SFÂNTA VINERI SAU PARASCHIVA
CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND CRISTALIZAREA
DUBLEI REPREZENTĂRI ÎN SATELE
DIN VESTUL ROMÂNIEI

Elena Rodica Co/ta

Serile lungi de iarnă, mai ales cele de şezătoare sau de clacă
la sfărâmat de cucuruz, în care întunericul se lasă devreme peste
sat, în care multe întâmplări nemaiauzite se povestesc în şoaptă,
cu urechea aţintită la zgomotele ciudate de afară, au fost "bântuite",
până în urmă cu câteva decenii de fiinţe din "altă lume", pe care
imaginarul colectiv şi le-a reprezentat cu înfăţişări de cele mai multe
ori înspăimântătoare.
O asemenea reprezentare (cea mai crudă dealtfel) este aceea
a Sf.Vineri cu trup de om şi picioare de găină 1 l, care suceşte gâtul
unei copile ce s-a uitat adormită pe cuptor, culeasă în anul 1896
în Moldova, în satul Manoleasa Uud.Dorohoi). 2>
Personificarea mitică autohtonă a zilei a cincea a săptămânii,
Sf. Vineri este "sora cea mai bătrână" a Sf.Miercuri şi a Sf.Duminici,
apărătoarea femeilor, a drumetilor si a animalelor sălbatice, 3 > fiind
'
'
inclusă de popor în rândul "sfinţilor de gadini". 4 >
O parte din cei care s-au ocupat de acest personaj din mitologia
populară românească au considerat-o ca fiind la origine un arhaic
cult al zeiţei Venus, 5l răspândit în Dacia romană.
În acest sens s-au făcut chiar unele interpretări lingvistice,
numele de Vineri fiind considerat ca derivat din forma de acuzativ
al numelui zeitei, de la Sanctam Venerem, 6 > omitându-se faptul că
'
'
românii au adoptat denumirile zilelor săptămânii după planete si
'
zei protectori abia în secolul al III-iea după Hr. sub împăratul
Constantinus I.
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Ideea originii Sf. Vineri din Venus odată pusă în circulaţie a
fost atât de tentantă încât scriitorul sirian
Ioan Slavici o preia si
'
,
o introduce în povestea sa "Zâna Zorilor". 1 >
Sf. Vineri din această poveste fusese iniţial foarte frumoasă însă
s-a transformat în bătrână slabă şi plină de riduri în unna unui
deochi.
Explicatia
în contextul general al
, metamorfozei, cam fortată
,
povestirii, prin imaginea schimbată a Sf.Vineri faţă de modelul
consacrat, este totusi
, confonnă cu mentalul popular care acceptă
puterea deochiului.
De altfel, în ciuda unor inexactităţi de interpretare a
cercetătorilor, nu putem elimina complet ipoteza unei legături
arhaice Venus - Vineri amândouă fiind protectoare ale femeilor şi
sustinătoare a căsătoriei, chiar dacă Vinerea, prin alte asociatii a
'
fost' îmbătrânită de mentalul colectiv.
Încercând în continuare să delimităm "tara" sau "lumea"
Sf.Vineri în poveştile româneşti, ca spaţiu ce o ' defineşte, o găsim
înconjurată de "copii", care nu sunt altceva decât jivine, gadini sau
lighioane (balauri, serpi, sopârle etc.) de care ti-e frică să te apropii
'
'
'
şi pe care ţi-e scârbă să pui mâna, dar pe care Sf. Vineri îi iubeşte
si-i creste în ograda sa.
'
Pe' acesti "copilasi" sau "pui sori" îi spală si îi hrăneste fata
'
'
,
,
'
masului
cea cuminte când intră în serviciul Sf.Vineri si
'
, tot pe acestia
,
îi opăreşte fata babei, fiecare fiind răsplătită după cum a lucrat şi
după cum îi era sufletul de bun. RJ
Proba lăzilor, din care una era mică şi urâtă iar cealaltă mare
şi frumoasă marchează soarta fiecărei fete, alegerea aparţinându
le.
Contrar părerii lui George Călinescu,9> în acest basm Sf.Vineri
nu este nemiloasă si nici răzbunătoare ci doar dreaptă,
'
Ba chiar am putea
spune, din felul cum apare în alte poveşti,
că este o fiinţă plină de bunătate.
De aceea si
era păzită de o cătea
de fier cu dinti, de otel,
,
'
' care
nu lasă decât oamenii buni să ajungă până la stăntă.
Această reprezentare a unei Sf.Vineri plină de bunătate o găsim
circulând în tinuturile de vest pnn intermediul a două basme.
'
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În primul basm, intitulat "Cei trei fraţi năzdrăvani: Zorilă,
Serilă şi Nopţilă", cules în anul 1916 în Banat, în Slatina
Timişului 10>, ţara Sf. Vineri este plină de flori frumos mirositoare
(tămâită, busoiuc, sânziene, rugu-raiului), de lacuri cu pesti si
'
'
lebede.'
Sf.Vineri li se adresează celor trei fraţi cu vorbe pline de
blândeţe, le împrumută din grajdurile ei caii năzdrăvani, le dă
buruieni miraculoase ce pot tămădui răni grele şi pot învia din morţi.
Aceeaşi blândeţe o regăsim şi în basmul "Voinicul şarpe şi
Fiu logofiu cu păr de aur şi cu dinţi de argint", cules în anul 1911
de la un neştiutor de carte din Câmpia Aradului, din satul Bodrogul
Vechi. 111
Aici Sf. Vineri este înconJ·urată de "ostăsitele" ei, adică de
' '
albine, care o slujesc cu credinţă şi pe care sfănta
le cheamă ori
de câte ori are nevoie sunând din corn în cele 4 zări.
Analizând personajul în Estetica basmului ( 1965, 97), Călinescu
vorbeşte despre un "complex al Sf.Vineri", semnalând câteva
trăsături "maniacale" ale bătrânei: evlavia, curătenia excesivă si
'
pasiunea faţă de lighioane, fără să explice cum s-a' ajuns la această
particularizare a Sf.Vineri fată de surorile ei.
'
Asupra modului de cristalizare
în imaginar a acestor trăsături
vom revem.
Întrocându-ne la imaginea malefică a Sf.Vineri, atestată, aşa
cum am arătat la început, mai ales în Moldova şi Bucovina 12 > şi
mai puţin în vest, ea este parţial rodul unor confuzii şi suprapuneri
în memoria colectivă a acestei sfinte cu Martolea si Joimărita, parte
'
'
'
datorită interdicţiilor de nelucrare în toate aceste zile, parte datorită
asemănării fizice (toate sunt bătrâne, slabe, urâte, îmbrăcate în
negru). 13>
Doar modul de pedepsire diferă, Sf.Vineri obişnuind să
transforme femeia care nu-si îndeplineste obligatiile în nevăstuică,
'
'
'
animal din ograda s,i., cu muşcătură
otrăvită considerată în bestiariile
europene ca singură în stare să ucidă Vasiliscul 14 >.
Această "pedeapsă" a Sf.Vineri care amenintă comunitătile
'
rurale în mentalul popular a fost principala sursă a' numeroaselor
credinte, superstitii, interdictii sau practici, unele menite să anihileze

