DESCINTECE DIN SALAJ

Deşi pe plan naţional există numeroase cercetări privind descîntecele, farmecele şi vrăjile, zona Transi'lvaniei şi în special Transilvania
no1·d-vestică a fost puţ.in cercetată. Ln magistrala monografie a lui A.
Gorovei ,,Descîntecele la români", cea mai completă din acest domeniu,
zona nord-vestică a Transillvaniei este slab reprezentată, iar în ceea ce
priveşte Sălajul, A. Gorovei nu menţionează nici un desdntec.
De altfel, însuşi autorul recunoaşte:
„Este în afară de orice îndoială că au nhn.cis necercetate de mine
unele broşuri, unele reviste şi gazete în care s-au publicat şi descîntece
şi mai cu seamă din Ardeaî, au rămas necercetate, pentru că nu mi-a
fos.t cu ,putinţă Siă dau peste ele. Nu se vor fi găsind unel~ nid în
bogata bibliotecă a Academiei române"t.
Datorită acestui fapt, credem că o iPrezentare cu specific monografic, a descîntecelor din Sălaj, chiar fără să aibă pretenţii de exhaustivitate, este binevenită, reuşind să ofere o imagine, măcar parţial, privind acest elaborat cultural deosebit de semnificativ pentru comunităţiile săteşti iomâneşti. Aceasta, cu atît mai mult, cu cit, nici în monogrc1fia lui L. GheTgariu2 , consacrată folcloru:lui din Sălaj, această
specie literară nu este reprezentată.
Inainte de-.a trece fa prezentarea propriu-zisă a descântecelor şi a
u11or elemente rit.ualice care 1le însoţesc în cailitate de cadre regizorale,
sint necesare unele precizări concepituaile, prin oare să definim descîntecul, ca gen cultural cu diferenţe specifice faţă de alte genuri culturale.
Aşa cum arată A. Gorovei3, „distinsu'l şi regretatul folclorist S. Fl.
Marian face o deosebire fundamentală între patru Sipecii deosebi:te de
poezie poporană: descîntece, vrăji, fa1mere şi desfaceri, care „nicicînd
nu trebuie coofundate".
Deosebirile dintre ele constau în unmătoarele elem'ente: scopul care
se urmăreşte 1prin aceste specii culturaB.e, mijloaoele care se înitrebuinţează, timpul în care se practică şi persoanele care il.e practică4.
1
2
3
4

A.
L.
A.
A.

Gorovei, Literatura populară, II, Bucureşti, 1985, p. 5-6.
Ghergariu, Folclor·Ziterar din Sălaj, Zalău, 197:1.
Gorovei, op. cit. p. 67.
Gorovei, op. cit. P. 67.
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In prirvinţa formei, toate aceste specii seamănă foarte mult, căci
toate sînt compuse, in genere, din versuri neregulate, şi de cele mai
multe ori chiar necatdenţate11 diin cauză că ele nu se cântă ci se recită
în taină 5 .
In ceea ce priveşrt:e scopul, S. F1. Marian face următoarele distincţii:
1) descîntecele au în vedere „'întoarcerea, alinarea şi vindecarea diferitelor boO.i corporale de care ··suferă nu numai oamenii ci şi ainim.atlele
domestfoe" 6 • Deci, descintecele sînt mijloace de manipulare magică cu
funcţi{Jlnalităţi pozitive faţă de subiectul asupra căruia se exercită acţiu
nea descîntecului.
2) vrăjile sînt mijloace de manipulare magică cu funcţionalităţi negative faţă de subiectul asupra cărora se exercită, ,putîndu-se provoca
prin acţiunea magică o serie de nenorociri: dezagregarea Uinei familii,
moaptea celui vrăjit, luarea laptelui de ~a animale.
_
3) în privinţa fa.rmecefor, S. Fl. Marian arată: „scqpul lor este că
cel ce farmecă sau cel pentru oare se fanneoă, să se facă frumos, plăcut,
atrăgător şi fermecă·tor, anume ca să poată fi iubit, respectat şi binevoit
de :toată lumea, al doilea spre a atrage, prin frumuseţea purtarea şi
vorba sa pe oricine spre sine, însă mai .ales pe acela pe caire şi-a pus
ochiul" 7 •
4) desfacerile au o dublă funcţionalitate:
a) „de-a depărita de la sine toaite vrăjitoriile şi fannecele".
b) „de-a se face pe sine plăcut înaintea altora" 8 •
Inoercînd o distincţie intre aceste tipuri de mijloace magice, luînd
drept criteriu anallitic mijloacele întrebuinţate, S. FI. Marian, face urmă
toarele aprecieri:
1) „vrăjitorii,: adică persoanele care se ocu,pă ou vrăjitul ·întrebuinţează mijloace „,stricăcioase": plante veninoase sau unele obiecte spurcate
şi molipsitoare, care pot să buimă1 cească şi să ~nebunească pe cineva de
q1.p, să-l nenoroce,ască în privinţa corporală ori spi.iritua1ă, sau chiar să-l
niîintuiască de zile"9.
. . 2) „In farmece se întrebuin1,eam· de fenn!eoători şi fermecătoare
obiecte cît mai curate, mai ales plante rnirosi1:oare"10.
3) D·espre mijloacele întrebuinţate in desfaceri, S. FI. Marian nu face
nici o referire .
. Analizînd timpul în care se efectuează vrăjille şi farmecele, S. FI.
Marian stabileşte că ele au 1oc intr-un timp, considerat de mentalittatea
poporană, ca fiind de puternică P<?tenţia:litate magică,, adică de la lăsarea
înserării şi pînă înainte de răsăritul soarelui. In cadrul acestui timp de
potenţialitate magică, S. Fl. Marian consideră că există două fragmente
temporale calitativ deosebite:
5

A. Gorovei, op. cit. p. 67.
S. FI. Marian, Vrăji, Introducere apud A. Gorovei, op. cit. I'· 68.
S. FI. Marian, op. cit. apud A. Gorovei, op. cit. p. 68.
8 S. FI. Marian, op. cit., apud A. Gorovei op. cit. p. 69.
9 S. FI. Marian, op. cit. apund A. Gorovei, op. cit. p. 68.
10 S. Fl. Marian, op. cit. apund A. Gorvei, op. cit. p. 68.
6

