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Maria Berényi

Folclorul revistelor Familia
ºi ªezãtoarea
Începuturile presei româneºti din Ungaria ºi Transilvania sînt legate de
trezirea la conºtiinþa naþionalã a poporului român, de eforturile depuse de
intelectualitatea românã la sfîrºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului
al XIX-lea pentru a afirma cultura idealurilor naþionale. Mijlocul cel mai proprice
de dezmorþire a sentimentelor ºi de trezire la viaþa naþionalã ºi spiritualã proprie
îl constituie cultivarea limbii ºi a ºtiinþei, îndeosebi a filologiei ºi istoriografiei.
Un succint excurs istoric privind evoluþia presei românilor din Transilvania,
din pãrþile sale vestice ºi din marile oraºe ale imperiului, Viena ºi Budapesta,
relevã faptul cã dupã revoluþia de la 1848-1849, mai cu seamã în timpul
regimului liberal ºi în primul deceniu al dualismului austro-ungar, miºcarea
culturalã a românilor aflaþi sub stãpînirea strãinã a afirmat organe de presã
viabile, puternic ataºate cauzei naþionale.
Unele ziare ºi reviste româneºti au avut o apariþie scurtã, dar cele mai multe,
biruind vicisitudinile iscate de cãtre autoritãþi, au rezistat cu vrednicie, fãrã
îndoialã prin strãduinþa unor intelectuali luminaþi ºi concursul publicului cititor,
de cãtre masele largi româneºti de la sate ºi oraºe, dovedind o comuniune
spiritualã militantã, manifestîndu-se ca adevãrate ºcoli politice ºi culturale ale
românilor din Transilvania ºi Ungaria.
Viaþa cultural-literarã a românilor ardeleni aflaþi sub dominaþia habsburgicã
a constituit unul din avanposturilor luptei de veacuri pentru afirmarea voinþei
naþionale. Jumãtatea secolului al XIX-lea a marcat momentul strîngerii forþelor
„inteligenþei” româneºti cu preocupãri literare la nivelul unui sistem de uniune
de crez ºi ideal. În aceastã atmosferã, în care literatura ardeleanã începea sã
dea roade, se simþea acut nevoia unui periodic literar specializat, în paginile
cãruia sã se poatã desfãºura condeiele scriitoriceºti ºi artistice.
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, Budapesta a dispus de o presã
activã, care a avut o arie largã de acþiune în comunitatea româneascã din Ungaria
ºi Transilvania: politicã, social-economicã, culturalã ºi literarã. Ea a modelat
conºtiinþa publicã româneascã în spiritul valorilor culturii româneºti ºi al marilor
aspiraþii de libertate ºi unitate naþionalã. Influenþa presei din capitala Ungariei
asupra spiritului public românesc a avut un rol educativ imens prin formarea
unor curente de opinii culturale sau politice. Funcþia naþional-culturalã a presei
româneºti din Budapesta a dobîndit aspecte particulare de la un organ de presã
la altul, în funcþie de timp ºi de conjuctura politicã.
Apãrutã ca expresie a unor nevoi imperioase culturale ºi politice, presa s-a
preocupat, de la începuturile sale, sã înfãþiºeze în mod verdict fresca evoluþiei
sociale, reflectînd în mod fidel aspiraþiile ºi realitãþile epocii, mentalitatea ºi
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sensibilitatea societãþii din perioada respectivã, tendinþele, direcþiile de dezvoltare ºi nivelul atins de cultura care i-a dat viaþã ºi pe care o reprezintã.1

Familia
Intenþia lui Iosif Vulcan2 de a edita o revistã culturalã ºi literarã proprie
dateazã de la începutul activitãþii lui gazetãreºti. O astfel de realizare din domeniul culturii ºi literaturii pretindea, în condiþii specifice ale românilor din Ungaria, o pregãtire temeinicã pentru a i se aºeza o bazã trainicã, cu atît mai mult cu
cît primele încercãri de a fonda periodice au eºuat. Vulcan trece la realizarea
idealului mãrturisit în mai multe articole numai dupã ce crease toate condiþiile
ºi dupã ce dobîndise, între 1859–1865 o oarecare experienþã în domeniul ziaristicii. La vîrsta de 24 de ani, Iosif Vulcan, la 5 aprilie 1865, se adreseazã Locotenenþei din Buda cu cererea pentru publicarea unei reviste literare ce avea sã
poarte titlul Familia.
Titlul revistei lui Vulcan – aºa cum reiese ºi din articolul program, formulat
într-un stil atrãgãtor, simulînd o conversare cu cititorii are o dublã semnificaþie:
nãzuinþa de a se adresa fiecãrei familii româneºti în parte ºi „familiei” mai mari,
de fapt întregii naþiuni; pe de altã parte, o revistã conceputã în acest sens ºi
care lua în consideraþie stadiul de dezvoltare a vieþii sociale ºi culturale a românilor din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea nu se putea angaja doar la propagarea vreunui curent literar sau ideal pur estetic.
În ceea ce priveºte programul, acesta este cît se poate de limpede, un program nu pur literar, ci social, atotcuprinzãtor, care conþine atît scopurile culturale urmãrite, cît ºi motivele care l-au îndemnat sã editeze revista Familia. Douã
idei care se desprind din programul tînãrului redactor: nãzuinþa de educare în
spirit naþional ºi ridicarea maselor prin culturã.
Însemnãtatea Familiei constã tocmai în faptul cã a fost publicatã pentru ma-
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sele largi de cititori care acum fãceau primii paºi spre o viaþã culturalã naþionalã, ducînd luminã ºi grai românesc în cele mai îndepãrtate sate ºi cãtune. Se
angajase la o muncã încordatã de lãmurire ºi maturizare culturalã a poporului
român, netezindu-i calea spre o civilizaþie ºi o viaþã mai modernã.3
Revista a publicat literaturã popularã culeasã nu numai din zonele Transilvaniei
ºi Ungariei, dar ºi din Banat, Bucovina, Moldova ºi Muntenia. Fãrã sã se arate în
mod consecvent interes pentru aspectul ºtiinþific al colecþiilor, deºi Atanasie M.
Marienescu ºi-a tipãrit în Familia apelul ºi instrucþiunile adresate cãtre culegãtorii
de folclor, s-au dat tiparului, din 1866, sub titulatura generalã Datinile poporului
român, basme, poveºti, legende ºi snoave, balade, doine ºi strigãturi, descîntece
ºi texte privind credinþele, tradiþiile, obiceiurile sociale ºi juridice etc. În paginele
revistei au publicat, cu mici excepþii, cei mai cunoscuþi folcloriºti români ai
secolului al XIX-lea: At. M. Marienescu, S. Fl. Marian, G. Dem Teodorescu, P.
Ispirescu, D. Stãncescu, A. Bârseanu (în colaborare cu J. Urban Jarnik), Elena
Niculiþã-Voronca. Li se adaugã Gr. Sima al lui Ion, O. Poruþiu, I. Rusu, I. T. Mera,
Al. Tuducescu, L. Bota, N. Petra-Petrescu, S. Liuba ºi A. Iana, S. Mangiuca ºi
mulþi alþii. Alãturi de materialul propriu-zis, mai ales dupã 1875, au apãrut ºi
articole fie în legãturã cu importanþa folclorului pentru cultura româneascã, fie
tratînd caracteristicele diverselor specii ori ocupîndu-se de muzica popularã,
de etnografie sau de folclorul altor popoare, scrise de Gr. Silaºi, I.Vulcan,
V.Ranta-Buticescu, At.M. Marienescu, S.Mangiuca, Nicolae ºi Aron Densuºianu.4
Un efort de reunire a colaboratorilor s-a manifestat în toate privinþele: folclor,
beletristicã, istorie ºi criticã literarã. Puþine publicaþii se pot lãuda cu trecutul
Familiei, cu ambitusul ei spiritual, cu efectul benefic pe care l-a avut în epocã.
Cãci, dupã Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã a lui George Bariþiu, Familia
este cea de-a doua mare revistã literar-culturalã a românilor din Transilvania ºi
Ungaria, revistã cu rol ideologic ºi spiritual de un înalt nivel.
Deºi atît de tînãr, publicistul ºi scriitorul Iosif Vulcan, care îºi asumã sarcina
dificilã de a face sã aparã sãptãmînal o revistã destinatã unui public larg ºi divers,
nu era deci lipsit de experienþa necesarã. Bogata activitate publicisticã îi va fi
de un real folos în redactarea revistei. În timp de patru decenii, Familia va
publica: biografii, beletristicã, studii ºi articole de istorie ºi limbã, folclor, aspecte
din ºtiinþa ºi arta contemporanã, literaturã universalã prin traduceri, ºtiri ºi
informaþii din viaþa politicã, socialã ºi culturalã româneascã ºi strãinã.
În ansamblu, Familia reprezintã totuºi moment important în dezvoltarea presei
culturale româneºti, în oglindirea procesului de modernizare. Profilul sãu
enciclopedic îi permite sã deschidã spre toate domeniile ce i-a înlesnit receptarea
fenomenului cultural ºi social în feluritele lui aspecte. Revista înfãþiºeazã
diversele date ale luptei generale a transilvãnenilor. Contribuie la ridicarea
conºtiinþelor, la instrucþia maselor. Familia luptã pentru emanciparea femeii ºi
pentru înfiinþarea primelor instituþii educative pentru femei, pentru dezvoltarea
teatrului român în Transilvania ºi Ungaria, pentru înþelegerea adecvatã a
problemelor de limbã ºi ortografie româneascã. Contribuie masiv la culegerea
ºi interpretarea folclorului, la popularizarea ºtiinþei, a artelor plastice ºi a muzicii,
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a unor personalitãþi reprezentative din cultura naþionalã ºi universalã. Familia
rãmîne una dintre cele mai importante ºi, mai cu seamã, populare reviste
româneºti din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
Editorul ºi redactorul acestei reviste a lucrat 42 de ani, ca periodicul sã ajungã
sãptãmînal în mîna cititorului. În luna august 1873, la Leta Mare, moare mama
lui I. Vulcan. Copleºit de durere, Vulcan întrerupe apariþia Familiei de la 12/24
august pînã la 4/16 noiembrie. În nr. 36 din 4/16 noiembrie al Familiei se
adreseazã Cãtre onoraþii mei prenumeranþi în felul urmãtor: “Am jelit ºi jelesc
pe mama mea.(...). Dar ea n-a fost numai a mea, cã a fost ºi a Familiei – mamã.
Da, cãci nu publicul nostru pururea nepãsãtor de toate întreprinderile naþionale,
ci scumpa ºi neuitata mea mamã ºi întristatul meu pãrinte au conservat existenþa
acestei foi.” Reproducem aceste rînduri pentru cã, dincolo de conþinutul lor
emoþionant, ele pun în luminã, poate pentru prima datã în mod atît de categoric,
sacrificiile pe care familia Vulcan din Leta Mare le-a adus de-a lungul anilor
pentru susþinerea acestui organ de culturã ºi literaturã naþionalã, prevestind,
totodatã, greutãþile materiale pe care Iosif Vulcan are sã le întîmpine în ultimii
ani ai existenþei revistei sale.5

ªezãtoarea
ªezãtoarea. Foaia poporului român. Apare lunar, la Budapesta (1 ianuarie
1875–15 aprilie 1880), apoi la Oradea (1 mai 1880–15 decembrie 1882).
Proprietar, redactor responsabil: Iosif Vulcan.
Revista era conceputã ca o variantã pentru sate a Familiei. Apariþia, în 1875
a ªezãtorii este o urmare a adevãratului cult pe care Iosif Vulcan îl purta
folclorului ºi etnografiei, cult fãcut public prin Familia. Vulcan considera poezia
popularã ca un valoros document social-istoric. Pe de o parte. Pe de altã parte
dã naºtere revistei din necesitatea resimþitã la sate, a unei publicaþii care sã
satisfacã cunoºtinþele de carte – atîtea cîte erau atunci – ale þãranilor, în primul
rînd, apoi a dascãlilor, preoþilor etc.; a unei reviste care sã ducã la educaþia în
spirit naþional. Programul revistei era dat de Vulcan, ca ºi în cazul Umoristului ºi
al Gurii satului nu printr-un articol, ci prin versuri. În poezia Haidaþi la ºezãtoare,
cu care se deschide primul numãr, citim aceste versuri:
Frunzã verde, foi de cepe
ªezãtoarea se începe;
Haideþi fete ºi neveste,
Sã vã spun cîte-o poveste,
De-mpãrat cu pãr de aur
Sau de zînã ºi balaur...
Sã vã cînt o doinã, douã
Cum vã place tocmai vouã.
Publicaþia lui Iosif Vulcan îºi propune sã stimuleze culegerea folclorului, sã
contribuie la rãspîndirea culturii ºi sã ofere lecturi plãcute cititorilor. ªezãtoarea
devine, într-un timp relativ scurt, cea mai popularã publicaþie de acest gen. La
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sfîrºitul anului 1877, revista apare într-un tiraj de 1.800 de exemplare, lucru
neobiºuit pentru publicaþiile româneºti de atunci.6
Cum aratã ºi titlul revistei, textele sînt mai ales culegeri ºi prelucrãri folclorice.
Dar se publicã ºi versuri, povestiri, articole, cugetãri, sfaturi, ghicitori, jocuri,
corespondenþã etc. Începînd cu anul 1878, Vulcan începe sã publice, dupã
exemplul din Familia, ºi în revista scoasã pentru sãteni, portrete ºi biografii,
literaturã românã ºi strãinã, scrieri istorice ºi artistice. Creaþiile populare (doine,
balade, poveºti, anecdote), proza ºi poezia, scrierile care conþineau cunoºtinþe
utile pentru sãteni, erau bine primite de cãtre cititori. Culegeri de folclor apar în
fiecare numãr: doine ºi strigãturi din pãrþile Sãlajului, din Nãsãud, din Maramureº,
din Banat ºi Bucovina. Au apãrut notiþele istorice ale lui G. Bariþiu, T. Cipariu,
B. P. Haºdeu, Al. Hurmuzachi despre Mircea cel Bãtrîn, ªtefan cel Mare ºi Vlad
Þepeº. Poezie, prozã, folclor publicã aici nume cunoscute, ca: Petre Dulfu, I.
Pop-Reteganul, George Cãtanã, At. M. Marienescu, V. Ranta Buticescu, N. ªtefu,
Gr. Silaºi ºi alþii.
Dintre colaboratorii revistei, cei mai mulþi sînt originari din Banat ºi Criºana.
Acestora li s-au alãturat ºi doi învãþãtori din Leta-Mare. Teodor Manu, “învãþãtor
de fetiþe”, a scris articole legate de grãdinãrit, de sãdirea pomilor ºi altoit. Iar
învãþãtorul P. D. Cardoº a publicat articole Despre creºterea casnicã ºi ºcolarã
(dupã Lanckhard).7 Iosif Vulcan þinea mult la pãrinþii sãi care trãiau în Leta Mare
(aici e înmormîntatã mamã-sa, Victoria Irinyi ºi membrii acestei familii) ºi la
intelectualii din aceastã localitate. El însuºi, aici a terminat clasele primare între
anii 1847-1851. Aici ºi-a petrecut vacanþele liceale ºi studenþeºti, puþinele
rãgazuri pe care i le-au permis activitatea gazetãreascã ºi bogata activitate
culturalã ºi socialã de mai tîrziu. Leta este locul de refugiu pentru odihnã în anii
de ostenealã. Acest sat, unde a avut o copilãrie seninã, de unde s-a inspirat
foarte mult, îi lasã amintiri puternice ºi poetul mãrturiseºte acest lucru, cu mare
cãldurã, în poezia Dupã vreme-ndelungatã:
Mii de amintiri mã leagã
Sã mã mai revãd aici:
Amintiri ce-n viaþa-ntreagã
Tot ca stele mi-ar luci
Anii veseli de pruncie
P-aste locuri mi-au trecut:
ªi de-aici îmi rîde mie
Fericirea din trecut
Iosif Vulcan din casa pãrinteascã a adus dragostea ºi respectul faþã de limba
ºi cultura românã, faþã de creaþiile folclorice. Despre scopul redactãrii revistei
ªezãtoarea, el însuºi, fãcînd un bilanþ dupã apariþia primelor 12 numere, la
sfîrºitul anului 1875, scrie în felul urmãtor: “La întemeierea ei [a ªezãtorii –
n.n.] scopul meu a fost: rãspîndirea iubirii de cetire în popor, prin aceasta,
deºteptarea, luminarea ºi înaintarea lui.
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ªi iatã prin ce mijloace am gîndit eu cã voi putea ajunge mai uºor la acest
scop:
Am dat la luminã mai ales lucrãri uºoare de înþeles, pe care poporul – dupã
pãrerea mea – le ceteºte cu plãcere; crezînd cã astfel voi introduce mai lesne
gustul de cetire.
Învãþãturile folositoare le-am îmbrãcat în formã povestitoare ºi de multe ori
glumeaþã, ca astfel acele nimãnui sã nu-i parã seci, ci toþi sã le ceteascã bucuros
ºi aºa pe neºtiute sã intre în inima fiecãruia acele învãþãture.”8