'

'

'
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puterea sfintei (construite pe schema înfruntărilor cu fiinte
, de pe
15
lumea cealaltă), > cu o circulaţie în spaţiul românesc chiar mai largă
decât aceea a imaginii demoniace a sfintei.
Din seria interdictiilor înregistrate în satul Tisa (jud.Arad)
mentionăm:
"În această zi nu se torcea, nu se cosea, nu se făcea
,
leşie, nu se spălau rufe şi nici pe cap. Bărbaţii doar dacă erau săbăi
nu lucrau". 16>
În esentă, în toate provinciile românesti, vinerea nu se lucra
fiind· consid;rată o "zi grea". 17>
'
Ce era bine să faci atunci vinerea?
Răspunul îl găsim. tot în satul Tisa: "Vinerea este zi sfăntă,
rânduită în cinstea Sf.Vineri. Este zi de post".
Recomandarea abstinentei
, în această zi pare fără legătură cu
reprezentarea de basm sau cu cea malefică din tradiţiile populare
românesti, chiar dacă explicatiile
a ceea ce ti, se întâmplă dacă
,
lucrezi se înscriu de multe ori în seria superstiţiilor ("seacă râul
dacă te scalzi în el vinerea, te umpli de bube, dacă dai cenuşa afară,
îţi iau ulii puii" etc.) 1R1_
Totusi, abstinenta si rugăciunea din ziua de vineri, generală
în spaţiul' românesc, ' au' şi o altă motivaţie benefică ("se posteşte
pentru iertarea păcatelor, pentru ochi, pentru dureri de cap, pentru
ajutor la ce-ţi pui în gând"). 19>
Acesta este punctul în care vechea divinitate arhaică, bătrână,
uscătivă, căruntă, iubitoare si ocrotitoare a sălbăticiunilor se întâlneste
în ~entalul colectiv cu o' altă "Vineri", tânără si
, frumoasă î~să
evlavioasă ( deci nu o Venus, chiar dacă frumusetea zeitei a fost
recuperată de imaginar) ce vine din "Olimpul ortodoxiei halcanie"
si
, care este înregistrată în sinaxarul ortodox cu numele de
Paraschiva. 20>
Noua reprezentare, care circulă în spaţiul românesc tot sub
numele de Sf.Vineri (traducerea vemaculară), mai rar Sf.Petka, 21 >
are o biografie schimbată, de origine cărturărească, produsă, asemeni
tuturor textelor hagiografice, în vremurile de adânc misticism al
evului mediu când cultul sfintilor
luase un mare avânt iar drumurile
'

.

