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Cuvânt înainte
Lucrarea Magia la românii şi ucrainenii din nordul Dobrogei
este concretizarea a două demersuri deopotrivă de utile şi de
interesante: pe de o parte, Alexandru Chiselev colectează,
ordonează, interpretează şi reevaluează informaţii de teren din
ultimele trei decenii, pe de alta, urmându-şi propria strategie de
investigare, adaugă altele noi înregistrate prin metode care să-i
slujească abordării sistemice şi diacronice.
Este vorba deci despre o tratare a materialelor etnografice
în manieră antropologică, interpretarea vizând întâi de toate
gândirea
mitico-magică,
mentalitatea
tradiţională
şi
comportamentul îndătinat, toate responsabile de păstrarea şi
transmiterea unor acte complexe şi gesturi în care – la împlinirea
dezideratelor magice – concură atât cuvântul învestit cu valenţe
sacre, cât şi obiecte şi substanţe. Studiul se referă cu precădere la
componentele magice ale practicilor cutumiare legate de muncile
domestice, prin urmare, de calendarul tradiţional şi de riturile care
însoţesc momentele existenţei umane. Astfel, planul mitic
generator se revelează ca fundament al credinţelor dar şi al
tradiţiilor orale (atâtea câte mai sunt păstrate), autorul făcând
disocieri subtile între componentele rituale şi manifestările de
religiozitate populară şi analizând cu atenţie simbolurile şi
imaginile cu multiplele lor concretizări.
Utilizând o bibliografie pe cât de amplă, pe atât de actuală,
Alexandru Chiselev demonstrează că manifestările de care se
ocupă au fost supuse, şi în spaţiul dobrogean, mutaţiilor,
simplificărilor şi resemantizărilor identificate de teoreticienii
mitului şi ritului în ultimul secol. De asemenea, în abordarea
practicilor de vindecare magică şi de etnoiatrie, dar mai ales a
riturilor de trecere, autorul depăşeşte perspectiva descriptivă,
factuală, propunând o interpretare mai complexă, conceptuală,
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care are în vedere nivelurile în care operează gândirea magică,
planurile actanţial şi simbolic şi concretizarea lor în gesturi,
obiecte şi formulări.
Raportarea la miturile exemplare, cosmogonice, îi permite
înţelegerea setului de credinţe şi a comportamentului omului
tradiţional destinat să păstreze un echilibru al microcosmosului cu
stihiile, dar şi să îndeplinească acte de divinaţie şi de control
asupra acestora. Aceasta întrucât timpul (cu ambele concretizări,
chronos şi meteoron) este definitoriu pentru gândirea, dar mai
ales pentru acţiunea magică. De asemenea, coordonata spaţiu este
esenţială pentru eficienţa acesteia din urmă, de aceea autorul cărţii
porneşte tot de la Urzirea Lumii, dezvăluie toposuri mitice
precum Lumea de Dincolo şi religioase – Raiul şi Iadul – pentru ca
mai apoi să se oprească asupra universului profan, mărunt şi umil
în aparenţă, dar înzestrat circumstanţial cu valenţe sacre (pragul,
fereastra, drumul, răspântia).
Volumul elaborat de Alexandru Chiselev este util atât
pentru înţelegerea fenomenului magic tradiţional într-un spaţiu
multicultural, cât şi pentru redefinirea lui în raport cu celelalte
manifestări cutumiare. Practic, autorul reuşeşte să demonstreze că
magia există, se manifestă în toate, în doze şi proporţii diferite,
confirmând afirmaţia lui Mircea Eliade din finalul lucrării Sacrul şi
Profanul: „... la modernii care se declară areligioşi religia şi
mitologia s-au ocultat în tenebrele inconştientului, ceea ce
înseamnă de asemenea că posibilităţile de reintegrare a unei
experienţe religioase a vieţii zac foarte adânc în asemenea fiinţe.”
Contribuția lui Alexandru Chiselev, actualmente doctorand
la Școala doctorală a Facultății de Litere din cadrul Universității
București (specializarea Studii culturale), va deschide o perspectivă
mai amplă asupra gândirii magice și comportamentului ritual din
spațiul multicultural dobrogean.
conf. univ. dr. Narcisa Alexandra ŞTIUCĂ
Departamentul Studii Culturale
Universitatea Bucureşti

https://biblioteca-digitala.ro

Gândirea

”

magică nu este un debut, un început, o

schiță, parte a unui tot nerealizat încă; ea alcătuiește un
sistem bine articulat, independent sub acest raport de

celălalt sistem pe care îl va constitui știința, în afară de

analogia formală, care le apropie și care face din primul un
fel de expresie metaforică a celui de-al doilea.”

Claude Lévi-Strauss,
Gândirea sălbatică
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Considerații generale

Această lucrare este rezultatul unor preocupări constante în
privința patrimoniului imaterial nord-dobrogean, întreprinse de
subsemnatul în campanii de cercetare desfășurate în perioada 2006–2016
prin intermediul Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Tulcea și
prin cercetare de arhivă în cadrul muzeului și la alte instituții de
prestigiu din țară și străinătate1.
De-a lungul timpului au fost realizate cercetări privind obiceiurile
și credințele diverselor grupuri etnice din Dobrogea, însă aspectul
gândirii magice ca promotor al gesturilor și practicilor magico-ritualice,
a fost studiat în subsidiar, tangențial, punctual sau din perspectiva unui
singur grup etnic.
Menționăm aportul în domeniul studiului fenomenului magicoritualic în spațiul dobrogean tradițional, din diverse perspective de
abordare, al unor etnologi și antropologi contemporani precum: Narcisa
Știucă, Ofelia Văduva, Emil Țîrcomnicu, Steluța Pârâu, Mariana Magiru,
Iuliana Titov, Elena Papa, Argentina Bărbulescu, Cerasela Dobrinescu,
Mehmet Naci Önal, Veaceslav Kușnir ș.a.
Acești specialiști au identificat și explicat anumite conexiuni ale
obiceiurilor și gesturilor ritualice cu miturile, riturile și alte domenii ale
culturii populare, dintr-o perspectivă etnografică, antropologică sau a
istoriei orale.
Studiul de față încearcă să pătrundă în profunzimea gândirii
subtile a țăranului din perioada tradițională şi contemporană, pentru a

1

Muzeul de Artă Populară din Constanța, Muzeul Național al Satului Dimitrie
Gusti, Centrul National pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Facultatea de Istorie din Odessa etc.
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descifra modul de percepere și imaginare a lumii duale (de aici și de
dincolo), de aici derivând un complex de reprezentări mitice, de acte și
gesturi magico-rituale.
Ne-am propus să prezentăm similitudini și diferențe la nivelul
gândirii magice a două comunități dobrogene de factură etno-genetică
diferită: români (inclusiv aromâni și meglenoromâni) și ucraineni /
haholi.2
Pe cât posibil, am surprins fenomenele de aculturație, interculturalitate sau de adaptare în ceea ce privește practica magică. Unde a fost
cazul (ex: Paparuda, Caloianul, practici de magie premaritală, colindele),
am prezentat diverse variante ale acțiunilor magice, chiar dacă acestea
urmăresc un același tipar ritologic, uneori recognoscibil la nivel balcanic,
european sau pan-ortodox.
Demersul nostru a apelat la următoarele metode şi instrumente de
documentare-cercetare: utilizarea bibliografiei de specialitate, a
culegerilor de povestiri și folclor din județul Tulcea; metodele orale
(aplicarea chestionarelor specializate, a interviului); observația directă şi
participativă; corelarea metodei povestirea vieții martorilor esenţiali3 cu
reconstituirea orală a unor aspecte ale mentalității, religiozității
populare, percepției actului magic etc.
2

3

Se pare că termenul era folosit iniţial ca o insultă a ruşilor la adresa
ucrainenilor, khokhol desemnând coada cazacilor zaporojeni. În Dobrogea, el
a fost utilizat pentru o diferenţiere chiar şi la nivel etnonimic, între ucraineni
(malo-ruşi) şi ruşi lipoveni, cei din urmă folosindu-l cu sensul de necurat
(păgân sau de altă credinţă). În timp, acesta şi-a pierdut, prin uzanţă, orice
substrat negativ şi a devenit etnonim.
Localitățile cu populație ucraineană / haholească, menționate în textul lucrării
de față, sunt: Letea, Caraorman, Sfântu Gheorghe, Pardina, Tatanir,
Ceatalchioi, Hamcearca, Murighiol, Chilia Veche, Dunavățu de Jos și Tulcea.
Este vorba despre persoane vârstnice, care prin metoda anamnezei şi a
naraţiunii poveştilor auzite de la bunici sunt capabile să reconstituie o parte
din trecutul comunităţii. Acești martori sunt „persoane socotite oglinzi ale
timpului şi mediului lor.” Simone Clapier–Valladon, Jean Poirier, Paul
Raybaut, Les récits de vie. Théorie et pratique, Paris, Presses Universitaires de
France, 1983, apud Narcisa–Alexandra Știucă, „Istoria orală – note polemice”
în Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Bucureşti,
serie nouă, tom XVII, 2006, pp. 29 – 34.
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De altfel, antropologia culturală modernă este caracterizată printr-o
întoarcere către persoană şi către personalitate, având în vedere
experienţa personală şi personalizată a culturii4. Aspectele legate de
idiosincrazia5 familială şi comunitară (la nivel de mahala, sat, spaţiu
periurban sau urban) trebuie decodificate, interpretate şi corelate astfel
încât să contureze un cadru general al modului de a trăi şi de a gândi la
un moment dat, demersul pornind dinspre individ spre colectivitate
(metodă inductivă).
Ineditul lucrării este legat de culegerea și interpretarea datelor
etnografice cu privire la gândirea magică a ucrainenilor din nordul
Dobrogei și de corelarea acestora cu forme similare din tradiția
românească. Stadiul actual al cercetării nu ne permite o abordare din
perspectivă comparativă la nivelul tuturor substraturilor fenomenologiei
magicului, demersul nostru fiind un crochiu al unor viitoare abordări
asupra magicului, sacrului și religiozității tradiționale manifestate pe
teritoriul nord-dobrogean.
Pentru transcrierea cuvintelor ucrainene / haholești6 am adoptat
grafia latină (cu sugerarea vocalei accentuate prin semnele grafice á, é, í,
ó, ú), urmată de traducerea, mai mult sau mai puțin literală7, în limba
română. Am luat această decizie deoarece graiul ucrainenilor din județul

4

5

6

7

Idem, „Informatorul privilegiat şi condiţionarea anchetei etnologice” în
Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Bucureşti,
serie nouă, tom XI-XIII, 2000-2002, pp. 197 – 205.
Idiosincrazia reprezintă ansamblul de particularităţi şi de trăsături de
caracter proprii fiecărui individ (putându-se extinde şi la nivel familial sau
comunitar), care îl reprezintă ca individ/familie/comunitate cu conştiinţă,
definindu-i ontologia.
Vorbirea haholească derivă din graiurile ucrainene de stepă, care constituie
graiuri de tranziţie de la cele sud-estice la cele sud-vestice, dar având la bază
trăsăturile dialectului ucrainean sud-estic. cf. Ioan Herbil, „Caracteristici
fonetice şi morfologice ale graiurilor ucrainene din România”, în
DACOROMANIA, serie nouă, IX – X, Cluj-Napoca, 2004 – 2005, pp. 75-143.
Pentru cuvintele ucrainene care nu au corespondent în limba română, am
apelat la parafrazare. De asemenea, unor termeni din diverse forme verbale
li s-a pierdut înțelesul și de aceea, fie am parafrazat sintagma, fie l-am
consemnat sub forma „?”.
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Tulcea, încă necercetat pe deplin de lingviștii specialiști în slavistică,
pune serioase probleme în momentul transcrierii și traducerii.
Parafrazând-o pe Antoaneta Olteanu, această lucrare se dorește a fi
un studiu de arheologie spirituală, săpând în sufletele oamenilor după
credințe, cutume, relaționări cu divinitatea, cu nașterea și moartea, cu
binele și răul.
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Capitolul 1

MAGIE, SACRALITATE, MENTALITATE
1.1. MAGIA8 CA MODUS VIVENDI
„Ţăranului dintr-un sat îi era absolut indiferent dacă lumina este
corpuscul sau undă ori dacă pământul este rotund sau plat. Lumea lui,
mărginită şi închisă, se termina odată cu hotarul satului, cel mult cu zarea
ceţoasă a orizontului unde sălăşluiau fiinţele adiacente lumii sensibile: sufletele
strămoşilor, zeii, monştrii, zânele, duhurile rele sau bune. Dincolo de toate
acestea era o altă lume, necunoscută şi înfricoşătoare. Dincolo era povestea:
tărâmul celălalt, locul unde se bat munţii în capete, hotarul Scorpiei, Ghionoaiei
sau al lui Tinereţe Fără Bătrâneţe Şi Viaţă Fără De Moarte. Sus era cerul,
dedesubt iadul. Cât de sus sau cât de adânc dedesubt, nu avea nici o importanţă.
După cum nu avea importanţă pentru el că pământul se sprijină pe spinările a
patru peşti enormi, pe o broască ţestoasă, pe grumazul unui uriaş ori pe patru
coloane supradimensionate. Orice explicaţie era valabilă dacă venea prin tradiţie
– prin tradiţia lui, fireşte.”9
Aria de manifestare și răspândire a elementului magic este vastă și
non-liniară, cuprinzând o varietate de acțiuni10 și apelând la numeroase
categorii ale gândirii pre-religioase (animism, tabu, totemism, fetișism,
mana), religioase sau sincretice11.

8

9

10

11

Termenul își are originea în numele specialiștilor persani ai ocultului (magu),
răspândit prin filieră greacă (magoi).
Vasile Avram, Liturghia cosmică. Constelaţia magicului – o viziune românească
asupra misterului existenţial, Năsăud, Universitatea Creştină, 1994, p. 26.
Ghicirea și influențarea viitorului, în bine sau rău, stăpânirea sau exorcizarea
ființelor chtonice, vrăjitoria etc.
Mihai Coman, Introducere în antropologia culturală: mitul şi ritul, Iaşi, Editura
Polirom, 2008, p. 67.
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De altfel, conceptul de magie a fost definit, contestat și redefinit în
permanență, în funcție de curentele de gândire și de aplicarea lor la
nivelul antropologiei culturale și istoriei religiilor.
Magia a fost privită întotdeauna ca o formă culturală situată între
alte două mari configurații culturale generice – religia și știința12.
Ea operează cu instrumente, imagini și simboluri din cele două
domenii, cu elemente religioase / sacre și empirice, manipulate de
anumiți actanți.
„Magia cuprinde agenți, acte și reprezentări: îl numim magician pe
individul care îndeplinește acte magice, chiar dacă nu este un profesionist.
Numim reprezentări magice ideile și credințele corespunzătoare actelor magice.
Cât despre actele în funcţie de care definim celelalte elemente ale magiei, pe
acestea le numim rituri magice.”13
Deși cercetătorii au încercat să separe din perspectivă axiologică
magia de religie, pe baza opozițiilor de tip biom activ–reflexiv, coercitiv–
suplicativ, pragmatic–spiritual etc., din punctul nostru de vedere, în
mentalitatea societății tradiționale între cele două domenii apare o
juxtapunere sincretică.
Elementul religios14 s-a inserat elementului magic, dându-i forță și
asigurându-i viabilitatea în fața comunității.
1.2. NOTELE DEFINITORII ALE MAGIEI ȘI GÂNDIRII MAGICE
Magia este o acțiune de tip expresiv, care comunică ceva despre
valorile, credințele și mentalitatea unei comunități15. Modul de a vedea și
imagina universul, cu reprezentări mai mult sau mai puțin abstracte ale
lumii reale și a celei de dincolo, asociat cu memoria unor fapte dovedite
eficiente, determină credința într-o formă culturală, ce depășește limitele
științei și dinamizează practicile contemplative ale religiei.
12

13

14

15

Subliniem ramura medicinii, deoarece cea mai mare parte a actelor magice
se leagă de însănătoșire, păstrarea sănătății sau îmbolnăvire.
Marcel Mauss, Henri Hubert, Teoria generală a magiei, Iaşi, Polirom, 1996, pp.
25-26.
Ex: rugăciuni, texte apocrife, invocarea divinității în descântece, semnul
crucii, folosirea apei sfințite.
Mihai Coman, op. cit., p. 111.
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Magia reprezintă prin excelență un sistem de gândire, iar în
subsidiar o formă de comunicare sau de semnificare. Ea este legată de
procesele cognitive primare (emoționale) și de experiențele corporale
neverbalizate, legate de structurile afectivității. Experiențele corporale și
afective sunt transpuse metaforic în domeniul forțelor sociale și al celor
mai importante momente din viață, alimentându-se astfel reprezentările
și practicile magice16.
Gândirea magică operează cu metafore, simboluri, cuvinte și
obiecte învestite cu putere neobișnuită, cu ajutorul cărora se canalizează
și direcționează energii. Toate aceste încercări de dominare a lumii
vizibile și invizibile presupun existența unui cod cultural, împărtășit de
performeri sau de receptori17. În afara acestuia, magia își pierde sensul,
iar eficiența practicilor magice dispare cu desăvârșire.
James Frazer a încercat să explice mecanismul fuziunii dintre
sentimente, aspirații și realitatea obiectivă și transformarea acesteia în
relații simbolice și practici magice pe baza a două procese de gândire
metaforică18:
 Legea similitudinii – lucrurile asemănătoare se influențează
reciproc. Aceasta este originea magiei homeopatice sau imitative.
 Legea contactului – obiectele care intră în contact se influențează
reciproc. Pe baza acesteia funcționează magia prin contagiune.
Actul magic are caracter liminar, manifestându-se cu precădere în
cazul anumitor limite temporale (în special la echinocții, solstiții, la lună
nouă sau plină etc.) sau spațiale (la hotar, pe prag, în pod etc.), la limita
dintre topos-uri și timpuri permisive, la granița dintre cele două lumi –
cea reală și cea fantastică.
Un element esențial în mecanismul gândirii magice este conceptul
de mana, care se poate defini prin esență, substanță, rodnicie. Practic,
prin toate actele ritualice calendaristice sau legate de viața omului, se
încearcă atragerea acelei forțe benefactive, care poate aduce bunăstarea,
fericirea, vindecarea sau viața îndelungată și îmbelșugată.
16

17

18

René Devisch, „Magie” în Pierre Bonte, Michel Izard (coord.), Dicţionar de
etnologie şi antropologie, Iași, Editura Polirom, 1999, p. 396.
Ioan Pop–Curșeu, Magie și vrăjitorie în cultura română: Istorie, literatură,
mentalități, Iași, Editura Polirom, 2013, p. 12.
James Frazer, Creanga de aur, București, Editura Minerva, 1980, pp. 30 – 98.
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1.3. MENTALITATE ȘI RELIGIOZITATE POPULARĂ
Fenomenul magic din spațiul cercetat este intrinsec legat de ideea
de religie populară, definită ca o fațetă vie a religiei, trăită, deoarece
aceasta corespunde dorinței oamenilor de a avea o legătură cu divinul,
în relații mai simple, mai directe, imediate și mai rentabile19.
Divinitatea, în orice formă de manifestare, este apropiată, concretă
și eficace. Este activă, omniprezentă și se comportă, pe un anumit plan,
într-un mod cât mai uman (este capricioasă, se supără, se îmbunează,
ucide, naște, îmbătrânește, moare).
Max Weber afirmă în lucrarea Sociologia religiei. Tipuri de organizări
comunitare religioase că acestei forme de religiozitate i-ar corespunde
aspecte precum salvarea personală, magia, zeii și sfinții milostivi,
compensația.
Se poate vorbi despre existența unui ortodoxism popular sau cosmic,
un real sincretism dintre religie și elementele mitico-magice. Dovadă
stau reprezentările mitice care dublează hagiografia ortodoxă
românească: Sânnicoară, Sântion, Sângiorz, Sântilie, Sândumitru etc.,
dar și numeroase gesturi creștine folosite în practicile magice (ex:
semnul crucii, stropirea cu agheasmă, ruga).
Din prisma mecanismelor religiozității populare, în panteonul
sfinților și-au găsit locul personificări ale zilelor săptămânii sau a
astrelor, precum Sfânta Vineri, Joimărica, Soarele sau Luna.
De asemenea, sufletul celor răi, stigmatizați sau jertfiți poate
rămâne suspendat, nici în Rai, nici în Iad, ci într-un plan apropiat lumii
reale, dar totuși ascuns. Sufletul decedatului pe sub care au trecut
animale domestice în timpul privegherii poate poseda corpul și devine
strigoi pe timpul nopții, întorcându-se dimineața în mormânt. La fel,
sufletul celui căruia i s-a măsurat sau furat umbra pentru a fi îngropată
în pereții unei case, poate rămâne captiv în zidurile acesteia.
În ceea ce privește religiozitatea populară a ucrainenilor din
Dobrogea, putem preciza unele aspecte esențiale: imagologia sfinților
este în principal de natură livrescă, neexistând dublete clar evidențiate
19

Irina Nemeti, Calea zânelor. Moșteniri antice în mitologia românilor, Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 2004, p. 38, apud Cristina Gavriluță, Socioantropologia fenomenelor divinatorii, Iași, Institutul European, 2010, p. 48.
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de tipul sfântului popular (cu suprapuneri precreștine evidente) precum
la români; existența colțului sacru de tip sanctuar numit pocutéa20
(prevăzut cu icoane, lumânări, în trecut cu iconostas de casă), unde sunt
performate, printre altele, rituri de oferire a ofrandelor sau de păcălire /
îmbunare a morții21.
La pocutéa se agăța Crăciunelul, de la Crăciun la Bobotează, tot aici
se așeza fân în preajma sărbătorilor de iarnă sau se punea crucea din
spicele recoltate în timpul seceratului. Pe lavița de la pocutéa stăteau
mama și tatăl mirilor la iertăciune și pe aceeași laviță se așeza mortul, cu
capul spre icoane.
De altfel, ritmurile vieţii cotidiene erau legate de credinţa în
puterea divinităţii şi de o puternică religiozitate personală, printr-o
comunicare directă și intimă cu divinitatea. Dimineaţa, membrii familie
se spălau pe faţă, se închinau şi abia apoi se aşezau la masă. După masă
se rostea următoarea închinare: Spasebi Bohi za hlibi, za sili, za veceru, za
ubidi (Mulţumesc Doamne de pâine, de sare, de masă, de mâncare).
Seara, înainte de culcare, se spunea Oce naş (Tatăl nostru), în genunchi
cu fața la icoană, apoi se închina perna.
Înaintea oricărei activităţi (nuntă, pomană, prăşit etc.) se rostea
Lehco poceati i lehco şob concelea. (Să fie începutul şi sfârşitul cu bine)22.
1.4. SPAȚIALITATE ȘI TEMPORALITATE ÎN PRACTICAREA MAGIEI
Spațiul în care trăia și din care își trăgea seva țăranul, indiferent de
etnia sa, prezenta conotații sacrale. Prin extensie, satul nu se supunea unei
dialectici magic / real, ci unei osmoze între cele două, sub semnul sacrului23.
Mircea Eliade afirma în lucrarea Sacrul și profanul că „omul religios
nu poate să trăiască decât într-o lume sacră, deoarece numai o asemenea lume
20
21

22
23

Cuvântul pocutéa înseamnă pocăință, penitență.
Dacă găina cotcodăcea cocoșește, semn al morții iminente, ea se folosea
pentru a măsura lavița de pocutéa, începând de la icoană spre ușă. Dacă
aceasta ajungea la capătul laviței cu capul la ușă, era tăiată, căci prevestea
moartea. Dacă aceasta cădea cu capul la icoană, era lăsată, căci nu era
considerată un mesager funest.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2013).
Ioan Pop–Curșeu, op.cit., Iași, Editura Polirom, 2013, p. 209.
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participă la ființă, există cu adevărat... Spațiul necunoscut ce se întinde dincolo
de lumea sa, spațiul necosmicizat, pentru că este neconsacrat, simplă întindere
amorfă în care nicio structură nu s-a degajat încă, spațiul acela profan
reprezintă, pentru omul religios, neființa absolută.”24
Toate reprezentările mitice, cratofaniile și practicile de factură
magică sunt ancorate unui topos familiar, cunoscut prin experiență sau
revelație. Acest topos cuprinde, pe un palier al consacrării, următoarele
tipuri de spații: religios (biserica, cimitirul), privat – afectiv (vatra, casa
și gospodăria), public – semnificativ (ulița, centrul satului, moșia) și
abscons (intersecțiile, fântânile izolate, pădurile).
Biserica este o reinterpretare a simbolului centrul lumii, un axis
mundi local pentru credincioșii unui anumit sat. Principalele evenimente
din ciclul vieții și sărbători din timpul anului sunt legate organic de
acest teritoriu sacrosant. Tot la biserică sunt aduse prima dată, sfințite și
împărțite fructele în pârg, și abia apoi consumate de membrii familiei.
În mentalitatea populară, cimitirul este satul postum, unde sunt
înhumați strămoșii și unde se practică, ocazional sau ciclic, rituri de
rememorare, de oferire a ofrandelor, de comunicare cu cei de dincolo.
Simbolismul acestui spațiu este ambivalent, așa cum este de fapt
imaginată și moartea.
Pe aceeași axă mentalitară, casa este considerată în mentalitatea
populară un spațiu sacralizat, căreia i se aplică reguli asemănătoare
oricărui spațiu consacrat. Totuși, există câteva repere ale casei cu
semnificații deosebite: vatra, ca centru al existenței, colțul cu icoana, ca
spațiu religios, pragul, prispa, fereastra și ușa, ca spații comunicante cu
lumea de afară, potențial periculoasă. Poate de aceea, fereastra era
protejată prin crucea ferestrei, ușa avea un prag – barieră pentru
entitățile exteriorului, iar prispa putea constitui un prag în afară, unde
aveau loc atacuri ale spiritelor necurate (ex: Ielele), dar se și practicau
unele acte divinatorii sau apotropaice.
1.5. MIT, RIT, RITUAL, CEREMONIE, ACT, GEST MAGIC
„Mitul este un sistem de simboluri-prin-cuvinte, în timp ce ritul este un
sistem de simboluri-prin-obiecte-și-acțiuni. Amândouă sunt sisteme simbolice
24

Mircea Eliade, Sacrul și profanul, București, Editura Humanitas, 1992, p. 62.

https://biblioteca-digitala.ro

Magia la românii şi ucrainenii din nordul Dobrogei

21

care rezolvă aceleași tipuri de situații în același mod – cel afectiv.”25 Ambele
oferă soluții culturale problemelor cu care omul se confruntă.
Din perspectiva relației complementare dintre acțiune și gândire,
se poate afirma că mitul este o raționalizare a actului ritual, iar ritul este
o performare concretă a istoriei mitice.
Cel mai adesea, ritul, cu valoare religioasă, nu este altceva decât
ecoul liturgic al mitului: îl repetă, îl încarnează, îl joacă la nivel motric și
afectiv, îi asigură permanența și reproducerea. Invers, mitul autentifică
ritul: îl legitimizează și îi conferă un sens26.
Preluând ideea lui Claude Lévi – Strauss27, putem afirma că
ritualul este un prelimbaj, utilizând intrumente – metafore și gesturi –
metafore, pe când mitul se manifestă ca un metalimbaj, transcendând
limbajul profan prin idei – metafore, cuvinte – metafore și situații – metafore.
Conceptul de rit a beneficiat de numeroase încercări de definire și
delimitare a ariei sale de acțiune. Din multitudinea de abordări și
teoretizări, în acest demers ne vom opri asupra accepției lui Roy A.
Rappaport, conform căreia ritul constituie performarea unor secvențe,
mai mult sau mai puțin invariabile, alcătuite din acte sau discursuri
formale, a căror codare nu aparține integral performerilor28.
Această definiție este punctul de plecare pentru o structurare a
elementelor riturilor și pentru o mai ușoară înțelegere a relațiilor dintre
acestea:
 Ritualul este punerea în scenă a ritului, așadar, ritul în dinamica
sa, în anumite contexte temporale și spațiale, și caracterizat
printr-o manifestare a sacrului și printr-o trăire transcendentală a
acțiunii. El este performat de actanți consacrați sau implicați
(preot, vraci, șaman, ceata de colindători, ceata de Paparude etc.).

25

26

27

28

Clyde Kluckhohn, “Myths and Rituals: A General Theory” în Robert Segal
(coord.), The Myth and Ritual Theory: An Anthology, Oxford, Blackwell, 1998,
p. 324. apud Mihai Coman, op.cit., p. 41.
Louis–Vincent Thomas, “Le rite” în André Akoun (coord.), L’ Occident
contemporain: mythe et traditions, Paris, Brepols, 1991, p. 381.
Claude Lévi–Strauss, Antropologia structurală, București, Editura Politică,
1978, pp. 246 – 279.
Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999, p. 24.
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 Ceremonia este forma vizibilă și vizuală29 a ritualului, imaginea
care apare în fața ochilor neofiților sau a beneficiarilor ritualului.
 Ritualul și ceremonia sunt puse în practică printr-o succesiune de
acte (acțiuni performate cu un anumit scop) precodate și gesturi
sacadate, repetitive. Acestea alcătuiesc secvențe rituale sau
ceremoniale.
Așadar, schematic, relația dintre aceste elemente, poate fi
exprimată astfel:
Mit → Rit → Ritual / Ceremonie → Act și gest ritual / ceremonial
Așa cum mulți antropologi au demonstrat-o, în general, ritul și
ritualul au caracter repetitiv și trans – cultural, regăsindu-se într-o formă
sau alta în majoritatea culturilor, indiferent de spațiul și timpul de
referință30.
În perioada contemporană, tot mai multe ritualuri devin
ceremonialuri, prin desacralizare. Ritualurile intră, în general, în
folclorul copiilor, prin desacralizare parțială, sau în artele spectacolului,
prin desacralizare totală.
1.6. TIPOLOGIA RITURILOR ȘI A COMPONENTELOR SALE
La nivelul antropologiei, există o serie de încercări teoretice de
clasificare a riturilor, extrem de heterogene și cu mari capacități de
disimulare sau adaptare, prin suprapuneri, reconfigurări sau
sincretisme.

29

30

În multe cazuri se ajunge la situația în care ceremonia se devoalează de
ritual și este performată scenic, instituționalizat sau pentru divertisment,
uneori caricaturizant. Un exemplu clar este obiceiul Caloianului, performat
în prezent la nivel școlar sau muzeal, însă într-un mod incomplet și cenzurat
(păpușa de lut este prezentată ca asexuată, deși în viața tradițională
Caloianul era modelat cu un falus supradimensionat, idee ce duce spre
riturile de fertilitate).
Susan A. Johnston, Religion, Myth, and Magic: The Anthropology of Religion,
Recorded Books LLC, 2009, p. 27.
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Anthony Wallace a propus încadrarea în cinci familii principale de
rituri , pe care o vom adopta în acest demers știinţific, cu unele
amendamente generate de specificul culturii tradiționale:
 Rituri tehnologice, performate pentru controlarea naturii: rituri
divinatorii (pentru obținerea unor informații despre viitor), rituri
de intensificare32 (legate de obținerea unor cantități sporite de
produse alimentare) și rituri de protejare / apotropaice (pentru
influențarea forțelor naturii în scopul apărării micro-cosmosului
personal sau al colectivității);
 Rituri terapeutice și antiterapeutice, cu scopul influențării
sănătății oamenilor, înspre vindecare sau îmbolnăvire;
 Rituri ideologice, pentru controlul și păstrarea echilibrului
grupului: rituri de trecere (se referă la momentele de schimbare a
statutului ontologic al omului), rituri de intensificare (asigură
adeziunea indivizilor la cutumele și valorile comunității: slujbe
religioase, alte rituri colective), tabuurile (legate de convențiile
comunităților: interdicții), rituri de rebeliune (pentru consumarea
simbolică a nemulțumirilor: ex: strigarea peste sat, jujeul câinilor,
judecata cetei de bătrâni la marile sărbători);
 Rituri de salvare, pentru refacerea echilibrului individual și
restabilirea identității: rituri de posesiuni (exorcizarea), rituri de
asumare a unei alte identități (șamanism), experiențe mistice;
 Rituri de revitalizare, pentru a reface sau a menține identitatea
colectivității.
Anumite manifestări rituale pot fi încadrate, prin anumite acte sau
gesturi rituale sau ceremoniale, în mai multe dintre clasele artificiale ale
oricărei clasificări sau nu-și găsesc corespondentul în niciuna dintre
acestea.
De altfel, fiecare încercare de tipologizare constituie o perspectivă
a cercetătorului respectiv asupra complexității universului ritual.
De exemplu, Catherine Bell grupează riturile terapeutice, cele
apotropaice și cele de salvare într-o singură categorie numită rituri de
31

31
32

Mihai Coman, op.cit., p. 50.
Acestea sunt sinonime cu riturile de propițiere, în contextul existenței unei
ofrande și a unor forme augurale. Catherine Bell le numește rituri de schimb
și comuniune.
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aflicțiune sau suferință (sintagmă introdusă de Victor Turner), prin care
se încearcă restabilirea unei stări perturbate sau distruse33. Alte categorii
propuse de ea sunt: riturile de trecere, riturile calendaristice, riturile de
schimb și comuniune (corespondente riturilor tehnologice de
intensificare din tipologia lui Wallace), sărbătorile și riturile politice.
Aceleași categorizări li se pot aplica ritualurilor și ceremonialurilor, ca forme de manifestare a riturilor.
Însă la nivelul practicilor, actelor și gesturilor rituale sau
ceremoniale situația este mai complexă, acestea prezentând valențe,
comportamente și scopuri imposibil de încadrat într-o schemă
categorială exhaustivă.
Avem astfel, practici, acte și gesturi propițiatorii, apotropaice
(active și pasive), terapeutice și antiterapeutice, exorcizante, divinatorii
(oraculare, premaritale etc.), legate de cultul morților, al soarelui sau
lunii, totemice (fitomorfe, zoomorfe etc.), mistice, de adorație, orante, de
comunicare cu divinitățile, de transmitere sau anulare a sacrului, a bolii,
de invocare sau amenințare a unor ființe sau situații mitologice etc.
1.7. STAREA RITOLOGICĂ
Conceptul de rit poate fi adus în discuție doar prin apelarea la
timp și elementul uman, deși etologii aplică un concept derivat și la
nivelul comportamentului animal. Cu alte cuvinte, ritul este aplicabil în
momentul în care o comunitate sau individ trece la un moment dat,
ciclic sau ireversibil, de la un context originar la altul nou.
Integrarea în noul context nu se produce brusc, ci doar printr-o
succesiune de rituri care separă treptat comunitatea sau individul de
vechiul context şi altă serie de rituri ce îl agregă mereu într-o altă
poziţie. Aceste rituri acţionează cu intensităţi diferite raportat la un
anume moment temporal. Dacă imediat după ieşirea dintr-un cadru
iniţial riturile de segregare sunt predominate şi intense, cu timpul au loc
integrări temporare, iar riturile de acceptare se manifestă din ce în ce
mai puternic. Apare astfel evident pe de o parte, o interferenţă a riturilor

33

Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions, New York, Oxford
University Press, 1997, pp. 94 – 129.

https://biblioteca-digitala.ro

Magia la românii şi ucrainenii din nordul Dobrogei

de trecere, iar pe de altă
alte categorii de rituri34.
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parte, o interferenţă a riturilor de trecere cu

Fig. 1. Riturile aplicate la trecerea de la un context A la alt context B
În această situaţie simplificată intervin rituri favorabile sau nu
trecerii într-un nou context (rituri de anticipaţie, de purificare, de
fertilitate etc.), astfel încât schema ritologică se complică.
Vom numi în continuare stare ritologică complexul de rituri ce
se aplică asupra unei comunități sau persoane într-o anumită perioadă
temporală şi cu un anumit scop35.

34

35

Alexandru Chiselev, „Nunta ca rit de trecere în societatea tradiţională.
Perspectivă trans-europeană” în Anuarul Muzeului Literaturii Române Iași,
Anul III, Iași, Editura Junimea, 2010, pp. 130 – 131.
Ibidem.
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Fig. 2. Schematizarea conceptului de stare ritologică
Starea ritologică poate fi aplicată atât pentru situațiile clasice de
trecere (naștere, căsătorie, moarte și prin extrapolare, succesiunea
anotimpurilor și sărbătorile calendaristice), dar și pentru trecerea de la
starea de sănătate la cea de boală, prin intermediul unui rit antiterapeutic, sau de la boală la însănătoșire, printr-un ritual de tipul
descântecului.
De multe ori, însănătoșirea nu este garantată de performarea
descântecului, iar acesta trebuie să fie repetat de trei, nouă sau mai
multe ori. În această perioadă bolnavul este vulnerabil, poate fi ușor
întors de boală sau poate chiar muri, dacă nu este supravegheat. De
asemenea, nerecompensarea babei descântătoare poate determina
reapariția bolii sau îmbolnăvirea vindecătoarei. Se observă așadar că
permanent, asupra persoanei descântate, dar și asupra descântătoarei, se
aplică rituri și rituri contrare, cu intensități diferite într-un anumit
interval de timp.
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1.8. O POSIBILĂ TIPOLOGIE A PRACTICII MAGICE LA NIVELUL
CULTURII TRADIȚIONALE

Antropologia culturală vest-europeană face o distincție clară între
magie (fr. magie, engl. magic, germ. Magie, span., it., port. magia) și
vrăjitorie (fr. sorcellerie, engl. witchcraft, germ. Hexenkraft, span. brujería, it.
stregoneria, port. bruxaria). Însă în contextul cultural tradițional românesc,
considerăm că această împărțire este inoperantă și nu funcționează în
mod absolut în practică. Această idee a fost susținută de etnologi precum
Ivan Evseev, Antoaneta Olteanu sau Gheorghe Pavelescu36.
De altfel, este greu de stabilit o graniță între cele două forme de
comunicare, de manifestare sau stăpânire a sacrului. Colindătorii, după
caz, pot performa colindatul, ca act augural, dar pot și descolinda,
anulând practic toate elementele benefice și influențând în rău mersul
unei gospodării. Babele pot vindeca prin descântec, dar cunosc și
ritualurile legării magice sau a îmbolnăvirii prin făcătură. Astfel,
performerii ar trebui permanent încadrați în categorii diferite, fie ca
magicieni, fie ca vrăjitori, în funcție de scopul final al practicii
performate.
Putem vorbi însă în acest context despre practici ale magiei albe
(benefice, productive) sau negre (malefice, contra-productive). În acest
sens putem vorbi despre antagonismul vrajă – contra-vrajă. Oricărei
practici magice i se poate opune o alta cu scop contrar. Exemple sunt
multiple în viața tradițională: colindat – descolindat, deocheat –
descântat, invocarea ploilor – legarea ploilor, furatul manei laptelui –
readucerea manei laptelui, legatul cununiilor – dezlegatul cununiilor
etc.
Magia albă, ca formă benefică, utilizează în cadrul ritualurilor
obiecte considerate pure sau cu tentă sacră, contracarând de cele mai
multe ori efectele magiei negre.
Practicile uzuale au scopuri divinatorii (ghicirea viitorului, a
ursitului), profilactice (descântecele de deochi, boală; desfacerile,
dezlegările) şi propiţiatorii (îmbunarea naturii şi a destinului; asigurarea
36

Gheorghe Pavelescu contestă în lucrarea Magia la români. Studii și cercetări
despre magie, descântece și mană împărțirea lui S. Fl. Marian în descântece,
vrăji, farmece pe de o parte și desfaceri, pe de altă parte.
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recoltei). Funcţiile principale ale magiei albe sunt: funcţia protectivă
(prevenirea sau înlăturarea pericolelor, bolilor) şi cea productivă
(asigurarea succesului în cazul unor activităţi creative sau productive).
Magia neagră, ca formă malefică, foloseşte obiecte impure,
concentrând în mod simbolic energiile negative. Răul produs poate lua
diverse forme: nenorociri, boli, reducerea recoltelor, furtul manei,
moartea. Principalele practici sunt: vraja, farmecul, deochiul (prin
puterea privirii rele) şi blestemul (prin puterea cuvântului şi formulei
magice), îndreptate fie spre individ, fie spre comunitate.
Deşi există şi în magia neagră o componentă erotică, aceasta este
îndreptată în scop negativ (alungarea rivalei în dragoste, legarea magică a
iubitului împotriva dorinţei acestuia) şi este de cele mai multe ori fatală.
Etnoiatria (medicina populară) constituie tehnica vindecării
omului şi a animalelor cu ajutorul unor remedii naturale. Practicile
empirice sunt dublate de invocaţii magico – religioase şi de asocierea cu
diverse reprezentări ale divinităţilor protectoare. Domeniul etnoiatriei
este la limita dintre magie și cunoaștere, iar vindecătorii – descântători
utilizau plante și obiecte cu valoare simbolică, urmând câteva principii
specifice medicinii tradiţionale și a vindecării magice:
 Similia similibus curantur (cui pe cui se scoate).
 Signatura rerum (totu-i scris în lucruri).
 Toată buruiana-i de leac37.
La nivelul societății tradiționale, raportul sănătate – boală este pus
în legătură cu binomii pur – impur, permis – nepermis, bine – rău, fast –
nefast, sacru – profan, angelic – demonic, dreapta – stânga.
Pe plan mentalitar, boala este personificată mitologic38 și este
rezultatul unor încălcări ale cutumelor39 sau a relei voințe unei persoane
considerată dușman. În procesul de vindecare este esențială
37

38

39

Ilie Moise, „Practici tradiționale de prevenire, combatere şi vindecare a
bolilor” în Repertoriu național de patrimoniu cultural imaterial I / Comisia
Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, București,
CIMEC, 2009, p. 92.
Ciuma, Samca, Holera ș.a. sunt reprezentări mitologice care îmbolnăvesc și
își omoară victimele.
prin nerespectarea interdicțiilor legate de muncă în timpul sărbătorilor, prin
încălcarea normelor religioase (păcătuire) sau sociale.
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diagnosticarea / ghicirea cauzei care a produs boala40, realizată de
persoane cu capacități divinatorii sau chiar de vindecători.
Vindecarea reprezintă un proces algoritmic ritualizat, în cadrul căruia
se manifestă rituri de divinație (ghicirea bolii), de exorcizare (alungarea
ființei malefice care a provocat dezechilibrul în corpul omului sau
animalului), de purificare fizică și spirituală (lustrații, fumigații, penitență)
și de protecție. În acest caz, starea ritologică este complexă și într-un
echilibru instabil, în unele cazuri intervenind vrăjitoarea sau persoana care
a comandat îmbolnăvirea, pentru a îngreuna sau anula procesul de
vindecare. De multe ori, în context cotidian, pentru a preveni boala, se
aplică diverse rituri profilactice41. Cercetătorul Ilie Moise a repertoriat
principalele practici de etnoiatrie în primul volum al Repertoriului național de
patrimoniu cultural imaterial, clasificându-le în remedii fitoterapeutice42,
organoterapeutice43, opoterapeu-tice44, homeopatice45, diatermice46,
hidroterapeutice47, ortopedice48, chirurgi-cale49, aromaterapeutice50,
psihoterapeutice (descântecul terapeutic) 51. La acestea am adăuga practici
legate de hirudoterapie52, apiterapie și ventuzoterapie.
40

41
42
43

44

45

46

47
48
49
50
51

52

Ex: turnarea cositorului pentru aflarea originii sperieturii (câine, șarpe, om, duh
necurat), deconspirarea dușmanului care a comandat o făcătură, aruncătură.
Ex: purtarea unui șnur roșu sau a hainelor pe dos, împotriva deochiului.
Preparate din plante medicinale: infuzii, tincturi, unguente.
Extracte, pulberi sau organe de animale, pe baza principiului Similia similibus
curantur. Ex: pentru tratarea înţepăturii de viespi se utilizează fagurii acestora.
Remedii de origine animală sau chimică. În opoterapie funcţionează şi principiul
Contraria contrariis curantur (tratarea cu ajutorul remediilor total opuse bolii).
Sistem terapeutic care constă în administrarea, în doze mici, a substanţelor
care în cantităţi mari ar putea produce omului sau animalului sănătos o
afecţiune analogă cu aceea care este combătută.
Metodă terapeutică constând în ridicarea temperaturii unor locuri cu
ajutorul unor infuzii sau preparate tradiţionale. Ex: pentru dureri de măsele
se aplică compresii cu sare încălzită.
Tratament medical folosind apa sub formă de băi, duşuri, aburi.
Trasul şi legatul oaselor.
Ex: tăierea sub limbă, crestatul pe spate etc.
Reţete şi practici bazate pe aromele emanate de răşini, esenţe de lemn, plante etc.
Descântece terapeutice şi practici magico-simbolice: de bubă neagră, de
sperietură, de scrântit, de soare sec, de albeaţă, de brâncă, de deochi, de rac
(cancer), de luat din Iele, de tătarcă (apendicită), de Samcă etc.
Terapie cu lipitori. Din informațiile de teren, acestea erau prinse, păstrate și
folosite pentru a trata durerile de măsele. În satul ucrainean Letea, lipitoarea
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Divinația reprezintă interpretarea unor mesaje diverse, cu scopul
de a afla răspunsul la întrebări legate de viitor și trecut, sănătate,
prosperitate, fericire etc.53 Prin aceste practici magice se încearcă
transformarea incertitudinii în posibilitate și probabilitate.
Dacă aplicăm modelul comunicării teoretizat de lingvistul Roman
Jakobson54, putem spune că divinatorul este mediatorul a două acte de
comunicare. Pe de o parte el este receptorul mesajului codificat, transmis
din sfera mistică, și este emițătorul unui mesaj cognoscibil comunității.
Emițătorul trimite un mesaj (enunț compus dintr-un ansamblu de
semne) receptorului printr-un cod (ansamblu de semnificații), utilizând
un canal (conexiune psihologică între emițător și receptor) și într-un
cadru referențial (context, referent).
Astfel, divinatorul primește mesajul mistic, codat, într-un context
(ex: sărbători, miezul nopții, miercurea sau vinerea, la cererea
receptorului comunitar), printr-o conexiune puternică cu sfera sacrală,
prin arătarea unor semne în diverse medii (ex: splina porcului, în
oglindă, apă, foc, pe bolta cerească, în cărți).
Mesajul este descifrat și la rândul lui trimis comunității sau
individului, printr-o recodare, însă utilizând metafore care pot fi
decodificate, mai ușor sau mai greu, de receptor55.
Divinația prezintă forme diverse, greu de tipologizat într-un sens
atotcuprinzător. Antropologul olandez Annemarie de Waal Malefijt
clasifică formele divinatorii56, astfel:

53

54

55

(piauca) se ținea câteva zile într-o sticlă cu apă, care se schimba de două-trei
ori, apoi se introducea într-un stufișor și o aplicau în zona măselei
dureroase. După ce aceasta sugea sângele, presărau sare peste ea, pentru a-l
elimina, și se reintroducea într-un recipient cu apă.
În acest sens, Michael Winkelman și Philip Peek afirmă că divinația este
legată intrinsec de procesul de comunicare. Michael Winkelman, Philip Peek
(coord.), Divination and Healing: Potent Vision, Tucson, The University of
Arizona Press, 2004, p. 9. apud Mihai Coman, op. cit., p. 88.
Roman Jakobson, Éssais de linguistique générale, Paris, Ed. Minuit, 1963, pp.
213-220.
În unele cazuri divinatorul descifrează semnele pentru el însuși, iar schema
de simplifică.
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Divinația fără experiment uman: auguratul (citirea unui omen),
piromanția (interpretarea jocului flăcărilor și sunetul acestora în
vatră), hidromanția (interpretarea formelor în apă), astrologia
(citirea stelelor), tasseomanția (ghicitul în zațul de cafea sau
sedimente de vin), dendromanția (interpretarea foșnetului
frunzelor arborilor);
Divinația care implică experiențe umane: ordaliile, haruspiciul /
hieroscopia
(interpretarea
măruntaielor),
hepatoscopia
(inspectarea ficatului), scapulimanția (interpretarea oaselor);
Divinația prin vise sau transă: oniromanția (interpretarea viselor),
crematismul (revelații în transă).
Cercetătorul Evan M. Zuesse57 propune o tipologie bazată pe trei

mari familii:
 Divinația intuitivă (presentimente, viziuni);
 Divinația prin posesiune (prin descifrarea semnelor trimise de
divinitate prin intermediul manifestărilor naturii sau prin actele
unor oameni aleși);
 Divinația prin înțelepciune: astrologia, numerologia, chiromanția
(citirea liniilor din palmă), aritmomanția (ex: datul în bobi).
Vă prezentăm câteva exemple de credințe divinatorii, legate de
citirea unor semne transmise de divinitate, prin animale domestice și
sălbatice, prin elemente auditive sau fenomene naturale.

56

57

Annemarie de Waal Malefijt, Religion and Culture: An Introduction to
Anthropology of Religion, New York, MacMillan, 1968, pp. 216 – 225, apud
Mihai Coman, op. cit., pp. 90 – 91.
Evan Zuesse, “Ritual” în Mircea Eliade (coord.), The Encyclopedia of Religion,
Vol. IV, New York, MacMillan, 1987, p. 376. apud Mihai Coman, op. cit., p. 91.
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Fig. 3. Divinatorul – mediatorul mesajelor a două lumi
(după modelul lui Roman Jakobson)
La români, dacă pisica se lingea pe cap cu labele și se uita spre ușă,
se încălzea timpul, iar dacă se uita la sobă era semn de timp rău și ger.
Când cânta cocoșul în pragul ușii veneau musafiri; când cânta
seara, prevestea oamenilor că sunt hoți în sat; dacă găina cotcodăcea
seara era semn de ceartă în familie; dacă cânta cocoșește era semn de
boală sau moarte.
Când bufnița cânta la câmp urma timp frumos, când cânta în
bătătură era semn de ploaie și vreme rea; când se strângeau ciorile sau
corbii în cete și cârâiau era semn de timp rău.
Casa unde își făcea barza cuib avea mare noroc. Cine vedea
primăvara berzele șezând urma să fie leneș și greoi toată vara, iar dacă
le vedea zburând era harnic și ușor la lucru58.
Un alt element ce comporta interpretări divinatorii este ceasornicul
casei, un semn decodificat diferit de la un sat la altul. La Niculițel se
credea că dacă acesta bătea, familiei îi mergea bine, iar dacă se oprea,
lucrurile mergeau spre rău și cineva din casă urma să moară. La

58

Credințe divinatorii din localitatea Garvăn, prezentate în Gheorghe Dumitrașcu,
Liliana Lazia, Dobrogea 1884 – 1885 în 31 de răspunsuri ale comunelor la
„Chestionarul Hașdeu”, Constanța, Ed. EX PONTO, 2010, pp. 300 – 302.
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Peceneaga oamenii spuneau că dacă bătea spre ușă, cineva din familie
pleca într-alt loc, dacă bătea sub perna cuiva atunci persoana respectivă
se îmbolnăvea iar când bătea spre masă atunci era semn de moarte în
acea casă. La Garvăn era semn bun dacă se auzea bătând spre icoană și
rău când se auzea bătând în celelalte părți59.
La ucraineni se spunea că între cele două Sfinte Marii pe stil vechi,
apăreau pe cer la răsăritul soarelui norii numiți jidivschí cuciché (grămezile
evreilor), semn că venea frigul60. La un alt nivel de cunoaștere, oamenii
știau să descifreze semne rele, de război sau catastrofe. Bătrânii spuneau
că „o să fie un semn, când o să răsară soarele și când va apune. Dacă
soarele răsare roșu, frumos, o să fie pace, dar la apus dacă o să fie un
stâlp, atunci să știi că n-o să fie bine, o să fie omorâre.”61
Un alt aspect al magiei îl reprezintă șamanismul, ca formă
complexă de vindecare sau reechilibrare a unor elemente ale naturii prin
călătorie magică, transă, viziuni și extaz, lupta cu forțele malefice,
folosirea unor obiecte magice, utilizarea preparatelor halucinogene.
Considerăm că pentru spațiul geografic ce face obiectul cercetării
noastre, nu pot fi găsite aceste corespondente de magie extatică, iar dacă
au existat, ele au fost înglobate în practicile vindecătorilor magici sau ale
colindătorilor cu măști. Cu toate acestea, etnologii români au legat unii
performeri ai magiei sau actelor magice de formele de șamanism62.
În acest demers științific, pentru o structurare de o cât mai mare
acuratețe a informației, am utilizat o tipologizare a acestor acte cu
valenţe magice, în funcţie de contextul desfăşurării acestora și de forma
de manifestare:
 Rituri verbale și magia cuvântului: binecuvântarea, blestemul,
rugăciunea, descântecul (ca formulă) etc.;
 Ofrandele, sacrificiile și magia darului;
 Rituri din cadrul momentelor de trecere din ciclul vieţii (naştere
– botez, nuntă, înmormântare);
 Rituri repetitive legate de sărbătorile calendaristice (în special la
sărbătorile solstiţiale şi echinocţiale)
59
60
61
62

Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., pp. 293, 357, 374.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Solomonarii, dansul extatic și taumaturgic al Călușarilor de Rusalii etc.
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 Rituri repetitive legate de ciclurile ocupaționale (calendarul
agrar, viticol, pastoral și piscicol);
 Rituri ocazionale, manifestate după un algoritm foarte clar
stabilit (la lună nouă, într-o anumită zi a săptămânii, într-un
anumit moment al zilei sau nopţii).
1.9. PERFORMERII ACTELOR MAGICE
Din perspectiva specializării persoanei ce săvârşeşte aceste rituri
sau practici cu caracter magic, avem63:
 Practici magico-ritualice efectuate de membrii familiei sau de
întreaga comunitate, pentru protecţie, predicţie, asigurarea
belşugului, aflarea ursitului, pentru invocarea ploii etc.
 Practici magice efectuate de persoane specializate (în caz de
deochi, făcătură, aruncătură, smuceală, boală grea, farmec,
blestem), uneori de un grup de astfel de performeri ai magiei
curative şi etnoiatriei, care depăşesc barierele înțelegerii sau
neînțelegerilor inter-etnice.
În funcție de modul dobândirii capacității de a performa ritualuri
magice, putem clasifica specialiștii sacrului64 în: magicieni nativi, la care
harul s-a transmis ereditar și magicieni inițiați, care au învățat sau furat
practicile de manipulare a sacrului.
Etnologii afirmă că cei mai predispuși la realizarea unui act magic
sunt: păstorul, fierarul, croitorul, frânghierul, preotul, marginalizații
(cerșetori, negustori ambulanți, vagabonzii), țiganii, persoanele
însemnate (cu semne din naștere sau cu handicap), femeile și bătrânele65.

63

64

65

Gheorghe Pavelescu clasifică riturile magice ca aparținând magiei difuze (pe
care o practică sau la care aderă întreaga comunitate și din care se
conturează perspectiva magică asupra lumii, universului, vieții etc.) sau
magiei privilegiate (sau experimentate, care constă în individualizarea puterii
magice). Gheorghe Pavelescu, Magia la români. Studii și cercetări despre magie,
descântece și mană, București, Editura Minerva, 1998, p. 101.
Termen folosit de Max Weber în lucrarea Sociologia religiei pentru a desemna
performerii ritualurilor magico-religioase.
Cristina Gavriluță, op.cit., p. 140.
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În vocabularul românesc există mai mulți termeni prin care sunt
desemnați actanții practicilor magice, în funcție de domeniul de
specializare: babă, descântătoare, fermecătoare, vrăjitoare, vraci,
doctoroaie, ghicitoare, femeie pricepută, meșteroaie etc.
Aromânii au în lexic următoarele cuvinte ce desemnează actanți cu
rol magic: baba (moaşa de neam), discântâtoari (descântătoare), mâyistrâ
(vrăjitoare), arachi, liguciari și aliguciari (mascaţi), lazarine şi lazarini
(urători cu Lazărul) etc.
La ucrainenii din Dobrogea, se folosesc ca apelative pentru
performerii magiei următoarele denumiri: babka (femeie bătrână care
cunoaște descântece, inclusiv moașa), vidma (vrăjitoare care fură mana
laptelui), vorozșa (ghicitoare), voloșebnik66 (cel mai rău și temut vrăjitor),
voloșebnița (cea mai rea și temută vrăjitoare).