Preocupãri folclorice
A doua jumãtate a secolului al XIX-lea este caracterizatã, în Europa, de asaltul
ºtiinþei etnografice ºi folcloristice în diferite direcþii, prin fundare de instituþii ºi
periodice, prin teorii diverse. Direcþiile folcloristice s-au întîlnit uneori cu cele
filologice sau istorice.
Secolul al XIX-lea este ºi la români secolul interesului viu pentru producþiile
artistice populare, secolul descoperirii folclorului. Astfel generaþia de la 1848,
sub un puternic avînt romantic resimþit în întreaga Europã, interpreta manifestãrile
spirituale ale poporului ºi mai cu seamã literatura popularã dintr-un unghi de
vedere corespunzãtor epocii. Nicolae Bãlcescu, Ion Heliade Rãdulescu,
Costache Negruzzi, Mihai Kogãlniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu,
Alexandru Odobescu, Vasile Alecsandri ºi alþii ºi-au exprimat ataºamentul
lor pentru folclor, remarcîndu-i rînd pe rînd caracter de izvor istoric, autenticitate,
importanþã documentarã, mijlocitor de reforme sociale, oglindã a realitãþii sociale
ºi morale, sintezã artisticã a manifestãrilor spirituale, izvor al literaturii culte.
De acelaºi ideal se cãlãuzeau ºi revistele româneºti apãrute în Ungaria. Apare
acum ºi mai distinctã dubla însemnãtate a revistei Familia ºi ªezãtoarea, datoritã
interesului arãtat faþã de folclorul românesc de pretutindeni.
Sub raportul interesului pentru folclor, Vulcan a avut predecesori în
Transilvania pe Timotei Cipariu ºi pe nestorul presei româneºti ardelene,
George Bariþiu. Acestora le revine primatul preocupãrilor pentru literatura
popularã în Transilvania, cerînd „a se culege odatã cîntecele osianilor ºi barzilor
româneºti”, „culegeþi cîntecele”, se adresa Bariþiu folcloriºtilor, „neschimbate,
neatinse, aºa cum se aflã în gura poporului în munþi, în vãi, la ºesuri. În cîntecele,
în povestirile, în jocurile, obiceiurile ºi þeremoniile unei naþii se aflã mai cu
deosebire trãsãturile adevãratului caracter”. Din cîntecele „secerãtoarelor, ale
maicilor ce îºi leagãnã pruncii” ºi din strigãturile pe care le auzi la jocurile
româneºti, s-ar putea culege „tomuri întregi”.
Toate aceste fapte ne îndreptãþesc sã susþinem cã apariþia folclorului în
coloanele revistelor româneºti din Budapesta avea un precedent; barierele
geografice erau trecute, interesul mare pentru o viaþã culturalã comunã, odatã
trezit, nu se mai putea stãvili.9
Timp de aproape o jumãtate de veac, revista Familia a cultivat în paginile
sale un interes deosebit pentru creaþiile folclorice. Încã din primele sale numere
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revista a publicat poezii populare. La toate acestea putem adãuga poveºtile,
snoavele, legendele, tradiþiile, obiceiurile ºi credinþele la sãrbãtori, naºtere,
nuntã, înmormîntare, obiceiuri sociale ºi juridice, elemente de magie ºi medicinã
popularã, descîntece, mitologie, etnobotanicã, etnozoologie, cosmologie, jocuri
de copii, folclor al altor popoare ºi multe studii despre folclor.
Aceastã succintã enumerativã dovedeºte cu prisosinþã cît de mult a promovat
revista Familia interesele pentru patrimoniul popular al societãþii contemporane.
În Transilvania interesul pentru creaþia popularã s-a nãscut chiar în cercurile
ªcolii Ardelene, cultivat de Petru Maior, Damaschin Bojincã, Ion Budai
Deleanu, Constantin Diaconovici Loga, Eftimie Murgu ºi alþii.10
Parcurgînd bibliografia folclorului revistelor Familia ºi ªezãtoarea, constatãm
cã aceste publicaþii, din punct de vedere al contribuþiilor folclorice, au avut
peste 400 de colaboratori care au publicat aici doine, balade, colinde, basme ºi
datini culese de pe întregul pãmînt românesc. Ca acest material sã fie publicat
în formele sale originale, Vulcan, în 1883, pentru a evita plãsmuirile, imitaþiile
ºi interpretãrile exagerate, îºi povãþuia astfel colaboratorii: „Rugãm pe toþi cei
ce ne trimit poezii ºi poveºti poporale sã nu schimbe nimic în ele, ci sã le
decopieze întocmai cum le spune poporul.”11
În ceea ce priveºte folclorul publicat în Familia ºi ªezãtoarea, constatãm cã
el a fost cules, în bunã parte, de cãtre cei mai reprezentativi folcloriºti ai epocii.
În Familia s-au publicat baladele ºi poveºtile culese de Ion Pop Reteganul, cel
mai cuprinzãtor folclorist ardelean, doinele, horele ºi snoavele adunate din Munþii
Apuseni de Grigore Sima, colindele ºi doinele bãnãþene selecþionate de Atanasie
Marian Marienescu, chiuiturile din Maramureº înregistrate de Teodor Michnea,
cîntecele de jale auzite în Bihor de Vasile Sala, ºi atîtea alte mãrgãritare culese
de pe Someº, din pãrþile Hunedoarei, din Þara Oaºului, din Nãsãud sau de pe
Mureº.
Ca legãtura cu masele sã fie cît mai concretã, menþionãm faptul cã la
ªezãtoarea au colaborat chiar ºi elemente recrutate din sînul þãrãnimii, ca acel
Ioan Franti din Banat, care trimitea poveºti din satul sãu (1875) sau ca Ioan
Panea care publica glume despre Pãcalã ºi Tîndalã (1877). O contribuþie
apreciabilã la cunoaºterea folclorului românesc o constituie ºi lungul ºir de studii,
recenzii ºi comentarii asupra culegerilor de literaturã popularã publicate în volum
sau a metodelor utilizate pentru colecþionarea ºi valorificarea patrimoniului
popular. Din în cînd în paginele revistei ele rãzbãteau ºi ecouri din folclorul
popoarelor conlocuitoare sau învecinate – balade sîrbeºti îndeosebi (1880 ºi
1881) – ºi chiar din lumea îndepãrtatã a Japoniei (1884).
Evident, nu tot folclorul publicat de Iosif Vulcan are nivel de antologie
naþionalã. ªi nu toate studiile sînt imperiabile ca interpretare literarã, istoricã
sau socialã. El este însã o realitate ºi o contribuþie incontestabilã la dezvoltarea
culturii româneºti.12
Încercînd schiþarea unei hãrþi a suprafeþelor geografice împînzite cu folclorul
Familiei ºi ªezãtorii, se constatã prezenþa activã a localitãþilor mari cu
împrejurimile lor. Din peisajul geografic nu lipseºte: Oradea, Arad, Timiºoara,
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Baia Mare, Satu Mare, Sighetul Marmaþiei, Carei, Dej, Alba Iulia, Bistriþa, Teiuº,
Lugoj, Caransebeº, Turnu-Severin, Craiova, Bucureºti, Piteºti, Braºov, Fãgãraº,
Sibiu, Suceava, Bacãu, Piatra Neamþ etc.
ªezãtoarea era o anexã a revistei Familia ºi îºi desfãºoarã activitatea între
anii 1875-1882, cu apariþie lunarã, apoi bilunarã. Despre aceastã revistã s-a
exprimat ºi Mihai Eminescu, recunoscînd meritul lui Vulcan „de a fi avut o
idee sigurã de ceea ce va sã zicã literatura popularã, cãci cearcã a da ca în
oglindã, cugetarea ºi modul de a vorbi al poporului.”13
Revistele lui Vulcan au avut mulþi culegãtori de folclor, oameni harnici ºi
pasionaþi pentru creaþiile populare, îndrumãtori pricepuþi ai activitãþii de culegere
ºtiinþificã a folclorului românesc.
Între aceºtia un loc de cinste îl ocupã folcloristul Simion Florea Marian,
colaborator al revistei Familia încã din primii ani de apariþie. Doinele ºi
strigãturile, baladele, legendele ºi poveºtile bucovinene publicate „aºa precum
le-a auzit, fãrã sã schimbe vestmîntul lor original”, constituie o rarã contribuþie
adusã folcloristicii româneºti.
Atanasie M. Marienescu se numãrã printre primii colaboratori. El din anii
studenþiei a avut serioase preocupãri pentru culegerea folclorului. Mai tîrziu a
izbutit sã adune patru sute de proverbe, poveºti, anecdote din gura poporului.
Din materialele lui folclorice amintim baladele: Cantemir, Gruia lui Novac,
Codreanul florilor, Ivan Iorgovan.14
Nicolae Densuºeanu se preocupã în revista Familia de Elementul istoric
în poezia popularã15, iar în mai multe numere consecutive de Scrutãrile
mitologice la Romani16, zeitatea misterelor magice, precum ºi cîteva balade ºi
tradiþii istorice.
Aron Densuºeanu îºi limiteazã activitatea la cîteva studii folclorice, lucrate
cu destulã competenþã ºi erudiþie. Originea doinei17 ºi Aventuri literare18, care
sînt de fapt o replicã recenziei fãcute de At. M .Marienescu operei Negriada,
criticînd drastic activitatea folcloricã a aceluia. În aceastã replicã îºi dezvãluie
opiniile sale referitoare la mitologia romanã.
Ion Pop-Reteganul, autorul Poveºtilor ardeleneºti, a colaborat la revista
Familia cu poveºti, iar la ªezãtoarea cu doine ºi hore din popor. El culege ºi
publicã poezie popularã. Din culegerile sale de poezie popularã se remarcã
lirica ºi strigãturile satirice de duh. Registrul poeziei culese de Ion Pop-Reteganul
nu este însã numai de liricã melancolicã. Valoroase din punct de vedere artistic,
sînt multe dintre strigãturi ºi poeziile satirice, precum este urmãtoarea din jud.
Caraº-Severin:
Am o mîndrã ca ºi-o cruce
ªi la lucru n-o pot duce
Dimineaþa-i roua mare
ªi se udã la picioare.
La amiazi e soare-nalt,
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Nu poate lucra de cald.
Colo, cam pe la ojinã,
O piºcã þînþarii de mînã.
Sara cînd se rãcoreºte
Zice cã se osteneºte.

În anii urmãtori Ion Pop-Reteganul a publicat în paginile Familiei articolele:
Românul în glumele ºi satirele lui19 ºi Românul e nãscut poet20. În nota
însoþitoare aratã cã: „Toate poeziile încercate sînt în colecþia netipãritã a
subsemnatului, care de prezent e la Academia românã din Bucureºti ºi cuprinde
5 122 poezii de lume I.P.R.”.
Petre Ispirescu publicã în Familia snoavele Avocatul gonit din rai, Finul
popii, Ispravnicul pocãit ºi poveºtile Ileana Sînziana ºi Zîna zînelor.
Petre Dulfu, a colaborat la Familia ºi ªezãtoarea începînd cu anul 1881. Pe
lîngã unele materiale folclorice i se publicã ºi piesa Ceartã pentru nimica.
O seamã de folcloriºti ai revistei Familia au publicat pe lîngã culegerile de
versuri populare ºi diferite prelucrãri de doine ºi balade, socotindu-le ca pe
niºte poezii originale. Asemenea prelucrãri au scis: Maria Suciu-Bosco, Vasile
Budescu, Paul Draga, Vasile Ranta Buticescu, în frunte cu Iosif Vulcan.
Între cei mai buni culegãtori de folclor ai revistei se numãrã ºi învãþãtorii
Igna Avram din Ineul de Criº ºi Nicolae Firu din Oradea. Aceºtia au publicat
multe doine, colinde, bocete, descîntece ºi datini de nuntã.
Vasile Sala a cules folclor din pãrþile Beiuºului ºi Vaºcãului, leagãnul
copilãriei lui. Versurile publicate în revista Familia dovedesc grijã ºi pasiune,
pricepere ºi dragoste pentru creaþiile populare.21
Culegãtorii de folclor ai Familiei sînt mai mulþi învãþãtori ºi intelectuali din
lumea satelor. Ei culeg obiceiurile, tradiþiile, cîntecele sãtenilor.
Din cîntecele istorice adunate în paginile revistei care evocã momente din
trecutul istoric al poporului român e demn de amintit Munþilor, fiþi mãrturii, –
care evocã pribegia lui Petru Rareº:
Munþilor, fiþi mãrturii,
Cã prin voi cãlãtorii,
Cu ce suflet plin de dor,
Cît eram p-aici sã mor!
Arbori, copaci, înfrunziþi,
ªi voi mãrturii sã-mi fiþi,
Cu ce chin ºi cu ce foc,
Am trecut prin acest loc!
Rîuri, ape mari ºi mici,
Care v-am trecut p-aici,
Nu uitaþi cu ce nevoi,
Am bãut apã din voi;
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Mierliþe, privighetori,
Car-vã suiþi pîn-la nori,
Cîntaþi ºi voi acest vers,
Care mã jeleºte-n mers!22

Multe din cîntecele populare publicate în revista Familia ºi-au cucerit o largã
popularitate. Purtate de revistã în diferitele colþuri de þarã s-au fãcut
arhicunoscute, doinindu-se ºi astãzi cu aceeaºi prospeþime tradiþionalã. Multe
dintre ele au ajuns ºi în satele noastre populate de români, ca versul urmãtor:
Cucuruz cu frunza-n sus,
Þucu-i gura cui te-a pus,
Cã te-a pus cu patru boi,
Þucu-i ochii amîndoi.
Cucuruz, stãi la sãpat
Ca mîndra la sãrutat!23
Cîntecele de dragoste sînt foarte multe. Versurile lor pline de imaginaþie,
realizate cu un fin simþ artistic, au mare forþã rãscolitoare. Cei care îºi cîntã
dragostea îºi petrec viaþa în munca pe ogoare. Se întîlnesc la ºezãtoare, la horã
în sat. De aceea cîntecul popular demascã cu vehemenþã dragostea întemeiatã
pe calculele materiale. Focul iubirii, dorul mîndrii e mare.
Cîntecele de cãtãnie detestã serviciul militar fãcut sub stãpînire strãinã. Sînt
cîntece de protest pentru cã cei chemaþi sub arme apãrã o cauzã nedreaptã, îºi
varsã sîngele pentru pofta hrãpãreaþã a unor conducãtori rupþi de interesele
legitime ale oamenilor de rînd. Românii ardeleni erau duºi sã moarã pe cîmpiile
de luptã din Bosnia, Galiþia, Italia.
Batã-te sfinþii, birãu,
Mult umbli de rîndu meu
ªi-mi pui panã ºi ciacãu,
Pune-ai la fecioru tãu!24
Plinã-i þara Italiei,
De nepoþeii mamei;
Încã tot nu-i plinã bine!
Pîn’ s-a umple ºi cu mine!
Împãrate, nu þi-i jele,
Cînd vezi sînge pe curele,
Izvor din spatele mele?
Împãrate, nu þi-i greu,
Cînd vezi sînge pe ceacãu,
ªi izvor din capul meu?25
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Gama cîntecelor populare publicate în Familia ºi ªezãtoara e largã ºi variatã. Simþirile pe care le exprimã sînt greu de identificat, de intitulat. Cu toate cã
versurile populare acumulate în revistele sus-amintite sînt provenite din diverse
pãrþi ale þãrii, limba lor are mare unitate, claritate ºi expresivitate. Diferenþierile
de grai nu împiedicã înþelegerea acestora.
Într-o vreme cînd în Transilvania se duceau încã lupte filologice, Iosif Vulcan
a ºtiut sã canalizeze filoanele folclorice cãtre limba literarã, urmînd pilda lui
Vasile Alecsandri ºi a altor pricepuþi culegãtori de folclor.
În climatul favorabil investigaþiilor în domeniul artei populare mai intervin ºi
alte elemente. Astfel, pe de o parte, capitala Ungariei devenise un centru destul
de frecventat de tineretul român plecat la studii în afara Transilvaniei. În
Budapesta, Iosif Vulcan face cunoºtinþã cu Mircea V. Stãnescu, cu care va
conduce cîtva timp Gura satului ºi va redacta calendarul acestei publicaþii.
De o amplã cercetare se bucurã în cercul Familiei ºi ªezãtorii doinele, cîntecele
ºi strigãturile. Se ºtie cã poezia liricã exprimã mai direct ºi mai spontan
sentimentele ºi, în mãsura în care poezia popularã se datoreºte maselor, ea
exprimã în condiþii optime specificul sufletului colectiv.
Dintre poeziile apãrute în revistele lui Vulcan, unele au conþinut social ca:
doinele haiduceºti, cele de cãtãnie ºi de înstrãinare, altele se remarcã prin
conþinutul lor erotic, îmbinîndu-se adesea într-un armonios ansamblu de
sentimente greu de încadrat în tipare dinainte stabilite. Neînþelegerilor din
familie, de exemplu, iscate între mamã ºi fiicã, le pune capãt tristeþea despãrþirii
prin cãsãtoria fetei:
Nu mã huli, maicã rãu
Pîn’ oi fi la blidul tãu,
C-odatã m-oi mînia
ªi blidu þi l-oi lãsa;
Oi mere cu cocoarele
Cînd rãsare soarele,
M-oi duce cu grãurile
Cînd rãsar zãorile.26
Ca, apoi, doinindu-ºi aleanul singurãtãþii departe de pãrinþi, tînãra nevastã sã
îngîne printre suspine:
Izvoraº cu apã rece,
Pe la uºa maichii trece;
Ieºi maica sã se spele;
Vãzu tot lacrãmi de-ale mele!27
Culegerile fãcute din toate regiunile româneºti, dar mai ales din Transilvania
ºi Banat, impresioneazã prin numãrul lor.
În enciclopedia poeticã a vieþii poporului sînt incluse obiceiurile tradiþionale,
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cu poezia lor inspiratã din muncile agricole de peste an, din pãstorit, din datinile sãrbãtorilor de iarnã, cuprinzînd sub titlul generic colindele, urãrile de Anul
nou, pluguºorul. Colindele de copii sau colindele propriu-zise, dar mai ales
cele din categoria ultimã au amestec vizibil de elemente sociale: întîmplãri
deosebite, fapte vitejeºti, logodne ºi nunþi. Toate sfîrºesc printr-o urare, care
poate echivala cu o mulþumire pentru darurile primite sau cu reluarea colindului
la cererea ascultãtorului.
Reproduceri de costume româneºti îndeosebi din Transilvania, fotografii ale
locuitorilor satelor româneºti, îmbrãcaþi de sãrbãtoare, studii despre portul
popular, apar tot mai des în Familia. Ca ºi în alte direcþii, continuatoarea acestei
forme de valorificare a folclorului etnografic va fi cealaltã revistã româneascã,
apãrutã tot la Budapesta, în 1902, Luceafãrul.
Sute din paginile revistei Familia sînt dovezi ale atenþiei acordatã de redactor
problemelor culturii populare: etnografiei, artei populare, folclorului. Sînt
publicate culegeri de folclor, studii, articole, note, recenzii despre etnografie.
Arhiva folcloricã a Familiei ºi ªezãtorii, de o valoare inestimabilã, puþin cercetatã
ºi sistematizatã pînã în prezent, cuprinde pagini despre ocupaþii, port ºi þesãturi,
obiceiuri ºi datini la naºtere, nuntã, moarte, sãrbãtorile de peste an, despre
obiceiuri sociale, jocuri de copii, ºezãtori, tîrguri, nedei. Nu lipsesc nici
materialele despre botanicã, medicinã popularã, meteorologie ºi ornitologie
popularã.

Concluzii
Putem deduce, cã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea folclorul se bucurã
de o atenþie sporitã: atît din punct de vedere ideologic, cît ºi al culegerilor. În
domeniul preþuirii ºi valorificãrii patrimoniului popular, momentul Familiei ºi
ªezãtorii face folcloristica transilvanã sã înregistreze o etapã plinã de realizãri,
dupã cea marcatã de apariþia Baladelor… ale lui Vasile Alecsandri. Continuînd
ºi în acest domeniu la un nivel superior tradiþiile presei ardelene Foaia pentru
minte, inimã ºi literaturã, Gazeta Transilvaniei, Telegraful român, Familia ºi
ªezãtoarea se aliniazã, totodatã, noilor orietãri promovate în cercetarea literaturii
ºi culturii populare de B. P. Haºdeu.
Ceea ce caracterizeazã a doua jumãtate a secolului al XIX-lea este multitudinea
de probleme discutate, crearea unei concepþii ºtiinþifice, tipãrirea numeroaselor
colecþii de folclor, reprezentînd toate regiunile þãrii, stabilirea unei tradiþii
româneºti în spiritul marilor ºcoli folclorice europene.
Literatura popularã ocupã un loc de frunte în programul cultural al lui Vulcan. Revista Familia, încã în anul 1866, îºi anunþã cititorii cã o sã publice un
ciclu de articole despre datinele poporului român. De fapt, era ºi firesc ca Familia sã îmbrãþiºeze ideea de popularizare ºi valorificare a creaþiilor populare,
cu atît mai mult, cu cît operele literare ale lui Vulcan ºi ale scriitorilor din jurul
revistei au fost inspirate, în marea majoritate, din folclor. De la început ºi mai
ales pînã prin 1880, Familia publicã un bogat material folcloric din Ardeal ºi
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din toate pãrþile populate de români. Fiind un remarcabil organizator, Vulcan
reuºeºte sã adune în jurul revistei sale un numãr mare de folcloriºti, ca Grigore
Silaºi, Atanasie Marienescu, S. Fl. Marian, Scipione Bãdescu, Miron Pompiliu,
Ion Pop Reteganul ºi alþii, care publicã, pe lîngã creaþii populare, studii ºi articole despre însemnãtatea folclorului.
Deºi Iosif Vulcan nu a fost un cercetãtor al folcloristicii sau culegãtor de
folclor, dragostea nemãrginitã faþã de creaþiile populare îl îndeamnã sã-ºi expunã
pãrerea despre rolul hotãrîtor al acestora în literatura ºi cultura naþionalã,
formulînd cîteva idei demne de remarcat.
Vulcan sesizase de timpuriu ºi faptul cã folclorul constituie un mijloc prielnic
de atestare a vitalitãþii ºi mîndriei naþionale. Creaþiile populare sînt apreciate
apoi pentru valoarea lor de document istoric. „Poezia popularã e istoria unei
naþiuni. Ea ne conservã tradiþiunile, moravurile ºi datinile poporului, faptele
sale glorioase, bravurele, luptele, învingerile acestuia.”28
Familia ºi-a continuat activitatea în admiraþia ce i se arãta ca celei mai „bãtrîne”
ºi mai trainice publicaþii pînã în 1906. La 31 decembrie, cu ultimul numãr al
anului, revista ºi-a încetat apariþia.
În articolul Încheiere, putem citi aceste miºcãtoare cuvinte semnate de Vulcan:
“Etatea înaintatã ºi sãnãtatea slãbitã mã silesc sã mã retrag de la masa redacþionalã
ºi sã sistez aceastã revistã. Este un moment de mare importanþã acesta pentru
mine, cãci schimbã toatã viaþa mea. Un moment de o mare impresiune cu mult
mai pãtrunzãtoare decît sã fiu în stare a-l descrie (...). Recunosc cã revista aceasta
pornitã atunci cînd nu prea erau scriitori ºi era singura fãclie literarã românã în
Ungaria, de multe ori s-a prezentat cu lucrãri de ale începãtorilor, dar am ºi
bucuria cã unii din aceºtia au devenit cãpeteniile literaturii noastre (...). ªtiu
bine cã am rãmas departe de succesul pe care îl doream; dar sufletul meu e
liniºtit cã am întrebuinþat tot ce am avut la dispoziþie pentru ridicarea culturii
naþionale.
Constatînd toate acestea, înfãºur cu liniºte flamura Familiei, salutînd cu bucurie
tinerimea noastrã menitã a continua cu succes mai mare activitatea literarã, cãreia
i-am închinat ºi eu toatã viaþa mea. Mulþumesc tuturor care mi-au dat ajutorul
lor.” Cu un an mai tîrziu, la 8 septembrie 1907, moare ºi Iosif Vulcan, acel om,
care decenii de-a rîndul a activat pentru promovarea culturii, literaturii ºi folcloristicii româneºti din Transilvania ºi Ungaria.
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Stella Nikula