.
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care duceau spre sanctuarele cu moaşte de sfinţi erau înţesate de
alaiuri lungi de pelerini.
Sursa tuturor acestor legende, printre care şi cea a Sf.Paraschiva,
a fost una populară, relatările martorilor contemporani cu sfinţii
fiind transmise initial pe cale orală si abia ulterior prelucrate de
cărturari.

'

'

Povestea hagiografică a Sf.Paraschiva pătrunde în spaţiul
românesc pe filiera slavă la finele veacului al XVI-iea şi începutul
veacului al XVII-iea, înainte de aducerea moastelor Sf.Parast'hiva
de la Epivados de la Constantinopol la Iaşi. '
Cea mai veche atestare a ei în limba română este cea
conservată în Codex Sturdzanus, copiată după o variantă azi pierdută
în anii 1580 - 1619 de popa Grigore din Mahaci (Transilvania). 22 >
Textul românesc al popii din Mahaci contopeşte de fapt întro singură poveste, "a Sf.Vineri", vieţile şi hagiografiile tuturor celor
trei sfinte Paraschive înscrise în calendarul ortodox: Sf.Paraschiva
de la Roma, fiica lui Agaton, născută în secolul al II-iea după Hr.,
în timpul domniei împăratului Augustus, a cărei sărbătoare este
celebrată la 6 iulie, Sf.Paraschiva din Ikonia, născută în timpul lui
Diocleţian (încep, sec.IV), a cărei sărbătoare este celebrată în 28
octombrie şi Sf.Paraschiva de la Epivados, născută lângă
Constantinopol în sec. al Xi-lea, a cărei sărbătoare este ţinută la
14 octombrie şi a cărei moaşte au fost răscumpărate de Vasile Lupu
de la Patriarhie si aduse în 1641 la lasi. 23 >
'
'
Rezultatul acestei contopiri operate de traducătorul român va
fi un basm popular creştin, plin de miracole în care mai regăsim
doar puţine elemente din adevărata biografie a Sf.Paraschiva de la
Epivados, care prin transferarea moaştelor în pământ românesc va
fi inclusă în grupul sfinţilor ocrotitori ai neamului.
Dealtfel, drumul moastelor s-a făcut cu onorurile unei escorte
compuse din trei mitropoliţi,' din Heracleea, Adrianopole şi Paleopatra,
care a impresionat întreaga lume ortodoxă iar aşezarea acestor
moaşte în Biserica Trei Ierarhi a fost urmată de adevărate pelerinaje
pan-balcanice, în ziua de 14 octombrie la acest lăcaş.
Indiciul că Sf.Paraschiva de la Epivados ( l 022 - I 050) este
acea Sf. Vineri din mentalul popular ne este furnizat de credinta
,
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că