66

Acest termen desemnează în limba și cultura belorusă colindător de Paști.
Unii cercetători slaviști au afirmat că termenul general folosit pentru vrăjitor
(koldun) are aceeași rădăcină etimologică ca și a cuvântului colind (koliada).
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Capitolul 2

REPREZENTĂRI MITICE ȘI ACȚIUNI MAGICE
În delimitarea panteonului mitologic specific celor două
comunități studiate, pentru a nu cădea în capcana augmentării
mitologice67, am utilizat metoda invarianților lui Eleazar M. Meletinski,
care operează cu indici diferențiali teoretici, pentru a concretizata
opozițiile dintre modelul mitic și cel poetic, dintre reprezentările mitice
și cele de basm68:
 Caracter ritualist / caracter neritualist; (II) caracter sacral /
caracter profan; (III) caracter veridic / caracter neveridic sau
veridicitate absolută / veridicitate relativă, care admite fantezia;
(IV) fantezie concretă de natură etnografică / fantezie de natură
poetică;
 (V) Erou mitologic / erou nemitologic; (VI) timpul acțiunii în
preistorie / timpul acțiunii în afara istoriei; (VII) prezența
etiologicului / absența lui sau etiologic substanțial / etiologic
ornamental; (VIII) caracterul colectiv, cosmic al obiectului
narațiunii / caracter individual.
Pe de altă parte, așa cum a demonstrat-o Antoine Raybaud, între
magie și fantastic este o strânsă legătură, putându-se căuta originea

67

68

Unii cercetători ai mitologiei românești au inclus în structurile mitologice,
intenționat sau nu, și reprezentanți cu origini poetice, din balade, basme și
alte texte folclorice non-ritualice. Chiar dacă acești eroi (ex: Făt Frumos,
Iovan Iorgovean) reprezintă anumite arhetipuri, aceștia nu pot fi comparați
cu reprezentări complexe, cu influențe vizibile în plan ritual sau magic.
Eleazar M. Meletinski, “Mit i skazka”, în Folclor i etnografia, Moscova–
Leningrad, 1970, p. 32., apud Silviu Angelescu, Mitul și literatura, București,
Editura Univers, 1999, pp. 14 – 15.
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tipului de discurs fantastic a unei comunități în riturile magice
performate de acea comunitate69.
Din multitudinea de figuri mitice, mai mult sau mai puțin
importante, le-am ales pe cele corelate direct cu practicile magice
(specializate, calendaristice sau legate de riturile de trecere).
2.1. REPREZENTĂRI CREȘTINO-APOCRIFE
Structura panteonului religioso – popular este antitetică, fiecărei
reprezentări benefactive corespunzându-i una sau mai multe
personificări malefice sau opuse ca acțiune. Dialectica bine / rău este
bine conturată în această imaginare, acționând pe raporturi precum
absolut pozitiv – absolut negativ, întrupare solară – întrupare chtonică,
virginitate – preacurvie, lumină – întuneric, viață – moarte, dreapta –
stânga etc.
Dumnezeu / Boh (la ucraineni) patronează celelalte teonime și este
prezentat în diverse ipostaze și în diverse toposuri mitice: pe scări de–
argint, la masă, pe un curcubeu, în chilia de tămâie. El este invocat în
rugăciuni și descântece, fie direct, fie prin intermediul celorlalte
persoane cu atribute sacre.
Dumnezeu este considerat omniprezent, în văzduh, pe ape sau în
plante. De aceea, rugăciunea nu este neapărat spusă în biserică sau în
fața icoanei, ci și spre soare, pe câmp, în grădină, la pescuit sau pe vârf
de deal, în momente mai mult sau mai puțin plăcute70.
Uneori se credea că Dumnezeu este chiar Soarele, care încălzește și
luminează totul71.
Satana sau Dracul / Ciort sau Necesta Sela72 (la ucraineni) este
figura antitetică a Divinității creștine, răul în forma sa supranaturală și
69

70

71

Antoine Raybaud, „Histoire(s) fantastique(s) (Maghreb, Antilles) ” în Rodica
Lascu–Pop, Gwenhaël Ponnau (ed.), Le Fantastique au carrefour des arts. Actes
du colloque international de Cluj-Napoca, 22 – 23 octobre 1997, Cluj-Napoca,
Editura Clusium, 1998 apud Ioan Pop–Curșeu, op. cit., p. 25.
A. C. povestește că în momentul în care s-a rătăcit cu barca pe ghioluri, posibil
din cauza duhurilor apelor, fratele său și-a scos căciula din cap, s-a închinat și
s-a rugat, iar apoi a strigat Hub, Hub, ia zahubelsi! / Hub, Hub, m-am pierdut !
(localitatea Sălcioara), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 276.
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dușman al umanității. Se credea că acesta este o doua putere după
Dumnezeu73, adunând inițial sufletele morților după moarte.
„Era odată când scaunul dracului era mai înaltu’ decât a lui Dumnezeu,
așa încât oamenii cât trăiau erau a lui Dumnezeu, iar după ce mureau erau ai
dracului; de aceea cei dintâi trăiau mult câte 200, 500 și 600 ani.”74
Multitudinea de numiri ale Diavolului apare prin aplicarea unor
rituri verbale de protecție, încercându-se, prin eufemizarea numelui său,
o evitare a apariției acestuia.
Se credea că el poate intra în om, poporul spunând că bolnavul are
ducă-se pe pustii75, iar invocarea și exorcizarea acestuia era practicată doar
de babele meștere în făcături, nici preotul neavând puterea de a scăpa de
acesta76.
După alte credințe, dracul, în general invizibil, putea fi
deconspirat dacă era legat cu bârneț (ața cu care se leagă ițarii). Se
consideră că dracul se poate metamorfoza în toate formele cunoscute ale
naturii: în piatră, șarpe, câine, pisică, iepure etc., dar chipul său adevărat
este de om, având însă coarne și coadă și fiind de culoare neagră77.
Din pleiada de ipostaze demonologice din imaginarul sacrului
negativ, la ucrainenii din satul Letea s-a păstrat, prin resemantizare,
denumirea de dumuvei, adică om care umblă noaptea singur, ca
necuratul, având ca origine demonul slav al casei Domovyk.
Iisus Hristos / Isus Hristos are atribute legate de nativitate și
fertilitate, fiind avatarul unei religii și al unei gândiri magico-religioase.
Patima christică este prezentată în colinde, rugăciuni apocrife și alte
texte de importanță majoră pentru credincioși.
Antihristul / Antihrist este reprezentarea răului absolut, dar
totuși întruchipat în chip de om. El apare în diverse credințe legate de

72
73

74
75
76

77

Termen mai larg ce înseamnă duh necurat.
După unele credințe, dracul ar fi fost dinainte de crearea lumii, spunându-i
Sfântului Sava frate, iar acesta îi spunea nefârtate.
(localitatea Rândunica), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 396.
(localitatea Traianu), Ibidem, p. 419.
(localitatea C.A. Rosetti), Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători și obiceiuri:
răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, Vol. 5: Dobrogea,
Muntenia, București, Ed. Etnologică, 2009, p. 385.
(localitatea Sălcioara), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 280 .
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Apocalipsă. De exemplu, se spune că el va împărăţi lumea timp de trei
ani, socotindu-se luna ca anul (așadar 36 de ani lumești). Antihristul îi
va chinui pe creştini, prin intermediul unor păsări cu ciocuri de fier, aşa
încât oamenii vor zice: „Ieşiţi morţilor de prin morminte ca să intrăm noi cei
vii.”78
Maica sfântă sau Fecioara Maria / Stămăria (la aromâni) /
Bogorodița (la ucraineni) este expresia imaculatei concepții și a
maternității desăvârșite. Imaginea fecioarei apare în colinde și
descântece. Elemente de idolatrie marianică apar în momentul sarcinii și
nașterii, manifestate prin rugăciuni speciale sau prin trans-simbolizări
(ex: substituirea Fecioarei prin caprifoi, în caz de travaliu prelungit).
În sens contrar, apare reprezentarea Curvei Babilonului /
Vavilonii Sucha (la ucraineni), în special în picturile escatologice din
biserici, având ca atribute hiper-sexualizarea prin plăcerea carnală și
devenind născătoare de progenituri teratogene.
Sân Ilie / Ayiu Pruftulia (la aromâni) / Svatei Ilií (la ucraineni)
apare în ipostaza de divinitate meteorologică, fiind mânuitor și
slobozitor al trăsnetului și al fulgerului, demiurg de origine solară,
stăpân al ploilor și al fertilității, psihofor, conducând sufletele celor
drepți în Rai. În unele credinţe este mai mare în Ceruri şi totodată
exorcist al dracilor.
Se credea că Sfântul Ilie este în cer și are ca proprietate patru cai și
o căruță, aceștia fiind înhămați doi la oiști și doi înapoia căruței. Caii
trag în direcții opuse și când căruța se rupe începe să plouă din butoiul
aflat în aceasta. Trăsnetul este zgomotul produs de ruperea căruței79.
Sân Petru / Sumchetru (la aromâni) / Svatei Petró (la ucraineni)
are numeroase atribute mitico-apocrife: păzitor al Raiului și cel mai
mare din Cer, judecător escatologic, însoțitor nedespărțit în teofaniile
pentru încercarea bogaților și săracilor80.
78
79
80

(localitatea Murighiol), Ibidem, p. 342.
(localitatea Sălcioara), Ibidem, pp. 275 – 276.
În povestirea fantastico-mitologică De ce bărbații au putere?, culeasă de Gheorghe
C. Mihalcea în 1970 din Hamcearca, sfântul Petru este martor la raptul puterii
din mâna femeii și acordarea acestui atribut bărbatului. Gheorghe C. Mihalcea,
Pasărea Măiastră – Albastră: basme și alte narațiuni din Dobrogea de Nord, județul
Tulcea, Constanța, Editura EX PONTO, 2005, pp. 204 – 205.
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Sângiorz / Ayiu Yioryi (la aromâni) / Svatei Ihorií (la ucraineni)
este considerat patron al animalelor domestice și al ciobanilor, apărător
al ogoarelor, vitelor, livezilor.
Imaginea sfântului biruitor al balaurului / zmeí apare şi în legenda
morfologică a braţului deltaic Sfântu Gheorghe. Se povesteşte că aşa
cum s-a şerpuit zmeul, urmărit de Sfântul Gheorghe, aşa şi-a urmat
Dunărea cursul. În final, balaurul, exponent al răului, a fost ucis pe un
grind, în apropierea vărsării în mare81.
De pe altă parte, noaptea înspre Sfântul Gheorghe era propice
pentru furatul laptelui de către strigoaice / viedmi.
Sânt Andrei / Ayiu Andreu (la aromâni) / Svatei Andreí (la
ucraineni) este considerat mai mare peste strigoi și fiarele sălbatice. Este
considerat cap de iarnă și stăpân peste lupi.
Sân Nicoară / Ayiu Nicola (la aromâni) / Svatei Nicolai (la
ucraineni) apare ca salvator al corăbierilor, apărător al pescarilor, făcător
de fântâni, păzitor de apă în general. Se crede că acesta ține cu oamenii
săraci și cu hoții.
Sfinții Mihail și Gavril / Ayiu Mihail (la aromâni) / Svatei Gavril
i Svatei Mehailo (la ucraineni) au atribute psihopompe, conducând
sufletele oamenilor la cer82.
2.2. SFINȚI ȘI PERSONIFICĂRI ALE DIVERSELOR ASPECTE
ALE VIEȚII SĂTENILOR

Bolile și afecțiunile diverse erau personificate în imaginarul
românilor și ucrainenilor din Dobrogea: Holera și Ciuma erau văzute ca
femei slute care plângeau și băteau la ușă; Epilepsia era o întruchipare a
diavolului83; Samka și Tatarca de la ucraineni erau femei urâte,
respingătoare și rele.
Se credea că Sfântul Haralam(bie) ține bolile în lanțuri și poate
trimite ciuma asupra oamenilor care nu-i respectă ziua84. De asemenea,

81
82
83
84

Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
(localitatea Luncavița), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 336.
(localitatea Sălcioara), Ibidem, p. 275.
(localitatea Niculițel), Ibidem, p. 353.
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Sfântul Spiridon era considerat un sfânt care face minuni, inclusiv
vindecări de boli grele. Conform dogmei creștine, acești sfinți intercesori
sunt intermediari între puterea vindecătoare a divinității și comunitatea
receptoare a vindecării85.
În aceeași categorie de agenți curativi intră și icoanele
vindecătoare sau făcătoare de minuni86 și Izvoarele Tămăduirii.
Reprezentările mito-folclorice care reglementau vremea erau:
Caloianul şi Paparuda / Papaluga, care deschideau cerul pentru a ploua;
Drăgaica, care dădea rod pământului şi satura lumea de foame87; Sfântul
Ilie, patron al ploilor, tunetelor și fulgerelor; Sfântul Foca, care ardea
bucatele de pe câmp88.
Puterile protectoare ale casei și gospodăriei erau sfinţi (patronul
casei; hramul casei; Sfântul Foca pentru a fi feriți de aprindere; Sfânta
Marina89 pentru a fi apărați de întâmplări nefaste etc.), animale mitice
sau reale (şarpele casei, rândunica, barza, calul), reprezentări mitice de
tipul Chilicilor.
Chilichii / Cilihii erau celebrați de bărbați și femei în două zile din
Săptămâna Albă. În acele zile nu se lucra și nu se dădea nimănui nimic
din casă. Se țineau pentru vite90. În alte cazuri, aceste ființe mitofolclorice erau sărbătorite timp de două, patru, șase sau opt zile pe an.
Aceste sărbători erau moștenite de familie. În aceste zile interzise, femeia
și fetele din casă nu făceau nicio treabă, nu măturau, nu spălau, ne se
pieptănau, deoarece în caz contrar li s-ar fi întâmplat ceva rău91.

85

86

87
88
89
90
91

Camelia Burghele, Studii de antropologie a sănătății, Cluj-Napoca, Editura
Nereamia Napocae, 2004, p. 143.
În spațiul mănăstiresc nord-dobrogean se cunosc următoarele icoane
făcătoare de minuni: Maica Domnului Eleusa, Maica Domnului a Soldatului
Nerosaiscaia și icoana Mântuitorului care se curăță singură de la Mânăstirea
Celic Dere; Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Saon; Martyriconul de
la Niculițel.
(localitatea Luncavița), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., pp. 333 – 334.
(localitatea Niculițel), Ibidem, p. 353.
(localitatea Peceneaga), Ibidem, p. 373.; sursă orală: M. B. (Tulcea, 2015)
(localitatea Garvăn), Ibidem, p. 293.
(localitatea Turcoaia), Ibidem, p. 443.
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2.3. REPREZENTĂRI FANTASTICE. REPREZENTĂRI ZOOMORFE
Balaurii (ca arhetip) și zmeii (ca variante) constituie reprezentări
cu caracter ambivalent, asociați pe de o parte maleficului (Diavolul), iar
pe de altă parte unor rituri de fertilitate sau de vindecare. În unele
situații, alte forțe supranaturale (ex: Zburătorul, Samca) iau forma
balaurului, pentru a-și teroriza sau tortura victima. În același sens, unii
autori afirmă că balaurii sunt o concretizare a temerii inconștiente a
psihicului uman92.
În localitatea Somova se credea că zmeii umblau prin norii de
furtună, aveau formă de șarpe și erau acoperiți cu solzi93. Dacă vreunul
dintre ei cădea pe pământ, stătea trei zile și se ridica apoi în timpul
următoarei furtuni. Așadar, aceste constructe mitologice aveau
capacități de influențare a condițiilor meteorologice, acționând de obicei
violent și distructiv.
Atributul benefic era legat de capacitatea apotropaică,
propițiatoare și curativă, în cazul îmbunării lor prin oferirea de ofrande.
Dacă era găsit și hrănit cu lapte de capră sau vacă neagră, omului îi
mergea forte bine. Solzii căzuți erau buni împotriva epilepsiei. Dacă erau
purtați în curățenie trupească, legați în pânză de in curată, solzii se
înmulțeau. Apa cu care se spălau solzii, dacă era băută, alunga
Diavolul94.
În comunitățile de ucraineni din Dobrogea, aceste reprezentări
erau desemnate prin termenii zmiá sau vidma (concept mai larg în care
se integrează mai multe forme ale răului: zmeu, vrăjitoare care fură
laptele vacilor, arătare monstruoasă), având influențe nefaste.
Zburătorul / Sburătorul este o făptură mitologică de tipul
incubilor, un daimon erotic malefic95, cu capacități de metamorfoză (sub
92

93

94
95

Jean–Paul Clébert, Bestiar fabulos. Dicționar de simboluri animaliere, București,
Ed. Artemis, 1995, pp. 100 – 114. apud Maria–Luiza Dumitru, Sacrul
monstruos: mitologie, mitistorie, folclor, București, Editura Paideia, 2007, p. 232.
După unele accepții, dacă un șarpe nu moare până la 30 de ani, el se
metamorfozează în zmeu (localitatea Agighiol). Gheorghe Dumitrașcu,
Liliana Lazia, op. cit., p. 279.
Ibidem, p. 434.
Romulus Vulcănescu consideră Zburătorul un simbol al tuturor formelor de
sexualitate.
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formă pirico-falică / sul de foc, drakontoktonică, animalieră, umană,
onirică). Aceste schimbări de stări de înfățișare și agregare urmăresc
pătrunderea ocultată în casele fetelor, transformarea în voinic și
torturarea victimelor prin posesiune.
Boala provocată de această manifestare a sacrului negativ se
vindeca prin descântatul la miezul nopții, având ca instrumentar un bici,
cu cuțit, o mătură legată cu un fir roșu și puțin vin96. De asemenea, se
credea că Zburătorul dispare la semnul crucii97.
Vârcolacul98 este în imaginarul popular o ființă devoratoare a
astrelor și generatoare a eclipselor, așadar o ființă de obicei licantropică,
prin excelență nocturnă. Unii cercetători au presupus că în construcția
mitului vârcolacului au interferat elemente legate de cultul lupului99. La
nivel folcloric, vârcolacul a suferit contaminări și / sau confuzii cu
pricolicii / tricolicii100, strigoii sau cu balaurii cerești.
Această ființă putea fi alungată prin bătaia rituală din toacă sau
dintr-un lemn uscat (Niculiţel)101.
Imaginea vârcolacului în imaginarul ucrainenilor din nordul
Dobrogei este dificil de reconstituit. Cert este faptul că termenul
vovculaca și-a pierdut sensul mitologico-folcloric, însemnând în prezent
om tăcut sau nocturn.
Strigoiul este un duh necurat, asemănător dintr-un punct de
vedere vampirului occidental. Acesta nu suge sângele, ci energia
persoanelor bântuite, are capacitate de metamorfoză (în pisică, șarpe,
câine, porc, lup, himeră) și hibridizare (om cu picioare de țap) și este
prin excelență nocturn. Această manifestare malefică poate chinui,
îmbolnăvi și omorî pe cei din neam, poate fura laptele vacilor și oilor.
96
97
98
99

100

101

(localitatea Garvăn), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 287.
(localitatea Sălcioara), Ibidem, p. 275.
Etimologie slavă: vyrkolak ˂vyrk- + alk (a) – cu păr de lup.
Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis- Han: Studii comparative despre religiile și
folclorul Daciei și Europei Orientale, București, Editura Humanitas, 1995, p. 35.
Reprezentări având ca origini ființe umane transgresoare a unui cod
(spânzurați, bastarzi, copii morți nebotezați) și care au capacitatea de a se
metamorfoza în câine negru, om uriaş, pisică neagră etc. Remediul la
contactul cu aceste forțe agresoare este rugăciunea Visul Maicii Domnului
(localitatea Niculițel). Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 353.
Ion Ghinoiu (coord.), op.cit., p. 377.
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Tipologia strigoiului a suscitat aportul teoretizărilor mai multor
etnografi și etnologi din România sau străinătate.
Dacă Tudor Pamfile împarte strigoii în vii (vidme, pricolici,
vârcolaci) și morți (moroi), Marianne Mesnil propune o clasificare, după
circumstanțe, în strigoi predestinați și însemnați (ex: copilul născut cu căiță
pe cap; al șaptelea copil al unei familii; cei născuți cu coadă) și strigoi
prin accident (ex: cei pe sub sicriul cărora a trecut o pisică sau un câine)102.
De asemenea, se considera că strigoii şi strigoaicele puteau apărea
în urma unor transgresiuni ale normelor și cutumelor tradiționale,
inclusiv cele legate de sexualitate. Puteau deveni strigoi copiii procreați
în perioada de post sau verii buni aflați în relații incestuoase103, după ce
mureau. Persoanele susceptibile a se strigoiza după moarte erau
îngropate cu faţa la pământ şi li se înfigea în mijlocul corpului un par de
plop pentru a nu ieşi din mormânt104.
O altă metodă de a-l distruge consta în prinderea acestuia cu
ajutorul icoanei și fierberea într-o oală105.
Pentru alungarea strigoiului, se mai putea apela la babele
pricepute care descântau sau se chema preotul pentru a face slujbă106.
Momentele paroxistice ale anului, de maximă activitate și influență
a strigoilor sunt ajunul Sfântului Gheorghe, când acționează mai ales
strigoii vii, și ajunul Sfântului Andrei, când se impun strigoii morți. În
ambele situații, sunt performate rituri de protecție împotriva acestor
manifestări malefice (așezarea ramurilor verzi la stâne, porțile curților
sau ușile caselor de Sfântul Gheorghe, păzitul usturoiului de Sfântul
Andrei).
La ucraineni, strigoii sunt numiți opirí (iz razno). Ei se confundă,
la un moment dat, cu alte reprezentări ale răului (arătări, diavoli etc.) și
au caracter pronunțat de incubus sau succubus.
102

103

104
105
106

Marianne Mesnil, Etnologul între șarpe și balaur. Eseuri de mitologie balcanică,
București, Editura Paideia, 1997, pp. 123 – 183.
Pe un alt plan mitico-imaginativ, copii acestora puteau să se metamorfozeze
în vârcolaci și să devoreze luna; (localitatea Niculițel), Gheorghe
Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 350.
(localitatea Niculițel), Ibidem, p. 350.
(localitatea Sălcioara), Ibidem, p. 275.
(localitatea C.A. Rosetti), Ion Ghinoiu (coord.), op.cit., pp. 189 – 190.
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Pentru a scăpa de atacurile nocturne ale opirí-lor, uneori soluțiile
erau oferite chiar de preot. De exemplu, dintr-o informație culeasă prin
metodologia poveștii vieții, la Letea, un bărbat era bântuit de soția lui
decedată, care dorea să se împreuneze cu el. Într-o noapte aceasta a scos
geamul din țâțâni. Soluția dată de preot a fost următoarea: Se pune mac
sfințit la uși și ferestre, spunându-se Iac tei mac sobereși, tudi do mené
preideși (Când reușești să aduni boabele de mac, atunci să vii la mine)107.
Așadar, acțiunea nefastă a strigoiului este amânată prin interpunerea
unei probe / sarcini dificil, dacă nu chiar imposibil de îndeplinit.
La Sfântu Gheorghe se credea că strigoii umblau noapte pe malul
Dunării și săreau în bărcile pescarilor, speriindu-i sau omorându-i108.
Dolful sau Dulful este imaginat ca un mamifer acvatic fabulos,
care capătă în structura colindelor semnificații diverse precum cea de
erou civilizator, călăuză spre lumea cealaltă, demiurg și ihtiofag109.
Faraonele sunt în mentalitatea pescarilor femei cu coadă de pește
(asemănătoare sirenelor), care amăgeau pescarii tineri și neexperimentați, aceștia căzând din barcă și înecându-se. Ele apăreau seara târziu și
noaptea110.
Vidrița și puiul Vidriței sunt ființe mitologice regăsite în
repertoriul de colinde pescărești, având capacități de a influența
pescuitul în semn pozitiv, prin cunoașterea toanelor, sau negativ, prin
obstacolele întinse pescarului.
2.4. FORȚE PUNITIVE ȘI FORȚE PROPIȚIATE
Ielele sunt reprezentări ale spiritelor virginale ale pădurilor și
apelor, cu o mare forță de seducție și de obicei punitive. Despre ele se
spune că ar fi sufletele fetelor înecate înainte de a se căsători. Se adună
de obicei în număr impar (în Dobrogea de cele mai multe ori câte trei),
dansând așa – numita horă a Ielelor, care pârjolea locul respectiv.
107
108
109

110

Surse orale: G. M. (Tulcea, 2014); A. C. (Letea, 2014).
Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2014).
Gheorghe C. Mihalcea, Poezia colindelor, imagine a vechii culturi românești –
rezumatul tezei de doctorat, București, Universitatea din București,
Facultatea de Limba și Literatura Română, 1983, p. 11.
Gheorghe C. Mihalcea, „Calendarul etnofolcloric al pescarilor români din
Dobrogea” în Sinteze 1994 – 2008, CNCPCT Bucureşti, 2009, p. 154.
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Pe principiul protecției prin nerostirea numelui, aceste
reprezentări sunt denumite fie prin epitete imparțiale (Iele, Dânsele,
Drăgaice, Vâlve, Irodiţe, Rusalii, Nagode, Vântoase), fie prin epitete flatante
(Domniţe, Măiestre, Frumoase, Împărătesele Văzduhului, Şoimane, Muşate,
Miluite, Albe).
Ielele sunt imaginate ca fete tinere și frumoase111, îmbrăcate în alb,
care cântă și joacă hora sau apar călare pe un cal alb112. Pe alocuri, se
considera că acestea ar fi sursa tuturor relelor de pe pământ, inclusiv a
personificărilor Ciumei şi Holerei113.
Momentul acțiunii lor este diferit, în funcție de credințele locale,
ele manifestându-se de Stratul Rusaliilor (a 25-a zi după Paști), în seara
de Rusalii (a 50-a zi după Paști), de sărbători, în zilele de furtună,
noaptea.
Locul în care apăreau Ielele varia și el de la o comunitate la alta:
deasupra streșinilor caselor, în jurul nucilor bătrâni, la marginea pădurii,
în fața casei, la răscruci, prin locuri pustii etc.
Ele schimonoseau, înțepeneau, lăsau fără mâini sau picioare pe cei
care erau în momentul respectiv în locurile în care jucau ele sau pe cei
care lucrau de sărbătorile consacrate lor. Ca metodă de protecţie de
acţiunea Ielelor, se purta pelin în buzunar sau în sân. De altfel, întreaga
gospodărie era decorată cu pelin.
Cei luaţi de Iele erau vindecaţi prin jocul Căluşarilor, practicat
sporadic în Dobrogea, şi prin descântece speciale.
La ucraineni, corespondentele Ielelor sunt Rusalki, însă la nivel
imagologic ele au suferit contaminări sau suprapuneri cu alte
manifestări malefice, mai ales în contextul unui habitat preponderent
acvatic, specific majorităţii haholilor. Astfel, duhurile necurate acvatice
au prevalat în faţa altor manifestări ale sacrului.
Ursitoarele sunt reprezentări mito-folclorice feminine care
stabilesc destinul omului din momentul naşterii şi până la moarte. În
general, ursirea copilului are loc în una din primele trei nopţi de după
naştere, când se pregăteşte ofranda numită Masa Ursitoarelor, cu valenţe
propiţiatoare. După ce acestea se sfătuiesc, soarta copilului este rostită
111
112
113

(localitățile Casimcea, Cârjelari), Ion Ghinoiu (coord.), op.cit., p. 380.
(localitatea Niculițel), Ibidem, p. 380.
(localitatea Somova), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 435.
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de cea mai bătrână dintre ursitoare, singura care le poate auzi fiind
moaşa, prin alte sate mama sau bunica.
Ca şi Moirele greceşti sau Parcele romane, ele sunt imaginate drept
zeiţe – torcătoare ale destinului, fiecare având o funcţie precisă: una
toarce firul vieţii, alta îl deapănă şi a treia îl taie.
Ursitoarele au corespondente în toate culturile spaţiului indoeuropean, fiind legate de încercarea omului de a explica viaţa pe baza
predestinării, de a elimina o necunoscută absolută (viaţa în sine) cu una
parţială (destinul).114
Legătura dintre acestea şi destin este prezentată expresiv în
următorul răspuns la Chestionarul lui Hasdeu: „Ursitoarele ar fi trei figuri
de femei care, venind odată la Norocu’, au spus că s-au născut într-o noapte 600
de copii. Norocul care umblase toată noaptea și era ud la picioare ar fi zis: Să
moară numai 20, ceilalți 580 să trăiască. Altă dată când Ursitoarele i-ar fi spus
că s-au născut 400 de copii, norocul care atunci petrecea la mese îmbelșugate ar
fi zis: Să moară 380 și numai 20 să trăiască.”115
Deşi în literatura de specialitate ucraineană există studii despre
reprezentări similare Ursitoarelor, numite rozhanytsi, la haholii din
judeţul Tulcea, imaginea acestora s-a pierdut. Chiar şi încercarea de a
influenţa anumite calităţi ale copiilor se practică nu la naştere, precum la
români, ci în contextul sărbătorilor de iarnă. Astfel, în ajun de Crăciun
sunt puse sub masă diverse unelte sau obiecte (topor, seceră, fus, furcă
de tors, carte, creion) pentru a-i hărăzi copilului hărnicia, voiciunea,
înţelepciunea etc.
2.5. ZILELE SĂPTĂMÂNII. PERSONIFICĂRI ȘI INTERDICȚII
Zilele săptămânii sunt supuse unor rituri de tip tabu pentru
anumite activități gospodărești, fiind deseori personificate ca bătrâne, cu
atribute punitive.
La români, din punct de vedere etimologic, zilele săptămânii sunt
legate de aștri sau de elemente religioase (Luni – ziua Lunii, Marți – ziua

114
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Alexandru Chiselev, „Mitologia românească în contextul mitologiei
europene” în Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, Anul II, 2009, pp.
143-147.
(localitatea Cârjelari), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 284.
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lui Marte, Miercuri – ziua lui Mercur, Joi – ziua lui Jupiter, Vineri – ziua
lui Venus, Sâmbătă – sabat, Duminică – Ziua Domnului).
La ucraineni, zilele săptămânii sunt legate, în principal, de poziția
acestora în săptămână (Luni – Ponidiloc – după Duminică, Marți – Viutoroc –
a doua, Miercuri – Sereda – jumătate, Joi – Cetver – a patra, Vineri – Piatnița –
a cincea, Sâmbătă – Subota – sabat, Duminică – Nidilea – fără treabă)116.
Credințele simple guvernau aceste zile, instituind un calendar
săptămânal de momente faste sau nefaste pentru anumite activități
casnice.
La români, orice lucrare în casă sau gospodărie trebuia începută de
luni, niciodată marți sau sâmbătă. Marți seara nu se lucra cu războiul,
căci se credea că venea Marțiseara și încurca lucrul (ața, ițele). În această
seară războiul se acoperea cu o pânză pentru a-l feri de lucruri rele.
Rufele se spălau marți, joi sau sâmbătă, niciodată miercuri și vineri,
considerate zile sacre, de pioșenie și postire. Suplimentar, nu se spălau rufe
în familiile unde avusese loc o înmormântare recentă, în ziua morții
persoanei respective sau în zi de sâmbătă, când se pomenesc morții117.
Vinerea era ziua cea mai însemnată și primejdioasă, unele femei
nu torceau, nu dărăceau și nu coseau118. După alte credințe, ziua cea mai
importantă era duminica. Unii oameni nici nu înhămau sau înjugau
animalele în această zi119.
La ucraineni, nu se făcea pâine vinerea, deoarece era considerată
ziua Maicii Domnului, şi duminică, căci era păcat. Se cocea în special
sâmbăta şi joia, chiar și în contextul săptămânii nunții.
Nu se torcea lâna vinerea și nu se spăla vinerea şi duminica.
Suplimentar, până la 9 zile de la moartea cuiva nu se spăla pentru a nu-i
da de pomană clăbuci.
Dacă se punea cloşca joi seara spre vineri nu ieșeau pui sau ieșeau
doar cocoşei. Aceasta se punea de obicei vineri spre sâmbătă120.

116
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Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Dumitra Petrică, Cerna: pagini de monografie locală, Ediția a II-a revăzută și
adăugită, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2010, p. 152.
(localitatea Garvăn), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 287.
(localitatea Peceneaga), Ibidem, p. 373.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
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Se dădea pomană de sănătate vinerea și duminica, iar sâmbăta
pentru morți121.
La români, zilele săptămânii sunt personificate și imaginate ca
bătrâne slute, respingătoare și, de cele mai multe ori, justițiare în cazul
nerespectării interdicțiilor.
Marțera / Marțiseara este imaginată drept o femeie, cu atribute de
sfântă, care pedepsește femeile ce lucrează în seara dintre Luni și Marți.
Aceasta rupea pânza țesută la război, încurca ițele, strica ghemurile,
orbea femeile.
Imaginea acesteia apare și în unele descântece, precum cel de
speriat, bine de început într-o zi de marți, considerată zi de năpastă (zi
în care se presupune că s-a abătut boala asupra persoanei afectate) şi
continuat trei zile la rând, până joi.
Bună ziua (sau bună seara)/ Sfânta Marţi/ Cum mai ştiu de înserat/ Aşa să
ştiu şi de ... (numele celui descântat)/ Cine mă adoarme,/ Cine mă trezesc?/ Leul
cu leoaica/Lupul cu lupoaica/ Ursul cu ursoaica/Strigoiul cu strigoaica/Nimeni nu
auzea/Maica Maria din Porţile Cerului se lăsa./Şi pe cutare întreba:/ - Ce te
văicăreşti?/ - Ce mă văicăresc,/ Azi dimineaţă,/ Necuratul la mine s-a gudurat,/ În
braţe m-a luat,/ În pământ m-a trântit./ - Nu te văicărea,/ Du-te la Marin
descântătorul,/ Cu cuţitul cuţita,/ Cu biciul îl biciuia,/ Cu mătura mătura/ Şi peste
mări l-a arunca,/ Şi rămânea cutare curat, luminat/ Ca argintul strecurat/ Ca
Maica Maria pe pământ/ Când a umblat./ În vecii vecilor amin!122
Joimărița sau Joimarica prezintă imagologia cea mai dezvoltată,
poate și datorită importanței zilei de Joia Mare (de la care provine și
etimologia acesteia), ce constituie un moment de hotar, în ceea ce
privește limita realizării hainelor noi pentru sărbătoarea Învierii. Se
credea că aceasta acționează nefast în fiecare joi din timpul anului. De
altfel, joile prezintă o serie de interdicții legate de activitățile
gospodărești sau agrare (Joia Mare, Joile Oprite, Joile Uscate).
Joimarica este imaginată ca o femeie urâtă și despletită123, ce umblă
cu jăratic124 și își omoară victimele care lucrează joi seară spre vineri. Ea
folosește ca metodă de pedepsire elementul ignic, prin arderi sau
121
122
123
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Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2014).
Sursă orală: Gh. M. N. (Greci, 2007).
(localitatea Cârjelari), Ion Ghinoiu (coord,), op. cit., p. 386.
(localitatea Niculițel), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 351.

https://biblioteca-digitala.ro

50

Alexandru CHISELEV

opăriri. În ciuda acestor atribute malefice, ea era numită în popor
sfântă125. Femeile serbau ziua Joimariţei de Joia Mare, când aprindeau
câte două sau trei focuri împrejurul casei, stropeau cu apă şi împărțeau
alimente ritualice pentru cei morţi126.
În unele cazuri, apare fenomenul multiplicării personificării
mitologice. De exemplu, Joimărițele sunt doisprezece femei (reprezentând
ciclul de doisprezece joi, de la Lăsatul Secului și până la Joia Înălțării, cu
anumite interdicții) care aduc tot felul de boli. Bătrânele le serbează în
Postul Mare, la o săptămână după Sfântul Toader. La doisprezece ani
Joimărițele se întâlnesc cu Sfântul Petru, pentru a-i dea socoteală pentru
ce-au făcut127. În acest caz este posibilă o contaminare cu ideea
douăsprezecimii apostolice.
Sfânta Vineri apare în imagologia populară drept cea mai puțin
răzbunătoare dintre sfintele săptămânii, poate și datorită faptului că
această zi era ținută cu strășnicie de sătence. Se considera că vinerea este
zi de post (negru), zi de reiterare a crucificării christice, iar interdicțiile
erau respectate mult mai ușor față de cele din alte zile ale săptămânii.
În opinia unor cercetători, Marțolea / Marțiseara, Joimărița și
Sfânta Vineri întruchipează unul și același personaj menit să vegheze la
buna respectare a interdicțiilor legate de industria casnică textilă (tors,
țesut, cusut) sau de alte activități gospodărești (gătit, măturat, spălat)128.
Aceste forțe punitive au un caracter justițiar și se adresează prin
excelență femeilor.
2.6. ÎNTRE RAI ȘI IAD. DESPRE SFÂRȘIT
Raiul / Nebo (la ucraineni) este imaginat ca un spațiu luminat („cu
făclii aprinse“) și al comuniunii întregului neam („la mese întinse, unde
bătrâni și tineri stau și se roagă la Dumnezeu“), un spațiu al îndestulării
prin cumpătare și al judecării apriorice a tuturor faptelor oamenilor.
„Deasupra meselor iera un măr cu mere frumoase. Întindeai mâna și rupeai
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(localitatea Luncavița), Ibidem, p. 334.
(localitatea Niculițel), Ibidem, p. 351.
(localitatea Traian), Ibidem, p. 419.
Antoaneta-Liliana Olteanu, Mitologie comparată, București, Editura Universității
București, 1997, pp. 247 – 248.
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unul și te săturai. La cap de masă iera Moș Adam, stătea pe un chietroi înflorit
cu mușchi și ținea pe genunchi o Carte mare cu păcate și cu fapte bune.”129
Ideea de Rai al meselor apare și în alte imaginări, corelate cu tradiția
pomenii din timpul vieții (umplerea mesei), fiecare om stând cu
hazaica130 lui la masa pe care au dăruit-o când încă trăiau131.
Iadul / U pecló (la ucraineni, însemnând la căldură) apare, în
antiteză, un spațiu al zgomotului colectiv eruptiv, violent, al arderii
eterne („lumea arde-n cazane de-ți iera mai mare jalea“), un spațiu al
exceselor, abundenței și decadenței. Imaginarea acestui teritoriu, ca și a
Raiului, se face numai în corelație cu spațiul real, cunoscut, cu elemente
de cadru natural, vietăți și zgomote cognoscibile.
„Alături iera mese cu tot felu’ de mâncăruri care mai de care mai
gustoase: fripturi, plăcinte, vin, țuică de-ți turnai și-n cap. [...] astea sânt toate
mesele ălea care voi le spuneți, pomeni, pomenile ălea pe care voi le faceți și, în
loc să vă rugați de sufletul morților, bârfiți și pe unii și pe alții, vorbiți de rău,
vă-mbătați și v-apucați de alte rele, râdeți cu gura pân’ la urechi și mai faceți
farmece și cu poame de furat. Toate mesele ălea în loc s-ajungă la morții voștri
ajung la noi cu totul.“132
Un alt construct mentalitar este legat de escatologie și vremea sau
lumea de apoi. Contradicțiile, metaforele și alegoriile sunt structurile de
bază în această încercare de imaginare a finalului colectiv global.
Una dintre imaginile apocaliptice este prezentată în cele ce
urmează: „O să piară apa, pământul o să ardă de șapte coți jidovești, Hristos
va umbla iar pe pământ cu un pahar de apă și o felie de pâine, să astâmpere
setea și foamea celor flămânzi. Satana va umbla c-un poloboc de apă și cu care
de pâine. Cine va mânca și bea de la Satana va fi al Satanei, iar de la Hristos, va
fi a lui Hristos. Luna și stele vor cădea pe pământ.”133
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Ciobanu’ și daru’ lu’ Michiduță, povestire culeasă de Gh. M. Mihalcea de la
Ionel Buzoianu (n. 1947, Dăieni), în 1986. Gheorghe C. Mihalcea, Pasărea
Măiastră – Albastră: basme și alte narațiuni din Dobrogea de Nord, județul Tulcea,
Constanța, Editura EX PONTO, 2005, pp. 197 – 203.
Termen de origini slave ce semnifică stăpână, organizatoare a casei, nevastă.
(localitatea Somova), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 438.
Gheorghe C. Mihalcea, op.cit., pp. 197 – 203.
(localitatea Luncavița), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 338.
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Pe aceeaşi principiu, la haholii din Letea se crede că la sfârşitul
lumii, Spasetili bude davati svatenui vodi / Iisus Hristos (în ipostaza de
Păzitor) va împărţi agheasmă134.
2.7. IMAGINAREA FENOMENELOR NATURALE
Curcubeul este considerat brâul lu Dumnezeu, o promisiune a
divinității, că atunci când va apărea pe cer nu va mai ploua135. Acesta
apare în credința populară în teofaniile divine.
La apariția curcubeului se practicau unele acte divinatorii. De
exemplu, dacă în spectrul culorilor se distingea cel mai bine verdele, era
semn de rod la grâu, iar dacă era roșul, aveau belșug la vin136. Această
credință se bazează pe principiul magic al similarității, între culoarea
dominantă și categoriile de produse rezultate din cultivarea pământului.
Ucrainenii numeau curcubeul cu termenul veselka (bucurie),
deoarece când apărea pe cer, se însenina. Oamenii spuneau: Veselka, ujé
ne bude doşti. / (A apărut) Curcubeul, deja nu va mai fi ploaie. Se mai
credea că veselka soarbe apa din mare şi lacuri şi o duce în altă parte137.
Eclipsele solare sau lunare constituiau momente critice,
neprevizibile pentru sătenii de rând, și care echivalau cu o posibilă
apocalipsă sau cu o viitoare nenorocire (războaie, morți). De cele mai
multe ori, se spunea că astrele sunt devorate de vârcolaci sau mulse de
babele strigoice138. Așadar, avem de-a face cu un construct miticomentalitar, al astro-fagiei, al consumului fizic al Soarelui și Lunii. În alte
credințe, decodificate din unele colinde, astrele sunt furate de evrei /
jidovi, considerați dușmani ai creștinătății139.
În acele momente de criză cosmică, sătenii aplicau unele rituri
apotropaice ofensive, amenințând vârcolacii cu furcile și bătând
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Sursă orală: A. C. (Letea, 2013).
(localitatea Garvăn), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 292.
(localitatea Traian), Ibidem, p. 421
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
(localitatea Sălcioara), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 275.
A se vedea colindul Într-o sfântă duminică.
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clopotele de la biserici140 sau obținând zgomote din alte obiecte
metalice141.
La ucrainenii din judeţul Tulcea, eclipsa era văzută ca o exprimare
a voinţei sau puterii lui Dumnezeu (Boja Sela), considerându-se că este o
posibilă apocalipsă (Concenia Svetuhi).
Legat de fazele lunii, primul pătrar constituia o perioadă de
tabuuri și de gesturi propițiatorii mărunte. De Craiul nou, era interzis în
casă a se vorbi despre acesta sau a-l arăta cu degetul. Oamenii săreau în
sus și spuneau Cum m-ai găsit, așa să mă lași142. Unii credeau că cei care
aveau bani la ei, când zăreau Craiul nou, vor fi mai bogați, își făceau
cruce sărind în sus de trei ori, rostind Crai nou, sănătos m-ai găsit, sănătos
să mă laşi143.
La ucraineni, Craiul nou se numea Misceţi molodei (luna tânără).
Când vedea luna nouă, omul se oprea pe loc, făcea semnul crucii şi
spunea: Misceţi molodei, / Mini hrest zolotei, / Tubi na petpomnaia, / A miní
na zdorovlea (Lună tânără, / Mie (să-mi dai) cruce de aur / Ţie pe jumătate
/ Şi mie sănătate). Vederea lunii noi constituia un moment pentru
practicarea unor acte curative mărunte. Pentru a scăpa de pecingine,
bube, coşuri, cei care vedeau luna nouă, luau de sub piciorul drept, cu
mâna dreaptă, puţin nisip, şi aplicau pe locul bolnav144.
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(localitate Rândunica), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 394.
(localitate Agighiol), Ibidem, p. 280.
(localitate Traianu), Ibidem, p. 422.
(localitate Murighiol), Ibidem, p. 342.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
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Capitolul 3

PRACTICI, RITUALURI ȘI GESTURI MAGICE
3.1. MAGIA CUVÂNTULUI: RITURILE VERBALE
Actul magic este un dialog permanent al omului cu microcosmosul vizibil şi macro-cosmosul invizibil și transcendental, ce
depășește granița cognoscibilității prin știință. De cele mai multe ori,
magia își găsește expresia și substanța în cuvânt, ca formă de
manifestare a inteligenței în limbaj, transmisă umanității de către
divinitate.
În acest sens, Claude Lévi-Strauss afirma că gândirea magică este
„o gândire care ia în serios cuvintele.”145 Orice act magic utilizează puterea
logosului, care guvernează și direcționează acțiunea și asigură astfel la
final un rezultat eficient.
Puterea cuvântului este activată în numeroase rituri verbale de
propițiere146 sau în cele opuse propițierii, denumite în acest demers
științific, rituri de cominație147.
Etnologul – filolog Stella Nikula clasifică aceste dialoguri
verbalizate om–natură–sacralitate, din punctul de vedere al
intenţionalităţii, astfel148:
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146

147

Claude Lévi-Strauss, Gândirea sălbatică, Iași, Ed. Polirom, 2011.
Urări diverse legate de calendarul popular (ex: colindele, Plugușorul,
Sorcova, Paparuda) sau de evenimente din viața omului (versuri simple la
scalda rituală de după botez, orații de nuntă, fraze verbale sau versificări la
înmormântare și pomeniri).
Termenul latinesc comminātiō, - ōnis (provenit din verbul deponent comminor,
comminārī, comminātus sum) semnifică amenințare, pericol. Sursă URL:
http://latinlexicon.org, accesată pe 22.02.2015, ora 13:45.
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exorcisme, procedee magice verbale care urmăresc alungarea
maleficului: descântecele, dezvrăjirile;
 imprecaţii, procedee magice verbale care urmăresc apariţia
maleficului: blestemul;
 cominaţii, procedee magice verbale care urmăresc dispariţia
pozitivului și amenințarea apariției elementului malefic:
descolindul;
 conjuraţii, procedee magice verbale care urmăresc apariţia
binelui:
colindele,
descântecele,
orațiile,
rugăciunile,
binecuvântările.
Cele mai folosite rituri verbale în actele magice pozitive sau
negative sunt incantațiile (algoritmi verbali performați pentru eficiența
actului magic) și invocările (secvențe verbale care generează o comandă
sferei sacrale, pentru a trimite o putere ocultă, direcționată în sens
benefic sau malefic, pentru a veni în ajutorul persoanei care își
verbalizează dorința149).
Binecuvântarea sau blestemul constituie două modalităţi de
manifestare ale magiei verbale, ambele demonstrând puterea
cuvântului.
Binecuvântarea reprezintă transferul puterii sacre benefactive,
printr-un canal de comunicare verbal sau non-verbal. Acest act
transcendental se poate realiza printr-un gest150, printr-o formulă sau
printr-o combinație a celor două.
Gestul binecuvântării poate fi descifrat în sistemul sărbătorilor de
peste an și a evenimentelor mai mult sau mai puțin festive din ciclul
vieții.
De exemplu, în comunitățile de ucraineni, performarea colindului
era legată de binecuvântarea venită din partea gazdei. Înainte de a
începe colindul propriu-zis, beréza (conducătorul colindătorilor) și băieții
din ceată spuneau Blahosluviti caleaduvati!
(Binecuvântați-ne să


148

149

150

Stella Nikula, Aspecte ale gândirii umane. Studii de psihologie tradițională, Giula,
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013, p. 311.
Beatriz Barba de Piña Chán, “Spells” în Linsday Jones, Encyclopedia of
Religion, Second Edition, Detroit, Thomson Gale, 2005, pp. 8675 – 8678.
Prin punerea mâinii pe cap, prin semnul crucii etc.
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colindăm!) Urma colindul, de inspirație biblică, iar la sfârșit erau rostite
urările de belșug.
O secvență legată de binecuvântare se performează în momentul
iertăciunii, dinaintea nunții.
Deși în spațiul nord-dobrogean nu sunt semnalate forme verbale
dezvoltate, precum în alte regiuni ale țării, vom prezenta ritualul
iertăciunii151 performat în localitățile Peceneaga (români) și Letea
(ucraineni).
La Peceneaga, mirii îngenuncheau, pe o pernă, în fața părinților și
a neamurilor, iar deavărul (cavalerul) rostea, de trei ori, iertăciunea:
Soacră mare iartă doi frățiori de-ai mei și doi fiișori. Aceasta răspundea: Să fie
iertați de mine și de Dumnezeu.
Un pahar cu vin era transmis de la deavăr, la mire, la naș, la
mireasă, care îl înmâna la final părinților, sărutându-le mâna152.
Observăm că binecuvântarea apare prin iertarea din partea părinților și
a divinității, venită prin penitența copiilor și prin intermedierea deavărului.
La Letea, secvența iertăciunii (proscenia) se desfășura sâmbătă
seara, înainte de duminica nunții. Părinții mirilor spuneau Nehai vam Boh
pomahaie i nehai vom Boh prosteti! (Să vă ajute Dumnezeu și să vă ierte!),
iar copiii le sărutau mâinile. A doua zi, înainte de cununie, mama
miresei ţinea în braţe Blahoslovenia153 (Binecuvântarea), iar tatăl acesteia o
pâine. Mirii băteau mătănii, spunând că nu vor greşi faţă de aceştia şi
primeau apoi icoana şi pâinea154. Oferirea acestor daruri se poate
decodifica drept o transmitere binecuvântată a spiritualităţii
(simbolizată de icoană) şi a prosperităţii (simbolizată de pâine).
În contextul culturii populare și religioase specifice pentru
comunitățile studiate, binecuvântările, moliftele sunt o categorie de ierurgii
/ evhologii, slujbe / rugăciuni speciale pentru purificarea, binecuvântarea
și sfințirea omului, a obiectelor sale și a naturii155:
151
152
153
154
155

La aromâni secvența se numește hârtisiare, iar la ucraineni proscenia.
Ion Ghinoiu (coord.), op.cit., p. 148.
Icoană oferită la nuntă miresei.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Ene Braniște, Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase,
Caransebeș, Editura Diacezană, 2001, pp. 61 – 62; 209 – 210.
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ierurgii legate de naşterea omului: molitfa mamei după ce a
născut, la 8 zile după naştere; la 40 de zile, molitfa mamei care a
avortat;
 ierurgii legate de viaţa omului: logodna, dezlegări (rugăciuni
pentru iertarea păcatelor; pentru dezlegarea de blestem; pentru
împăcarea celor învrăjbiți etc.) şi molitfele Sfântului Vasile cel
Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur;
 ierurgii legate de moartea omului: citirea stâlpilor,
înmormântarea, parastasele (rugăciuni pentru binecuvântarea
meselor și pomenilor);
 ierurgii legate de sfinţirea naturii şi a obiectelor: sfinţirea casei
(sfeştania), binecuvântarea apei la săparea unei fântâni,
rugăciune pentru binecuvântarea ogoarelor, a poamelor, a
prinoaselor ce se aduc pârgă la biserică (premiţii).
Unele rugăciuni comportă pe lângă formele de purificare și
transmitere a harului divin și aspecte de amenințare, de eliminare a
răului fizic și moral din viața credinciosului. Este cazul exorcismelor
legate de taina botezului sau de diverse dezlegări.
Blestemul „este un act de magie verbală, bazat pe credinţa în puterea
cuvântului de a institui, de a modifica o stare existentă. Este constituit dintr-o
formulă fixă sau improvizată, prin care se invocă mânia unei divinităţi asupra
unei persoane, a unui obiect sau unei acţiuni.”156
Chiar dacă acțiunea acestuia este negativă, blestemul nu este un
construct eminamente malefic. De cele mai multe ori forța invocată
pentru inversarea stării actuale, considerată nedreaptă, este cea divină:
Să dea bunul Dumnezeu să n-ai parte de ai tăi!, Lovi-te-ar Dumnezeu și toți
sfinții! Alteori, blestemul este performat chiar în biserică, în timpul
liturghiei și în fața altarului și cu aprobarea comunității.
În credința populară, persistența unui blestem poate ajunge până
la șapte sau nouă generații. Din altă perspectivă, blestemul este cauza
apariției unor reprezentări mitico-folclorice (strigoii, uriașii, piticii,


156

Ivan Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească,
Timişoara, Editura Amarcord, 1997, p. 51.
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diavolul157, broasca, șarpele), a unor topos-uri necurate, a unor boli sau
defecte fizice, percepute ca stigmate.
Uneori blestemele aruncate purtau denumirea bolilor produse:
Carceanu, Ciuma, Carainicu / buba nepomenită (localitatea Greci)158.
La aromâni și meglenoromâni se cunoștea o practică de pedepsire
cu blestem pentru răufăcătorii comunității, numită adáră murmíndu,
respectiv dară murmintu (grubu). Se construia pe timp de noapte un
mormânt din pietre, pe lângă drumuri frecventate, fântâni sau răscruci.
Pietrele puse unele peste altele ajungeau la înălțimea persecutorului.
Dacă acesta nu se căia, se usca, îi cădea carnea de pe corp și murea în
final. Dacă regreta faptele, cei care i-au ridicat mormântul, îl stricau159.
În comunitățile ucrainene din județul Tulcea, pentru desemnarea
blestemului se folosesc doi termeni: prokliatâia (imprecație simplă,
verbală)160 și zacleadăi (blestem aruncat; aruncătură).
Cel mai adesea sunt folosite formule simple, de tipul Șob te nemal /
Să nu ai!, Șob te schesla / Să te acrești!, Șob te lopnul / Să crăpi!, însă uneori
se apela la boli grele, care afectează la nivel generaţional: Şob tebe Samka
zlomala! / Să te rupă Samka!161
În cazul unor situații percepute ca blesteme colective162, se sfințea
satul în cruce și erau puse cruci de hotar cu rol apotropaic.
De obicei, eficiența blestemului este interpretată retroactiv.
Analizând situațiile inexplicabile prin care a trecut un individ și
corelându-le cu faptele sale, de cele mai multe ori reprobabile,
comunitatea concluzionează că pe acesta l-au ajuns blestemele părinților,
vecinilor, iubitelor, oamenilor etc.

157

158
159

160

161
162

La Agighiol se credea că dracul este un înger blestemat de Dumnezeu
pentru neascultare. Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 280.
Ibidem, p. 308.
Emil Țîrcomnicu, Obiceiuri și credințe macedoromâne: dicționar, București,
Editura Biblioteca Bucureștilor 2009, p. 10.
Ex: Fie ca în ziua de vineri toate clopotele de la toate bisericile să-ți bată în cap!
Sursă orală: G. M. (Tulcea, 2014).
Samka este o boală a copiilor, care îi chirceşte, îi strânge pe spate.
Dacă mureau sau se îmbolnăveau anormal de mulți săteni. La Letea o astfel
de sfințire a avut loc prin anii 1940 – 1950.
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Rugăciunea nu este un rit propriu-zis, ci o secvenţă rituală dintrun rit de comunicare cu sacrul. În majoritatea actelor magice, ea
prefaţează şi / sau încheie ritualul (ex: descântece, desfaceri, blestemări,
oferirea de ofrande).
Sam Gill consideră rugăciunea în sensul său triplu: textual
(ansamblu de formule verbalizate), gestic (îngenunchieri, mătănii,
semnul crucii etc.) şi doctrinar (expresie a unei doctrine sau practici
religioase)163.
Din punct de vedere textual, rugăciunea cuprinde trei secvenţe
majore:
 invocarea, prin care este numită şi glorificată divinitatea;
 argumentul, prin care sunt prezentate faptele care conduc la
adresarea rugăciunii;
 rugăciunea propriu-zisă, prin care, este transmisă, cel mai adesea, o
solicitare la adresa divinităţii164.
Deşi cele mai multe dintre rugăciuni, performate individual sau
colectiv, în spaţii consacrate sau profane165, sunt canonice, sunt utilizate
ca rugăciuni şi texte apocrife (Visul Maicii Domnului, Călătoria Maicii
Domnului la Iad, Epistolia Domnului Nostru Iisus Hristos)166.
Alte rugăciuni, necanonice, părăsesc sfera contemplării şi
comuniunii cu Dumnezeu, îmbrăcând o formă imprecativă împotriva
răului, de orice natură: Cruce în casă, cruce în masă, că nu-i cruce şi cetate,
cu uşile înfirigate, ferestrele înziuate, pâm prejurul casei mele sunt trei păriele;
cine s-o apropia de casa mea să deie în apă să se înece, să deie în foc să ardă şi să
deie în suliţă să se-nfigă (Niculiţel).167
În comunităţile de ucraineni din spaţiul nord-dobrogean s-au
folosit rugăciuni precum Oce naş / Tatăl nostru, Visul Maicii Domnului
etc.