Despre îngeri… puþin altfel1
„Cred întru unul Dumnezeu, Tatãl Atotþiitorul,
Fãcãtorul cerului ºi al pãmîntului,
vãzutelor tuturor ºi nevãzutelor.”
„Cu cît studiem mai mult universul, devenim tot mai siguri de faptul cã existã
o forþã superioarã.”
spunea odinioarã marele savant Albert Einstein. Omul de rînd a încercat însã,
desigur dupã posibilitãþile sale, sã dea ºi el o interpretare acestui fapt. Studiul
de faþã încearcã sã cumuleze toate acele informaþii pe care am reuºit sã le adunãm în domeniul indicat în titlu, în speranþa cã vã vom putea oferi numeroase
date interesante.
Cerul este simbolul ordinii sacre din univers, al puterilor supraumane,
indiferent cã acestea sînt binevoitorare sau de temut. Este totodatã ºi locul care
pãzeºte secretele destinului uman. Fascinaþia oamenilor faþã de acesta i-a fãcut
ca sã nãzuiascã sã forþeze porþile acestui tãrîm misterios. Prin reprezentãrile
despre cer poporul face însã ºi o distincþie bineconturatã între „cerul atmosferic”,
necontrolat de ei, ºi „cerul religios”, unde sãlãºluiesc divinitãþile ºi Dumnezeu
Tatãl. În imaginaþia poporului cerul are mai multe straturi, de obicei 7 sau 9,
fiecare fiind o lume diferitã pe care omul trebuie sã o strãbatã pe parcursul
ascensiunii sale pînã la atingerea perfecþiunii.
Primul strat este populat de forþele puternice ale vãzduhului (vînt, ploaie,
fulgere etc.), cît ºi de fãpturi mitice, de cele mai multe ori malefice, care
provoacã necazuri oamenilor.
„Dintru început toþi îngerii erau buni ºi binefãcãtori. Mai pe urmã însã unii
dintre dînºii, nemulþumindu-se cu fericirea ºi puterea ce le-a dat-o lor
Dumnezeu, voirã sã fie asemenea acestuia, sã aibã adicã ºi ei aceeaºi putere ºi
stãpînire, mãrire ºi strãlucire, plãcere ºi îndestulare, care o avea Dumnezeu.
Însã preaputernicul ºi preadreptul Dumnezeu nu putu sã sufere aceastã
sumeþie ºi îndîrjire din partea celora, care au fost creaþi de dînsul anume, ca
sã-l asculte, sã-i serveascã ºi sã-l preamãreascã. Drept aceea, cum a simþit el cã
o seamã dintre îngeri s-au revoltat în contra sa, nu i-a rãbdat nici un minut
mai mult întru împãrãþia cerului, ci i-a scos pe toþi afarã ºi i-a aruncat în
întunericul cel de veci. Vãzînd însã cã picã prea mulþi dupãolaltã, a poruncit
deodatã sã steie fiecare acolo unde a ajuns. ªi aºa, împlinindu-i-se porunca,
cei ce au fost ajuns acum pe pãmînt au rãmas pînã în ziua de azi aici, cei ce
nu apucase a pica pe pãmînt spînzurã ºi acum în aer, iar cei ce au rãmas în
cer, se aflã ºi azi acolo ºi numai atunci se coboarã pe pãmînt, cînd le porunceºte
Dumnezeu.
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Cei ce spînzurã în aer care asemenea s-au prefãcut în draci sau diavoli,
nefiindu-le defel încuviinþat a se-ntoarce îndãrãt în cer, de unde au fost alungaþi,
nici a se coborî la fraþii lor de pe pãmînt ca dimpreunã cu aceºtia sã
ademeneascã pe oamenii cei vii la tot felul de fãrãdelegi ºi nedreptãþi, ci siliþi
fiind a petrece veºnic în aer nu au altã putere asupra omenirii decît atîta cã
lovindu-se vreun om cu fruntea de unul dintre dînºii sã-l facã, ca sã rãtãceascã
ºi prin rãtãcire sã-l nenoroceascã.
Însã ei nu se mulþumirã numai cu atîta, ci în neastîmpãrarea ºi nemãrginita
lor rãutate voirã sã aibã mai mare putere. Drept aceea, nu mult dupã cãderea
lor s-au strîns cu toþii la un loc, au þinut sesie ºi s-au înþeles, ca sã facã, de pe
pãmînt ºi pînã la al treilea cer, mai multe vãmi ºi la fiecare vamã sã opreascã
sufletele oamenilor repauzaþi care cãlãtoresc de pe pãmînt spre cer, sã le
cerceteze ºi cumpãneascã faptele cele rele, ce le-au fãcut în viaþã ºi apoi cum
vor vedea cã numai ceº-ceva au pãcãtuit sã nu le lase defel a trece mai departe,
ci a le opri ºi a le arunca în focul veºnic ºi nestins al iadului. Tot atunci au
hotãrît ei ca fiecare vameº sã-ºi facã o carte mare din file negre ºi sã introducã
într-însa cu litere albe toate pãcatele pînã chiar ºi cele mai mici ºi mai
neînsemnate ale tuturor oamenilor, ca la timpul de trebuinþã, sã o aibã
dindemînã spre a le arãta sufletului cãlãtor, în caz cînd acesta ar voi sã le
nege.
ªi cum s-au sfãtuit, aºa au fãcut! În scurt timp întreg vãzduhul dintre pãmînt
ºi cer îl umplurã de vãmi, numite din cauza aceasta ºi vãmile vãzduhului.
Însã cîte vãmi au fãcut ei de toate nimeni nu poate sã ºtie. Unii cred ºi spun
cã ar fi fãcut ºapte, alþii nouã, alþii douãsprezece, alþii douãzeci ºi patru, ºi
iarãºi alþii cred cã ar fi chiar nouãzeci ºi nouã.”,
ne informeazã Simion Florea Marian în aceastã temã.2
Precum ne înãlþãm spre celelalte ceruri, spaþiul se purificã, se curãþã de
spiritele rele, acestea fiind înlocuite de sfinþi ºi de îngeri. În penultimul strat se
aflã o grãdinã mirificã, pe care o îngrijesc sfinþii, iar prin ea strãbate pînã la
ultimul cer coroana „bradului cosmic”. Aceastã grãdinã cereascã este Raiul,
numit în alte culturi Paradis, Eden, Cîmpii Eleusine, ori Walhalla, unde ajung
doar cei care au trãit pe Pãmînt respectând legile universului. Este o regiune
supremã, centrul spiritual dintîi, sãlaºul nemuririi, iar aspiraþia pentru Raiul
pierdut, în urma legãturilor rupte dupã cãdere, este universalã.
Raiul este numit de cãtre românii din Ungaria ºi „sînul lui Avram”, des fiind
utilizatã ºi zicala „trãieºte, ca în sînul lui Avram” 3, ceea ce ar însemna cã cel
amintit trãieºte fãrã nici un necaz, înconjurat numai de bine ºi fericire. Se mai
crede ºi cã: „În Rai ajung numa ciie, care or fost uoamini buni ºi l-or slujit
tãdauna pã Dumnezo. N-or furat, n-or minþît, n-or fãcut nimic rãu. … Numa
bine or fãcut.” 4
Ultimul cer este sãlaºul Tatãlui.
În aceste sfere dominã o lege/ordine cosmicã care obligã fiinþele supranaturale sã asigure atît ordinea universalã, cît ºi cea terestrã. Toate culturile, religiile
importante ale lumii ºtiu cã cinstind aceste fiinþe sau puteri, ºi adresîndu-ne lor
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prin rugãciuni, le putem obþine sprijinul, ºi cã acestea trebuie sã ne sarã în
ajutor.
Rugãciunea este un act magic prin care omul se poate ridica deasupra destinului, cu ajutorul ei poate intra în legãturã cu fiinþele de pe alt tãrîm, în a cãror
existenþã crede.
„Roagã-te, cã atunci te-a ajuta Dumnezo ºi-i scãpa dã tãte cile rele. A sta
lîngã tine ºi la nãcaz ºi la durere… Nu te-a lãsa niciodatã pradã duºmanului.”,
afirmã o informatoare, mai apoi continuã astfel:
„Nu ieºti sîngur cînd te roj. Înjerii îs tãdauna lîngã tine ºi sã roagã ºi ii cu tine.
Cã rugãciune nu poate înceta niciodatã. Tumna c-oaceie sã roaga atîta în
biserici ºi în mãnãstiri lume.” 5
Îngerul este o fiinþã supranaturalã care corespunde fie geniilor ocrotitoare,
fie curierilor divini de importaþã secundarã.6
Din Biblie cunoaºtem nenumãrate întîmplãri unde oamenii discutã cu îngeri
sosiþi pe pãmînt în vreme de crizã pentru a-i ajuta pe aceºtia. Pentru cã toþi
sîntem creaþiile lui Dumnezeu, ºi scopul Acestuia este ca sã ne ajute prin toate
cãile posibile, astfel cã îºi trimite solii pentru ca aceºtia sã ne sarã în ajutor.
Sfîntul Apostol Pavel în scrisoarea sa cãtre evrei (13, 2) chiar ne ºi atrage atenþia
în felul urmãtor:
„Sã nu daþi uitãrii primirea de oaspeþi, cãci unii, prin ea au gãzduit, fãrã sã
ºtie, pe îngeri.”
Îngerii sînt entitãþi pur spirituale sau spirite înzestrate cu un corp eterat, aerian,
fiinþe minore faþã de Dumnezeu, care gãseºte greºealã în creaþia sa ºi de aceastã
datã,7 ºi majore faþã de oameni. Din timpurile cele mai strãvechi aceste entitãþi
au fost menþionate sub diverse forme în textele akkadiene, ugaritene, mai apoi
în cãrþile sfinte, cum Tora, Biblia sau Coranul.
Denumirea de „înger” vine din limba greacã ºi înseamnã „mesager”, adicã
trimisul, delegatul prin care Dumnezeu spune sau face ceva. Din acesta strãbate
cãtre omul simplu o dragoste nemãrginitã ºi o liniºte profundã. În sens mai larg
el este un spirit ceresc fie sfînt, fie cãzut. Este o fiinþã plinã de strãlucire, cu o
privire serioasã, purtînd aripi. Lumina îngerilor simbolizeazã izvorul universal,
pe Dumnezeu, iar aripile lor libertatea ºi puterea. Aripile sînt acele atribute ale
îngerului, care se pot cuceri cu preþul unei educaþii purificatoare. A fi posesorul
acestora înseamnã a pãrãsi lumea pãmînteanã pentru a ajunge în cer, cum
demonstreazã ºi urmãtoarea credinþã:
„Cine sã visazã cã-i înjer, a muri.” 8
Cel care din cauza unor circumstanþe îºi pierde aripile, se îndepãrteazã de
Dumnezeu, ºi le recapãtã doar cînd se îndreaptã.
„Înjeru cãzut dîn ceriu º-o pterdut aripile. El, amu, nu sã mai poate întoarce
la Dumnezo.” 9
Omul satului tradiþional îºi închipuie în felul urmãtor îngerul:
„Îngerul e întruchipat în mintea oamenilor, ca un copil de 10-14 ani de totu
frumos, cu pãr galben ca spicul grîului ºi cu ochii ca cicoarea, îmbrãcat în
haine albe, ca stiharele preoþeºti ºi cu aripioare. Îngerii stau în ceruri ºi în rai
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ºi-l preamãresc pe Dumnezeu în cîntãri ºi imnuri de slavã. Îngerul este nevãzut ochilor noºtri.” 10
Numãrul îngerilor care populeazã aceste sfere cereºti, ºi unele regiuni tenebre ale pãmîntului, este necunoscut. Unii cred cã atîþia îngeri sînt cîþi aºtri.
„Dumnezo are mulþ înjeri. Nici nu-i poþ numãra. Atîþa-s cîte stele pã ceriu.”11
În Biblie se menþioneazã urmãtorul lucru:
„Mii ºi mii Îl slujeau ºi miriade ºi miriade stãteau înaintea Lui.”(Daniel 7,10)
Un cercetãtor al domeniului Pseudo Dionisie Aeropagitul declarã însã
urmãtoarele:
„…numãrul legiunilor cereºti scapã oricãrei mãsurãtori omeneºti.”
Numãrul îngerilor se înmulþeºte prin diferite cãi. O posibilitate, conform
credinþelor, este ºi aceea cînd moare un copil aflat sub vîrsta de 7 ani. La moartea
acestuia se ºi practica obiceiul de a despica cãmaºa, ca sã poatã zbura cu aripile
care îi creºteau dupã moarte.
„Aºe zîce maica me cã dacã moare on prunc mic, dîn iel s-a face înjer.
Tumna d-aceie, cînd mure ºi-l îmbrãcau aºe, mîndru, dãspicau în spate chimeºe,
ca sã poatã zbura cu aripile care îi creºteu dupã moarte.” 12
În cazul în care însã acest copil murea nebotezat el devenea moroi, care îºi
maltrata pãrinþii dupã moartea acestora pe lumea cealaltã. Frica de a se îmtîmpla
acest lucru a dus la practicarea obiceiului de a închina imediat nou-nãscutul lui
Dumnezeu.
„Moaºe, cum sã nãºte pruncu, dãloc îl lua ºi-l închina icoanii dã pã pãrete,
ca nu cumva sã sã întîmple sã moare nãbotezat… C-acila nu iera lucru curat
apoi… Sã purta mai ales atunce cînd vide, cã n-ave zîle multe dã trãit.” 13
Credinþa trasformãrii copiilor decedaþi în îngeri persistã ºi în cultura maghiarã,
unde moaºele sau femeile care fãceau avort tinerelor cãzute în pãcat se numeau
„fãcãtoare de îngeri”, adicã „angyalcsinálók”.
Oamenii dealtminteri nu pot devenii îngeri. Doar douã excepþii sînt cunoscute.
Unul este Sfîntul Ilie, iar celãlalt profetul Enoh, figuri binecunoscute din textele
biblice. Primul a devenit Sandalphon, conducãtorul îngerilor pãzitori, despre
care vom mai aminti ºi mai tîrziu, iar celãlalt este cunoscut în lumea angelicã
sub numele de Metatron.
Metatron este cel mai tînãr arhanghel, care a fost ridicat în cer de cãtre Haniel,
însã deja cînd încã trãia pe pãmînt i-a fost transmisã toatã ºtiinþa dumnezeiascã,
prin intermediul arhanghelului Raziel (Facerea 5, 24).
Îngerii sînt fiinþe asexuate, conform credinþelor. Se crede cã atunci cînd sînt
încã mici, sînt bãieþei, dar la maturitate nu mai fac parte din nici un sex. O
singurã excepþie este amintitã: Sfîntul Arhanghel Gavriil este considerat femeie.
Unii cercetãtori, pentru cã, vã asigur, v-ar surprinde numãrul mare al oamenilor
de ºtiinþã care studiazã aceastã temã, susþin cã toþi acei îngeri al cãror nume se
terminã în „el”, sînt purtãtori de caracteristici masculine, iar cei al cãror nume se
terminã în „jah” („yah”) ar fi purtãtori de caracteristici feminine. De exemplu:
Omaél, Nithaél sau Jelajah, Savakjah etc. Metraton ºi Sandalphon însã, despre
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care amintisem cu puþin mai devreme, ºi prin numele lor ar indica provenienþa
lor umanã.
Deci, dupã cum putem constata, fiecare înger are un nume, deºi în Biblie sînt
nominalizaþi doar foarte puþini. Textele apocrife ºi pseudoapocrife, cît ºi
Talmudul sau Midraºul dau dovadã însã de o bogãþie a acestui univers angelic.
Fiecare înger are o personalitate, o sarcinã bineconturatã, cît sînt ºi specializaþi
pe diferite domenii. Poate face parte ºi dintr-un cor ceresc, a cãrui sarcinã este
sã cînte laude adresate lui Dumnezeu, ori poate alcãtui armata Acestuia, curtea
ºi casa Sa, cît Îi poate vesti ordinile sau sã vegheze asupra lumii. În munca lui
neîncetatã însã îngerul niciodatã nu consumã nicio mîncare.
Între îngeri ºi muzicã este o relaþie veche. Cîntarea lor este de fapt o formã a
cunoaºterii, muzica fiind modelul de a fi a lumii. Mulþi susþinînd cã nici nu existã
nimic în lume sã fie mut. Hildegard von Bingen (1098–1179), cãlugãriþã cu
dar vizionar, afirma chiar urmãtoarele:
„… fiecare element are, aºa cum a fost rînduit de Dumnezeu, sunetul sãu.
Laolaltã ele rãsunã ca versul acompaniat de þiterã într-o unicã armonie.”
Rãdãcinile credinþelor legate de îngeri le putem gãsi în unele rãmãºiþe ale
animismului arhaic. Animismul este o strãveche concepþie despre lume, conform
cãreia aceasta ar fi populatã de spirite ºi suflete, ºi cã viaþa omului, capacitatãþile
sale spirituale sînt dependente atît de forþe invizibile, cît ºi de un suflet.
Aceste teze au fost preluate de cãtre evrei atît în perioada robiei lor babiloniene
din credinþele despre spirite ºi demoni ai religiei mesopotamiene, cît ºi în
perioada dominaþiei iraniene, din religia iranianã, de unde au fost preluate tezele
despre îngeri.
Creºtinismul a asimilat la rîndul sãu aceste credinþe. În islam de asemenea
existã spirite bune ºi malefice. Djinii sînt, de fapt, îngeri de rang superior sau
de unul mai mic. Coranul vorbeºte despre 4 îngeri nobili creaþi de Allah. Israfil
este specialistul cîntatului la goarnã, Mikail este meºterul ploilor, Djibriil al
revelaþiei ºi al soliei, iar Israil este cel care preia ºi duce cu el sufletele defuncþilor.
Fiecare dintre dînºii are mai multe mii de aripi, feþe, ochi, guri, limbi etc.
În credinþele despre îngeri sînt înglobate ºi gîndiri arhetipale despre bine ºi
rãu, ei grupîndu-se în douã categorii: îngeri buni ºi îngeri cãzuþi. (În ebraicã
cuvîntul „malahim” desemneazã îngerul bun, iar expresia „ºedim” sau „mazikim”
fiinþele dãunãtoare.) Trebuie însã sã ºtiþi cã prezenþa spiritelor malefice ori
binevoitoare este specificã multor religii apãrute în antichitate.
Îngerii la început au trãit alãturi de Dumnezeu, cu timpul însã unii s-au rãzvrãtit
împotriva Lui. Pedeapsa lor a devenit aceea ca sã nu sã poatã abate de la decizia
lor ºi ca sã sufere toatã viaþa lor.
În Biblie dintre îngerii cei buni sînt menþionaþi doar Sfinþii Arhangheli Mihail,
Gavriil ºi Rafael. Pe cei rãi sau cãzuþi îi numesc demoni, spirite malefice, draci,
iar pe conducãtorul lor Satana, ori principele întunericului.
Conform credinþelor, aceste fiinþe supranaturale întovãrãºesc omul de la primul
sãu moment al sosirii pe aceastã lume. Îngerul bun stã pe umãrul drept, pînã ce
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cel rãu pe umãrul stîng al omului. Se crede ºi cã cel bun se apropie de tine
totdeauna ori din faþã, ori din careva parte (stînga sau dreapta), ori stã deasupra
ta. În spatele tãu poate sta doar în cazuri de excepþie. Îngerul rãu se apropie de
fiecare datã din spate ºi acest lucru este semnalat ºi de faptul cã te trece un fior.
„Tãtã lume are on înjer bun ºi unu rãu. Cila bun stã pã umãru lui dirept
ºi-i spune la urete cum sã facã lucruri bune. Cila rãu stã pã umãru stîng ºi-l
îndeamnã numa la rele… Înjerii pãstã tãt sã duc cu tine. Te petrec pînã la
moarte, ba ºi mai dãparte.” 14
„Cînd te trece on fior, aºa rece, uã tãtã te zbîrlei, maica zîce cã sã ai grije ºi
sã-þ faci cruce, cã trece on duh nãcurat pã lîngã tine.” 15
În islam se crede cã deja în pîntecul mamei fiecare copil are un înger pãzitor,
ºi cã deja din momentul conceprii lui îi este prescris cînd, unde ºi cum va muri.
Existã o ºtiinþã care se ocupã de studierea acestor fiinþe, care se numeºte
angelologie. Unii cercetãtori au încercat ºi o clasificare a îngerilor. Cea mai
desãvîrºitã ierarhizare a îngerilor a fost elaboratã de Pseudo Dionisie
Aeropagitul în secolul al V-lea, care în opera sa Ierarhie cereascã, ierarhie
bisericeascã îi grupeazã în trei cete de cîte trei tipuri:
Serafimi, Heruvimi, Tronuri,
Domnii, Puteri (numiþi ºi Virtuþi), Stãpîniri,
Iniþiatori (numiþi ºi Începãtori), Arhangheli, Îngeri.
Aceastã ierarhie pare însã a fi o imagine a ierarhiilor pãmînteºti.

Îngeri buni
Serafimii sînt îngerii dragostei ºi ei stau cel mai aproape de Dumnezeu.
Numele lor provine din expresia ebraicã „seraph”, care înseamnã „a arde”. Sînt
de culoare roºie, pentru cã în ei arde flacãra lui Dumnezeu. Ei înconjoarã tronul
Acestuia, de aceea de cele mai multe ori sînt reprezentaþi stînd pe un tron redat
prin formã de cerc.
Serafimii au 6 aripi. Cu douã îºi acoperã faþa, de teama de a-l vedea pe
Dumnezeu. Cu douã zboarã, iar cu alte douã îºi acoperã picioarele, eufemism
desemnînd sexul.
„În anul morþii împãratului Ozia, am vãzut pe Domnul ºezînd pe un scaun
de domnie foarte înalt, ºi poalele mantiei Lui umpleau Templul.
Serafimii stãteau deasupra Lui, ºi fiecare avea ºase aripi; cu douã îºi
acopereau faþa, cu douã îºi acopereau picioarele, ºi cu douã sburau.
Strigau unul la altul, ºi ziceau: „Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oºtirilor! Tot
pãmîntul este plin de mãrirea Lui!”
ªi se zguduiau uºorii uºii de glasul care rãsuna, ºi casa s-a umplut de fum.”
(Isaia 6, 1-4)
Heruvimii sînt cãlãreþii lui Dumnezeu, care supravegheazã înfãptuirea voinþei
dumnezeieºti, ºi pãzesc Porþile Raiului. Aceºti îngeri ai înþelepciunii scriu ºi
cronica faptelor lui Dumnezeu.
„ªi a plecat cerurile ºi S-a coborît ºi negurã era sub picioarele Lui.