7
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a) „de clnd începe a se însera şi pînă la miezul nopţii, mai bine
pină la cintă,tori, adeca numai în răstimpUll acela cînd, nu numai
toată omenirea ci şi întreaga natură se află în cea mai mare linişte şi
repaus şi cînd după credinţa generală a poporu1ui român, numai spiritele
cele necurate şi rele aleargă încolo şi încoace" 11 . Aceasta este perioada
temporală cea mai propice pentru vrăji.
b) „înainte de răsăritul soarelui, cînd toate spiritele cele 1wcurate au
dispărut de pe faţa pămintului şi cîind na.tura e mai ,plăcută şi mai atră
gătoare"12. Acest interval temporal este deosebit de eficient pentru efeczis

tuarea farmecellor. In ceea ce priveşte descîn;tecele şi desfacerile, ele nu
presupun, în viziunea lui S. Fl. Marian un timp cu atribute magice speciale „ele se pot face şi chiar se fac oridnd, de oind se revarsă de ziuă
şi pină se înoptează"'a.
Un alt criteriu, prin ca1~e S. FI. Marian face distincţii în1 tre aceste
patru specii culturale de manipulare magică, se referă la persoanele care
le execută. Astfel, ,,ou vrăjitoria sau vrăjitul se ocupă mai cu seamă
unele femei bătriîne ... şi care ... îşi fac dintr-aceasta o profesiune ... rar
cînd face aceasta o nev·astă ~au fată, iar dintre fete numai acelea care
au ,pierdut toată speranţa că se vor mai putea mărita" 14 •
Farmecele, în schimb,, „se fac, în genere, de către fetele ~i pentru
fetele cE'le mari"l5.
Aşa cum arată A. Gorovei, distincţiile lui S. Fl. Marian sînt artificiale, fiind infirmaite de realităţile emphice ale satului românesc. Astfel, plecînd de la cele patru specii de manipulare magică. ar fi trebuit
să existe patru tipuri de persoane care le practică: vrăjitori, fermecători,
descintărtori şi des:făcători 16 • Or, cercetările de teren dovedesc că în complexul cultura'! sătesc nu există <lecit două categorii specializate în manipulare magică: vrăjitorii şi fermecătorii. De asemenea, în cazuri speciale, fie in perioade temporale investite cu potenţialităţi magice (în
timpul sărbăitorilor de iarnă, de Sfîntul Andrei), fie în momente difici'le
pentru individ sau colectivitate <apariţia unor ~pidemii, luarea laptelui
de la vaci), aria socială a persoanelor care practică magia se extinde
considerabil. cuprinzînd şi persoane nespecializate în manipulări magice:
fetele de măritat, femeile măritate, oare apelează numai 'Sporadic 1a
aceste instrumente culturale.
A. Gorovei arată, de asemenea, pe baza pezultatelor anchetelor de
teren, că in realitarte, nu există deosebiri între fermecători şi vrăjitori,
aceste noţiuni sînt sinonime, desemnîn<l persoana care se ocupă cu manipularea unor mijloace magicc:>, fiind specializată în acest sens:
„Dacă este adevărat că există deosebiiri între descîntec, wajă, farmece şi desfacere şi intre acei care le practică, ar itrebui să se cunoască
11

idem p. 68.
idem p. 69.
13 idem p. 69.
14 idem p. 68.
15 idem p .6!:1.
ia A. Gorovei, op. cit. p. 69.
12
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cuvîntul desfăcător, ca o profesiune pentru cei care practică desfacerile.
Acest cuvînt însă nu există. Cuvîntul descîntător, descîntătoare, ca profesiune, nu se întrebuinţează prin sate, decît poate de către oamenii mai
tineri, care fac inovaţie în grai. Persoana care descîn,tă se numeşte îndeobşte: babă, băbăreasă, doftoroaie, moaşă sau vrăjitoare; cuvîntul fermecătoare este întrebuinţat mult mai rar, şi cel mai adeseori ca o expresie de ură sau de dispreţ"ll.
Aceste persoane specializate în manipularea mijloacelor magice (vră-'
jitoarele, fermecătoarele), ca şi persoanele nespecializate oare .apelează
mijloacele magice, în ocazii speciale (fetele, femeile), folosesc în ritualurile magice, desdntecele.
Din această perspectivă, „vraja şi farmecul sîl1lt, prin urmare, ace:..
'laşi lucru, şi înseamnă operaţia, aoţi'l.lJnea sau ceremonia săvîrşită în scop
de-a face cuiva un bine sau wn rău, cu ajutorul unor forţe supranaturale,
de care dispune o anumită persoană, în relaţiuni cu spiritele necurate" 18 .
In privinţa desoîntecului, el reprezintă „ totaliitatea ·cuvintelor· pe
care le rosteşte vrăjitorul sau fermecătorul, oare face leaCUJl, vraja sau
farmecul, de la care se aşteaptă un rezultait dinaitllte detel'minat" 19 .
,,Aceasta este deosebirea într'€ descîntec de o parte şi :între vnajă şi
fal'mec la UJn loc, de altă parte: vraja (farmecul!) este totalitatea formelor
ceremonia'lului întrebuinţat de vrăjitoare, pentru a ajunge la un rezultat
pe oare-1 urmăreşte; de.soîntecul este formuia verbală care face par,te
integrantă şi indispensabilă din vrajă"2°.
In accepţiunea noastră, definiţia dată de A. Gorovei vr.ajei (farmecului), are numai o parţială acoperire empirică. Aceasta deoarece persoana
care efectuează acţiunea magică nu ia:pelează rnumai la spiritele „necurate". Dimpotrivă, în cele mai multe descîntece, ca ·elemente oomponen:te
ale· vrăjilor, se face apel la o serie de divinităţi creştine, în special la
Maica Domnu:tui, ,pentru a facilita acţiunea practicii magice. De aceea,
însăşi apelul }a divmtăţile creştine are menirea de-a contracara acţiunea
nefastă a umor forţe necurate, oare iau pmvocat anumite nenorocir!i.
Aceasta, cu atît mai muh, cu cit, în mentalitatea ţărănească, .fie ele
indi'viduale, fie colective, nenorocirile sînt provocate de o serie de fiinţe
necurate, dotate cu puteri supranaturale. De aceea desdîntecul apare, mai
degrabă, in cele mai multe cazmi, ca o tehnică magică pozitiVlf]., de
anulare a acţiunii nefaste a unui spirit malefic, în .special a strigoilor.
Prin oaraoteristicile ilor, descurntecele reprezintă resturi ale unei mentalităţi poporane, :în care magia cuvîntului are o dmportantă ,pondere în
ansamblul tehnicilor magice.
Bazate pe această magie a cuvînt'\Jlui, desoîntecele au :un accentuat
canaoter conservativ, improvizaţiile, variaţiile de la text, ducînd, în mentalitaitea poporană, la anularea efectelor practicii magice.
idem,
idem,
rn idem,
0
~ idem,
11
18

p.
p.
p.
p.