163

164
165

166
167

Sam Gill, „Prayer” în Mircea Eliade (coord.), The Encyclopedia of Religion, vol.
XI, New York, MacMillan, 1987, p. 489, apud Mihai Coman, op. cit., p. 124.
Mihai Coman, op. cit., p. 124.
A. C. din Letea relatează că tatăl ei se închina întotdeauna dimineaţa la Soare
şi nu la icoane.
Ivan Evseev, op.cit., p. 249.
Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op.cit., p. 354.
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Tabuurile verbale și eufemismele cu rol apotropaic constituie
rituri verbale interdictive, pentru a preîntâmpina acţiunea nefastă a
forţelor malefice. În lumea tradiţională se încerca evitarea rostirii unor
nume care ar putea provoca manifestări ale sacrului negativ, mai ales
după asfinţitul soarelui.
În această categorie intră Diavolul, numit eufemistic Michiduţă,
Nefârtatul, Ăl cu coarne, Chirică, Spirică, Sarsaică, Veverică, dar există şi alte
reprezentări mitice nenumite. De exemplu, Ielele reprezintă un epitet
imparţial acordat spiritelor virginale şi punitive ale naturii. Numele lor
individuale erau interzise vorbirii curente, acestea fiind înlocuite de
epitete colective flatante precum: Mândrele, Frumoasele, Domniţele,
Măiestrele (la români); Albele, Muşatele, Mavhistre (la aromâni).
Descântecul este unul dintre cele mai folosite rituri verbale în
cadrul practicilor magice. Acesta nu este învățat și rostit în mod mecanic
de către descântătoare, el performându-se printr-o succesiune de imagini
intuitive, de idei-cheie ce corespund unui context dat.168 De aceea,
persoane care au învățat sau furat descântecul din aceeași sursă
generează variante diferite, iar același performer poate furniza în timp,
versiuni diferite ale aceluiași descântec, uneori observându-se
inversarea ordinii imaginilor intuitive. Descântecul este contaminat sau
transformat ca act verbal, dar nu și ca act magic.
Descântătoarea recreează de fiecare dată incantația magică,
bazându-se pe stereotipismul unor date (algoritmul găsirii și gonirii
bolii) și pe individualismul situației date (numele persoanei descântate,
perioadă calendaristică, gravitatea bolii etc.).
În cele ce urmează avem două descântece, culese în Tulcea, ce
tratează buba neagră și deochiul.
Bubă, bubă rea, nu te buburosea / Că te duc la nea Constantin / Și iau
nouă ocale de vin / Una de mere, una de fere și una de venin / Cea de mere mă
miruiai / Cea de venin mă învinețeai / Cea de vin mă limpezeai / Și rămâneai
luminat și curat ca Maica Precistă ce ai lăsat pe ... cutare (descântec de bubă
neagră)169.
Păsărică cudalbă / Din cer a picat / Trei picături a picurat / Una de fiere /
Una de miere / Și una de vin și de venin. / Cea de fiere mă-nvinețea, / Cea de
168
169

Gheorghe Pavelescu, op. cit., p. 43.
Sursă orală: N. G. (Tulcea, 2014).
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miere mă miruiai, / Cea de venin mă-nvinețea, cea de vin mă limpezea, / Și
rămânea-i ca și Maica Precestă, ... cutare, Luminat și curat ca Maica Precista
curată, din cer ce-ai picat ... cutare. (descântec de deochi)170.
Imaginile–metaforă sunt similare: agenții ce favorizează
vindecarea (nea Constantin, păsărică cudalbă), etapele vindecării sau
exorcizării bolii (miruire – învinețire – limpezire), statuarea vindecării
prin forța divină (ca Maica Precista lăsat), numele celui descântat,
repetarea de trei ori a incantației. Diferă în schimb ritualul: la deochi
totul este redus la rostirea descântecului, urmată de schimbarea locului
celui descântat, de trei ori; la buba neagră aveau loc fumigații deasupra
zonei afectate, cu o cârpă bleumarin presărată cu sare și arsă.
3.2. MAGIA OBIECTELOR: INSTRUMENTAR MAGIC,
TALISMANE ȘI AMULETELE

Obiectele încărcate cu principii magice sunt denumite cel mai des
în literatura de specialitate ca fetiș.171 Acestea sunt în general sinonime cu
amuletele și talismanele, dar putem trata ca fetișuri temporare sau
ocazionale și instrumentarul magic sau recuzita ceremonială, din
următoarele motive:
 acestea sau fragmente din ele sunt învestite cu proprietăți magice
în urma unei hierofanii sau cratofanii;
 prin intermediul lor, pe plan simbolic, se vindecă sau se
îmbolnăvește, se produce nașterea sau moartea unui individ, a
unui neam sau comunități, se alungă sau se invocă răul;
 ele își pierd calitățile magice după performarea actului ritual și
își regăsesc utilitatea cotidiană sau sunt distruse (ex: ciopârțirea
măștilor după terminarea sărbătorilor de iarnă; distrugerea
steagului Călușarilor în Marțea Rusaliilor).
Piesele de instrumentar magic sunt, în general, obiecte
gospodărești. Însă, pentru a fi eficiente în practica magică, trebuie
îndeplinite unele condiții: să fie furate (de la una, trei, șapte, nouă case),

170
171

Idem.
Termenul provine din portugheză, fetico însemnând lucru “făcut”:
manufacturat și vrăjit.
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să fie împrumutate (de la una, trei, șapte, nouă case), să fie realizate întrun mod anormal172 etc.
Câteva exemple de obiecte folosite în descântece sunt: ață neagră
(pentru negi), cârpă închisă la culoare (pentru bubă neagră), cuțit
(pentru samcă), paie de la mătură, ac, tăciuni, ață roșie (de deochi) etc.
În ceea ce privește recuzita ceremonială, aceasta este utilizată în
contexte sărbătorești, legate de riturile de trecere sau cele calendaristice.
Ea are rolul de a individualiza actanții și de a-i ajuta, parțial, la
îndeplinirea sarcinilor din momentele de criză (ex: tranziții de la un
statut social la altul, renovări ciclice ale timpului).
 Obiecte care au permanent funcţie ceremonială: în cadrul
obiceiurilor calendaristice173 sau în cadrul obiceiurilor vieţii
omului174;
 Obiecte care au funcţie ceremonială în mod temporar: în cadrul
obiceiurilor calendaristice175 sau în cadrul obiceiurilor vieţii
omului176.
Amuleta este un obiect despre care se crede că este încărcat cu
puteri magice. Aceasta este purtată de o persoană sau pusă la loc vizibil
în casă, hambar sau alt loc de activitate, cu scopul de a apăra de
nefericiri, boli sau de atacul unor puteri maligne, demonice sau umane.
Talismanul este un obiect folosit pentru a mări puterea sau
norocul persoanei. Amuletele și talismanele sunt cele două fețe ale
aceleiași monede. Primele sunt concepute pentru a respinge ceea ce este
malefic, ultimele pentru a atrage ceea ce este benefic177. Cu alte cuvinte,
amuletele au funcție apotropaică, talismanele au funcție propițiatoare.

172

173
174

175
176
177

Ex: frigarea este un fier sucit lucrat de fierar cu mâinile înapoi și în pielea
goală.
Măştile populare, colindița etc.
Recipiente sau vase care au exclusiv funcţie ceremonială: ulcior de nuntă,
tămâielnic; însemne vestimentare exclusiv ceremoniale: cununa miresei;
măștile de priveghi, sicriul etc.
Clopote, tălăngi, bice, fluiere, plugul etc.
Pomul (de nuntă, de înmormântare, de pomenire) etc.
Theodore Gaster, „Seasonal Ceremonies” în Mircea Eliade (coord.), op. cit.,
vol. I, 1987, p. 243, apud Mihai Coman, op.cit., p. 114.
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În termenii acestei accepții, în categoria amuletelor intră: obiecte
consacrate religios (crucea, cruciulița, tămâia, lumânarea, icoana la români,
aromâni, ucraineni) sau încărcate de alte semnificații (muscaua178 la români;
mărgica albastră împotriva deochiului de deochi / mârdzeauâ di diucl'eare la
aromâni; mărțișorul179 la români și marțu aromâni; firul roșu la români,
aromâni, ucraineni; mărgică / namesténa prinsă de căciuliţă la ucraineni;
motive de pe obiectele de artă populară sau de decorativism arhitectural) și
diferite plante folosite în anumite contexte ca apotropee (busuiocul; pelinul
de Rusalii; salcia de Florii, usturoiul de Sfântul Andrei etc.).
Talismane pot fi anumite obiecte (mărțișorul, după ce este dezlegat
de la mână și folosit pentru a influența rodul pomilor) sau plante (ex:
iarba fiarelor; mătrăguna, dacă era culeasă pentru joc, măritat sau
îndrăgit180).
Uneori, necesitatea stringentă a protecției, împotriva unui dușman
mai mult sau mai puțin individualizat, generează forme cu manifestare
extremă. Un astfel de exemplu este tatuajul cruciform, permanent,
practicat în comunitățile de aromâni și meglenoromâni din spațiul
balcanic și întâlnit chiar și în perioada contemporană pe fețele sau
mâinile vârstnicelor. Acesta este un simbol apotropaic, cu reverberații
pe trei paliere: social, religios și magic.
3.3. MAGIA DARULUI: OFRANDE ŞI SACRIFICII
Ofranda este o formă a darului, care poate fi adresat unei alte
persoane, unei divinități sau unui reprezentant al divinității.
Raymond Firth analizează mecanismul ofrandei, ajungând la
următoarea structură morfologică181:
178

179

180

181

Pe scufița copilului se punea musca (semn împotriva răului), alcătuită din
mărgeluțe, bănuț și / sau ghioc. Mamele spuneau Când s-o deochea muscaua,
atunci să se deoache și copilul meu. (Alba); Sursă orală: I. S. (Alba, 1998).
Deși a fost adoptat, prin aculturaţie, și de ucraineni, aceștia nu au preluat și
sensurile apotropaice sau propițiatoare ale mărțișorului.
Gheorghe Pavelescu afirmă că ritualul culegerii acestei plante varia în funcție
de scopul cu care urma să fie utilizată: pentru noroc, dragoste sau moarte.
Raymond Firth, Religion: A Humanist Interpretation, Londra, Routledge, 1996,
p. 93.
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 lucrul oferit este un bun personal al celui care dăruiește;
 lucrul oferit are o anumită valoare pentru cel care dăruiește;
 transferul este făcut pe baza inițiativei voluntare a celui care
dăruiește.
După același autor, ofranda se deosebește de dar prin existența
unei asimetrii dintre statutul celui ce face ofranda, clar inferior, și a celui
ce primește ofranda, clar superior.
La nivelul culturii populare, ofrandele se materializează în oferirea
unor preparate rituale (hrana rituală legată de cultul strămoșilor, de
credințe totemice etc.), sau a unor obiecte (la naștere sau moarte;
lumânările).
Oferirea ofrandei poate fi realizată într-un spațiu consacrat religios
(biserică, mânăstire, schit, cimitir), într-un spațiu cu importanță
deosebită pentru ofertant (acasă, pe prag, la fereastră) sau în locuri cu
valoare simbolică din natură (locuri de devoțiune, Pomul dorințelor de
lângă Izvorul Tămăduirii de la Războieni etc.).
Aceste forme de devoțiune poate avea caracter public sau privat,
colectiv sau individual. Ele nu implică speranța unui răspuns imediat al
divinității și nici nu sunt întotdeauna și direct asociate cu solicitarea sau
mulțumirea pentru ceva182.
Sacrificiul183 presupune consacrare, care prin contagiune, atinge și
persoana care susține ceremonia (sacrificatorul) și destinatorul
sacrificiului (sacrificantul), dar și cei care iau parte la aceasta. Indirect,
beneficiara unui sacrificiu poate fi întreaga comunitate, dacă propițierea
s-a realizat corect.
În general, sacrificiul necesită uciderea unei ființe vii (în trecut
chiar umane), dar de multe ori, sacrificatul este înlocuit simbolic prin
alte elemente, aparținând regnului animal, vegetal sau mineral.
Sacrificiul, spre deosebire de ofrandă, are o fațetă violentă, care
garantează comunicarea eficientă cu lumea supranaturală, tocmai pe
baza renunțării parțiale la elementul sacrificat. Astfel se produce o
reciprocitate acceptabilă între statuturile sacrificantului și a celui ce
primește sacrificiul.

182
183

Mihai Coman, op.cit., p. 126.
Lat. sacrificium → sacer (sfânt) + facere (a face)
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John Beattie a încercat o analiză a sacrificiului, dintr-o perspectivă
dublă: forma divinității invocate (putere personalizată; putere difuză) și
scopul sacrificiului (conjunctiv – de comuniune cu unele divinități;
disjunctiv – de separare de acestea), tipologizând patru tipuri de sacrificii184:
 Sacrificii pentru a crea sau menține contactul cu o divinitate bine
precizată: prin uciderea sacrificatului se produce comuniunea cu
sfera sacrală.
 Sacrificii pentru a obține separarea sau a menține distanța față de o
anumită divinitate: sacrificii de exorcizare, de îndepărtare a
spiritului morților sau a unor divinități malefice.
 Sacrificii pentru a obține accesul la puterea divină: pentru transferul
de energie sacră, în riturile magice de vindecare sau de inițiere
a tinerilor războinici sau a șamanilor.
 Sacrificii pentru a îndepărta anumite forme de putere supranaturală:
sacrificii de purificare în urma unei poluții de natură magică, de
expiere sau de mărturisirea unor păcate.
După obiectul sacrificat, la nivelul societății tradiționale, există
sacrificii nesângeroase (produse alimentare185, vegetale186) şi sacrificii
sângeroase (oameni – în trecut, animale: porcul de Crăciun, mielul de
Anul Nou Pastoral, peștele de Anul Nou Piscicol etc.).
În timp, s-a produs o substituire a sacrificiilor umane cu unele
simbolice. De exemplu, în cazul sacrificiilor de întemeiere, pentru
durabilitatea construcțiilor, la temelia casei se îngropa un cap de animal
sau pasăre, iar în pereți, măsura / umbra unui om. Îmblânzirea
sacrificiului era parțială, deoarece se credea că omul care și-a pierdut
umbra murea în curând187.
Întregul sistem de rituri calendaristice și de trecere este marcat de
performarea unor rituri sacrificiale sau de devoțiune. Forța propițiată
poate fi Divinitatea, natura sau destinul, sufletele strămoșilor, boala sau
sănătatea.
184

185
186
187

John Beattie, „On Understanding Sacrifice” în M.F.C. Bourdillon, Meyer
Fortes (coord.), Sacrifice, Londra, Academic Press, 1980, pp. 38 – 43.
În context funerar: coliva la români, găru la aromâni, kolivo la ucraineni.
Ex: bradul sau pomul de înmormântare.
Pentru mai multe aspecte legate de ofrande și sacrificii în momentul clădirii
unei case, a se vedea subcapitolul Rituri magice legate de construcții.
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O altă formă de ucidere rituală, diferită de sacrificiu, se constituie
în familia riturilor de eliminare sau a riturilor țapului ispășitor. În această
situație, se produce mai întâi un transfer simbolic al răului asupra unui
animal sau obiect, apoi are loc omorârea sau alungarea acestuia din
spațiul familiar al grupului188. Cu alte cuvinte, ele se bazează pe
substituire și catharsis, având ca finalitate trăirea colectivă a unei stări de
eliberare spirituală de rău189.
Astfel de rituri de eliminare apar în unele forme de vindecare
(practici de transfer a bolii asupra animalului, finalizate cu moartea
animalului) sau de alungare simbolică a iernii și a lupului (datul câinilor
în tărbacă, în prima luni din Postul Paștelui).

3.4. PRACTICI MAGICE LEGATE DE CICLUL VIEȚII
3.4.1. Riturile de trecere
Riturile de trecere se manifestă sub forma unor ceremonii care
însoțesc și dramatizează evenimente majore din ciclul vieții, de la
naștere la moarte. Aceste constructe marchează în mod cultural tranziția
unui individ de la un status social la altul190.
Teoreticianul acestei familii de rituri a fost savantul francez Arnold
Van Gennep, a cărui clasificare morfologică este valabilă și utilizată și
astăzi191:
 Rituri de separare / rituri preliminare;
 Rituri de limită sau prag;
 Rituri de agregare / rituri postliminare.
188

189

190
191

Joseph Henninger, „Sacrifice”, în Mircea Eliade (coord.), op. cit., Vol. XII, p.
92, apud Mihai Coman, op.cit., p. 128.
James Preston, „Expulsion”, în Ibidem., Vol. V, p. 98, apud Mihai Coman op.
cit., p. 128.
Catherine Bell, op. cit., p. 94.
Arnold Van Gennep, Riturile de trecere, Iași, Editura Polirom, 1996, p. 22.
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În funcție de criza existențială (life crisis), riturile de trecere se
împart în rituri de naștere, rituri de inițiere, rituri de căsătorie și rituri
funerare.
Lucia Berdan afirmă în lucrarea Fețele destinului că orice trecere
reprezintă un prag, un timp sacru și ritual, care pregătește un salt
ontologic spre altă etapă192.
Prin extensie, riturile de trecere au fost aplicate și în contexte, mai
mult sau mai puțin moderne, legate de schimbarea statutului profesional (ceremonii de integrare la un nou loc de muncă sau la
pensionare), educațional (separări ceremonializate la absolvirea unui
ciclu de învățământ) sau politic (ceremonia de învestire în funcție,
jurământul parlamentarilor sau miniștrilor).
De asemenea, modelul riturilor de trecere a fost generalizat asupra
ritmurilor naturii, determinând clasa riturilor calendaristice. Între viața
omului și curgerea anuală a timpului s-a creat o paralelă simbolică: așa
cum individul se naște, se maturizează, îmbătrânește și moare, anul este
tânăr la început, se maturizează prin pârgul roadelor și moare în toiul
iernii, pentru a renaște imediat.

3.4.2. Rituri legate de naștere și copilărie
Nașterea ca perioadă de trecere
Nașterea este un act complex, cu aspecte fiziologice, psihologice,
sociologice și culturale, individuale și de grup. Văzută ca moment
esențial al ciclului vieții, alături de căsătorie și moarte, ea reprezintă o
reiterare a mitului cosmogonic la nivel intim individual, dar cu
implicații la nivel familial, comunitar și prin extensie regional, zonal,
chiar mondial, prin consecințele sale demografice.
Din punct de vedere ritologic, aceste evenimente majore ale vieții
nu sunt percepute ca entități disparate și strict delimitate, de exemplu, în
practicile maritale întâlnindu-se rituri de fertilitate (de asigurare a
sarcinii), iar în cele natale și post-natale putând apărea aspecte ale
192

Lucia Berdan, Fețele destinului: incursiuni în etnologia românească a riturilor de
trecere, Iași, Editura Universității “Al. I. Cuza”, 1998, p. 194.
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riturilor funerare, demonstrând astfel interferența riturilor de trecere cu
cele de altă factură, în diferitele etape ale vieții193.
Respectând un tipar universal, nașterea în spațiul dobrogean,
mozaicat din punct de vedere etnic, confesional și imagologic, se
încadrează unei scheme ritologice general valabile, existând totuși unele
diferențieri generate de aspectele geografice, religioase și socioeconomice specifice.
Pe substratul mitic universal al nașterii se grefează valori
culturale, religioase și etnice, cât și aspecte de idiosincrazie a
comunităților zonale și microzonale (comune, sate, centre urbane, spații
periurbane).
Întreaga succesiune de rituri practicate în această perioadă
liminară are ca scop final trecerea de la nașterea biologică (nașterea
propriu-zisă) la cea socială (integrarea familială și comunitară). Această
etapă cere participarea tuturor, fiecare având un rol pe care îl joacă și își
asumă responsabilitatea de a-l duce la bun sfârșit.
„Prin naștere nu pătrunzi automat într-un grup domestic; intrarea se
face pe etape și prin mișcări descompuse: gestul inițial se prelungește pe
întreaga perioadă pe care el o inaugurează, iar perioada ulterioară este deschisă
printr-un gest nou care o domină.”194
În acest demers ştiinţific vom prezenta câteva dintre riturile anteşi post-natale existente în comunitățile tradiţionale românești și
ucrainene din Dobrogea (pentru a puncta similaritatea mentalităţilor
referitoare la acest fenomen), fără a avea pretenţia de exhaustivitate.
Schema ritologică a nașterii. Ca perioadă de trecere, naşterea
propriu-zisă este rezultatul unei perioade anterioare, de obicei a celei
matrimoniale. Nu putem separa riturile de fertilitate şi fecunditate de
cele natale, ele constituind o perioadă de anticipaţie nedeterminată ca
durată.
Totodată, în cadrul acestor rituri nu lipsesc valenţele protective,
inhibitorii sau predictive, aplicate atât asupra mamei cât şi asupra
copilului.
193

194

Alexandru Chiselev, Naşterea ca rit de trecere. Perspectivă transeuropeană,
comunicare în cadrul Conferinţei de Antropologie Urbană, Roman, 2009.
Marcel Granet, „Le dépôt de l’ enfant sur le sol. Rites anciens et ardalies
mythiques” în Revue archéologique, XIV, 1922, pp. 305 – 361.
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Din aceste motive, analiza acestui fenomen complex se poate
realiza din două perspective esențiale,
țiale, fiecare dezvoltând anumite stări
ritologice:
a) Perspectiva femeii însărcinate / mamei:

b) Perspectiva fătului / nou-născutului:
născutului:

Dacă în perioada sarcinii se poate vorbi despre existen
existența biomului
femeie însărcinată–făt (riturile aplicate unuia afectându
afectându-l și pe celălalt),
nașterea propriu-zisă,
zisă,
prin riturile de separare primară (tăierea
cordonului ombilical), conduce la o segregare a riturilor, care sunt
centrate fie asupra mamei, fie asupra copilului, nemaiexistând o
dependență totală și categorică.
Rituri de anticipație
În mentalitatea tradiţională, fertilitatea (capacitatea unei femeie de
a putea concepe şi duce la bun sfârşit o sarcină) constituie o calitate
esenţială, o condiţie sine qua non a existenţei
xistenţei umane.
A anticipa un eveniment precum este naşterea vine din încercarea
unui determinism al unui viitor incert şi din nevoia de întemeiere
completă ca individ şi ca familie195.
195

O vorbă veche românească spune că în ti
timpul vieții un om este dator să
sape o fântână, să planteze un pom și săă facă un copil.
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Riturile de anticipaţie, strict legate de conceptul de fertilitate,
pot comporta mai multe aspecte: de fecunditate şi asigurare a sarcinii, de
finalizare a sarcinii (naștere ușoară), pe de o parte, şi de inversare a
infertilităţii în cazul unei femei sterile, pe de altă parte.
Dacă riturile de fecunditate încep din perioada premaritală şi
maritală (legate astfel organic de al doilea rit major de trecere din ciclul
vieţii – căsătoria), sarcina fiind punctul culminant al acestora, riturile de
inversare a sterilităţii au mai mult un caracter conjunctural, nefiind
excluse aspectele calendaristice sau imprevizibile ale vieţii tradiţionale.
În spațiul dobrogean, practicile de asigurare a capacităţii de a face
copii, prezintă similitudini în ceea ce priveşte mentalitatea, bazate pe
regulile magiei simpatetice şi contagioase. Se utilizează unele obiecte cu
valenţe fecundante şi fertilizante (plante magice, alimente, elemente
sacre etc.).
Rituri în timpul sarcinii
În culturile tradiționale, de cele mai multe ori, sarcina era ascunsă
sau era împărtășită doar unor persoane de încredere, pentru a nu alerta
forțele malefice, sau pur și simplu pentru a nu sfida destinul prin
anumite pregătiri prenatale.
Totuși, în timpul sarcinii se efectua o serie de rituri: interdicții sau
tabuuri (care sunt până la urmă rituri de protecție prenatală a copilului),
rituri de determinare (a sexului copilului, a caracteristicilor fizice și
morale etc.), rituri de asigurare a unei nașteri ușoare.
Interdicțiile primare erau legate de legitimitatea și temporalitatea
actului conceperii copilului, văzut ca act de creație ce impunea un
anumit aspect sacru. Astfel, copilul nu trebuia conceput în ajunul
sărbătorilor importante (Paște, Sfântul Gheorghe, Adormirea Maicii
Domnului) sau în timpul postului. În caz contrar, puteau apărea
teratogenii.
O altă categorie este cea a interdicțiilor alimentare, care se
bazează pe principiul transferului anumitor caracteristici ale alimentelor
asupra viitorului copil.
Restricțiile și prohibițiile legate de îndeplinirea anumitor activități
sau participarea la anumite evenimente vin din dorința de asigurare a
sarcinii sau din concepția legată de impuritatea acestei perioade.
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O altă categorie de rituri de prohibiţie interzicea participarea la
anumite evenimente din ciclul vieţii (de exemplu cele legate de moarte şi
funeralii196, dar şi de căsătorie), din ciclul calendaristic (tăierea porcului)
sau conjuncturale (privirea spre un incendiu sau la orice lucru urât).
Teama că nou-născutul ar putea avea semne de naștere sau alte
defecte ducea la o serie de interdicții. La Letea, o femeie însărcinată nu
trebuia să lovească un câine sau pisică (copilul s-ar fi născut păros sau
bolnav), să fure ceva și apoi să-și atingă corpul cu mâna cu care a sustras
acel lucru197 etc. Uneori chiar și repetarea ostentativă a unor formule
verbale putea avea repercusiuni asupra copilului.198
Al doilea grup de rituri este cel legat de anticipaţia şi determinarea
sexului copilului şi a calităţilor sale fizice şi morale. Ele se bazau pe
observarea modificărilor fiziologice pe care femeia le resimțea în timpul
sarcinii199 sau pe principiile similarităţii şi transferului prin contact.
De exemplu, la aromâni angucírea natlui / ghicirea sexului copilului
se realiza prin folosirea organelor sau a unor părți din corpul animalelor
și a unor elemente chimice: dacă fierea de la găină, pusă pe foc,
pocnește, e semn că se va naște un băiat; dacă piatra acră aruncată de
femeia însărcinată în foc face bășică, va naște un băiat etc.200
Existau chiar și rituri de asigurare a nașterii unui copil de sex
masculin, în societățile profund patriarhale201.
196

197

198

199

200
201

La megleniții și bulgarii din Cerna, femeia gravidă nu trebuie să meargă la
mort pentru a nu naște copilul gălbejit. Dumitra Petrică, op. cit., p. 157.
„Nora lu’ tanti Paraschiva, în urma furtului unei blăni de vidră, a născut un
copil pe nume Vanca, cu labă de vidră. Nu a trăit mult. Apoi, Ecaterina lui
Marcu, după ce a dus un bob de strugure furat la gură în timpul sarcinii, a
născut un copil cu o bubă la gură, în forma bobului respectiv.” Sursă orală:
M. G. (Tulcea, 2014).
„O femeie tot repeta unuia și altuia Șob toiu unimiu, șo ia ne chijola! / Ăla să
amuțească, că eu nu-s grea! Și a născut o fată surdo-mută.” Sursă orală: A. C.
(Letea, 2014).
De exemplu, dacă fața femeii este curată și abdomenul țuguiat, va naște
băiat, dacă fața ei este pătată și abdomenul mai lat, atunci va naște fată.
Emil Țîrcomnicu, op.cit., p. 14.
La aromâni este consemnată practică numită arúcă featili / aruncă fetele,
pentru ca la viitoarele nașteri lăuza să nu mai aibă fete. La patruzeci de zile,
mama ia fetița în brațe și caută să întâlnească altă lăuză cu fecior. Atunci, ea
rostește: Feciorlii a tăi la mine, featele mele la tine. Ibidem, p. 17.
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În timpul sarcinii se aplicau şi alte rituri de protecţie a fătului,
inclusiv cele cu tentă religioasă, prin rugăciuni către Maica Domnului și
Sfântul Stelian.
De asemenea, existau și cutume privind nașterile atipice, legate în
special de apariția gemenilor. La ucrainenii din Letea se credea că dacă
se nășteau gemeni de același sex, unul urma să moară. Cel mai bine era
să se nască fată și băiat, pentru a supraviețui202.
La români, nașteri speciale erau considerate și cele ale fraților
lunatici (frați născuți în aceeași lună). Riturile performate asupra lor se
extindeau chiar până la nuntă, fratele lunatic fiind înfierat în timp ce
celălalt se căsătorea la biserică. Se aplica acest rit temporar de captivitate
pentru a nu muri vreunul dintre ei imediat după căsătorie.

Rituri legate de naşterea propriu-zisă
Acestea se practicau pentru asigurarea unei naşteri uşoare şi
pentru alinarea durerilor naşterii. În caz de travaliu prelungit, moaşa
oferea viitoarei mame apă în care a fiert Iarba Maica Domnului, adusă de
la Ierusalim. Planta uscată avea forma mâinii încleştate și era păstrată şi
transmisă din generație în generație203. Deschiderea pumnului în contact
cu apa ar fi asigurat, prin analogie, deschiderea uterului femeii. Planta
constituia de fapt un substitut al Fecioarei, crezându-se că aceasta este
prezentă la toate nașterile, uneori putând întârzia.
Pe același principiu se desfăceau sau se dezlegau anumite obiecte
ce aparțineau femeii sau erau în apropiere (hainele îi erau descheiate,
părul despletit, obielele opincilor desfășurate, ușile deschise).
Altă metodă de grăbire a nașterii consta în aplicarea unei surse de
căldură pe lângă șale, de obicei paie de ovăz încinse, sticle cu apă caldă
sau cărămizi calde204.

202
203
204

Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
Sursă orală: I. M. (Enisala, 1981).
(localitățile C.A. Rosetti, Luncavița, Valea Nucarilor). Ion Ghinoiu (coord.),
op. cit., p. 5.
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Rituri ale placentei și cordonului ombilical
Simbolismul placentei poate fi interpretat trimodal: ca element de
legătură între mamă și făt, ca apotropeu sau ca element cu valențe
fertilizante, tocmai datorită celor trei funcții principale ale acesteia: de
reglare a schimburilor feto-materne, de protejare a fătului și de secreție a
unor hormoni (de exemplu: hormonul lactogen placentar, cantități de
estrogen și progesteron etc.).
Caracterul ambivalent al placentei, bazat pe dihotomia rituală a
nașterii (pur / impur), este evident, uneori fiind învestită cu puteri
magice, alteori fiind văzută ca element impur, periculos chiar.
Însăși denumirea dată placentei arată strânsa legătură a acesteia cu
nou-născutul: la români – casa copilului, la aromâni – soártea / soartă , la
ucrainenii din Dobrogea – mesto detenei / casa copilului.
Există o varietate de ritualuri culturale asociate placentei,
incluzând uscarea și păstrarea, arderea, îngroparea sau ingerarea
acesteia. În spațiul dobrogean s-au practicat mai ales păstrarea sau
îngroparea casei copilului. Uscarea și păstrarea placentei în scopuri
apotropaice și fertilizatoare implicau riscuri, deoarece exista pericolul ca
aceasta să ajungă în posesia unor persoane malevolente. La aromâni se
credea că dacă unui copil i se fura placenta, acesta murea.
Îngroparea placentei constituie un act funerar ritual, reprezentând un
rit de separare (a copilului de existența anterioară), dar și de integrare (prin
legarea copilului de cămin sau ogor și alte spații dedicate acestei înhumări).
Fertilitatea, element esențial cu care era investită femeia, dar fragil
în același timp, se putea pierde dacă o pisică sau un câine ar fi tras de
placenta găsită (acțiune văzută ca o profanare a sacralității acesteia). Din
aceste motive, placenta se îngropa într-un loc pur, mai puțin accesibil.
La Letea mesto detenei se îngropa lângă gard, la loc ferit. La aromâni,
soártea se îngropa, iar uneori se punea într-o oală cu tămâie.
Tăierea cordonului ombilical, element de legătură între mamă și
făt, reprezintă primul rit de separație a biomului mamă–făt, pe de o
parte, și de viața intrauterină anterioară, pe de altă parte. Riturile legate
de cordonul ombilical sunt fie de fertilitate, de asigurare a legăturii
copilului cu familia sau a unor calități dorite. În unele cazuri se aplică
aceleași rituri funerare ca și în cazul placentei, alteori acesta se păstrează
ca obiect apotropaic.
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Rituri post partum
Perioada post natală reprezintă o etapă de separare, pe de o parte
a mamei prin recluziune, iar pe de altă parte a copilului, începând prin
tăierea cordonului ombilical. Aceste rituri se practică din nevoia de
protecție a proaspetei mame și a nou-născutului (încă vulnerabili) pe de
o parte, și din credința legată de impuritatea femeii după naștere, pe de
altă parte. Integrarea în familie și în comunitate se realizează treptat,
aplicându-se o serie de rituri integratoare.
Din momentul nașterii, biomul mamă–făt nu mai este legat
organic, fiecare fiind integrat prin rituri și ritualuri diferite, în diverse
etape temporale.
a) Rituri de separare. De la naștere până la purificare, femeia este
considerată impură și vulnerabilă la atacul forțelor malevolente. De
aceea, perioada de lehuzie (în general 40 de zile) este o etapă de
separare, de retragere din viața socială și familială, care de fapt permitea
refacerea acesteia după trauma fiziologică a nașterii.
Același tratament privativ se aplica și nou-născutului, până la
botez. Totuși în această perioadă există și rituri de integrare succesive.
Recluziunii bruște de după naștere îi urmează secvențe ritualice de
recunoaștere a noului statut al mamei și al copilului.
La meglenoromânii din Cerna se credea că după naștere, lăuza nu
avea voie să scoată apa din fântână pentru că apa făcea viermi și nu
trebuia să iasă din casă cu picioarele goale șase săptămâni, pentru că
acolo unde călca lăuza ardea pământul trei stânjeni în jos205. Ca practică
apotropaică împotriva plânsului copilului, în perioada lăuziei nu se
împrumuta nimic din casă.
La haholi, până la 40 de zile femeia nu avea voie în obor, deoarece
nu era socotită curată, iar orice contact cu animalele ar fi dus la
diminuarea producției de lapte. Nu putea ieși nici din curte, până nu lua
molifta. Într-a treia zi după naștere, se ducea moașa / baba și lua
agheasmă de la preot, pentru a stropi pe unde umbla lăuza206.

205
206

Dumitra Petrică, op. cit., p. 157.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
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b) Rituri de protecție. Riturile de protecție se aplică mamei și
copilului și utilizeză fie obiecte apotropaice (amulete și talismane, plante
magice, obiecte sacre), fie anumite acte magice.
Pentru protecţia de Samcă, Avestiţă, Aripa Satanei, Nadarca, Iuza,
Necorânda, Baba Coja și alte spirite malefice se foloseau talismane (din
mărgeluţe, cruciuliţe sau iconiţe purtate la scufie) şi anumite obiecte cu
rol apotropaic, care „tăiau” răul (topor, foarfeca, secera, cuţitul aşezate
în leagănul copilului) sau care creau un spaţiu protejat (un şnur roşu de
găitan care înconjura patul lăuzei la aromâni). Astfel, la români se
prindea muscaua de scufia copilului, aromânii puneau în fașa copilului
usturoi, sâmburi, un inel etc.; iar ucrainenii, apărau copilul nebotezat cu
o iconiță pusă în leagăn și prin rugăciunile de seară ale mamei.
În unele sate, pentru a avea lapte, tinerele mame mâncau o ceapă,
după ce o așezau pe Masa de Ursitoare, în a treia noapte după naștere.207
La Letea, pentru a nu-și pierde laptele, nimeni cu trebuia să vadă
pieptul lăuzei când alăpta, nici măcar soțul208.
c) Rituri de integrare a mamei și copilului. Reintegrarea mamei în
familie și societate este graduală. De la recluziunea totală și până la
purificare (molifta), apar o serie de rituri și gesturi ritualice prin care
femeia îi este atribuit noul rol de mamă.
Un astfel de rit integrator este vizita vecinelor și a femeilor din
neam, cu scopul cunoașterii nou-născutului și recunoașterii statutului de
mamă.
În a 40-a zi după naștere, mama și moașa mergeau la biserică,
pentru a primi molifta de dezlegare, acolo fiind marcată purificarea și
permițându-se astfel reîntoarcerea la practicile și relațiile normale cu
familia și comunitatea209.
La Letea, mama mergea la biserică pentru moliftă împreună cu
copilul și cu baba. Preotul îi dădea blagoslovenia, apoi lua copilul și îl
punea în ușă la altar, dacă era băiat, și puțin mai jos, dacă era fată.

207
208

209

(localitatea Casimcea), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., pp. 26 – 27.
Sursa orală: A. C. (Letea, 2014).
Mercia MacDermott, Bulgarian folk customs, Jessica Kingsley Publishers,
Social Science, 1998, p. 82.
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Mama, după ce făcea de trei ori mătănii, lua copilul așezat de preot pe o
pernă210.
Complexitatea riturilor integratoare ale copilului este legată de
existența unor etape succesive în urma cărora copilul dobândește un
statut individual, familial și comunitar. Succesiunea ritologică este
următoarea211:
 integrarea nou-născutului într-un topos natal, prin riturile
funerare ale placentei și cordonului ombilical;
 integrarea în familie (prin recunoașterea acestuia prin anumite
gesturi familiale);
 integrarea în religia tradiţională, prin botez;
 integrarea în comunitate (prin rituri de denominație212).
Integrarea copilului în familie la români se realiza prin ridicarea
acestuia din pat de către tată, în semn de recunoaștere213. Un alt gest
ritualic era învelirea, imediat după naștere, în cârpe vechi dintr-o
cămașă a tatălui sau a cuiva din casă214. Aici intervine și un rit de
propițiere, deoarece se credea că acel copil va avea norocul celui care a
purtat acele haine215.
La ucraineni, înfășurarea copilului se făcea de către moaşă, imediat
după naştere, într-o cămașă a tatălui – dacă era băiat, sau a mamei –
dacă era fată, rostindu-se următoarea formulă oraţională Cum iubești tu
cămașa, așa să te iubească ei pe tine ! 216. Se observă în acest gest
recunoașterea simbolică a copilului ca membru al familiei și încercarea
de a-l lega afectiv de neamul său.

210
211

212

213
214
215
216

Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
Claude Rivière, Socio-antropologia religiilor, Iaşi, Editura Polirom, 2000, pp.
110-111.
În general, numele copilului se transfera în mod patriliniar (numele
bunicilor paterni, mai ales pentru primul născut) sau religios (sfântul zilei,
sfântul protector al satului). În alte cazuri naşii de botez alegeau numele
copilului.
(localitatea Niculițel), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 7.
(localitatea Casimcea), Ibidem, p. 7.
(localitatea Pecenega), Ibidem, p. 7.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
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Botezul are semnificație ambivalentă: este un rit de separare de
lumea anterioară (profană sau impură), dar și un rit de integrare în
comunitate și la religia tradițională.
Fiind legat de elementul sacru, botezul ca și ritual prezintă
deosebiri legate în primul rând de religia în care este celebrat (ortodoxă,
catolică, protestantă etc.) și de perioada istorică la care ne raportăm.
La români și ucraineni, botezul avea loc în primele patruzeci zile
de la naștere. La aromâni, botezul se putea performa și la trei sau mai
mulți ani.
Prezentăm în cele ce urmează ritualul plecării și venirii de la botez
din două sate de români și respectiv ucraineni.
La românii din Alba, înaintea plecării spre biserică, se punea o
foaie de preș și o pernă în fața icoanei pe care se punea copilul. Nașa
bătea trei mătănii și lua copilul. Când se aducea copilul se punea pe o
bucată de piele de vită sau oaie (să fie blând), un pieptar, o bucată de fier
(să fie tare). Nașa închina copilul la icoane și spunea de trei ori De la mine
fin, De la Dumnezeu creștin, cu numele X.217
La ucrainenii din Letea, înainte de a se pleca la botez, se aşeza
copilul pe o pernă frumoasă, aflată în pragul casei şi pe care se presărau
flori şi zahăr (ca să fie frumos şi la lume mieros). Nanii luau copilul,
spunând de trei ori Vozmem nehrescene, prenesem vam hrescene / Îl luam
păgân, îl aducem creştin. La întoarcere, copilul era dat mamei, care
stătea aşezată pe pat, după ce se rosteşte iar de trei ori Uzeali nehrescene.
Prenesle hrescene/ L-am luat păgân, l-am adus creştin. Mamei i se oferea
o felie de pâine muşcată, presărată cu sare, o cană cu apă sau vin şi o
floricică.
După unele informaţii de teren, se pare că fiecare din nani avea
lumânarea lui. Nanii de botez nu erau căsătoriţi între ei. Cu aceste
lumânări de la botez se făcea cruce în tocul uşii, la venirea de la biserică.
Le aprindeau apoi de Crăciun sau de Paşte.
O noapte copilul trebuia să doarmă în crâşmă. Aceasta nu se
arunca. Urma baia ritualică de a doua zi, când în apa de scăldătoare
(cupili) se puneau: un ouşor (să se rostogolească – să fie harnic/ă), zahăr
(să fie dulce), flori (să fie frum-os/-oasă), bani (să fie bogat/ă), pene (să
fie uş-or/-oară) etc.
217

Sursă orală: I. S. (Alba, 1998).
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Respectul pentru cei ce botezau copilul se decodifică din sărutatul
mâinilor acestora de către părinţi, din darurile oferite şi prin numirea
acestora ca mama hrescena – mama de botez / nana şi tatu hreşcenâi – tatăl
de botez / nanul218.
Nanii de botez erau dăruiţi cu o pereche de colaci şi bucheţele de
flori. Înmuindu-le în apă, bunica copilului stropea fiecare cumătru,
spunând: Duminică de duminică să fiţi într-o singură lucrare. Tinerele erau
şi ele urate: Aceasta-i floricica, primeşte-o, ca şi tu să ai copil şi să ne chemi la
botez219.
Practici propiţiatorii și divinatorii
Prima scaldă se realiza, în general, în a treia zi de la naștere.
Copilul era scăldat în apă obișnuită, apă neîncepută sau apă descântată,
în care se adăuga apă sfințită, busuioc, fagure de miere, lapte, un ou,
flori, o piatră, monede sau alte obiecte.
Ceremonialul se desfășura în cadrul restrâns al familiei, în
prezența obligatorie a mamei și a moașei.
Și la ucraineni, în a treia zi de la naștere se spăla (cupili) lăuza și
copilul. Apa cu care se îmbăia lăuza (într-un ciubăr din lemn, cam
jumătate de butoi) era îngropată lângă gard220. În același context
temporal, tânăra mamă trebuia să toarne apă pe mâinile moașei și să-i
dea un ștergar, bani sau material de rochie221. Acest ritual se realiza
pentru ca moașa să mai poată participa și la nașterea altor copii, printr-o
lustrație purificantă. Pe de altă parte, recompensa acordată babei era o
dovadă a recunoașterii pentru efortul depus.
Semnificația sau rolul elementelor care alcătuiau prima scaldă ar fi
următorul: apa neîncepută (neprofanată prin uzajul cotidian) are
capacitatea de absorbție a răului, apa sfințită apără de spiritele malefice;
mierea semnifică dulceața vorbei; laptele reprezintă curățirea și albeața
corpului; oul este simbolul sănătății; florile sunt menirea frumuseții;

218
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Sursă orală: A. C. (Letea, 2014, 2015).
Veaceslav Kușnir, Ucrainenii de dincolo de Dunăre, București, R.C.R. Editorial,
2008, p. 203.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014)
Veaceslav Kușnir, op. cit., p. 202.
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piatra are ca atribut răbdarea; monedele de argint sunt expresia bogăției
și curățeniei morale222.
Masa de Ursitoare223 se punea în a treia noapte după naştere, în
faţa geamului sau la capul copilului, în camera unde a născut lăuza,
pentru ca Ursitoarele să se ospăteze şi să se sfătuiască cu ce dar să
înzestreze copilul. În jurul mesei se puneau trei scăunele, pentru odihna
zânelor ce torceau firul vieţii, spre a le îmbuna.
În funcție de credințele locale și familiale, pe masa ursitoarelor se
putea pune: apă, vin, țuică, pâine, colaci, un colac mare rotund (pe care
îl lua a doua zi moașa), trei colaci mici, turta ursitoarelor (azimă cu
puţină sare pe ea), făină (pentru a vedea urmele Ursitoarelor), făină de
porumb, o sită cu mălai, bani (să fie copilul bogat), miere de albine,
zahăr, ceapă (ca să aibă lăuza lapte), sare (care se păstra și se punea în
apa de scăldat când era copilul bolnav), caiet, un creion, pânză, ac, un
pieptene, inel, verighetă sau cercei din aur, lumânări, daruri pentru
moașă (șorț, săpun).
Se credea că dacă din aceste ofrande era luat cât de puțin sau erau
mișcate, copilul avea ursitori bune224.
În unele sate, în a treia zi de la naștere se punea la geam o
cămășuță mică cusută atunci, iar pe ea un foarfece, o carte, un ac cu ață.
Următoarea zi, de dimineață, baba pregătea o masă iar copilul era
îmbrăcat cu cămășuța de ursit. Se spăla lăuza, iar apa se arunca la
rădăcina unui pom225. La Cerna, când veneau ursitoarele, copilul trebuia
să fie îmbrăcat într-o cămașă albă, care se păstra pentru viitorii frați,
pentru a ține unul la altul226.
Ursitoarele veneau noaptea pe furiș (în general la miezul nopții),
se așezau la geam și începeau ursirea. Dacă găseau pe masa cu caracter
222
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***, Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern Nr. 4, București,
Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice, 1978, pp. 149 – 150.
În general în număr de trei (cea mare este Ursitoarea, care toarce firul vieţii,
cea mijlocie e Soarta, care spune pățaniile noului născut, iar cea
mică, Moartea, care taie firul vieţii.), mai rar nouă sau doisprezece.
Sursă orală: I. M. (Enisala, 1981).
Sursă orală:I. S. (Alba, 1998).
Dumitra Petrică, op. cit., p. 157.
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votiv tot ceea ce le trebuia, urseau favorabil copilului. Dacă însă moașa
uita să pună ceea ce se cuvenea, ursitoarele se răzbunau pe copil. După
ce terminau ursirea, acestea dispăreau. Moașa sau bunica visau ceea ce i
se ursea copilului și a doua zi îi povesteau mamei ce au visat227. În alte
sate, din contră, visul ursirii nu trebuia divulgat, rămânând un secret al
bătrânelor.
Fetele care doreau să se mărite, dormeau în camera copilului,
pentru ca ursitoarele să le aducă şi lor ursitul228 (interferenţă a riturilor
de trecere).
La aromâni Ursitoarele sunt numite Mire. La ucraineni nu s-a
consemnat această practică propițiatorie la naștere, dar există o formă
propițiatorie (fără caracter de ofrandă) asemănătoare legată de
sărbătorile de iarnă.
Scalda ritualică la scoaterea din mir229, după botez, se realiza cu
apă neîncepută, în care se pun busuioc (pentru noroc), monede de argint
(curăţenie şi bogăţie), zahăr, miere (să fie dulce), lapte (să fie alb şi
luminat), ou (să se rostogolească prin viaţă ca oul), pană (să fie uşor),
nucă (dacă e băiat, să fie frumos la cap), grâu (să aibă parte de pâine),
zahăr (să fie dulce), ou (să se curețe repede) etc.
Se spunea că așa cum se grăbea baba la scăldatul copilului, la fel
de grăbit urma să fie și copilul în activitățile sale.
Apoi, apa de mir se arunca într-un loc curat, neumblat, la rădăcina
unui pom, să crească copilul înalt şi sănătos ca şi copacul.
Existau anumite practici și în ceea ce privește crâșma de botez.
Aceasta nu se punea la uscat pe un butuc de vie pentru că altfel, pe
viitor, copilul ar fi ajuns bețiv. Deseori ea se așeza pe o carte, pentru a-i
meni copilului să învețe bine la școală.
Practici propițiatorii și divinatorii se performează și la vârsta de un
an sau la primele semne legate de evoluția fiziologică a copilului.
La români, la împlinirea vârstei de un an, copilul era pus pe un
scăunel în fața icoanei. Se aprindea lumânarea de botez și era ținută de
227
228
229

(localitatea Casimcea), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., pp. 28 – 29.
(localitatea Niculițel), Ibidem, p. 32.
Numită la români scalda după botez, apa de mir, scoaterea din mir, se ia
mirul. La ucraineni această secvență ritualică se numește cupili.
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un copil, se făcea cruce, se tăia păr în forma semnului crucii. Părul se
punea pe un ban și se păstra până când copilul intra la școală. Atunci
copilul era pus să ghicească de ce animal este părul (capră, cal, vacă
etc.). În funcție de răspuns, copilul avea noroc la capre, cai, vaci etc.230
Tava de la moțul la un an constituie un act ritual relativ nou,
desprins funcțional din masa de Ursitoare. Nevoia de a afla și influența
viitorul copilului a determinat ca în momentul transformării ritologiei
nașterii231 să apară o practică adaptată noilor condiții. Copilul este cel
care își alege vocația, de trei ori, dintr-o gamă variată de obiecte cu
valoare mai mult sau mai puțin simbolică.
La ucraineni, când copilul începea să facă primii pași, se fierbea un
ou și se spunea: Iac țeia ieșco cotisea / Șop te bih! (Așa cum se învârte oul /
Așa să alergi!). Când îi cădea copilului un dinte, îl arunca peste cap,
peste casă zicând : Meșco, meșco na tubi zub chischeanei / Ia mene dai zolotei
(Șoricelule, șoricelule ia dinte de os / Și dă-mi mie dinte de aur.)232.
O practică asemănătoare există și la români, diferind elementul
propițiat și nivelul de elevație al actului magic233. La Valea Nucarilor,
dintele se arunca rostindu-se: Cioară, cioară, își dau un dinte de os, dă-mi
unul de oțel234.
Practici în cazul copiilor bolnavi
În situația unei morți iminente a nou-născutului, botezul era
săvârşit de moaşă sau orice membru al familie prin stropire cu apă
sfinţită și rostirea unei rugăciuni.
Printre încercările de a păcăli boala și moartea, mai ales în familiile
cărora nu le trăiau copii, se remarcau: botezarea după nume de sfinți (în
230
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Sursă orală: I. S. (Alba, 1998).
Externalizarea actului din spațiul casnic spre dispensar sau spital; dispariția
moașei din viața satului și a unei serii de rituri de refacere a mamei după
naștere; diminuarea sau eliminarea ofrandelor pentru Ursitoare.
Sursa orală: A. C. (Letea, 2014).
Dacă la ucraineni, dintele cade jos și este luat de șoricel, la români, acesta
rămâne pe casă și este cules de cioară. Ambele animale sunt caracterizate de
o mobilitate relativ mare, posedând cunoașterea de a aduce, din diverse
locuri misterioase, un dinte mai bun, din aur sau oțel.
Sursă orală: P. D. (Tulcea, 2014).
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special după Sfântul Stelian); schimbarea numelui235; darea copilului de
pomană sau vânzarea simbolică, pe fereastră; alegerea nașului din
drum236.
O altă practică era datul peste groapa cea mai nouă din cimitir. Un
grup de copii, de același sex cu copilașul bolnav, mergea la cimitir și se
împărțea în două. Copiii se așezau pe cele două laturi ale gropii. Grupul
din stânga dădea copilul celui din dreapta care, în timp ce-l prelua,
dădea drumul la câțiva bănuți. Se credea că moartea va lua un alt suflet,
mai bătrân237. Trecerea peste groapă reprezintă o nouă naștere, fastă de
data aceasta, de vreme ce moartea a fost propițiată cu bănuții cuveniți.
Despre copilul slăbuț se spunea că-i dat în boală. El se scălda cu un
cățel în aceeași apă. Dacă cățelul murea, copilul se însănătoșea238.
Și la ucraineni este cunoscută practica datului copilului pe
fereastră / podavalé crez vitnó. Seara sau noaptea, mama dă copilul peste
fereastră nanului (altul decât cel de botez) dacă e băiețel sau nanei (alta
decât cea de botez) dacă e fetiță. Singurul / singura care vorbește este cel
/ cea care primește copilul: Eu nu cumpăr copilul, cumpăr boala (Ia ne
cupleaiu ditinú, ia cupleaiu slabetí.). Apoi îl plimbă pe străzi cât mai cotite,
pentru a se pierde boala. Eventual schimbă copilul într-alt rând de
hăinuțe. Îl aduce în cele din urmă părinților. Totul se face pe nevăzute239.
Dacă un copil era bolnăvicios, când tăia cineva un animal, copilul
trebuia să fie introdus în burduful acestuia, până la gât.
Copilul bolnav era crestat cu lama pârlită la lampă, i se dădea
drumul la sânge. Se închina, se spunea Oce Naş. Când se nășteau copii
încleștați, moașele le încrucișau mâinile, picioarele, le frecau vinele de la
gât până la picioare sau îi descântau de Samkă (de strâns).

235

236

237

238
239

Se făcea de către părinți, nașa / naș, preot, babele descântătoare, o vecină
etc., mai ales în caz de epilepsie.
La Visterna era rugată prima persoană întâlnită în drum. Ion Ghinoiu
(coord.), op. cit., p. 35.
Ioan Corleancă, Monografia comunei Horia (Ortachioi – Regina Maria) din
Județul Tulcea, Tulcea, Ed. Harvia, 2007, p. 229.
Sursă orală: G. P. (Alba, 1994).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
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3.4.3. Rituri de căsătorie
Nunta ca rit de trecere. Pluralismul perspectivelor
Nunta (numită la ucraineni visílea, svaibá) este văzută ca o trecere
complexă, uneori sacadată şi fragmentată, cu praguri şi piedici mai mult
sau mai puţin vizibile, cu întoarceri şi schimbări ale ordinii ritologice
normale240 în anumite situaţii, dar totuşi ireversibilă.
Deşi se poate observa o înlănţuire a secvenţelor ritologice general
valabilă pentru toate societăţile tradiţionale din spaţiul dobrogean şi,
prin extensie, european, nu se poate nega un anumit caracter particular
generat de evoluţia diferită a mentalităţilor, de idiosincrazia locală şi
familială, de importanţa diferită a unor aspecte ceremoniale etc.
De aici şi diferenţele imagologice privind finalitatea nunţii, ce apar
la diferite societăţi tradiţionale: nunta văzută ca act de întemeiere
(reiterare la nivel familial a mitului întemeierii), nunta văzută ca
moment de iniţiere (iniţierea sexuală a femeii virginale) sau nunta ca
legitimizare socială a legăturilor intime. În oricare dintre aceste cazuri
este vorba despre un transfer simbolic al individului dintr-un context
într-altul.
Acest rit de trecere poate fi analizat din mai multe perspective: cea
a actanţilor principali (mireasă, respectiv mire), cea a actanţilor importanţi în desfăşurarea ceremonialurilor (peţitori, cavaleri / domnişoare de
onoare, naş / naşă, persoane specializate), cea a familiilor acestora
(familia băiatului, respectiv familia fetei) şi cea a comunităţilor de un
anumit tip (de sex, de vârstă, religioasă, profesională etc.). Riturile nu se
aplică doar mirelui sau miresei, ci întregilor categorii implicate în
evenimentul matrimonial241.
Există două tendinţe în acest sens, cu riturile adecvate: pierderea
unui membru aparţinând unui anumit grup (de exemplu: plecarea
miresei din familia sa; despărţirea mirelui de grupul holteilor; trecerea
unui soţ la altă religie în cazul căsătoriilor inter-confesionale; părăsirea

240

241

Aceste întoarceri nu readuc persoana la condiţia originară, ci într-o condiţie
temporară inferioară uneori.
De exemplu, prin simplul act de a fi naş, apar interdicţii de căsătorie ce vor fi
aplicate pe viitor uneori chiar până la a zecea generaţie.
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satului natal prin căsătoria într-alt loc), cu manifestarea unor rituri de
separare (sau de pierdere a unui membru), pe de o parte, şi primirea
unui nou membru într-alt grup (de exemplu: intrarea miresei în familia
băiatului; accederea în categoria adulţilor căsătoriţi; trecerea la
confesiunea celuilalt; intrarea în casa/satul mirelui) şi performarea unor
rituri de agregare (sau de câştigare a unui membru), pe de altă parte.