IZVORUL

23

ªi s-a suit pe heruvimi ºi a zburat; zburat-a pe aripile vîntului.” (Psalmi 17,
11–12)
Tronurile sînt îngerii care asigurã legãtura dintre om ºi îngeri, ºi studiazã
posibilitãþile de interpretare a deciziilor dumnezeieºti. Sînt cunoscuþi ºi sub
denumirea de „ophannim”. Deseori sînt prezentaþi ca avînd mai mulþi ochi.16
Domniile prescriu în ce fel sã fie executatã voinþa Tatãlui. Munca lor este
îndrumatã de heruvimi.
Iniþiatorii, numiþi ºi Începãtori supravegheazã miracolele pãmînteºti ºi
ajutã Puterile în munca lor legatã de înfãptuirea/îndeplinirea legilor universului.
Stãpînirile îndrumã înãlþarea sau cãderea popoarelor, cît ºi ei pãzesc sufletele
bune de cele rele. De fapt la mai multe popoare persistã credinþa cã nu numai
fiecare om, ci ºi fiecare popor sau chiar ºi fiecare oraº îºi are propriul sãu înger
pãzitor, de a cãrui iscusinþã depinde bunãstarea sau cãderea acestora.
Arhanghelii sînt îngeri de rang superior care supravegheazã cum Îl cinsteºte
lumea pe Dumnezeu. În majoritatea cazurilor ei aduc mesajele oamenilor. Sînt
totodatã ºi cei mai cunoscuþi, ºi cei care conduc munca mai multor îngeri.
Arhanghelii au fost primii îngeri creaþi de Dumnezeu Tatãl. Numeric aceºtia au
fost ºapte.
Primul arhanghel s-a numit Satanael, cunoscut ºi sub numele de Lucifer,
nume care înseamnã „lumina lui Dumnezeu”. El a fost cel mai puternic ºi cel
mai frumos. Datoritã rãzvrãtirii lui însã a fost izgonit din cer, devenind
conducãtorul îngerilor cãzuþi.
Sfîntul Arhanghel Mihail este un adevãrat rãzboinic, conducãtorul oºtirilor
cereºti. Numele lui provine din expresia ebraicã „mika’el” care înseamnã „cel
ce e ca Dumnezeu”. Sfîntul Arhanghel întruchipeazã justiþia divinã, din aceastã
cauzã este deseori prezentat cu o balanþã în mînã, cîntãrind pãcatele oamenilor.
Are înfãþiºarea unui cavaler în armurã de luptã cu un scut ºi cu o sabie sau o
suliþã în mînã, iar la picioare cu un balaur rãpus. Sfîntul Arhanghel Mihail va fi
conducãtorul oºtirilor în cea de pe urmã luptã cu puterile întunericului.
„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor
poporului tãu; cãci aceasta va fi o vreme de strîmtorare, cum n-a mai fost de
cînd sînt neamurile ºi pînã la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul
tãu va fi mîntuit, ºi anume oricine va fi gãsit scris în carte.” (Daniel 12, 1)
Arhanghelul îl va birui însã pe Lucifer prin vicleºug ºi astfel, conform pãrerii
multor specialiºti ai domeniului, contrazice normele etice ale Bibliei. El a fost ºi
cel care l-a învãþat pe Adam cum sã lucreze pãmîntul, ºi pe Avram, cum sã-L
cinsteascã pe Dumnezeu. Jeanne D´Arc susþinea la rîndul sãu cã arhanghelul
este cel care o îmbãrbãta în toiul luptelor, deci nu e de mirare cã acesta devenise
începînd din anul 1950 sfîntul protector al poliþiºtilor.
Numele Sfîntului Arhanghel Gavriil vine din expresia ebraicã „gabri’el”,
care înseamnã „puterea lui Dumnezeu”. El este vestitorul care a comunicat atît
Elisabetei, cît ºi Sfintei Fecioare conceperea lui Ioan Botezãtorul, resprectiv a
lui Iisus Cristos. Sfîntul Arhanghel a fost cel care s-a arãtat ºi lui Mohamed,
cãruia i-a dictat mai tîrziu Coranul. Fiind prezent ºi avînd un rol important în
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mai multe religii ale lumii, el este cunoscut sub mai multe denumiri: Safili, Abruel,
Djibriil etc.
Deseori este prezentat ca un cavaler care þine în mînã un crin, simbolul puritãþii Sfintei Marii ºi al unirii cerului ºi pãmîntului, al comuniunii omului cu Dumnezeu. Gavriil este ºi stãpînul atotputernic al Grãdinii Raiului, al ºerpilor ºi al
heruvimilor.
Unii cercetãtori ai domeniului susþin cã Sfîntul Arhanghel Gavriil ar fi fost la
început conducãtorul oºtirilor cereºti în lupta împotriva îngerilor cãzuþi, ºi cã ar
fi de fapt unicul înger de sex feminin.
„Pe cînd încã vorbeam eu; mã rugam, îmi mãrturiseam pãcatul meu ºi
pãcatul poporului meu Israel, ºi îmi aduceam cererile înaintea Domnului,
Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfînt al Dumnezeului meu; pe cînd
vorbeam eu încã în rugãciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul Gavriil,
pe care-l vãzusem mai înainte într-o vedenie, ºi m-a atins în clipa cînd se
aducea jertfa de searã.
El m-a învãþat, a stat de vorbã cu mine, ºi mi-a zis: „Daniele, am venit acum
sã-þi luminez mintea.
Cînd ai început tu sã te rogi, a ieºit cuvîntul, ºi eu vin sã þi-l vestesc; cãci tu
eºti prea iubit ºi scump. Ia aminte dar la cuvîntul acesta, ºi înþelege vedenia!”
(Daniel 9, 20-23)
Importanþa Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil în religia ortodoxã este redatã
ºi de faptul cã acestora le este dedicatã o zi pentru celebrabrea lor, cea de 8
noiembrie. Mihail ºi Gavriil sînt cei mai populari îngeri din rîndul celor cunoscuþi
de cãtre români. În credinþele acestora cei doi sînt pãzitorii sufletelor morþilor ºi
rãspunzãtorii pentru transportarea acestora în lumea cealaltã, sarcinã care le-a
fost atribuitã din cauza cã amîndoi sînt prezentaþi þinînd cîte o sabie în mînã. Ei
sînt cei care la sfîrºitul vieþii, în ceasul cel de pe urmã „taie firu vieþî” muribunzilor.
Datoritã acestui fapt, în credinþele poporului român Sfîntul Arhanghel Mihail
uneori este confundat cu Moartea.
„Cînd moare cineva, înjerii stau lîngã iel ºi aºteaptã sã-ºi deie sufletu. Apu
cînd i-o vinit vreme, Sfîntu Mihai îi taie firu vieþî cu sabiie lui…”.17
În localitatea Otlaca-Pustã a fost înregistratã ºi o credinþã conform cãreia se
crede cã în aceastã zi fiecare bun creºtin trebuie sã aprindã cîte o lumînare,
care la sosirea „ceasului du pã urmã” sã-i lumineze drumul.18
Importanþa celor doi arhangheli se remarcã ºi prin faptul cã una dintre zilele
sãptãmînii, cea de luni, este dedicatã lor.
„Lune îi zîua arhanghelilor. Apu sã zice cã atunci cînd mori, ii vin ºi-þ duc
sufletu pînã-n Rai. Tumna d-aceie îi bine sã posteºti lune, ca sã trãieºti mult.”19
Chiar ºi marii magi dedicau zilele sãptãmînii îngerilor de rang superior, fapt
care este dovedit ºi de acel lucru cã aceste zile erau redate prin semnãturile
îngerilor, ºi astfel zilei de luni îi corespundea semnãtura celor doi arhangheli
amintiþi mai sus.
Sfîntul Arhanghel Rafael este marele înger al caritãþii ºi al binelui. Numele
sãu provine din expresia ebraicã „re/apha’el” care înseamnã „vindecarea lui
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Dumnezeu”. El este cel care întovãrãºeºte cãlãtorii, sau umblã pe pãmînt cu un
toiag în mînã ºi vindecã bolnavii în somn, tocmai din aceastã cauzã lui i te poþi
adresa cînd eºti bolnav. Este prezentat din aceastã cauzã ºi cu un ºarpe în mînã,
strãvechiul simbol al tratamentului ºi al medicinei. Sfîntul Arhanghel l-a învãþat
chiar ºi pe Noe cum sã foloseascã buruienile de leac. El pãzeºte însã nu numai
oamenii, ci ºi Pomul Vieþii din Grãdina Raiului.
În Cartea lui Tobit arhanghelul se autoreprezintã astfel:
„Eu sînt Rafael, unul dintre cei ºapte sfinþi îngeri care duc rugãciunile celor
sfinþi ºi intrã în faþa Celui Sfînt.”(Tobit 12, 15)
Sfîntul Arhanghel Rafael este cel care s-a arãtat pãstorilor în Bethleem în
noaptea Naºterii Domnului. El fost ºi cel care a dat un inel lui Solomon, ce
reprezenta o stea cu ºase vîrfuri.
Arhanghelul este expresia speranþei ºi credinþei în victoria binelui. În Cabbala
el este ºeful grupului de îngeri „ophannim”, despre care am amintit mai sus.
(Tobit 12, 15)
Sfîntul Arhanghel Uriel/il, numit ºi Ariel sau Auriel, este un înger al cãrui
chip nu este bine conturat în Biblie. Numele lui vine din expresia ebraicã
„uri’el”, însemnînd „flacãra/lumina lui Dumnezeu”. Datoritã conotaþiilor
sugerate de numele lui este asociat cu Duhul Sfînt. Flacãra ºi lumina îl apropie
ºi de Lucifer, al cãrui loc, se pare, cã l-a preluat în ceruri.
Uriel este ºi el unul dintre conducãtorii oºtirilor îngereºti, domnul tãrîmului
infernal. Este ºi un vestitor. El îl anunþã pe Noe de apropierea potopului, el
vesteºte venirea lui Messia. Fiind considerat unul dintre cei mai deºtepþi îngeri,
este un simbol al înþelepciunii divine ºi este înfãþiºat cu un sul de hîrtie sau cu o
carte în mînã. Se crede cã el ar fi ºi paznicul Cronicii Akashe. Cu lumina sa,
Sfîntul Arhanghel te pãzeºte de demoni, deci lui te adreseazã atunci cînd îþi
este fricã. Unii cercetãtori susþin cã însuºi arhanghelul ar fi conlucrat cu împãratul
Solomon în executarea unor acte de exorcism, iar despre acesta din urmã se
mai credea ºi cã ar stãpîni ºi ar fi capabil sã supunã puterii sale forþele malefice.
Deºi românul din Ungaria nu-l prea cunoaºte dupã nume pe Sfîntul Arhanghel
Uriel, ºtie cã pentru a depãºi momentele grele poate sã se adreseze unui înger
pentru a-i cere sprijin în stãpînirea fricii:
„Dacã te temi noapte, uã acãrcînd, atunci roagã-te numa la înjeru tãu, cã
iel nu te-a lãsa sã pãcosteºti nimic.” 20
Sfîntul Arhanghel Sariel este cel care rãspunde de sufletele acelora care
uneltesc împotriva lui Dumnezeu, iar Sfîntul Arhanghel Raguel este
rãzbunãtorul Acestuia.
Au mai fost creaþi ºi alþi îngeri alãturi de aceºtia printre primii, ca de exemplu:
Jehudiel, Sealthiel, Remiel, Barachiel sau Raziel. Acesta din urmã fusese
cel care atunci cînd Adam fusese izgonit din Rai i-a înmînat acestuia o carte
despre plantele medicinale, care conþinea ºi tratarea tuturor bolilor. De fapt
poporul crede cã Dumnezeu nu a dat nici o boalã fãrã ca sã nu-i dea ºi leacul
sau modul de tratare.
„N-o dat Dumnezo aºe boalã, la care sã nu-i fi dat ºi leacu!... Numa noi n-o
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ºtim încã tãmãdi!... Cã tãte cile bune învãþate dî la strãbunii noºti le uitãm!” 21
Cartea lui Raziel, despre care vom aminti puþin mai tîrziu, a unuia dintre
cei mai apropiaþi sfetnici ai lui Dumnezeu, conþine secrete despre îngeri,
descrierea amuletelor sau a descîntecelor. Ea, dupã cum am mai amintit, a fost
cititã de Enoh, iar Noe avea chiar ºi o copie a acesteia, lucru care ar dovedi ºi
iscusinþa sa în construirea bãrcii binecunoscute din Biblie.
Alte figuri interesante ale universului angelic sînt îngerii pãzitori, acei
mesageri care asigurã adevãrata legãturã dintre om ºi Dumnezeu.
„Iatã, eu trimit înaintea ta pe îngerul meu, ca sã te pãzeascã în cale”,
spune Dumnezeu lui Moise. (Exodul 12, 20)
De obicei aceste fiinþe sînt cele pe care omul le poate cunoaºte ºi personal.
Sînt geniile bune pe care le primim la naºtere, care se aºazã pe umãrul nostru
drept, dîndu-ne poveþe la nevoie, conform unei credinþe de obîrºie creºtinã.
Dupã botez îngerul pãzitor se apropie tot mai mult de copil ºi nu se mai
îndepãrteazã de el nici dupã moarte. El ajutã sufletul sã treacã vãmile vãzduhului,
ca dupã ulitma judecatã sã-ºi poatã ocupa locul binemeritat în Rai.
„Cum sã naºte on prunc mic, Dumnezo îi ºi trimite on înjer d-a lui. Acesta sã
apropie dã casã, apu dacã nu vede pã nime ascultînd la fereastã, sã bagã
înlontru ºi-i urseºte cã cum i-a fi norocu.” 22
„Cînd sã naºte on prunc pînã la botez sã-i þîi lumina aprinsã lîngã iel, cã
dacã nu, vine dracu ºi-l duce cu iel. Cã înjeru sã apropie dã iel numa dupã ce
l-or botezat.” 23
Vãmile vãzduhului sînt de fapt acele locuri pe unde treci ca sã ajungi în Rai.
Acolo sufletul defunctului este aºteptat de „vameºii vãzduhului”, care sînt
oamenii diavolului. La fiecare vamã se þine o socotealã a pãcatelor sãvîrºite pe
parcursul vieþii. În aceste locuri sufletul omului este condus de îngerul pãzitor,
care îi sare în ajutor ori de cîte ori este posibil. Din aceste locuri nu se poate
scãpa însã fãrã a plãti vama, tocmai din aceastã cauzã se aºazã alãturi de mort în
sicriu diferite obiecte, ºi i se pun ºi bani, pentru a avea cu ce sã plãteascã.
„Cînd moare cineva ii sã pun bani pã uãti. În alte sate îi puneu o crenguþã în
brîncã. La Uãtlaca ºtiu cã ii sã pune în copîrºeu o bîtã dã nadã, lungã, dî la
susuuarã pînã jos sã ajungã, apu jos o crestau oleacã ºi-i bãgau bani în ie. Aºte
le fãceu ca sã poatã sã-ºi plãteascã pãcatile care le-o avut.” 24
„Cînd moare uomu, sufletu lui sã ardicã în Rai. Apu pã drum îl petrece
înjeru ce l-o pãzît tãtã viaþa lui. Pã drum iarã sã-ntîlnesc cu multe alte suflete.
Care rele, care bune… La unile trabã sã deie sama dã cum o trãit, ºi sã-ºi plãteascã
pãcatile. D-aciie sã pune la mort bani în copîrºeu ºi cîrpuþã în brîncã.” 25
Ultima vamã este strãbãtutã de suflet deja singur, ºi acesta trecînd „Punte
Raiului” îngustã „cît o lamã dã cuþît” ºi „lungã cît on curcubãu”, intrã mai apoi
în Rai. „Puntea Raiului” trece, la rîndul sãu, peste „gura iadului” despre care
am gãsit urmãtoarea informaþie:
„…Ultima vamã e cea mai grea, pentru cã sufletul este lãsat sã treacã singur
prin vamã ºi pentru cã »puntea raiului« e îngustã ca »o lamã de cuþit« ºi lungã
»cît un curcubeu«. În întunericul ultimei vãmi, »brãzdate de vîntul turbat ºi de
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vaiete care se ridicã nãpraznic din gura iadului«, sufletul are ca singurã cãlãuzã
lumînarea ce i s-a pus mortului în mînã, la îngropãciune. Cum aceastã
lumînare se stinge, din cauza vîntului puternic, dupã primii paºi, sufletul celui
care a fost drept ºi credincios în viaþa lui pãmînteascã prinde aripi ºi intrã pe
»porþile de safir« ale cerului, iar cel pãcãtos îºi pierde echilibrul pe punte ºi cade
în hãul iadului, unde trebuie sã vieþuiascã printre cei mai mari rãufãcãtori.” 26
Îngerul pãzitor te cunoaºte mult mai bine decît tu însuþi. Prin rolul sãu de
ursitor, îþi cunoaºte chiar ºi destinul.
„Numai înjeru tãu pãzîtor ºi diavolu îþ cunoaºte soarta.” 27
susþin femeile de la sat, în timp ce în foarte multe culturi el este ºi cel care
cunoaºte adevãratul nume al omului.
„Apu cînd dormi noapte, înjeru bun îþi face socoata la faptile cile bune fãcute
în zîua ciie, iarã cila rãu þî le însamnã pã cile rele fãcute. La urmã le-or înºira
pã tãte, cînd þ-a vini vreme.” 28
Conform credinþelor soarta, viaþa omului depinde mult de tãria îngerului
pãzitor, pentru cã dacã acesta este mai moale, atunci omul poate vedea lucruri
necurate care îi întristeazã viaþa, ºi se îmbolnãveºte mai uºor. Românii din Ungaria
întrebuinþeazã de exemplu expresia de „slab dã înjeri”, în legãturã cu acei
oameni, care au unele probleme mentale.
„Haba, cã Iiuane lu… îi slab dã înjeri! Nu-i mãrg darã treburile aºe cum ar
trãbuii…Da nici nu putem fi tãþ p-o formã…” 29
Îngerul pãzitor se poate ºi îndepãrta de om dacã acesta face lucruri rele. De
exemplu:
– dacã ameninþã pe cineva cu cuþitul,
– dacã mãnîncã alimente nespãlate,
– dacã mãnîncã fructele trandafirului sãlbatic, deoarece din el au fãcut cununa
de spini a lui Iisus Cristos,
– dacã o femeie se aflã în perioada menstruaþiei,
sau
– dacã participi la unele jocuri cu mãºti:
În legãturã cu aceastã ultimã credinþã am gãsit urmãtoarele informaþii:
„Niºte bãtrîni de vreo ºaptezeci de ani, mi-au povestit în anul 1950, cã în
tinereþea lor mai obiºnuiau sã meargã cu turca. Turca putea fi numai acel
flãcãu care se ducea la miezul nopþii la încruciºarea drumului ºi acolo juca
dansul turcii. Unul dintre povestitori mi-a relatat, cã în tinereþea sa a încercat
ºi el dansul turcii în mijlocul strãzii, dar în timpul dansului nu ºi-a mai simþit
picioarele ºi s-a îngrozit, deci s-a lãsat de intenþia de a mai interpreta turca…”30
Pe baza acestei informaþii putem constata cã însuºirea unor deprinderi
depindea de o colaborare cu anumite forþe secrete, deseori malefice, astfel cã
cel intrat în contact cu ele era alungat din sînul comunitãþii din care fãcea parte,
cum s-a întîmplat ºi în cazul turcaºului. Conform credinþelor el îºi vindea sufletul
necuratului, astfel cã era ocolit timp de o jumãtate de an de îngerul sãu pãzitor,
susþine Grigorie Moldovan în lucrarea sa Românii din Ungaria, iar Újvári
Zoltán cã pînã la lãsatul secului turca stãtea sub influenþa puterilor rãului, ºi e
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cã protagonistul jocului era oprit sã intre în bisericã. Turcaºul chiar rostea intrînd
în casã:
„Dumnezãu afarã dîn casã, noi în casã!” 31
Magia poate fi, de fapt, conform credinþelor, de douã feluri:
– magia albã, care provine de la Dumnezeu ºi este utilizatã în scopuri
benefice,
în timp ce
– magia neagrã, care vine de la Satana, este distructibilã.
Îngerul stã la trei paºi de om ºi dacã:
– „Sã pune în fereastã pipã, teaptãn uã sare.” 32
sau dacã
– „Leºi pruncu afarã sã plîngã.” 33
Pentru a nu-l îndepãrta sau a nu-l rãni pe înger, omul trebuie sã se fereascã
de executarea unor gesturi sau miºcãri:
– „Nu pune cuþîtu cu tãiiºu în sus.”
– „Nu lãsa grebla cu dinþî în sus.”
– „Nu arîta cu jejitu în sus,” 34 etc.
Îngerul tãu, deci, nu te pãrãseºte niciodatã, chiar dacã în anumite momente
se abþine sã intervinã. Uneori chiar Dumnezeu îl opreºte, lãsîndu-i pe cei drepþi
sã dea dovadã de credinþa lor.
„Dumnezo te pune la încercare. Dã o sutã dã uãri crez cã uitã dã tine, da ºi
d-a suta ºi una uarã te scapã dî la grele.” 35
Îngerii pãzitori al cãror principe este Sandalphon, adicã Sfîntul Ilie, despre
care se crede cã tãlmãceºte rugãciunile oamenilor lui Dumnezeu, precum ºi cã
ar decide sexul copiilor care încã nu s-au nãscut, pot fi clasificaþi pe baza culorii
luminii lor. Cei a cãror luminã are culoare albastrã sînt numiþi mihaeliþi, ºi se aflã
sub conducerea Sfîntului Arhanghel Mihail, iar sarcina lor este cea de a lupta pe
teren spiritual. Gabrieliþii sînt caracterizaþi de o luminã de culoare aurie, iar
sarcina lor este rãspîndirea învãþãturilor dumnezeieºti, de a învãþa. Tocmai din
aceastã cauzã ei sar în ajutorul tuturor preoþilor ºi al învãþãtorilor. Rafaeliþii au o
luminã verzuie ºi sînt cei care tãmãduiesc oamenii, pînã ce urieliþii au o luminã
violetã ºi au ca sarcinã educarea spiritualã a omului. Culoarea aurei unui om
este o posibilitate de a-l clasifica pe acesta în categoria din care face parte.
Dovada cea mai bunã a existenþei unui înger protector personal, al unui
maestru spiritual al omului, o gãsim în rugãciunea binecunoscutã de cãtre toþi:
Înger, îngeraºul meu,
Roagã-te lui Dumnezeu,
Pentru sufleþelul meu.
ªi de noapte ºi de ziuã,
Pînã-n ceasul cel de moarte!
Doamne, noaptea a venit,
Nu mai pot de obosit.
Dãruieºte-mi somn curat,
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ªi odihnã bunã-n pat!
Sã mã scol de dimineaþã,
Sãnãtos/sãnãtoasã, cu viaþã.
Doamne, sfinþi îngerii Tãi,
Fie pãzitorii mei!