din 14 octombrie peste câmpuri rămân stăpâne săbăticiunile
Sf.Vineri. 24 >
Povestea din Codex Sturdzanus va cunoaşte o largă difuzare
în tinuturile de vest, atât în Bihor, cât si în Zărand, prin copii târzii
'
'
făcute de diferiti mesteri ai scrisului cu pană de gâscă.
'
'
Una dintre cele mai importante versiuni ale hagiografiei
populare a Sf. Vineri a fost inserată în cele două copii ale Pauceniei
lui Alexandru - Vodă, realizate în anii 1679 - 1680 şi 1692 de popa
Urs din Cotiglet (Bihor). 25 >
Peste aproape un veac, dascălul peregrin Ioan Muncaceanul
copiază si el povestea, împreună cu alte texte apocrife, în Tara
'
'
Zărandului, în satele Chisindia, Dieci şi Cuied. 26 >
Intitulată "Cazanie despre cinurile Sf.Vineri", varianta zărăndană
reia textul iniţial al popii Grigore din Mahaci şi parţial pe cel al
popii din Cotiglet, copistul utilizând nişte intermediare azi pierdute.
Esenta acestei povestiri, difuzată în tinutul Zărandului prin
'
,
aceste că1ii scrise cu mâna este următoarea: Doi oameni care n'
au avut copii
vreme de 35 de ani, în urma rugăciunilor vor avea
o fată foarte frumoasă căreia, pentru că s-a născut într-o zi de vineri,
i-au pus numele Pctka (Vineri). Fata uimeşte prin frumuseţea ei
toţi împăraţii păgâni pe la a căror curţi trece, dar ea nu se mărită
cu nici unul dintre ei pentru că a fost închinată de părinţi lui Hr.
Supusă la cazne spre a se lepăda de credinţă supravieţuieşte
miraculos pentru ca, în final, să-l roage pe Dumnezeu să-i îngăduie
să moară, pentru a ajunge în Împărătia cerului. (vezi Anexa).
În paralel cu povestea populară 'şi în ţinuturile de vest, ca
pretutindeni în spaţiul românesc, din a doua jumătate a secolului
al XVII-iea va începe să circule si versiunea oficială a vietii
' lui octombrie pentru viaţa
'
Sf.Paraschiva ("Cazanie la 14 zile ale
Preacuvioasei Maicei noastre Paraschivei") inclusă în Cazania lui
Varlaam (Iaşi, 1641 ).
Tipăritura lui Vaarlaam aduce un element nou faţă de povestirile
hagiografice populare, prin introducerea chipului Sf.Paraschiva în
forma consacrată de biserica ortodoxă: pe tron, cu coroană pe cap,
înconjurată de scene din viată, ca în icoanele prăznicare.
Numită "Maica noastră'" ea împrumută trăsăturile Maicii
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Domnului. Dealtfel, în cultul Sf.Paraschiva din ortodoxia balcanică
la un transfer de elemente din cultul Maicii Domnului.
Aşa cum se ştie din literatura de specialitate, 21 > această
tipăritură scoasă, la doi ani de la aducerea moaştelor Sf.Paraschiva
la Iaşi, pe cheltuiala lui Vasile Lupu, "ca · dar românilor de
pretutindeni", în tipografia Bisericii Trei Ierarhi, va cunoaşte cea
mai mare difuzare de carte din istoria tiparului românesc vechi.
Căutarea de care s-a bucurat Cazania în lumea satului românesc
s-a datorat dulceţii limbii în care a fost scrisă şi învăţăturilor pe
care le continea.
,
Exemplare din tipăritură vor ajunge la Bochia, Iercoşeni,
Mădrigeşti, Ignetşi, Brusturi, Tisa, Târnăviţa, Leasa etc.
La această difuzare trebuie să includem şi· copiile manuscrise
realizate după carte în zonă sau ajunse aici prin vânzări succesive.
Menţionăm dintre aceste copii realizate după Cazania
manuscrisul lui popa Ioan Muncăceanu din 173 l care, scris în 1731
la Cefa (Bihor), va ajunge peste I 00 de ani în Groşi (azi Groşeni,
jud.Arad) şi cel al diacului Flore din Voievodeşti (jud.Arad) din
1732 care reproduce în peniţă şi imaginea Paraschivei după gravura
din tipăritură. 28 >
Întâlnirea celor două texte, cel din tipăritură, aprobat de
biserică, cu cel popular, apocrif, va contribui la fixarea acestei
reprezentări crestine
a Sf.Vineri si
de vest, situate la
,
, în tinuturile
,
mare distantă de locul de pelerinaj.
În timp această imprimare în memorie a sfintei creştine va
coroda reprezentarea păgână, malefică îmbunând-o.
Ziua de vineri sfârşeşte cum am văzut prin a fi definită ca
o zi de rugăciune, iar peste an vor fi ţinute şi în acest teritoriu
cele 12 vineri "însemnate", mai mult sau mai puţin sacre: "Vinerea
Mare, nume cu care este desemnată ziua de 14 octombrie, vinerea
dinainte de Sân Toader etc. 29>
La fixarea acestor zile în traditiile locale va contribui un alt
text apocrif, intitulat "Învăţătura despre cele 21 vineri mari de peste
an", care a circulat în Tara
Zărandului încă din secolul al XVII,
!ea, tot sub formă de copii manuscrise, în paralel cu legenda
Sf.Vineri.
asistăm
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În concluzie, dubla reprezentare a Sf.Vineri (Vinerea veche Sf.Paraschiva) pe care o găsim încă ~i azi prezentă în memoria
colectivitătilor rurale din vestul tării a luat nastere prin cristalizarea
'
'
,
unor imagini ~i atribute provenind din surse diferite (fondul arhaic
român, fondul arhaic autohton, fondul crestin - bizantin) va da un
'
comportament unic în ziua de vineri (interdicţii
+ post) care prin
extensie devine din "a cincea zi a săptămânii" si ziua închinată
'
Sf.Vineri, conform dorintei exprimate în textul hagiografic
mentionat.
'
'