Fig. 4. Starea ritologică la nivelul grupurilor cointeresate de căsătorie

Contexte şi manifestări asupra riturilor
Complexitatea factorilor ce determină formarea mentalităţilor şi
dinamica acestora au ca rezultat o mozaicare a situaţiilor în care se vor
manifesta riturile care, până la urmă, răspund unor necesităţi instinctive
ale omului.
Societăţile tradiţionale privesc diferit anumite aspecte esenţiale
implicate în actul întemeierii familiei prin căsătorie. Să ne referim la
două dintre ele (virginitatea miresei şi alegerea partenerului) şi să
observăm efectele acestora asupra succesiunii ritologice.
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În cadrul societăţilor tradiţionale la care castitatea era un atribut
fundamental al viitoarei mirese, riturile de trecere legate de căsătorie
(schimbarea statutului social) interferează cu riturile de trecere de
iniţiere sexuală (schimbarea statutului sexual), demarcaţia dintre acestea
devenind de multe ori confuză, schema ritologică complicându-se. Din
contră, în cadrul societăţilor la care pierderea virginităţii nu reprezenta o
piedică în calea căsătoriei, riturile matrimoniale au o înlănţuire
simplificată.
De exemplu, ruperea colacului numit de aromâni culacu
hăsăvyearului242 de către naş, constituie de fapt un simulacru al actului
sexual ce se va consuma între mire şi mireasă în noaptea nunţii (colacul
devenind substitut al vulvei). Acest rit intervine în schema ritologică,
legându-se de riturile de separare a miresei de familia acesteia.
Aceeaşi semnificaţie o are şi jocul furgliţei243 în prezenţa naşei, în
cadrul ceremonialului nupţial la meglenoromâni244. Însă aceeaşi piesă de
recuzită ceremonială încifrează şi valenţe fecundatoare şi de propiţiere a
procreării (mărul sau gutuia ca rezultat al rodirii pomilor, având ca
principii germinante active seminţele).
Cu privire la modalitatea de alegere a partenerului pot exista trei
posibilităţi, fiecare producând modificări ale intensităţii riturilor:
căsătoria aranjată de părinţii celor doi soţi; alegerea liberă a partenerului
de către unul sau ambii soţi, subiecţi ai consimţământului părinţilor;
alegerea absolut liberă a partenerului, consimţământul părinţilor nefiind
necesar245.
În cazul societăţilor unde căsătoriile erau exclusiv aranjate de
părinţi, tinerii neavând posibilitatea alegerii partenerului în mod
242

243

244

245

Iulia Wisoşenschi, „Obiceiurile tradiţionale din ciclul vieţii la aromâni” în
Românii balcanici Aromânii. Meglenoromânii. Catalog de expoziţie, Bucureşti,
Editura MEGA, 2004, p. 65.
Furgliţa sau steagul de nuntă constă într-un băţ de trestie terminat la capăt
printr-o cruce, în care sunt înfipte mere (1 sau 3 – număr impar) sau gutui,
de unde se agăţa o batistă roşie, ulterior tricolorul şi un buchet de flori.
Emil Tîrcomnicu, „Meglenoromânii din Cerna” în Repere dobrogene. Note şi
comentarii de teren, Bucureşti, CNCPCT, 2004, p. 209.
Acest tip apărea doar accidental în societatea tradiţională, devenind frecvent
în perioada modernă şi contemporană. Din aceste motive nu va fi analizat în
această lucrare.
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normal246, o serie întreagă de rituri de anticipaţie era absentă sau
diminuată, şi mă refer în special la riturile divinatorii (aflarea chipului,
numelui, stării economice a ursitului). În schimb riturile propiţiatorii (de
asigurare a căsătoriei) se manifestau în mod normal.
Alegerea liberă a partenerului de către unul sau ambii soţi, a
determinat apariţia, diversificarea şi persistenţa manifestărilor riturilor
anticipative, care interferează cu riturile de trecere ante-matrimoniale.
Rituri de anticipare a căsătoriei. Propiţiere şi tabuu
Practicile de anticipare a căsătoriei, atât de prezente în societatea
tradițională, sunt expresia încercărilor asigurării unui determinism al
unui viitor incert şi apar din nevoia de întemeiere completă ca individ şi
ca familie, în conformitate cu normele și cutumele comunității.
Aceste acte magice „materializează” rituri prin care se atrag sau se
resping247 anumite aspecte legate de căsătorie, alcătuind corpus-ul magiei
premaritale sau așa-numitei magii erotice, cu multe nuanțe benefice, dar
și unele malefice.
Riturile de anticipaţie ale căsătoriei248 pot comporta mai multe
aspecte: de aflare a calităţilor fizico-intelectuale şi economice ale
viitorului partener, de atragere a unui anumit partener (inclusiv legarea
magică şi eventuala înfrângere a rivalei în dragoste), de propiţiere
(asigurarea, preconizarea şi grăbirea eventuală a căsătoriei), pe de o
parte, şi de scăpare dintr-o viitoare căsătorie cu un partener nedorit sau
de eliminare a rivalei în dragoste, pe de altă parte.
Actele ritualice divinatorii sunt strict legate de o temporalitate
sărbătorească ce transcede normalul, când limitele dintre lumi sunt
difuze, oferind actanţilor sau performerilor specializaţi posibilitatea de a
descifra anumite mesaje absconse, transmise prin intermediul unor
obiecte, persoane sau situaţii.
246

247

248

Se putea apela la soluţii extreme precum fuga sau răpirea, cu diminuarea
spectaculozităţii riturilor şi ceremonialului nupţial.
Se pot evidenția și rituri defensive, pentru a conserva anumite tendinţe ale
comunităţii respective, sau rituri restrictive – tabuuri.
Acestea se concretizează prin performarea unor practici și ritualuri.
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Obiectele folosite în aceste practici au simbolistică magică, ele
devenind agentul „hierofaniei” ursitului. Apa, fântâna, oglinda
reprezintă suprafețe ambigui, care funcționează ca graniță sau limită
între lumi, între fanic și oniric, ele receptează și transmit semnale ale
sacrului, transpuse în semne decodificabile, chipuri sau forme.
De multe ori se observă fenomenul de interferență a riturilor și
practicilor (rituri de trecere, practici ludice, practici divinatorii, practici
magice specializate249).
La românii din județul Tulcea sunt cunoscute practicile
matrimoniale din noaptea Sfântului Andrei (turta cu sare, boabele de
grâu puse sub pernă pentru aflarea ursitului, număratul parilor etc.), de
Sfântul Vasile (farmece și descântece de ursită), de Bobotează (ritualuri
corelate cu vizita preotului și punerea busuiocului sfințit sub pernă
pentru a-şi visa ursitul), de Buna Vestire (ascultarea cântecului cucului),
de Lăsata Secului de Paşti (rituri de sancţionare – derâderea fetelor
bătrâne şi a holteilor), de Paşti (ritualuri cu apă neîncepută şi ouă roşii),
de Sfânta Maria (tunsul scaiului250) etc.
La ucrainenii din județul Tulcea, astfel de acte magice erau
practicate în noaptea Sfântului Andrei (jocul ritual Kaleta251; pregătirea
balabușké-lor), de Anul Nou (număratul parilor, lovirea animalelor din
coteț), de Iordan, de Ivaila Kupaila (vrăji cu cununi de flori), de Paşti etc.
Se poate observa că aceste practici prezintă similitudini în ceea ce
priveşte mentalitatea, bazate pe regulile magiei simpatetice şi
contagioase, atât pentru cele două grupuri etnice, dar și la nivel
european252.
249

250

251

252

Având în vedere complexitatea acestora, statusurile performerilor și savoire –
faire-ul magicianului, vom trata aceste practici într-o altă lucrare,
mulțumindu-ne să prezentăm acum practici simple, efectuate într-un context
temporal legat de calendarul popular.
În satul Peceneaga, de Sfânta Maria fetele tăiau scai şi-l puneau sub streaşină.
Dacă creştea până dimineaţa, însemna că fata urma să se mărite repede.
Kaleta este o turtă rituală pusă pe cociorvă. Jocul fetelor ce încercau să muște
din turtă, pentru a-şi asigura căsătoria, este regăsit şi la români, de exemplu
la cei din localitatea C.A. Rosetti (Delta Dunării).
De exemplu, în spaţiul spaniol, încercările de asigurare a căsătoriilor își
atingeau eficiența la anumite sărbători: San José, San Pascual Bailón, Santa
Ana, Rusalii (romería – pelerinajul la sanctuarul Fecioarei din Valdejimena),
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La C.A. Rosetti, de Sfântul Andrei se făcea o turtă foarte sărată,
nedospită. Se lega de lopata de pâine, iar fetele trebuiau să muşte din
aceasta, fără a se ajuta de mâini. Era practicat și număratul și legatul
parilor. În funcție de caracteristicile acestor pari, examinați dimineața,
fetele aflau dacă viitorul soț va fi înalt sau scund, tânăr sau bătrân,
frumos sau urât253.
La Casimcea și Peceneaga interpretarea corelaţiei dintre aspectul
parului și calitatea viitorului soț era următoarea: dacă era noduros,
ursitul era bogat, dacă era drept ursitul era sărac254.
La Enisala se făcea de ursită de Sfântul Andrei. Se făcea un om /
momâie255 și se punea sub icoană. Apoi se făceau turte în cuptor, cu apă
de la fântână adusă cu gura, pe nevorbite, de trei ori. Fiecare fată lua
câte o ață și o punea la par, cu ochii închiși. Dimineață vedea parul, așa
urmând să fie și ursitul.
În același sat, dar în context cotidian, sâmbătă seara, când se tăia
războiul, se scotea afară și se mătura în cameră. Apoi fata se așeza cu
picioarele pe mătură și se uita pe fereastră. Numele primului trecut pe
stradă era și numele viitorului soț256.
Se întâlneau și practici catoprimantice257. În localitatea Traianu
(fostul Satu Nou), de Sfântul Vasile, unele fete își despleteau părul, se
dezbrăcau și se așezau între două oglinzi mari, aflate la distanță de un
metru și luminate fiecare cu câte o lumânare mare (de cununie). La

253
254
255

256
257

San Juan (sărirea cuplului peste focul aprins în această noapte, denumit la
hoguerra de la noche de San Juan; vrăji de aflare a ursitului cu patatas, ouă, tărâţe,
ceară sau plumb topit), San Antonio etc. – José María Dominguez Moreno, „El
folklore del noviazgo en Extremadura”, în Revista de Folklore, Caja España,
Fundación Joaquín Díaz, 1987, Tom: 07b, Nr. 79, 1987, pp. 19 – 27.
Sursă orală: M. P. (C.A. Rosetti, 2015).
Ion Ghinoiu (coord.) op.cit., p. 277.
Putem interpreta această momâie drept o efigie a viitorul soț, ofrandă oferită
divinității. Însă este posibil ca această secvență ceremonială să fie o relicvă a
obiceiului bocetul Andreiului, conservat mai bine la românii din Transnistria.
O păpușă din cârpe, simbol al anului trecut, era plânsă ca un mort.
Sursa orală: I. M. (Enisala, 1981).
Catoprimanția consta în decifrarea semnelor și prevestirilor din imaginile
apărute în oglinzi.

https://biblioteca-digitala.ro

Magia la românii şi ucrainenii din nordul Dobrogei

89

miezul nopții așteptau și descifrau semnele și chipurile258. La Casimcea
acest ritual era practicat în noaptea de Anul Nou şi de Bobotează259.
O practică de hidromanție întâlnită în mai multe sate consta în
uitatul în fântână cu o oglindă, în noaptea de Sf. Andrei260.
Dintre gesturile propițiatorii legate de norocul în căsătorie
amintim ținerea cu strictețe a posturilor. În acest scop, în localitatea
Cerna, fetele necăsătorite ajunau (țineau post) de Ajunul Crăciunului261.
La Sfântu Gheorghe, în noaptea de Sfântul Andrei (12 spre 13
decembrie), se făcea kaleta (o turtă decorată cu părți din aluat sau prune
uscate). Aceasta se punea pe cuțiuba (cociorvă). Fetele trebuiau să muște
din ea, fără a o atinge cu mâinile, dar erau mânjite cu funingine de
persoana care păzea turta. Acestea spuneau: A ia cusiu, a ia majéu! (Dar
eu mușc, dar eu măzgălesc). Evenimentul căpăta caracterul unei
petreceri nocturne, cu elemente ludice, reminiscențe ale mascării prin
mânjire cu funingine.
Tot acum se făceau balabușké sărate, preparate cu apă din Dunăre
adusă cu gura, pe nevorbite. În vis le apărea ursitul.
În noaptea Anului Nou se numărau parii, repetându-se
următoarea formulă: Udiveț, maladeț, udiveț, maladeț... (Văduv, cavaler,
văduv, cavaler...) până se terminau parii. Ultimul dintre aceștia,
atribuindu-se calitatea de udiveț sau de maladeț, preciza statutul social al
viitorului soț.
În același context temporal, fetele își aruncau pantoful cu ochii
închiși, iar în ce direcție cădea, într-acolo se măritau262.
Tabuuri privind căsătoria. Rituri defensive şi restrictive
Această categorie de rituri cu caracter cutumiar interzice anumite
căsătorii care pe viitor ar putea avea efecte negative asupra familiei şi
prin extensie a neamului (teratogenia – ca rezultat al căsătoriei între
258
259
260
261
262

Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 419.
Ion Ghinoiu (coord.), op.cit., p. 277.
Ibidem, p. 278.
Dumitra Petrică, op. cit., p. 156.
Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2014).
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rude sau al întinării legăturilor spirituale) sau ar altera puritatea
comunităţii (prin amestecul cu altă religie, neam sau familie cu o stare
economică inferioară).
Tabuurile sunt concordante cu mentalităţile proprii unei anumite
societăţi într-o perioadă dată şi ţinând cont de anumite condiţii. Nu este
de mirare că aceste prohibiţii prezintă fie variaţii chiar în cadrul
aceluiaşi grup etnic, dar în condiţii geografico – economice diferite, fie
mutaţii în timp.
Teama unor progenituri diforme din punct de vedere fizic sau
debile din punct de vedere mental, ca rezultat final al căsătoriei dintre
doi tineri, a generat în anumite societăţi manifestarea unor rituri
interdictive în ceea ce priveşte posibilitatea alegerii partenerului. Erau
interzise căsătoriile endogamice dintre rudele directe sau de alianţă,
rezultate în urma unor căsătorii anterioare (de exemplu între fraţii şi
surorile mirilor sau cu rudele naşului).
De exemplu, la meglenoromâni erau interzise căsătoriile cu rudele
până la trei generaţii, iar cu rudele naşului până la 9 – 10 generaţii. La
ucraineni, nanilor de botez, în general necăsătoriți între ei, le era interzisă
o eventuală căsătorie viitoare, iar acest tabu se aplica și copiilor lor.
Anumite legături dobândite în situaţii deosebite, cu tentă sacră sau
rituală (încreştinarea, alăptarea, înfrăţirea prin sânge) nu vor putea fi
rupte sau desacralizate prin căsătorie. În mentalitatea tradiţională, prin
aceste acte cu conotaţii de descind din tenebrele arhaicului, doi copii sau
tineri, fără niciun grad de rudenie iniţial, sunt legaţi într-un mod
transcedental ce aminteşte de ritualistica iniţierii. Fraţii de sânge, spre
exemplu, au o legătură mult mai puternică, la moartea unuia dintre
aceştia apelându-se chiar la ritualuri de dezlegare.
Având în vedere aceste considerente, la megleni, nu se puteau
căsători fraţii de sânge şi copii botezaţi în aceeaşi scaldă deoarece
deveneau fraţi de cruce.
Interdicţiile legate de religie, neam și stare economică ţineau în
primul rând de necesitatea păstrării unei identităţi a familiei/ neamului/
clanului cu multiple faţete: religioasă, etnică, economică, socială etc.
Individul ce se căsătoreşte constituie un avatar al familiei din care
provine, manifestându-se ca un reprezentant înzestrat cu caracteristicile
reprezentatului (în acest caz neamul). Toate calităţile considerate esenţiale
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de neam sunt concentrate în individ. Printr-o unire legiferată cu o
persoană deţinătoare a altor atribute (proprii grupului din care provine),
considerate incompatibile, se produce o disoluţie a caracteristicilor
ambilor indivizi. În perioada conservatorismului identitar această situaţie
trebuia evitată prin aplicarea riturilor de tip tabu.
Din această cauză căsătoriile mixte erau rare, chiar între neamuri
cu afinităţi lingvistice, etnogenetice, antropomorfice sau culturale. De
exemplu, meglenii nu se căsătoreau cu aromânii, chiar dacă în anumite
zone conlocuiau.
Evoluţia mentalităţilor a modificat stricteţea acestor tabuuri, în
Dobrogea, de exemplu, în contextul multiculturalităţii, după anul 1950
întâlnindu-se frecvent căsătorii dintre persoane de religii diferite (dintre
un musulman şi o persoană din altă religie263; dintre un catolic și un
ortodox, dintre un ortodox de stil vechi cu un ortodox de rit vechi).
Schema ritologică generală a perioadei ante – matrimoniale
Ignorăm deliberat anumite momente – cheie ale desăvârşirii fizice
şi sociale ale individului (de exemplu prima menstră, intrarea în horă a
fetelor, intrarea băieţilor în ceată), constituind fiecare o perioadă
liminală, cu rituri de iniţiere interferate cu cele de propiţiere sau
fertilitate, deoarece nu fac subiectul demersului nostru actual.
Parcurgerea acestor perioade de prag, în care individul este forţat
să treacă dintr-un context într-altul, determinându-i stări ritologice
diferite, constituie de fapt esenţa existenţei umane. Ele se leagă într-un
lanţ al cauzalităţii, orice acţiune de la un moment dat putând avea efecte
peste o perioadă temporală destul de lungă.
De aceea, nu este de mirare că anumite situaţii considerate atipice
în respectivul stadiu evolutiv al mentalităţilor (pierderea virginităţii
înaintea căsătoriei, neputinţa mirelui de a consuma căsătoria) produc
manifestarea ulterioară a unor rituri extrem de violente uneori. Se pare

263

Mehmet Naci Önal, Din folclorul turcilor dobrogeni, București, Editura
Kriterion, 1997, p.59.
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că este nevoie de violenţă, exprimată în toate formele sale, pentru a
reechilibra lumea dezorganizată de acele situaţii atipice.
După cum am precizat, în mod normal, căsătoriile se realizau fie
prin aranjamentul părinţilor, fie prin alegerea liberă a partenerului. În
unele cazuri se puteau forţa normele impuse de părinţi prin fuga sau
răpirea fetei.
Dacă în primele două situaţii, riturile manifestate sunt egale ca
amploare, perioada pre-matrimonială devenind un complex al gesturilor
simbolice, al recuzitei rituale şi actanţilor cu roluri precise, în cazul
răpirii simularea violenţei şi privarea de libertate acţionează ca factori
reechilibranţi.

Fig. 5. Starea ritologică privind riturile legate de logodnă
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Logodna cu peţit
În acest demers am preferat analiza corelată a celor două momente
esenţiale precursoare ale nunţii (pețitul și logodna) deoarece la nivelul
societăţii tradiţionale această formă prezintă cea mai mare frecvenţă.
Finalitatea acţiunii peţitului se producea la logodnă. Acordul de
căsătorie din partea familiei fetei era obţinut în momentul peţitului, însă
acesta se pecetluia sau, după caz, se anula în timpul logodnei.
Din punct de vedere ritualic, peţitul264 este un stadiu în care cele
două familii se cunosc în mod direct sau prin persoane intermediare,
uneori specializate265.
Interesante sunt în acest caz riturile aplicate peţitorilor specializaţi,
care până la urmă trec şi ei printr-o perioadă de prag determinată de
sarcina pe care trebuie să o îndeplinească. Astfel, statutul de peţitor se
desăvârşeşte abia în momentul primirii acordului favorabil din partea
familiei miresei şi recompensarea acestuia266 (rit de agregare final). Se
pot evidenţia şi rituri de separare de lumea profană, peţitorul venind pe
ascuns, în amurg, în zilele faste ale săptămânii (joi, sâmbătă).
În această perioadă legăturile potenţialilor miri sunt atât de
puternice cu statutul de tineri necăsătoriţi încât sunt necesare multiple
tentative de a le rupe: repetări de rituri, răscumpărări etapizate. De
aceea, de multe ori era necesară repetarea peţitului, aceasta
reprezentând etapa de separare de categoria anterioară. Peţitul în sine
devine rit separatoriu pe de o parte (de la statutul de băiat/fata la cel de
potenţial logodnic/logodnică) şi integrant pe de alta (de la statutul de
potenţial logodnic/logodnică la cel de logodnic/logodnică).
Momentul în care fata îşi dă acordul, deşi este ultimul ca încadrare
temporală, după cel al părinţilor, constituie promotorul următoarelor
rituri de trecere aplicate asupra tuturor (mire, familii, peţitor după cum
am văzut).
Urmează momentul logodnei, când legătura dintre cei doi tineri
este oficializată prin intermediul unor gesturi ritualice de transfer.
264
265

266

Numit la ucraineni svátania.
Peţitor la români, pruxunit la aromâni, stroínic la meglenoromâni, starosta la
ucraineni.
La ucraineni starosta era răsplătit cu un rușnik / ștergar.
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Fig. 6. Starea ritologică privind riturile manifestate în timpul logodnei
Trebuie precizat că în societăţile tradiţionale din spațiul
dobrogean, deşi importanţa logodnei nu poate fi contestată,
ceremonialul acesteia prezintă variaţii mari, de la situaţia contopirii
logodnei cu peţitul (în acelaşi timp se făcea şi cererea în căsătorie, se
discuta asupra zestrei şi se pecetluia înţelegerea), până la situaţia
scindării logodnei (logodna mică şi logodna mare). În ultimul caz se
observă o manifestare separată a riturilor de trecere.
La logodna mică, ce avea ca rezultat înţelegerea definitivă dintre
cele două familii privind căsătoria, se manifestau rituri de agregare cu
importanţă colectivă (de exemplu: schimbarea sticlelor de ţuică între
socri la aromâni267) sau de agregare între mireasă şi familia viitorului soţ
267

Acest act avea şi semnificaţia înţelegerii definitive, echivalent unui legământ.
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(cumpărarea simbolică a miresei de către tatăl băiatului, dăruirea
logodnicei cu bani – meastirea susitei – la aromâni). Mirele era absent la
acest eveniment (rit de separare).
La logodna mare, evenimentul esenţial era transferul unor obiecte
ce aparţineau celuilalt (semne, haine, daruri) ca manifestare a riturilor
de agregare individuală, dar şi rituri de agregare colectivă (ruperea
concomitentă a unor turte rituale de cei doi socri la megleniţi268).
Din momentul transferului darurilor simbolice (inele; batiste;
galben sau inel şi cămaşă sau altele) cei doi tineri se numeau logodnici la
români, susiţi la aromâni, rămasnici la meglenoromâni, molodei și
molodețea la ucraineni, semn că şi prin rituri de denominaţie se produce
agregarea la noua stare a individului.
Riturile perioadei dintre logodnă şi nuntă
Acestei perioade îi sunt specifice puternice rituri de separare de
statutul anterior şi de agregare la cel de mire/mireasă, dar şi rituri de
coeziune a celor tineri sau ale familiilor acestora. Manifestările pot să
apară atât în gest, în vestimentaţie, în acte ritualice mărunte, cât şi în
ceremonialuri complexe.
Variaţii apar în funcţie de durata logodnei (de la câteva zile până
la câţiva ani), de existenţa sau absenţa restricţiilor de întâlnire a
logodnicilor (isusiţii aromâni sunt separaţi, pe când rămasnicii megleniţi
participă activ la realizarea activităţilor agrare) şi alte condiţii
particulare fiecărei familii sau comunităţi locale.
Vizitele (unde acestea erau acceptate, iar în acele cazuri doar cu
ocazii speciale) şi reciprocitatea darurilor dintre logodnici constituie
forme de consolidare simbolică a cuplului.
O secvenţă cu valenţe integratoare la megleniți era aşa-numitul
obicei la bărdac269. După două-trei săptămâni de la logodnă, soacra mare
mergea cu alai la casa fetei, se schimbau daruri iar fata, după ce
268

269

Virgil Coman, „Meglenoromânii. Consideraţii istorico – etnografice” în
Românii balcanici Aromânii. Meglenoromânii. Catalog de expoziţie, Bucureşti,
Editura MEGA, 2004, p. 81.
Bărdacul este un ulcior cu două guri, împodobit cu flori.
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amestecă rachiul din bărdacul rămas de la logodnă cu apă îl oferea
acesteia.270
La megleniţi, în perioada logodnei băiatul oferea viitoarei neveste
daruri (rit de agregare şi consolidare al cuplului), iar fata avea obligaţia
de a săruta mâna rudelor băiatului când le întâlnea pe stradă (rit de
acceptare a viitoarei familii, incluzând totodată şi supunere faţă de
viitoarele rude).271
Nunta – între a fi fost, a fi şi a deveni
Între a fost (fată/băiat), este (mireasă/mire), va fi (femeie/bărbat) şi
va mai fi (.../...) există o cauzalitate difuză, în care o acţiune aparent
banală la un moment dat determină efecte ce se resimt după perioade
mai scurte sau mai lungi, iar prin performarea riturilor intrinseci rezultă
stări ritologice complexe.
Dacă ne gândim că omul trece prin diverse stadii ale existenţei,
accedând pe o treaptă superioară a existenţei, nunta şi obţinerea
statutului de căsătorit nu este nici punctul final al devenirii şi nici unic
(în sensul că evenimentul matrimonial se poate repeta de n ori, de
fiecare dată aplicându-se înainte riturile de despărţire: de divorţ,
funerare etc.).
Riturile de trecere nu mai pot fi privite ca având un sens strict (de
trecere de la categoria necăsătoritului la categoria căsătoritului), din
contră ele comportând un grad ridicat de relativitate şi variabilitate
personală (de trecere de la categoria căsătoritului la cele ale văduvului
sau divorţatului; de trecere de la categoriile văduvului sau divorţatului
la cea a recăsătoritului a doua oară sau cea a concubinului etc.).
Într-adevăr, riturile primei căsătorii sunt poate cele cu
manifestarea cea mai clară şi fastuoasă (interferenţă între rituri de
trecere, de iniţiere sexuală, de purificare, de fecunditate), iar la nivelul
societăţii tradiţionale rurale celelalte tipuri erau imposibile sau în orice
caz extrem de rare.
Zilele anterioare evenimentului nupţial sunt dedicate pregătirilor
(tăiatul animalelor, adusul apei, aprinderea focului, prepararea
270
271

Emil Tîrcomnicu, op. cit., p. 205 – 206.
Ibidem.
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alimentelor rituale272, realizarea steagului sau însemnului de nuntă273),
când se manifestă rituri preponderent propiţiatorii, de iniţiere şi de
fertilitate.
La ucraineni, existau unele practici ceremoniale din săptămâna
nunții, pentru asigurarea trăiniciei căsătoriei. De exemplu, copturile
ritualice şişké şi lejăi erau pregătite în așa fel încât să nu rămână nicio
bucățică de aluat, căci altfel se credea că tinerii se vor despărți. În acest
timp se cântau cântece speciale legate de trecerea fetei la un alt statut.
Riturile de separare (valabile în general tuturor societăţilor
tradiţionale) de vechiul stadiu evolutiv (necăsătorit/necăsătorită) şi
trecerea la noua condiţie (căsătorit/căsătorită) se manifestau prin
anumite secvenţe ceremoniale precum: gătirea miresei în vestimentaţia
de nuntă, bărbieritul mirelui şi îmbrăcarea acestuia, în anumite condiţii
temporale. Nu erau excluse rituri propițiatorii.
În unele sate de români, mireasa era pieptănată de druște și gătită
de nașă. Înainte de a pune voalul miresei, el era pus pe pernă și aruncat
peste fetele participante.274 Astfel, se încerca atragerea căsătoriei spre
celelalte fete, pe baza magiei prin contact și transfer.
Riturile de agregare se manifestă prin ospăţurile colective, prin
daruri oferite de nuntaşi, prin arătarea semnului virginităţii miresei /
vestea miresei (încorporând cuplul în lumea adultă a legitimităţii
sexuale275), legatul miresei cu o legătură de cap specifică femeilor
căsătorite, primirea miresei în casa mirelui etc.276
La români, după cununie, tinerii erau primiți de soacra mare cu un
ștergar / prosop / peșchir, cu care aceasta îi trăgea în casă și juca cu ei în
jurul mesei, în semn că sunt uniți și că mireasa este primită în familie.277

272

273

274
275

276
277

Colacii miresei/mirelui/naşilor la români, aromâni, meglenoromâni; şeşche şi
colacul miresei la ucraineni etc.
Hlambura la aromâni, furgliţa la meglenoromâni, bradul de nuntă la români,
helțe la ucrainenii din satul Caraorman etc.
Sursa orală: V. A. (Visterna, 1988).
Argyrou Vassos, Tradition and modernity in the mediterranean. The wedding as
symbolic struggle, Cambridge University Press, 1996, p. 68.
Broboada, baticul, marama la români; cosenca la ucraineni.
(localitatea Casimcea), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 156.
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În alte sate, soacra oferea mirilor spre degustare câte o jumătate din
același ou, pentru a trăi împreună ca o familie unită.278
La aromâni, când ajungea la soacră, mireasa ungea ușa cu untură
în semnul crucii și arunca un măr adus de acasă de la mama. Mireasa
călca cu piciorul drept și uda spațiul cu o cană cu apă, trecând pe la
icoane. Aceasta uda și când pleca din casa părintească.279 Apa avea
așadar rolul de a dilua vechea stare, dar și de a agrega la noul context
familial.
La ucraineni, când veneau mirii de la cununie, soacra mare îi
prindea cu prosopul şi îl strângea la un loc pentru a-i duce în casă. Acolo
ei îşi cereau iertare. În acel moment ceremonial, drușchí280 interpretau Ne
upiznala matii / Nu şi-a recunoscut mama.
Luni dimineaţa după nuntă, în contextul ospățului organizat de
socrii mici să pună masa, se dovedea virginitatea tinerei căsătorite şi era
servit lejâi-ul înmuiat în vin roşu. Seara, avea loc veviazvati molodu /
legatul miresei, când femeile căsătorite interpretau un cântec care făcea
o paralelă între fata căsătorită și pâinea frumos crescută (paianețiu).
La români această secvență ceremonială se numește vestea miresei
sau rachiul miresei. La meglenoromâni cămeáșa niveastei consta în
anunțarea virginității prin împușcături, servirea de rachiu îndulcit și
pedepsirea mirelui printr-un simulacru al spânzurării.
Pedepsirea mirelui pentru fapta sa se performa și la români,
înglobând și alte semnificații propițiatorii. Astfel, luni dimineața, mirii și
socrii erau prinși și plimbați cu roaba și pe măgar sau erau trecuți cu
roaba peste foc. Actul ce înglobează elemente ludice și carnavalești avea
semnificația de a merge căsnicia bine și chiar dacă se poticnesc, să aibă
putere să meargă mai departe.281

278
279
280

281

(localitatea Peceneaga), Ibidem, p. 156.
Sursă orală: C. Ș. S. (Tulcea, 1975).
La nunta ucraineană se remarcă prezența unui număr mare de domnișoare
de onoare (drușchí), care interpretează diverse cântece de nuntă (svaibuvi
pisni) legate de momente – cheie în desfășurarea ceremonială: când mireasa
îşi alegea ceata de druşchi, la holoveţea (Mărgele), când era întâmpinată ceata
de către mama miresei la poartă (Na dviri, Oi dvoricu), când mama îşi spăla
băiatul pe cap (sâmbătă seara), la gătitul miresei, când se juca sovonul etc.
(localitatea Luncavița), Ion Ghinoiu, op. cit., p. 172.
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Practici legate de recuzita ceremonială rituală
Dintre elementele de recuzită ceremonială amintim bradul de
nuntă la români, hlambura la aromâni, furglița la meglenoromâni și helțé
la unii dintre ucraineni.
Bradul de nuntă se făcea de obicei sâmbătă seara, în general la
mire, dar și la mireasă.282 El era împodobit cu hârtie colorată, flori, lână.
Uneori el era fixat pe un par în mijlocul curții și se orna cu panglici iar în
vârf i se punea un colac împletit. Fetele și flăcăii scuturau bradul să
prindă colacul, apoi făceau horă în jurul lui.283
Bradul era purtat spre biserică de cavalerul de onoare (diveriga,
deavăr), apoi era adus acasă la mire și se dansa în jurul său. După hora
miresei, participanții rupeau din brad și aruncau ramurile pe casă sau se
urca întregul arbore pe casă. Din tija acestuia se făcea furcă de tors
pentru mireasă, la un an după nuntă.284 În schimb, în Peceneaga, după
cununie, bradul rămânea la biserică.
Hlambura / flambura la aromâni era confecționată de fărtați
(cavalerii mirelui), având forma unei cruci înalte de aproximativ 2 metri.
De braț se lega un fir roșu de mătase și o bucată de material, iar în cele
trei brațe ale crucii se înfigeau mere.
Furglița / furgl’itsa la meglenoromâni era cruciformă, având înfipte
la cele trei extremități unul sau trei mere sau gutui, iar la baza crucii se
agăța o batistă roșie și un buchet de flori.285
Hlambura și furgl’itsa erau jucate și plătite de cei doritori să intre în
joc. În cadrul nunții există momentul ritual în care mirele lovește simbolic
mireasa cu acest steag de nuntă, apoi steagul era fie rupt, fie păstrat
patruzeci de zile pe casă, apoi se făcea furcă de tors pentru mireasă.
Helțé de la ucrainenii din Caraorman consta într-o creangă cu trei
brațe, decorată cu aluaturi de diferite forme: păsărele, flori. Acesta
simboliza arborele vieţii, semnificând viaţa, fertilitatea, construirea unui
nou cuib familial.
282

283
284
285

La Iulia bradul se făcea de mărgele, se orna frumos, apoi se juca hora miresei
și bradul. Sursă orală: T. D. (Iulia, 1989).
(localitatea Peceneaga), Ion Ghinoiu, op. cit., p. 122.
(localitățile Casimcea, Cârjelari), Ibidem, p. 128.
Emil Tîrcomnicu, Obiceiuri și credințe macedoromâne…, p. 39.
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Riturile perioadei de prag post-matrimoniale
Noaptea nunţii constituie momentul esenţial al pragului
matrimonial, de reuşita sau eşecul acesteia depinzând viitorul cel puţin
unuia dintre miri şi cu consecinţe asupra familiei acestuia.
Atributele constituirii unei familii sunt puritatea şi stabilitatea, din
partea femeii şi forţa şi virilitatea, din partea bărbatului, cu scopul cert al
procreării cât mai multor copii sănătoşi (de preferabil de sex masculin).
Pierderea virginităţii miresei nu trebuie privită doar ca o dovadă a
purităţii primare a acesteia, ci şi ca un indicator al virilităţii mirelui.
Arătarea semnului este de fapt o confirmare a virilității mirelui şi
integrarea supremă a acestuia în categoria bărbaţilor.
Având în vedere aceste considerente şi privind din perspectiva
fetei, respectiv a băiatului, avem următoarele situaţii: mireasă virgină;
mireasa greşită; mirele învingător; mirele învins.
Dacă mireasa a fost virgină, ea va fi integrată noii familii, nu
înainte de a fi separată de vechea structură.
Dacă mireasa nu a fost virgină, de cele mai multe ori se aplică
rituri de separare umilitoare, iar în cazuri rare apar rituri reparatorii.
Dacă mirele reuşeşte să dezvirgineze mireasa, el se integrează în
categoria bărbaţilor.
Dacă mirele nu reuşeşte să dezvirgineze mireasa, se manifestă
rituri de segregare, cu vădite tendinţe de umilire socială. 286
Mireasa virgină
Tranziţia de la statusul de mireasă la cel de femeie căsătorită (cu
drepturi depline) era şi ea reglementată şi marcată ritual. Aceasta stare
ritologică începea cu nunta şi se termina, de obicei, cu naşterea primului
copil.
Secvenţa ritologică a perioadei de prag post-matrimoniale poate fi
redată schematic astfel287:

286
287

De aici ipostazele de mire învingător, respectiv învins.
În acest context intervin clase de rituri ce preced naşterea (rituri de fertilitate
şi de anticipaţie, rituri de separaţie a femeii însărcinate – tabuuri etc).
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Fig. 7. Starea ritologică din perioada post-matrimonială
De observat că în acest caz asupra femeii se pot manifesta
concomitent rituri de integrare graduală/parţială (din perspectiva femeii
căsătorite, care intră treptat într-o nouă familie), dar şi rituri de separare
(din perspectiva femeii însărcinate, care se izolează treptat).
Dacă la început apar predominant rituri de separaţie de vechiul
context (social – în sens general şi familial – în sens particular), nevoii
de reglementare a statutului incert al tinerei căsătorite îi răspund
riturile de integrare.
În această perioadă apar rituri de separare precum: prohibiţia
miresei de a se întoarce în casa părintească mai devreme de trei zile
după ce a fost dusă la casa mirelui; schimbarea numelui şi pierderea
numelui de fată; comportamentul special al acesteia în noua familie.
Integrarea în cadrul noilor structuri (familie/neam/comunitate) se
face treptat, iniţiatic chiar, pe etape şi cu mişcări descompuse, un gest
determinând o succesiune de alte gesturi.
La români, pentru integrarea în comunitate, nașii scoteau mirii la
biserică, în prima duminică după nuntă. Se spune că aceștia „le făceau
calea” mirilor.
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Un act de integrare graduală era mersul la apă, observat la
aromâni. Când mirii erau duși la apă, după nuntă, se cânta: Apă rece
socrului să-l răcească să nu vorbească, Turtă caldă soacrei s-o încălzească să nu
ceartă.288 Apa era adusă acasă, pentru a se spăla soacra. Prin acest gest
însoțit de versuri ritualice se încerca pe plan simbolic îmbunarea socrilor
mari, aflați în fruntea ierarhiei noii familii.
O altă variantă a mersului la apă consta în umplerea și vărsarea
triplă a cănii de apă de cei doi actanți. Mirele umplea cana de trei ori, iar
mireasa o vărsa. Apoi, mireasa o umplea de trei ori, iar mirele o vărsa.
Se cânta de trei ori Umple frate, vearsă soră, Ca să crească mere roșii. Apoi
aduceau apă acasă, ca să fie toate bune, mai ales relația soacră – noră.289
La români, nevasta tânără era încotoșmănată cu pieptar din lână
subțire în patru ițe, cu ciorapi de lână în picioare și îmbrobodită la cap.
Ea stătea îmbrăcată astfel de la nuntă până la Sfânta Treime, când venea
nașa, o dezbrăca și atunci avea voie să umble liberă.290 Este vorba despre
terminarea recluziunii și aderarea definitivă la categoria nevestelor.
Mireasa greşită291
Pierderea virginităţii unei fete înainte de căsătorie era privită
precum o anticipare a unei dezordini sexuale post-matrimoniale. Ori în
mentalitatea multor comunităţi tradiţionale, femeia constituia un
fundament al familiei, dorindu-se a fi un element de stabilitate.
Apoi mai era dorinţa de păstrare a purității sângelui, copilul
născut trebuind să fie al bărbatului cu care fata s-a căsătorit. Prin
pierderea virginităţii într-un moment prenupțial s-ar fi creat un
precedent ce putea determina apariția unor idei privind imoralitatea
fetei.
În acest caz al devierii de la normele matrimoniale ale unei
anumite comunităţi (virginitatea văzută precum condiţie a priori
întemeierii unei familii) era necesară aplicarea unor rituri de
sancţionare, unele dintre acestea fiind deosebit de violente. În cazuri
Surse orale: C. M., C. E. (Tulcea, 1975).
Sursă orală: C. Ș. S. (1975, Tulcea).
290 Sursă orală: V. D. (Beștepe, 1976).
291 Mireasa sau fata greşită este cea care încalcă cutumele legate de păstrarea
virginităţii până în momentul ceremonial nupţial.
288
289
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rare se puteau manifesta rituri de echilibrare a situaţiei, printr-o
încercare de auto-integrare forţată a fetei în familia mirelui sau prin
rituri compensatorii din partea tatălui fetei (diverse daruri pentru
acceptarea acesteia).
Astfel de rituri de pedepsire (de separare de mire şi integrare în
altă stare, fata trecând rapid de la statutul de căsătorită la cel de
despletită292) au ca dominantă umilirea miresei şi implicit şi a familiei
acesteia. Pe lângă implicaţiile simbolice, nu pot fi neglijate efectele
economice, în majoritatea cazurilor familia fetei trebuind să restituie
finanţele matrimoniale însuşite.
Schema ritologică se poate prezenta astfel:

Fig. 8. Starea ritologică pentru perioada post-matrimonială
(cazul fetei greșite)
La români, de exemplu, pentru umilire şi blamare publică se
practica purtatul pe grapă293. Mireasa care a încălcat tabuul virginal era
292

293

Dorina Şonca prezintă în teza sa de doctorat Văduva şi orfanul. Delictele sexuale în
comunitatea tradiţională ca factor modelator al destinului copilului ipostazele femeii
în raport de respectarea sau nerespectarea tabuurilor sexuale.
Emil Tîrcomnicu aminteşte de acest obicei şi la meglenoromâni.
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purtată pe grapă, lovită, expusă public şi condusă la casa părinţilor.
Esenţială în cadrul acestui rit este participarea colectivă, în special
comunitatea feminină.
Riturile de sancţionare verbală (denominaţia ofensatoare:
burduhoasă, căţea, fata frunzei, măglisită, neîntreagă, neleapcă, spurcată,
vadană etc.) stigmatizează cvasi-permanent
permanent nelegiuita.
Ca formă reparatorie la români se putea manifesta ritul căderea pe
cuptor,, când fata greşită, pentru a scăpa de ruşine şi a se căsători, se
aşeza forţat pe cuptorul din locuinţa iniţiantului, forţându
forţându-şi astfel
acceptarea ca soţie şi noră.

Mirele învingător şi mirele învins
Aceste situaţii produc rituri diferite ca manifestare, după cum se
pot observa în schema următoare:

post-matrimonială
Fig. 9. Starea ritologică din perioada post
(cazurile mirelui învingător și învins)
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În primul caz mirele va fi integrat noii structuri, imediat după
arătarea semnului. Trecerea în categoria bărbaţilor este totuşi treptată,
uneori necesitând perioade lungi de timp de integrare în alte contexte
(ex: în ceata colindătorilor căsătoriți).
În schimb, dacă un mire nu reuşea să-şi îndeplinească sarcinile
maritale, căsătoria neconsumându-se, întregul complex ritual implicat
de nuntă nu se finaliza. Accederea pe o treaptă superioară a existenţei
umane era oprită, iar cei doi actanţi erau blocaţi într-un status liminal
confuz, undeva la limita dintre animalitate294 şi umanitate.
Riturile aplicate unui mire învins (care nu reuşeşte să intre în
rândul oamenilor, rămânând pe o treaptă inferioară) sunt clar de
separare de categoria bărbaţilor şi integratoare în cea a animalelor.
Totuşi, pentru ca ruşinea mirelui să fie diminuată, oamenii
explicau neconsumarea actului matrimonial prin legarea mirelui de către
duşmani, aplicându-se rituri reparatorii, cu valenţe de reintegrare în
condiţia umană (nu neapărat în cea a bărbaţilor însuraţi). Acum era
necesar să se apeleze la serviciile unor descântătoare, pentru ruperea
vrăjii şi consumarea căsătoriei.

3.4.4. Riturile funerare
Moartea reprezintă ultimul rit de trecere din ciclul vieții, deși din
prisma religiozității populare călătoria omului sau a sufletului său nu se
încheie aici. Din contră, prin pomeniri statuate sau ocazionale, prin vise
revelatorii sau nu, avatarul celui decedat persistă, deși corpul său
material se descompune sau devine impersonal295, prin descărnare.

294

295

În unele societăţi, cei necăsătoriţi erau percepuţi ca entităţi, accedând în
categoria umană prin căsătorie şi procreare.
Poate una dintre cele mai importante trăsături ale ființei umane este
personalizarea propriului corp, prin detalii mărunte, dar importante din
punct de vedere vizual: ochi albaștri, sprâncene stufoase, buze de iepure.
După descărnarea completă, rămâne scheletul, similar din punct de vedere
anatomic cu al celorlalți morți și practic confundându-se din punct de
vedere vizual cu aceștia.
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În acest sens, Lucia Berdan afirma în lucrarea Fețele destinului că
„înmormântarea încheie în plan uman o existență fizică, dar ea continuă
în plan magico-ritual, ca existență spirituală.”296
Orice practică ritualică din cultul morţilor are ca scop modelarea
raportului complex dintre „lumea de aici” şi „lumea de dincolo”,
îndepărtate din punct de vedere metafizic, dar apropiate, chiar
tangențiale sau fuzionabile la nivelul gândirii magice: „Tuturor actelor şi
gesturilor cuprinse în ritul de înmormântare le sunt caracteristice două
tendinţe şi două finalităţi contrare: de a expulza mortul pe lumea de dincolo şi
de a distruge toate semnele „morţii”, cuibărite în familie, iar pe de altă parte, de
a-l menţine aproape de cei vii, în calitate de „strămoş”, de spirit ocrotitor al
casei şi al gospodăriei.”297
Riturile funerare au cele mai bine conservate secvențe ceremoniale
din repertoriul evenimentelor din ciclul vieții. Ele pot interfera cu
riturile de căsătorie298, în cazul funeraliilor unui tânăr necăsătorit
(nelumit)299 și cu riturile de naștere, viața postumă resetându-și timpul
referențial de la zero. Astfel, mortul are în existenţa postumă trei zile,
nouă zile, patruzeci de zile, un an, șapte ani, douăzeci de ani etc.
Moartea are în mentalitatea populară un caracter cvasi – reversibil.
Pe de o parte, există credința învierii la Judecata de Apoi, pe de altă
parte, ciclic, morții sunt tratați de familiile lor ca persoane vii, care se
ospătează, se încălzesc, se bucură. Un exemplu este punerea tacâmurilor
pe masă, pentru cei duși, la marile sărbători.

296
297
298

299

Lucia Berdan, op. cit,, p. 172.
Ivan Evseev, op. cit., p. 201.
De exemplu, la Chilia Veche, în sâmbăta dinaintea nunții, viitorii miri
duceau la biserică pomană și colivă pentru toți membrii decedați ai
familiilor. Sursă orală: G. Ț. (Isaccea, 2015).
Este vorba despre așa – numita nuntă a mortului, manifestată prin cântarea
unor cântece de nuntă, prin îmbrăcarea mortului în mire sau mireasă, prin
apariția bradului de înmormântare ca mire sau mireasă postumă. La Florești,
dacă decedatul era necăsătorit, la casa lui veneau lăutarii satului și după
câteva melodii de jale, continuau cu un cântec de nuntă. Ioan Corleancă, op.
cit., p. 237.
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Sufletul oamenilor se deosebește de cel al animalelor, denumit
abur, fiind nemuritor și având capacitatea de a se metamorfoza300,
reîntoarce sau chiar rămâne captiv în spațiul real sau la granița dintre
lumi, un fel de purgatoriu al manifestărilor nemulțumite, sucombate în
condiții de moarte rea sau nenaturală (fără lumânare, sinucidere, înec,
ucidere, accident, în urma furării umbrei etc.) sau în urma neperformării
corecte a riturilor funerare (neprivegherea, lipsa pomenilor, a podurilor
etc.). De aceea, în majoritatea cazurilor, moartea era întâmpinată cu
gesturi precise și era trăită într-un context ritual gramaticalizat.301
În acest context, practicile magice sunt rar curative (atingerea
excrescenţelor osoase cu osul mortului) și de cele mai multe ori tind spre
vrăjitorie prin folosirea lacrimii / udorii mortului (în general rezultate
ale acţiunii de spălare rituală a decedatului) sau a funiei mortului în
diverse acte magice de legare a căsătoriei, de vrăjire sau de îmbolnăvire.
În general, membrii familiei se ocupă de păzirea acestor obiecte
folosite în ceremonialul înmormântării, ca şi a resturilor (păr, obiecte
personale), care trebuie îngropate odată cu decedatul.

Agonia și moartea
Erau considerați mesageri funești animalele domestice, cu un
comportament atipic, unele păsări sălbatice considerate nefaste, visele,
fenomene legate de obiecte din gospodărie și alte semne decodificate de
persoane experimentate.
La români, se credea că erau semne de moarte urlatul prelungit al
câinelui, cântatul cocoșesc al găinii302, cântecul cucuvelei, căderea sau
spargerea unei oglinzi, trosnituri în perete sau a grinzii, zbaterea

300

301
302

Se crede că sufletele oamenilor se întrupează în fluturi. De aceea la unele
puțuri sunt sute de fluturi mici colorați, toți sunt sufletele celor morți ce
vin să bea apă (localitatea Greci). Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op.
cit., p. 308.
Ioan Pop – Curșeu, op. cit., p, 248.
(localitățile C.A. Rosetti, Cârjelari, Luncavița, Niculițel, Peceneaga, Valea
Nucarilor), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 177.
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ochiului, căderea stelelor303, presimțirea, vise privind căderea dinților,
groapa, nunta, mocirla.
În mentalitatea populară a ucrainenilor existau câteva semne rele,
prevestitoare de moarte: cântecul cucuvelei, visul că-i cade cuiva căciula
din cap, căderea unei stele. La fel, dacă găina cânta precum cocoşul, se
credea că va muri cineva din acea curte. Atunci, se măsura găina pe
laviţă, de la icoane (spațiul sacru numit pocutéa) până la uşă. Dacă
nimerea cu capul la uşă se tăia (încercându-se astfel păcălirea morţii şi
îmbunarea destinului), dacă nimerea cu coada, o lăsau, căci aşa avea ea
obiceiul de a cânta.
Semnele de moarte erau considerate în general sigure304, însă
uneori se performau practici sau gesturi ritualice pentru a amâna
momentul nedorit.
Amânarea morții se realiza prin credință (taina Sfântului Maslu,
rugăciuni și slujbe la biserică săvârșite de preot), prin descântece sau
prin distrugerea sau îmbunarea mesagerului funest (oferirea pâinii cu
sare cucuvelei305, tăierea găinii, uciderea câinelui etc.).
În unele sate, pentru plata maslului se adunau de la vecini ouă, o
găină etc., ca să fie și de la alții, căci nu se știe de la cine venea harul. De
aceea după maslu, unii se îndreptau, alții mureau.306
La această slujbă se aduceau nouă chibrituri, ulei, puțină făină.
Preotul făcea mir și ungea bolnavul pe frunte, pe mâni, pe picioare.
Făina se folosea pentru a coace o turtiță, pe care urma s-o mănânce omul
căruia i s-a făcut maslul307. Uleiul se folosea pentru aprinderea candelei.

303

304

305

306
307

Se spunea că fiecare om are steaua lui, iar când murea, steaua lui cădea spre
pământ. Cine o vedea căzând, una din rudele lui urma să moară în curând
(localitatea Sălcioara). Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 280.
Semnele erau interpretate de preot sau bătrâni. Se credea că moartea nu
poate fi amânată (localitatea Visterna). Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 179.
Se rostea formula Pâine cu sare, du-te la casa cui te are!, apoi se arunca bucățica
de pâine pe casă, pe spate.
(localitatea Peceneaga), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 180.
Practica consumului turtei din făina citită sau descântată apare și în cazul
contracarării argintului viu și în fenomenul modern al „aluaturilor aduse din
locuri sfinte”.
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Pe de altă parte, aceste practici religioase (Maslul, moliftele de
iertăciune, dezlegarea) și magico-ritualice (descântecele308, deschiderea
cărților sfinte) puteau grăbi moartea, atunci când aceasta era inevitabilă.
Alte acte de ușurare a morții erau: cererea iertării, de către
muribund; așezarea acestuia pe pământ, pe cojoc sau în barcă, dacă a
fost pescar309, mutarea acestuia din pat pe masă.310
O credință culeasă de la ucrainenii din Letea, dar cu corespondent
și în cultura tradițională românească, spune că niciodată să nu pui pe foc
lemnele de la căruță și de la jugul boilor, deoarece te vei chinui la moarte
cum s-au chinuit animalele când au tras la acestea. La fel, nu se ardeau
unelte gospodărești din lemn precum toporul (coada sa), făcălețul etc.
De aceea, în caz de prelungire a chinurilor morții, se puneau sub capul
muribundului jugul boilor sau alte unelte, considerate a fi arse de
respectivul în timpul vieții.311
După moarte, urma pregătirea mortului pentru ultimul drum. În
acest context avea loc scalda rituală, realizată de persoane de același sex
cu decedatul, din familie sau din sat. Acesta era spălat afară, pe iarbă, în
albie sau troacă. Scalda putea lipsi, dacă respectivul murea în două zile
după săvârșirea Maslului, spălându-i-se doar obrazul cu agheasmă.
În apă se puneau flori, bani, apă sfințită. În unele sate apa se
tămâia de un membru al familiei.312 Se spunea că mortul trebuie să fie
curat când trece pe la vămi. Unele femei pricepute furau apă din scalda
mortului pentru a o folosi la vrăji puternice de legare magică sau de
îmbolnăvire.
Apa de la mort se arunca sub gard, în grădină, la loc curat, la loc
ferit sau se îngropa, uneori lângă un pom. În unele sate, peste locul unde
s-a aruncat apa se punea albia cu gura în jos și se ținea aşa trei zile.313 La
Niculițel, albia se așeza cu gura în jos și se tămâia. Timp de trei zile se
308

309
310
311
312
313

Îl descânta o babă, omul ori se liniștea ori murea (localitatea Casimcea); Ion
Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 182.
Ibidem, p. 181.
(localitatea Casimcea), Ibidem, p. 183.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
(localitatea Peceneaga), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 184.
Se pare că era ținută așa, ca să nu se strigoizeze mortul, să nu treacă nimeni
peste ea dacă este cu gura în sus. (localitatea Luncavița). Ibidem, p. 186.
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tămâiau şi hainele cu care a fost îmbrăcat mortul.314 La Satu Nou, scalda
mortului se arunca la gard și timp de trei zile se ținea albia cu fața în jos,
apoi aceasta se ridica la pomana de trei zile.315
Practici similare apar şi la ucraineni, apa mortului fiind în general
îngropată într-un loc neumblat. Cei care spălau mortul primeau câte un
prosopel (din in, bumbac, felemen) şi săpun de casă. Urmau pregătirile
necesare organizării înmormântării şi pomenirilor (tăierea animalelor,
prepararea colacilor şi a colivei etc.). Se coceau colaci împletiţi în două
(trei pentru preot, doisprezece pentru poduri, şase pentru steaguri, şase
pentru cei cară sicriul, doi pentru cei care duc capacul, doi pentru coşuri,
în jur de 30 colaci pentru drumul înspre groapă).
În satele româneşti se modela toiagul,316 din lumânări puse cap la
cap, de lungimea decedatului. Acestea se lipeau şi se puneau pe o
farfurie în formă de colac sau spirală. El era aprins, pentru a-i lumina
mortului drumul la vămi.317
Toiagul se aşeza în coșciug (pe pieptul mortului ori pe icoana care
se așează pe pieptul mortului) sau în camera mortului (pe locul unde a
murit omul, unde trebuia să ardă încă trei zile după ce avea loc
înmormântarea318).
Momentul aprinderii toiagului diferea de la sat la sat: după scaldă;
înaintea slujbei de înmormântare; în timpul slujbei de înmormântare sau
în anumite momente cheie (Stâlpii, prohodul)319; după slujba de
înmormântare.320

314
315
316
317
318
319

320

Sursă orală: E. J. (Niculițel, 1975).
Sursă orală: A. I. (Satu Nou, 1975).
Localitățile C.A. Rosetti, Niculițel, Luncavița, Valea Nucarilor, Visterna
(localitatea Peceneaga), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 191.
(localitatea Valea Nucarilor), Ibidem, p. 192.
La Casimcea se aprinde în casă cât citește preotul Stâlpii și la biserică când îl
prohodește, iar la Chilia Veche stă aprins tot timpul slujbei. La Peceneaga,
toiagul se aprinde cât îi citește preotul stâlpii. Se aprinde la biserică, se taie
apoi din el două bucățele din care se face o cruce care se lasă pe pieptul
mortului. Ibidem, p. 192 – 193.
La Casimcea se tămâiază cu el patruzeci de zile la mormânt. La Luncaviţa şi
C.A Rosetti el ardea timp de trei zile pe locul unde a murit persoana. Ibidem,
p. 193.
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Secvenţele ritualice dinaintea înmormântării existente în cele două
comunităţi abordate în acest demers sunt pregătirea colivei, acoperirea
oglinzilor sau jocurile de priveghi.
În ceea ce priveşte pregătirea şi consumarea colivei, aceasta
răspundea unor cutume generate de anumite structuri mentalitare.
„Bunica mea (n.r. – născută în jurul anilor 1870 - 1880) a zis că e păcat să
îmbogăţeşti coliva. Dacă vrei, fă nişte biscuiţi şi pune împrejur. Iisus a zis că
pentru sufletului lui să se facă colivă şi să dea mai mult la copii. Nu e bine să iei
coliva cu furculiţa.”321
Când mortul era întins pe laviţă, se acopereau oglinzile din casă.
Alţii le ţineau astfel timp de 40 de zile, cât se spunea că stă sufletul
acasă. Se credea că în caz contrar, sufletul mortului ar rămâne captiv în
acea suprafaţă – punte între lumi.322
Dacă ochii mortului rămâneau deschişi, exista credinţa că mai
moare cineva din familie.
Priveghiul / avégl’iu (aromâni) / végl’u (meglenoromâni) / na
pohoron (ucraineni) constituie o stare de veghe mitico-rituală cu tente
pre-creştine. Această vigilie nocturnă este un rit de iniţiere, pregătind
integrarea decedatului în categoria moşilor şi strămoşilor. Nu poate fi
exclusă din structura privegherii componenta ludică, având ca atribute
oferirea alimentelor ritualice323, mascarea rituală324, violenţa / pedepsirea
prin lovituri de curea şi erotismul / sărutul.