precum ºi în Visul Maicii Domnului
„…ªi de va scrie cineva visul Tãu ºi îl va þine la sine, îl va purta în casa sa ºi îl
va pãsatra, de acea casã dracul nu se va apropia ºi pe duhul cel necurat îl va
goni; ºi îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lîngã dînsul de-a dreapta ºi de
nãvãlirile ºi supãrãrile dinspre oamenii cei rãi va fi mîntuit ºi la drum de va
cãlãtori ºi va avea acest vis pe lîngã sine acel om nu se va teme de grindinã, de
tunet, de fulger ºi de toatã moartea grabnicã va fi ferit.
Arhanghelul Mihail va fi lîngã dînsul, îndreptînd calea lui ori încotro va
merge. La dreapta judecatã va afla milã ºi la ieºirea sa din viaþã mã voi arãta
acelui om dimpreunã cu Tine, Maica Mea, ºi îngerul Meu va lua sufletul lui,
ducîndu-l în împãrãþia cerurilor, veselindu-se acolo cu toþi drepþii, care din
veac bine au plãcut Mie. Amin. …”
Desigur credinþa în existenþa acestor genii protectoare poate fi urmãritã ºi în
cadrul altor rugãciuni, dar o putem regãsi ºi în poeziile multor poeþi de seamã ai
literaturii române, ca de exemplu în cazul lui Eminescu sau Arghezi etc.
„Trece lebãda pe apã
Între trestii, sã se culce,
Fie-þi îngerii aproape,
Somnul dulce!”
scrie marele poet român Mihai Eminescu în poezia Somnoroase
pãsãrele, pînã ce Tudor Arghezi în Psalmul sãu (Tare sînt singur,
Doamne, ºi pieziº!...) se roagã astfel:
„În rostul meu tu m-ai lãsat uitãrii
ªi mã muncesc din rãdãcini ºi sînger.
Trimite, Doamne, semnul depãrtãrii,
Din cînd în cînd, cîte un pui de înger,
Sã batã alb din aripã la lunã,
Sã-mi dea din nou povaþa ta mai bunã.”
Nu numai oamenii au însã cîte un înger pãzitor, ci ºi toate fiinþele. Elementalii
sînt de exemplu spiritele protectoare ale naturii, coagulãri vii de luminã abstractã.
Printre aceste fiinþe enumerãm gnomul, care pãzeºte comorile pãmîntului;
naiada, care bîntuie prin rîuri ºi izvoare; silful, care trãieºte în aer ºi ispiteºte
oamenii, ori salamandra, care locuieºte în focul pe care îl împrãºtie.
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„Toate lucrurile îºi au îngerul lor: vremurile, anii, marea ºi rîurile, fructele ºi
iarba, zãpada ºi norii, stelele”,
scrie în Cartea lui Enoh. Înºirarea este, desigur, continuatã de alþii. În Biblie,
de exemplu, gãsim urmãtorul pasaj, de unde reiese cã ºi þãrile îºi au pãzitorii
lor:
„El mi-a zis: ªtii pentru ce am venit la tine? Acum mã întorc sã mã lupt
împotriva cãpeteniei Persiei; ºi cînd voi pleca, iatã cã va veni cãpetenia Greciei.
Dar vreau sã-þi fac cunoscut ce este scris în cartea adevãrului. Nimeni nu
mã ajutã împotriva acestora, afarã de voivodul vostru Mihail.” (Daniel 10, 2021)