NOTE
Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Gallimar, 1983,
un tip identic de reprezentare (piciorul de găină) al Babei Iaga
şi al Mumei Pădurii din basmele ruseşti. Apropierea geografică dintre cele
două culturi tradiţionale indică o influenţă slavă în povestirea românească.
2. Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al
XIX-iea, Bucureşti, 1976, p.282.
3. Ivan Evsev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească,
Timişoara, 1997, p.425 - 426.
4. Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1985, p.436 - 43 7,
544.
5. B.P.Haşdeu, legenda sfintei Vineri (Sf Petka) în Cuvente den bătrâni,
Bucureşti, 1984, Tomul II.
6. V.Kembach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, 1995, p.566
- 567.
7. Povestea Zâna Zorilor a apărut în iunie 1872, dar Slavici a început
să o scrie încă din noiembrie - decembrie 1870. S-a inspirat din folclorul
zone,.
8. vezi Fata moşului cea cuminte în Petre lspirescu, Zâna Zânelor,
Bucureşti, 1966, p.296 - 30 I.
9. George Călinescu, Estetica basmului, Bucureşti, 1965, p.97.
I O. Inf. pădurarul Caltun, 40 ani în Petre Ugliş Delapecica, Poezii şi basme
populare din Crişana şi Banat, Bucureşti, 1968, p.309 - 31 O.
11. inf. Iosig Graore, 23 ani în Petre Ugliş Delapecica, op.cit., p.327 328.
12. Rădulescu - Codrin, Mihalache D., Sărbătorile poporului cu obiceiurile,
credinţele şi unele tradiţii legate de ele, Bucureşti, 1909 în care apare
Blestemul Sf.Vineri şi F.Marian, Sărbătorile la români, Bucureşti, 1899,
vol.II.,m p.295 - 296.

I. Propp în

semnalează
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13. Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc, I, Bucure~ti, 1981, p.111 - 114;
Adrian Fochi, op.cit., p.196, 182, 276 - 282.
14. Marianne Mesnil, Etnologul, între şarpe şi balaur, Bucure~ti, 1997,
p.348.
15. identice cu cele utlizate ~i la caii lui Sân-Toader (vezi A.Fochi, op.cit.,
p.315).
16. Ioan Arapas, Monografia satului Tisa, jud. Arad, 1982, p.28 I (lucrare
mss).
17. Elena Niculiţă - Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, voi.I,
Bucure~ti, 1998, p.199.
18. Idem.
19. Idem.
20. în limba greacă paraschevi desemnează ziua a cincea din săptămână.
21. a cincea zi în limba bulgară.
22. Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, voi.I, Bucureşti,
1940, p.70.
23. Marianne Mesnil, op.cit., p.367.
24. Adrian Fochi, op.cit., p.281.
25. Florian Duda~, Manuscrisele româneşti din bisericile Bihorului, Oradea,
1986, p.68; manuscrisul din 1680 se păstrează în Colectia Stefan Crisan
din Lipova iar cel din 1692 la Biblioteca Academiei Ro;,,â~e, ·Bucure~ti,
ms.4182.
26. Copistul realizează mai multe Miscelanee care azi se găsesc în diferite
colecţii bisericeşti (Mănăstirea Arad - Gai) de stat (depozitul de ca11e veche
românescă de la Oradea) ~i particulare (Chisindia) vezi Florian Dudaş,
Manuscrisele româneşti din Bisericile Bihorului, II, Oradea, 1986, p. l 09
- 220.
27. Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca,
1983.
28. Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în vestul Transilvaniei, Timi~oara,
1979, p.242 - 252.
29. Vinerile de peste an: Vinerea seacă, Izvorul tămăduirii (prima vinere
după Paşti), Vinerea mare (14 octombrie), Vinerea ciumei, Vinerea scumpă,
Vinerea dinaintea Sf.Toader etc., Andrei Fochi, op.cit., p.281 - 282.
30. Apocriful cunoscut şi în forma "cetenia celor 21 vineri" a fost pentru
prima oară copiat în 1686 de copistul Danilă din Zărand vezi Florian
Duda~, Manuscrisele româneşti din Bisericile Bihorului, voi.II, Oradea,
1986, p.71.
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Sf. Paraschiva. Desen în peniţă realizat în 1732 de diacul
Flore din Voivodesti
, (jud. Arad)
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CAZANIA DESPRE CINURLE SFINTEI VINERI