321
322

323

324

Sursă orală: A. C. (Letea, 2011 - 2013).
Despre oglindă s-a spus că este contactul dintre două lumi, cea reală şi cea
oglindită, identică, dar inversată din perspectiva orizontalităţii. Nu este
vorba despre acea lume de dincolo, ci despre o lume potenţial reală, care
poate absorbi energii. De aceea, nici nou-născutul nu era lăsat să se
oglindească, de teama de a nu-şi pierde sufletul sau, mai apoi, prin
resemantizarea credinţei, pentru a nu deveni uşuratic.
La Horia, în noaptea de priveghi, participanții erau serviți cu călăvie (pâine
proaspătă coaptă pe vatră și stropită cu vin). După acest moment, nimeni nu
mai avea voie să plângă.
Veneau uneori tinerii, mascați, la unii din morți, la care vroiau ei (localitatea
Chilia Veche), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 196.
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Funcţia priveghiului este pe de o parte apotropaică325, iar pe de
altă parte, aceea de a asigura continuitatea ontologică, unind cele două
planuri ale existenţei: fizică şi cea spirituală.326 Priveghiul are şi o funcţie
rememoratorie, în acest moment fiind aduse în discuţie calităţi şi defecte
ale defunctului sau întâmplări hazlii din existenţa acestuia.
Unul dintre jocurile de priveghi era Țigănușul, practicat în sate de
români precum C.A. Rosetti sau Valea Nucarilor. La Horia se jucau
Curelușa și Șașca.
La ucraineni, la priveghi se performau mai multe jocuri, printre nu
lipseau garagaţa sau nitociché. Se tăiau beţişoare, se despicau în două şi le
spuneau garagaţă. Aşterneau în casă un ţol şi formau un cerc. Se
aruncau beţişoarele, în funcţie de cum cădeau acestea apăreau trei
situaţii: pan (boier), ţigan sau garagaţă. Dacă era de Garagaţă, cel care le
arunca primea bătaie la palme cu cureaua, harațea / cu foc sau tecla /
moale. Perechile mai jucau nitociché (legături cu aţă). Dacă aţa se
dezlega, se sărutau, dacă nu, primeau curele la palme.
O altă formă de joc consta în manipularea cadavrului, prin legarea
anumitor părți cu sfori, prin acționarea acestora dând impresia mișcării
voluntare sau ridicării mortului.
Petr Grigor'evič Bogatyrev a cercetat în studiul Les jeux dans les
rites funèbres en Russie subcarpathique acest tip de acte, denumite figl'evati
(amuzament cu sau alături de mort), care puteau consta chiar în
suspendarea totală sau parțială a decedatului. Etnograful combate ideea
Katerynei Hrushevs'ka327, care afirma că acestea forme de manifestare
ritualico-ludică sunt rituri legate de trezirea mortului, și aduce date
etnografice care argumentează ideea că prin aceste practici se încerca
păcălirea sau sperierea morții ce ar fi putut atinge și alți membri ai
familiei328.

325

326
327

328

Pentru a nu permite pătrunderea spiritelor rele şi pentru a preveni o posibilă
strigoizare.
Lucia Berdan, op. cit., p. 184.
Kateryna Hrushevs'ka, Z prymityvnoi kul'turi, Kiev, Vseukrains’ka akademiia
kul'turno-istorichna komisiia, 1924, pp. 107 – 108.
Petr Grigor'evič Bogatyrev, „Les jeux dans les rites funèbres en Russie
subcarpathique” în Le Monde Slave, Paris, tom IV , Nr. 11, 1926, pp. 196 – 224.
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La români, în unele sate, priveghiul se termina cu Cântecul funerar
Zorile sau Cântecul Bradului. În spațiul dobrogean acest act magic
verbal a fost documentat în foarte puține localități330, posibil adus în
diverse etape de colonizare sau migrare. Zoreau trei femei, dimineața,
când se revărsau zorile sau se cânta la miezul nopții și în zori, toate
zilele cât stătea mortul în casă.
Cântecul Zorilor este un element de inițiere a mortului pentru
lumea de dincolo.
329

Ultimul drum
Momentul scoaterii mortului din casă este dublat de gesturi
ritualice sau ceremoniale, având ca scop de cele mai multe ori,
împiedicarea unei noi morți în acea gospodărie.
Mortul ieșea întotdeauna cu picioarele înainte. Atunci se spărgea o
cană, o oală sau un castron din lut de prag, ca să nu mai moară repede
cineva din casă.331 Același gest era interpretat la Visterna ca necesar
pentru a nu pleca norocul din casă.332
De asemenea, se punea podul sau puntea, peste care trecea sicriul.
La Luncavița se așezau peste prag pe un țol o cană, o strachină și pomul,
pentru ca sicriul să fie trecut peste acestea când cei ce-l poartă îl scot din
casă. Acestea erau date de pomană. La Peceneaga, coșciugul se așeza în
curte pe două scaune, iar sub ele se punea o țoală din lână și o pernă
care se dădeau de pomană unui străin.333 În unele sate, la scoaterea din
casă, coșciugul se trântea de trei ori de prag.334
În localitatea C.A. Rosetti, dacă omul murea departe de locul de
origine, în momentul în care acesta era adus în sat, tot drumul se stropea
cu apă, înaintea mortului. Bătrânii spuneau că drumului decedatului va
329
330

331
332
333
334

Zorile sunt reprezentări ale zeițelor torcătoare a destinului.
Conform Răspunsurilor la chestionarele Atlasului Etnografic Român s-au
consemnat informații privind existența acestor cântece în Dorobanțu și
Topolog. Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 198. Etnomuzicologul Emilia
Comișel a cules un astfel de cântec funebru din satul Ostrov în 1977.
Sursă orală: G. P. (Alba, 1994).
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 203.
Ibidem, p. 204.
(localitatea Visterna), Ibidem, p. 205.
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fi lin ca apa și că prin practicarea acestui gest ritualic nu va dispărea
mana grădinilor pe care alaiul funebru le-ar fi întâlnit în cale335.
La ucraineni, se punea la prag primul pod sau drumul mortului (țol,
pernă, farfurie, colăcel), peste care trecea mortul, apoi închideau ușile
(Letea), se spărgea un vas (Chilia Veche, Crișan) sau se arunca cu orez
(Crișan). De asemenea, se lovea sicriul de trei ori de pragul casei (Sfântu
Gheorghe, Letea), acest moment ritualic numindu-se prosceaisa u haté.
Mortul îi cerea iertare casei pe care o părăsește, prin intermediul celor
care cară sicriul.
De la ieșirea din casă și până la groapă, aveau loc mai multe
momente de oprire temporară a alaiului funerar. Aceste opriri se
numeau în satele românești hodineli (Niculițel), odihneli (Peceneaga,
Trestenic), opriri (Casimcea, Cârjelari, Chilia Veche), opreli (Visterna),
poduri (C.A. Rosetti, Dorobanțu, Iulia, Sabangia), podurele (Visterna),
vămi (Visterna, Iulia, Sabangia) etc.
Numărul lor varia de la o localitate sau o familie la alta, în funcție
de puterea economică și de distanța dintre casă, biserică și cimitir. Vă
prezentăm în acest sens câteva exemple: la Casimcea erau trei opriri, la
Cârjelari șase, la Dorobanțu nouă, la Trestenic doisprezece sau șase
odihneli cu doisprezece sau șase capete (colăcel, batistă și lumânare)336,
la Visterna doisprezece podurele, la Sabangia doisprezece sau douăzeci
și patru de poduri (colăcel, șervet, o bucată de pânză cât mâneca sau o
pereche de mâneci; țol și pernă la ușa bisericii)337, la Iulia douăzeci și
patru de vămi.
Se oprea la răscruci, la porțile rudelor, în fața fântânilor etc. Atunci
se citeau Evangheliile, se aruncau bani, să aibă mortul cu ce plăti la
vămi, și se împărțeau podurile sau capetele.
La ucraineni, alaiul funerar era anunţat de bătăile de clopot: de trei
ori, când ieşea din casă, la fiecare pod câte o dată, când ieşea de la
biserică de trei ori. Alaiul mortului se diferenţia în funcţie de vârstă şi
stare civilă: dacă era bătrân se foloseau patru steaguri (procesiîi), cruce
(hrest) şi felinar (fenar), iar dacă era copil mergeau doar două steaguri,
felinar şi cruce. Înaintea mortului mergea icoana, urmată de crucea
335
336
337

Sursă orală: V. R. (C.A. Rosetti, 2015).
Sursă orală: M. C. (Trestenic, 1988).
Sursă orală: F. G. (Sabangia, 1976).
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mortului, apoi crucea de la biserică, felinarul şi steagurile. Decedatul se
ducea pe nosălcă, de bărbaţi sau de femei în funcţie de sexul acestuia. Se
obişnuiau doisprezece Evanghelí (Evanghelii – opriri, unde se oferea un
prosopel și un colac) la colţuri şi intersecţii, iar dacă drumul era scurt, se
dublau podurile (se dădea de pomană dublu).
Dintre practicile rituale de la mormânt amintim pecetluirea gropii
săvârșită de preot, prin semnul crucii pe cei patru pereți, și aruncarea
găinii peste groapă sau datul găinii de pomană.
Găina este în mentalitatea tradițională o pasăre psihopompă,
ajutând sufletul să ajungă în Rai. În unele sate de români se spunea că
găina scurmă și face fântână mortului.338
La ucrainenii din Letea se credea că găina scurmă şi face drum
mortului / Rozhrebaiti doroşcu. Găinii îi erau spălate picioarele şi era
legată cu un prosopel. Ea era oferită de obicei rudelor.
În ambele comunități se credea că sufletul defunctului stă
patruzeci de zile de la moarte aproape de casa lui. De aceea se punea
lângă fereastră un colăcel, sare, o căniţă cu apă. Tot atât timp se tămâia
mormântul.

Ofrande în riturile funerare
Dintre ofrandele oferite pentru asigurarea călătoriei celeste a
sufletului și pentru menținerea liniștii celui dispărut amintim podurile,
pomul de înmormântare, pomenile, capetele de colaci.
Pomul mortului comportă mai multe semnificații: soț postum
pentru cei necăsătoriți, element care protejează sufletul (îl umbrește339, îl
hrănește prin aluaturile rituale agățate340) și îi asigură accederea la cer. El
apare preponderent în localitățile în care se obișnuia realizarea pomului
sau bradului de nuntă.
338
339

340

Sursă orală: G. P. (Alba, 1994).
„Pomul mortului se face să odihnească sufletul la umbră.” Sursă orală: M.
M. (Văcăreni, 2008).
„Se fac nouă colăcei, cât de mici, înșirați pe o ață. Când se pune pomul, se dă
din ei câte o bucățică. Se zice că din ei mănâncă mortul prima dată.” Sursă
orală: G. P. (Alba, 1994).
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El se numește brad341 pentru morții tineri (copii, flăcăi, fecioare,
necăsătoriți) și pom pentru ceilalți morți. Se spunea că pentru cei bătrâni
nu se mai face brad pentru că îl au pe cel de la nuntă.342
Bradul / pomul se împodobea cu un ștergar, hârtii colorate,
oglindă, batistă, cană, șervet, cămașă sau rochie.343 Pe lângă acestea, se
puneau și copturi ritualice precum: nouă colăcei (Alba), nouă porumbei
(Dorobanțu), scărițe (Parcheș, Rachelu344), covrigi.
Bradul era purtat de un băiat sau fată, care aveau o ghirlandă sau
o floare de beteală în piept, ca și cum ar fi mirele sau mireasa celui
mort.345 În majoritatea cazurilor pomul se făcea la înmormântare, dar în
unele sate acesta se făcea și la unele pomeni (Niculițel, Sabangia,
Dorobanțu – la înmormântare și patruzeci de zile; Casimcea – la
înmormântare, douăzeci și patruzeci de zile obligatoriu, apoi la celelalte
pomeni dacă familia dorea și putea).
Pomul se punea pe mormânt, la capul mortului, lângă cruce
(Trestenic) sau era adus acasă și dat persoanei care a primit puntea (C.A.
Rosetti). Alte ofrande ale mortului constau în obiecte puse în sicriu:
obiecte de identitate creștină (icoană, cruce din toiagul mortului346),
banul mortului347, flori, obiecte de toaletă348, pernuța cu părul femeii
căzut la pieptănat în timpul vieții, măsura pentru coșciug349, stuf.350
341

342
343
344

345
346

347

348

349

Chiar dacă în esență este un pom fructifer (zarzăr, gutui etc.), cu sau fără
rădăcină. Uneori poate fi doar o creangă.
(localitatea Casimcea), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 199.
Aceste ofrande erau luate de cel ce ducea pomul.
„Se crede că pe acea scară se suie omul să mănânce.” Surse orale: C. N., I. N.
(Rachelu, 1979).
(localitățile Casimcea, Peceneaga), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 200.
Gestul ofrandelor de factură religioasă este practicat din credința că
decedatul va fi astfel cunoscut că este creștin (Peceneaga). Ibidem, p. 212.
Bani în buzunarul hainei mortului, pentru vămi (Casimcea); un ban găurit
legat la deget cu ață roșie (Peceneaga). Ibidem, pp. 211 – 212.
Pieptenele (Sfântu Gheorghe, Visterna), foarfecele (Visterna), săpunul și
pieptenul folosite pentru toaleta mortului puse sub pernă să le ia mortul cu
el, deoarece nu e bine să rămână în casă (Casimcea). Ibidem, p. 212.
Măsura pentru sicriu și groapă (băț, nuia, trestie, ață) se arunca în groapă
sau se punea în coșciug, să nu mai moară și altcineva. E a mortului și trebuie
să o ia cu el (Peceneaga, Casimcea etc.), Ibidem, p. 194.
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Alte obiecte erau puse în mormânt, peste sicriu: bani, flori, un
pumn de țărână, măsura mortului, stuf, sticla în care a fost apaosul cu
care s-a stropit mortul.
Un alt tip de ofrandă constă în oferirea, după înmormântare, a
capului de colaci351 compus din colacul mare (capul propriu-zis), doi
colăcei, prescurea și încă nouă colăcei care se împart în seara
înmormântării.352 Până la patruzeci de zile trebuie să i se facă mortului
nouă capete. La înmormântare i se fac două, restul se repartizează în așa
fel încât până la sorocul de 40 de zile să se completeze numărul
stabilit.353
Rânduiala pomenilor
Pomenirile sunt legate de resetarea măsurării timpului în cadrul
existenței postume, dar și de calendarul sărbătorilor cu componente ale
cultului morților (sărbători denumite moși). Dacă în primul context
pomenirea este personalizată unui anumit decedat, în cel de-al doilea
vorbim despre o pomenire colectivă, a morților familiei, neamului sau
comunității. O situație aparte apare în momentul oferirii pomenii din
timpul vieții.
La românii din diferite sate din județul Tulcea, pomenile se făceau
și se mai fac încă la trei zile, nouă zile, douăzeci de zile, patruzeci de zile,
trei luni, șase luni, nouă luni, un an, din an în an până la șapte ani. Cele
mai importante sunt cea de la trei zile, patruzeci de zile, un an și șapte
ani.
Rânduiala acestor pomeni cuprindea anumite tipuri de copturi,
alimente sau obiecte oferite celor în viață pentru amintirea și cinstirea
celui decedat. Se ofereau, în funcție de sat354:
 la trei zile – călăvie (turtă însemnată cu pristornicul), trei capete
și mâncare (Cârjelari);
350
351

352
353
354

pentru a putrezi corpul mai ușor (C.A. Rosetti, Luncavița), Ibidem, p. 213.
Pentru înmormântare se fac două capete, unul al zilei când a murit omul iar
al doilea este capul de trei zile, când a fost îngropat mortul.
(localitatea Casimcea), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 224.
(localitatea Peceneaga), Ibidem, p. 225.
Ibidem, pp. 231 – 233.

https://biblioteca-digitala.ro

118

Alexandru CHISELEV

 la nouă zile (sorocul de nouă zile) – cap de colaci, colivă, un abur
(mâncare caldă) (Casimcea); haine și colaci cu lumânări
(Peceneaga);
 la douăzeci de zile – cap de colaci, colivă, un abur pentru câteva
persoane, haine, un pom (ca la înmormântare, însă fără prosop
– este al doilea pom oferit în context funerar) (Casimcea);
 la patruzeci de zile (panaghie) – pom, fără prosop (al treilea),
haine, panaghia355, colivă și două capete de colaci (Casimcea);
pat, masă, două scaune, cuvertură, mâncare (Cârjelari);
panaghia, colivă, mâncare, masă cu scaune și pom împodobit, o
creangă de zarzăr sau gutui și o cană, șervet, oglindă, rochie sau
cămașă (Peceneaga);
 la trei luni – cap de colaci, colivă, mâncare, cine poate face din
nou pom (Casimcea); mâncare împărțită prin vecini (Cârjelari);
 la șase luni – cap de colaci, colivă, mâncare, cine poate face din
nou pom (Casimcea); mâncare împărțită prin vecini (Cârjelari);
Parastasul, Colacul Mare, mâncare, colivă (Peceneaga);
 la nouă luni – ca la trei și nouă luni;
 la un an – ca în ziua înmormântării (Cârjelari); uneori masă;
 din an în an până la șapte ani – cap de colăcei și colivă, pom,
cine putea (Casimcea); colaci cu lumânări (Peceneaga);
 la șapte ani – două capete de colaci cu rânduiala lor, colivă
(Peceneaga), cap de colaci, colivă, pom, cine putea (Casimcea).
Un alt aspect îl constituie pomana de apă. Timp de patruzeci de
zile de la moartea unui membru al familiei se căra apă la vecini. De Joia
Mare se cărau una sau două căldări cu apă la un om neputincios, pentru
morții familiei.356
Prin unele sate se obișnuia umplutul mesei, o pomană legată de
masa dată la înmormântare sau de cei vii pentru pomenire după ce vor
muri. La Iazurile, masa dată se umplea timp de trei ani. Se puneau patru
colăcei la fiecare colț al mesei, se așezau două prosoape iar la mijloc un

355

356

Pâine dreptunghiulară din care o parte se dă rudelor, iar din ce rămâne se
face anafură.
(localitatea Casimcea), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 234.
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capăt357. Dacă cei care ofereau masa erau încă vii, o umpleau în fiecare an
numai dacă doreau iar după moartea acestora masa era umplută de cei
care îi pomeneau. La pomana de umplutul mesei se fac două colive, una
se pune pe masă și din cealaltă se gustă. Se dau și patruzeci de ridicături
(colăcei) pentru cei veniți la pomană.358 La Enisala umplutul mesei se
făcea timp de șapte ani, indiferent dacă a fost oferită de o persoană în
viață sau la mort.359
La aromâni rânduiala pomenilor era următoarea: în ziua
înmormântării (tu dzua di-ngrupari) sau la trei zile (tu treili dzăli) , la o
săptămână (tu ună stămănă), la nouă zile (tu nauăli dzăli), la douăzeci de
zile (tu yinyiţ dzăli), la şase săptămâni (tu şasili stămăn'i), la trei luni (tu
trei meşi), la şase luni (tu şasi meşi), la un an (tru an), la un an şi jumătate
(tru un an ş-giumitati), la şapte ani (tu şapti an'i), la anumite sărbători din
cursul anului (tră Vaiu, la Gioia mari, la Paşti, la ayiu Өeodoru, tră Râsalii).
Și în comunitățile de ucraineni pomenile urmau o rânduială
strictă: la înmormântare, la nouă, douăzeci (mai restrâns), patruzeci de
zile, trei, şase luni, un an, apoi an de an până la șapte ani. La pomană se
puneau pe masă un pahar cu apă, coliva, un pahar cu vin și câte puțin
din fiecare fel de mâncare. Mâncarea citită era pusă înapoi în cazan.
La patruzeci de zile sau la un an se dădea, pentru o pereche de
tineri: o masă, două scaune, găleată, cană, un covoraş sub masă, lampă,
iconiţă, candelă, farfurii, castron, linguri, furculiţe, haine. Exista şi
obiceiul să se dea acum de pomană pentru ambii membri ai familiei, iar
dacă unul dintre aceştia mai trăia, obiectele se puneau separat pe scaun,
pentru sănătatea acestuia.
Exista şi cutuma chemării unui număr fix de participanţi pomana
de patruzeci de zile: patruzeci de persoane, cărora li se ofereau patruzeci
de colaci şi patruzeci de prosoape360. Când se primea de pomană se
spunea Spabeti / Mulţumesc şi/sau Ţarstvo nebesvono / Dumnezeu să-l
ierte!

357

358
359
360

Trei colaci unul peste altul și apoi trei prescure, iar în vârf un măr și o
lumânare.
Iazurile.
Sursă orală: I. M. (Enisala, 1981).
Sursă orală: F. A. (Caraorman, 2011).
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La români, pe lângă pomenile legate de împlinirea unui anumit
număr de zile de la moartea unei persoane, există sărbători cu elemente
legate de cultul morților, când se împart anumite alimente sau obiecte:
de Crăciun (gâlbași și foi calde / gogoși – Casimcea; sarmale și foi –
Peceneaga), de Mucenici (patruzeci de colăcei sau mucenici), de Ziua
Crucii, la Florii, de Joia Mare (colăcei cu lumânări și colivă – Casimcea),
la Joia Mare și în toate joile până la Ispas (colaci, foițe, biscuiți –
Peceneaga), de Sâmbăta Morților (colivă – Casimcea, Peceneaga), la
Înălțare (colivă – Casimcea), de Sâmbăta Rusaliilor sau Moșii de vară
(pomană de vase, căni de moși cu apă, lumânare, străchini cu orez, colac
cu lumânare și o lingură de lemn – Casimcea), în sâmbetele din Postul
Mare361 (colivă, prescuri, vin – Casimcea), de Paști (pască, cozonac, ouă
roșii), de Paștele Blajinilor sau al Morților, de Rusalii, la sărbători ale
sfinților sau la onomastica morților, de praznicul casei, de hramul
bisericii (numai pentru ctitorii răposați, un abur, colivă).362
Se mai putea oferi pomană și în alte contexte precum: visarea
mortului, sfințirea unei fântâni (colacul fântânii, colivă, mâncare,
băutură – Casimcea), toamna, când dădeau fructele în pârg. Se împărțea
la biserică, la cimitir, acasă, pe drum, în vecini, lângă fântâna din drum,
la troițe etc.
3.5. PRACTICI MAGICE CALENDARISTICE
Riturile calendaristice
Riturile calendaristice transformă simbolic timpul monoton și
ireversibil într-unul ritmat și ciclic, astfel încât elementele impredictibile
ale curgerii vremii sunt înlocuite cu elemente previzibile, controlabile și
influențabile din momentele de prag ale anului.
Mihai Coman afirmă că cele mai multe dintre riturile
calendaristice sunt legate de schimbarea crugului, adică de finalizarea și
începerea unui nou ciclu (solar, lunar, ocupațional).363 De altfel, sistemul
361

362
363

„În primul an, te duci în post cu capete și colivă în fiecare sâmbătă și citești
mortul.” Sursă orală: M. M. (Văcăreni, 2008).
Ion Ghinoiu (coord.) op. cit., p. 237.
Mihai Coman, op. cit., p. 167.
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sărbătorilor din timpul anului apare ca un ansamblu de calendare legate
de anumite ocupații și meșteșuguri, zone sau etaje climatice, suprapuse
calendarului creștin și celui oficial.
Fiecare tip de calendar ocupațional are, la nivelul mentalității
populare, o sărbătoare de tipul Anului Nou364, de începere a activităților
(ex: Mucenicii – Anul Nou Agrar, Sfântul Gheorghe – Anul Nou
Pastoral, Alexiile sau Blagoveștenia – Anul Nou Piscicol etc.).
În general, în structura oricărei sărbători de prag se observă trei
perioade caracterizate prin rituri diferite. Dacă aplicăm clasificarea lui
Theodore Gaster365 privind familiile de rituri de trecere și teoretizările lui
Ion Ghinoiu privind cultura tradițională română, putem creiona
următoarea schemă ritologică generală:
 perioada care precede sărbătoarea, cu un echilibru precar între
lumea reală și cea imaginară366. Se caracterizează prin aplicarea
riturilor de mortificație367 (ex: începerea posturilor alimentare sau
abstinențelor sexuale), riturilor apropaice și de propițiere;
 pragul propriu-zis, cu rituri de ispășire368 (ceremonii de
purificare, sacrificii, denunțarea păcatelor, alungarea spiritelor
rele prin zgomot, arderea unor efigii ale răului), rituri de
învigorare369 (punerea în scenă a luptei dintre bine și rău, prin
364

365

366

367

368

369

În structura acesteia intră câteva aspecte rituale, dintre care amintim:
priveghiul nocturn anterior zile respective, sacrificiul și ofranda, inițierile,
consumarea unor alimente rituale, practicile divinatorii și de propițiere în
legătură cu activitatea respectivă.
Theodore Gaster, „Seasonal Ceremonies”, în Mircea Eliade (coord.), op. cit.,
Vol. XIII, pp. 148 – 150. apud Mihai Coman, op. cit., p. 167.
Această lume este guvernată de anumite divinități, care ajung la momentul
senectuții, puterile divine le sunt slăbite, iar maleficul poate pune stăpânire
pe întreaga lume. Acest fapt determină o criză, sursa generatoare a riturilor
performate în perioada următoare.
Acestea au rolul de a conștientiza criza la nivel mentalului comunității. Se
poate spune că ele sunt rituri preparatorii, pentru viitoarea renaștere a
anului.
Prin acestea se încerca „exorcizarea” elementelor impure, care ar putea
perturba finalitatea ciclului, pentru a scăpa de vina individuală sau
comunitară.
Se reafirmă ordinea socială întreruptă prin rituri de inversiune.
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apariția măștilor, purificarea personală înainte de sărbătoare),
rituri de bucurie370 (ospăț comun), rituri de propițiere (urări
tradiționale, alimente rituale oferite ca ofrande pentru morți sau
reprezentări mitice) și de divinație (aflarea viitorului: ursitul,
preziceri meteorologice sau ocupaționale etc.);
 perioada care urmează sărbătorii, caracterizată prin rituri de
învigorare (de statutare a echilibrului refăcut), de profilaxie și de
purificare (fumigații, stropirea cu apă sfințită).
Această schemă trebuie particularizată pentru fiecare sărbătoare în
parte371, mai ales în momentul alegerii perioadei de referință pentru
anumite cicluri de renovare.
De exemplu, etnologii au considerat ca un întreg perfect simetric
ciclul de doisprezece zile, dintre Crăciun și Bobotează, având ca prag
Anul Nou și denumit ciclul sărbătorilor de iarnă.372 Este posibil însă ca în
acest caz să avem o suprapunere a mai multor cicluri de trecere, care s-au
agregat, în timpuri diferite, pe finalul și începutul de an calendaristic
oficial.
Cert este faptul că pentru fiecare sărbătoare majoră a acestei
perioade, se pot descifra mai multe familii de rituri similare. Înaintea
Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei erau ținute zilele de Ajun (24
decembrie, 31 decembrie, respectiv 5 ianuarie)373, urmate de sărbători
nocturne sau priveghiuri374, cu sacrificii375, alimente rituale preparate și

370
371

372

373
374

375

Prin aplicarea lor se jubilează renașterea rituală a divinității.
Ele pot lipsi, pot fi inversate față de desfășurarea naturală, pot fi disimulate
în alte categorii de rituri sau pot prezenta doar unele reminiscențe și astfel
pot fi confundate cu alte rituri.
Ion Ghinoiu afirmă că în mentalitatea arhaică populară, ciclul sărbătorilor
de iarnă corespunde cu ciclul sărbătorilor de renovare a anului, începând
şi terminându-se cu sărbători importante (Crăciunul şi Boboteaza),
prefaţate de ajunuri. Cele 12 zile ale ciclului se pare că reprezintă o
reducere simbolică a anului solar de 12 luni, o concentrare a timpului încât
o zi să echivaleze cu o lună.
Rituri de mortificație.
Acestea sunt trei dintre cele 17 sărbători nocturne, reminiscențe ale
calendarelor lunare.
Rituri de ispășire.
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ospățul comun376. La fiecare dintre sărbători sunt performate acte de
asigurare a norocului și de alungare a răului (colindatul cu sau fără
măști în perioada Crăciunului; colindele cu măști, uratul, semănatul,
sorcova de Anul Nou; umblatul cu Chiraleisa377 în ajun de Bobotează). Se
pot observa aspecte legate de cultul morților și practici de purificare a
spațiului, augurale sau de divinaţie.
Pe de altă parte, apare fenomenul de interferență a riturilor de
trecere cu cele magice. Astfel, unele gesturi pot fi încadrate în mai multe
categorii de rituri. De exemplu, postul poate constitui un rit de
mortificație (într-un cadru temporal ce poate face obiectul unui ciclu de
renovare), dar și unul apotropaic, de apărare împotriva unor boli, de
purificare fizică și spirituală.
În ceea ce privește corespondența dintre riturile calendaristice și
miturile cosmogonice, la nivelul antropologiei și istoriei religiilor există
mai multe forme de interpretare. Antropologii ritualiști (Robertson
Smith) afirmă că miturile cosmogonice constituie o versiune
desacralizată a riturilor de trecere sezoniere, pe când adepții modelului
fenomenologic (Mircea Eliade) consideră riturile calendaristice o
transfazare scenică a miturilor cosmogonice378.
Sărbătoarea și elementul carnavalesc
Științele sociale definesc sărbătoarea ca o celebrare ciclică, alcătuită
dintr-o serie de forme rituale și de evenimente, care îi afectează, în mod
direct sau indirect, pe toți membrii comunității și care arată, în mod
implicit sau explicit, valorile, ideologia și concepția despre lume
împărtășite de membrii unei comunități379.
376
377

378
379

Rituri de bucurie.
Grupuri de 4-5 băieţi curaţi sau flăcăi înconjurau casele, grajdurile, holdele,
sunând din clopoţei şi tălăngi, rostind: Chiraleisa,/Spic de grâu,/Până-n
brâu,/Roade bune,/Mană-n grâne! Se pot descifra funcţia iniţială apotropaică şi
cea fertilizatoare. Formula Chiraleisa provine din grecescul χύριε ελέησον /
Kir Eleison (Doamne, miluieşte!).
Mihai Coman, op.cit., p. 171.
Alessandro Falassi, „Festival” în Thomas A. Green (coord.), Folklore: An
Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art, Vol. I, Santa Barbara,
ABC-Clio Inc, 1997, p. 296.
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Sărbătorile, diferite ca manifestare și ceremonial, prezintă câteva
elemente comune și anume380:
 Ele instaurează o ruptură de timp (printr-o fixare clară într-un
calendar) și spațiu (predilect sau prestabilit);
 Ele presupun o performanță publică;
 Ele implică distracția și ludicul;
 Ele legiferează temporar excesul (alimentar, sonor și verbal,
comportamental, figurativ).
Alessandro Falassi descifrează în structura sărbătorii mai multe
familii de rituri381:
 Rituri de sacralizare, pentru a valoriza spațiul și timpul
sărbătoresc;
 Rituri de purificare, pentru a alunga forțele malefice în afara
comunității sărbătorești;
 Rituri de trecere, pentru a marca trecerea de la un stagiu la altul
pentru anumite categorii care finalizează tranziția în cadrul
acestei sărbători;
 Rituri de inversiune, pentru a marca opoziția dintre viața reală și
cea sărbătorească (deghizări, travesti, dramatizări etc.);
 Rituri de etalare ostentativă a elementelor simbolice;
 Rituri de consum ostentativ, pentru a stimula bogăția (alimente
și băuturi tradiționale și / sau rituale);
 Dramatizări ritualice, prin care sunt puse în scenă anumite
narative mitice;
 Rituri de schimb (schimburi de daruri, vizite reciproce;
distribuirea de bunuri pentru cei săraci etc.);
 Rituri de competiție, prin jocuri, pentru a recrea simbolic ierarhii
în comunitate;
 Rituri de devalorizare, pentru a marca ieșirea din timpul festiv și
pentru a opri comportamentele sărbătorești;
Carnavalul reprezintă o teatralizare parodică și dinamică a
realității, printr-o exacerbare a anormalității, văzută ca abatere sau
suspendare de la normele comunității (inversarea ordinii, mascarea,
excesul, comportamentul promiscuu, ridiculizarea defectelor etc.). Cu
380
381

Mihai Coman, op. cit., p. 217.
Alessandro Falassi, op. cit., p. 298 – 302.
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toate acestea, carnavalul este ancorat într-un calendar al sacralităţii, iar
toată perioada orgiastică prefaţează o perioadă restrictivă, punând în
balanţă păcatul cu salvarea sufletului, hiper-sexualitatea cu abstinenţa,
îmbuibarea cu cumpătarea etc.382
În spațiul nord-dobrogean nu există manifestări de sine stătătoare
de tipul carnavalului, însă putem descifra anumite elemente carnavalești
în structura unor obiceiuri din proximitatea Lăsatul Secului de Paște și
din perioada Crăciunului sau Anului Nou.
Un exemplu elocvent este obiceiul Melanka, practicat în
comunităţile de ucraineni de Anul Nou pe stil vechi, care prezintă
caracteristici carnavaleşti: inversarea ordinii naturale prin travesti
(bărbat – femeie, uneori şi femeie – bărbat), costumare (în ţigan, cozac383,
miliţian), comportament mimetic – parodic, exagerat faţă de versurile
scidrivki-lor performate de colindători. Melanka poate fi considerat un
carnaval performat în special în interiorul locuinţei, spaţiul fiind
acaparat de personaje care dezvoltă un comportament ludic expansiv.
3.5.1. Sărbătorile de iarnă
În acest demers științific, vom prezenta diverse practici magicorituale în succesiune cronologică, deși, în multe cazuri, unele rituri
începute într-o perioadă anterioară sunt continuate de altele, care
rezolvă criza temporală.
De la Sfântul lupilor la Sfântul pescarilor
Sărbătoarea Sfântului Andrei(u) la români (30 noiembrie) sau
Svatei Andreí la ucraineni (13 decembrie) este considerată cap de iarnă,
având în structura sa elemente legate de cultul lupilor și de divinație, cu
precădere premaritală.384
382

383
384

Roberto Da Matta, Carnivals, Rogues and Heroes: An Interpretation of the
Brazilian Dilemma, Notre Dame, University of Notre Dame, 1991, p. 34.
apud. Mihai Coman, op. cit., p. 227.
Termenul are dublu sens: cazac şi flăcău.
Alexandru Chiselev, „Calendarul popular al lunii noiembrie... sub semnul
mielului şi al lupului” în Cuvânt bun, Nr. 11, 2010, Episcopia Tulcii.
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Atât la români, cât și la ucraineni, acest hotar de timp era propice
pentru furatul laptelui de către strigoaice / vidmi. Pentru a preîntâmpina
această practică magică, în satele românești se obișnuia păzitul
usturoiului, la priveghiul din ajunul sărbătorii. Cu usturoiul păzit se
mânjea semnul crucii la ferestre, să nu se apropie strigoii385.
Se credea că dacă grâul semănat de Sfântul Andrei era verde și
frumos de Crăciun, era semn de belșug în casă386.
Tot acum se performau practici cu valenţe magice premaritale
(aflarea ursitului, a calităţilor sau defectelor acestuia şi a datei
căsătoriei). De exemplu, în satul Dunavăţu de Jos, de Svatei Andrei, se
mergea noaptea în coteţul porcul şi se încerca sperierea acestuia prin
interjecţii de tipul Ciu – ciu! Dacă porcul se ridica din prima însemna că
fata se mărita anul viitor387.
Lăsata secului pentru postul Crăciunului (15 noiembrie) / Zavinea
(27 noiembrie) constituia un prilej al întâlnirii dintre membrii familiei
extinse (neamul), de împăcare şi de intrare într-o perioadă de 40 de zile
de tabuuri alimentare şi comportamentale. Începutul postului constituie
un rit de mortificație și purificare, vasele în care se gătea de dulce fiind
spălate cu leșie și erau înlocuite sau nu de vasele în care se gătea de post.
Sfânta Varvara (4 decembrie) era ținută, alături de Sfântul Sava (5
decembrie), de femeile cu copii mici, pentru a-i feri de pojar și vărsat de
vânt. Dacă aceștia erau deja bolnavi, mamele purtau ceva roșu, pentru
grăbirea însănătoșirii388.
Svata Varvara era celebrată la ucraineni pe 17 decembrie, în
apropierea solstiţiului de iarnă, când durata zilei începe să crească. De
aceea, se spunea că Varvara cusoc nocic vervala (Varvara a rupt o bucăţică
din noapte). Imaginea sfintei apare şi în unele colinde (se spune
că Varvara pregăteşte biserica pentru marea sărbătoare). Oamenii știau că în
ce zi a săptămânii cade Varvara, la fel cade şi Crăciunul.
Sfântul Nicolae (6 decembrie) este considerată la români
sărbătoare a pescarilor, a morarilor și constituia momentul formării
cetelor de colindători. În această zi se puneau crenguțe de măr în apă,
385
386
387
388

(localitatea Traianu), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 418.
Dumitra Petrică, op. cit., p. 156.
Sursă orală: F. A. (Caraorman, 2011).
Dumitra Petrică, op. cit., p. 156.
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pentru a înflori până de Anul Nou și a servi ca recuzită ceremonială sub
forma sorcovei. În unele sate acest moment constituia începutul unei
practici divinatorii. De exemplu, la Parcheș, copilul al cărui ramură
înflorea prima până de Anul Nou era considerat norocos.389
De Svatei Nicolai (19 decembrie) se tăiau crenguţe de măr și se
puneau în apă. Dacă înfloreau până de Anul Nou, era semn de an bogat.
Tot acum se puneau grăunţe de grâu la încolţit într-un vas, iar plăntuţele
răsărite erau îngrijite pentru a fi sfinţite de Paşti la biserică.
Ajunul Crăciunului și Crăciunul
Ajunul Crăciunului (24 decembrie) prefațează marea sărbătoare,
fiind marcat de tabuuri alimentare, de realizarea unor practici și gesturi
ritualice divinatorii, propițiatoare sau legate de cultul morților.
În ajun de Crăciun sau de Anul Nou se făcea calendarul din foi de
ceapă, pentru a afla succesiunea lunilor ploioase și secetoase ale anului
care urma. Interpretarea se realiza în dimineaţa Crăciunului sau de
Sfântul Vasile, estimându-se totodată şi cantităţile de precipitaţii lunare.
Masa ritualică se regăsește și la megleno-români, fiind legată de
aprinderea buturugii sacre. Se puneau alimente precum sărlia, nucile,
usturoiul (pentru a alunga spiritele rele) sau turta cu páră. Aceasta era
ruptă de tată, după ce era spusă următoarea rugăciune:
,,Doamni, doamni doană la noi sănătati și puteari di izmet, s-na ia
crestim maxsoamii cu bun, si im ghii toata taifa si rudească agrili si vitili si ie
sănătoasi. Amin!390
În momentul în care capul familiei rupea turta cu páră în bucățele,
el rostea următoarele cuvinte cu valoare propițiatorie:
Ună parti la Domnu, una la pimintu / Ună la agri, lanta la viti / Ună la
mumta, la tini si la tini!391
Practic întreg micro-cosmosul țăranului era îndestulat din acea
mică coptură rituală, fără a uita a numi fiecare coordonată esențială a
389
390

391

Sursă orală: N. G. (Tulcea, 2015).
Doamne, Doamne, să ne dai nouă sănătate și putere de muncă, să ne creștem
copiii bine, să fie toată familia mulțumită, să rodească pământul pe care îl
avem, iar vitele să fie sănătoase de asemenea. Amin!
O parte pentru Dumnezeu, una pentru pământ, una la ogoarele semănate,
alta la vite, una la maică-ta, la tine și la tine.
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vieții unei familii tradiționale: Divinitatea, pământul fertil, pământul
arat, animalele, familia. Cel care găsea bănuțul în partea lui de turtă era
considerat norocos tot anul.
La ucraineni, Svatâi Vecer (Seara Sfântă – 6 ianuarie), constituia un
moment de întâlnire al familiei, de pomenire a moşilor şi strămoşilor (se
punea la masă o farfurie şi pentru morţi) şi de asigurare a belşugului
gospodăriei (prin aşezarea fânului sub masă) şi a îndemânării copiilor
(sub masă se puneau diferite unelte folosite în gospodărie: topor,
foarfecă, fus de tors etc.).
În trecut pentru această cină rituală se pregăteau doisprezece feluri
de mâncare de post, dintre care nu lipseau: osvar (compotul din fructe
uscate), cuchea (fiertură de grâu în amestec cu miere şi nuci), piroghi
(plăcinţele coapte, umplute cu cartofi, cu dovleac sau cu varză),
pampuşché (pâinici crescute, care se rupeau cu mâinile şi se serveau cu
pastă de mac frecat, cu usturoi pisat, cu ceapă prăjită, cu zeamă de
sfeclă).
Alt obicei al acestei zile era mersul cu vecera. Copii treceau pe la
rude cu câte doi colaci, rostind următoarea formulă: Dobrâi vecer, svatâi
vecer/Mama i tato poslale do vas veceru (Bună seara, sfântă seară/ Mama şi
tata v-au trimis de mâncare – referindu-se în acest context la cei doi
colaci). Copii erau răsplătiţi cu hostenţea/duchide (daruri oferite de gazde:
colăcei, biscuiţi făcuţi la sobă, nuci). La ultima casă unde se mergea cu
vecera se dădeau de pomană colacii pregătiţi.
Tot din Ajun se pregăteau copturile ritualice (colacii de dimensiuni
diferite, Crăciunelul / hrestec / crăciuncec / caleadnec392). Se coceau
aproximativ 10 – 15 colaci mai mari, împletiţi (pentru grupurile de
colindători / caleadneché adulţi şi pentru bărbaţii care colindau pentru
biserică) şi până la 80 de colăcei (pentru colindătorii copii sau
necăsătoriţi). Când umbla cu Nașterea, preotul / batiușka era răsplătit cu
o pereche de colaci.
Perioada Crăciunului constituia un moment prielnic înfăptuirii
unor acte magice augurale393, propițiatorii sau divinatorii394. Cultul
392

393

Coptură în formă de opt sau de cruce, ţinută pe un cuişor, lângă icoană,
până de Bobotează, apoi împărţită la animale.
Despre actele verbale și gestuale de tipul colindelor vom vorbi într-un
subcapitol separat, deoarece ele variau ca perioadă de la o localitate la alta.
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morților este o altă componentă în structura sărbătorii, prin coacerea
colăceilor de împărțeală.
Unii cercetători leagă această sărbătoare a solstiţiului de iarnă de
cultul buturugii sacre, aprinsă ritualic pentru a stimula Soarele slăbit de
puteri în anotimpul rece. În acest sens, vom prezenta obiceiul aprinderii
și arderii Boadnicului la meglenii din satul Cerna.
Boadnicul este o buturugă de stejar adusă de stăpânul casei din
pădure și pusă în spuza vetrei în Ajun, după ce s-au copt toate
alimentele pentru Crăciun. Buturuga trebuie să ardă mocnit până la
Bobotează. Tăciunii erau adunați zilnic și legați într-un ștergar țesut în
casă, pentru a fi folosiți tot anul pentru leac. Ei se folosesc pentru dureri
de cap sau deochi. Se stinge un cărbune de la Boadnic în apă, se face de
trei ori semnul crucii peste cană și i se dă celui deocheat să bea. Și calul
din grajd este stropit cu apa de la Boadnic, la fel și grădina sau fântâna
până la Bobotează, când se repeta sfințirea tuturor cu agheasmă.395
Printre practicile de Crăciun / Rizvó (7 ianuarie), se remarcă
recrearea simbolică a staulului lui Hristos prin aşezarea paielor cam de
două degete, în casă şi în bucătărie, peste tot. Pe laviţă, la colţul unde-i icoana
se punea puţin fân din seara de Ajun şi trei colaci.396
În localitatea Sfântu Gheorghe se puneau paie și colac în spațiul de
la icoană (pocutéa), apoi acestea erau date la animale la 40 de zile după
Crăciun.397
În prima zi de Crăciun se obişnuia vizitarea celor cei mai în vârstă
membri ai familiei extinse: socrii, fraţii şi surorile mai mari. Se ofereau
daruri soacrei, printre care puteau fi o pereche de colaci, material de
rochie, pantofi etc.

394

395
396
397

Dintre prevestirile divinatorii meteorologice amintim aflarea puterii iernii în
splina porcului. Porcul era tăiat în trecut cât mai aproape de Crăciun, în unele
sate chiar în ziua Crăciunului. În acel moment se examina forma splinei. Dacă
era îngustă la cap şi groasă la capăt, atunci urma să fie o iarnă grea.
Sursă orală: N. Ţ. (Cerna, 2011).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2013).
Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2014).
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Anul Nou și Boboteaza
Structura Anului Nou poate fi decodificată prin evidenţierea
influenţelor diverselor moduri de percepere a universului, corelate cu
respectivele etape temporale:
 Substratul arhaic, bazat pe riturile agrare şi pe cultul animalelor
tometice (ale cărui reminiscenţe se găsesc în alaiul măştilor).
 Stratul antic: Saturnaliile şi Calendele lui Ianuarie (petrecerile cu
caracter orgiastic; noaptea de priveghere dinspre Anul Nou –
Vigilia; dăruirea şi baterea persoanei dăruite cu mlădiţe verzi –
ritual al magiei de contact)
 Adstratul creştin, reprezentat de sensul creştin dat sărbătorilor
de origine precreştină (Tăierea împrejur – la 8 zile de la naştere şi
Sfântul Vasile (330 - 379)).
Perioada dintre miezul nopţii de Anul Nou şi Bobotează este
dedicată curăţirii spaţiului de forţele malefice, practicilor de divinaţie,
propiţiere şi profilaxie, riturilor de purificare şi de exorcizare.
La ucraineni, de Anul Nou / Novăi God se performau practici de
divinație meteorologică, printre cele mai folosite metode fiind
calendarul de ceapă / kalendaru iz țibulí. După normele practicii ritualice
tradiţionale se credea că după cum foile de ceapă erau umede sau
uscate, în urma presărării lor cu sare, luna respectivă avea să fie ploioasă
sau secetoasă.
După Anul Nou până la Bobotează, se curăţa casa, se văruia puţin,
deoarece se credea că se vor naşte viţei cu stea în frunte (lesenchii
tileatca).
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) este organic legat de Bobotează, pe
care o prefaţează, prezentând asemănări cu orice moment de renovare a
timpului, posibil din cauză faptului că în trecut şi Boboteaza era
celebrată ca An Nou, de aici generându-se o serie de practici de
purificare, augurale sau de divinaţie. Ajunul Bobotezei este una dintre
cele șaptesprezece sărbători nocturne sau priveghiuri ale anului, dovadă
a supravieţuirii calendarelor lunare.
În această zi avea loc umblatul cu chiraleisa. Acest obicei era
performat de grupuri de patru-cinci băieţi curaţi sau flăcăi, care
înconjurau casele, grajdurile, holdele, sunând din clopoţei şi tălăngi și
rostind următoarea urare cu funcție apotropaică și fertilizatoare:
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Chiraleisa, / Spic de grâu, / Până-n brâu, / Roade bune, / Mană-n grâne!
Formula Chiraleisa provine din grecescul Kir Eleison (Doamne,
miluieşte!). Darurile constau în mere, nuci sau colaci. Ceata copiilor
marca sosirea preotului, care rămânea cam la a treia casă în urma
grupului de băieți. Urma secvența sfințirii casei de către preot.
În această zi se postea pentru noroc.
La ucraineni, Ajunul Bobotezei era zi de post, pentru primirea
apei sfinţite de a doua zi. Ca şi în Ajunul Crăciunului / Svatăi Vecer, se
pregătea cuchea şi ozvar. La Sfântu Gheorghe, capul familiei arunca
puțină cuchea în tavan și zicea: A cuchea s’ pocutéa / A ozvar na bazar
(Cuchea-ua la locul sfânt / Dar ozvar-ul la bazar), semn că se terminau
sărbătorile.398
Boboteaza399 (6 ianuarie), ca şi toate celelalte praznice împărăteşti,
a primit structura şi tipicul sărbătorii Naşterii Domnului şi Paştelui.
Împăraţii Honoriu şi Arcadiu au interzis spectacolele în această zi și la
fel ca şi de Paşti şi de Crăciun erau botezaţi catehumenii. De aceea se
mai numeşte şi φωτισμός, τα φώτα – luminare.
În ajun sunt săvârşite ceasurile împărăteşti, iar apoi, seara,
vecernia unită cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare, după care urmează
sfinţirea agheasmei mari pentru a fi dusă acasă de fiecare credincios
urmând să fie sfinţite casele. În ziua praznicului utrenia are elemente
specifice praznicului, iar Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur e urmată
de sfinţirea agheasmei mari şi, unde este posibil, ieşirea la o apă
curgătoare pentru sfinţirea firii apelor.
Boboteaza încheie ciclul de 12 zile ale sărbătorilor de iarnă.
Conform tezei renovării ciclice a timpului, utilizată pe scară largă în
etnologie, în această perioadă sunt esențiale purificarea și asigurarea
belșugului. Astfel, în practicile și gesturile din această zi se pot
decodifica mai multe rituri ancestrale de fertilitate, de purificare și de
cinstire a sacralității apei și focului. Elementul creștin, marcat prin
sacralizarea apei nu poate fi desconsiderat, el suprapunându-se pe
fondurile mitice ale diferitelor etape istorice.
398
399

Sursă orală: M.B. (Tulcea, 2014).
Denumirea alternativă a sărbătorii este Sfântul Iordan. La aromâni
sărbătoarea este cunoscută ca Pităgiunea ali api, Bubutéază, Boboátem, iar la
megleni Văditsă sau Vóditsă.
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Se poate considera că unul dintre elementele fondului cultural
arhaic este întrecerea cailor / încurarea cailor. La început, caii erau duși la
biserică pentru a fi botezați de preot ca să fie sănătoși tot anul.
Dintre actele de purificare și protecție amintim: aprinderea
focurilor printre pomi, sărirea membrilor familiei peste focuri,
însemnarea grindei-meșter, a ușii și ferestrei cu cărbuni stinși etc.
În unele sate, băieții mergeau cu boboteaza de Sfântul Ion, cu un
brăcăcel cu agheasmă și busuioc.400
La ucraineni, Boboteaza / Hrescenia (19 ianuarie) era sărbătorită
trei zile, pentru că semnul crucii se face cu trei degete.
La Hamcearca, în ziua de Bobotează se lua o lingură de cuchea, se
ținea în gură și se trăgea cu pușca, pentru a împușca anul, iar în acest
timp se înghițea îmbucătura. Dacă persoana respectivă putea să înghită
dintr-o dată avea noroc în anul ce urma.401
La Letea, după slujba de la biserică, se lua un colac la o mână şi
Crăciunelul, apă sfinţită în cealaltă mână şi se stropea cu aceasta grajdul
şi animalele. Fânul ţinut până acum pe laviţă la icoană se punea în iesle.
Când umbla preotul cu Boboteaza, cu două-trei zile înainte, cât
timp acesta citea, dascălul desena cu creta pe ușa casei steaua de Iordan
(zvezda). Acest desen circular cu două ramuri întretăiate în unghi ascuțit
poate constitui o reminiscență a perioadei în care Crăciunul și Boboteaza
erau sărbătorite în același timp402, reprezentând o efigie-metaforă a
nativității.