Îngeri cãzuþi
În comparaþie cu spiritele binevoitoare, cele malefice, a cãror majoritate
provine din îngerii cãzuþi, sînt fiinþe fãrã luminã interioarã, fenomen care îi
caracterizeazã doar pe cei buni. Ele pot împrumuta chipul acestora doar pentru
un minut ºi nu mai mult.
Omului îi este mare fricã de aceste creaturi, întrucît nu le pronunþã nici numele
lor adevãrat.
„Pã nãcuratu sã nici nu-l pomineºti, cã ºi apare!” 36
susþin oamenii de la sat.
„Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!”
zic ºi maghiarii din vecini.
Creaturile malefice, adicã demonii ºi fiinþele semidemonice, se caracterizeazã
prin anumite trãsãturi specifice. Sînt diformi, nu prea le plac mãsurile, ºi de la
acest fapt provine credinþa cã tot ceea ce este abnormal este al rãului.
„Mai dãmult dacã videi pã cineva cã scrie cu stînga, uã are ceva hibã la
picior uã altindeva, zîcei cã-i a dracului. Apu scopei aºe, în jos, ºi-þ fãcei cruce,
sã te fereascã Dumnezo dã cile rele.” 37
Datoritã acestei credinþe omul satului de odinioarã se ferea de executarea
unor lucruri neobiºnuite, ºi de întîlnirea sau întovãrãºia cu persoane care fizic
diferã de cel normal.
„Nu te uãrtãcei cu cei care aveu hibã la trup, cã zîceu cã-s alu nãcuratu.”38
susþin informatorii.
Creaturile malefice se mai caracterizeazã ºi prin urmãtoarele lucruri:
– invizibilitatea, adicã oricãruia îi stã în putere sã se arate doar cînd vrea ºi
cui vrea;
– culoarea trupului, care diferã pe baza atributelor acestuia, (verde este
demonul acvatic, roºu vampirul º.a.m.d.);
– hirsutismul, adicã abundenþa pãrului pe corp, ceea ce înseamnã cã poartã
blanã de animale, are sprîncene împreunate la rãdãcina nasului, fenomen interpretat în credinþele populare în felul urmãtor:
„Cila la care ii-s crescute laolaltã sprîncenile, îi uom rãu. Te poate ºi diuãte,
aºe cã sã te traj dã lîngã iel.” 39
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– aripile de liliac le caracterizeazã de asemenea;
– infirmitatea corporalã, mai ales la picior, lucru datoritã cãruia în tradiþia
popularã toþi copiii nãscuþi cu malformaþii sînt consideraþi de fapt copii ai spiritelor malefice ori ai oamenilor care pacteazã cu aceºtia, pe care pãrinþii lor i-au
schimbat cu copiii oamenilor, nãscuþi sãnãtoºi. Unii dintre ei pot avea ºi copite
la picioare.
„Dacã cineva o nãscut on prunc hibaº la trup, mai dãmult sã zîce cã-i pruncu
nãcuratului, d-aceie îi aºe urît, cu zmîntã... Babile mai zîceu cã or vinit noapte
bosorcoaiile ºi or înºtimbat pruncu cu a lor, d-aceie îi aºe urît... Persze cã aºe
numa s-or ferit muierile dã ruºine mare, cã pruncu lor n-o fost aºe bine darã...”40
– nuditatea este specificã mai ales demonilor feminini;
– numãrul lor, cînd apar în grup este de obicei trei, ºase, nouã sau
doisprezece;
– atitudinea maleficã faþã de om, care indicã scopul lor, cel de a acapara
un suflet pentru grupul lor, de a necãji oamenii, pentru ca sã li se alãture. Cu
mare plãcere se leagã de femei însãrcinate, de lãuzã sau de copii, pe care îi
cred mai puþin protejaþi.
„Dracu tã dã uomu slab sã ie, uã dã muieri ºi dã prunci. Sã teme de uomu în
tãtã fire.” 41
Atacã mai ales bãieþii mici, tocmai din aceastã cauzã aceºtia erau îmbrãcaþi ca
fetele, în cãmãºuþã.
„Pruncuteii, mai dãmult sã îmbrãcau aºe, ca fãtuþãle, în chimeºuþã lungã,
dã multe uãri pînã la pãmînt.” 42
Omul simplu însã se foloseºte de o sumedenie de procedee apotropaice
pentru a se feri de aceºtia:
– nu iese afarã noaptea în capul gol,
– nu lasã singuri copiii mici,
– poartã la ei diferite amulete (cruci, iconiþe etc.) care îndepãrteazã spiritele
malefice,
– aºazã diferite obiecte protectoare prin casã ºi prin anexele acesteia, cum
sînt icoanele, crucile, usturoiul, sarea, lumînarea sau candela º.a.m.d.
Spirit malefic poate deveni ºi un om decedat în urma unei sinucideri, a unei
crime sãvîrºite, precum ºi în cazul cînd acesta moare fãrã sã fi fost botezat.
„Dacã cineva îº ie viaþa, acila cînd ajunge pã ceielaltã lume sã face duh rãu,
care bîntuie mai apoi pî la cãºile uoaminilor, uã îi nãcãjesc noapte pã drumuri.
Pã aieºte nici nu-i îngroapã ca pã ciielalþ. Numa aºe, la marjine mormintelor.”43
Lor li se pot alãtura, conform credinþelor ºi acele persoane decedate în trecut
pentru care nu se mai roagã nimeni.
„Vai dã cila dîr care nu sã mai roagã nime.” 44
susþin femeile de la sat.
Aceste fiinþe ale întunericului sînt cunoscute sub diverse denumiri, ca: drac,
diavol, vampir, strigoi, moroi º.a.m.d.
Conform credinþelor la început diavolul era umbra lui Dumnezeu. Fãcea tot
ce i se poruncea. Era foarte isteþ ºi avea darul nãscocirii. Cu timpul însã, vãzînd
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cã Dumnezeu îi ascultã sfaturile, s-a hotãrît ca sã-l alunge de pe tron ºi sã domneascã el. Dumnezeu îi cunoºtea planul, dar îl lãsã. Însã cînd se rãzvrãti, trimise
împotriva lui armate de îngeri, credincioºi. În toiul luptei Dumnezeu deschise
apoi cerurile ºi toþi cei care se rãzvrãtirã cãzuserã pe Pãmînt. Aceºtia fuseserã
atît de mulþi, încît trei zile cãzuserã în continuu. Cei care au cãzut pe Pãmînt
împing azi oamenii la rãu. Cei care se aflã sub pãmînt, chinuie sufletele celor
ajunºi în Iad, iar cei din vãzduh fac „vãmile vãzduhului” ºi opresc sufletele
morþilor cînd merg spre cer.
„Înjerii cei rãi or trãit cîndva ºi ii în ceri, da n-or ascultat dã Dumnezo ºi
acesta s-o mîniiet tare pã ii ºi io þîpat d-acolo. Pînã în fundu Iadului i-o trimãs.
D-acolo vin pã Pãmînt ca sã-i nãcãjeascã pã uoamini.” 45
„Noa cã ºtii cã dracu tãdauna la rele te-mpinje! Cã ar vre sã pãþãºti ºi tu aºe
cum iel o pãþît cu Dumnezo!” 46
Desigur existã ºi alte interpretãri ale cauzei cãderii îngerilor din cer. Conform
uneia acest lucru este consecinþa unor vizite fãcute de îngeri pe Pãmînt:
„Cînd au început oamenii sã se înmulþeascã pe faþa pãmîntului, ºi li s-au
nãscut fete, fi lui Dumnezeu au vãzut cã fetele oamenilor erau frumoase; ºi
din toate ºi-au luat neveste pe acelea pe cari ºi le-au ales.” (Facerea 6, 1-2)
Pe baza citatului de mai sus putem constata/deduce cã îngerul bun este
asexuat, pînã ce cel rãu este legat de sexualitate, aºa cã, datoritã legãturilor lor
amoroase cu frumoasele femei pãmîntene au fost alungaþi din cer, fenomen
atestat ºi în textele de la Marea Moartã. Acolo se aminteºte cã îngerii (Veghetori)
nu ºi-au îndeplinit îndatoririle cînd au fost trimiºi pe Pãmînt, ºi au cãzut în pãcat
cu femeile pãmîntene, pe care mai apoi le-au învãþat toate relele, chiar ºi magia.
Tudor Pamfile descrie astfel evenimentul:
„Altã datã se zice cã scoborîndu-se odatã bunul Dumnezeu din cer, jos pe
pãmînt, a luat cu sine ºi vreo cîþiva îngeri, ca sã le arate ºi lor lumea în care
trãiesc oamenii pãmînteni.
Îngerii, umblînd de colo ºi-ncoace prin lumea largã cît timp vor fi umblat, le
plãcurã tare mult de lumea oamenilor pãmînteni, ºi mai cu samã unuia, aºa
încît la despãrþire începu a plînge cu hohot, de-i curgeau lacrimile vale.
Dupã ce se depãrtarã de pãmînt, înãlþindu-se în sus cãtre cer, Dumnezeu a
întrebat ce au vãzut ei mai frumos ºi ce le-a plãcut mai mult pe pãmînt?
Îngerii rãspunserã cã biserici frumoase ori cãlugãri îmbrãcaþi în haine
potrivite, ori codrul cu frunza verde, ori florile mirositoare, numai unul nu-i
rãspunse nimic, fãrã sta trist ºi îngîndurat.
Mai în urmã îl întrebã Dumnezeu ºi pe acesta, cã pentru ce e atît de trist ºi de
ce nu rãspunde nimic?
– Mi-e fricã cã mã vei certa rãu!- rãspunse Îngerul.
– Nu-þi fie teamã de nimic! – îi zise Dumnezeu, – cãci de una ºi aceeaºi
soartã vã veþi bucura!
Îngerul, cãzînd în genunchi dinaintea lui Dumnezeu, cu ochii scãldaþi în
lacrimi, îi zise:
– Doamne, îs trist ºi amãrît de aceea, cã ochii unei pãmîntene mi-au picat
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aºa de dragi, cît nu-i modru ca sã-i mai uit vreodatã, fiind aºa de frumoºi, cum
nu mai vãzusem niciodat!
– ªi ai cui erau? – întreabã Dumnezeu.
– Ai unei pãstoriþe, ce pãºtea oi albe pe un cîmp verde.
– ªi ai grãit ceva cu ea? – întreabã iarãºi Dumnezeu.
– Da, cãci îmi cãzuse dragã, ºi i-am spus cã mi-aº da viaþa mea îngereascã
pentru ochii ei cei albaºtri ca cerul înseninat!
Auzind Dumnezeu cele spuse, începu a se face îngîndurat, ºi din om cu faþa
seninã ºi fruntea curatã, se prefãcu într-un moºneag cu fruntea toatã creþe. ªi
apoi, cum mergeau aºa, înãlþindu-se cu toþii încetinel cãtre scaunul cel
dumnezeiesc, ajungînd la marginea cerului, Dumnezeu îi opri în loc ºi le zise:
– ªtiu cã dacã veþi merge cu toþii în cer, ºi vã veþi întîlni cu ceilalþi îngeri,
acolo veþi povesti despre lucrurile cele pãmîntene, ºi fiindcã lucrurile acestea
nu-i iertat ca sã le ºtie cei din cer, acum vã opresc pe toþi aici!
ªi cum rosti cuvintele acestea, Dumnezeu i-a prefãut pe toþi în stele
luminoase, lucind de fericire cã ele în toatã vremea pot vedea lumea
pãmînteanã.
Îngerul cel îndrãgostit, prefãcut fiind ºi el în stea, nu lucea de bucurie, ci
mereu scãpãra, aruncînd scîntei de foc asupra celorlalte stele.
Dumnezeu vãzînd cã din asta au sã se întîmple neînþelegeri între stele, a
luat pe steaua cea plîngãtoare, ºi dezlipindu-o de pe cer, i-a dat drumul spre
pãmînt, aruncîndu-o aºa de tare, cã tot în picuri de scîntei a picat pe pãmînt,
umplînd întreg cîmpul, unde fata cea cu ochi albaºtri era cu oile.
Scînteile acele însã nu s-au stins, ci s-au fãcut licurici, pentru ca sã nu-i
piarã urma îngerului celui îndrãgostit în fata cea pãmînteanã.
De atunci a trecut multã vreme, dar ºi acuma se povesteºte cã licuricii nu
sînt altceva decît scîntei din steaua cea aruncatã de pe cer.” 47
Rãzvrãtirea îngerilor are ca model gigantomahia greceascã ºi duce la alungarea
în Iad atît a celor rãzvrãtiþi, cît ºi a uriaºilor, adicã a odraslelor hibride nãscute
din cuplarea îngerilor cu femeile pãmîntene, numiþi în Biblie „nephilimi”.48
„Uriaºii erau pe Pãmînt în vremurile acelea, ºi chiar ºi dupã ce s-au împreunat
fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, ºi le-au nãscut ele copii: aceºtia erau
viteji care au fost în vechime, oameni cu nume.” (Facerea 6, 4)
Pornind de la aceastã informaþie putem constata ºi urmãtoarele lucruri:
– cîndva au trãit uriaºi pe acest pãmînt, lucru atesta ºi de faptul cã rasa CroMagnon, dispãrutã la un moment dat, a depãºit statura medie a omului cu o
treime,
– cît ºi cã îngerii sînt foarte înalþi.
În credinþele românilor de asemenea putem gãsi urme ale giganþilor în mitul
blajinilor, care trãiesc sub pãmînt, ºi sînt consideraþi primii oameni de pe acesta. Ei sînt urmaºii lui Set, al treilea fiu al lui Adam ºi Eva ºi trãiesc o viaþã cuviincioasã.
„Înaintea oamenilor care alcãtuiesc lumea noastrã de astãzi, aceastã faþã a
pãmîntului a fost locuitã de Blajini, dar Dumnezeu, din mai multe pricini, a
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întors pãmîntul astfel cã lumea Blajinilor a ajuns dedesubt, iar faþa de dedesubt a pãmîntului s-a ridicat deasupra ºi pe aceasta trãim noi.” 49
În Biblie de fapt vor mai fi amintiþi ºi alþi „urieºi”, aceºtia poartã însã numele
de „rephaim”, care au fost vãzuþi ºi pe vremea lui Moise în þinuturile Hebronului.
„ªi au înegrit înaintea copiilor lui Israel þara pe care o iscodiserã. Ei au zis:
„Þara pe care am strãbãtut-o, ca s-o iscodim, este o þarã care mãnîncã pe
locuitorii ei; toþi aceia pe care i-am vãzut acolo sînt oameni de staturã înaltã.
Apoi am mai vãzut în ea pe uriaºi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul
uriaºilor: înaintea noastrã ºi faþã de ei parcã eram niºte lãcuste.” (Numeri 13,
32-33)
Aceºti uriaºi arhaici iniþial au locuit pe pãmînt, mai ales în Canaanul preebraic,
mai tîrziu fuseserã însã alungaþi sau nimiciþi. Au rãmas doar unele prezenþe
izolate ale acestora despre care putem citi ºi în Biblie:
„Numai Og, Împãratul Basanului, mai rãmãsese din neamul Refaimiþilor.
Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui
este de nouã coþi, ºi lãþimea de patru coþi, dupã cotul unui om.” (Deuteronul 3,
11)
Un „rephaim” este ºi binecunoscutul Goliat din Gath, pe care l-a învins David
în luptã cu ajutorul unei praºtii.
„Atunci a ieºit un om din tabãra Filistenilor ºi a înaintat între cele douã
oºtiri. El se numea Goliat, era din Gat, ºi avea o înãlþime de ºase coþi ºi o palmã.
Pe cap avea un coif de aramã, ºi purta niºte zale de solzi în greutate de cinci
mii de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui.” (I.Samuel 17, 4-5)
Dumnezeu însã a decis sã-i pedepseascã ºi pe aceºtia, ºi pe îngerii rãzvrãtiþi
care au împãrtãºit numeroase informaþii secrete cu oamenii pãmînteni, ºi a rînduit
potopul. Conform textelor apocrife, ei înºiºi deþineau unele cunoºtinþe, moºtenite
de la pãrinþii lor cãzuþi din cer, care îi fãceau stãpînii naturii ºi ai ploilor.
Potopul declanºat de cãtre Dumnezeu i-a fãcut sã disparã definitiv de pe faþa
pãmîntului. Mult mai tîrziu însã unii identificã aceºti uriaºi cu populaþia subteranã
din Sheol.
O a treia variantã a cãderii îngerilor este explicatã în felul urmãtor: cîndva
Lucifer a fost îngerul care se afla cel mai aproape de Dumnezeu. Era „dãdãtorul
de luminã”. Se crede cã Dumnezeu, la crearea lui Adam le ceru arhanghelilor
sã se aplece în faþa acestuia, însã Lucifer L-a refuzat, ºi din aceastã cauzã a fost
alungat din Rai. Pentru faptele lui Sfîntul Arhanghel Mihai l-a aruncat în Iad,
unde devenise cunoscut sub alte denumiri. Fiind alungat din Rai, el ia cu dînsul
o treime a îngerilor, credincioºi lui, care în Iad îi vor deveni slugi. Din aceºti
îngeri cãzuþi s-au fãcut demonii ºi dracii, care neîncetat pun la încearcare oamenii.
Conform unei legende ebraice mîhnirea lui Semaelit (numit ºi Semyaza în
alte texte precum în Cartea lui Enoch), a provenit de la faptul cã Dumnezeu
i-a dat mai multã înþelepciune primului om, decît îngerilor. Cel mai puternic
dintre aceºtia, care purta 12 perechi de aripi, fiind ºi un bun orator, i-a convins
pe unii dintre îngeri ca sã se rãzvrãteascã ºi Domnul s-a supãrat atît de mult pe
el, cã l-a izgonit din Rai.
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Motivul rãzvrãtirii este uºor de urmãrit ºi în mitologiile altor popoare. Nu
numai giganþii ºi titanii s-au rãzvrãtit împotriva sorþii lor, ci la romani Saturn, la
egipteni Seth ºi Apophis, la mayaºi Sootan º.a.m.d.
Lupta dintre Bine ºi Rãu este prezentã ºi în religia iranianã, unde doi zei se
aflã faþã-n faþã de la începutul lumii: Ahura-Mazda (în persanã numit Ormuz),
zeul luminii, nobilul principiu al binelui, ºi Ahura-Majniu (în limba greacã numit
Ahriman), principiul întunericului, care este totodatã ºi primul sãu nãscut ºi
care cu armata sa care este alcãtuitã din demoni malefici, luptã împotriva Binelui.
El a luat parte ºi la crearea lumii, creînd tot ceea ce este distructiv: fiarele,
deºertul º.a.m.d.
La sfîrºitul lumii cele douã principii arhaice vor participa la ultima lor luptã.
Naºterea lui Zoroastru a semnalat faptul cã domnia întunericului nu va mai dura
mult, ºi va sosi cineva, cu numele Saosjant, adicã Messia, care va crea fericirea
pãmînteascã, pregãtind totodatã ºi sfîrºitul lumii. Lupta dintre cei doi zei se va
termina cu biruinþa lui Ahura-Mazda. Cei buni astfel vor intra în lumea luminii
veºnice, iar cei rãi vor ajunge în imperiul întunericului.
Aceeaºi înfruntare a celor douã principii de bazã ale lumii este prezentã ºi în
religia mezopotamianã, unde Marduk duce o luptã împotriva lui Anu, zeul însoþit
de demoni. Acest lucru este descris ºi în Epopeea lui Gilgameº. Dar Binele ºi
Rãul este prezent ºi în religia musulmanã, unde Allah a creat lumea, conform
Coranului. El a creat înainte de oameni îngerii, dintre care unii s-au rãzvrãtit
împotriva Sa sub conducerea lui Yblis sau ªeytan. Aceºtia au devenit spiritele
malefice, demonii, dar ei se aflã în permanenþã sub controlul lui Allah.
(În Apocalipsa lui Ioan de asemenea putem citi despre lupta celor douã
principii arhaice, care duce la biruinþa Binelui, asupra acestui fapt însã acum nu
vom stãrui.)
Rãzboiul dintre cele douã lumi are însã totdeauna ºi consecinþe cosmice ºi
este legat de fenomene neobiºnuite. De exemplu în Biblie, la cererea lui Iosua,
aºtrii se opresc în rotirea lor. (Iosua 10, 12-15)
Îngerii cãzuþi au sosit deci din cer. În ebraicã deseori sînt numiþi ºi „elohim”,
ceea ce a lãsat sã se deducã, conform unora, cã ar fi putut fi chiar ºi niºte
extratereºti. Oricum cercetãtorii domeniului au ajuns chiar ºi pînã acolo, ca sã
identifice locul cãderii acestora cu Terasa din Baalbek.
Odatã cu alungarea îngerilor a fost închis ºi Raiul, care acum se aflã sub paza
arhanghelilor ºi a sfinþilor. Cheile le poartã la sine Sfîntul Apostol Petru despre
care românul crede urmãtoarele:
„Cînd sã dãºtide la zîle mari ceriu, atunce poþ sã-l vezi pã Sîntetru cum stã la
poarta Raiului ºi aºteaptã sufletile morþîlor.” 50
Despre deschiderea cerului, adicã a Raiului, spaþiu interzis pentru îngerii
cãzuþi, omul satului tradiþional susþine cã:
„...crede poporul cã tot într-aceastã searã se deschide cerul, ºi numai acei
oameni îl vãd cînd se deschide care sînt foarte buni la Dumnezeu. Cei care
pretind a-l fi vãzut deschizîndu-se spun cã în acel moment e foarte frumos ºi
strãlucitor atãt în cer, cît ºi pe Pãmînt. Iar aceastã deschidere a cerului sau a
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cerurilor, care se întîmplã de regulã numai o datã pe an ºi anume: ori spre
Anul Nou, ori spre Boboteazã, ori spre Paºti sau spre Crãciun, se face, dupã
cum cred ºi spun românii din unele pãrþi ale Moldovei, atît de repede ca ºi cum
ar clipi cineva din ochi sau ca ºi cum ar deschide o carte ºi iar ar deschide-o de
trei ori dupãolaltã. Iar cînd se deschide, atunci acolo se aratã mai întîi ceva
tare albastru, apoi o roºaþã de-þi ia ochii, ºi cine o vede, sã cearã de la Dumnezeu
în acea clipã ce pofteºte, cã toate i se vor da.” 51
O figurã deosebit de importantã în lupta dintre Bine ºi Rãu este Lucifer,
conducãtorul oºtirilor rãzvrãtite. Din Evul Mediu numele lui a fost asociat cu cel
al lui Satana, despre care putem citi urmãtoarele în Biblie:
„Am vãzut pe Satana ca un fulger cãzînd din cer.” (Luca 10, 18)
Acesta devine în mentalitatea poporului îngerul demonizat, iniþiatorul revoltei,
ºi conducãtorul îngerilor cãzuþi, confundîndu-se uneori ºi cu Diavolul. Versiunea
cea mai cunoscutã a legendei lui Lucifer este de provenienþã bizantinã.
„A patra zi, cînd au fãcut Dumnezeu luminile cele mari ºi stelile, întru acea
zi au cãzut Lucifãrul din cer, carile era mai mare peste o ceatã de îngeri,
pentru cã s-au mîndrit întru sine ºi au zis cã-ºi va pune scaunul sãu împotriva
scaunului lui Dumnezeu; ce cum au cutezat, îndatã s-au desfãcut ceriul ºi au
cãzut împreunã cu toatã ceata lui. [...] S-au cutremurat toate cetele îngereºti ºi
s-au ales Mihail Arhanghelul ºi au zis cu glas mare: sã stãm bine, sã stãm cu
frica lui Dumnezeu; ºi cum au zis acel cuvînt, au stãtut care unde s-au aflat; ºi
cîþi au rãmas iar sînt îngeri, iar cei cãzuþi toþi draci.” 52
„Cel mai frumos ºi întîiul înger” de-a lungul istoriei a fost gîndit în mai multe
feluri:
– înger al lui YHWH,
– duºman al omului,
– adversar al lui Dumnezeu,
– arhanghel pervertit ºi ispititor,
– ºarpe
etc.
În Cartea lui Iov (1, 6) este unul dintre îngerii Domnului, care pune la
îndoialã creaþia Lui ºi Dumnezeu îi încredinþeazã sarcina de a o pune la încercare.
„Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfãþiºat înaintea Domnului. ªi
a venit ºi Satana în mijlocul lor.
Domnul a zis Satanei: »De unde vii?« ªi Satana a rãspuns Domnului: »De la
cutreierarea Pãmîntului ºi de la plimbarea pe care am fãcut-o pe el.«
Domnul a zis Satanei: »Ai vãzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe
pãmînt. Este un om fãrã prihanã ºi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu
ºi se abate de la rãu.«
ªi Satana a rãspuns Domnului: »Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
Nu L-ai ocrotit Tu pe el, casa lui ºi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul
mîinilor lui, ºi turmele lui acopãrã þara.
Dar ia întinde-Þi mîna, ºi atinge-Te de tot ce are, ºi sînt încredinþat cã Te va
blestema în faþã.«
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Domnul a zis Satanei: »Iatã, îþi dau pe mînã tot ce are, numai asupra lui sã
nu întinzi mîna.«
ªi Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1, 6-12)
Lucifer este îngerul acuzator prin excelenþã, cît ºi cel care împinge oamenii
sã pãcãtuiascã, dar nu este o fiinþã autonomã, el rãmîne mereu supus voinþei
divine. Deseori este interpretat ºi ca îngerul morþii.
Dupã ce a fost dezbrãcat de putere, odatã cu cãderea sa, Lucifer ºi-a organizat
un imperiu, al cãrui nume este Iad, cunoscut ºi sub denumirile: Gheena, Hades,
Infern, Sheol etc. Acest þinut subpãmîntean, unde domneºte întunericul la evrei
ºi la greci iniþial era un loc al umbrelor, lipsit de bucuriile vieþii, ulterior devenind
locul pedepsei postume pentru pãcãtoºi ºi pentru necredincioºi.
„Dacã mîna ta te face sã cazi în pãcat, taie-o; este mai bine pentru tine sã
intri ciung în viaþã, decît sã ai douã mîni, ºi sã mergi în gheenã, în focul care
nu se stinge, unde viermele lor nu moare, ºi focul nu se stinge.” (Marcu 9, 4344)
Denumirea de Gheena provine de la expresia ebraicã „gé-hinnam” sau „géhinnom”, adicã „Valea lui Hinnom”. Despre aceastã vale care poartã numele
posesorului ei, ºtim cã se întindea la sud-vest de Ierusalim, unde se afla ºi locul
numit Tófet, nume care înseamnã la rîndul sãu „scîrbã”, loc unde evreii îºi
jertfeau copiii în cinstea zeului canean Moloh. Dupã apariþia cultului lui Jahve,
însã aici aduceau gunoiul oraºului.
Iniþial a existat numai Raiul, dar îngerul rãzvrãtit ºi-a creat o lume care încearcã
sã rãstoarne legile fixate de Dumnezeu ºi care imitã întru toate pe cea a
Domnului, doar cã este inversã. Creazã Iadul în locul Raiului, conduce demonii
în locul îngerilor º.a.m.d. Toate aceste lucruri sînt însã desigur rezultatul unei
concepþii morale despre o lume dualã, consecinþã a gîndirii omeneºti binare.
Diavolul ºi-a organizat o oaste pe ierarhii opuse celor îngereºti, din care fac
parte vameºii vãzduhului, iezmele pãmîntului ºi diavolii subpãmînteni. Pentru
nimicirea lui Dumnezeu au mai fost nãscocite ºi o sumedenie de duhuri necurate
care îl ajutã, cum sînt ºi spiriduºii, Joimãriþele, Bolile, Ciuma, Holera, Nãlucile
etc.
Scopul acestor spirite malefice este cel de a chinui oamenii de pe pãmînt ºi
sufletele pãcãtoºilor ajunºi în Iad. O sarcinã deosebitã a lor este ca sã fure suflete
de om, pentru a îmbogãþi armata lor. Puterea lor nu este însã definitivã, pentru
cã omul poate decide singur ºi sã reziste ispitelor.
Demonii sînt supuºii Diavolului ºi sînt numiþi chiar „fiii Diavolului”, iar faptele
lor sînt „lucrurile Diavolului”.
„Uoamu rãu îi a dracului, sã nu-þ faci cãujiie cu iel. ...Iarã faptile lui ºi acele
îs a dracului. N-ai nici o haznã dã iele.” 53
Diavolul este cunoscut ºi sub numele de Belzebut, Satan, Semyaza, Lucifer,
Mamona, Nãcuratu, Scaraoþchi, Nefãrtatu, Zbenga, Naiba, Satanael º.a.m.d.
„Noa, cã doarã nu t-i temi, cã vine dupã tine Scaraoþchi, dacã îi be c-on
pãhar mai mult la birt. Mai re îi muiere care te-aºteaptã acasã, dãcît iel.” 54
„Dãcît viie uomu bat acasã dî la birt, mai bine ducã-l Mamonii!” 55
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„Aºe-i dã frig, dã gîndeºti cã te ie Zbenga!” 56
Aceastã ultimã informaþie este totodatã ºi o dovadã adusã acelei credinþe
conform cãreia apariþia duhurilor necurate atrage dupã sine ºi o scãdere a
temperaturii.
Cabbaliºtii susþin cã adevãratul nume al Diavolului este cel inversat al lui
Dumnezeu, a cãrui nume însã nu se ºtie exact cum ar trebui sã fie pronunþat. În
primul rînd pentru cã în scrierea ebraicã nu sînt redate vocalele, iar în al doilea
rînd persistã o credinþã conform cãreia dacã cunoºti numele cuiva eºti stãpîn
asupra destinului lui. Astfel cã în cazul multor civilizaþii zeii supremi aveau ºi
cîte un nume þinut secret, pentru a-ºi asigura atotputernicia. Aºa se întîmplã ºi
în cazul lui Rhe/Rha, zeul suprem al panteonului egiptean, care ajunge sã-ºi
trãdeze numele lui Isis, doar atunci cînd fusese atacat de un ºarpe ºi nu este
tratat în alt fel de zeiþã. Probabil cã aceastã credinþã arhaicã fusese preluatã ºi de
cãtre evrei, la care este de fapt interzisã pronunþarea sau scrierea numelui lui
Dumnezeu.
Credinþele legate de magia numelui sînt prezente ºi rãspîndite ºi în rîndul
românilor din Ungaria. Conform acestora cînd un copil se îmbolnãvea el era
aºezat în mijlocul drumului, pentru ca cel care trece pe acolo sã-l ridice ºi
oferindu-i un alt nume sã-l dea pe fereastrã pãrinþilor. Un alt procedeu era
acela cînd un copilul bolnav sã fie „înºtimbat pîn fereastã”, pentru cã sã credea
cã toate cele rele, inclusiv bolile, te cautã nominal.
„Dacã on prunc sã-mbeteje, atunci îl dãdeu afarã pã fereastã. Apu cila care
îl lua îi dãde alt nume, cã aºe zîceu, cã atunci cile rele nu te-or afla. Nici
boala, nici nãnorocirile. Ierai alt uom, cu alt nume... Mulþ cunosc în satu nost
care au mai multe nume. Unu hivatalos, altu pã care îl temi. Dã multe ori nici
nu ºti lume care nume care-i.”]57
Denumirile date conducãtorului îngerilor cãzuþi însã ne trãdeazã ºi faptul cã
de multe ori el este confundat cu un subaltern al sãu (de exemplu Belzebut),
pînã ce despre Mammon(a) unii susþin cã ar fi de fapt fiul lui. Se crede chiar ºi
cã Satan a fost detronat printr-o revoluþie de palat de cãtre Belzebut, ºi nu mai
domneºte împãrãþiile infernale, trecînd în opoziþie, devenind ºeful acesteia.
Existã, deci, ºi o dreptate în Infern pe care Lucifer, asistat de un subaltern al
sãu, Alastar, mîna sa dreaptã, o ºi împarte.
Curtea Infernalã condusã de Belzebut aratã cam în felul urmãtor. Are prinþi ºi
demnitari, precum: Moloh, prinþul Þãrii Lacrimilor, Erymon, prinþul morþii, Pan,
prinþul incubilor, adicã a demonilor masculini care abuzeazã de femei în timp
ce ele dorm, Lilith, prinþesa sucubilor, Leonard, ºeful dracilor mãrunþi ºi al
servitorimii diabolice.
Existã de asemenea ºi ºapte ambasade ale Infernului. Prima în Franþa, condusã
de Belfegor, a doua în Anglia, condusã de Mammon, a treia în Italia, în frunte cu
Belial, a patra în Rusia cu Rimmon, a cincea în Spania cu Tamuz, a ºasea în
Turcia cu Hutgin ºi ultima în Elveþia, în frunte cu Martinet.
Dupã Collin de Plancy se crede cã celelalte þãri de pe glob nu depind atît
de mult de Belzebut, ca el sã trimitã acolo ambasadori permanenþi.
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Alþi subalterni binecunoscuþi sînt Azazel 58, despre care se vorbeºte ºi în
Levetic (16, 8), Asmodeu, cãpetenie a diavolilor pus în lanþuri de Sfîntul
Arhanghel Rafael, Samael º.a.m.d., dar ºi demoni feminini înfricoºãtori, cum
Agrat, care acþioneazã în nopþile de marþi spre miercuri ºi de vineri pînã sîmbãtã,
douã momente cruciale ºi conform credinþelor românilor din Ungaria.
Un alt personaj înfricoºãtor al imperiului tenebru este Lilith, un demon feminin
deosebit de temut, menþionat o singurã datã ºi în Biblie. Meritã sã ne oprim o
clipã asupra persoanei ei. Ea face parte din „lilitu”, spirite femele din
demonologia babilonianã. Numele ei provine din expresia ebraicã „laila”, care
înseamnã „noapte”.
Literatura religioasã ulterior i-a creat treptat o imagine care face din ea simbolul
feminitãþii negative. Este o adevãratã seducãtoare, o fãpturã înaripatã, cu pãr
lung, care aspirã sã fie egalã cu bãrbatul. Conform unor credinþe Lilith ar fi fost
prima soþie a lui Adam, ºi fiindcã a fost creatã în aceleaºi condiþii ca ºi acesta, se
credea egalã cu el.
O legendã ebraicã spune însã cã atunci cînd Adam a descoperit cã fiecare
animal are o pereche, a devenit invidios ºi Dumnezeu i-a creat o soþie. Femeia
a fost fãcutã din noroi ºi murdãrie, deaceea cei doi nu se potriveau unul cu altul.
În locul ei a creat mai apoi Dumnezeu pe Eva, Lilith devenind una dintre soþiile
lui Satan. Locul ei în ierarhia întunericului tocmai din aceastã cauzã este deosebit
de important.
Lilith este ºi femeia sterilã care se leagã de leuzã ºi de noul nãscut, de aceea
se feresc de ea cu amulete legate de patul acestora.
Dracii sînt figuri binecunoscute ale imperiului tenebrelor. Ei sînt oamenii
diavolului care provoacã necazurile mici, îþi stricã ceva, îþi încurcã munca, de
aici provine ºi faptul de a sesiza acest lucru printr-o simplã exclamaþie: „S-o dus
dracului!”
„Apu lucrat-am noi tãtã primãvara ºi vara pã pãmînt, da cînd o vinit o
tiatrã, tãt folosu ni l-o dus. Am rãmas numa cu brîncile-n poalã... S-o dus
dracului tãte!” 59
Cînd vin pe pãmînt, unde de obicei trãiesc ºapte ani, ei locuiesc în scorburi,
în bãlþi, ori în case sau biserici dãrîmate. În timpul nopþii au loc adunãrile lor, pe
care le þin de obicei la margini de hotar sau pe la rãscruci de drumuri. Se adunã
acolo pentru cã satele se aflã sub protecþia bisericii. Tocmai pentru aceasta în
aceste locuri s-au pus cruci ºi troiþe, pentru cã ºi oamenii ºtiu cã nu e bine sã te
gãseascã noaptea pe acolo.
„La marjine dã sat sã pun cruci ca sã fie pãzît dã cile rele.” 60
„Noapte nu sã bolhãreºte p-afarã. Mai ales înafarã dã sat, cã acolo umblã
nãcuratu. Uom dã treabã n-are ce cota acolo dupã-nsãrare.” 61
Dracul poate apãrea sub diferite înfãþiºãri pe care le împrumutã de cele mai
multe ori de la animale: cîine, pisicã, caprã, gîscã, þap etc., în majoritatea cazurilor
de culoare neagrã.
„ªi Dicu iesta spune-odatã, cã ice c-o fost iel ficior, s-o dus acasã ca prãºcãu,
uã nãbãut, uã cum o fost, numa zîce c-on cîne s-o luat dupã iel, aci cam dã la
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iºcoalã, zîce cã tãt în urma lui s-o dus cînile, ºi zîce cã n-o mai avut iel putere,
sã vez cã cum spune iel, aºe dã multe uãri, n-oavut putere-n iel. Cînd o-ajuns
la uºe ogrezî, zîce cã cînile o stat nainte lui, ºi n-oavut putere sã dãºtigã uºe
ogrezî. ª-o bãtut la mã-sa la fereastã, sã vie sã-i dãºtigã uºe. ª-atunce eltûnt a
kutya, n-o mai fost cîne.
Amu cã dirept îi, uã nu-i dirept, uã aº-o fost, uã boscoane-o fost, uã ce-o
fost...” 62
Nu apare însã niciodatã sub forma unui porumbel, simbol al Duhului Sfînt sau
al lui Dumnezeu, sau a unei oi, simbolul lui Iisus Cristos. Deseori ia, în schimb,
ºi formã umanã pentru a se miºca mai uºor printre oameni.
„Dracu poate fi º-on uom. Poate arãta tumna aºe ca ºi tine uã io. Numa
faptile lui îl dãscopãrã cã cine îi valójában... Cã dracu sã poate înºtimba în ce
vre iel. Numa porumb nu poate fi uã mnel. Cã porumbu îi forma Sfîntului
Duh, dã care vorbeºte popa la besericã... ªi mnelu îi domnu Iisus Cristos, pã
care L-or rãtignit pîntru noi.” 63
Toþi locuitorii imperiului tenebrelor poartã coarne. Cînd însã sînt degradaþi,
din cauza stîngãciei lor, acestea li se iau. Coarnele de asemenea imitã un lucru
existent în ceata îngerilor rãmaºi în Rai, cea a gloriilor purtate de aceºtia.
Dracul, faþa cea mai rãspînditã a maleficului în folclor, are o înfãþiºare
semiumanã ºi semianimalierã. Are coarne ºi picioare de þap, aripi de liliac,
urechi ascuþite, corp pãros, coadã lungã ca de vitã. E negru, culoare ce imitã
Infernul, sau roºu, culoare care simbolizeazã focul subpãmîntean, eventual
verde, dupã culoarea ºarpelui. Este ºi ºchiop.
„Dracu îi tare urît!... Cã nici nu-mi place sã vorbãsc dã iel!... Cã tãtã mã
sperlesc cînd mã gîndesc la iel!... Apu îi aºe cu pãr mult pã trup, apu are ºi
coarne ºi coadã lungã, ca vacile... ªi copite, ca la cai! ... Tare-i urît! Sã te
fereascã Dumnezo dã iel!” 64
Dracul nu este înger cãzut, doar un instrument al lui, al Diavolului. Nu este
nici totalmente malefic, ci mai repede un fel de rãu necesar.
E priceput în toate ºi se aflã mereu în preajma omului. Stã pe umãrul stîng al
acestuia.
Diavolul este spiritul suprem al rãului, este cel care te ispiteºte, cum a fãcut
ºi în cazul lui Iisus Cristos. Însã asupra Acestuia nu are putere.
„Atunci Iisus a fost dus de Dumnezeu în pustie, ca sã fie ispitit de diavolul.
Acolo a postit patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi: la urmã a flãmînzit.
Ispititorul s-a apropiat de El, ºi i-a zis: »Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, porunceºte
ca pietrele acestea sã se facã pîni.«
Drept rãspuns, Iisus i-a zis: Este scris: »Omul nu trãieºte numai cu pîne, ci cu
orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.«
Atunci diavolul L-a dus în sfînta cetate, L-a pus pe straºina Templului, ºi I-a
zis: »Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, aruncã-Te jos; cãci este scris:”El va porunci
îngerilor Sãi sã vegheze asupra TA; ºi Te vor lua pe mîni, ca nu cumva sã Te
loveºti cu piciorul de vreo piatrã.« »De asemenea este scris, a zis Iisus: Sã nu
ispiteºti pe Domnul, Dumnezeul tãu.«
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Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arãtat toate împãrãþiile
lumii ºi strãlucirea lor, ºi I-a zis:
»Toate aceste lucruri Þi le voi da Þie, dacã Te vei arunca cu faþa la pãmînt ºi
Te vei închina mie.«
»Pleacã, Satano«, i-a rãspuns Iisus. Cãci este scris: »Domnului, Dumnezeului
tãu sã te închini ºi numai Lui sã-I slujeºti.«
Atunci diavolul L-a lãsat. ªi deodatã au venit la Iisus niºte îngeri, ºi au început
sã-I slujeascã.” (Matei 4, 1–11).
El face ºcoalã sub pãmînt pentru oamenii rãutãcioºi. Aceºtia se numesc în
folclorul românesc solomonari. Ei petrec ºapte ani în întuneric, unde învaþã
limbile vii, misterele naturii, farmecele ºi vrãjile, devenind apoi cei care poartã
vremurile grele. Solomonarii, conform credinþelor populare, nu mãnîncã
niciodatã usturoi, ca ºi strigoii, dar cînd mor sînt îngropaþi cu faþa în jos ºi li se
pune un fir de usturoi în gurã, pentru cã altfel în timp de noapte se scoalã din
mormîntul lor ºi necãjesc oamenii.
Dupã Victor Kernbach solomonarii sînt succesorii înþelepciunii regelui
biblic Solomon, considerat în folclorul mai multor popoare el însuºi un mare
vrãjitor. Aspectul unui solomonar trebuie sã fie de bãrbat sãlbatic, uriaº, cu ochii
bulbucaþi, cu pãr roºu etc. Veºmîntul sãu este de obicei o þundrã albã,
zdrenþãroasã, atîrnatã peste ºapte pieptare. El mai poartã la sine ºi o traistã cu
instrumentele necesare pentru magie meteorologicã, Cartea Solomonãriei,
ºi o toacã atîrnatã pe piet, cu care dezlãnþuie furtunile.65
Existã ºi oameni care leagã pact cu diavolul sau cautã legãtura cu el, cei mai
cunoscuþi sînt vrãjitorii, vrãjitoarele ºi babele. Aceºti oameni „îºi vînd sufletele”
pentru a putea sã obþinã în viaþa lor puteri supranaturale ºi ca sã-ºi îndeplineascã
dorinþele.
„Mulþ îº vînd sufletu pîntru nimica tãtã. Apu le mere bine o vreme, d-a mai
tîrzîu îº dau sama dã faptile lor.”66
„Are noroc cã s-o uãrtãcit cu nãcuratu!”67
„Pre bine le-o mãrs la ...! Pre bine! Noa nici n-o fost lucru curat acila! S-o
vîndut dracului!”68
Oamenii primesc în schimb de la Diavol pe unul dintre fii sãi, un spiriduº,
care îi serveºte în timpul vieþii. În schimb ei trebuie sã aibã grijã de el, sã-l
hrãneascã, sã-l protejeze. El îþi îndeplineºte orice dorinþã, dar ºi te maltrateazã
dacã nu-l îngrijeºti cum trebuie. E bine sã scapi de el înainte de a muri, cã altfel,
conform credinþelor, este vai de tine pe lumea cealaltã, unde te poate chinui
pînã în veci.
„Oamenii necuratului” au ºi ei date fixe cînd îºi pot adora conducãtorul ºi
aceasta este ziua sabatului, ori ziua Sfîntului Andrei. Sabatul este ziua oferitã de
Dumnezeu.
„Iatã, fie ziua asta a ta!”, zice Acesta.
(Sîmbãta este de fapt ziua în care se împãrtãºesc ºi îngerii din cer, tocmai din
aceastã cauzã dimineaþa nu se mãnîncã, nu se fumeazã în cinstea lor înainte de
rãsãritul soarelui.)
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Locul unde se þine sabatul este ales ca sã fie cît mai sinistru, iar invitaþiile la
acesta se fac din timp, ca sã poatã veni toatã lumea care ºi-a vîndut sufletul. Ei
cãlãresc de obicei pe o mãturã sau alte lucruri, eventual fiinþe, ºi aduc cu ei cîte
un copil ca sã fie dezbotezat. La aceastã întrunire se mãnîncã mîncãri suculente,
se beau bãuturi afrodisiace ºi se cîntã cîntece obscene. Întrucît dezbotezul
copiiilor nu reuºeºte, atunci aceºtia sînt omorîþi ºi consumaþi de cei prezenþi. În
caz contrar, cînd copilul este ademenit de partea rãului, Diavolul îºi pune
pecetea ºi pe el, cum face cu toþi cei care s-au aplecat în faþa lui. Aceasta se
numeºte „stigma Diavolului”. Ea este pusã de obicei în locuri mai puþin vizibile:
ochi, gurã, vaginul femeii sau anusul bãrbatului.
Tocmai din aceastã cauzã, poporul cautã sã interpreteze toate semnele de pe
corpul celuilalt.
„Cînd sã nãºte on prunc, babile dãloc sã uitau la iel cã inde ce semne are.
C-apu dîn acele puteu sã-i zîcã norocu ºi cã ce uom a fi. Bun uã rãu...” 69
Cheful dureazã pînã la cîntatul cocoºului, care reuºeºte sã împrãºtie forþele
rãului, anunþînd biruinþa luminii asupra întunericului.
„Dupã ce ai auzît noapte cã cîntã cocoºii, nu mai trabã sã te temi dã nimic,
pîntru cã cîntatu lor mînã duhurile cile rele. Asta cam dupã doauã ceasuri
noapte.” 70
La miezul nopþii, la cîntatul cocoºului, conform credinþelor scapã ºi Pãmîntul
de duhurile necurate. Totatunci are loc ºi slujba din cer, cînd se bate toaca, iar
îngerii, purtînd fãclii, danseazã în jurul scaunului lui Dumnezeu.
Noaptea Sfîntului Andrei este momentul cînd se pun la cale toate rãutãþile de
peste an, cînd forþele malefice îºi împart oamenii, satele ºi locurile. Petrecerea
ºi de aceastã datã dureazã pînã la al treilea cîntat al cocoºului.
Încã din cele mai vechi timpuri se credea cã existã în calendar unele momente
favorabile activitãþilor forþelor tainice ºi malefice, care puteau cauza mult rãu
omului. Acestea se grupeazã îndeosebi în jurul solstiþiilor ºi echinocþiilor,
legîndu-se ºi de cele trei zile de întuneric cînd Luna nu este vizibilã. În jurul
acestor date importante ale calendarului s-au format o sumedenie de rituri ºi
ceremonii cu scopul de a proteja fiinþa umanã de atacurile forþelor întunericului.
O datã deosebit de importantã a calendarului este cea legatã de celebrarea
Sfîntului ºi Marelui Mucenic Gheorghe, cel mai venerat sfînt dintre toþi, numit ºi
cap al primãverii, deoarece printr-o miºcare magicã înverzeºte natura. Data de
23 aprilie coincide totodatã ºi cu o activitate intensivã a spiritelor malefice ºi
din cauza aceasta se recurge la o cu sumedenie de practici protectoare împotriva
acestora.
„Punem crenguþã dã rug în fereºti uã urzîci. Da le punem ºi pîn iºtalauã.
Era cine împroºca fire dã mac în juru cãºii, ca strîgoii sã tiardã vreme culegîndule dã jos.” 71
Nu numai oamenii, ci ºi animalele erau protejate de atacurile acestor spirite,
mai ales pentru cã începînd cu ziua lui Sînjorj (Sînjorz) animalele erau scoase la
pãºune. Cînd avea loc prima ieºire la pãºune a aceastora, gazdele loveau
animalele cu ramuri verzi peste spate în scop protector.
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Negocieri cu forþele rãului se fac ºi pentru cazuri unice, dar atunci trebuie sã
cunoºti bine procedeele prin care poþi intra în contact cu aceºtia, ºi sã ºtii cui cu
ce problemã te poþi adresa. De exemplu Tamuz, care nu se confundã cu zeul
Tammuz din mitologia sumero-babilonianã, poate finaliza o pasiune, iar Hutgin
poate ajuta bãrbaþii cu soþii uºuratice. De fapt acestuia îi place foarte mult sã
intre în contact cu oamenii.
Dar sã nu uitaþi cã totul te costã!
Omul stãpînit de Diavol nu mai este stãpîn pe miºcãrile sale, pe mintea sa.
Din cauza manifestãrilor fizice care au loc sub aceastã stãpînire, în diferitele
culturi cel care suferea de epilepsie era considerat ca posedat.
Prin diferite procedee însã, numite exorcisme, se poate scãpa de stãpînirea
Diavolului. În primul rînd prin rugi, deºi se crede cã cel ce se roagã mult, este
mult mai des ispitit de Rãu.
„Uomu credincios îi pus mai des la-ncercare.”
susþin oamenii de la sat.
În sînul bisericii creºtine s-au format chiar ºi preoþi care se ocupã de alungarea
duhurilor care stãpînesc oamenii. Ei sînt exorciºtii. În timpul incviziþiei de
exemplu au fost cãutaþi ºi pedesiþi toþi oamenii posedaþi sau intraþi în contact cu
forþele malefice:
„Dã bosorcoaie tãtã lume sã teme cã mult rãu poate face. Mai dãmult aºe sã
fereu dã iele. Da ºi iele dã uoamini. Cã dacã le prindeu cã fac ceva boscoane,
le omoreu.” 72
Biserica ortodoxã cunoaºte ºi ea exorcisme sau lepãdãri. Iatã o întrebare de
exemplu, care se pune la pregãtirea candidatului la botez:
„Te lepezi de Satana?”
La aceasta rãspunsul se dã în felul urmãtor:
„Mã lepãd.”
Botezul însuºi este deci primul act de exorcism din viaþa fiecãruia, dupã cum
am putut constata.
Poporul mai crede ºi cã obiectele care ne înconjoarã pot fi grupate în douã
categorii:
– diabolice, ca de exemplu cîrciuma, femeia, cãrþile de joc º.a.m.d.,
ori
– bisericeºti, cum sînt ºi biserica, tãmîia, Biblia etc.
„Birtu îi lucru nãcuratului, nu ca beserica, care îi a lu Dumnezo. Acolo
uomu îº tierde numa minte... ºi tãtã avere!” 7 3
„Cãrþîle îs lucru dracului! Tãtã avere þî sã face praf cu iele... Da ºi liniºte dîn
casã!” 74
Obiectele, care fac parte din a doua categorie, ca crucea, tãmîia, apa sfinþitã,
icoanele º.a.m.d., sînt ocolite de spiritele malefice, de aceea le agãþãm pe pereþi, le purtãm la piept sau le aºezãm în locuri crezute cele mai potrivite.
În biserici chiar se ºi cîntã urmãtoarele:
„Doamne, armã asupra Diavolului crucea Ta o ai dat nouã!”
La unele popoare se crede de exemplu ºi cã, spiritul malefic nu poate înainta
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numai pe linie dreaptã, de aceea pe pragul casei se face semnul crucii cu fumul unei lumînãri ori se aºazã în faþa intrãrii o icoanã sau o candelã, care arde
tot timpul.
Spiritele malefice se tem de Dumnezeu, care i-a gonit din cer cu fulgerele
sale, fug însã ºi de toacã, clopot, usturoi, leuºtean, muºeþel, lumînare aprinsã,
carte de rugãciuni etc. Nu se apropie nici de cei care poartã la ei obiecte din
metal. Te protejeazã de Diavol totul ce are formã de cerc, deci o verighetã, un
cercel, o brãþarã.
„La prunci mici li se leagã aºe, on fitãu roºu la brîncuþã, ca sã nu-i diuoate
cineva ºi sã nu-i poatã face rãu nime.” 75
„În patu pruncului sã pune fir dã busuioc ºi carte de rugãciune, ca sã-l
pãzascã Dumnezo dã tãte cile rele. Mai ales Visu sã pune sub pernã.” 76
Sfinþirea caselor de asemenea este un procedeu executat în scop apotropaic
în vederea pãzirii întregii familii de activitãþile spiritelor malefice. Unii chiar
practicã ºi sfinþirea anexelor, ºi a animalelor.
„La Boboteazã vine popa ºi sfinþeºte casa ºi pã tãþ care ºed acolo. Aºe tãþ om
fi pãzîþ dã Dumnezo tãt anu. Nu ne-or ajunje cile rele, ºi om fi sãnãtoº.” 77
Practicile ºi demersurile magice de ocrotire, ori ceremoniile rituale însoþite
de rugãciuni pentru alungarea demonilor din casã, trup etc. sînt specifice tuturor
popoarelor din cele mai vechi timpuri.
În credinþele românilor din Ungaria o figurã deosebit de cunoscutã, care se
remarcã printr-o vehementã atitudine împotriva forþelor malefice, este Sfîntul
Prooroh Ilie, despre care se cred urmãtoarele:
„Sîntilie o fost on uom bun, ºi tumna d-aceie Dumnezo Sfîntu l-o ridicat în
cer c-o cociie care ave roþ dã foc. Apu ºi caii dî la cociie n-or fost ca ºi ceilalþ, ci
aveu aripi! ... Apu cînd umblã pîn cer cu cociie, trãzneºte cu zbiciu lui tãþ
dracii care l-or nãcãjit cînd trãie pã Pãmînt. Apu cum trãzneºte iel din ceri în
dracii care sã ascund inde pot dã iel, mai nimereºte ºi pîn lucrurile oaminilor.”78
În lupta fiilor luminii împotriva fiilor întunericului un loc important îl va
ocupa Antihristul, care se va naºte la sfîrºitul lumii dintr-o femei roºie. El va fi
ultima sforþare de a devia creaþia de la þinta ei. Conform credinþelor creºtine
Antihristul va fi o fiinþã uºor de recunoscut, un duºman al lui Iisus Cristos. Va
face minuni ºi va avea mulþi urmaºi.
„La capãtu lumii a vini on uom care a face minuni, ca ºi Isus Cristos, da iel
nu-i lucru curat.” 79
În decursul secolelor numeroase persoane au fost identificate cu Antihristul.
De exemplu: Arius (~280-336), fondatorul arianismului 80, mai apoi împãratul
roman Nero, care a executat foarte mulþi creºtini în primele decenii ale
creºtinismului, Luther Marton, întemeietorul unor reforme religioase, Mohamed,
fondatorul islamului, ori Rasputin, Hitler º.a.m.d.
Tradiþia creºtinã l-a identificat pe acesta cu fiara din Apocalipsa lui Ioan
Teologul. Se mai ºtie ºi cã el va fi nimicit de cãtre Iisus Cristos prin strãlucirea
venirii Sale ºi cã îl va ucide cu suflarea gurii.
„ªi atunci se va arãta acel Nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici

IZVORUL

45

cu suflarea gurii Sale, ºi-l va prãpãdi cu arãtarea venirii Sale.” (II. Tess. 2, 8)
Foarte interesant este însã cã în pofida faptului cã aceste fiinþe demonice
foarte mult rãu pot provoca omului, pe parcursul secolelor s-a format ºi un cult
al reabilitãrii îngerilor cãzuþi, numit yazidism. Acest curent s-a format ºi s-a
rãspîndit începînd cu secolul al VIII-lea printre curzi ºi armeni ºi este o doctrinã
islamicã sectantã.
Dupã cum putem observa nu numai despre o ierarhizare ºi clasificare a
îngerilor buni putem vorbi, ci ºi despre o demonologie savantã, ºi despre o
diabologie popularã. Aceasta din urmã pare însã a fi mai puþin complexã decît
prima.
Putem constata ºi cã Diavolul este pus mereu pe muncã în strãduinþa sa de aL depãºi ºi birui pe Dumnezeu, totuºi citind Mon Faust, am gãsit acest pasaj
care vine sã caracterizeze cel mai bine zãdãrnicia lui, faptul cã rãul este doar un
lucru trecãtor al lumii în care trãim. Deci astfel se adreseazã Faust lui Mefisto:
„Ascultã! Nu pot sã-þi ascund cã tu nu mai ai pe lume locul pe care îl aveai
odinioarã. Nu mai provoci deloc fricã. Nu mai bîntui spiritele oamenilor din
acest timp. Mai sînt cîteva mici grupuri de amatori ºi de populaþii înapoiate...
Dar metodele tale sînt depãºite, fizicul tãu, ridicol... Nu pot sã-þi ascund cã pari
destul de demodat. Pari sã nu-þi dai seama de noutatea acestei epoci a omului...
Biet Diavol!” (Paul Valéry: Mon Faust)
Pe parcursul secolelor mulþi cercetãtori s-au strãduit sã facã o cunoºtinþã cît
mai profundã cu lumea îngerilor ºi a demonilor. Unii dintre ei au ajuns sã declare
chiar ºi cã ar fi capabili sã se foloseascã de puterile supranaturale, stãpînindu-le
pe acestea. Cunoaºtem ºi specialiºti care s-au declarat capabili sã recunoascã ºi
sã descifreze scrisul îngerilor. Alþii erau siguri de faptul cã pot comunica cu ei
în limba lor. Elisabeta I., regina Angliei, avea un astrolog pe nume John Dee,
care, ajutat de un mediu, de Edward Kelly, a descifrat ºi a prelucrat o limbã, cu
ajutorul cãreia erau capabili sã cheme oricînd un înger pe Pãmînt. Trebuia doar
sã pronunþe urmãtoarele cuvinte:
„Ils dialprt, soba upaah chis namba zixlay dodsih.” 81
Despre limba vorbitã de îngeri putem gãsi ºi urmãtoarele informaþii: este o
limbã în care Dumnezeu a creat ºi a numit toate componentele lumii, deci este
o limbã cu puteri miraculoase. Ea a fost însuºitã chiar ºi de Adam, care a participat
la actul genezei, conform informaþiei biblice:
„ªi omul a pus nume tuturor vitelor, pãsãrilor cerului ºi tuturor fiarelor
cîmpului; dar, pentru om, nu s-a gãsit nici un ajutor, care sã i se potriveascã.”
(Facerea 2, 20)
În Zohar poate fi întîlnitã varianta conform cãreia lumea a fost creatã cu
ajutorul unor nume sacre, care erau de fapt combinaþii de litere.
La început „... tot pãmîntul avea un singur grai ºi aceleaºi cuvinte”, scrie în
Biblie (Facerea 11, 1), iar acest atribut divin a fost transmis ºi urmaºilor lui
Adam, dar ulterior fusese retras. Evenimentul a avut loc cu ocazia înãlþãrii
Turnului Babel, cînd fiinþa umanã „bãte la porþîle Împãrãþîii lu Dumnezo”, iar
Acesta vãzu primejdioasã puterea cu care ªi-a înzestrat propria-I creaturã.
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Tradiþia talmudicã susþine cã limba adamicã este înzestratã de virtuþi puternice atît cînd e rostitã, cît ºi atunci cînd este scrisã.
„O singurã literã scrisã incorect poate distruge Universul”,
se afirmã în Talmud, scrisã corect însã aceeaºi literã este capabilã sã creeze.
Mohyddin-ibn-Arabi susþine cã „Universul este o carte uriaºã”, toate tainele
ei fiind însemnate în Cartea înþelepciunii lui Dumnezeu.82 Aceastã carte a
fost gravatã în safir de Arhanghelul Raziel, numit „îngerul þinuturilor secrete ºi
cãpetenia misterelor supreme”. Însuºi numele lui (Razi-El) înseamnã „secretul
lui Dumnezeu”.
Conform tradiþiei ebraice Cartea lui Raziel , numitã ºi Cartea secretelor
(Sefer Raziel sau Sefer Ha-Razim) a fost înmînatã lui Adam, care a dat-o ca
moºtenire urmaºilor sãi. Enoh, Noe, Sem, Avraam, Iacob, Levi, Moise, Iosua, ºi
în final, Solomon, ar fi cunoscut-o ºi folosit-o la nevoie.
Marele rege al Ierusalimului, patronul tuturor vrãjitorilor, chiar ºi al
solomonarilor din tradiþia românã, dupã cum am amintit mai sus, a transcris cartea
într-un limbaj popular ºi a fãcut-o publicã. Textul ei a fost gravat în piatrã pe
stîlpii de la poarta templului din Ierusalim.
La Cartea lui Solomon apela fiecare om atunci cînd simþea nevoia, cu timpul
ignorînd, deseori, ajutorul pe care l-ar fi putut cere de la Dumnezeu. Aceasta
conþinea descrierea diferitelor tratamente ºi leacuri, descîntece ºi vrãji, chiar ºi
unele procedee de invocare a îngerilor ºi de exorcizare a demonilor.
Odatã cu dobîndirea cunoaºterii, prin încãlcarea interdicþiei prescrise ºi prin
consumarea fructului interzis, perechea primordialã, Adam ºi Eva, este alungatã
din Paradis.83
Nu este de mirare deci cã omul este obsedat de recuperarea acestei limbi
vorbite pînã la tragicul eveniment al ridicãrii Turnului Babel, a cãrei posesie îi
asigura participarea la creaþie ºi lui, nu numai îngerilor.
Turnul trebuia sã refacã legãtura dintre om ºi divinitate, trebuia sã fie o poartã
a cerului, o posibilitate de a comunica între cele douã lumi. În Talmud este
chiar ºi remarcat faptul cã din vîrful lui se auzeau cîntînd îngerii, pe care oamenii atunci, încã, îi înþelegeau.84 Dumnezeu însã ºi-a trimis solii, ºi odatã cu prãbuºirea turnului, urmaºii lui Noe au fost rãspîndiþi pe întregul pãmînt de cei 70
de îngeri, care i-au învãþat 70 de limbi diferite, lãsînd doar la îndemîna cîtorva
capacitatea de a descifra limba îngerilor.
Desigur, pe parcursul secolelor cercetãtorii, prin diferite metode ºi experienþe,
au încercat sã regãseascã aceastã limbã ºi sã demonstreze care dintre limbile
cunoscute au la bazã limba adamicã.
Multe alte descoperiri de necrezut s-au mai fãcut în domeniul angelologiei în
cei douã mii de ani trecuþi, totuºi biserica creºtinã a adus o decizie foarte
interesantã. În anul 789 a avut loc un sinod ecumenic la Aachen, unde, cu
excepþia Sfinþilor Arhangheli Mihail, Gavriil ºi Rafael, s-a interzis amintirea pe
nume a îngerilor, pentru a nu subestima prin aceasta firea dumnezeiascã a lui
Iisus Cristos. Aceastã decizie a fost întãritã de cãtre conferinþa episcopalã de la
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Fuldon din anul 1988, unde s-a stabilit cã adorarea peste mãsurã a îngerilor
trebuie respinsã ca oricare altã superstiþie de provenienþã pãgînã.
În pofida acestora cred cã nu ar trebui sã uitãm nici de ceea ce a spus cu
multe secole în urmã Zoroastru:
„Religia este un lucru viu. Nu puteþi aºtepta ca pe parcursul mileniilor sã nu
se schimbe.”85