74.
74.
75.
75-76.
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desdntecele alături de ooTinzi, reprezintă t~puri
populare de o mare vechiline, emanînd din straturile cultunale
străvechi, precreştine, fiind însă permanentizate de o societate în care
elementele gîndkii magice îşi mai me1nţin :tiunoţii bine precizate. Acest
fapt se r('găseşte şi în cadrul satului contemporan, în care gîndirea magică, putemlc devalorizată:, atH de creştinism, cît şi de modelele culturale
moderne, bazate pe experienţa pozitivă, reapare fa suprafaţă în situaţii
limiitii, oînd soluţiile impuse de ştiinţa modernă, în special de medicină,
par a-şi fi epuizat posibilităţile.
In aceste condiţii, în une·le sate, în pragul seoalului XXI se mai ia,pelează, în situaţii deosebite, ia magie şi descînteo. Este cazul, spre exemplu, ou obiceiul „călrllăşii ciumei", descris de noi într-un articol anterior 21 ,
obicei revitalizaJt în satul Răstolţu-Deşert în 1una ianuarie 1984, oind în
aceasiă [ocalitate a izbucnit o epidemie printre animalele domestice.
In cele ce urmează, vom face o prezentare monografică a descînt<'celor din Sălaj. In c'lasificRrea desci111tecelor vom adopta drept criteriu
selectiv, scopull pentru care sint făcl]te descîntecele. Din ceroetarea rezultă urmăltoarele tipuri de desaîn tecc:
I) descîntece pentru îndepărtarea unor boli;
2) desointece de adus „man,a" (lajptale) la animalele domestke;
3) descinteoe „de dragoste";
Dir.

aceaS1tă cauză,

cu1tura~e

DESCINTECE PENTRU INDEPARTAREA UNOR BOLI

Acest tip de descintece este cel mai bine reprezentat în satele Sălajului, rnnosclndu-se un număr impresionant de descintece pentru vindecarea diferitelnr
boli. In viziunea poporană, un număr mare de boli sînt generate de „dcochiat",
ln special bolile care afectează sistemul nervos. De aceea, descintecele de „deochi''
slnt deosebit de r.ăspîndite în satele judeţului. Prezentăm, în continuare, citeva
dintre aceslte descintece:
„Se ia dimineaţa, din nou.ă finUni, apă neîncepută şi se sting în ea nouă căr
buni, apoi se descinta:
Se Iuar.ă nou.ă moroi cu nouă moroaie,
Nou! diochitori cu nouă diochiitoare,
Mărg pe cale, merg pe cărare,
Hohotind ca fetele.
Rtntezind ca iepele,
Nime-n lume nu le aude,
Numai Maica Sfîntă
11in poarta cerului,
Din raza soarelui.
Maica Sfîntă fntvebară:
- Unde mereţi voi
Nouă diochitori cu nouă diochitoare,
Nouă strigoi cu nouă strigoaie,
Nouă pocitori cu nouă pocitoare?
- Noi mergem la ... N
ZI de potcă să-i punem,
Ceasul morţii să-i aducem,
21

Gh.

Şiseşteanu,

ActaMP, 8, 1984, p. 731-752.
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Din casă afară scoate-I-om
Pe iarba verde întinde-I-om
Cu ruţitu I-om tăia,
Singele i 1-om bea
Şi Maira aşa zicea:
- Eu vă opresc cu sororul meu
Şi a lui Dumnezeu
- Mergeţi în Marea Roşie,
Că este un peşte cu solzii de aur,
Din mare afară scoateţi-I
Pe iarbă verde întindeţi-l
Cu cuţitele străpungeţi-l
SîngeJe ii beţi,
Veacul ii sru!"taţi,
Ceasul morţii aduceţi-l
Pe ... N lăsaţi-l curat.
Ca argintul cel luminat,
Ca Maica Sfîntă care 1-.a dat.
Se dă apoi relui „deochiat" să bea de trei ori
sau:
„Doamne Marie Maică Sfintă,
Nouă orhi răi de deochi,
Doi ochi desdeochi,
De cumva-i deochiat ... N
De fată curată, necurată,
Muiere curată, necurată,
Bărbat curat, necurat,
Crape-i boarşele şi ţîţele,
Să le sugă laptele şi singele,
Şi ... N să rămînă
Curat şi luminat,
Ca Macia Sfintă ce l-a dat,
Ca argintul strecurat.
Ca în ceasul ce s-a născut,
Nici un bai nu a avlllt,
Nici un bai să nu aibă,
Din ceasu' de amu,
Din ora de astăzi înainte.

apă

din vasul desrlntatn:

Intr-o carul cu apă neîncepută, se pun, numărîndu-şe invers, nouă cărbuni .
.Se suflă peste cană, în formă de cruce şi se spune descîllltecul. Se udă .degetul ·in
apă şi se face cruce pe fruntea, barba şi pe obrajii celui deochiat''2 3 •
·
Din Ciumărna am înregistrat unele descilbtece rare reprezintă adevărate· bles-:.
teme Ia adresa celui care a deochiat:
Pasăre albă,
Codalbă,
Pînă aici, pînă rolea,
Pînă-n vîrf de pietricea.
Pasărea dacă pica,