400
401
402

Sursă orală: T. D. (Iulia, 1989).
Sursă orală: A. S. (Alba, 1997).
Până în secolul al IV-lea, în Răsărit, Botezul Domnului era celebrat împreună
cu Crăciunul, conform tradiţiei că Iisus Hristos s-ar fi botezat în ziua în care
s-a şi născut. Prima atestare a celebrării este realizată de Clement
Alexandrinul (sec. III), iar în sec. IV ea apare menţionată în scrierea pseudoepigrafică Testamentul Domnului. Tot în sec. IV scrierea Constituţiile
Apostolice o menţionează printre primele sărbători creştine. În Apus această
sărbătoare apare menţionată abia după secolul al IV-lea, când s-a petrecut
un schimb între Răsărit şi Apus: răsăritenii au preluat sărbătoarea Naşterii
pe 25 decembrie, iar apusenii Botezul pe 6 ianuarie. Ene Braniște, Liturgica
Generală, Bucureşti, Editura IBM, 1993, pp. 130 – 133.
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A treia zi de Bobotează (21 ianuarie) se făceau întreceri cu caii, cu
căruţele, cu săniile. După Bobotează nu se spălau rufele 40 zile, căci
apele erau sfinţite.
Ciclul sărbătorilor de iarnă era încheiat de Sfânta Domnica (21
ianuarie), când se spunea: Tiche Pritriche Svatoi Domniché , parafrazat: A
încheiat Sf. Domnica sărbătorile!403

Complexe ritualice benevolente şi malevolente
legate de sărbătorile de iarnă
Dintre toate riturile verbale performate în timpul sărbătorilor de
iarnă, cele mai diversificate din punct de vedere compoziţional sunt
colindele, incluzând în această categorie şi urările de Anul Nou
(Pluguşorul, Semănatul, Sorcova). Aceste forme de expresie verbală sunt
dublate de gesturi, loviri ritualice, recuzită ceremonială404 și mascare,
constituind complexe de manifestare ritualică. Efectul lor este în general
benefic, dar există și contra-practici, prin care se încearcă aducerea
răului asupra gazdelor neospitaliere.
Colindele au un caracter conjurativ, încercând să atragă pozitivul
în gospodărie şi comunitate. Principiul care stă la baza influenţării manei
este reciprocitatea darului, între colindători şi gazdă. Se ofereau de
obicei colaci, fructe, nuci, bani, băutură.
Repertoriul colindelor românești dobrogene este bogat,
întâlnindu-se 169 din cele 193 de tipuri din indicele Brătulescu405, la care
se adaugă 9 tipuri inedite: al dudului, urmărirea cerbului în curtea fetei
de măritat, judecata fiului în mijlocul mării, hora de îngeri, flăcăul cu

403
404

405

Sursă orală: A. C. (Letea, 2012, 2013).
De exemplu la meglenii din Cerna, înainte de a merge cu colindul, băieții își
făceau ciumuga, un băț lung curățat de coajă. Având în recuzită ciumuga, ei
mergeau pe la gospodari și strigau Colida! Colida!
Lucrarea Colinda românească (1981), scrisă de Monica Brătulescu, oferă un
index motivic al colindelor, reprezentând o premieră în folcloristica
românească.
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oaste, voinicul trecând Dunărea, cel dalb de-mpărat, voinicul împăcând
pe cei doi domni, Maica căutându-și Fiul răpit de Iuda.406
Dintre formele de colinde cu măști, amintim ceata cu iapa sau cu
moș (zona Dăieni – Turcoaia), cu Oleleu (Măcin), cu Moșoi (Luncavița,
Isaccea), cu Moșoi și Moșoaică (Rachelu).
Din informațiile de teren, în Dobrogea s-ar fi practicat și forme de
teatru popular, precum Jianul (ceată de 9 persoane) și Irodul (ceată de 12
persoane).407 Această informație este plauzibilă datorită infuziei masive
de românism după 1878, dar și din perioada războaielor mondiale.
Astfel, mocanii transilvăneni, veteranii moldoveni sau oltenii
împroprietăriți în Dobrogea și-ar fi putut practica, pentru o perioadă,
obiceiurile din zona de proveniență. La fel poate fi explicată existența în
Atlasul Etnografic și în memoria colectivității a unor obiceiuri precum
Cucii de Lăsata Secului, Călușarii de Rusalii (la Peceneaga)408, Călușarii
de iarnă, care jucau de Bobotează (la Cârjelari)409, diverse jocuri cu
măști410.
Perioada colindelor variază de la un sat la altul, începându-se de
obicei în Ajun și continuând până când toate casele erau colindate.411
Exista credința că gospodăriei nevizitate de colindători îi mergea rău în
anul următor. La C.A. Rosetti se colinda doar în ziua Crăciunului, iar la
Visterna se colinda în Ajun, a doua zi fiind dedicată colindatului
colacului la casele cu fete mari.412 La Enisala se spunea un colind special
la casele cu fete care ieșeau deja la horă. În anul în care fata ieșea prima
dată la horă atunci se făcea și colac special pentru colindători.413

406

407
408
409
410

411

412
413

Gheorghe C. Mihalcea, Poezia colindelor, imagine a vechii culturi românești –
rezumatul tezei de doctorat, București, Universitatea din București –
Facultatea de Limba și Literatura Română, 1983, p. 8.
Surse orale: H. M. și V. C. (Baia, 1982).
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 298.
Ibidem, p. 276.
„De Anul Nou se mergea cu capra, ursul sau cămila.” Sursă orală: I. T.
(Niculițel, 1976).
Dacă satul era mare, existau mai multe cete de colindători, sectorizate pe
mahalale, ulițe sau în funcție de vecinătăți.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 257.
Sursă orală: I. B. (Enisala, 1975).
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În cazul colindelor, apare o separare a participanților, a timpului
practicării și textelor augurale, în funcție de vârstă și experiență:
colindele copiilor, colindele cetei de flăcăi și colindele bărbaților însurați
(având ca obiectiv strângerea unor fonduri pentru biserică – ex: C.A.
Rosetti). Acest fenomen se poate observa și la ucraineni.
Steaua este un obicei mai recent, pătruns după opiniile unor
specialiști pe filieră livrescă apuseană. În funcție de sat, se mergea cu
Steaua414 fie în Ajunul Crăciunului, în cele trei zile ale Crăciunului, din
ajunul Crăciunului în Ajunul Bobotezei (Visterna), în zilele de Crăciun și
la Bobotează (Valea Nucarilor).415 Se colinda deseori în casă, în fața
icoanei, dar se putea interpreta și în curte.
La ucrainenii din județul Tulcea acest obicei a pătruns prin
aculturație, însă nu a constituit un element definitoriu. Poate și datorită
faptului că această tradiție era pusă în scenă cu precădere de copii.
În schimb, un obicei practicat cu evlavie de comunitatea de
ucraineni era / este mersul cu colindul (coleada / caleaden), cu variante
mai complexe ale colindului pentru biserică416. În toate satele de
ucraineni se colinda în ziua de Crăciun, deoarece ajunul marii sărbători
era dedicată mersului cu Vecera.
Coleadi se interpretau pe mai multe voci, apelând la modalitate
muzicală și nu la un ton bazat pe un ritm liber. Se utiliza uneori modul
plagal hipoionian417, dar și cel frigian etc. Aceste considerente,
coroborate cu textul abundent în arhaisme sau regionalisme, determină
dificultatea cercetării acestui tip de manifestare tradițională.

414

415
416

417

Recuzita era formată dintr-o Stea având în centru reprezentarea iconografică
a Maicii Domnului cu Pruncul sau a Nașterii Domnului. Steaua era susținută
de un băț.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 260.
Colindătorii erau ierarhizaţi în koleadniciki – colindători mici: copii şi
koleadniché – colindători: flăcăi, bărbaţi. Cei din urmă mergeau cu colindul
pentru biserică, fondurile strânse fiind folosite pentru reparaţia lăcaşului de
cult sau pentru achiziţionarea unor piese de cult.
Acest mod apare din vremuri imemoriale, având la bază stilul lent al unor
cântări imprecative ecleziastice. Bernard H. Bronson, Folk-song and the modes,
in The Ballad as Song, Berkley and Los Angeles, University of California
Press, 1969, pp. 79 – 91.
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Amintim colindele de inspiraţie religioasă (de fapt, care povestesc
versificat şi rimat evenimente biblice care evidențiază nașterea și viața
lui Hristos): Oi temnui narojdenia (Născutu-s-a pe timpul nopții sau
Născutu-s-a în chip tainic), Na Siancăi Hore (Pe muntele Sinai), Sfit
smesleni (Sfânta „?”).
Exemplificăm imaginea christică regeneratoare prin colindul Oi
temnui narojdenia din Sfântu Gheorghe, cules și analizat de Giancarlo
Palombini și Georgeta Stoica. Nașterea pe întuneric este de fapt o
naștere mistică, taina întrupării fiind cunoscută doar de trei îngeri
cerești. Apariția christică iradiază în întregul Univers, luminând
noaptea, înflorind livezi și vii și bucurând întreaga umanitate. Finalul
textului este opus metaforei inițiale (întuneric – taină), bucuria nativității
devenind un discurs asumat public (versul Ciocăniți, ciocăniți la uși
devenind sinonim cu Anunțați întregii lumi vestea cea mare).
Oi temnui narojdenia / Oi temnui narojdenia / Bojoho sina / Scio iohovo
jedne sporodila / Gheva Maria. / A urodiusea sam Isus Hristos / Iz Gheve Pani /
Sop nedoznala vraja Jidova / Bojui Taine. / Tolki znalo tri anhola / Iz nebez
lichiucih / Temnu noci iasnui zvezde / Hrista zlaviusce. / Au horoghi Ierusalimi
/ Tam devo stalo, / Malcic ghichia / Nove rojdenia / Ves svit usialo / Usialo nebe
i zemniu / Se razni tvite / Sco gruzistvu sade za tvile / Sade tzvituchi /
Vinohrade / Venovi tvite / Sop vozraduvausi ves merhrisceni / Sei male ghite /
Oi udarte udarte / Nam calaci daite / Hrista slavliusciu! (Născutu-s-a pe
timpul nopții (sau în chip tainic) / Fiul lui Dumnezeu / Pe care l-a născut
Fecioara Maria. / Și s-a-ntrupat Isus Hristos / Din binecuvântarea
Fecioarei / Pentru a nu găsi jidovimea / Taina Domnului. / Numai trei
îngeri știau / Îngeri din ceruri / În noaptea neagră steaua strălucea / Pe
Hristos îl slăvea. / În orașul Ierusalim / Unde Fecioara s-a oprit, / Micul
copilaș / Nou – născut / A luminat întreaga lume / Întreg cerul și
pământul / Toate florile / Așa c-au înflorit livezile / Livezile și podgoriile
/ Și florile viei / Ca să se bucure întreaga omenire / Și copilașii /
Ciocăniți, ciocăniți (la uși) / Nouă colaci să ne dați / Întru slava lui
Hristos!)418
418

Giancarlo Palombini, Georgeta Stoica, „Melting Traditions and Christmas
carols of a Ukrainian Community (the Hahols) from the Village of Sfantu
Gheorghe (Danube Delta) ” în Memoria Ethnologica, An XIV, nr. 52 – 53, iulie
- decembrie 2014, p. 111.
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O altă categorie de obiceiuri din comunitățile de români o
constituie jocurile cu măști de Anul Nou. Ele variau în funcție de
perioada de practicare (Ajunul de Anul Nou, noaptea de Anul Nou419, în
ziua de Sfântul Vasile,420 Anul Nou și Bobotează421), de personajul
central (Capra, Brezaia / Clanța, Ursul, Cămila, Căiuții) și de componența
cetei422.
Similar, la ucraineni se mergea cu Melanca, în seara de 13 ianuarie,
moment în care grupul de colindători interpreta diferite scidrivki423
(colinde de Anul Nou) și se manifestau anumite forme carnavalești.
În alaiul Melancăi erau următoarele personaje, care intrau în casă:
Melanca (travesti), cozacul (flăcăul424, soldatul cu sabia în recuzită),
ţiganul425. Grupul de 15 – 20 colindători rămânea afară. Melanca era
îmbrăcată în rochie albă, ca de mireasă, legată la cap cu un platoc (batic).
Exista o coordonare între acţiunea din interior (aranjatul patului,
măturatul şi scuturatul rogojinii, spălatul farfuriilor de către Melancă) cu
versurile cântate de ceata de afară.
Redăm, în grafie latină, varianta scurtă a Melancăi, cu care
mergeau cetele de copii: Hodela Melanca / Vaselcu prosela / Vaselcu naş
batiu / Puste nas u hate / Bo me jeto jale / Zolotei hrest dirjale / Zolotu
cadelneţcu / Caditesea liude / Bo u vas Hristos bude / Zasteialte stole /
Zamitaite dvore / A nam calachi daite. (A mers Melanca / Şi l-a rugat pe
Sfântul Vasile / Vasile, părintele nostru / Să ne primiţi în casa voastră /
419
420
421
422

423

424
425

(localitatea Cârjelari), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 270.
(localitățile Casimcea, Peceneaga), Ibidem, p. 270.
(localitatea Luncavița), Ibidem, p. 270.
Capra: capra, flăcăii, moș, babă, mireasă, ofițer, neamț, evreu (Cârjelari);
Capra, Moşul de Capră, comoraşul (cel ce încasa banii), fluieraşul
(Luncaviţa); Capra, cântăreţi din fluier, cimpoier, comoraşul (Niculiţel);
Ursul: ursari şi urs, popă, ţigan (Cârjelari); ursul, ursarul, doctorul
(Niculiţel); Căiuţii: Cel ce juca Calul, comoraşul care cânta şi aduna banii
(Niculiţel). Ibidem, pp. 270 – 276.
Trei dintre acestea se mai păstrează şi astăzi: A uciora iz vecera, Pasla Melanca
dva caciura (Ieri pe timpul serii/A păscut Melanca doi răţoi), Jidivscaia krovi
(Sângele evreilor) şi Hodela Melanca (A mers Melanca – cea mai scurtă
variantă, cu care mergeau copii).
La Sfântu Gheorghe cozacul era o femeie travestită în bărbat.
Sursă orală: Ş. S. (Caraorman, 2011).
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Căci noi am secerat cu secera / Cruce de aur au ţinut / Şi cadelniţă de aur
/ Să se bucure lumea / Căci la voi Hristos vine / Aşterneţi mesele /
Măturaţi curţile / Iar nouă colaci să ne daţi.)426
Pentru fiecare grup de Melancă se pregăteau bani, o pereche de
colăcei (apare în versuri sintagma Naşu Melancu cestuvale, Paru calacic
daruvale/ Şi-au cinstit-o pe Melanca noastră, Şi i-au dăruit o pereche de
colaci), slănină (ţiganul venea şi se culca pe jos şi cerea slănină).
Tot de Anul Nou se mergea cu Plugușorul, Semănatul sau Plugul
Mare. Obiceiul are un caracter agrar evident, marcat prin recuzita
folosită (plug, bice, buhaie, tălăngi), gesturi (se trasează o brazdă în
curtea gospodarului) și text literar (descriere amplă și detaliată a
procesului de cultivare a pământului, de la arat și semănat până la
coacerea colacului din noua recoltă). Pe de altă parte, obiceiul are
caracter colectiv, prin participanți și adresabilitate.427
Ca și celelalte rituri magico-verbale, exista o ierarhizare a
actanților, pe vârste.
Plugușorul copiilor, denumit și pluguietul, cu buhaiul, cu uratul, se
desfășura în Ajunul Anului Nou, iar în satele în care apărea și Plugul
Mare, se performa în dimineața Ajunului. Performeri sunt copiii, numai
băieți, având o recuzită redusă (clopote, bice / arapnice, tălăngi, buhaie
și izolat cu câte un mic plug improvizat din câteva bețe) și urând mai
frecvent la fereastră sau prispă.
Plugul Mare era performat de flăcăi și mai puțin de bărbații
însurați, în ajunul Anului Nou, seara sau noaptea, uneori și în prima zi
de Anul Nou. Obiceiul se desfășoară în fața casei, la fereastră sau în
curte iar actanții sunt denumiți colindători, plugari sau urători. Recuzita
era formată dintr-un plug (împodobit cu panglici, hârtii colorate și
busuioc), clopote, bice, tălăngi, buhaie, ciocane. În unele sate colindătorii
erau acompaniați de muzicanți cu fluier sau scripcă.428 De asemenea, se
obișnuia înjugarea boilor la plug și trasarea unei brazde simbolice în
gospodăria urată. Astfel, la Dorobanțu, flăcăii mergeau cu plugul cu câte

426
427
428

Sursă orală: A. C. (Letea, 2012).
***, Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern Nr. 4 ..., p. 141.
Ibidem, pp. 142 – 143.
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patru boi429, iar la Caugagia se umbla cu plugul și cu doi boi
împodobiți.430
Mersul cu Semănatul este urmarea gestului aratului de Plugușor.
În dimineața Anului Nou erau semănate în curte, casă sau în obor
semințe de grâu, orz, porumb, orez, secară. Această acțiune menește
gospodarilor rod în casă, pe masă, la animale și pe ogor.
Alt obicei practicat de copii în această dimineață este sorcovitul. În
trecut, sorcova era o ramură de măr, pusă în apă încă de Sfântul Nicolae.
Apoi, s-a generalizat sorcova sub forma unui băț decorat cu flori din
hârtie colorată. Gestul lovirii simbolice a urătorului cu sorcova are
valențe purificatoare și exorcizante.
La aromâni, urarea de sorcovă „La mulţi ani / Brânză, oi, miei, cai /
Să trăiască!” este însoţită de aruncarea în foc a unei bucăţi de lemn adusă
de copii sau a câtorva vreascuri cu rolul asigurării belşugului pentru
casă şi fertilităţii431.
Tot ceea ce se întâmplă în ziua de Anul Nou are semnificaţia de
omen (influenţează în bine sau rău destinul omului în anul ce urmează).
Această concepție se regăseşte într-o serie de credințe legate inclusiv de
sorcovit. Astfel, dacă veneau cu sorcova numai băieți, cloștile dădeau
cocoșei, iar dacă veneau numai fete cloștile dădeau găinușe, iar vacile
vițelușe. Primii copii sorcoveau în casă, la vatră.432 În alte sate însă,
primii urători trebuiau să fie băieți, în caz contrar gospodăria urmând să
fie lovită de nenoroc.
La ucrainenii din Dobrogea obiceiul mersului cu Sorcova nu este
documentat ca fiind tradițional, fiind un element de aculturație.
La ucraineni, în dimineaţa de Anul Nou (14 ianuarie) se mergea cu
Posivaiu / Semănatul. Copiii semănau cu porumb sau cu grâu în curte,
la vite, prin grădină. Exista credinţa că primul venit cu semănatul
influenţa viitorul gospodăriei. Erau primiţi primii doar băieţii, care
colindau şi în obor, ca să fie belşug peste tot (ca să-i meargă turma-n
429
430
431

432

Sursă orală: I. S. (Dorobanțu, 1979).
Sursă orală: V. L. (Caugagia, 1989).
Informaţiile culese în timpul cercetărilor întreprinse la populaţia aromânească
din localităţile Tulcea, Cataloi, Stejaru, Vasile Alecsandri, Camena.
Sursă orală: I. B. (Enisala, 1975).
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curte). Primele boabe erau adunate şi folosite în caz de nevoie (se
tămâiau animalele în caz de boală, dar şi oborul sau casa în momente de
cumpănă). Copiii spuneau următoarele versuri simple Seiu, veiu, posivaiu
/ Znovem godom pozdravleaim / Is vaselcicum, is cercicom, is praznicum / Buté
zdarovi. (Semănăm, vânturăm, semănăm iară / Mulţi ani vă dorim / Cu
busuioc, cu cimbru, în ceas de sărbătoare / Să fiţi sănătoşi!)433
Descolindatul reprezintă practica inversă colindatului, performată
în situaţia în care colindătorii nu sunt primiţi sau sunt neglijaţi de gazdă.
El este întâlnit atât în comunitatea de români, cât şi în cea de ucraineni,
în forme mai greu decodificabile, deoarece au suferit un proces de
desemantizare.
Petru Caraman, cel care a descoperit şi documentat temeinic
această manifestare magică, afirma că „cei ce au puterea magică de a
aduce fericirea vor avea implicit și puterea contrară: de a aduce
nenorocirea sau măcar de-a înlătura efectele bune, pe care – cu un
moment mai înainte, când erau bine intenționați la adresa gazdei – se
presupune că le provocaseră, cu alte cuvinte, de a desface ceea ce
făcuseră anterior pe plan pozitiv.”434
Astfel, „colindătorii, din oaspeți buni – adică vrăjitori de bun
augur – se pot transforma în oaspeți funești, deci în vrăjitori de rău
augur; iar datina săvârșită de dânșii își schimbă complet semnificația,
trecând de la aspectul ei luminos, care urmărește exclusiv rezultate
pozitive, la cel întunecat, care are de scop numai efecte negative.”435
Cominaţiile sunt în generat reduse la formule simple a căror urări
trimit spre nenorocire, sărăcie, moarte sau boală: Câte paie pe casă, atâţia
purici pe masă!; Şop te nemal! (Să nu ai parte!). Aceste acte erau însoţite
uneori de acţiuni distructive sau batjocoritoare: se scoteau porţile, se
mâzgăleau casele, se furau produse alimentare etc.

433
434

435

Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Petru Caraman, Descolindatul în Orientul și Sud-estul Europei, Iaşi, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1997, p. 17.
Ibidem, p. 18.
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Sărbătorile femeilor
În perioada sărbătorilor de iarnă erau cinstite moașele satului.
Perioada acestor petreceri, prin care se exprima recunoștința pentru
femeile care au ajutat mamele la naștere, varia: de Anul Nou (Iulia), a
doua zi după Anul Nou (Casimcea, Peceneaga), prima zi după Sfântul
Ion (Cerna).
Elementele dionisiace ale acestei petreceri a femeilor sunt
evidente. Bărbaților li se interzicea prezența.
În satul Iulia, de Anul Nou tinerele mame se duceau la moașă cu
dar. Se organizau petreceri la care participau copiii moșiți. În acest
context avea loc datul copiilor de grindă. Moașa îi punea un colac cu bani,
o batistă și copilul era ridicat la grindă.436
La Cerna, bulgăroaicele și apoi meglenitele serbau Bebin deni (Ziua
babelor) în prima zi după Sfântul Ion. Tânăra mamă pregătea daruri
(colac, șervet, săpun, rochie) pentru femeia care i-a moșit și scăldat
copilul. Moașa pregătea bucate pentru musafire.
Cea mai bătrână moașă era purtată cu căruța de către femeile
moșite și dusă până la o fântână unde i se turna apă neîncepută pentru a
se spăla pe mâini. La petrecerea ce urma (hora moașelor și a babelor),
prezența bărbaților era interzisă, aceștia fiind alungați cu o prăjină
împodobită cu prosoape albe sau înflorate.437
Ziua babei / moaşei era sărbătorită de ucraineni pe 13 ianuarie, în
Ajun de Anul Nou. Femeile mergeau la moaşa cu care au născut, cu o
pereche de colaci, material de cămaşă, de rochie, un bănuţ, săpun. Baba
se pregătea pentru masă cu răcituri, sarmale, biscuiţi etc.
Alte sărbători de iarnă
Sfântul Trifon sau Trif (1 februarie) constituie un moment de
cumpănă, de tipul Anului Nou, sărbătorit pentru recolte bogate în
grădini, livezi și podgorii. În această zi se făcea agheasmă, utilizată
pentru stropirea butucilor de viță-de-vie și a grădinilor, chiar și a
animalelor din obor (ex: Chilia Veche).
436
437

Sursă orală: M. T. (Iulia, 1989).
Dumitra Petrică, op. cit., pp. 141 – 143.

https://biblioteca-digitala.ro

142

Alexandru CHISELEV

În această zi se intra în vie, unde se tăiau câteva cârlige și se bea
acolo, un pahar de vin.438 Tăiatul unui butuc este legat de credința că
astfel gândacii nu vor mai ataca recolta439, prin sacrificiul inițial.
În unele localități se făceau turtele, peste acestea se puneau trei
cepe verzi, crescute într-o cratiță sau ceapă veche. Turtele se împărțeau
la două-trei vecine să facă de pomană gândacilor să nu mănânce recoltele.440
În mod similar, la ucraineni din nordul Dobrogei, de Svetăi Trifan
(14 februarie) se făcea agheasmă la biserică, pentru grădini.
Unele credințe sunt legate de sfinți ai căror obârșie este chiar
spațiul dobrogean. Un exemplu este Sfântul Ioan Casian, născut în
Ținutul Casienilor și Peșterilor (Valea Casimcei) în jurul anului 360.
Se spune că Sfântul Casian, dacă este sărbătorit pe 29 februarie, se
trezește și pe cine privește îl transformă în stană de piatră. Când este pereche
(28 februarie) nu face probleme!441 Această cutumă este legată în mod
evident de morfologia petrografică a ținutului în care s-a născut sfântul.
Acest fenomen este influențat de principiul similarității, întâlnit în multe
aspecte ale culturii populare sau religioase.

3.5.2. Sărbătorile de primăvară şi vară
Mărţişorul, sub forma firului bicolor răsucit este exprimarea
vizuală a anului calendaristic, prin alternanța dintre zilele călduroase și
cele răcoroase, între noapte și zi, între moarte temporară și revenire
ciclică la viață.
Dacă firul bicromatic avea atașată o monedă, un inel, o mărgică, o
cruciuliță sau chiar o căpățână de usturoi, mărțișorul devenea protector,
o adevărată amuletă împotriva deochiului, bolii și răului de orice fel
(chiar și anti-pistrui).
Mărțișorul se folosea și în câteva practici divinatorii pentru aflarea
belșugului sau propițiatorii (ex: acesta se punea sub o piatră și dacă era
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Ibidem, p. 152.
Sursă orală: M. G. (Trestenic, 1982).
Informații obținute în urma unei cercetări de teren la Iazurile.
Sursă orală: V. R. (C.A. Rosetti, 2014).
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invadat de gângănii, era semn de belșug la păsările de curte; firul de
mărțișor se lega de un pom pentru rod).
Este posibil ca mărțișorul (denumit Marțu – la aromâni) să fie un
produs al umanității de sorginte balcanică pentru a chema soarele,
căldura și primăvara. Unele informații bibliografice și de teren leagă
practica purtării mărțișorului de Lăsata Secului sau Florii. Însă, în timp,
s-a generalizat oferirea și purtarea mărțișorului în preajma zilei de 1
Martie. Posibil să avem de-a face cu un proces de migrație a tradiției,
printr-o încercare de sedentarizare a cutumei, prin trecerea din calendarul
sărbătorilor mobile în cel al sărbătorilor fixe.
Firul de mărțișor se purta o anumită perioadă442 la mână, apoi era
legat de un pom443 sau trandafir pentru rod; se punea sub o piatră444,
până venea barza să-l ia445; se arunca pe casă sau gard, să-l ia berzele.446
În comunitățile de ucraineni, obiceiul oferirii mărțișorului a fost
preluat în contextul conviețuirii interetnice nord-dobrogene.
În trecut gesturile simple (ex: aruncarea unui brâu roșu în slava
cerului sau punerea unei cârpe roșii în meri, când aceștia înfloreau447;
legatul firului de mărțișor etc.) erau foarte puternice, deoarece spațiul și
timpul erau semi – ritualizate.
De asemenea, de 1 Martie exista în anumite localități interdicția de
a coase, ca practică de protejare a pomilor fructiferi de omizi.448 O
practică similară apare și de Alexii (17 martie), când nu se cosea sau
țesea, pentru a nu avea gângănii în casă peste an. Se manifestau și rituri
442
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De obicei, până de 9 Martie; până se vedea prima barză (Casimcea,
Peceneaga) etc.
La Luncavița, mărțișorul se lega de un pom, din care se rupea o bucată mică
de ramură, folosită la prinderea de surată.
La Trestenic, la 1 martie se legau două fire (roșu și alb) la mână. După nouă
zile le scoteau, le puneau sub o piatră. După alte zile, vedeau ce este sub
piatră, luau ațele și legau la copaci. (Sursă orală: G. R., 1989). La Visterna, la
1 Martie se puneau ațe la mână (roșu, galben, albastru). Se punea pe rând
sub piatră câte o ațișoară la apariția diferitelor evenimente ale primăverii
(când vedeau o rândunică, barză).
(localitatea Niculițel), Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 284.
(localitățile Casimcea, Peceneaga), Ibidem.
Acest gest era performat ca să iasă merele rumene. (Iazurile)
Dumitra Petrică, op. cit., p. 152.
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interdictive, în acea zi evitându-se a se rosti numele unor viețuitoare,
pentru a nu fi mușcate de acestea.449
Uneori, primăvara se ducea grâu la biserică și se făcea slujbă,
pentru belșug pe ogoare și pentru apărarea recoltelor de calamități sau
dăunători.450
De Mucenici (9 Martie), pe lângă practicile legate de începutul
anului agrar, se practicau acte de purificare și protecție. La Casimcea, se
aprindeau focuri în trei locuri, arzându-se resturile care rămâneau după
curățatul pomilor. La Niculițel, se făceau patruzeci de grămăjoare, pe
drum, în fața casei. Acestea erau aprinse și aveau loc fumigații.451
În această zi avea loc și beția rituală, prin servirea a patruzeci de
pahare cu vin.
La ucraineni, de 40 de mucenici / Soroh Svatih (22 martie), ca
practică generală, se coceau şi se mai coc pe alocuri colăceii în formă de
opt (numiţi soroh calacichi), din aluat de pâine. Deoarece sărbătoarea
cădea în post, uneori nu se folosea nici zahărul. Aceştia se dădeau de
pomană bătrânilor, copiilor şi vecinilor (componentă a sărbătorii legată
de cultul morţilor).
Bărbaţii, pentru a prinde putere, beau 40 de păhărele (soroh cearoh)
cu vin. Vorba din bătrâni spune că: Cearuşca mala nada i i vepeti aş do
dna (Păhărelul mic trebuie băut până la fund).452
Dacă de Soroh Svatih se spunea că vin berzele, de Buna Vestire /
Blahoviştinea – 7 aprilie se credea că vin rândunele453.
Ziua de Sfântul Gheorghe (23 aprilie) este considerată cap al
primăverii, când se fac și se desfac învoielile între plugari sau crescătorii
de vite.
La nivel tradițional, această zi cuprinde în esența sa practici și
gesturi ritualice cu rol apotropaic (pentru oameni, animale și gospodării)
449
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Alexiile sunt în mentalitatea populară momentul în care încep să iasă
gângăniile și vietățile pământului din starea letargică.
Sursă orală: I. T. (Niculițel, 1976).
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 286.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2012).
Acestea plecau tot la sărbători. Până la Sfânta Marie Mare plecau berzele,
apoi începeau stoluri de rândunele, până în Sfânta Marie Mică plecau toate
păsările călătoare.
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sau propițiator. Ca orice mare sărbătoare, ziua Sângiorzului este
prefațată și dublată de Ajunul Sângiorzului (22 aprilie, în special
noaptea dinspre 22 spre 23), când se efectuează diverse practici magice
de apărare, mai ales împotriva furtului manei laptelui.
Ziua de 23 aprilie este considerată în calendarul popular Anul Nou
al Oierilor, început al verii pastorale și moment al înţărcatului mieilor,
al Sâmbrei Oilor sau Măsurișului Laptelui.
Dintre practicile apotropaice sau profilactice amintim: urzicarea
reciprocă a fetelor şi flăcăilor, precum și arborarea de ramuri verzi la
porți, streșini sau geamuri454. Desigur că aceste practici pot fi legate și de
provocarea fecundității. Sacrificat în acest caz este elementul
vegetațional.
Printre practicile propițiatorii, ce necesită într-un fel sau altul o
jertfă, enumerăm: tăierea mielului de Anul Nou Pastoral și
ruperea colacului de Sângiorz (covrig mare din făină de grâu care se pune
pe găleata împodobită cu flori de câmp şi tulpini de leuştean în timpul
mulsului, la Măsurişul Laptelui). Acesta este apoi mâncat de ciobanii şi
stăpânii turmelor, de oile şi câinii stânei.
În unele localități cu caracter pastoral, în semn de respect pentru
sfântul ocrotitor, dar și pentru a asigura belșugul în acest domeniu,
hramul satului este sărbătorit în această zi și mulți locuitori sunt botezați
cu acest nume.
La ucraineni, de Svet Ihoria (6 mai) oamenii se spălau cu rouă din
grădină, cu dosul palmei, pentru a fi sănătoşi tot anul. În același context
temporal, erau culese florile Sfântului Gheorghe, păstrate apoi în casă
pentru leac.
Drăgaica455 este o sărbătoare solstițială, celebrată pe 24 iunie,
coincizând cu ziua Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Se pot descifra în

454

455

Ramura verde, în funcție de specia arboricolă și locul depunerii, putea
prezenta următoarele variante: salcie – la poartă (Niculiţel, Valea Nucarilor),
la poartă, la streaşina casei (Peceneaga); salcie, tei, carpen – la poartă
(Cârjelari); urzică – la veriga casei, la uşi şi geamuri (Stejaru). Ion Ghinoiu
(coord.), op. cit., p. 285.
Denumită Drăgaica (Casimcea, Cârjelari, Peceneaga, Visterna, Valea
Nucarilor), Sânziene (Luncaviţa, Valea Nucarilor), Tayiani (Stejaru).
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structura sa câteva elemente divinatorii, de asigurare a sănătății sau
legate de cultul morților.
În această zi erau culese anumite plante456, precum florile de
drăgaică457, țâța vacii, iarba de îmbătat pisică (odoleanul), pelinul.458
Pentru sănătate, fetele se încingeau cu pelin sau alte flori.
Ca practică divinatorie, se obișnuia aruncarea unor flori pe casă. În
funcție de poziționarea acestora, de căderea sau staționarea florilor pe
acoperiș, fetele își aflau norocul, data căsătoriei sau iminența morții.
Legat de oferirea prinosului, de Drăgaică se împărțeau mere
copiilor, după sfințire, mai ales de cei care nu puteau răbda de dorul
merelor și apoi gustau și aceștia. Cei care puteau rezista tentației,
împărțeala de mere se realiza de Sfântul Ilie.459
Se credea că de Sânziene soarele strălucește cel mai frumos, de
aceea se scoteau toate piesele de port sau vestimentație la soare.460
La aromâni, se obișnuia împodobirea și jocul găleţii (giocu ali
găleatii), cu rol apotropaic, și realizarea cununii de Sânziene (căruna di
Triyan), în scop divinatoriu în context pre-marital.
La ucrainenii din județul Tulcea, pe 7 iulie, de Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul/ Ivaila Kupaila se împleteau coroniţe din flori care erau
date pe apă. O practică des întâlnită era scăldatul. La fel, de Svatei Ilií (2
august) se făceau coroniţe din flori de sezon. Se făcea ultima baie în
gârlă.
În momentul în care începeau să se coacă roadele (pepeni, roşii,
castraveţi etc.), femeile mergeau şi le sfinţeau la biserică, le împărţeau
celor săraci şi abia apoi mâncau cu familiile lor.
În caz de secetă se făceau slujbe pe câmp. Se făceau alaiuri cu
steagurile şi icoanele din biserică (reprezentări ale Sfinţilor Ilie,
Pantelimon sau a fecioarei Maria), se sfinţea apa. Nu trebuia să mănânci
înainte de a te ruga pentru ploaie. Alte practici de invocare a ploii erau:
456

457
458
459
460

Pentru protecția de bolile produse de reprezentări malefice (Iele, Zburători,
rele de tot felul). Plantele sunt culese și folosite să nu se prindă relele de om.
Folosite pentru vindecarea vitelor și în descântecele de dragoste.
Sursă orală: I. M. (Enisala, 1981).
(localitatea Somova), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 433.
(localitatea Sarinasuf), Ibidem, p. 406.
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sfinţirea satului în cruce, udarea mormintelor celor ce au murit înecaţi,
udarea colţurilor caselor care au avut la clacă timp ploios, udarea
femeilor cu păr lung.

3.5.3. Ciclul pascal
Această succesiune de sărbători mobile cuprinde peste 100 de zile,
începând cu săptămâna dinaintea Lăsatului Secului de Carne și
terminând cu sărbătoarea Rusaliilor sau a Troiței.
Săptămâna Albă și Postul Paștelui
Săptămâna care precede Secul de carne se mai numește
Săptămâna harțea-parțea, pentru că sunt harți în zilele de miercuri și
vineri. Aceste permisiuni alimentare au rolul de a pregăti credincioșii
pentru viitoarea perioadă de post.
La ucraineni, din perspectiva aceluiași palier alimentaro –
comportamental, această săptămână se numește Useidna, adică timp în
care poți să mănânci de toate, să te îndestulezi.461 Joia din săptămâna
Useidna era ultima zi când se mai făceau nunți, urmând ca acestea să fie
reluate după Paște. Duminica Lăsatului Secului de Carne se numește
Strașna Nidilea / Duminica Înfricoșată.
Sâmbăta dinaintea Lăsatului de Sec de Carne este un moment de
pomenire a morților și se numește Moșii de iarnă la români și Pomenalna
Subota / Sâmbăta Pomenirii la ucraineni. După slujba de la biserică, se
ofereau drept pomană colivă, colaci și alte alimente.
Săptămâna Albă sau a Brânzei era dedicată consumului
alimentelor pe bază de lapte și exceselor comportamentale, finalizânduse cu secvența cererii iertării și împăcării, în Duminica Lăsatului Secului
de Brânză. În structura sa apar mai multe elemente carnavalești
(mascarea462, comportamentul promiscuu, exagerat, caricaturizant),
461
462

Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Se utilizau măşti din cârpă colorată (Casimcea, Peceneaga), se mascau în
pisică (Cârjelari), se mânjeau pe față cu funingine (Niculițel, Parcheș), Ion
Ghinoiu, op. cit., p. 296.
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motiv pentru care această perioadă se mai numește și Săptămâna
Nebunilor. O altă denumire întâlnită în mediul rural tradițional este
Săptămâna Învârstată, deoarece miercuri și vineri se ține post.
La ucraineni această săptămână se numea Maslena / Săptămâna
Untului, deoarece mai erau permise doar produsele lactate.
Dubletul sărbătoresc Lăsatul Secului de Carne – Lăsatul Secului de
Brânză / Lăsatul Secului de iertăciune constituie momente-prag, de exces
ceremonial, în urma cărora se renunță temporar la anumite
comportamente (legate de activitatea socială, sexuală, de codul
alimentar etc.). Necesitatea gradării renunțării la acestea este
determinată de strictețea perioadei de post. Nerespectarea tabuurilor
sexuale, ar fi dus, conform cutumelor tradiționale, la pierderea unei
eventuale sarcini sau la nașterea unor copii cu deficiențe sau fără noroc
în viață. Păcatul părinților s-ar fi transmis, ca un stigmat, asupra
urmașilor.
Specialiștii etnologi și antropologi au decodificat în structura
sărbătorii de Lăsatul Secului elemente ale arhaicelor celebrări
echinocțiale (aprinderea focurilor sacre și săritul peste acestea),
evidențiindu-i aspectul de sărbătoare solară. Totuși, anumite elemente
precum aprinderea focurilor după lăsatul întunericului și petrecerea
nocturnă de tip priveghi leagă sărbătoarea de calendarul lunar463
(trecerea de la faza de Lună Nouă la cea de Primul Pătrar; etapă de
creștere). De aceea, este posibil ca toate gesturile din această perioadă să
nu se adreseze exclusiv soarelui, ci și lunii.
Focurile de Olării erau pregătite și aprinse pe dealuri de grupurile
de flăcăi (maxim 15 ani), create pe baza vârstei, rudeniei, prieteniei,
vecinătății sau etniei.
Aceștia aprindeau Olăriile și Amăgelile pe dealuri, existând o
competiție indirectă între tineri, legată de cea mai lungă perioadă de
ardere a focurilor. Se pare că exista o competiție legată și de cine se
murdărea mai tare cu cenușă464.

463

464

Paștele, de care Lăsatul Secului este organic legat, se calculează ca fiind
prima duminică după prima lună plină după echinocțiul de primăvară
Practică posibil legată de mascările din Săptămâna Nebunilor (dintre cele
două Lăsate de Sec)
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Secvențele ceremoniale ale Olăriilor Mici și Olăriilor Mari465,
regăsite într-o formă desemantizată și în contemporaneitate, erau:
 aprinderea focurilor și rostogolirea rugilor (roți de căruță învelite
cu paie) pe dealuri466;
 pârjolirea solului sau desenarea în aer cu ajutorul torțelor a unor
figuri luminoase (mai ales cercuri), interpretate ca simboluri ale
victoriei Soarelui asupra întunericului la echinocțiul de
primăvară;
 săritul peste foc, un act de purificare și profilactic și un posibil rit
de inițiere;
 strigatul peste sat, metodă de taxare a fetelor greșite (fie cele
bătrâne, fie cele cu un comportament promiscuu)467.
La aromâni, la Lăsatul Secului / Aprindu preasini se cerea și se
obținea iertarea (l'ertarea, mintăn'i) și avea loc secvența prinderii alviţei
(harahasca, harţa-vurţi), moment în care copiii trebuiau să prindă, fără a
se ajuta de mâini, o bucată de alviță prinsă cu o sfoară de un băț sau de
grindă.
La meglenoromâni, de Lăsatul Secului / Zăpustirea, se lega de
grinda casei o ață de care se prindea un ou fiert. Copiii trebuiau să
prindă oul cu gura, fără a se ajuta de mâini. După ce oul era prins, ața
era aprinsă, iar dacă ardea până la capăt era semn că acel copil va avea
noroc și o viață lungă. Acest ritual de prindere a oului se numea lățcăit468.
În semn de respect, era sărutată mâna vârstnicilor, cerându-li-se
iertare pentru toate greșelile.
La ucrainenii din județul Tulcea, Zavinea / Lăsatul Secului era un
moment de pietate, de reunire a familiei extinse și de consum alimentar
a produselor lactate.

465

466
467

468

Olăriile Mici se performau de Lăsatul Secului de Carne, iar Olăriile Mari de
Lăsatul Secului de Brânză.
Sursă orală: D. P. (Visterna, 1997).
În urma cercetării de teren de la Niculițel, privind obiceiurile de Lăsata
Secolului în contemporaneitate, din 6 martie 2011, am remarcat că acest rit
punitiv-reparatoriu se reduce astăzi la formule de tip patriotic: Olăria, olăria,/
Să trăiască România sau reflectă relația contradictorie dintre români și țigani:
Olăria, olăria,/ Sus românii la palat,/Jos țiganii la rahat.
Dumitra Petrică, op. cit, p. 134.
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Postul Paștelui constituia o perioadă de 48 de zile în care nu se
mânca de dulce, nu se bea, iar horele erau interzise. Prima zi era
dedicată spălării cu leșie sau înlocuirii vaselor de dulce cu cele de post.
În unele sate se desfășurau obiceiuri în care violența avea un rol ritual
exorcizant și propițiatoriu. În cazul Cucilor469, oamenii erau loviți pentru
a scăpa de rele, iar în cazul Jujeului, câinii erau chinuiți pentru a alunga
frigul, dar pot constitui obiectul unui rit al țapului ispășitor470.
În sâmbăta Sfântului Toader, fetele și femeile se spălau pe cap
dimineața, înainte de răsăritul soarelui, cu fân luat din ieslele cailor,
pentru a avea păr bogat și des precum coama cailor471. În unele sate, de
Sântoader se făceau coșii (întreceri cu caii)472 sau se tundeau mânjii.
La aromâni, prima săptămână de post se numea Trimeru sau
Stămâna di trimer, când se cocea pâinea de pomană (pănea di trimer) și era
dat grâu de pomană (gârnu di trimer). De Ayiu Өeodoru se pregăteau
colăcei de împărțeală pentru sufletul morților (culaţ di ampârţari).
În prima săptămână din postul Paștelui, meglenele din Cerna
sărbătoreau o zi a babelor, numită Babâi Zoli, ținută în cinstea mamelor
care-și măritaseră fetele în anul respectiv. Rudele mergeau la acestea cu
turtă cu miere473.
În Postul Paștelui se instala războiul pentru țesut. Când termina de
țesut, gospodina casei tăia firele iar o alta, din familie sau vecini o
întreba: - Tai firele? / - Nu, tai nervii lui...cutare. Numea o persoană din
familie mereu nervoasă. Credeau că astfel persoana se mai domolea474.

469

470

471
472
473
474

Obiceiul este documentat în diverse lucrări ca având forme de expresie și în
Dobrogea.
N.C. Munteanu – Sculeni descrie ritualul câinilor în jujău astfel: “Luni
dimineața, după lăsatul de sec, oamenii își petrec în felul acesta. Pe o înălțime
prevăzută cu o scobitură drept în jos, aduc câţiva câini pe care-i leagă de gât cu
frânghii și petrec în râsete și glume până bieții câini, chinuiți astfel, mor. Se zice că
fac aceasta pentru a petrece mult mai ușor postul și pentru a se menține sănătoși.”
N.C. Munteanu – Sculeni, Măcinul și împrejurimile sale, Brăila, Atelierele
tipografice “Presa”, 1930, p. 63.
Dumitra Petrică, op. cit., p. 153.
Surse orale: M. C. și E. C. (Tulcea, 1975).
Dumitra Petrică, op. cit., p. 143.
Ibidem, p. 153.
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La ucraineni, deși horele erau interzise în timpul postului Paștelui
/ Pist do Paski, în zilele de duminică se performa crehovo tanţea – un dans
neacompaniat de instrumente muzicale, lent şi complex ca desfăşurare,
însoţit de versuri ritualice. Alte jocuri performate în perioada de post
erau lesecika (vulpiță), buhaiá (joc cu mingea), u svenché (scroafa).
Miezul Păresimii / Mijlocul Postului475 (miercurea de la mijlocul
Postului Mare, miercurea din a patra săptămână de post) separă ca un
perete simbolic Postul Mare în două cicluri de câte 24 de zile.
În această zi gospodinele numărau ouăle din cuibare şi le separau
pe cele roditoare, bune pentru prăsilă, de cele fără rod, care urmau a fi
vopsite sau scrise la Paşti476. Simbolismul acestei acțiuni era atât practic
(se ştia numărul exact de ouă strânse), cât şi predictiv (se prognoza câte
se vor strânge până la sfârşitul postului) şi propiţiatoriu (se credea că în
urma număratului, găinile vor oua şi mai multe ouă). Gestul de
numărare al ouălor în această zi se întâlnea și la ucrainenii din
Dobrogea, ziua respectivă numindu-se Polovena Postu (Mijlocul
Postului)477.
O practică legată de cultul morţilor, la ambele comunități, era
ducerea colivei la biserică, în sâmbetele din post şi în Joia Mare.
Floriile și Săptămâna Mare
În săptămâna dinaintea Floriilor nu se semăna nimic, crezându-se
că plante vor înflori, dar nu vor rodi. Se puneau doar flori în grădină sau
se schimba pământul în ghivece. Similar, la ucrainenii din județul
Tulcea, în Na’ Verbu (săptămâna care prefațează Floriile) semănatul
constituia o activitate interzisă478.
De Florii, se sfințea salcia și se performau unele practici cu
caracter divinatoriu și de legare a unor legături simbolice, între fete
(însurățirea sau prinderea în goghii).

475
476

477
478

Denumit la aromâni giumiticarea preasinilor.
Seara, la lumina lumânării se analizau ouăle. Dacă acestea aveau “bănuț”
(spațiu gol) în partea de sus, ouăle erau bune pentru cloșcă.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).

https://biblioteca-digitala.ro

152

Alexandru CHISELEV

Salcia sfințită era pusă apoi la poartă (C.A. Rosetti, Cârjelari,
Luncaviţa, Stejaru) sau în casă la icoană (Casimcea)479. Salcia sfințită de
Florii este învestită cu proprietăți apotropaice, fiind bună de aruncat în
foc în caz de incendiu, pentru a-l domoli480. De asemenea, aceasta este
bună de spălat pe cap, pentru un păr bogat sau împotriva migrenelor.
În duminica de Florii era aleasă prin „tragere la sorţi”,
protagonista principală din obiceiul Paparuda, care se practica în cele
mai multe sate nord-dobrogene în a treia zi de joi după Paşte. Fetele care
urmau să participe la alai îşi împleteau coroniţe din salcie sau alte frunze
verzi, dându-le drumul pe apă. Cea a cărei coroniţă se detaşa prima era
aleasă Paparuda. De asemenea, se folosea în acest „joc al norocului” apa
dintr-o găleată în care s-au aruncat diferite obiecte de podoabă ale
participantelor. Fata a cărei podoabă cădea prima, în momentul
răsturnării găleţii, era aleasă Paparuda.
La Măcin, în această zi, fetele se prindeau în goghii. Urmând un
ritual asemănător celui al alegerii Paparudei, fetele puneau într-un vas
câte un inel sau verigheta mamei. Una dintre ele, extrăgea pe nevăzute
podoabele, iar cea a cărei inel sau verighetă ieșea la sorți de trei ori, era
aleasă goghia mare. Se continua cu alegerea goghiei mici. În prima zi de
Paști, se organiza o petrecere la casa goghiei mari. Ultima întâlnire a
fetelor avea în a treia marți după Paști, pentru a participa la
ceremonialul Coloianului481.
La Parcheș, de Florii se prindeau câte cinci surate. Fetele făceau
coronițe, le puneau pe gârlă la aceeași linie, iar coronița a cărei fete se
distanța prima, aceasta devenea surată, iar a doua otru. De Paști se
duceau la surată și li se punea masă. În acest timp cântau cântece
religioase482.
La Horia, fetele puneau într-o găleată o podoabă (inel, cercel), iar
una dintre mame, legată la ochi, scotea obiectele483, stabilind ordinea

479
480
481
482
483

Ion Ghinoiu (coord.), op. cit. p. 294.
Dumitra Petrică, op. cit., p. 154.
N.C. Munteanu - Sculeni, op. cit., pp. 63 - 64.
Sursă orală: Al. C. (Parcheș, 1989).
Aceasta rostea de fiecare dată: Ineluș, învârtecuș, / Mâna pe al cui cercel / inel
am pus?
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suratelor. Fetele se vizitau în zilele de Paști în ordinea stabilită. Se credea
că se vor căsători în aceeași ordine484.
La aromâni Duminica Floriilor se numește Sta Vestire, fiind
prefațată de Sâmbăta Floriilor / Tră Vaiu, când se performa colindatul cu
Lazărul / Lazăru.
Duminica Floriilor / Verdna sau Verba (însemnând salcie) era
sărbătorită cu respect de comunitatea ucraineană. Ca obicei general, se
sfinţea salcia, la biserică. Apoi, tinerii şi copii mergeau la prohodca
(plimbare), cu ramuri de salcie în mână.
Se jucau în centrul satului diferite jocuri de Post. Oamenii se
băteau cu salcie, spunând următoarele cuvinte: Verba biu, ne ia biu/ Ni
daleco zahorame cotiţea jerhove iecico za name! (Salcia bate, nu eu/ Nu de
departe, din munţi (de sus), se rostogoleşte oul roşu spre noi!), semn că
mai era puţin până la marea sărbătoare creştinească.
Salcia sacralizată avea proprietăți exorcizante și profilactive.
Astfel, cu salcia sfințită de Florii este bine să faci baie Joi spre Paște, să te
scapi de rele, să fii sănătos ca salcia.485
Legenda sfințirii salciei este următoarea: „Când a venit vestea la
mama lui Isus că l-a răstignit, ea a plecat cu încă trei femei și când a fost
să treacă gârla n-au putut. Atunci salcia s-a aplecat și au trecut la Isus.
Maica Domnului avea un coșuleț cu ouă care s-au înroșit de sângele său
la cruce. Maica Domnului s-a închinat la salcie și a zis să fie sfințită la
biserică!”486
Săptămâna Mare / Stâmăna mari (la aromâni) / Bilei Tejdei
(Săptămâna Albă) sau Na ploconé487 (la ucraineni) era considerată o
perioadă de penitență, de doliu, de postire extremă, culminând cu
postul negru din Vinerea Mare sau Neagră. De asemenea, acum se
pregăteau alimentele pentru masa de Paști.
Joia Mare era dedicată cultului morților, existând credința că în
această zi sufletelor celor trecuți în lumea de dincolo revin alături de cei
484
485
486
487

Ioan Corleancă, op.cit., p. 239.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2012).
Sursa orală: A. C. (Letea, 2015).
Săptămâna deniilor sau mătăniilor, în această perioadă fiecare având de
executat în fiecare seară atâtea mătănii câte le-a dat preotul, după
mărturisire.
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ai casei pentru a petrece sărbătorile, urmând a se întoarce în ceruri la
Rusalii. Pentru a se încălzi blajinii, se aprindeau focuri în curte, grădină
sau pe stradă (Casimcea, Luncaviţa, Peceneaga, Valea Nucarilor).
La Casimcea, în această zi, se mergea la tămâiat la cimitir iar
femeile vărsau apa pe mormânt pentru sufletul morţilor şi la întoarcere
se opreau la fântână şi vărsau câteva căldări cu apă pe iarba verde. La
Peceneaga, în ziua de Joi Mari, când se mergea la tămâiat, se vărsa apă
pentru morţi pe iarbă la Dunăre, numai de fetele mari. Fiecare căldare
era destinată unui anumit mort488. Acest tip de pomană se numește
pomană de apă, una dintre cele mai puternice ofrande oferite pentru
morți.
La slujba de Joia Mare, a celor douăsprezece Evanghelii,
credincioasele legau câte un nod în timp ce se rugau, pentru fiecare
Evanghelie, crezând în leacul acestora prin dezlegare la primejdii sau
cumpene.
Aromânii sărbătoreau Gioia Mari, când avea loc tunsoarea
simbolică a oilor / sursearea nimailor și se aplicau unele restricţii de
muncă pentru protecţia animalelor de vimtu slab. Se inaugura un ciclu de
şapte joi oprite, finalizat cu Înălțarea / Analipsea.
La ucraineni Joia Mare se numește Cestâi Citver (Joia Curată) sau
Suhei Citver (Joia Uscată), zi în care se făcea curat, se vopseau ouăle roșii,
se spălau credincioșii, deoarece era păcat să se îmbăieze în Vinerea
(Veliko Na’ piatnița) sau sâmbătă Paștelui.
În Vinerea Mare, nu se semăna nimic, căci era Vinerea Seacă. Pe
principiul similitudinii dintre numele aceste zile și posibilitatea opririi
bolilor, mamele își îmbăiau copiii pentru a seca bolile489. La ucraineni
însă, îmbăierea în această zi era totalmente interzisă.
La ambele populații, în Vinerea Mare, de Prohod se scotea crucea
mare din altar şi Sfântul Aer sau Masa lui Iisus / Spasetăi, apoi se
înconjura biserica, cu lumânări aprinse, în sensul acelor de ceasornic.
Pe alocuri, se obișnuia ca în ajunul Paștelui, înainte de răsăritul
soarelui, să se aprindă în curte trei focușoare și să se pună câte un ou

488
489

Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 307.
Dumitra Petrică, op.cit., p. 154.
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roșu. Această practică avea un caracter funerar, căci ei stau la foc și privesc
cum arde focul490.
Paștele și perioada post – pascală
Paștele / Paska (la ucraineni) reprezintă o celebrare a Învierii
Mântuitorului și, prin extensie, a regenerării naturii. Momentul central îl
constituie participarea la slujba de Înviere, aducerea luminii acasă și
sfințirea alimentelor ritualice și a altor tipuri de ofrande, bune de leac
(busuioc, sare, unt).
În unele sate românești sau ucrainene, se obișnuia aprinderea
focurilor în apropierea bisericii sau cimitirului, când preotul spunea
Hristos a Înviat! / Hristos voscrese! Se ardeau porţile, bărcile vechi, scopul
obiceiului fiind purificator, dar și pentru a elimina fizic unele elemente
lemnoase nefolositoare. Uneori se trăgeau și focuri de armă.
Timp de 40 de zile, oamenii se salutau prin următorul dialog:
Hristos a înviat! / Hristos voscrese!; Adevărat a înviat! / Oistinea voscrese!
Dintre practicile specifice primei zile a Paștelui amintim gesturile
apotropaice, divinatorii și propițiatorii legate de oul roșu.
În dimineața Paștelui, după sfințirea bucatelor, membrii familiei se
spălau cu apă neîncepută în care s-a pus un ou roșu sfințit și un bănuț de
argint. Semnificația acestui gest se baza pe transmiterea proprietăților
simbolice ale obiectelor consacrate sau cu valențe purificatoare. Oamenii
credeau că vor fi roșii în obraji, ca și coaja oului, adică sănătoși, și curați
la suflat ca și argintul.
Pentru rod, se îngropa un ou roșu la pragul casei, în brazdă sau
vie. Cojile de ouă sfințite erau fie îngropate, fie date la animale, să nu se
prindă bolile de acestea.
O altă practică era datul acestora pe o apă curgătoare, astfel încât
timp de șapte zile acestea să urmeze o călătorie simbolică pe Apa
Sâmbetei spre Sorbul Pământului, pentru a-i anunța pe blajini că se
apropie și Paștele lor.
În scop divinatoriu, se punea un ou roșu la icoană. La Parcheș se
credea că dacă acesta prindea viermi până de Rusalii, era semn de
belşug491.
490

Cercetare de teren la Enisala.
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Similar, la ucraineni resturile alimentelor sfinţite nu se aruncau, ci
se păstrau înfăşurate într-o cârpă. În caz de deochi, dureri de cap şi
măsele, se afuma bolnavul cu acea cârpă492.
La ambele populații existau şi câteva credinţe legate de animale. În
prima zi de Paşti nu se înhămau animalele, se lăsau viţeii cu vacile, căci
ei au vorba lor. În legătură cu această cutumă, în folclorul local încă se
mai păstrează scurte povestioare de tipul:
Se spune din moşi strămoşi că un om era curios să afle ce se petrece. - Eu
mă duc şi mă culc în iesle, să aud eu ce spun ei. I s-a părut lui ceva: „Stăpâne,
scoală-te din iesle şi du-te la locul tău, nu aicea”. Şi a murit până dimineaţă493.
Vinerea din Săptămâna Luminată494 este dedicată celebrării
Izvorului Tămăduirii495.
Preoţii şi credincioşii, purtând icoane și alte obiecte de cult, fac
procesiuni în spații special alese, se roagă pentru ploaie, pentru apărarea
împotriva bolilor sau vindecare, se sfinţesc izvoarele, stupii etc.
În județul Tulcea există mai multe astfel de izvoare de leac, printre
care amintim: cel de lângă Măcin (Fântâna de leac); lângă Războieni
(Pomul dorințelor); aproape de Alba; între Beidaud și Neatârnarea, pe
drumul negru (Apa Licuvita); lângă Nicolae Bălcescu (izvorul de leac ce
curge în Stăvinerea Luminată) etc.
Din monografia scrisă de N. C. Munteanu – Sculeni aflăm
următoarea întâmplare cu substrat mitico-magic, culeasă de la P.
Mihailovici: „Acum vreo 150 de ani, se zice că trăia în satul unde azi se
găseşte Măcinul, un cioban bătrân şi bogat Stroe, român de’o evlavie şi teamă
de cel A-tot-puternic, de nu s’o mai pomenit. De aceea poate şi Dumnezeu îl
înzestra cu o avere frumoasă și la bătrâneţe pentru a-l ferici îi dărui o fată. Nu
după mult timp fetiţa rămase orfană întâi de tată şi apoi de mamă. Ultimile
cuvinte ale bătrânei către odorul ei scump, fură creştineasca povaţă : « să fii
491
492
493
494

495

Sursă orală: N. G. (Tulcea, 2013).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2011).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2013).
La ucraineni această perioadă se numește Na Provodé (Înainte de Provodé /
Sărbătoarea Morților).
Conform tradiţiei populare, izvorul simbolizează sursa vieţii, începutul şi
originea. Apa de izvor este simbolul purităţii, este apa neîncepută din toate
riturile de purificare și vindecare.
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mamă cuminte şi cu credinţă în Dumnezeu, singurul tău sprijin ». De la
moartea mamei sale, fata urma cu sfinţenie povaţa mamei sale, lăsată cu limbă
de moarte. Pe stradă nu ieşea decât foarte rar. De vorbit nu stătea cu nimeni, iar
copiii de seama ei o priveau cu teamă. Satul o poreclise « sfânta lui Stroe ». Nu
împlinise 18 ani. Într-o vară secetoasă, frigurile secerau pe capete copiii satului.
Oamenii cei păcătoşi începură să se gândească serios şi prin posturi si rugăciuni
să se roage lui Dumnezeu. Totul era fără rezultat. Într’una din cislele capilor
satului, unul din ei atribui vina acestui blestem fiicei lui Stroe. Toţi strigară in
cor : Da, fiica lui Stroe este cauza, ea este vrăjitoarea ! Seara când cocoşii fac a
doua strigare, trei ţărani se strecoară în curtea părăginită a lui Stroe şi
pătrunzând în casă, se năpustiră asupra tinerei fete pe care legând-o, o duseră,
prin besna nopţii, în munţii de la marginea satului, omorând-o şi îngropândo. A doua zi dimineaţa, din locul unde a fost îngropată fiica lui Stroe, a ţâşnit
un izvor, cu apă rece și limpede, binecuvântat de D-zeu, cu darul miraculos de a
vindeca pe toţi cei bolnavi ce se vor spăla cu apa lui.”496
La Războieni, Izvorul Tămăduirii a fost dublat de imaginea
Pomului dorințelor. Credința că un element vegetațional poate îndeplini
o dorință, prin legarea de ramurile acestuia a unui obiect personal (o
batistă etc.) este generalizată, legându-se de vechi forme de fitolatrie.
La Războieni însă copacul dorințelor nu ar fi putut exista fără
Izvorul Tămăduirii. Speranța vindecării cu ajutorul apei sfințite în
vinerea din Săptămâna Luminată este exprimată simplu prin legarea
bucăților de material de arbore.
O formă asemănătoare de devoțiune avea loc la Fântăna Smeului de
la Niculițel. Se spune că ea izvorăște doar de Sfântul Tănase / Atanasie.
Cine se spăla se vindeca de boli și lăsa o cârpă pe mărăcini în semn de
aruncare a bolilor. Se lăsau chiar și bani497.
Deși această sărbătoare din Vinerea de după Paști există și la
ucraineni, având ca explicație faptul că în această zi i s-au spălat rănile lui
Hristos498, în urma cercetărilor actuale nu am reușit să identificăm
numele acesteia. La Sfântu Gheorghe ea se numește Tre rebché / Trei
peştişori, fiind mai mult o sărbătoare din calendarul pescăresc499.
496
497
498
499

N.C. Munteanu - Sculeni, op.cit., p. 66.
Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit, p. 436.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2015).
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Prima luni după Paște era și încă mai este dedicată cultului
morților, purtând denumirea de Paştele Morţilor sau Blajinilor la
români, Paştili a morţâlor la aromâni și Provodé la ucraineni. În această zi
se obișnuia a se merge la cimitir, unde se ridicau colivele și se organizau
mese colective la morminte. Această sărbătoare constituie al doilea
moment de înroșire a ouălor, după Paște.
Joile de după Paște și până la Înălțare se numesc Joile Oprite la
români și Suhei Cetver (Joile Seci) la ucraineni. Românii sărbătoreau prin
oprirea țesutului, torsului și altor activități în gospodărie și grădină,
pentru a fi apărați de bătaia pietrei sau pentru ploaie. La ucraineni,
exista o interdicție clară numai privind semănatul în aceste zile.
La patruzeci de zile după Paști urmează Înălțarea / Oznesénia (la
ucraineni). Această zi constituie are valențe funerare, deoarece acum se
merge la cimitir (dimineața sau seara) și se împarte pentru morți.
În unele sate se spune că în această zi sufletele morților se înalță la
cer și dacă nu li s-a împărțit nimic, morții iau o mână de țărână de pe
mormânt și se înalță. Meglenii din Cerna obișnuiesc să lase lângă cruce
câte un ou roșu500.
La Înălţare, oamenii se salută prin formula - Hristos s-a înălţat (la
ceruri!) Hristos osnidnisea na nebesa! - Adevărat s-a înălţat!Pravda şo
osnidnisea!
Și cu acest prilej se arborează Ramura verde, sub formă de frunze
de nuc501 sau tei la uşa casei, la poarta sau streaşina casei (Visterna), dar
și pelin, în aşternut şi în casă (Niculiţel).
Ultima sărbătoare din ciclul pascal este reprezentată de Rusalii502,
Sfânta Treime, Troița sau Duminica Mare (la cincizeci de zile după
Paști).
În comunitățile de români, mai exista o sărbătoare dedicată
Rusaliilor, în a treia miercuri după Paști503. Din informațiile de teren
500
501

502
503

Dumitra Petrică, op.cit., p. 156.
Frunzele de nuc de la Înălţare erau bune de leac, de sperietură sau împotriva
trăsnetului.
Denumită la aromâni Tră Râsali.
Se consideră zi primejdioasă, când nu se lucrează la câmp sau în grădină și
nu se spală. În seara dinainte, femeile pun ramuri de pelin în așternut și sub
pernă, iar a doua zi toți membrii familiei, în special copii, poartă pelin în
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această zi este numită de sursele orale tot Rusalii, deși în bibliografia de
specialitate se cunoaște sub denumirea de Stratul de Rusalii. În unele
cazuri, informatori precum baba Ilinca din Enisala au denumit această zi
ca Primitul Rusaliilor, când nu se lucra, se bea vin cu pelin, se punea
pelin la ușă, la grajd, la ureche (cu o seară înainte). Cine se ducea la râu
îi apucau rusaliile. După Duminica Mare avea loc Alungatul Rusaliilor.
De sărbătoarea Sfintei Treimi se făceau ceremonii religioase
pentru ploaie, iar pentru vindecarea celor luați de rusalii, în unele sate se
juca Călușul (în bulgară Kukeri)504.
În funcție de tradițiile locale, de Rusalii se puneau frunze de nuc la
icoană, frunze de stejar la stâlpii casei şi ai porţii, frunze de nuc și
cimbrișor prin casă etc. Acestea erau ținute de sâmbătă până luni.
Cimbrul era apoi păstrat deoarece era bun de pus în scalda lăuzelor,
pentru a le întări sănătatea505.
Teiul este legat de această sărbătoare, crezându-se că până în
Duminica Mare teiul este cu frunza în sus, iar după această zi este cu
fața în jos.
La ucraineni, de Troiţea, asemănător practicii din perioada
Crăciunului, se aşterneau pe podeaua camerelor din gospodărie fân
proaspăt cosit, frunze de copaci.
La Letea se puneau crengi de stejar în streaşină pentru trăsnet sau
ploi rele. A treia zi erau duse la Ricikă (canal; baltă) şi aruncate pe apă să
meargă tot anul bine, să fie rod (vrojaie)506. La Sfântu Gheorghe se punea
izmă pe jos și arcade de arin la porți507.
La Murighiol se punea cătină la porți. Oamenii se spălau pe cap să
nu aibă dureri. Din resturile de la masa de Troițea se păstra câte un
osișor, care se punea în cruce pentru umflatul ugerului vacilor sau
pentru afecțiuni ale picioarelor508.