Era doi oameni sfinţi. Bărbatul l-au chiemat Agaton şi muierea
Polfilie si
au vietuit
fără de feciori 35 de ani fără coconi si să
,
'
.
'
rugară şi întru ascuns şi aşa zicea către Domnul Is.Hs.: O iubitorule
de oameni împărate caută si pre noi si ne dă si noao rod să nastem
,
'
'
'
au fecior au fecioară. Si noi vom închina sfintii tale cu toată parte
'
,
sa. Si veni îngerul Domnului la dânsi si zisă lor: Auziti că au
'
, '
'
ascultat Dmnezău ruga voastră şi iaste să nască o fecioară dintru
voi si
zisa să-i fie numele sfânta Vineri si
vei naste
si
când o vei
,
'
,
'
boteza aşa să-i fie numele sfânta Vineri. Aşa zisa îngerul Domnului
şi să dusă de la ei. Şi deacie să rugă cu frică către Dmnezău şi
veni vreme si născu pre fecioara sfânta Vineri si o ducea în toată
'
vreme de o închina cătră besereca lui Dmnezeu şi până la anul
în!eleasă toată leagea lui Hs., şi când era de 5 ani gândi întru sine
si zisă nu mi să cade mie nu mai aice să fiu si să lăcuiesc ce mi
'
cade
mie să mă duc să propoveduiesc leagea lui' Hs. în toate oraşăle
şi cetăţi le.
Şi eşi noapte din curte tătâncsău şi să dusă într-o cetate mare
ce o chiema Antiohia. Şi intrânsa locuitd un împărat mare ce-l
chiema Antioh. Si
, intră sfânta Vineri în cetate si
, începu a grăi cătră
oameni si zisă: Credeti voi în Sfânta Troită ce iaste Tatăl si Fiiul
,
'
'
'
si Duhul Sfânt ca acesta iaste Dmnezăul Dmnezăilor. Si învătă
;nultime de oameni de creade în Hs. Si spune unii cătră altii ;i
'
'
, '
la besearcci şi prin cetate. Iară unii mearge la împăratul şi zicea
Dmne împărate venitau o cocoană în cetate şi propoveduieşte de
Hs.Fiiul Marii cel ce l-ai răstignit Părintii
, nostri
, pre curce. Si
' deacă
auzi acel împărat el să mânie pre ea şi zisă slugilor lui să meargă
si să o aducă înaintea lui. Si merseră si o adusără si stă înainte
'
'
'
,
si caută pre dânsa acel împărat si să miră de frumusetea ei acel
'
'
'
împărat. Şi zisă cătră slugile lui: Aşa-m agiute Dmnezăul cela ce