Piatra se despica.
Despică ochii strigoiului,
Despică ochii moroiului,
Despică ochii rîmnitorului,
Despică ochii deochitorului,
22 inf. Fechete Emilia, 75 ani, Mirşid, nr. 91.
23 inf. Pop Lucreţia, 72 ani, Chieşd.
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Despică

ochii leului.
ai strigoaicei,
ai moroaicei,
ai rirnnitorului,
ai deochitorului,
ai leoacei.
ai rirnnitoarei,
Şi a rămas ... N
Curat şi luminat21 •

Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
sau:

Pasăre-albă, codalbă,
sărişi, jos ple~işi,
Plesnească ochii rimnitorilo1·,
PlesneaSC'ă ochii deochitorilor,

Sus

Cine a rimnit,
Cine a plesnit,
Cine a deochiat,
A şi crăpat.
Şi ... N a rămas,
Curat, luminat,
Ca un argint strecurat25.
sau:
Vine ciuta de la munte.
Lingîndu-şi puii pe frunte,
li linge pe pistricei,
Şi pe frumuşei,
Şi eu pe ... N îl ling,
De deochi,
Dintre ochi.
Cit a sta vîntu-n gard,
Atîta a sta deochiu..n cap.
Şi să fugă prin sat,
Ca un, ciine turbat,
Cu rnada-ndoită,
Cu gura căscată,
Şi unde o cădea,
Acolo s-o fringea,
Acolo o muri.
Pe ... N să-l lase"2G.
orice

lntr-un alt descîntec din satul Ciumărna, deochitorul este trimis departe de
aşezare omenească. Pus.tietatea este sugerată in ,·ersuri deosebit de plastice:
Tu strigoiule,
Tu moroiule,
Tu leule,
Tu deochitorule,
Tu moroaico,
Tu leoaico,
Tu deoaico.
Unde fata cosiţa nu-npleteste,
Voinic nu chioteşte,
Securea nu pocneşte,
Popa nu dteşte,
u inf. Perneş Veronica, Ciumărna, nr. 122.
2s inf. Perneş Veronica, Ciumărna, nr. 122.
26
inf. Perneş Veronica, Ciumărna, nr. 122.
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In copitele ciutelor,
Jn fundul mArilor,
Acolo să vă duceţi,
Acolo să prinzi \i,
Acolo să vă odihniţi.
Să-l lăsaţi pe ... N,
Curat, luminal,
Ca argintul strecurat,
Din cer picat"21.
In alte cazuri, tematica descîntecelor se bazează pe Yirtuţile ma1ice ale numerelor:
„Ce\ui deochiat i se dă să bea un pahar cu apă, in care s~ găsesc cArbuni
stinşi. ln timp ce se prepară băutura, o femeie descîntă:
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul
Deochiatul

îi
îi
îi
îi
îi
ii
îi
îi
ii
îi

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

nouă.

opt.
şapte,
şase,

cinci,
patru,
trei,
doi,
unu,
nici unul.

După ce se spune acest descîntec, bolnavul îşi face cruce şi bea de trei ori
din pahar, pe urmă se unge cu apă descîntată, pe piept şi pe cap"28.
In mentalitatea poporană şi animalele pot fi îmbolnăvite prin „deochiare". Şi
în acest caz există ritualuri magice speciale, în care un_ loc central îl ocupă descîntecul. Redăm, in cele ce urmează, o astfel de pr!lctică, înregistrată în localitatea Cizer:
„,Se aduce o găleată cu apă neîncepută, din care nu bea nimeni înainte de a
se descînta. Se ia cu o cană de trei ori apă din găleată, apoi se ia Wl cuţit cu
cuie din aramă la miner şi se sting în cană nouă cărbuni. Fiecare cărbune îl nu-l
meşte cu un nume de om. Se iocepe la descîntat tăindu-se cu cuţi:tul în apa din
cană, în formă de cruce. De cînd se începe descîntatul, pină se termină, cei care
sint in casă nu au voie să mănînce sau să bea nimic, pentru că nu este de „leac"
descîntecul:

Doamne mare Maică Sfîntă, de tine,
Se luară 99 de moroi,
Cu 9D de s·trigoi.
Cu 99 de strigoaie.
Cu 99 de pocitori.
Cu 99 de poci:toare,
Cu 99 de diochitori.
Cu 99 de diochitoare,
Cu 99 de cuţite arămi.te,
Cu 99 de jerebii incîlcite,
Cu 99 de blide înfocate,
Horind, dănţuind, zicînd.
Nime-n lume nu-i văzură,
Nime-n lume nu-i auziră,
Numai Maica Sfîntă,
27 inf. Perneş Veronica, Ciumărna, nr.
28 culegător Revnic Vasile, Simişna.
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Din poarta cerului,
De-a dreapta tatălui,
Bine-i văzură,
Bine-i auziră,
Cătră ei grăiră:
- Unde mergeţi voi 99 de moroi.
Cu 99 de moroaie,
Cu 99 de strigoi,
Cu 99 de strigoaie,
Cu 99 de diochitori,
Cu 99 ·de diochitoare,
Cu 99 de cuţite arămite,
Cu 99 de jirebii încilcite,
Cu 99 de hlide înfocate,
Horind, dănţuind, zicind 7
- Noi mergem la ... N
Că am auzit că..j mîndră.
Grasă şi frumoasă,

Din poiată afară S<'Oate-om
Pe iarba verde întinde-om,
Cu jirebiile om împiedica,
Cu cuţitele om săgeta,
Cu blide sîngele 1-om lua,
Carnea mînca i-om,
Veacul scurta-i-om,
Zi de potcă pune-i-om,
Ceasul morţii aduce-i-om,
Laptele Iua-i-om,
Maica Sfînită le cuvin tă:
- Eu vă opresc, cu sorocul meu
Acolo să nu vă duceţi,
Ci mergeţi Ia Marea mare,
Că am auzit că este un peşte,
Mîndru, mare cu solzi de argint,
Din mare afară scoate-ţi-I,
Pe iarbă verde întindeţi-l,
Cu jirebiile îl împiedicaţi,
Cu cuţHele îl săgetaţi,
Cu blidele sîngele îl beţi,
Carnea i-o mincaţi,
Veacul i-l scurtaţi,
Zi de potcă puneţi-i,
Ceasul morţii aduceţi-i,
Iar pe ... N o, lăsaţi,