504
505
506
507
508

buzunar sau la sân, pentru a fi feriți de rele (Cerna). Se pune pelin în casă
(marți spre miercuri). Se bea vin cu pelin. Se pune pelin la toate geamurile,
casele, la animale, la curnic. Sursă orală: M. G. (Trestenic, 1982).
Surse orale: H. M. și V. C. (Baia, 1982).
Sursa orală: A. S. (Alba, 1997).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2014).
Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2014).
Sursă orală: P. I. (Hamcearca, 1997).
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3.6. PRACTICI

MAGICE LEGATE DE OCUPAȚII ȘI MEȘTEȘUGURI

3.6.1. Sărbători şi obiceiuri din calendarul agrar
Componenta magică agrară poate fi decodificată într-o serie de
obiceiuri din ciclul calendaristic, începând cu semănatul ritual și trasarea
unei brazde cu plugul de Anul Nou și terminând cu încercările de
asigurare a unor recolte viitoare bogate, în perioada recoltării.
Tot acest efort ritualic, însoțit de sacrificii simbolice și practici
divinatorii sau propițiatorii, avea ca finalitate obținerea „pâinii noastre
cea de toate zilele”, produs de bază al societății tradiționale.509
În calendarul agrar există câteva rituri esențiale, cu o varietate de
practici magico-ritualice: Plugușorul și Semănatul510 (aratul și semănatul
ritual de Anul Nou), Pornirea plugurilor (Anul Nou Agrar, începutul
propriu-zis al aratului, de 9 martie / Măcinici), Paparuda și Caloianul
(practici de invocare a ploii, în general în a treia Joi după Paști), vremea
recoltei.
Pluguşorul și Semănatul (Posivaiu la ucraineni) prefațau simbolic
practicile ritualice din ziua de Mucenici. Se pare că obiceiurile practicate
de Anul Nou, evident agrare, au migrat odată cu schimbarea Anului
Calendaristic de la 1 sau 9 Martie la 1 ianuarie.
Anul Nou Agrar (9 martie / 22 martie) coincidea cu echinocţiul de
primăvară din calendarul iulian511. Este normal să decodificăm în

509

510
511

„Drumul pâinii” este poate cel mai complex scenariu ritual din cadrul
calendarului popular. Acesta începe practic cu un sacrificiu violent, cel al
grâului de anul trecut (de Mucenici), continuă cu practici de asigurare a
belşugului şi îndepărtare a pericolelor din ogoare (dintre care vom aminti
doar legarea magică a ciocului păsărilor şi ritualurile de tipul Caloianului
sau Paparudei) şi se termină aparent printr-o moarte simbolică, cea a
spicelor (în timpul secerişului). Acesta este însă numai ciclul vegetativ.
Urmează etapele treieratului, măcinatului şi în cele din urmă realizarea
aluatului şi coacerea pâinii, în multiplele sale forme.
Am tratat acest obicei în cadrul sărbătorilor de iarnă.
Mercia MacDermott, op. cit., p. 187.
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structura sa elemente ale arhaicelor celebrări echinocţiale (de exemplu
aprinderea focurilor sacre512 şi săritul peste acestea).
În cadrul sărbătorilor din preajma echinocţiilor (ziua este egală cu
noaptea) predominante sunt aspectele purificatoare, fără a le exclude pe
cele defensive (fumigaţii, tripla înconjurare a spaţiului casnic etc.).
Sacrificiul este și el prezent sub forma mucenicului, posibilă
reminiscenţă a vechilor jertfiri umane pentru fertilizarea ogoarelor. Alte
ofrande oferite unei divinități germinative a pământului erau un colac, o
pâine caldă sau un ou.
Din seria „riturilor mărunte”513, care au ca scop fertilitatea
ogoarelor și protejarea activității aratului amintim: rugăciunea și
închinarea dinainte de a începe aratul; stropirea cu agheasmă a plugului
şi vitelor, împărţirea, în ziua ieşirii la arat, a unui număr de patruzeci de
colăcei; aruncarea unei țoale roșii pe casă; aruncare unui ou în faţa
plugului; înconjurarea cu plugul a gospodăriei și trasarea primei brazde.
Aceste gesturi simple, dar pline de substrat, variau de la un sat la
altul.
La Casimcea se stropea sămânţa, înainte de semănat, cu apă
sfinţită, pentru rod bogat.
La Niculițel se rupea pâine caldă pe prima brazdă, iar înainte de
semănat, se făceau colăcei și se împărțeau514.
La Peceneaga se arunca o ţesătură roşie pe casă ca să fie grâul roşu
și se împărţea grâu fiert vecinilor să fie recolta bogată.515
La Dorobanțu, înainte de a ieși la arat, femeia se ducea la biserică
cu puțin porumb, orz etc. și le sfințea, apoi le amesteca cu celelalte
semințe din sac516.

512

513

514
515
516

În acest context, focul este agent purificator şi defensiv (curăţă spaţiul de
excedentul vegetal adunat în sezonul rece; apără gospodăria de şerpii şi
insectele ce revin la viaţă).
Termenul de „rituri mărunte” este utilizat pentru practici ce se rezumă la
una-două secvenţe desfăşurate pentru împlinirea unui anumit scop.
Dumitru Pop, op. cit., p.135.
Surse orale: I. D. și T. D. (Niculițel, 1970).
Ion Ghinoiu (coord.), op.cit., p. 317.
Sursă orală: I. S. (Dorobanțu, 1979).
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În satul Enisala, la primul semănat se făceau 40 de colăcei unși cu
miere de pepene, dacă gospodarul avea plugul întreg cu patru cai sau
boi, și 20 de colăcei, dacă avea doi cai sau boi. Aceștia se împărțeau la
fiecare casă517.
Localnicii din satul Alba, rupeau la prima ieșire a plugului un
colăcel păstrat de la Crăciun și-l aruncau pe tarla. Acel colăcel era făcut
primul, era pus la icoană și se păstra până primăvara.518
La Trestenic se puneau colăcei în coarnele plugului și se uda
înaintea plugului cu apă de la fântână519. Bătrânii legau o cârpă roșie de
stâlp, să alunge relele care ar putea afecta recolta520.
Primăvara, când se ieșea prima dată la arat se arunca pe casă o
cârpă roșie pentru ca roadele să fie bogate, iar casa îmbelșugată. Pentru
ca cerealele să nu fie atacate de mălură sau tăciuni, în acea zi nu se
dădea nimic din casă521.
Din stadiul actual al cercetărilor, nu se poate observa o
temporalitate precisă de începere a aratului și semănatului de primăvară
la ucrainenii din județul Tulcea. Această activitate începea când se
încălzea pământul (martie – aprilie), iar ca gest ritualic remarcăm
scoaterea căciulii din cap și rugăciunea către Dumnezeu, „să-i ajute să fie
rod”522.
O altă categorie de rituri cu rol agrar este alcătuită din riturile de
invocare a ploii523, având ca forme de manifestare obiceiuri cu un
anumit ceremonial (Paparuda524 și Caloianul; slujbele pentru ploaie) sau
simple gesturi ritualice.
Ceremonialele de invocare a ploii și, în sens mai larg, a fertilității și
proprietăților magice ale plantelor525, de tipul Paparudei și Caloianului,
517
518
519
520
521
522
523
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525

Sursa orală: I. M. (Enisala, 1981).
Sursă orală: I. C. (Alba, 1989)
Sursă orală: M. C. (Trestenic, 1988).
Sursă orală: G. R. (Trestenic, 1989).
Dumitra Petrică, op. cit., p. 152.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Despre legarea și dezlegarea ploilor, practici magice executate de persoane
specializate vom vorbi într-o altă lucrare.
Denumită la aromâni Pirpiruna.
Până în ziua de Paparudă, toate plantele utilizate în etnoiatrie sunt bune de
leac. După această zi își pierd eficacitatea.
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apar în spațiul dobrogean în cadrul comunităților de români și bulgari,
la ucraineni lipsind formele corespondente.
Arealul de răspândire a Paparudei și Caloianului se pliază pe zona
de podiș (Casimcea, Cârjelari, Niculiţel, Stejaru, Valea Nucarilor,
Visterna, Dorobanțu, Enisala, Iazurile, Satu Nou) și zona dunăreană
(Luncavița, Garvăn, Peceneaga, Văcăreni), lipsind sau având practicare
sporadică în Delta Dunării526.
Data practicării Paparudei avea în general un context temporal
bine precizat de normele comunităților tradiționale: prima joi după Paști
(Trestenic), a treia joi după Paști (în majoritatea localităților unde se
practica – Somova, Visterna, Garvăn, Enisala), a treia duminică după
Paști (Luncavița), a treia marți după Paști (Peceneaga). Se mai putea
practica, de câte ori era necesar, în perioadele de secetă îndelungată527.
Paparuda este un obicei străvechi şi complex, practicat în viața
tradițională de fetele vestale. Așadar, puritatea și fertilitatea latentă este
o componentă esențială a acestui ritual invocator, exclusiv feminin,
bazat pe principiile magiei imitative și de transfer.
Chiar și alegerea conducătoarei cetei de fete (denumită Paparudă)
se baza pe anumite legi magice, ale predestinării. La Enisala, Paparuda
se alegea de Florii. Fetele făceau inele din salcie și le dădeau la ulucul de
adăpat vitele. Fata al cărei inel ieșea primul era aleasă paparudă528. La
Văcăreni, de Florii fetele își dădeau în goghii529, adică ghiceau care dintre
ele urma să devină Paparudă. Aceste acțiuni pot fi corelate cu o serie
întreagă de ritualuri de însurățire rituală530. În alte sate, Paparuda era
aleasă chiar în ziua practicării obiceiului (ex: Visterna, Trestenic).

526

527
528
529
530

Din unele informații de teren, acestea erau practicate de țigăncușele venite
cu șatra, cu un scop strict material, fără implicații ritualice din partea
performerilor sau a gazdelor.
Ion Ghinoiu (coord.), op.cit. p. 320.
Sursă orală: I. M.(Enisala, 1981).
Sursă orală: M. M. (Văcăreni, 2008).
Legarea fetelor ca surate, la sărbători precum Floriile sau Sântoaderul.
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Perioada din zi de începere a Paparudei diferă de la un sat la altul,
mai ales în situația în care este performat și obiceiul Caloianului, de
același grup de fete531.
Participantele se îmbrăcau cu fuste şi rochiţe mai uzate şi purtau
flori şi frunze la brâu. Paparuda era îmbrăcată cu ștevie / steghie,
brusture sau boz și cu coroană pe cap. După ce jucau Paparuda,
începeau să se stropească. Apoi ieşeau cu găleata şi cana la poartă şi
stropeau pe cine le ieşea în cale, mai ales femeile cu sugari, punând: Cum
curge laptele din ţâţele tale când suge copilul, aşa să curgă ploile
(Luncavița)532.
Stropitul fetelor și femeilor cu apă reprezenta un gest cu valență
magică imitativă și era adresat colectivității feminine a satului. Datorită
invocaţiei care însoţeşte gestul, conţinutului magic al scenariului i se
adaugă şi o coordonată mitico – folclorică. Ruga era adresată unei
divinități mitice pluviometrice – Paparuda sau Păpăruva.
„Păpăruvă, ruvele, / Sări în sus la nourei / Ieși cu găleata / De ne udă
ceata / Ieși cu ulciorul / De ne udă piciorul / Să crească grâiele / Să-ntreacă
brâiele."
sau
„Păpăruvă, ruvăle / Sari în sus la nourei / Şi dă drumul ploilor / Ca sămi ploaie grâiele / Grâiele cât brâiele / Pâpuşoaiele cât casele / Şi mălaiele în
toate gunoaiele."533
sau
„Paparudă, ruvă, / Vino de ne udă / Cu galeata rasă / Ploile se varsă."534
Alt moment cu semnificație rituală era acela în care gazda arunca
cu apă și rupea din șteghia paparudei și arunca peste casă535. Vegetația
juca un rol protectiv și de asigurare a belșugului gospodăriei. Este
cunoscut în mentalitatea populară că plantele de leac își pierd puterea și
principiile regeneratoare după această sărbătoare.
531

532
533
534
535

Ex: La Iazurile, se umbla dimineața cu Paparuda și după 12 se făcea
Caloianul. La Luncavița, Paparuda începea după ce îngropau Caloianul și
terminau petrecerea numită Ghismanele.
(localitatea Luncaviţa), Ion Ghinoiu (coord.), op.cit. p. 320.
Sursa orală: D. P. (Visterna, 1988).
Sursă orală: C. P. (Luncaviţa, 1984).
Sursă orală: I. M. (Iazurile, 1981).
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Se performau și alte gesturi cu valoare simbolică. De exemplu, la
Trestenic, fetele erau udate pe picioare și li se dădea câte un ciur pe care
îl rostogoleau536.
Al doilea ceremonial de invocare a ploii este Caloianul537 /
Căluianul538, care consta într-un simulacru al ritualului înmormântării,
urmat sau nu de exhumare și datul pe apă a unei păpuși realizate, în
general, din lut. Pe aceleași baze ale magiei imitative, ploaia era invocată
prin plânsul fetelor, care se comportau ca la o înmormântare reală, cu
jocuri de rol clar definite. Nu lipsea secvența pomenirii mortului, la casa
uneia dintre participante. Datul la apă al Caloianului are valenţe
ritualice, în scopul fertilităţii culturilor, al regenerării vegetaţiei.
În unele sate539 se credea că acest Caloian este chiar copilul
Paparudei. Acesteia îi revenea obligația de a conduce alaiul funerar și de
a găzdui pomenirea de după îngropare.
La nivel micro-zonal și local, există variante privind data540,
actanții și desfășurarea541 acestui ritual. Vom prezenta câteva aspecte
locale, care particularizează scenariul funerar. Elementele constante
sunt: înhumarea, plângerea simbolică și pomenirea Caloianului,
decorarea acestuia cu resturi de ouă roșii sfințite și plante. Diferențele
sunt legate de data peformării, jocurile de rol542, actele de după
exhumare (în general datul pe apă).
La Trestenic, Caloianul și Paparuda se făceau în prima joi după
Paști. Păpușa din lut era îngropată lângă derea, apoi dezgropată după
nouă zile și dată pe apă543.
La Visterna, Caloianul se făcea în a treia joi după Paști. Se modela
o păpușă din pământ, ornată cu coji de ouă de Paști. Aceasta era
536
537
538
539
540
541

542

543

Sursă orală: R. G. (Trestenic, 1989).
Casimcea, Cârjelari, Peceneaga, Visterna.
Luncaviţa, Niculiţel.
Ex: la Iazurile
Prima joi după Paști, a treia marți după Paști, a treia joi după Paști
Îngroparea, urmată sau nu de dezgropare, numărul de zile de înhumare (de
la trei la 40), exhumarea, urmată de ciopârțirea sau datul pe apă a
Caloianului.
Existența sau nu a unor personaje precum popa, dascălul, bocitoarele, mama
Caloianului etc.
Sursă orală: R. G. (Trestenic, 1989).
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îngropată la rădăcina unui copac544, se făcea pomană la casa unei fete
considerată mama Caloianului. Acesta era dezgropat după 40 de zile și
dat la apă. Aici nu apare mascarea participantelor în popă, dascăl etc.
La Iazurile, după ce fetele umblau cu Paparuda, după ora 12
făceau o păpușă din lut, decorată cu flori și cu ochi din coji de ouă, apoi
o duceau la ghiol și îi dădeau drumul545. În acest caz nu mai apare
îngroparea efigiei.
La Niculițel, Căluianul se făcea a doua zi după Paparudă. El era
plâns astfel: Caluiane iane mama ţi-a pus numele de Stoiane, mama te-a cătat
prin pădurea rară, cu inima amară, prin pădurea deasă cu inima arsă. La trei
zile de la înmormântare, era dezgropat şi dat pe pârâu, spunându-se: Să
dea Dumnezeu roadă la grâu, secară şi noi mergem să facem pomană546.
În satul Traian, Colieanul se făcea în ziua de Paparudă și era
îngropat într-un loc ascuns. A doua zi după Duminica Tomii (a doua
duminică după Paști), îl dezgropau și-l dădeau pe apă547.
La Mircea Vodă și Iulia, Colianul era îngropat la cimitir. Se
dezgropa de Rusalii și era dat pe apă să dezlege ploile. Paparuda se
făcea și când îl îngropau și când îl dezgropau548.
La Cerna, în ziua de Paparudă, copiii făceau o păpușă din coceni
de porumb, o împodobeau cu flori, o puneau într-o cutie și îi dădeau
drumul pe derea. Ei însoțeau Caloianul pe malul apei și boceau: Ene,
Ene, Caloiene, / Deschide portițele, / Să curgă ploițele! Apoi se udau549.
Aceste ceremonialuri de invocare a ploii lipsesc în comunitățile de
ucraineni. În cazul acestui grup etnic, pentru ploaie, se făceau slujbe pe
câmp. Se mergea cu steagurile şi icoanele din biserică (reprezentări ale
Sfinţilor Ilie, Pantelimon sau a fecioarei Maria) și se sfinţea apa.
Participanții la aceste slujbe-rugi pentru ploaie nu trebuiau să mănânce
nimic înainte. Alte practici de invocare a ploii erau: sfinţirea satului în
cruce, udarea mormintelor celor ce au murit înecaţi, udarea colţurilor
544

545
546
547
548
549

Se rosteau tânguiri simple de tipul: Iene, iene, Caloiene, / De ce ne-ai lăsat pe noi
/ Ce frumos ești tu. etc.
Sursă orală: M. I. (Iazurile, 1981).
(localitatea Niculițel), Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit, p. 352.
Ibidem, p. 420.
Sursă orală: T. D. (Iulia, 1989).
Dumitra Petrică, op. cit., p. 133.
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caselor care au avut la clacă timp ploios, udarea femeilor cu păr lung.
Aceste gesturi, bazate pe magia imitativă, se regăsesc și la români sau
alte grupuri etnice sau etno-culturale din spațiul nord-dobrogean.
În ceea ce privește, obiceiurile de recoltare, putem spune că există
o suprapunere aproape perfectă în ceea ce privește mentalitatea magică
a celor două populații. Există astfel gesturi de sacralizare a boabelor
pentru viitoarea recoltă și acte propițiatorii, de îmbunare a forțelor
naturii, pentru următorul sezon agricol.
Primele sau ultimele spice secerate erau împletite la români sub
forma bărbii lui Dumnezeu550 / bărbii de grâu551 / bărbii popii sau puse sub
formă de cruce (hresti iz pseșenețea coloz) la ucraineni și păstrate la
icoană, pentru asigurarea unei recolte bogate. La Peceneaga, semințele
din barba din spice se scoteau de Duminica Mare, apoi erau duse la
biserică pentru sfințire. O parte din grâul sfințit se amesteca cu sămânţa
care urma să fie semănată toamna, ca să nu mănânce gândacii grâul552. La
Letea, grâul semănat era amestecat cu semințele scoase din crucea de
spice553.
La ambele populații exista credința că trebuie oferită o ofrandă
naturii, de fapt un act propițiator. De aceea, când se secera grâul, se lăsa
în mijlocul tarlalei o porţiune necosită care se numea barba tarlalei554 la
români sau colțul pentru păsările călătoare (cusocioc dlea pecií) la
ucraineni.
3.6.2. Sărbători şi obiceiuri din calendarul viticol
De la cosorul care taie prima coardă de viţă şi până la teascul ce
zdrobeşte strugurii, drumul vinului este marcat de credinţe arhaice,
practici magice dar şi de aspectele economice intrinseci vieţii
tradiţionale. Punctele cardinale ale acestei activități sunt Anul Nou
Viticol (de Sfântul Trif – 1 februarie), perioada coacerii poamelor și a
recoltei.
550
551
552
553
554

La Cârjelari, Peceneaga.
La Alba.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit. p. 327.
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
La Casimcea se spunea că este pomană pentru Dumnezeu, drept mulțumire
să i-a ajutat cu o recoltă bogată.
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Anul Nou Viticol prezintă în structura sa reminiscenţe ale ritului
dionisiac, cu cele două ipostaze ale acestuia: iniţierea (culminând cu
alegerea celui mai bun viticultor – Regele Viilor) şi sacrificiul (unui
animal555, al viţei de vie şi al vinului de anul trecut)556.
Ambele aspecte presupun ieşirea din spaţiul cotidian (se petrece
pe podgorie, în afara satului) şi ieşirea din timpul real (participanţii
regresează simbolic într-o stare “sălbatică” prin legarea cu vrejuri de
viţă).
În spaţiul nord-dobrogean s-a păstrat o singură zi de celebrare (1
februarie - Trifănitul), deşi în alte regiuni ale Peninsulei Balcanice,
întocmai după tiparul sărbătorilor dionisiace se petrece timp de trei zile
(1, 2 şi 3 februarie sau corespondentele pe stil vechi).
La români și ucraineni, de Sfântul Trif (1 / 14 februarie) se obișnuia și se
mai continuă pe alocuri stropirea viei și a pomilor cu agheasmă, urmată
de tăierea și uneori arderea câtorva cordițe de viță. De exemplu, în
localitatea Iulia, de Sfântul Trifon se tăiau doi-trei butuci și se bea vin
din anul trecut.557
Putem decodifica unele elemente structurale ale sărbătorii. Astfel,
apa apare în ceremonialul sărbătorii într-o dublă ipostază: ea este
elementul purificator (sub forma aghesmei), dar şi elementul sacrificat
(metamorfozată în vin).
De fapt în acest context se substituie sacrificiul divinităţii
protectoare a viţei de vie cu cel al produsului final – vinul. Şi cum
viticultura este o activitate predominant solară, jertfa-ofrandă putea fi
legată numai de foc. Vinul de anul trecut este stropit peste focul în care
ard coardele de viţă tăiate anul acesta.
Dublul sacrificiu al viei (vinul vechi şi viţa nouă) poate fi corelat
cu dubla naştere a zeului Dionysos (din pântecul Semelei şi apoi din
coapsa lui Zeus, ambele în prezenţa focului).

555

556

557

La Niculițel, se tăia într-un mod ritualizat un cocoş, care se mânca cu
muncitorii.
Victor Kernbach, Mitologie generală, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004, pp.
159 – 161.
Sursă orală: T. D. (Iulia, 1989).
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Activitatea viticolă prezintă și unele tabuuri de tip interdicție,
pentru asigurarea roadelor. De exemplu, în prima joi după Paște nu se
sapă în vie pentru a nu fi bătută de grindină558.
Peste aproximativ nouă luni de la Anul Nou Viticol urmează
nașterea mustului și peste încă 40 de zile a vinului559. Evident, se poate
face o corelație cu obiceiurile legate de naștere, vinul fiind asemănat
unui copil, care după o viață intra-uterină de 9 luni, este botezat, în
general la 40 de zile de la naștere.
Primii struguri copți erau sfințiți și dați de pomană. Acest gest este
observat în ambele comunități și ține de ideea, mai largă, conform
căreia, un gospodar nu se poate înfrupta dintr-un rod560, până ce nu-l
sfințește și nu-l dă de pomană celor mai săraci decât el.
Mustuirea era și ea reglementată ritualic.561 Însă la nivelul satelor,
apăreau diferențe legate de persoanele care performau acest act. În unele
localități, călcatul strugurilor în lin era permis numai fecioarelor, în alte
sate, din contră, această activitate era exclusiv masculină, îndeosebi fiind
îndatorirea stăpânului casei. Ambele situații sunt argumentate cutumiar,
diferența venind dintr-o abordare a rolului de gen562 raportat la această
activitate. Pe de o parte, virginitatea era considerată un atu al unui vin
curat și dulce, pe de altă parte, se miza pe tăria vinului determinată doar
de o forță virilă masculină.
Vinul de anul acesta este finalitatea complexului de obiceiuri şi gesturi
ritualice practicate în ziua de 1 februarie, precum: regresiunile simbolice,
libaţiile în cinstea divinităţii viţei, sacrificiile, reierarhizarea castei viticultorilor, petrecerile bahice pe podgorie şi apoi în intimitatea căminului563.

558
559
560
561

562
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Dumitra Petrică, op.cit., p. 155.
După un proces de fermentație.
Toate tipurile de legume sau fructe, chiar și produse lactate.
De exemplu, la Văcăreni, cel care călca strugurii în lin, se spăla pe picioare și
se stropea cu agheasmă. Sursă orală: M. M. (Văcăreni, 2008).
Această problematică a masculinității sau feminității în culturile populare nu
a fost încă îndeajuns cercetată de etnologii români.
Alexandru Chiselev, „Apa și focul în cultura populară – obiceiuri de
primăvară” în Buletinul Informativ al Centrului Național pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale, Anul XX, nr. 5 și 6, 2011.
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Vinul de anul acesta devine sacrificiu pentru vinul de anul viitor, dar
şi băutură rituală pentru o serie de alte sărbători calendaristice (Paşte,
Crăciun, Mucenici etc.) sau din viaţa omului (naştere, aniversări,
plecarea în armată, căsătorie, moarte).

3.6.3. Sărbători şi obiceiuri din calendarul pastoral
La nivelul spațiului nord-dobrogean, s-a putut observa o oarecare
delimitare ocupațională, raportată la grupul etnic și tipul de animale
crescute.
Astfel, românii564 au crescut în mod tradițional oi și vite, aromânii
s-au specializat pe creșterea oilor și caprelor iar ucrainenii s-au ocupat
cu creșterea vitelor și cailor, în regim de stabulație liberă în perioada de
vară. În ultimul caz, nu pot fi observate regimuri ritualice speciale
aplicate în context calendaristic, cu excepția practicilor de apărare
împotriva furtului laptelui vacilor de anumite babe, în special în noaptea
dinaintea Sfântului Gheorghe.
Activitatea creșterii oilor era legată temporal și ritual de două
repere calendaristice: Anul Nou Pastoral / Formare turmei (de Sfântul
Gheorghe – 23 aprilie / 6 mai) și Desfacerea turmei (de Sfântul Dimitrie –
26 octombrie / 8 noiembrie)565.
În structura Anului Nou Pastoral se poate decodifica sacrificiul în
trei ipostaze: cea fitomorfă (Ramura Verde), cea zoomorfă (mielul sau
iedul) şi cea antropomorfă (Sângiorzul). Ultima ipostază este bineînţeles
simbolică.
Focul deţine un rol esenţial în purificarea oamenilor şi animalelor
și în prepararea alimentelor rituale.
Apa apare ca agent de purificare (practica udării sau stropirii), iar
metamorfozată în vin roşu amestecat cu pelin devine băutură rituală.
Alte gesturi ritualice constau în alungarea spiritelor malefice și a
strigoaicelor care doreau să fure mana prin împodobirea strungii cu
564

565

Mă refer aici în principal la mocanii transilvăneni, care au colonizat
Dobrogea înainte și după Războiul de Independență din 1878.
Perioada dintre Sf. Gheorghe și Sf. Dimitrie corespunde verii pastorale,
opusă iernii pastorale, dintre Sf. Dimitrie și Sf. Gheorghe.
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ramuri verzi. Ca acte apotropaice și profilactice, amintim urzicarea
rituală, lovirea cu pelin sau spălarea cu rouă.
Ideea protejării turmei cu ajutorul elementelor sacralizate sau cu
valență magică era prezentă în timpul tuturor activităților mai
importante legate de economia pastorală. Astfel, la tunsul oilor, se
stropea toată turma cu apă neîncepută de izvor, ca să fie bine,566 iar la
înțărcatul mieilor, toate gălețile pentru muls erau împodobite cu flori și
se punea câte un ban, pentru prosperitate.567
În spațiul nord-dobrogean, dușmanul natural al păstorului și
turmelor de oi era considerat lupul. În calendarul popular există câteva
sărbători în cadrul cărora se practicau acte defensive (de apărare pasivă)
legate de lup și acte propițiatorii față de protectorii acestora568.
Astfel, în prima zi a Postului Mare avea loc datul câinelui în jujeu.
Câinelui, ca subspecie a genului Canis lupus, i se transferau temporar
caracteristicile lupului, reprezentant al iernii și potențial prădător al
turmelor de oi. În această zi, câinii erau prinși și învârtiți într-un
dispozitiv special denumit jujeu, jujău sau tărbacă. Chinuirea câinilor
devenea astfel un gest de alungare a spiritelor iernii și de îndepărtare a
pericolului reprezentat de lup.
O altă practică defensivă avea loc în ajunul Sfântului Andrei,
moment în care se păzea usturoiul. Fiecare participantă venea cu cățeii ei
de usturoi și îi punea în casa unde loc petrecerea. Acest usturoi păzit era
rău de lupi. În dimineața Sfântului Andrei, se făcea semnul crucii cu
usturoi la poarta casei și la animale, pentru protecția acestora împotriva
relelor de tot felul.569
3.6.4. Sărbători şi obiceiuri din calendarul pescăresc
Pescuitul constituie o activitate nesigură, grea și periculoasă,
supusă la nivel mentalitar unui noroc schimbător şi credinţei în existența

566
567
568

569

Sursă orală: M. C. (Tulcea, 1975).
Sursă orală: M. B. (Cataloi, 1981).
Se credea că lupii sunt câinii Sfântului Petru și numai după porunca lui pot
sfâșia orice (localitatea Rândunica). Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op.
cit, p. 385.
Sursă orală: I. S. (Alba, 1994).
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și posibilitatea apariției unor ființe mito-folclorice, de cele mai multe ori
amenințătoare570, dar şi a unor elemente protectoare571.
În general, păstrarea secretului celui mai bun loc de pescuit, a celei
mai bune metode sau a practicilor conexe pescuitului, care aduc o
cantitate crescută de pește prins, constituie impedimente pe care
etnograful le poate resimți în momentul încercării de a afla unele
gesturi, ritualuri sau acte legate de pescuit.
Lumea pescarului are drept coordonate un topos magic,
preponderent acvatic, înțesat cu reprezentări mitice sau folclorice, și un
timp magic, corelat cu respectarea unui cod de norme tradiționale.
Este sigur faptul că, la români, există o sărbătoare de tipul Anului
Nou, prăznuită fie de Alexii (17 martie – Ziua Peştelui), fie de Sfântul
Andrei Mrejarul la Blagoveştenie (25/26 martie).572
Perioada precedentă acestei zile (de obicei toată luna februarie) era
dedicată pregătirii sculelor de pescuit (setci, voloage, vintire, taliene,
năvoade etc.).
Cei care sărbătoreau începutul sezonului piscicol de Alexii erau
marcaţi de interdicţii alimentare, prin ținerea de post negru toată ziua,
urmând secvenţa sacrificiului, prin ingerarea unui peşte viu, pentru
noroc la peşte.
În cazul celebrării Anului Nou Piscicol pe 25/26 martie,
ceremonialul era mai complex. La biserică se sfinţeau alimente pe bază
de peşte şi apoi se împărţeau, după care avea loc sfinţirea sculelor şi a
bărcilor şi în cele din urmă o masă rituală la casa Starostelui Pescarilor573.
Într-o lume mereu periclitată de zâne, iele ale apelor sau faraoane574 şi
într-un context temporal mai ales nocturn, bunul mers al lucrurilor în
noul an piscicol se putea realiza doar printr-un sacrificiu extrem. Poate
că este vorba despre cel mai violent sacrificiu din cadrul calendarului
popular: peştele prins este mâncat de viu. Dacă în cazul viticultorului,
570
571
572

573

574

Ştima apelor, rusalki, vidme, vâltori, strigoi, faraoane etc.
Sfântul Nicolae este considerat patronul pescarilor şi al navigatorilor.
Gheorghe C. Mihalcea, „Calendarul etnofolcloric al pescarilor români din
Dobrogea” în Sinteze 1994 – 2008, CNCPCT Bucureşti, 2009, pp. 153 – 155.
În ierarhia castei pescarilor, starostele era cel mai bogat și priceput dintre
aceștia.
Gheorghe C. Mihalcea, op.cit., p. 154.
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agricultorului, apicultorului sau crescătorului de animale nerealizarea
sacrificiului ar determina foamete, în cazul pescarului totul s-ar reduce
la moarte.
Alte sărbători ținute de pescari și familiile acestora erau:
Blagoveștenia / Buna Vestire (25 martie / 7 aprilie), Sfântul Gheorghe (23
aprilie / 6 mai), Sfânta Marie Mare (15 august / 28 august), Sfântul
Andrei Mrăjearu’ de Toamnă575 (30 noiembrie / 13 decembrie), Sfântul
Nicolae (6 decembrie / 19 decembrie). Aceștia sperau la o veste bună
(cantitate mare de pește prins) prin respectarea Bunei Vestiri și la
îmbunarea unor sfinți precum Sfântul Gheorghe, rău de vrăji, Fecioara
Maria, considerată în mentalitatea populară ca sfântă a apelor și a
mărilor, sau Sfântul Nicolae, păzitorul pescarilor și barcagiilor.
Nu se pescuia în timpul sărbătorilor mari, în Săptămâna Mare, de
Paști, de Sfântul Gheorghe, de Rusalii sau de Drăgaică. În caz contrar,
exista pericolul ca pescarul să fie pocit de ielele apelor / zânele apelor576
sau să moară înecat în curând.
De Crăciun, pentru noroc la toane, ceata de flăcăi performa colinde
laice speciale la casă de pescari. Un exemplu este următorul colind cules
de Gheorghe C. Mihalcea în satul Dăieni, ce cuprinde o serie de
elemente mitice (Vidrița577 şi puiul acesteia578), dar și încercarea de a
induce norocul la pescuit, prin aflarea locurilor prielnice:

575

576

577

578

Sfântul Andrei, care și-a lăsat mrejele de pescuit și a devenit pescar de oameni,
era cinstit an de an de pescari. Aceștia îi mulțumeau lui Dumnezeu și
sfântului pentru toanele (locurile de pescuit) bune.
Cei luați de zânele apelor erau vindecați prin descântece speciale, folosind
puterea plantelor de leac.
Vidrița (Vidra, Iuda) este o ființă mitologică, întruchipare a spiritului apelor,
având atribute malefice, de multe ori escatologice, deoarece roade stâlpii pe
care se sprijină pământul. Stăpână pe viață și pe moarte, Vidrița oferă
pescarului posibilitatea unui schimb simbolic între puiul său și sănătatea
pescarului, cu-a lui frați, cu-a lui copii.
Acesta cunoaște toate secretele pescuitului. Prinderea lui de către pescar
denotă iscusința acestuia și oportunitatea de a afla locurile tainice ale
diverșilor pești.
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Dar și Culea și vătafu’579, / Oi lerunda lerui Doamne, / Iel că-mi are fii și
det’ / Și-mpletește nevod verde, / Oi lerunda lerui... / Nevod verde de mătase, /
Și-mpletește viță-n șase / Oi lerunda lerui... / Dar și Culea și vătafu’ /
Dimineața se sculară, / Oi lerunda lerui... / Supre toană se duceară, / Dă de-o
toană, dă de două, / Oi lerunda lerui... / Dă de toana cea de-a nouă, / Prinse-un
rac / Și un cosac / Oi lerunda lerui... / Tuma-n fundu’ matiții, / Prinse puiu’
Vidriții, / Oi lerunda lerui... / Cu tișură mi-l legară, / Cu zbârgaciu mi-l
băteară, / Oi lerunda lerui... / To’ di pești mi-ntrebară, / De adâncu’ somnului, /
Oi lerunda lerui... / Spălătura crapului, / Și rinișu’ cosacului. / Oi lerunda
lerui... / Dar Vidrița supărată, / Din ochi negri lăcrămară / Oi lerunda lerui... /
Din gură văpăi ișară, / Din brați făceară, / Oi lerunda lerui... / - Nu bateți
puiu’, nu-l schingiuițiu, / Că ie’ puiu’ mititelu’ / Oi lerunda lerui... / Nu știe
de-adâncu’ somnului, / Spălătura crapului, / Oi lerunda lerui... / Rinișu’
cosacului! / Dar și Culea și voinicul, / Oi lerunda lerui... / Iel să-mi fie
sănătosu’, / Cu-a lui frați, cu-a lui copii, / Oi lerunda lerui... / Și cu noi cu
sănătati!580
Pe lângă secvențele rituale sărbătorești, se pot descifra unele acte
magice, cu valență divinatorie. Pe baza experienței și a intuiției, pescarii
decodificau anumite semne oferite de natură. De exemplu, înainte de
începerea pescuitului intensiv, aceștia prindeau un crap și îl tăiau. Dacă
peștele sângera, era semn de apă mare581, cu belșug la pescuit. De
asemenea, apa mare nu se retrăgea decât atunci când își lua tributul prin
înecul unui om sau arderea unei case.582 Altă formă divinatorie era
legată de aflarea lunilor secetoase și ploioase ale anului, având ca
finalitate adâncimea și întinderea apelor în bălți, prin cercetarea culorii
aripioarelor unui biban pescuit583.
Şi în cadrul comunităţilor de ucraineni, apar sărbători în structura
cărora se regăsesc aspecte legate de pescari şi pescuit. La Sfântu
Gheorghe, de exemplu, exista o sărbătoare ţinută pentru belşug la peşte
579

580
581

582
583

Vătaful este termenul sinonim starostelui pescarilor. Cu alte cuvinte, urătorii
îi doreau gazdei colindate să devină cel mai bun dintre pescari.
Gheorghe C. Mihalcea, op.cit., p. 157.
Se aplică principiul magiei prin similitudine, între sângele abundent produs
de tăierea peștelui și apele crescute ale bălților.
Gheorghe C. Mihalcea, op. cit., p.154.
Sursă orală: N. G. (Tulcea, 2014).
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şi pentru protejarea pescarului de pericolele bălţii, numită Tre rebché /
Trei peştişori, în prima vineri după Paşti, când se sfinţesc apele.584
În Murighiol ziua pescarului era celebrată de Sfântul Nicolae, prin
interdicția de a pescui sau lucra. Pentru sănătatea pescarilor se făcea
colivă la biserică.585
Există şi practici sau contra-practici legate de furtul manei la peşte,
de legarea sau dezlegarea peştelui pentru un anume pescar. Însă acestea
sunt şi vor rămâne secrete sau vor fi cunoscute de puţini oameni, atâta
timp cât în mentalitatea colectivităţii ele dau roade.

3.6.5. Rituri magice legate de construcție casei
Construcția unui nou edificiu, realizată în general după căsătorie,
constituia un aspect esențial al vieții rurale tradiționale. Necesitatea
asigurării belșugului gospodăriei și a sănătății membrilor familiei
determina practicarea unor rituri de aflare a locului curat586, de
îmbunare a forțelor benefactive protectoare prin oferirea de ofrande
ritualice și sacrificii, de consacrare finală a noii case.
În timp, s-a creat o întreagă suprastructură ritologică (cu
corespondențe magice și / sau religioase) pentru a face ca actul ridicării
unei construcții să se dovedească norocit, hărăzit, fericit.587
Construcția unei case în perioada civilizației tradiționale
reprezintă de pe altă parte o reiterare la nivel local și personal a mitului
jertfei pentru durabilitatea creației. Dovadă stau riturile sacrificiale la
începerea temeliei sau în zidurile casei, substitute ale sacrificiului uman.
La Cârjelari, se obișnuia sacrificarea unui animal, „ca să curgă
sânge”. Se spunea că la temelia casei trebuie să fie ceva tăiat, un cap de
găină sau cocoș. La Stejaru, unele persoane tăiau şi o oaie. Se credea că
astfel moartea va fi înlăturată din casă.588
584
585
586

587
588

Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2015).
Sursă orală P. I. (Hamcearca, 1997).
Semințele de cereale puse la temelie și care se împăstează arată că acel loc nu
este bun pentru construcția unei case.
***, Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern Nr. 4…, pp. 131 – 132.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 332.
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O altă practică era îngroparea în pereți a măsurii umbrei unui
străin. Se măsura umbra omului cu ajutorul unei nuiele sau tije de stuf,
apoi aceasta se îngropa în zidul casei. Se credea că acel om va muri
curând, sufletul lui trecând în zidul casei (Casimcea, Cârjelari,
Peceneaga).589
Harta obiceiurilor legate de construcție590, coroborată cu
răspunsurile la chestionarele Atlasului Etnografic al României, ne
prezintă categoriile de obiecte sau elemente oferite ca ofrandă sau
sacrificiu spiritelor casei:
 Obiecte cu semnificație rituală introduse în temelie: apă sfințită
(Alba591, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Luncavița, Niculițel,
Izvoarele, Nalbant, Valea Nucarilor, Visterna, Peceneaga,
Cârjelari, Casimcea, Baia), untdelemn sfințit (Baia, Casimcea),
semințe de cereale (Luncavița, Mahmudia, Cârjelari), pâine
(Cârjelari), sare (Cârjelari), bani (Chilia Veche, C.A. Rosetti,
Luncavița, Niculițel, Izvoarele, Valea Nucarilor, Mahmudia,
Visterna, Peceneaga, Cârjelari, Casimcea, Baia), flori
(Mahmudia, Cârjelari), un cap de animal sau pasăre (Cârjelari),
altceva.
 Obiecte cu semnificație rituală introduse în pereți: umbra unui
străin de sat (Peceneaga, Casimcea).
Așezarea la fundamentul unui edificiu a unor elemente simbolice
este explicată de informatori prin considerarea lor fie ca rituri
aducătoare de noroc, belșug, viață lungă sau prin care se răscumpără
locul și se îndepărtează duhurile rele592.
Semințele de cereale, în special secară și porumb, erau depuse
pentru belșug, untdelemnul sfințit pentru norocul sau sporul casei, sarea
pentru a aduna membrii familiei așa cum se adună oile la sare,
agheasma alungă necuratul și îi ferește pe cei din casă de rele, banii se
pun pentru noroc și bogăție.
589
590

591

592

Ibidem, p. 333.
Harta Nr. 33, autor: Haralambie Culea, cartografiat: Măriuca Vulcănescu,
Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern Nr. 4 …, 1978.
„La ridicarea casei, în cele patru colțuri se puneau patru sticluțe cu
agheasmă.” Sursă orală: I. S. (Alba, 1994).
***, Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern Nr. 4…, pp. 133 – 134.
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O altă practică, întâlnită și astăzi, consta în așezarea unei cruci
legate cu ștergar, în pod sau când se ridicau pereții casei.
Riturile privind terminarea construcției și intrarea în casă nouă
erau legate de credința în omen, observabilă în întreg sistemul culturii
populare. Primul care intra în casa nouă era un bărbat (inclusiv stăpânul
casei), un copil sau preotul. Bărbatul, semnificând puterea sau forța
casei, arunca un ban simbolizând prosperitatea.
Importantă era și tradiția sfințirii sau sfeștaniei casei, urmată
uneori de petrecerea numită Navaselie. Pentru darurile primite, meșterii
urau noroc și închinau pahare de vin. Se observă că meșterii îndeplineau
un rol important, nu numai în construcția casei ci și în suprastructura
ideatică legată de aceasta.593
Exista și pe alocuri mai persistă și astăzi credința în puterile sau
spiritele care protejează construcțiile (șarpele casei594, barza, rândunica,
calul595). Protecția acestora se materializa prin aplicarea unor rituri de
interdicție sau tabuuri: „Să nu strici cuiburi de rândunele sau berze că
nu vei avea noroc la cai, vite”; „Să nu jignești șarpele casei de vrei să nu
ai pagubă”; „Șarpele e păzitorul casei – de-l omori, mori și tu.”596
Pentru asigurarea bunului mers al gospodăriei și vieții familiei,
existau numeroase cutume de tip interdictiv, cu precădere legate de
vatră și foc, considerate în mentalitatea tradițională inima casei. Nu se
aruncau în foc coji de ouă, mai ales între Joia Mare și a doua zi de Paşti,
să nu rămână găinile neouătoare (Valea Nucarilor). La fel, nu se aruncau
în foc elemente cu valori simbolice, practice sau personale: pâinea sau

593
594

595

596

Ibidem, p. 135.
Aceasta este un geniu apotropaic al casei, care trăiește sub prag sau în pereții
acesteia. Este asociat ceasornicului casei, ticăind în pereți. Dacă se oprește
ticăitul, este semn de moarte. Șarpele casei este în credința populară de
culoare albă sau însemnat, diferențiindu-se de șerpii comuni.
Făptură zoo-mitologică ambivalentă, calul în varianta sa solară este
considerat protector al gospodăriei. În satele dobrogene el apare pe
frontoanele acoperișurilor sub forma cailor afrontați traforați, dar și pe
numeroase obiecte de artă populară ce decorează interiorul țărănesc
(ștergare, păretare).
***, Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern Nr. 4…, p. 135.
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grâul, căci este faţa lui Hristos (Valea Nucarilor), icoanele, lingura de
lemn, toporul, jugul, părul, unghiile.597
Când vuia focul în vatră era semn de duşmani. Un gest simplu cu
caracter de imprecație era acela de a scuipa, rostindu-se „Cine vorbeşte
stăpânul de rău să-i crape ochii” (Valea Nucarilor).
Adăugarea unor noi anexe sau camere la structura inițială a casei
era și ea legată de unele cutume. Se credea că dacă se adăuga o încăpere
spre răsărit, în scurt timp murea stăpânul casei, iar dacă se construia
spre apus, murea nevasta598.
În viața tradițională, toate elementele din gospodărie constituiau
un potențial apărător de spiritele rele, extrem de diversificate (Iele,
Zburători, diverse boli, Caii lui Sântoader, Joimărica etc.). Uneltele,
fierul, lopata de lemn, cociorva, cuțitul, ștergarele, covoarele, toate
prezentau la un moment dat valori apotropaice. O teorie a etnografului
ucrainean Veaceslav Kușnir spune că un banal covor țesut în război
poate reprezenta simbolic întreaga gospodărie. Acesta este alcătuit din
câmpul covorului, asimilat casei, și chenarul covorului, asimilat
spațiului liminal al gospodăriei. De fiecare dată, decorul chenarului
prezintă motive apărătoare, de tipul S-urilor, cercurilor sau altor forme,
deoarece răul nu se poate propaga decât în linie dreaptă. Astfel, covorul
/ păretarul / lăicerul / pologul devine el însuși un apotropeu.
Și în cazul comunităților de ucraineni din județul Tulcea, referitor
la obiceiurile de construcţie, se observă practicarea generalizată a unor
acte de aflare a locului potrivit (curat, pe care nu s-a petrecut o crimă ori
s-a sinucis cineva), de purificare a spaţiului şi de asigurare a belşugului
casei ce urma să se construiască.
În Tatanir, când se aşeza primul rând de ceamur, se punea în
colţul de răsărit o cruce, un colac, bani, grâu şi sare pentru belşugul
casei599.
La Letea, prima furcă bătută în pământ era cea din răsărit. Stăpânii
casei ţineau mâna pe furcă şi aruncau bani pe piatra pe care stătea furca.

597
598
599

Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., pp. 337 – 338. SO
Sursa orală: V. R. (C.A. Rosetti, 2015).
Sursă orală: A. B. (Tatanir, 1994).
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După ce se punea grinda se făcea o cruce legată cu ştergar, cămaşă, flori,
bani600.
La Caraorman, înainte de începerea casei se punea seara grâu
încolţit. Dacă până dimineaţa se crăpa în două sau trei frunze era semn
că va merge bine casei. La prima furcă îngropată se punea un ban, iar la
colţul dinspre răsărit, stăpânii casei puneau bani şi boabe pentru
belşugul casei. Când începea lipitul pereţilor, întâi se lipea peretele
dinspre răsărit (pocutéa-ua, unde se aşezau icoanele).
La Ceatalchioi, la început se stropea locul cu agheasmă. Înainte de
a începe ziditul se făcea o cruce, se punea un şervet şi flori şi o cămaşă
pentru meşter. În primul rând de ceamur, pe peretele de răsărit se
înfigeau doi bănuţi, în dreapta şi în stânga601.
La Pardina, când începeau de construit casa, se punea un ban în
groapa pentru prima furcă, numită şi stâlpul casei. Apoi locul se stropea
cu agheasmă ca să fie curat. Când începea lipitul pereţilor de stuf cu
ceamur se făcea o mică cruce din lemn la care se puneau flori, un şervet
şi un ban. Când se termina casa, banul şi şervetul erau luate de meşter,
iar crucea rămânea în pod. Când casa era gata de locuit, se chema
preotul pentru a o sfinţi. Astfel, se băteau patru mici cuie de lemn în cei
patru pereţi, în formă de cruce (răsărit, apus, miazăzi şi miazănoapte).
Lemnul pentru cuişoare era dintr-o esenţa răşinoasă și anume pinul:
osecena / sosna602.
Și în arhitectura și arta decorativă ucraineană existau o serie de
elemente sau motive cu valoare protectivă sau propițiatorie. Frontoanele
caselor erau și mai sunt încă decorate și păzite cu ajutorul aplicațiilor de
traforuri ce reprezintă simboluri arhaice și mitologice precum arborele
vieții, lira, coada de sirenă, cocoșul, porumbelul, peștele etc. Textilele de
interior sunt și ele adevărate apotropee, țesute cu motive a căror
semnificație ritualică s-a pierdut în timp.
Gospodăria și grădina erau protejate de deochi și alte rele prin
înfigerea în pari a unor cranii de animale domestice precum caii sau
vitele.