.
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cred eu întru el că mai frumoasă fată de aceasta n-am văzut. Şi
zisără cătră ea: Ce samă de om esti, si cum te chiamă?
Sfânta Vineri zisă cătră el: Eu s~nt o crestină botezată si
numele meu iaste Petka. Si zisă împăratul cătră dânsa: Nu grăi a;a
ce mai bine te pleacă D~nezăului mieu si te închină lui si te voiu
face dmnă şi împărăteasă preste toate c;săle meale. Şi răspunsără
sfânta Vineri si zisă lui asa: Anatema numele celuie si tu cu el.
Şi atunce' să mânie î~păratul şi zisă slugilor: prindeţi-o de o
legaţi şi o răstigniţi pre cruce ca şi pre Dmnul ei pre Hs. Să vedem,
cine va veni să-i folosească.
Si
, să rugă sfânta Vineri si
, zisă: Dmne Dmnezeul mieu caută
pre mine să nu să laude dracii şi trimite îngerul tău cu puterea
miluieste
sufletul mieu; si
să plecă fata la pământ si să rugă
ta si
,
,
'
'
cu psal01n din Psaltire şi zisă: Judecă Dmne pre cei ce mă
încungiurară şi aleage pre cea ce să luptă cu mine şi la sfârşitul
psalomului să sculă şi zisă amin.
Si
, atunce intru acela ceas să ivi un nour din ceriu si
, să făcu
si un vihar mare din nour si să luo o piatră foarte mare si o purtă
,
'
'
vântul ca o frunză şi sună foarte tare. Şi să ivi îngerul în nouorul
acela înaintea ei şi rupsă legăturile din mâinile ei şi grăi cătră ea:
Nu te teame ce laudă pre Dmnezău,. Atuncie muncitorii ceia ce
o legă căzură gios cu fata la pământ si să sculară si zisără toti
'
'
,
'
cu glas: mare iaste credinta
Si
, crestinească.
,
, atuncea Sfânta Vineri
ridică mâinile cătră ceriu şi să rugă. Atunce mulţi oameni strigă
şi zice: nu iaste alt Dumnezeu mai mare decât Dmnezăul sfintei
Vneri si
zice toti' miluiastene
sfânta Vineri miluiaste-ne
nu socoti
,
'
,
fărădeleagele noastre, ce te roagă pentru noi şi ne iartă noao. Să
fim si noi crestini, să ne închinăm Tatălui si Fiului si Duhului Sfânt.
'
,
,
'
Atunce sfânta Vineri căzu cu fata la pământ si să rugă si zisă: Dmne
'
'
,
rogute si te laud ca să intrenezi si acesti oameni în turma ta. Si
,
'
,
'
atunce grăi glas din ceriu şi zisă: Scoală de-i botează în numele
tatălui si al Fiului si a Sfântului Duh. Si vor lăuda numele Dmnului
'
'
,
Hs. Acei oameni auziră glasul îngerului şi zisără toţi amin. Sfânta
Vineri să sculă si-i boteză pre ei si să dusără si lăudară toti pre
'
,
'
'
Dmnezeu. Si
, văzu acel împărat si
, să mânie. Si
' atunce chiemă slugile
sale: Prindeti-o de o legati si atlati o căldare s, 1 ardeti pietri si le
'
' '
'
'
'
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zdrobiti si le băgati în căldare si băgati plumbi s1 sau si zmoală
si le fi~rbeti 7 zile ;i 7 nopti si a 7-a zi băgati acea fată si ~ acoperiti
'
'
'
, '
'
'
'
cu piatră până ce voiu veni si eu să văz. Si să dusă de la ea cu
mânie. mare. Şi slugile lui fac~ aşa şi a 7 zi v~ni împăratul şi desopei
căldarea iară sfânta Vineri să sculă în picioare şi zisă: Mare iaste
puterea ta Dmne! că pre dânsa văzu împăratul acea ciudeasă mare.
Şi grăi cătră sfânta Vineri împăratul: Ce lucru iaste că de tine nu
se prinde nice focul nice apa. Grăi sfănta Vineri cătră împăratul:
Apropie-te de vezi puterea Dmnezăului mieu. Şi nu să pute apropia
de căldura focului. Si văzu sfănta Vineri că nu să cutează apropie
ce luă apa cu mâna' si aruncă la obrazul împăratului si orbi întru
'
acela ceas. Si esi sfânta
Vineri din căldare frumoasă' si curată.
'
'
Atunce împăratul să apropie şi căzu înaintea ei şi să rugă: Miluieştemă roaba lui Hs. şi te roagă pentru mine doară mi se vor deschide
ochii să fiu si eu crestin cu toate slugile mele si cu tot tinutul mieu.
'
,
'
'
Si
' să milostivi sfănta Vineri si
, căzu gios cu fata
, la pământ si
, plânsă
către Hs şi zice: Dmne împărate a tot veacul miluieşte pre robii
tăi si mântuieste-i pre ei si lumina ochii lui. Si wsă rugă si plânsă
'
,
'
,
'
mult si
unsă ochii acelui împărat si zisă: Tatăl si Fiiul si Duhul
'
'
,
,
Sfănt să vezi! Si atunce văzu împăratu si multi oameni vindecă
'
'
'
sfănta Vineri şi să plecă ea de luă din lacrimile sale şi apă şi boteză
pe toţi câţi era în cetate.
Si eară să dusă sfănta Vineri într-altă cetate să spue si să
mărn{risească de Hs., să să boteze si să să cunune si să să
'
'
ispovedească toţi cei ce era păgâni. Şi merge pre cale şi să întâmpină
cu alt împărat ce-l chiamă Antizima. Şi întreabă acel împărat şi
zisă: Giupâneasă om esti si cum te chiamă? Si să miră de frumusetea
, '
'
,
ei si zisă: De .unde esti? Sfănta Vineri zisă: Eu sânt o crestină
'
'
'
botezată si numele meu iaste Petka. Si zisă împăratul către ea: Nu
'
'
grăi aşa ce mai bine vină după mine şi creade în Dmnezeul mieu,
să fii împărăteasă în toate olăţile meale. Atuncea Sfănta Vineri grăi:
O diavole întunecate slugă întunericului! Atunce să mâniă împăratul
si zisă slugilor lui: Prindeti-o să o ducem înainte acelui zmeu din
~etate să o mănânce. Iară' să vă birui pre zemu închinane-vom şi
noi, căci că era întru ace cetate un zmău foarte groaznic şi lăcuia
toate duhurile necurate s1 diavolul acolo. Si aceluia să rugă si să
'
'
,