şi

a lui Dumnezeu,

Curată, luminată,

Ca argintul sitrecurat,
Cum Dumnezeu i-a dat.
Amin 29 •
Un alt tip de descintece, puternic răspîndiite în satele judeţului sint descintecele „de scrintit". Recitarea descîntecului este asociată în acest caz, cu masarea
zonei bolnave.
Iată citeva exemple:
„Cel ce descîntă, freacă locul bolnav cu slănină, dimineaţa lnainte de răsăritul
29

inf. Cudur Ana, Cizer, nr. 532.
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freacă

se spune de

nouă

ori des-

Se luară Dumnezeu cu Sfîntul Petru,
Pe cale, pe cărar·e,
Pînă la podul cel mare,
Dumnezeu trecură,
Sfîntul Petru nu putură.
- Treci Petre.
- Nu pot Doamne,
Că ... (locul care este scrintit) lui ... N,
S-o scrintit,
S-o muruclit,
Din cioantele lui,
Din oasele lui,
- Treci Petre,
Că podeaua s-a 'tocmi,
... (locul unde este scrintit) s-a tămădi" 30 •
sau:
în

„Se unge cu ulei sau untură par:itea
de cruce. Se spune descîntecul de

formă

scrintită,
nouă ori:

se

freacă

şi

se

suflă

peste ea

Doamne l\Iarie, Maică Sfîntă,
Se luară Dumnezeu cu Sinpetru,
Pe cale, pe cărare,
Ajunse la drumul cel mare,
- Treci Petre.
- Că Doamne nu pot,
Că podeaua se clăti,
Şi piciorul lui ... N se scrinti,
Stringe, cufringe,
Ciont cu ciont,
Os cu os,
Carne cu carne.
Să se tocmească înapoi la loc cum a fost.
- Sus Petre şi ridică.
- Suflă Doamne şi vindecă"31.
sau, într-un aH descîntec din Cizer, Sfintul Petru este surprins initr-o
descîntînd „de scrintit":

desacralizată,

Se luară Dumnezeu cu Sfîntul Petru,
Pe o cale, pe o cărare,
Pe podul de fier,
Pe podul de aramă,
Calul lui Dumnezeu păşi
Podeaua se clăti,
Piciorul (mina) lui ... N se scrinti.
Zice Dumnezeu Către Petru:
- Descîntă-i Petre
- I-aş descînta da nu ştiu,
- Ia ,trei nuiele de sînger,
Trei de înger ( !)
Dă-n cruciş,

30

inf. Jiboan Ana, Treznea.
31 inf. Pop Lucreţia, Chieşd.
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Dă-n curmeziş,
Să se întilnească

Carne cu carne,
Sînge cu sînge,
Os cu os,
Vină cu vină.
Tocmeşte doamne cwn a fost
Cu poala Sfintei Mării,
La picior (mină), nimica să nu fie.
Amin"a2.
DESCTNTECE
a)

PENTRU

VINDECAREA

ALTOR

BOLI

descîntec „de celtin"

Celtinulc spurcaitule,
Nu coace, nu sparge,
Nu face puroi,
Intoarce-te înapoi,
Cum s-a întors Sfîntul Soare,
De la răsărit spre mare,
Aşa te întoarce şi te aşează,
Din creierii capului, din gene, din sprîncene,
Din ciimpiţele nărilor,
Din faţa obrazului,
Din toţi colţuţii,
Din .toţi dincuţii,
Bine alege-te,
Bine culege-te,
Bine du-rt.e,
Unde cocoş negru nu cîntă,
Vacă neagră nu rage,
Zgomot de om nu se aude,
Că acolo bine sălăşlui-te-oi,
Da ... N nu te...a sălăşlui,
Din ceasul de amu,
Din ora de astăzi înainte,
Că de nu .ti-i duce,
Pulbere face~te-oi,
Tăia-te-<>i,

ln mare aruncate-oi,
Acolo să piei,
Să răspiei,

Cwn piere roua de soare,
scuipatul sub picioare.
Se descintă de trei sau de nouă ori,
scuipatul cu piciorul"3a.
Şi

b)

descîntec „de

după

fiecare descintat se

brincă".

Brînca hrincilor,
Mama cîinilor
Şi a păgînilor.
Fugi din faţa omului,
12 inf. Cudur Ana, Cizer, nr. 532.
33 inf. Perneş Veronica, Chieşd.

47 -
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Din obrazul voinicului,
Că te împung,
Că ,te înţep,
Că te ard cu para iadului,
Că nu este aici locul tău" 14 •

descîntec pentru „soare săc" (dureri de cap).
„Se spunea că durerile de cap apar din cauză că cineva se culca înainte de
asfinţitul soarelui. După asfinţitul soarelui o babă bătrin.ă căuta nouă scoarţe
(aşchii de lemn), apoi mergea cu bolnavul la vale (riu), uda cite o scoarţă şi îl
freca pe cap zicînd:
Ieşi soare săc din cap,
Ieşi soare spurcat,
Că te ajunge cel curat,
Cel curat cu razele,
c)

Şi ţi-a tăia maţele.

Versurile se

repetă

de

nouă

ori»i5 •

c) descintece de „spăriet".
Acest descintec este foarte răspîndit în satele judeţului. El se folosea
pentru a opri plînsul sau agitaţia neobişnuită la copii mici. Iată cîteva exemple:
„La copii mici, dnd plîng ln somn sau se sperie de ceva, se pune la cap
o cană cu apă, iar la picioare un vătrai cu jar. Se ia un cuţit în mină şi o aripă
de giscă sau de găină şi se spune:

Fugi speriete, fugi în perete,
Cu cuţitul tăie-te-oi,
Cu mătura mătura-te-oi,
In foc şi-n apă mătura-1te-oi,
Acolo să te topeşti,
Acolo să te prăpădeşti,
N ... să rămînă curat şi luminat,
Cum Dumnezeu şi Maica Sfintă l-a dat,
Din aist ceas să n-aibă atîta bai,
Citu-i un fir de mac,
In 99 despicat,
De la mine descînta.tu,
De la Dumnezeu leacu"38,
sau:
„Boala apare din cauza unor sperieturi sau din deochi. Inlăiturarea „plînsului rău" se face de către o persoană pricepută, de trei ori pe săptămină, milrţea,
joia şi slmbă.ta, în trei săptămîni la rind:
' Buhuhură de pădure,
Buhuhură de pădure,
Adu-i lui ... N rîsul
Şi du-i plînsul.
Că eu cu maiul de lăut haine bate-te-oi,
In toată lunea, marţea, miercurea, joia, vinerea,
Cu maiul bate-te-oi,
Cum bat femeile hainele,
In toate zilele,
14

a5

sîmbăta,

inf. Perneş Veronica, Cimărna, nr. 122.
inf. Fărcaş Maria, -Pria, nr. 191.
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aduce risul,
p!însul" 17 •

sau:
Muma murelor,
Muma pădurilor,
Eu te strig,
Tu să-mi răspunzi•
Eu Iţi dau,
Tu să-mi dai,
Eu îţi dau pllnsul copilului meu,
Tu să-mi dai odihna ta,
Să doarmă ca lemnul,
Să tacă ca ulmul,
Cum dorm păsările-n .tine,
Aşa să doarmă copilul la mine" 11 .

•

sau:
„De-i speriat de unu,
De...i. speriat de doi,
De-i speriat de trei,
De-i speriat de patru,
De-i speriat de cinci,
De-i speriat de şase,
De-i speriat de şapte,
De-i speriat de opt,
De-i speriat de nouă,
De-i speriat de zece.
Speriatul cel mai mare
De tată,
De maică,
De fraţi,
De surori,
De guiţatul porcilor,
De cotcorozitul găinilor,
De mieunatul miţilor,
De lătratul cîinilor.
Se „caută" cu o pană şi un cuţit şi se pun
('are se culcli noaptea copilul cu sperietură şi se iau

amîndouă laolaltă
dimineaţaas.

sub perna pe

DESC!NTECE PENTRU ADUS „MANA" LA ANIMALE

Aria de folosire a descintecelor nu se limitează numai la oameni. Ele slnt
folosite şi pentru vindecarea unor boli la animalele domestice (vaci, capre, oi).
ln special, în acest caz, descîn.tecele sinit folosite atunci dnd se produce o scădere
neaşteptată a producţiei de lapte, scăderea cauzată, de cele mai multe ori, de
tulburări digestive. In conc!ipţia poporană arhaică lnsă, scăderea producţiei de
lupte este determinată de acţiunea unor forţe nefaste, a strfgoilor şi moroilor.
Al'eştia sînt oameni din cadrul comunităţilor săteşti care au însă anumite partic·ularităţi fiziologice, după care pot fi depistaţi. Noaptea ei se pot transforma ln
inf. FArcaş Maria, Pria, nr. 191.
inf. Groza Reghina, 75 ani, Bobota, nr. 319.
inf. Perneş Veronica, CiumArna, nr. 122.
'' inf. Jiboan Ana, Treznea.
38

37

38
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diferite animale, în special în dini şi intră în grajdurile gospodarilor şi sug laptele
de la vaci. Acţiunea strigoilor este mai putern~că marţia,' ·joia şi simbă·Ul seara.
Pentru a se apăra grajdurile de strigoi se ung uşile şi obloanele cu usturoi şi se
pune „rug la poar·tă'' (creangă verde din trandafir sălbatic).
Dacă cu toate aceste precauţii reflex al unei mentali:tăţi magice - aqiunea negativă a strigoilor nu a putut fi împiedicată, se apelează la un ritual magic
pentru aducerea laptelui la animale.
'·
Iată dteva exemple de acest fel, în care descîntecul are rolul precumpănitor:
„Clnd se începe a descînta se pune într-o farfurie 1tărîţe cu sari?, peste far1urie se pune o seceră, se pun apoi nouă cărbuni. Se ia un cuţit al cărui mănunchi
este prins cu cuie de aramă. Te pui pe pragul casei şi începi a descînlia, tăind
cu cuţitul, sub formă de cruce .tărîţele din farfurie. După terminarea descîntecului,
se duc tărîţele la grajd şi se dau să se mănince animalului L:ăruia i s-a luat laptele.
Iată textul desdntecului:
Doamne ~re Makă Sfîntă
Doamna lui ... (numele gospodarului)
Dimineaţa s-o sculat,
Pe obraz s-a spălat,
Lui Dumnezeu s-a rugat,
Suştariu în mină şi-a luat,
La ... N a alergat.
Bine mulsu-o,
Bine unsu-o„
In ciurda satului ţipatu-o,
In cimpul Ierusalimului aşezatu-o,
La fintînă cu smîntînă,
La izvor cu groştior,
La vale cu laptele.
Bine umplutu-o,
Bine hrănitu-o,
De hrană şi de mană,
De unt şi de groştior,
Şi de lapte multişor .
. . . N făcu un ugeraş
ctt un ciubăraş
Făcu nişte ţîţuţe

Cit nişte cofiţe .
. . . N înapoi în sat se lF1turnară
lnainte i-o ieşit
Strigoi şi muroi.
Peste ea uitatu-s-au
Laptele luatu-i-au
Şi untu ~i groştioru,
Bună de nimica lăsatu-au
... N prinse a mugi
Nime-n lume n-o auziră,
Nime-n lume n-o văzură,
Numai Maica Sfîntă,
Din poarta cerului,
De-a dreapta tatălui,
Bine o auziră,
Bine o văzură.
Către ... N grăiră:
- Ce răjeşti, ce mujeşti?
- Cum n-oi muji, cum n-oi răji?
Că doamna noastră
Dimineaţa s-o sculat
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pe obraz s-o spălat
Lui Dumnezeu s-o rugat
Şuştariul în mină şi-o luat
La mine o alergat,
Bine mulsu-m-a
Bine unsu-m-a
In ciurda satului ţipatu-m-a
In cimpul Ierusalimului lăsatu-m-a.
La fintină cu smintînă,
La izvor cu groştior,
La vale cu laptele.
Bine hrănitu-m-a,
De hrană şi de mană
De unt şi de groştior
Şi de lapte mul·tişor.
Eu făcui un ugeraş
Cit un ciubăraş,
Făcui nişte ţiţuţe