600
601
602

Sursă orală: I. C. (Letea, 1994).
Sursă orală: G. C. (Ceatalchioi, 1994).
Sursă orală: Z. C. (Pardina, 1994).
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3.6.6. Practici magice legate de construcția unei fântâni
Fântâna reprezintă o componentă esenţială în existența
comunităţilor tradiţionale. Pe lângă ideea de apă necesară gospodăriei,
grădinii şi trecătorilor, apa neîncepută este conceptul esenţial al
descântecelor, iar apa aruncată în drum este un element de transmitere a
aruncăturilor, a farmecelor de transmitere a unor boli sau voinţe nefaste.
Fântâna constituie un element ambivalent în practica magică, din
perspectiva sensului ritualurilor ce folosesc apa acesteia, ca mijloc de
vindecare sau ca mijloc de transmitere a răului (boală sau intenţie de
rău). Pe altă parte, apa din fântână însoțește omul în hotarele vieții sale,
de la naștere, aflarea ursitului, căsătorie, moarte și pomenire.
Însăşi intenţia construirii unui fântâni era legată de alegerea
locului bun şi curat, folosind de obicei crenguţe de alun. Apoi, sfinţirea
şi protejarea apei constituiau aspecte fără de care apa nu putea fi folosită
cu încredere.
Vă prezentăm, ca exemplificare, ritualul săpării şi consfinţirii
fântânii din satul Alba: înaintea săpării fântânii se punea în mijlocul
terenului un colac cu o lumânare, iar în cele patru colțuri ale fântânii alte
patru lumânări. Uneori se făcea și agheasmă pentru locul respectiv.
Când se dădea de apă, gustau cu toți, dar până la sfințire nu se dădea
apă decât la vite. După terminarea fântânii, avea loc sfințirea apei de
către preot. Se dădea o cămașă fântânarului iar pentru ceilalţi săpători
prosoape. Câți metri adâncime avea fântână, tot atâția metri de material
se luau și se împărțeau la cei care au lucrat603.

603

Sursă orală: I. S. (Alba, 1994).

https://biblioteca-digitala.ro

Capitolul 4

HRANA RITUALĂ ȘI CEREMONIALĂ

4. 1. ALIMENTE-CHEIE

ȘI SIMBOLISMUL ACESTORA

Alimentele erau învestite în mentalitatea tradițională cu anumite
caracteristici magico-ritualice, prin care, într-un context temporaloceremonial dat, se putea face comuniunea cu lumea de dincolo, cu
sufletele strămoșilor, cu Hristos însuși. De asemenea, principiile benefice
ale acestora puteau fi transferate persoanelor, ființelor vii sau obiectelor,
prin consum sau contact.
Astfel, participantul la actul alimentar participa simbolic și ciclic,
prin fenomenul de contemporaneitate regresivă, la Sfânta Euharistie a lui
Hristos, la sacrificiile în cinstea divinităților ce patronau bunul mers al
activităților etc. Pe de altă parte, el putea influența în mod favorabil
destinul său, al familiei sau al gospodăriei, în viitorul an sau pe o
perioadă mai lungă de timp, prin respectarea unor norme de consum604.
Astfel, nutriţia şi actele alimentare deveneau „ceremonii prin
intermediul cărora se face comuniunea cu forţa pe care Viaţa însăşi o
reprezintă.”605
Din multitudinea de alimente generate de mediul geografic și
consumate cu diverse ocazii, în acest spațiu cultural606 au însemnătate
604

605

606

Acestea dictau ce, când și cum trebuiau mâncate sau împărțite anumite
produse alimentare.
Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992,
p. 47.
Deși în acest proiect ne referim în special la județul Tulcea, putem extinde și
extrapola multe aspecte la întregul spațiu sud-est european, cu subdiviziunile sale (balcanică, slavă, carpato-danubiană).
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simbolică deosebită grâul (pâinea și alte varietăți de aluaturi), vinul,
mierea, laptele, peștele și oul.
Pâinea este asimilată, în concepție populară, bobului de grâu care
moare, este îngropat și reînvie prin germinare, acest aliment
semnificând în mentalitatea începutului de secol XX forța omului în
înfruntarea cu ostilitățile naturii, triumful lui în lupta pentru existență607.
Prepararea ei, începând cu cernerea făinii și până la coptul în
cuptorul de lut, capătă conotațiile unui act puternic ritualizat și
purificat608. Întregul drum al pâinii, de la aluat la produs finit, este
binecuvântat prin rugăciuni, închinări, semnul crucii (amprentat pe
aluatul pus la crescut; pe pâinea modelată înainte de a fi introdusă în
cuptor; pe dosul pâinii, cu cuțitul, când era consumată)609. Când pâinea
coaptă se scotea din cuptor, gospodina o învelea ca pe un prunc după
îmbăiere, cu ștergare, spunându-le copiilor adunați la masă că nu pot
mânca până ce pâinea nu se duce și vine de la agru (de la câmp)610.
Utilizată în context cotidian, dar şi ritual, se poate spune că există
două mari categorii semnificante ale pâinii: pâinea care râde (pâinea de
sărbătoare, colacul pentru ursitoare sau cel de nuntă etc.) şi pâinea care
plânge (colacii de înmormântare sau pomană, pâinea de înstrăinare,
pâinea de război).611
Pe de altă parte există şi pâinea cultică, utilizată în cadrul
ceremoniilor religioase. Creştinismul recunoaşte două forme de pâine
rituală: sfânta euharistie şi pâinea binecuvântată sau aşa-numita pâine
607

608

609

610
611

Ofelia Văduva (coord.), Valori identitare în Dobrogea: hrana care ne unește și
desparte, București, Editura Enciclopedică, 2010, pp. 65 – 66.
O informație de teren din satul Visterna (români, bulgari) precizează că
înainte de a frământa pâinea, femeia trebuie să fie curată, să nu se apropie de
bărbat.
„Făceam câte patru pâini şi o perépečica (lipie). Pe aceasta din urmă făceam
cruce cu trei degete. Se cocea prima, se rupea şi o mâncam cu toţii. Chiar şi
pâinea când o tăiam făceam cruce cu cuţitul pe spatele ei. Cred că erau mai
credincioşi oamenii atunci, sau o arătau mai mult, în orice lucru ce-l
făceau…nu ştiu.” Sursă orală: A. C. (Letea, 2012).
Dumitra Petrică, op. cit., p. 141.
Alexandru Chiselev, „Apa și focul în cultura populară – obiceiuri de
primăvară” în Buletinul Informativ al Centrului Național pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale, Anul XX, Nr. 5 și 6, 2011.
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sfinţită – prescura la români sau proskora la ucraineni612. Pornind de la
acest simbol alimentar major în cadrul creştinismului are loc şi separarea
dintre catolicism, care are la bază pâinea nefermentată sau azima, şi ortodoxism, unde în cadrul euharistiei este folosită pâinea dospită sau pâinea
crescută.613
Pâinea a devenit simbol al creştinismului, alături de vin şi
untdelemn. Identitatea simbolică între facerea pâinii şi formarea noului
creştin este exprimată de Sfântul Augustin într-o predică a sa:
„Pâinea aceasta povesteşte istoria voastră. A încolţit ca grâul pe câmpii.
Pământul i-a dat naştere, ploaia l-a hrănit şi l-a copt în spic. Truda omului l-a
adus pe arie, l-a zdrobit, l-a vânturat, pus în hambar şi purtat la moară. L-a
măcinat, l-a frământat şi copt în vatră. Amintiţi-vă că aceasta este şi istoria
voastră. Voi nu existaţi şi aţi fost creaţi, v-au adus în aria Domnului, (...) în
timp ce aşteptaţi condiţia de catehumen, eraţi precum grâul păstrat în hambar!
Apoi v-aţi aşezat în şir pentru botez. Aţi fost supuşi pietrei de moară a
ajunatului şi exorcismelor. Aţi venit la cristelniţă. Aţi fost frământaţi şi aţi
devenit un singur aluat. Aţi fost copţi în vatra Sfântului Spirit şi cu adevărat
aţi devenit pâinea lui Dumnezeu...” 614
Grâul şi pâinea, sub diversele sale forme, se foloseşte în toate
practicile magico – rituale calendaristice şi legate de ciclul vieţii, dar şi în
unele practici magice specializate (descântece, tehnici de divinaţie etc.).
Vinul este considerat în creștinism sângele Domnului. Strânsa
legătură dintre licoarea roșie, ca produs final al cultivării viței-de-vie, și
Iisus Hristos este decodificabilă în iconografie (Hristos vița-de-vie,
Hristos în Teasc, Hristos într-un / pe butoi – interpretări ortodoxe cu
sensuri euharistice ale temei occidentale Le Pressoir mystique615) sau în
textele unor colinde.

612
613

614
615

Aceste pâinici liturgice erau amprentate cu pristornicul / peceatka.
Petru Dunca, Repere în antropologia culturală a alimentaţiei, Iaşi, Editura
Fundaţiei AXIS, 2004, p. 122.
Petru Dunca, op.cit., p. 118.
Olimpia-Angela Coman-Sipeanu, „Tematica hristologică a icoanelor pe
sticlă” în Studia Universitatis Cibiniensis Series Historica, Tomul 5, 2008, pp.
236 – 237.
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Foarte sugestiv în acest sens este colindul Doamne Milostivnic, cules
în localitatea C.A. Rosetti616. Din versuri, ce depictează scena Răstignirii,
se poate deduce că Hristos este generator al substanțelor cu rol cultic și
euharistic, lăsate de pământ pentru îndestularea fizică și spirituală a
umanității.
De’ntreabă, se’ntreabă, (bis) / Doamne milostivnic, (bis după fiecare vers)
/ Sfinţi pe Dumnezeu, / Din ce s-au făcut, / Vinul şi cu grâul / Şi mirul cel
sfânt? / O voi sfinţi preoţi / Ce mă întrebaţi / Şi mă ispitiţi, / Căci voi bine ştiţi,
/ Că pe min’ m-au prins / Păgânii de jidovi / Şi m-au răstingnit / Pe cruci de
paros / Şi m-au pironit / Piroane prin talpe / Şi ţinte prin palme / Trestia pe sub
unghii / Trestia mi-apăsară / Sângele-mi ţâşniră / Tot vin se făcură /
Cămăşi de urzici / Brâu de măcieş / Cum mă îmbrăcară / Sudori mă vărsară /
Tot grâu se făcură / Cunună de spini / Şi din mărăcini / Când mi-o apăsară /
Lacrimi mă vărsară / Tot mir se făcură / Vinu-i pe pământ / S’ adape
norodul / Grâu-i pe pământ / Să hrăneşti norodul / Miru-i prin creştini /
Prin oameni bătrâni.
Pe de altă parte, vița-de-vie este imaginată deseori ca arbore al
vieții, axis mundi, apărând reprezentată pe anumite obiecte de artă
populară, cu rol ritual sau pur decorativ.
Mierea era în mitologia clasică simbolul hranei superioare,
rezervate înţelepţilor, iniţiaţilor şi zeilor. Acest aliment sacru este în
strânsă corelaţie cu laptele matern, este sinonim cu dulcele, la nivel
gustativ şi spiritual. Mierea era considerată un aliment mai ales
spiritual, dar şi un simbol al purificării, al revelaţiei şi al începutului
unei noi existenţe. Din acest motiv, în unele ritualuri mierea era folosită
pentru spălat şi purificare.617 Poate din aceste motive în prima scaldă a
nou-născutului, pe lângă alte elemente cu valoare simbolică se pune şi
un strop de miere. Reprezintă de asemenea simbolul legăturii dintre cei
vii şi cei morţi. Are valenţe apotropaice, fiind utilizată pentru
îmbărborarea copiilor în ziua de Sfânta Varvara (4 decembrie), spre a fi
feriţi de bube.

616
617

Sursă orală: D. M. (C.A. Rosetti, 1997).
Anna Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Bucureşti, Editura
Polirom, 2003, p. 487.
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Laptele, nutrient primordial matern, a devenit în mitologie simbol
al hranei şi al vieţii, ofrandă pentru zei în timpul sacrificiilor
nesângeroase şi al libaţiilor. Ingerarea lui, din primele momente ale
vieții, poate fi considerată cea mai pură formă de antropofagie, având ca
rezultat, pentru o perioadă de timp, crearea unui biom mamă–copil, a
unui meta-organism. Nedesconsiderând valențele sale purificante sau
apotropaice, menționăm că laptele este simbolul-metaforă al maternității
împlinite și al nativității.
Laptele şi produsele lactate joacă rol ritual în cadrul obiceiurilor
calendaristice (pentru prepararea alimentelor, în combinaţie cu alte
elemente) şi în cele din ciclul vieţii (de exemplu: prima scaldă a nounăscutului, pomana de Moșii de vară etc.)
Peştele este singurul aliment de dulce care poate fi mâncat în
anumite zile de dezlegare din timpul postului. Poate că acest fapt se
datorează valorilor simbolice ale peştelui şi pescuitului în cadrul
creştinismului (în special al celui timpuriu). Termenul grecesc ce indică
peştele (ICTYS) este acrostihul numelui lui Hristos (mai precis, al
expresiei greceşti Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr – Iisus Hristos, fiul
lui Dumnezeu, Mântuitorul), iar discipolii lui Iisus din Evanghelii sunt
pescari ce devin la chemarea sa pescuitori de suflete618.
Oul, prin calitățile sale germinative și fecundatoare, reprezintă
viața în chintesența sa, nașterea și regenerarea, eternul ciclu de
cosmogonii, escatologii și refaceri ale universului. Pe baza acestei
simbolistici, el apare în sărbătorile de renovare a timpului, în riturile
agrare sau în secvențe din manifestările ceremoniale legate de ciclul
vieții. Oul este şi ofrandă rituală destinată divinităţilor chtoniene şi
strămoşilor.619

618

619

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, Volumul 3,
București, Editura Artemis, 2009, p. 73.
Cojile de ouă roşii sunt date pe apă curgătoare de Paşti, pentru a parcurge
Apa Sâmbetei şi a ajunge în Sorbul Pământului pentru a anunţa Blajinii că se
apropie Paştele lor.
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4.2. HRANA

RITUALĂ ÎN CONTEXTUL CALENDARISTIC

Vom trata, în cele ce urmează, pentru cele două grupuri-țintă
cercetate, câteva repere legate de alimentația rituală sărbătorească:
Crăciunul și Anul Nou, Mucenicii și Paștele.
4.2.1. Crăciunul și Anul Nou
La români, se preparau pentru Ajunul Crăciunului alimente
rituale de post: pelincile lui Iisus, scutecele Domnului620, turtele Maicii
Domnului621.
Acestea
semnificau
veștmântul
Mântuitorului,
reconstituind astfel scena nativității christice.
Un aliment cu rol divinatoriu preparat în localitatea Cerna622
pentru Ajunul Crăciunului este turta cu pară (pâine cu un ban în
interior). La cină, cel mai vârstnic din casă rupe turta zicând: pentru agri,
pentru Domnu’, pentru vite, apoi pentru fiecare membru al familiei, de la
cel mai mare până la cel mai mic. În funcție de bucățica în care cădea
banul, se spunea că vor avea noroc la câmp, la vite sau că un anumit
membru al familiei va fi norocos anul viitor. Banul de argint era păstrat
la icoană și era folosit în anul ce urma.623
Aluaturile ritualice folosite de aromâni în perioada Crăciunului și
Anului Nou erau reprezentate de colaci / culaț (culacu a taifei – colacul
familiei, culacu a nimailor – colacul oilor) și plăcinta cu semn (pita cu
seamni), pentru aflarea norocului pe anul care urma.
O practică ritualică culeasă de la Visterna era aceea de a mânca în
dimineața Crăciunului a cărnii de pasăre, ca să fie ușori.624 În acest caz
funcționează principiul magic al similarității, în varianta similia similibus
evocantur625, aplicat într-o perioadă de prag.
620

621

622

623
624
625

Foișoare coapte pe plită, unse cu sirop din apă și zahăr, apoi cu nucă
(Luncavița).
Foi subțiri, coapte pe plită, unse cu sirop din apă și zahăr, cu nucă pisată,
care se împart pe o prescură sau un colăcel (Greci).
În prezent cu o populație megleno-română și română, iar în trecut
preponderent bulgară.
Dumitra Petrică, op. cit., p. 136.
Ofelia Văduva (coord.), op. cit., p. 84.
Asemănătorul evocă asemănătorul.
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Sacrificarea porcului, era realizată cât mai aproape de Crăciun626,
după un algoritm ritual, cu câteva momente semnificative, între care
amintim:
1. Trasarea unui cerc în jurul locului unde are loc sacrificiul; este
aşa- zisul cerc magic, care delimitează locul sacru, îl închide pentru a opri
pătrunderea spiritelor malefice.
2. Semnul crucii făcut pe capul sau pe corpul porcului după ce a
fost curăţat şi spălat.
3. Pomana porcului – masa comunitară obişnuită şi obligatorie în
toate cazurile în care are loc un sacrificiu.
Din unele informații din localitatea Niculițel, existau tăietoare
speciale pe care aveau loc sacrificiile, de tipul unui dulap din lemn, cu o
scobitură inelară (precum un cap uman) din care porneau, de o parte și
de alta, două canale (ca două brațe), care se reuneau în cele din urmă,
creionând practic un trup uman. De obicei, sângele era colectat și
valorificat.
Ca practică divinatorie de tip hieroscopie627, se ghicea în splina
porcului durata și intensitatea iernii. Dacă aceasta era mai groasă în
partea inferioară, iarna urma să fie mai friguroasă la sfârșit.
În comunitățile de ucraineni, în trecut pentru cina rituală din Ajun /
Svatâi Vecer (Seară Sfântă – 6 ianuarie) se pregăteau doisprezece feluri de
mâncare de post, dintre care nu lipseau: osvar (compotul din fructe
uscate), cuchea628 (fiertură de grâu în amestec cu miere şi nuci), piroghi
(plăcinţele coapte, umplute cu cartofi, cu dovleac sau cu varză), pampuşché
(pâinici crescute, care se rupeau cu mâinile şi se serveau cu pastă de mac
frecat, cu usturoi pisat, cu ceapă prăjită, cu zeamă de sfeclă). În localitățile
cu excedent piscicol, acesta se consuma chiar din seara de Ajun. La Sfântu
Gheorghe, pentru masa de Veceră se pregăteau pirișché din șira spinării de
la morun629, pirișché cu cartofi, cu varză, scordolea sau marinată.
626

627
628
629

Uneori chiar în ziua de Crăciun sau a două zi. În perioada actuală, s-a
încetățenit obiceiul de a sacrifica porcul de Ignat, pe 20 decembrie.
Ghicitul după aspectul animalelor de sacrificiu.
Literar kутя́ / kutya.
Aceasta era conservată din timpul anului, apoi era fiartă și servea drept
umplutură pentru plăcintuțele de tip colțunași prăjiți. Sursă orală: M. B.
(Tulcea, 2014).
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Tot din Ajun se pregătea Crăciunelul / hrestec / crăciuncec /
caleadnec, coptură în formă de opt sau de cruce, ţinută pe un cuişor,
lângă icoană, până de Bobotează, apoi împărţită la animale, pentru
sănătate și spor.
În cazul ambelor populații, colacii630 jucau un rol esențial. Ei erau
oferiți ca dar colindătorilor. Astfel, toate dorințele de recolte bogate
venite din partea colindătorilor, erau răsplătite printr-un produs ce
materializa recolta trecută, deci practic dovada eficienței urărilor spuse
în urmă cu un an. Prin această reciprocitate a darului, se creează o
legătură simbolică dintre cicluri sărbătorești consecutive, dar și între cele
imemoriale și cele contemporane. Momentul ceremonial al mulțumirii
colaculului se desfășura sub forma unui dialog dintre conducătorul cetei
și flăcăi, moment în care se rosteau propriu-zis expresii augurale.631
O astfel de secvență rituală se desfășura în satul Letea astfel: După
ce terminau de colindat, gazda oferea colacul și banii conducătorului
cetei, numit beréza. Acesta spunea cetei de flăcăi: A vi caleadnichí, schedaité
șapocichi i crichiti: Dai Boje dai! (Iar voi colindători, scoateți-vă căciulile și
strigați: Dă Doamne Dă!).632 Petru Caraman nuanțează faptul că în acest
moment beréza capătă puteri demiurgice, devine un personaj “care
dispune de toate avuțiile lumii și le-mparte cu dărnicie stăpânilor casei
colindate”.633
O altă caracteristică celor două populații studiate, dar nu numai,
este ghicitul norocului în noaptea dintre ani, prin intermediul plăcintei
cu noroc (ban). De exemplu, în Sfântu Gheorghe, de Anul Nou se făcea
630

631

632
633

Ivan Evseev afirmă că această coptură „mediază opoziţiile copt–necopt, natură–
cultură; stabileşte legăturile dintre cei vii şi cei morţi, dintre cer şi pământ, dintre
zei şi oameni. Colacul ritual (rotund) este simbolul Soarelui sau al Lunei,
semnificaţie susţinută prin ornamentele sale care transfigurează o hierogamie
cosmică.” Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara,
Editura Amarcord, 1994, p. 44.
Deși în realitatea terenului etnografic dobrogean, multe dintre aceste
expresii nu se mai găsesc, ele au fost documentate atât pentru români, cât și
pentru ucraineni de cercetătorul Petru Caraman în lucrări precum: Colindatul
la români, slavi și alte popoare. Studiu comparat (1983), Descolindatul în Orientul
și Sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat (1997).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2015).
Petru Caraman, op. cit., p. 9.
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plăcintă cu ban. Tatăl familiei măsura cu chibritul bucățile, care se
puneau pentru Sf. Vasile, curte, casă, animale, tata, mama, fiecare copil.
În funcție de unde se găsea banul, considerau că aveau noroc unul
dintre membrii familiei sau una dintre activitățile gospodărești.634
4.2.2. Mucenicii
Mucenicii sunt aluaturi rituale antropomorfe sau rotunde, ofrande
legate de cultul morților și de obiceiurile de fertilitate agricolă. Ei sunt
numiți măcinici (Trestenic ş.a.), sfințișori (Alba, C.A. Rosetti, Valea
Nucarilor), colăcei (Chilia Veche, Niculițel), soroh calacichi (Letea ș.a.) și
sunt împărțiți ritual la 9 martie la români și 22 martie la ucraineni. Există
două variante de Mucenici: cei copți635 și cei fierți (de dimensiuni mai
mici, serviți cu miere și nucă636). Cea din urmă variantă nu a fost regăsită
în comunitățile de ucraineni.
Sărbătoarea Mucenicilor / Soroh Svatih prezintă structural o
componentă legată de cultul morţilor, când se dau de pomană copturi în
formă de 8 sau colăcei în special bătrânilor, copiilor şi vecinilor. De
altfel, această zi se mai numește la români Moșii de Mucenici.
O a doua componentă este legată de practicile agrare (Anul Nou
Agrar, Pornirea Plugului de Măcinici). Se pare că mucenicul este o
reminiscenţă a vechilor jertfiri umane pentru fertilizarea ogoarelor. Un
măcinic era îngropat în grădină sau pe tarla, să crească roadele637.

4.2.3. Paștele și ciclul sărbătorilor mobile
Dintre alimentele și preparatele specifice ciclului pascal, vom
analiza oul roșu şi cozonacul deşi în noaptea Învierii erau duse la sfințit

634
635

636

637

Sursă orală: M. B. (Tulcea, 2014).
Când sărbătoarea cădea în post, în prepararea acestora nu se folosea nici
zahăr.
Această fiertură seamănă din punct de vedere funcționalo-ritual cu cuchea-ua
servită în Ajun de Crăciun la ucraineni.
Sursă orală: M. G. (Trestenic, 1982).
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şi alte alimente sau condimente precum animalul jertfit (mielul, pasărea,
porcul), brânza, untul, grâul, sarea, peştele, plante aromatice sau
medicinale.
Raportul dintre ceea ce se aruncă şi ceea ce se păstrează dintre
resturile alimentelor consacrate este oscilant, în funcţie de convingerile
fiecărei persoane, familii, deprinderile locale sau pattern-urile etnice
moştenite. Unii păstrează toate aceste resturi, ca pe nişte adevărate
relicve sacre, alţii le folosesc pentru a comunica cu blajinii, pentru a
proteja şi asigura productivitatea animalelor şi pământului.
Oul roşu simbolizează jertfa şi sângele lui Hristos, în acest sens
existând variate legende apocrife legate de înroşirea miraculoasă a
ouălor purtate de Maica Domnului într-un coş.
Unele gospodine românce şi ucrainence spun că ouăle se vopsesc
numai în Joia Mare, căci atunci s-a dus Maica Domnului la Iisus. În funcţie
de idiosincrazia locală, familială sau etnică, se mai puteau vopsi în
Vinerea Mare sau Sâmbăta Paştelui. Alte sărbători pentru care se
înroşeau ouăle erau Paştele Morţilor sau al Blajinilor şi Înălţarea.
Cândva în unele localităţi (ex: Alba, Sabangia, Hamcearca,
Niculiţel638) se obişnuia scrierea ouălor cu ceară, cu pana de gâscă, cu
motive precum: coarnele berbecului, 40 de bucățele / clini, păianjenul
etc.639
Etnologul simbolist Ivan Evseev sugerează faptul că gestul
ciocnirii ouălor vopsite ar fi un rit moştenit de la primii creştini, care îşi
dăruiau câte un ou de Paşti, se sărutau şi rosteau „Hritos a înviat!”640
Însă oul colorat apare, însoţit de acelaşi gest, în contextul sărbătorii de
marcare a primăverii Nevruz, la populaţiile musulmane. Aşadar,
resurecţia anunţată de spargerea oului trebuie legată de refacerea
timpului în sine, într-o fază echinocţială.
Printre practicile apotropaice legate de oul roşu amintim spălarea
în dimineaţa de Paşti, cu apă în care s-a pus un ou roşu şi un bănuţ de
argint. Se credea că astfel se transferă calităţile oului roșu şi argintului
membrilor familiei. Aceştia vor fi roşii în obraji precum coaja oului,
adică sănătoşi, şi curaţi la suflet precum argintul.
638
639
640

Sursă orală: I. T. (Niculițel, 1976).
Surse orale: A. S. (Alba, 1997); I. P. (Hamcearca, 1997).
Ivan Evseev, op. cit., p. 126.
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Alte practici apotropaice erau destinate animalelor şi recoltelor:
cojile de ouă roșii erau pisate și date la păsări (să scoată puişori), în ieslea
animalelor (să se întărească) sau erau îngropate în pământ, pentru rod.
Se credea că până nu cade coaja de ouă roșii pe pământ nu se
încălzește.
Pentru a vesti celor trecuţi în lumea de dincolo641 că se apropie
Paştele Morţilor, cojile de ouă şi firimiturile erau date pe derea (Alba,
Hamcearca) sau aruncate în Dunăre (Chilia Veche). Când găseau faraonii
coaja de ouă, atunci era Paștele lor – Provodé (Hamcearca – inf. Paşa Iftim).
Cojile de ouă vopsite erau folosite şi la Caloian, o efigie umană
masculină din lut, decorată cu flori și cu ochi din coji de ouă, folosită în
ritualul de invocare a ploii. Această practică nu este atestată în
comunităţile cu ucraineni.
Ucrainenii din judeţul Tulcea păstrau resturile de alimente sfinţite
de Înviere (coji de ouă, osişoare, firimituri) înfăşurate în cârpă şi le
foloseau, prin fumigaţii, la tratarea diverselor boli sau afecţiuni (ex:
durerile de măsele sau de cap).
Cozonacul la români sau Paska la ucraineni constituie un alt
aliment important pentru marea sărbătoare creştină. El căpăta
însemnătate ritualică, abia după sfinţire, fiind destinat în unele sate
exclusiv familiei. De exemplu, la Enisala, cozonacul sfințit nu se
împărțea, el se păstra și se mânca câte o bucățică ca anafură.
Caracterul funerar al sărbătorii poate fi decodificat din riturile
simple de pomenire a morţilor. Astfel, la Alba se făceau mici colăcei din
cozonac pentru împărțit. La Casimcea se oferea în ziua de Paşti pomană
de apă, cozonac și ouă roșii.

641

Numiţi şi blajini sau faraoni.
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4.3. HRANA

RITUALĂ LEGATĂ DE CICLUL VIEȚII

4.3.1. Naşterea
Dintre alimentele cu rol ritual pregătite în contextul naşterii la
români amintim: turtele Maicii Domnului (foișoare) şi Turta
Ursitoarelor. Acestea aveau menire apotropaică prin invocarea
divinității creştine sau mito-folclorice în scopul îmbunării lor privind
viitorul copilului.642
La aromâni, se prepara Turta Sfintei Marii (turtă din făină de grâu,
decorată cu raze incizate cu cuțitul sau aplicații din fâșii de aluat).
Aceasta era ruptă deasupra capului unui copil, lăuza păstrând un sfert,
restul îl împărţea.643 După câteva zile de la naştere, rudele (doar femeile)
veneau să felicite mama, copilul, dar şi pe cei din casă, aducându-le
diferite daruri (se spunea că merg cu tigănile/tiyănile).
Alimentele rituale pentru cumetrie erau colacul pentru nașă
(Peceneaga), colacii pentru naș și nașă (Stejaru), colacul de botez
(Luncavița), azmă de pâine (C.A. Rosetti)644.
La ucraineni, lipsesc ofrandele oferite divinităților ce guvernează
destinul, în schimb este dovedită oferirea ca dar a colacilor pentru
moașă (după naștere), nan și nană (la cumetrie). Și aici funcționează
mecanismul reciprocității darului.
4.3.2. Nunta
Copturile rituale pregătite de românii din nordul Dobrogei pentru
nuntă marchează momente ceremoniale cu însemnătate deosebită, în
care intervin credinţe magice, rituri de trecere şi inițiere: iertăciunea (doi
colaci de brațe, mai mari), ieșirea miresei din casa părintească (colacul
miresei, pupăza645), mersul alaiului spre biserică (jemeni646).
642
643
644
645

Ofelia Văduva (coord.), op. cit., p. 84.
Ibidem, p. 85.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 48.
Coptură de formă dreptunghiulară, cu 4 mere și 4 crengi de busuioc în
colțuri (Visterna).
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Pe de altă parte, colacii erau oferiți ca dar personajelor marcante
ale nunții: nași, socri, uneori și nuntașilor647.
În sâmbăta nunții, în contextul Mărgelelor, se rupea un colac din
care se luau bucăți, fetele pentru a se mărita, iar băieții pentru a avea
noroc la undiță.648
Gestul ruperii colacului împletit în două sau trei vițe deasupra
capului miresei, la poarta gospodăriei, urmat de aruncarea bucăţilor în
patru părţi a fost interpretat diferit de etnologi: transferul ritual al
însușirilor benefice ale colacului asupra noului cuplu649; gest ce prefaţa
iniţierea sexuală; despărţirea miresei de casa părintească etc.
Dintre actele rituale și ceremoniale din timpul nunţii, menite să
asigure unitatea familiei, amintim: gestul mirilor de a mânca împreună
dintr-un vas (Visterna), servirea unui ou fiert, la întoarcerea de la
cununie (Cârjelari, Peceneaga). 650
Oferirea găinii nașului a fost decodificată şi ea diferit: ofrandă
pentru rodnicia gospodăriei noi întemeiate de către mire și mireasă;
reminiscenţă a unei perioade în care naşul era persoana care iniţia sexual
mireasa; simplu moment spectacular.
La ucraineni, pentru nuntă se pregăteau mai multe tipuri de
copturi, dintre care amintim: şişché651 (pâinici pentru meseni care se
dădeau împreună cu un prosop înainte de a se striga darul; erau jucate
de vornic), colacul miresei (mâncat de cei doi miri), korovai652 sau lejăi
(colac lung653 sau rotund care era servit înmuiat în vin roşu şi dulce, a
doua zi de nuntă, ca proscură, când mesenii ajungeau la petrecere). Se
646

647

648
649
650
651

652

653

Copturi care se aruncă după alaiul de nuntă, când pleacă la cununie
(Visterna).
O pereche de colaci pentru fiecare familie invitată, care se dădea la masa
mare (Valea Nucarilor); colaci mici pentru meseni (Luncavița). Ion Ghinoiu
(coord.), op. cit., p. 130.
(Niculițel), Ibidem, p. 134.
Ofelia Văduva (coord.), op. cit., p. 87.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., pp. 163 – 165.
Această coptură acea și rol în timpul cununiei, deoarece preotul servea
mirele, mireasa, nașul și nașa cu o șeșka muiată în vin.
El este obiect al sacrificiului ritual, înlocuind jertfele animale, după cum
indică si etimologia lui în limba ucraineană: korova – vacă.
În localitatea Letea.
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mai făceau câte doi colaci mari pentru nanaşka / naşă, nanaşu / naş, mama
hrescena / nană şi tatu hreşcenâi / nan.
Existau două variante ale colacului miresei: cu gaură pe mijloc – se
punea un borcan pe mijloc în timpul coacerii pentru ca apoi mireasa să-l
poată purta pe mână (calac molodoi); fără gaură, de fapt o şişcă mai mare
şi bogat împodobită (şeşca modoloi).
Şeşca molodoi trebuia împletit din tot aluatul pregătit, fără a avea
resturi, se considera că altfel căsnicia va fi trainică. Se cocea primul, fiind
urmat de lejăi. Toţi colacii erau împodobiţi, înfloriţi, decoraţi cu păsărele.
Joi se făceau toate aceste copturi.654
La Caraorman, în centrul korovai-ului se punea un helţé (literar
Гильце / hyltse), o creangă cu trei vlăstari, împodobită cu modelări din
cocă. Acesta era un simbol al arborelui vieţii, semnificând viaţa,
fertilitatea, construirea unui nou cuib.
4.3.3. Moartea
Înmormântarea și pomenirea morților constituie una dintre cele
mai importante depozitare ale credințelor arhaice și creștine legate de
moarte și lumea de dincolo, manifestate inclusiv în pregătirea
alimentelor cu rol ritual.
În comunitățile românești și ucrainene, la nivel tradițional, se
poate consemna o diversitate de copturi și preparate din grâu, învestite
cu valențe psihopompe, memoriale etc.
Amintim și încercăm să decodificăm semnificațiile unor preparate
precum: coliva, călăvia și colacii de înmormântare. Menționăm faptul că
la ucrainenii din județul Tulcea nu am putut atesta prin documentare și
cercetare de teren folosirea călăviei, iar morfologia colacilor este clar
redusă, față de cei realizați la înmormântările românești, poate și
datorită inexistenței la acest grup etnic a obiceiului pomul mortului.
Coliva655 este un aliment ritual împărțit pentru pomenirea
morților, la înmormântări și pomeni. Aceasta preia semnificația grâului
„panspermic”, sămânță regeneratoare, simbolizând renașterea la toate
654
655

Sursă orală: A. C. (Letea, 2014)
Grâu fiert, îndulcit cu miere sau zahăr și amestecat cu miez de nucă.
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nivelele vieții. În creștinism, grâului i s-a suprapus o imagine
cristoforică, devenind simbol vegetal al Mântuitorului.
Ivan Evseev afirmă că: „Adoptată în biserica ortodoxă656, această
ofrandă rituală destinată cândva îmbunării spiritelor strămoșilor și asigurării
fertilității sau fecundității, continuă să mențină simbolismul său fundamental:
cel al legăturii dintre cei vii si cei morți si al reglementării vieții sub toate
aspectele sale. ”657
Coliva, prin transsubstanțiere, devine corp al decedatului căruia i se
face pomenirea, în particular, și al întregii generații de strămoși, în
general. Ridicarea colivei constituie punctul de paroxism al parastasului,
când lumea morților, simbolizată de aceasta, este conectată cu lumea
viilor, printr-o adevărată înlănțuire de oameni, care pulsează transcendental, atingându-și hainele și trăgând ușor de acestea, în sus și în jos.
Pregătirea şi consumarea colivei răspundea şi ea unor cutume
generate de structurile mentalitate ale acelor vremuri.
După unele informații de teren, anumite persoane spălau grâul
pentru colivă în șapte ape. Putem corela această uzanță cu simbolistica
cifrei șapte, percepută ca simbol al duratei și legăturii cu Dumnezeu, al
celor șapte virtuţi sau celor șapte daruri ale Sfântului Duh658. Dacă ne
gândim că sâmbăta, zi prin excelență dedicată pomenirii morților și
ridicării colivelor, este a șaptea zi a săptămânii bisericești, legătura
656

657
658

Tradiția colivei în cultura bisericii creștine apare sub semnul hierofaniei
Sfântului Teodor Tiron, la 50 de ani de la moartea sa. Împăratul Iulian
Apostatul (361–363) poruncește întinarea alimentelor din piața Constantinopolului, cu sângele animalelor sacrificate pentru zei, în prima săptămână a
Postului Mare. Sfântul îi apare arhiepiscopului Evdoxie, poruncindu-i să
îndemne poporul să nu cumpere bucatele pângărite și să consume în schimb
coliva, grâu fiert şi aşa ne-am obişnuit noi a numi grâul fiert în Evhaita
.„Biserica Ortodoxă sărbătoreşte în prima sâmbătă a Postului Mare (Sâmbăta
Sfântului Teodor) această întâmplare minunată, cinstindu-l pe Sfântul Teodor.
Vineri seara, la Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite, după rugăciunea
amvonului, se cântă Canonul Sfântului Mare Mucenic Teodor, compus de Sf.
Ioan Damaschin, după care se sfinţeşte coliva şi se împarte credincioşilor.
Andrei Ivanov, Dicționar religios rus-român, București, Editura Bizantină,
2003, pp. 182 – 183.
Ivan Evseev, op. cit., p. 45
Luc Benoist, Semne, simboluri și mituri, București, Ed. Humanitas, 1995, p. 87.
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dintre simbolismul cifrei șapte și practica spălării boabelor de grâu în
șapte ape este și mai evidentă.
Cu rol similar colivei, dar în context calendaristic, amintim cucheaua pregătită la ucraineni, pentru Ajunul Crăciunului și uneori, pentru
Ajunul Bobotezei. Aceasta simbolizează pe de o parte, belșugul, dar este
legată și de cultul strămoșilor, caracter important al sărbătorii
Crăciunului. Nu trebuie să uităm că perioada dintre Crăciun și
Bobotează este una în care cerurile sunt deschise, iar sufletele
strămoșilor revin la casele lor.
Alt preparat servit ca ofrandă funerară este călăvia659, întâlnită în
unele sate şi sub numele de călăíe sau călăhie. Sub aceeaşi denumire apar
însă mai multe tipuri de copturi: turtă sau colac simplu, stropit cu vin şi
zahăr sau aluat pecetat cu pristornicul.
La Visterna, călăvia era un aluat sub formă de turtă, din care se tăia
o parte, se întorcea și se punea pristornicul pe ea. Se tămâia pe pragul
ușii, se stropea cu zahăr și vin, apoi se ducea la cimitir și se împărțea cu
vin.660 La Baia, călăvia era alcătuită din trei părţi (turte) puse una peste
alta şi cu semnul impregnat al pristornicului deasupra.661
La Casimcea, călăiile desemnau colaci care se împărţeau calzi,
stropiți cu vin și dați prin zahăr, în seara dinaintea înmormântării, la
priveghi.662
La Floreşti, călăvia era pâine proaspătă coaptă pe vatră și stropită
cu vin, servită în noaptea de priveghi. După acest moment, nimeni nu
mai avea voie să plângă.663
La Cerna, când se acoperea mortul la miezul nopții, cei prezenți
erau serviți cu turtă unsă cu miere.664
Acest aluat ritual era pregătit şi în alte contexte, cotidiene sau
sărbătoreşti, cu rol de pomenire, prin împărţire de sufletul morţilor. El

659

660
661
662
663
664

Este posibil să aibă etimologie similară cu cea a colivei (sl. kolivo – DEX 98,
NODEX).
Ofelia Văduva, op. cit., pp. 88 – 89.
Sursă orală: S. I. (Baia, 1982).
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 210.
Ioan Corleancă, op. cit., p. 238.
Dumitra Petrică, op. cit., p. 135.
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era copt şi împărţit ori de câte ori se făcea pâinea la cuptor665 sau se
împărţea în miercurea de Paști.666
Colacii pentru înmormântare şi pomană prezintă forme, destinaţii
şi roluri rituale bine stabilite printr-o adevărată rânduială. Colacii
principali, fără de care nu se putea realiza ritualul îngropăciunii şi
parastaselor, erau Capetele pentru biserică, al țărânei, pentru trei zile sau
pentru nouă zile.
Capul sau Capătul era format din Colac Mare (însemnat cu
pristornicul), alături de alţi colaci denumiţi: Aranghel / Arhanghel
(decorat cu patru cruci din aluat – Luncavița), Prescure (în formă de
cruce – Visterna, Cârjelari), Crucea (Peceneaga), Rotunda (Casimcea,
Stejaru, Peceneaga), nouă colăcei mai mici etc.667
Capetele se pregăteau numai de femei specializate, care trebuiau să
respecte anumite condiții de puritate fizică și psihică: o femeie fără
bărbat, o bătrână sau văduvă. Ea era denumită căpeterniță sau
căpităreasă. Formele simple de aluaturi erau realizate de femei ale casei.
Paun Es Durlić afirmă în lucrarea Sacred language of the vlach bread
că acest cap conduce pomana pe lumea de dincolo, iar copturile aşezate
pe masă, spre răsărit, iar în trecut chiar în locul decesului, schițau o
formă antropomorfă, cea a mortului căruia îi erau destinate ofrandele.668
Avem aşadar de-a face cu o substituire parţială a decedatului prin
intermediul pâinii. Posibil că acest cap este o reminiscenţă a unei
perioade când, la şapte ani, când se rupea grumazul (se separa capul de
corp, în urma descompunerii), avea loc decapitarea post-sepulcrală,
printr-o exhumare rituală completă sau parţială.669
665
666

667
668

669

Sursă orală: V. I. (Tulcea, 2014).
La Cerna, turta se tăia în mijloc în unghi și se îndoia colțul. Din alt aluat se
făceau trei colăcei mici și se puneau în cele trei colțuri pe turtă. Când se
scotea din cuptor, era ruptă deasupra tămâierului cu jar și tămâie. Se ungea
cu sirop de zahăr și se împărţea. Dumitra Petrică, op. cit., p. 154.
Ofelia Văduva, op. cit., p. 88.
Paun Es Durlić, Sacred language of the vlach bread, Belgrad Balkankult
Foundation, 2011, pp. 12 – 14.
Scheletul se spăla în vin roşu, iar craniul se învelea într-un ştergar şi era
depozitat în biserică, sub icoana Maicii Domnului sau sub un lumânărar în
formă de coroană. Sâmbătă spre duminică era privegheat, iar duminica,
după liturghie, se făcea slujba celei de-a doua înmormântări. Această
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Pomul de mort era împodobit cu mere, ouă și modelări din cocă
denumite: Scară, Pasăre, Foarfece, Porumbel, Colăcei, Covrigei. Aceste
ofrande erau împărţite la cimitir, uneori peste groapă, copiilor sau celui
ce ducea acest însemn funerar.
Semnificaţia acestor copturi corelează rolul obiectelor sau fiinţelor
modelate la călătoria postumă a sufletului: Scară – să urce sufletul în rai,
Porumbel, Pasăre, pupezei (animale psihopompe) – să conducă sufletul
în cer, Foarfecele – să taie veştmântul de înmormântare iar sufletul să se
elibereze de corp.
Rânduiala colacilor diferă de la sat la sat, în funcţie de numărul
podurilor / opririlor cortegiului funerar, de prezenţa sau absenţa pomului
mortului, de starea economică a familiei, de practicile şi savoire-faire-ul
moştenite.
La Cârjelari, Capete erau alcătuite dintr-un Colac mare cu Prescuri
deasupra și la mijloc. După ce se cocea se puneau peste el o cruce și o
Prescură, coapte. Pentru pom se făcea scară din cocă. Se lega la căldare
colacul în gura căldării. Alte copturi erau trei Porumbei şi doisprezece
Poduri (colaci mari rotunzi, împletiţi, cu o viță / un brâu din aluat pe
margine, oferiţi la opriri cu batiste şi cu bani).670
La Luncaviţa, un Cap era format din trei colăcei numiți Arhanghel,
Colac de cruci şi Colac de șapte. Capurile se ofereau preotului. Se coceau
şi nouă colăcei în care se punea și câte un ban. Aceştia se duceau la
groapă în ciur și se dădeau de pomană. Pentru pom se modelau trei
porumbei, trei covrigei şi trei colăcei. La panaghie se făceau iar colaci și
capuri.671
La Casimcea, Colacul ăl mare era o modelare din cocă de forma
semnului crucii, din două bucăți rotunde de cocă. Peste acesta se așeza
Prescurea, rotundă și cu semnul pristornicului amprentat în mijloc.
Colăceii sunt împletiți în trei672.

670
671
672

repetare a înmormântării reprezenta un rit de consacrare a spiritului
decedatului ca geniu protector al spiţei neamului sau al întregii comunităţi.
Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1987, pp. 306 – 308.
Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 217.
Ibidem.
Ibidem.
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La Visterna se făceau doisprezece colaci pentru poduri şi nouă
colăcei, care se rupeau la cimitir când se lăsa mortul în groapă și colaci
care se dădeau cu găina peste groapă673.
La Baia se pregăteau colaci pentru preot şi dascăl (numite capete),
colăcei mici, colac de mort, colac de ţărână, colac rotund, prescură, aluat
în formă de cruce, scară de cocă pentru pom. Colăceii pentru pom, foarte
mici se numeau pupăzei674. La aromâni se făceau culați pentru câți oameni
veneau la mort. La colacii de la mort li se spune Piscuri675.
La Satu Nou se împărţeau 9 colaci împărțiți în bucăți la mormânt
şi 12 colăcei cu peșchir pe drum, la odihneli sau poduri676.
La Letea se coceau colaci împletiţi în două (trei pentru preot,
doisprezece pentru poduri, şase pentru steaguri, şase pentru cei care
sicriul, doi pentru cei care duc capacul, doi pentru coşuri, în jur de 30
colaci pentru drumul înspre groapă. Patruzeci de zile de la moarte se
punea un colăcel, sare, o căniţă cu apă, deoarece se credea că sufletul stă
patruzeci de zile acasă677.

673
674
675
676
677

Ibidem, p. 214.
Sursă orală: S. I., (Baia, 1982).
Ofelia Văduva, op. cit., p. 90.
Sursă orală: I. S. (Satu Nou, 1975).
Sursă orală: A. C. (Letea, 2013).
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The Magic at the Romanians and the Ukrainians
from the Northern Dobrudja
Abstract
This book is the result of my constant concern on intangible
heritage from Northern Dobrudja, through field research campaigns
between 2006-2016, as curator at the Ethnographical and Folk Art
Museum of Tulcea, and archival research in the museum and other
institutions.
Our approach appealed to the following methods and tools for
documentation-research: the use of specialized bibliography and
collections of stories and folklore from Tulcea County; oral methods
(questionnaires, interview); direct and participatory observation;
correlation between the life story method of essential witnesses and the
oral reconstitution of some aspects about mentality, popular religiosity,
perception of the magic act etc.
The novelty of this study is related to the collection and
interpretation of ethnographical data about the magical thinking of
Ukrainians from Northern Dobrudja and correlation with similar forms
from the Romanian tradition. The current stage of research does not
permit us a comparison across all the substrates of magic
phenomenology, our demarche being a sketch of a future approach to
magic, sacred and traditional religiosity manifested in Northern
Dobrudja.
Paraphrasing Antoaneta Olteanu, this book is intended to be a
study of spiritual archaeology, digging into people's souls to discover
beliefs, customs, relations with divinity, birth and death, good and evil.
The first chapter presents the defining notes of magic and magical
thinking, issues about mentality and popular religiosity, spatiality and
temporality in the practice of magic. We brought into question concepts
like myth, rite, ritual, ceremony, act and magic gesture and their
relationship, typology of rites and its components, the idea of ritological
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stage, typology of magic practice in the traditional culture (white magic,
black magic, ethnoiatry, divination, shamanism), and performers of the
magic acts.
Magic is an expressive action, communicating something about
the values, beliefs and mentality of a community. The way of seeing and
imagine the universe, with representations more or less abstract of the
real world and the beyond, associated with the memory of facts proven
efficient, determined the belief in a cultural form that goes beyond the
limits of science and dynamizes the contemplative practices of religion.
Magic is essentially a system of thought and a form of
communication or signification. It is related to primary cognitive
(emotional) processes and to bodily non-verbalized experiences, linked
to the structures of affectivity. Physical and emotional experiences are
translated metaphorically in the domain of social forces and in the most
important moments of life, emphazing the magical representations and
practices
Magical thinking operates with metaphors, symbols, words and
objects endowed with unusual power, with the help of which energies
are canalized and directed. All these attempts to dominate the visible
and invisible world necessitate the existence of a cultural code, shared
by performers or receptors. Besides it, magic loses its meaning, and its
effectiveness vanishes completely.
In the second chapter we speak about mythical representations
and magical actions. It was presented the religious-popular pantheon
(God, Devil, Jesus Christ, Antichrist, Virgin Mary, the most important
saints), personifications of various aspects of life (diseases, Chilicii,
protecting powers of the house, mythical-folklore representations who
manage the weather), fantastic and zoomorphic representations
(dragons, Zburător / Romanian erotic daemon, werewolves, etc.),
punitive and propitiated forces (Iele / Fairies, Fates), personifications
and prohibitions related to weekdays, imagology of Heaven, Hell and
Apocalypse.
The structure of religious-popular pantheon is antithetical, each
good representation having one or more evil personification or opposite
in action. Dialectics good / bad is well articulated in this imaginary,
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acting on reports like absolutely positive ‒ absolutely negative, solar ‒
chthonic, virginity ‒ adultery, light ‒ dark, life ‒ death, right ‒ left etc.
In the third chapter were presented different aspects about
magical practices, rituals and gestures.
The subchapter Magic of word: Verbal rites starts from the idea of
Claude Lévi-Strauss that magical thinking is ”a thinking that takes
words seriously.” Any magical act uses the power of logos that governs
and directs the action and ensures, at the end, an efficient result.
The power of word is active in numerous verbal rites for propitiation
or in those opposite to them, called in this scientific approach, rites for
commination.
In the subchapter Magic of objects are discussed aspects connected
to objects endowed with magical principles, named in the literature as
fetish.
We can treat as temporary or occasional fetishes the magical or
ceremonial objects for the following reasons:
• they or fragments of them are endowed with magical properties
after a hierophany or kratophany;
• through them, on a symbolic level, somebody can heal or sicken,
can be produced the birth or death of an individual, a family or
community, can be cast out or invoked the evil;
• they lose the magical qualities after the performing of the
magical act and find their everyday usefulness or are destroyed
(e.g. chopping masks after the winter holidays, destruction of
Căluşari flag in the Whit Tuesday).
In the subchapitre Magic of gift: Offerings and sacrifices we explained
the differences between the two types of gift, from the theorizations of
Raymond Firt and John Beattie.
The next subchapter is dedicated to magical practices related to the
life cycle. We analyzed some aspects like the rites of passage, rituals
related to birth and childhood (rites of anticipation, rites during
pregnancy, rites of the placenta and umbilical cord, postpartum rites,
practices for propitiation and divination ‒ the first ritual ablution, the
table of the Fates, the ablution after chrism, practices for sick children).
From the ritological sequence of marriage rites were presented the
rites of anticipation, taboos about marriage, rites from engagement,
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wedding and post-matrimonial period, practices related with ceremonial
or ritual objects (special breads, the wedding tree).
The last part of this chapter is dedicated to funeral rites,
researching issues such as: agony and death, fateful messengers,
methods to delay the death, wake ceremony (gestures, ritual food,
games), offerings in funeral context, the order of alms.
In subchapter Calendar magical practices we analyzed the calendar
rites, feasts and carnivals, rituals decoded in the winter holidays (St.
Andrew, St. Barbara, St. Nicholas, Christmas Eve and Christmas, New
Year and Epiphany, St. Tryphon), spring and summer holidays (the 1st of
March, the 9th of March, St. George, Drăgaica – Midsummer feast),
Paschal cycle (Shrove Tuesday, Palm Sunday, Holy Week, Friday after
Easter, Memorial Easter, Pentecost).
The last subchapter presents the magical practices related to
occupations, crafts and domestic activities (agriculture, viticulture,
sheep breeding, fishing etc.)
The fourth chapter discusses the ritual and ceremonial food,
taking into account issues such as: key-aliments and their symbolism
(bread, wine, milk, honey, fish), food in the calendar context (e.g.
Christmas round breads, Martyrs for the 9th of March, Easter bread,
sacrifice of the lamb) or related to the life cycle (e.g. fates cake, wedding
bread, different types of bread for funeral and alms).
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Foto 1: Botez, Sulina, 2009 (arhivă personală)

Foto 2: Tăiatul moțului, Sulina, 2010 (arhivă personală)

https://biblioteca-digitala.ro

223

224

Alexandru CHISELEV

Foto 3: Nuntă (în drum spre cununie; nașii, cavalerul și domnișoara
de onoare sunt legați cu prosoape), C.A. Rosetti, 2012

Foto 4: Nuntă (plimbatul mirilor și
nașilor cu căruța, în a doua noapte
de petrecere), C.A. Rosetti, 2012

Foto 5: Nuntă, Letea (arhiva Ana Chiselev)
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Foto 6: Pomana, Enisala,
1999 – arhiva MEAP

Foto 7: Stâlp funerar,
Niculițel, 2007

Foto 8: Puntea mortului (plapumă, colac cu
ban și lumânare, măr, farfurie cu colivă,
ceașcă cu vin), Tulcea, 2015

Foto 9: Tămâielnic,
Grindu, 2014

Foto 10: Pomul mortului (cu scăriță și păsări
din aluat, oglindă, haine), Rachelu, 2015
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Foto 11: Încuratul cailor de Bobotează, Luncavița, 2013

Foto 12: Legatul mărțișorului pentru rod, Alba –arhiva MEAP
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Foto 13: Focurile din Joia Mare,
Alba – arhiva MEAP

Foto 14: Datul cojilor de ouă sfințite pe apă curgătoare,
Alba – arhiva MEAP

Foto 15: Datul cojilor de ouă roșii la animale,
pentru a fi ferite de boli, Alba – arhiva MEAP
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Foto 16: Izvorul Tămăduirii (sfințitul stupilor), Alba, 2004

Foto 17: Izvorul Tămăduirii (legatul textilelor de Pomul dorințelor),
Războieni, 2007
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Foto 18: Paștele Morților / Provodé, Letea (arhiva Gherasim Maxim)

Foto 19: Paparuda, Niculițel – arhiva MEAP
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Foto 20: Arcadă de salcie la poartă
de Sfântul Gheorghe, Peceneaga, 2014

Foto 21: Oleleul, Măcin,
2000 – arhiva MEAP

Foto 22: Oleleul, Măcin, 2000 – arhiva MEAP
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Foto 23: Mască de Moșoi, Luncavița, 2015

Foto 24: Mersul cu Steaua, C.A. Rosetti, 2011

Foto 25: Calendarul de ceapă, Letea, 2012
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Foto 26: Hram, Peceneaga, 2014

Foto 27: Hramul Bisericii Buna Vestire (pomeni pentru morți),
Tulcea, 2015
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Foto 28: Hram, Murighiol, 2005

Foto 29: Hram, Murighiol, 2005
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Foto 30: Chuchea pentru masa de Veceră, Tulcea, 2015

Foto 31: Osvar pentru masa de Veceră, Tulcea, 2015
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Foto 32: Șeșka molodoi (coptură ritualică de nuntă), Tulcea, 2013

Foto 33: Lejăi (coptură
ritualică de nuntă),
Letea, 2010

Foto 34: Colaci de pomenire – arhiva MEAP
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Foto 34 a - Pampușka pentru masa de Veceră (reconstituire MEAP)

Foto 34 b - Coș pentru sfințit în noaptea de Înviere, C.A. Rosetti, 2012
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Foto 35: Fronton cu lira, rozeta și arborele vieții, Caraorman, 2015

Foto 36: Fronton cu cai afrontați, Enisala, 2012
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Foto 37: Salcie cu rol apotropaic la portretul părinților, Turcoaia, 2014

Foto 38: Craniu cu rol apotropaic, Victoria, 2013
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