.
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să poartă şi o dusără pă sfânta Vineri şi văzu pre zmeu şi-s face
cruce lui Hs, si toate Duhurile necurate să rusinară si mărsă srnnta
'
'
'
Vineri si călcă falca zmeăului si trecu prin trânsul afară si iară stfttu
înainte' zmăului. Şi grăi Diav~lul: O vai de noi cum ~e ruşinăm
o mie de bărbati din cetate numai deo fată fugiră si toate Duhurile
necurate. Şi au~i împăra!',11 şi văz şi crezu şi se pl~cară toţi înainte
sfintei vineri. Si strigară toti si împăratul: Miluieste-ne sfânta Vineri
să credem si ~oi în Is.HS'. Si să botezară toti, 'si împăratul si tot
tinutul acel~.
'
• '
'
'
Si iară să dusă sfânta vineri într-altă cetate ce locuia într-nsa
'
un împărat
ce-l chiemă Aschip. Intră în cetate şi zice cătră oameni:
credeti voiu în Hs., în numele Tatălui, al Fiiului si al Sfântului
Duh. 'si auzi împăratul si o chiemă si o întrebă: Ce ~m esti si cum
te chiamă? Si zisă sfânta Vineri: Eu sânt o crestină botezată si
'
numele mieu' iaste Petka. Si eu cred în Sfânta ' Troită. Si zâsă
,
' '
împăratul: Nu zici că eşti botezată ce mai bine pasă de te roagă
Dmnezului mieu şi mă voiu giuara Dmnezăului mieu cum te voi
duce în slava mea si
, la cinste te vom pune si
' vei fi doamna mie
de mă vei asculta dară de nu mă vei asculta da-te-voi în mare muncă
si te voiu omorâ. Si zisă sfânta vineri: Anatema să fii tu diavol
'
'
rău şi amăgitoriu rău. Eu crez în Hristosul mieu şi pentru Hs davoiu
trupul mieu în muncă şi sufletul mieu mântui-se-va şi procleţiţi să
fie muncitorii tăi si tu cu ei. Si să mânie împăratul cu amar mare
'
' o căldare mare si pisati pietri si
si grăi muncitorilor
lui: Aduceti
'
'
'
,
,
său si smoală si să băgati pre fata în căldare în trei zile si trei
'
'
'
'
nopţi. Şi gătiră slugile de toate de aceale şi o dusără pre sfânta
Vineri către foc la căldare si 40 de mincitori de stă nainte ei toti
'
şi eşi o pară de foc dintru acel foc şi încungiură pre ei de arsără
toti. Întru acela ceas iară Sfânta Vineri sta si să ruga cu Psalom
'
si 'zice: Miluieste-mă Dmne că intru tine am nădăjduit
sulfetul mieu.
' la sfârsitul 'psalomului zisă: Amin. Si văzu împăratul că periră
Si
'
' tăti si întrebă: Ce voiu face eu
' acestie? Si zisără slugile
muncitorii
'
'
, ,
lui: Să nu-i vei tăia capul curând acestia oameni toti îi va face
'
de toti se vor închina Dmnezăului ei. '
'Şi zisă Asclit împărat cătră slugile sale: Tăieţi capul curând!
Şi o dus pre sfânta Vineri să-i taie capul şi grăi sfânta Vineri acelor
,

'

'

.

142
https://biblioteca-digitala.ro

,

'I

muncitori: Îngăduiti-mi să-mi fac rugacmnea cătră Dmnezău. Si
zisără: roagă-te cu;ând. Atunce sfănta Vineri se rugă cu lacrimi ~i
'
plânsă şi zicea: Dmne despuitorul părintele atotbiruitorul, făcătoriul
cerului si al pământului auzi si ascultă rugăciunea mea si mă
'
'
'
spodoveste
, întru împărătia
, ta si
' să dai mărirea ta celor ce vor face
pomană mie si
, prinoasă si
, liturghii si
' lumini si
, vor cinsti acest
praznic. Blgosloveste Dmne casăle acelora si holdele lor si boii lor
' să fugă de la ei toate ' Duhurile ceale
' reale si
si dobitoacele lor si
'sufletele lor să fiia ' în mâinile tale Dmne Is. Hs. Iară cine va cinsti
'
această zi cu milostenie Vinerea mare cu rugăciune să meargă la
sfânta biserică. Iară cele ce va lucra intru aciastă zi vlastămat să
fie. Iară cela ce va cinsti şi o va posti cu 7 zile sfânta Vineri să
·fie ertate păcatele aceluia om, iară cine nu o va cinsti ce o va spurca,
de voia lui, cu came sau cu ce fără de slobozenie au cu curvie
au fie cu ce lucru rău iară de vor fi niscare părinti si nu să vor
' '
P ocăi Anathema să fie, iară si feciori de ar fi ne ispovediti si vor
'
' Acela
'
trece de 7 ani si nu să vor pocăi blestemati să fie si procleati.
,
'
,
'
grumaz să nu biruiască în sfânta Vineri cu mâinile sale căci că
s-au răstignit Hs. pre cruce si cu otăt si cu fiere s-au adăpat si
,
' '
'
cu suliţa în coaste s-au împuns pentru ca să e deaiă noao leagea.
După aceia zisă sfănta Vineri muncitorilor: Faceţi cum v-au
zis Dmnul vostru! Şi plecă capul gios. Şi să apropie muncitoriul
si tăie capul. Si iaste rugătoare sfânta Vineri către Dumnezău pentru
~am tin sfânta vineri în veci de veci. Amin
'
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SUMMARY
Sfânta Vineri (Holy Friday) or Paraschiva. Some Considerations on
the Crystallisation of the Double Representation în Villages of
Western Romania
Research undertaken in the west of Romania showed the existence of
a double representation in the folk imaginary linked to Sfănta Vineri the archaic one, of Roman (Venus) and local substance and a Christian
one put into circulation by medieval Byzantine literature and by the
Otihodox Church.
The overlaying of attributes belonging to the two representations /the
transfer of goodness from the Christian Stănta Vineri (Paraschiva) to
the pagan one/ led to a unique behaviour during Fridays (interdictions
and prayers).
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