Cit nişte cofiţe.
Şi cînd fuse colo de cu seară
Inapoi în sat m-am înturnat,
Inainte mi-o iesit
Şi strigoi şi moi·oi.
Peste mine uitatu s-o
Laptele luatu-mi-o
Şi untu şi groştioru,
Puterea secatu-mi-o
Rună de nimica lăsatu-m-o.
Maica Sfintă îi cuvîntară;
- Nu răji, nu muji,
Că eu pe scară de ceară m-oi scobori,
Mina în buzunar oi băga,
Cuţite arămite o să cot,
După cei strigoi şi moroi de-ne-om,
Tn pădurC' ajunge-i-om,
Şi pe păntece căpa-i-om,
Laptele tău şi gro~tiorul tău,
Laptele tău şi untul tău,
Mana şi groştiorul tău,
De acolo afară lua-I-om,
Ca roua şi ca Yintul.
Sare. şi tărîţe pune-ţi-oi,
Cînd din astea îi bea şi ii minca,
De hrană ~i de mană •ti-i umplea,
De unt şi de groştior,
Şi de lapte multişor,
Cum se umple ţarinile de bucate
Şi riturile de flori,
Din Paşti pină-n Rusalii.
Na, ... N ... na,
Eu nu strig numele tău,
Ci strig laptele tău,
Untul tău şi groştiorul tău.
De-a fi în sat,
Să vină prin gard,
De-a fi ln vecini,
Să vină prin spini.
IJe-a fi a intîia casă,
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De-a fi a doua casă,
De-a fi a itreia casă,
De-a f ia patra casA,
De-a fi a cincea casă,
De-a fi a şasea casă,
De-a fi a şaptea casă,
De-a fi a opta casA,
De-a fi a noua casă,
De-a fi-n al intîilea hotar,
De-a fi în al doilea hotar,
De-a fi în al treilea hotar,
De-a fi în al patrulea hotar,
De-a fi în al cincilea hotar,
De-a fi în al şaselea hotar,
Dea fi în al şaptelea hotar,
De-a fi în al optulea hotar,
De-a fi în al nouălea hotar,
Bolovăneşte Doamne ugerele
Vacilor, caprelor oilor,
Şi slobozeşte Doamne
Laptele lui ... N, curat, luminat,
Cum Dumnezeu l-a dat.
Na, ... N, ... na,
Eu nu strig numele tău,
Strig laptele tău,
Untul şi groştiorul tAu,
De-a fi dus la 99 gule de marhă,
A lui N tot să vie,
A ei să nu rămîie.
De-a fi dus la 99 turme de capre,
A lui N tot sA vie,
A ei să nu rămîie.
De-a fi dus la 99 1turme de oi,
A lui N tot să vie,
A ei să nu rămîie.
Pe sare şi pe tărîţe să se pună,
Cine din astea va bea şi va mînca,
S-a umplea de hrană şi de mană,
De unt şi de groştior,
Şi de lapte multişor,
Prin toate vinele,
Prin toate ţîţele.
Amin 40 •
sau;
itărîţe şi se descîntă. Se pun tărîţele peste
vacă dimineaţa să le mănînce. Se descîntă aşa;

„Se ia un blid cu
rouă şi

se dau Ia

Se luară ... X,
De Ia iesluţa ei
Şi poietuţa ei,
Pe cale, pe cărare,
Pînă la pădurea mare.
Păscu iarba nencepută
Şi frunza neciupenită.
Işi făcură ugeraşul ca ciubăraşul
to inf. Cudur Ana, Cizer, nr. 532.
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Işi făcură ţîţuţele

ca cărăbutele.
pe cale, pe cărare,
Cînd fuse la miez de cale
Ii ieşi strigoi în cale,
99 de strigoi cu 99 de strigoaie,
99 de moroi cu 99 de moroaie,
99 de pocitori cu 99 de pocitoare.
Cum o văzură jos o trîntiră,
Groştiorul şi laptele îl luară,
Viţelul în coarne îl luară,
Şi fără puteri o lăsară.
Şi o început .. X a răgi,
A mugi,
Şi nimeni n-<i auzi,
Numai Maica Sfîntă,
Din poarta cerului,
De-a dreapta tatălui.
Ho ... X, nu mugi,
Nu răgi.
- O Maică Sfîntă,
Cum n-oi mugi,
Cum n-oi răgi.
Că mă luai,
De la iesluţa mea,
De la poietuţa mea,
Pe cale, pe cărare,
Pină la pădurea mare.
Cînd fusei la miez de cale,
Imi ieşi strigoi în cale,
99 de strigoi cu 99 de strigoaie,
D9 de moroi cu 99 de moroaie,
99 de pocitori cu 99 de pocitoare.
Cum mă văzură jos mă trîntiră,
Groştiorul ~i laptele mi-l luară,
Şi fără de puteri mă lăsară.
Ho, .. X nu 1·ăgi,
Nu mugi,
Că pe scară de ceară coborî.,m-oi,
Gro~tiorul şi laptele alegeţi-I-oi,
Viniră

Culegeţi-I-oi,

De-i în vecini,
Să vină prin spini,
De-i în sat să vină prin gard,
Numa'a tău lapte să vină,
Că a altuia nu-mi trebuie,
Nici cit îi un fir de mac,
In trei şi patru despicat,
Din gura mea descîntat,
Şi de la Dumnezeu Sfîntul leac.
Apoi se

scuipă

în

tărîţe

de trei oriu.

DESC/NTECE DE DRAGOSTE
Acest tip de descîntece este întrebuinţat de către fetele aflate ln pragul c:ă
sitoriei, în special de către „fetele bătrine", care nu au reuşit lncă să se măriite.
H

inf. Blaj Ana, Treznea.
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Prin intermediul acestor descintece se cheamâ „orînda·' (ursitul). Redâm în cele ce
urmează unele dintre aceste desclntece42;
Plecai pe o cărare,
Plecai pe o cărare,
MA intîlnii cu o ciută,
Ciuta era aprinsă,
Ciuta era încinsă 4 3.
- Unde te duci ciută aprinsă?
Unde te duci cillltă incinsA?
Indârăit ciută încinsă,
Indăriit ciută aprinsă.

