114, 266
þãrînã 88, 120, 134, 137, 138, 139,
180, 197, 249, 298, 326, 385, 416
þãruº 177, 389, 394
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þeapã 237, 282, 320, 335, 377
þeastã 67, 68, 197
þeavã 100, 117
þese (a) 166, 235
þest 67, 68, 253, 303
þesut 54, 71, 166, 167
þigan 61, 104, 126, 157, 196, 210,
222, 362, 379 ; þigancã 116, 128,
186, 220
þigarã 410, 423, 424
þipa (a) 275, 427
þiperig 222
þiuitul urechilor 86
þînþar 255, 312 ; cf. muºcãturã
þîþã 47, 115, 116, 117, 118, 119,
122, 193, 242, 243, 320, 385, 430 ;
întors de la ~ 175, 210 ; durere
de ~ 376
þîþînã 122, 217, 218, 264, 381, 397
þurþur 130

U
Uciganul 146
ucigaº 55, 175 ; Ucigaºul 146, 149
Ucigã-l crucea, Ucigã-l focul, Ucigã-l
întunerecul, Ucigã-l tãmîia,
Ucigã-l toaca, Ucigã-l vederea
145, 146
ud 317, 318 ; oprirea ~ului 318
udare cu apã 157
udmã 240
uger 299
uholaza (srb.) 330
uimã 239, 240, 336
uita (a) 157, 176, 192, 299, 320,
359, 370, 374
uita (a se) 70, 79, 95, 107, 168, 250,
257, 309, 310 ; ~ înapoi 386, 395,
396
uitãturã 207, 210, 215
uituc 89, 124, 299
ulcer 119, 240, 325
ulcicã 53, 107, 198, 216, 217, 218,
380, 397, 431
ulcior: ~ de apã 107, 118, 210, 252,
330, 340 ; ulcior, urcior (la ochi)
64, 79, 98, 107, 226, 241, 252,
226, 241, 252, 330, 336, 337, 383,
386, 398, 408, 409, 431, 432

ulei 219
uliu 42, 44, 266, 291, 297
ulm 391
umãr 40, 41, 87, 94, 124, 313
umbla (a) 45, 73, 159, 166, 170,
192, 216, 254
umbrã 141
umezealã 136
umflãturã 62, 85, 107, 248, 271,
272, 311, 316, 324, 325, 326, 407,
419, 420
Unbenannt (germ.) 272
Unflat (germ.) 277
Ungenannt, Ungesegnet (germ.) 272,
273
Ungeziefer (germ.) 277
unghie 54, 72, 119, 120, 122, 123,
124, 125, 126, 132, 150, 175, 177,
189, 190, 196, 235, 254, 276, 324,
346, 347, 379, 384, 386, 388, 390,
392, 393
Unnütz 277
unt 85, 110, 119, 250, 330, 365,
387, 411, 416
untdelemn 60, 62, 85, 186, 267,
288, 314, 410
Untier (germ.) 277
unturã: ~ de babiþã 312 ; ~ de iepure
300 ; ~ de urs 303 ; ~ de zmeu
plesnit 182
ura (a) 82
urã 194, 196, 207
urcior, v. ulcior
urdinare 271, 328, 336 ; ~ cu sînge
238, 271
urdori 409
urduros 210, 312
ureche 39, 40, 41, 60, 84-88, 204,
268, 269, 287, 330, 332, 402, 412 ;
apã în ~ 39-41 ; dureri de ~ 73,
119, 229, 241, 263, 330 ; þiuitul
urechilor 86-87, 216
urecheat 84
urechelniþã 330
urechi de þol 278
Urgisitul 149
urina (a) 90, 308, 399, 409
urinã 92, 197, 255, 304, 405, 407,
409
urî (a) 66, 78
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urît 70, 78
Urîta, Urîtu 413
urmã 93, 175, 196, 197, 200, 347,
414
urs 151, 153, 189, 278, 279, 303 ;
cf. pãr, unturã
Ursa 413
ursit 202
ursitã 194, 196, 200, 335
Ursu 413
urticarie 239, 336
urzi (a) 166, 233
urzicã 432
usca (a se) 302, 316, 325, 399
uscarea bolii 400
uscãciune 139
usturoi 44, 56, 159, 175, 176, 184,
206, 222, 229, 263, 264, 275, 317,
364, 365, 377, 394, 408
uºor 299

V
vacã 92, 117, 153, 163, 167, 197,
219, 270, 348, 365, 399 ; ~ neagrã
211, 347, 365
vaccin 171
vacsem 76
vadrã 116, 319, 402, 425
Valentins Arbeit (St.) (germ.) 272
vampir 179, 189
var : apã de ~ 309
varã, v. vãr
varice 324
varicelã 239
variolã 239, 306, 336
Vartolomei (Sf.) 228-229
Varvara (S-ta) 105, 170, 232
vas 58, 100, 107, 185, 206, 218,
245, 302, 318, 328, 402, 434
Vasile 278 ; Vasile (Sf.) 83, 137,
175, 301 ; moliftele Sf. ~ 286 ; ~
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11. Diogenes Laertios  Despre vie]ile [i doctrinele filosofilor
12. {tefan Afloroaei  Cum este posibil\ filosofia `n estul Europei
13. Gail Kligman  Nunta mortului
14, 15. Jean Delumeau  P\catul [i frica
16. Mihail Psellos  Cronografia.
Un veac de istorie bizantin\. 976-1077
17. Cicero  Despre divina]ie
18, 19. Elena Niculi]\-Voronca  Datinele [i credin]ele poporului
român adunate [i a[ezate `n ordine mitologic\
20. * * *  Carmina Burana. Antologie de poezie latin\ medieval\
21. Paul Zumthor  Babel sau nedes\v`r[irea
22. Porfir  Via]a lui Pitagora. Via]a lui Plotin
23. E.R. Dodds  Grecii [i ira]ionalul
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24. Jean Delumeau M\rturisirea [i iertarea. Dificult\]ile confesiunii.
Secolele XIII-XVIII
25. Thomas de Aquino  Despre fiind ºi esenþã
26. I.-Aurel Candrea  Folclorul medical român comparat. Privire
general\. Medicina magic\

~n preg\tire:
Jean Delumeau  A lini[ti [i a proteja
Adriana Babeþi  Despre arme [i litere
Jacques Derrida  Fantomele lui Marx
Emmanuel Levinas  Totalitate [i infinit
Pavel Florenski  Stîlpul [i temelia adev\rului
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