Nu aprinde 99 de păcurari,
Nu aprinde 99 de ţigani,
Nu aprinde 99 de duşmaniu.
Ci aprinde inima lui .... X
Să nu stea,
Pină nu m-o vedea,
Şi pe mine m-o lua45.
sau;

-·'"'.l'I.;

- Bunii dimineaţa lină fîntînă,
- Mulţumesc dumitali fată bătrînă,
- Şezi,
- N-am vinit să şed,
Vin să-mi dai hainele tale,
Să mA speli cu apă întoarsă,
să par feciorilor frumoasă,
Să plac dănacilor,
Ca laptele pruncilor.
Să plac bărbaţilor,
Ca berea boierilor.
Să fiu ca soarele cînd răsare,
Ca vişinul cind înfioare,
Ca un păun pestriţat,
De lume lăudat.
Mă uitai către soare-răsare,
Şi văzui nouă cazane,
cu nouă cuptoare,
·ln cazan fierbea,
Carnea scrisei mele,
A ursi•tei mele,
De la ursitoare lăsată4s.

sau;
Steaua, stelişoara mea,
Toate stelele să stea,
42 Unele descîntece de dragoste precum şi ritualurile care le însoţesc, ·au ft>st
publicate de noi în ActaMP, 7, 1983.
4a In vorbirea populară din Sălaj, ca de altfel în' întreg nord-vestul Transilvaniei se spune că femela este „încinsă", „aprinsă", cind se găseşte în intervalul
lunar de fecundaţie.
44 Descîntecul enunţă ln mod semnificativ categoriile sociale prohibi-te legii~
turilor premaritale ale tinerelor fete.
45 inf. Perneş Veronica, Ciumărna, nr. 122.
48 inf. Perneş Veronica, Ciumărna, nr. 122.
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Numai a mea să nu
Să umble în J ung ~i
Şi pe la noi în s<1t,
Pînă o găsi,
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stea.
lat,

.Pe SC'risa mea.
Pe paiitea mPa.
De la ursitoare ursită,
Spre mine îndreptată,
Să n-aibă Joc a un1hla
Nici loC' a sta,
Pînă pe mine nu rn-o \'l"dea,
Şi pe mine m-o luan.

r~ înd1eie1'ea prezenifării noastre credem că se pot for:mu:la une1c
ooncluzii;
a) descînlecele - ra tip de pr·ac:tic:ă culturală încorporată unor ritualuri magice - dovedesc o putermi·Că vibalitaite istorică, însoţind dinamica
sartului sălăjan pînă în zilele noastre.
b) descîntecele reprezintă indicatori culturali ai unei puternice conştiinţe magice, erodate ti>eptat de experienţa pozitivă, fără să dispară însă
întrutotul, chiar in cadrul satului adtuall.
c) Din punct de vedere al statutului social al ipersoanelor care întrebumţează desoî111tecele, în satul tradiţional nu există o categorie de VÎrstă
care să fie „speciaiizată" în folosirea lor. Dimpotri<vă, ele sJnt folosite de
către elementul feminin all comunităţHor săteşti, incepînd cu fetele de mă
riltat, pînă la femeile hăt.line, care folosesc mai ales desdntecele pentru
vindecarea unor boli.
d) In plan istork se produce o regresie funcţională ia acestei practici
ma:gice. In prezent ea :nu se mai întrebuinţează decî:t sporadic, în unele
sate, în condiţii existenţiale-limită, cînd mijloacele oferite de experienţa
pozitivă şi-au pierdut credibilitatea funcţională, în rezolvarea unei situaţii
concrete.
e) Se poale constata, de asemenea, un fenomen de regresie demografică, în ceea ce priveşte întrebuinţarea desoîinteceilor, in sensul restr[ngerii considerabile a numărului persoanelor oare le folosesc, ele devenind
practici cu:IJ1:mia1e folosite exclusiv de genel'aţi.a vÎT:stnică, în timp ce generaţiile tinere le contestă orice legitimitate funcţiională. Regresia demografică .a folosirii descîntecelor dete1mină apariţia unei regresii tipologice,
dispărind treptat descîntecele dl' dragoste, pradticate de cătrre tinerele
oomunităţilor să:teşti, menţinîndu-se în schimb, descîntecele folosite pentru
vindecarea unor boli sau aducerea laptelui la animale, desciîntece folosite
precumpănitor de către femeile vîrstnic:e.
f) Descintecele - prin profundul lor caracter arhaic - aparţin straturilor culturale străvechi ale cuHurii poporane, structuri care însoţesc
ca o permanenţă cul.tu.rală dinamica satului românesc. Puternica repre?.entativitate tipo 1 ogică şi zona·lă a descintecului, ca elaborat cultural stră47
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vechi reprezintă un indicator sociologic semnificativ al marii vechimi a
satului românesc dilfl zona nord-vestică a Transilvaniei.
g) In cadrul descîntecelor apar o serie de divinităţi creştine (Maioa
Sfîntă, DU1I11nezeu, Sf\intul Petru). Descilflrtecele foc apel la aceste divinităţi, pe ajutorul cărora se ~peră, pentru a avea eficacitatea dorită.
In st.adiul actual al cercetărilor este imposibil de precizat dacă apariţi.a
în desoîn:tece a divinităţilor creştine este un fenomen cull1tural mai recent, sau dimpotrivă, reprezintă o permanenţă istorică detenminată
de faptul că creştinismul însoţeşte cultura poporului l'omân încă de la
naşterea sa.
GHEORGHE
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INCANTATIONS DE SALAJ
(Resume)
L'article fait une presentation rtypologique deS principaux incantations repandus dans l'aire culturelle du departement de Sălaj.
L'analyse des incantations ă l'aide de l'appareiJ. analy1tique de la sociologie et
de l'ethnographie est un essai aussi difficile que necessaire, etant donne que !Ps
incantations, qui fornt partie du fond culturel ancien de la culture roumaine sont
un indicateur significatif du caractere rtres archaique du village roumain et dans
ce cas du village roumain du nord-ouest de la Transylvanie.
Meme si notre presenitation n'a pas un caractere exhaustif, nous avans envisage
faire un inventaire aussi ample que possible de cette espece culturelle qui est
l'incantation, en analysant paralellement quelques rituels magiques et le contexte
cul•turel ou se produit l'incantation.
Nous avons essaye d'etablir quelques conclusions concernan.t les tendances
significatin~s de l'cvolution de ce.tte espece culturelle en plan historique y compris
&on statut dans le village actuel.
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