Credinþe despre îngeri
„Rãmânu îi creºtin. Iel crede în Dumnezo ºi slujeºte dupã lejile Lui.”
„Atîþa înjeri ieste, cîte stele pã cer.”
„Dracii tãþ or fost înjeri, da L-or tãgãdit pã Dumnezo, ºi Aiista i-o þîpat dîn
cer.”
„Cei care au pã dracu în ii îs tare zavaros ºi la vorbã ºi la purtare.”
„Dumnezo îº întoarce faþa dî la uomu fãrã leje. N-a mai ave noroc, tãtã familiie
ºi tãtã avere lui sã duce.”
„Dracu îº însamnã uoaminii.”
„Pruncii nãscuþ cu semne îs a dracului.”
„Pruncii care sã nasc cu dinþ în gurã îs a dracului.”
„Numile adevãrat a lui Dumnezo nime nu-l cunoaºte.”
„Pruncu mic dã sã vede în vis înjer, a muri nu pãstã mult.”
„Înjeru dîn vis îi sãmn rãu.”
„Babile ºtiu cum sã-l teme pã diavol ºi sã-i cearã ajutoru.”
„Cine umblã cu vrãji îi uom rãu.”
„Sãmînþãle îs mãrjelile dracului. Cu greu te schep numa dã iele.”
„Noapte nu te uita înapoi pãstã umãru stîng cã-l vezi pã dracu. Uitã-te pãstã
cel dirept, cã acolo îi înjeru tãu pãzîtor ºi nu t-i mai teme dã nimic.”
„Dacã-þ þîuiie urete, sã apropie dã tine nãcuratu.”
„În zîlile cile, muierile îs zoclotite dã nãcurat dacã nu sã grijesc.”
„Dacã te visãz cu gîºte, înjerii or vinit la tine.”
„Dacã sã lasã on porumb la fereasta ta, acila îi înjeru tãu pãzîtor.”
„Satana o fost ºi iel înjeru Domnului. Iel o stat mai aproape dã Iel.”
„Dacã te trece aºe, on fior rece, sã zîce cã trece on duh nãcurat pã lîngã tine.”
„Pruncu rãu îi dracu curat! Ce face iel nici acila nu face.”
„Casa cu sfadã îi iadu dî pã pãmînt.”
„Nu te hîþîni cu scauãnu, cã-l hîþîni pã dracu.”
„Nu te hîþîni cu picioarile, cã-l hîþîni pã dracu.”
„Înjeru pãzîtor nu sã bagã niciodatã în birt. Sã duce cu tine numa pînã acolo
ºi te aºteaptã afarã, la uºe, pînã ce ieº tu.”
„Muiere, birtu ºi cãrþîle dã joc îs a dracului.”
„Uomu rãu îi a dracului.”
„Cel care scrie cu stînga nu-i lucru curat.”
„Nu lãsa pruncu afarã sã plîngã, cã fuje dã iel înjeru pãzîtor.”
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„Dupã ce o nãscut muiere sã nu iasã afarã fãrã cuþît uã mãturã la ie, cã vine
dracu º-o spurcã.”
„Înjeru în somn te duce în alte locuri ca sã vez ºi tu ºi sã înveþ dîn cile ce vez.”
„Nu mînca ai ºi duhãni cînd sã-mpãrtãºesc înjerii, cã nu le place.”
„Cînd sughiþ ieºti pominit în cer. Apu atunci trabã sã zîci: Mã pominesc înjerii.
„ Dacã ai fost uom bun, nante dã moarte cu tri zîle vine înjeru la tine ºi-þ spune
cã te-or duce.”
„Sã te roji sara dã înjer sã-þ steie dã straje cînd tu nu te poþ pãzî.”
„Lune îi zîua înjerilor, posteºti-o sã-þ margã ºi þîie bine.”
„Pã nãcuratu sã nu-l pomineºti nici pã nume.”
„Cînd te temi ºi ieºti sîngurã în casã sã arz tãmîie ºi sã aprinz o luminã. Sã bei
º-oleacã dã apã sfinþîtã ºi sã te roji, cã þ-a trece spaima.”
„Unii uoameni, dã buni ce-or fost în viaþa lor, dupã moarte s-or face înjeri.”
„Luþifer, Satana darã, o fost ºi iel înjer, da s-o lepãdat dã Bunu Dumnezo ºi aºe
Aiesta l-o þîpat în Iad. Iel amu îi ºefu dracilor acolo.”
„În rai trãiesc înjeri buni. Iarã Iadu îi lãcaºu dracilor ºi a înjerilor cãzuþ dîn
cer.”
„Uoaminii rãi leagã pact cu nãcuratu ca sã le margã bine.”
„Cine umblã noapte p-afarã sã poate întãlni cu dracu uã cu strîgoii.”
„Raiu îi aºe, mîndru. Numa iarbã verde, pomi mulþ, pene mîndre ºi pãsãri care
cîntã. Acolo uomu poate sta dã voarbã cu înjerii ºi cu sfinþî. Acolo nu ieste
chin, nicii durere, cum zîce ºi hora la besericã. Da Iadu îi numa fum ºintunecime. Acolo nu-i nici strop dã apã, tumna d-aciie ciie care or ajuns acolo
plîng dîpã apã dã sãtoº ce-s.”
„Satana i-o dat la Ieva mãru cu care l-o ademenit pã Adam.”
„Cînd ieºti la cãtãramã, adicate în bai mare, poþ sã te roji dã înjeri ca sã te
ajute.”
„Dacã on prunc mic sã aflã în primejdiie, înjeru lui dãloc îl ajutã. Nu sã loveºte
cînd picã, cã înjeru îº pune aºe, brînca lui ca sã nu sã lovascã.”
„Nu numa uoaminii, ºi sfinþî au înjeri pãzîtori.”
„Diavolu te ispiteºte ca sã te împingã la fapte rele, ca sã caz ca ºi iel.”
„Vrãjitorile umblã cu dracu.”
„Cînd sã lasã noapte duhurile cile rele încep ºi iele sã sã mîscoteascã.”
„Cu brînca direaptã-þ poþ face cruce pîntru cã înjeru tãu îi acolo.”
„Cînd te culci, culcã-te pã brînca stîngã, ca sã-þ poþ face cruce cu direapta, cînd
s-apropie dracu dã tine.”
„Înjeru cila bun îþ însamnã faptile cile bune, cel rãu pã cile rele. Apu noapte le
scriu, cînd tu dormi.”
„Numa înjeru ºi diavolo-þ cunosc ursîta. Cînd þî sã bate uãtiu, îþ vestec ceva.”
„Cînd îþ þîngãleºte urete, înjeru traje clopotu cã sã apropie dracu dã tine ºi sã-þ
faci cruce. Cã dracu sã teme dã cruce.”
„Cînd te culci întoarci-te pã stînga ca sã visãz bine. Cã dacã te culci pã direapta
dracu te face sã visãz numa lucruri rele.”
„Lune îi zîua înjerilor, posteºti-o ca sã te ajute.”
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„Dacã moare cineva Sfîntu Arhanghel Mihai îi ie sufletu ºi-l poartã pãstã tãt pinde o umblat în viaþã. Numa dup-aceie îl duce la Dumnezo.”
„Sîmbãta sã-mpãrtãºesc înjerii, cinsteºti-o ºi tu ºi nu mãtura dimineaþa, nu
prînzî pînã dupã rãsãrit.”
„Inde sã bagã cu turca la Crãciun acolo 40 dã zîle nu sã mai bagã înjeru.”
„Înjeru dîn cînd în cînd îþ mai ºopteºte ceva dîn ursîta ta.”
„La mnezu nopþî înjerii mãturã Pãmîntu dã duhurile cile rele.”
„Cînd moare cineva vine Sînmihai ºi-i taie firu viieþî cu sabiie lui.”
„Pruncii mici vãd ºi cile pã care noi, uoaminii mari, nu le mai videm.”
„Dacã sînþãºti cã te loveºte aºe, ceva, da nu vezi nimic, acila îi înjeru tãu careþ face sãmn.”
„Cînd sã-ntîmplã o minune, te ajutã cineva la vremuri grele, Dumnezo are
ºtire dã tine, ºi ºi-O trimãs înjeru la tine.”
„Cînd la zîle mari sã dãºtide ceriu, sã vãd înjerii stînd în juru scauãnului lui
Dumnezo.”
„Cine posteºte îº poate vide înjeru.”
„Înjeru tãu tãdauna îi cu tine.”
„Numa cel cu inima curatã îº vede înjeru.”
„Poþ sã roji înjerii sã-i ajute ºi pã ciie care þ-îs draj þîie.”
„Sînmihai cu sabiie lui poate lua dîn greumîntul pã care-l porþ cu tine.”
„Nu ieºi noapte afarã în capu gol, cã te-or cãlãri strîgoii.”
„Dacã on pruncutel rîde în somn, Maica Precistã ºi înjerii Domnului sã joacã
cu iel în vis.”
„Dacã on pruncutel plînje în somn, Maica Precistã ºi înjerii Domnului sã sfãdesc
cu iel în vis.”
„Dacã moare on prunc mic, sã face înjer.”
„Uomu cînd moare, ca sã ajungã la Dumnezo, trabã sã treacã vãmile. Apu
acolo trabã sã-º rãscumpere vinile pã care le-o fãcut.”
„Raiu l-o întis Dumnezo dã înjerii rãi, apu amu îl pãzãsc sfinþî ºi înjerii ciie
buni.”
„Ducã-l cel cu buba pã uomu cila rãu.”
„D-aciie trãiesc mult unile babe cã leagã pact cu dracu.”
„Cine n-are cu ce plãti vãmile ca sã ajungã la Dumnezo, ajunje-n Iad.”
„Noapte nu umbla pã drumuri cã te bagã-n spãrieþ Scaraoþchi.”
„Nu umbla pî la cãº pãrãsîte cã acolo-i cuibu nãcuratului.”
„Pînã la botez lasã luminã lîngã pruncu mic, cã dã nu, îl duce nãcuratu cu
iel.”
„Raiu îi o grãdinã mîndrã pã care nici n-o poþ dãscrie.”
„Iadu îi on loc urît inde ºed uoaminii ciie rãi ºi dracii. Acolo tãdauna sã aud
vaiitile celora care or ajuns în iad.”
„Astupã-þ gura cînd cheºti, cã dã nu ai d-a face cu dracu.”
„Cînd înt-on loc inde-s mai mulþ sã face aºe, d-odatã liniºte, sã zîce cã sã naºte
on drac.”
„Dacã noapte te teamã afarã cineva, sã nu ieº pînã ce nu ºtii cã cine îi.”
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„Dacã noapte scîrþîie fîntîna, dracu scoate apã d-acolo.”
„Dacã on drac be dîn apã sfinþîtã sã face duh bun.”
„Sã nu te juri cã t-i spînzura cã dracu te însamnã.”
„Nu umbla p-afarã pînã la cîntatu cocoºului.”
„Nu te culca cu faþa-n sus cã sã culcã dracu pã tine ºi t-i sufoca.”
„Dacã doi uoamini spun acelaº lucru d-odatã, creapã on drac.”
„Dacã sã scuturã on uom aºe dînt-odatã, îl pomineºte nãcuratu.”
„Nu umbla îndãrãt, cã rîde dracu dã tine, iarã Maica Precistã a plînje.”
„Dracu ieºe la mnezu nopþî pîn locuri inde s-o omorît cineva.”
„Pruncii terduþ sã fac duhuri nãcurate.”
„Pelencile pruncului nu le lãsa afarã pãstã noapte, cã sã bagã dracu-n iele.
Dacã le-ai uitat afarã, atunci afumãle nante d-a le duce înlontru.”
„Nu lãsa pruncu mic sîngur. Dacã tã trabã sã meri d-îngã iel, pune o mãturã
uã on cuþît lîngã iel.”
„Cînd tunã, Sîntilie împuºcã dracii.”
„Cînd tunã ºi fuljerã nu te ascunde lîngã pom, cã acolo traje ºi dracu.”
„Cînd tunã ºi fuljerã nu lãsa mîþa uã cînile în casã, cã sã bagã dracu-n iele.”
„Fã sãmnu crucii pã pomu sub care te culci.”
„Dumnezo trãzneºte în ciie în care s-or ascuns dracii. Da sufletu lor îl ie ºi-l
duce în rai.”
„Nu durmi cu fereºtile dãºtisã cã sã bagã duhurile cile nãcurate în casã.”
„Dacã la Boboteazã îþ sfinþãºti casa on an ieºti pãzît dã cile rele.”
„În noapte dã cãtã Boboteazã ºi înjerii pot face orice vreu ii.”
„La cine-i slab dã înjeri nu-i mãrg bine lucrurile.”
„A cui înjer îi tare, n-are hãbarã.”
„Cine vorbeºte în vis cu înjeri, acila are nãcazuri mari.”
„Dacã te vez cu aripi în vis, asta însamnã nãcaz.”
„Dã dracu aºe poþ sã te schepi dacã-l sudui dã cruce.”
„Dacã þî sã pare c-on lucru nu-i curat, scopeºte jos, fã-þ cruce ºi zî:”Doamne,
ajutã!””
„Nu lua la tine uou pãrãsît, cã nu-i lucru curat.”
„Nu scrîºni dîn dinþ, cã sã bucurã dracu.”
„Cînd treci pãst-o apã, fãþ cruce, sã nu te tragã dracu-n apã.”

Proverbe ºi zicãtori
„Îi arde dracului tãmîie.”
„Îl are pã dracu-n jeb.”
„Cere p-on lucru cît dracu pã tatã-so.”
„O dãzlegat sacu º-o vãzut pã dracu.”
„Îl baj pã dracu-n casã cu muzîcanþî, ºi nu-l poþ scoate nici cu o miie dã popi.”
„Face pã dracu-n patru.”
„O-mbrãcat chimeºe dracului.”
„A zdrãviet dracu cînd s-o nãscut.”
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„Atîta l-o lãudat pînã ce i-or crescut coarne.”
„Îl traje pã dracu dã coadã.”
„Trãieºte ca dracu-n popã.”
„Umblã cu cruce la tept ºi cu inima la dracu.”
„Auru-i uãtiu dracului.”
„L-o vîndut pã dracu ºi u-o cumpãrat pã mîne-sa.”
„O dat dã dracu.”
„Îi dracu gol.”
„Banu-i lucru nãcuratului.”
„Prunci-s dracu gol.”
„Cine n-o vãzut pã dracu sã sã uite la tine.”
„Cine nu-l coatã pã dracu, dã pãstã iel.”
„Cine sã joacã cu dracu dã pãstã iel.”
„Cum îi dracu, aºe-i ºi tatã-so.”
„Dãcît sãrac, mai bine drac.”
„Dracu cînd o-mbãtrînit s-o cãlugãrit.”
„Dracu nu-i aºe dã negru pã cum îl vezi.”
„Dracu zace-n inima prostului.”
„Fã-te frate ºi cu dracu pînã treci podu.”
„Muiere are gîndu nãcuratului.”
„Muiere-l judecã pã dracu ºi-l scoate dãtor.”
„Fuje ca dracu dã tãmîie.”
„Haba-i uomu cît gardu, dacã minte ii la dracu.”
„I-o terdut dracu mãsura.”
„Muiere-i dracu, numa coarnile-i lipsãsc.”
„Nici iel ca dracu, da nici dracu ca iel.”
„Nu poþ fi cu nãcuratu-n jeb ºi cu inima în Rai.”
„Uomu sãrac îi al doile drac.”
„Pã dracu la cruce nu-l poþ duce.”
„Pã dracu sã nu-l vez, da nicii iel sã nu te vadã.”
„Pã uomu rãu nicii nãcuratu nu-l vre.”
„L-o apucat pã dracu dã coarne.”
„S-o spînzurat ca dracu-n cînepã.”
„S-o suit dracu pã casã.”
„ª-o rupt dracu opincile.”
„Trãiesc ca fraþî ºi sã plac ca dracii.”
„Inde baba face, dracu nu mai dãsface.”
„Inde-i muiere-n casã, dracu-l nu mai are dã fãcut nimic.”
„Vãzut-ai v-on drac popã?”
„Zestre tãte le astupã, ºi pã dracu-l þucã.”
„Dracu nu doarme.”
„Dracu nu face besericã.”
„ªede ca dracu-n spini.”
„Vorbeºti dã dracu ºi uitã-l.”
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„Mic ca macu ºi iute ca dracu.”
„Pruncu ºi dã drac, tã mîndru-i.”
„Sãrac, ca dracu.”
„Iute, ca dracu.”
„Cum îi dracu aºe-i ºi tãmîie.”
„O dat brîncã cu dracu.”
„Na, drace!”
„Iaca, dracu udã pragu.”
„Dracu sã te ducã.”
„La gurã-i place, la fund, na, drace!”
„La dracu pã uscat.”
„Mere ca dracu-n popã.”
„ªede ca dracu pã bani.”
„Cîþ draci în iad, ºi mai mult cu unu.”
„Atîta be pînã ce stã dracu pup.”
„Îi dracu la icoane.”
„Numa nu-i lucru curat.”
„Dîn drac, drac sã face.”
„Ducã-sã pustiii!”
„L-o dus Zbenga.”
„Ducã-l Mamonii!”
„Rîde uom dã uom ºi dracu dã noi.”
„Îi a dracului.”
„Trãieºte ca-n sînu lui Avram.”
„S-o uãrtãcit cu Zbenga.”
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Elena Rodica Colta

Petrecerile de femei – reminiscenþe
ale unor vechi mistere
ale bãtrânei Europe
Este deja un lucru cunoscut cã cercetãrile etnologice nu se pot opri la simpla
inventariere a tradiþiilor unui popor, pentru cã acesta nu a trãit niciodatã într-o
izolare perfectã, oricât de închise au fost comunitãþile tradiþionale þãrãneºti în
trecut. O dovadã a contactelor culturale sunt tocmai similaritãþile de tradiþii ºi
chiar anumite repertorii de elemente populare, reprezentãri, obiceiuri, care la
o cercetare se dovedesc comune mai multor popoare, fie datoritã aceluiaºi strat
arhaic, precreºtin, fie datoritã anumitor interferenþe ºi preluãri intervenite în
urma convieþuirii îndelungate a unor popoare într-un teritoriu, în cazul nostru,
Europa Centralã.
Referindu-se la aceastã modalitate de abordare a tradiþiilor, Petru Caraman,
unul dintre cei mai prestigioºi comparatiºti români din trecut, susþinea cã „doar
juxtapunând faptele etnografice româneºti cu cele ale altor naþiuni ºi
analizându-le ne vom lãmuri în ce mãsurã ne apropiem sau ne depãrtãm de
alte popoare, dând progresiv la ivealã ceea ce avem comun sau necomun cu
ele.” 1
Desigur cã interpretarea acestor elemente comune necesitã multã prudenþã
ºi o bunã cunoaºtere a moºtenirii culturale tradiþionale, pentru a nu atribui unor
eventuale preluãri o vechime nemeritatã sau, dimpotrivã, pentru a nu taxa drept
o simplã influenþã, unele practici care au în spate stratul precreºtin.
Pornind de la aceste premise, ne-am propus sã analizãm un asemenea obicei
ce pare sã coboare spre straturile pãgâne, ºi anume cel al „petrecerilor de femei”,
înregistrat pe un areal larg european, care îi include atât pe români ºi sârbi, cât
ºi pe ºocaþi, bunevaþi, ucraineni, ruºi, maghiari, slovaci, cehi, moravi, ºi germani,
semn cã într-un trecut greu de precizat aceastã practicã ritualicã a excesului a
fost una generalã.
În ciuda denumirilor diferite, petrecerea femeilor s-a þinut la toate aceste
neamuri, într-o singurã zi din an, la o anumitã „datã ” – noaptea de Boboteazã ºi
ziua de Sf. Ion sau lunea de la începutul postului la românii din Moldova ºi
sârbi, Duminica Tomii la ucrainieni ºi ruºi – adicã într-un interval de timp de
curãþare sau de dinaintea curãþãrii sufletului ºi trupului prin post ºi rugãciune,
înscriindu-se din acest punct de vedere, dupã Marcel Mauss,2 în seria riturilor
de purificare.
Din perspectiva lui Gluckman practicile semnificative sãvârºite în timpul
acestor petreceri s-ar putea înscrie în grupul riturilor de rãzvrãtire care rãstoar-

58

IZVORUL

nã temporar ordinea, în cazul acesta cea a societãþii patriarhale, pentru a o
restabili mai bine.3
Înainte de a trece însã la alte interpretãri sã vedem, concret, cum s-a desfãºurat acest obicei la români, etnie care ne intereseazã în mod special în aceastã
lucrare.
În tradiþia româneascã, acest gen de petrecere s-a conservat în trei forme
diferite, dar care au în esenþã aceeaºi finalitate. O primã formã ºi cea mai lungã
ca duratã este atestatã în sud-estul României (Ialomiþa, Constanþa, Buzãu) sub
numele de Iordãnitul femeilor, Tontoroiul femeilor sau Ziua Femeilor ºi are
loc în noaptea ºi în ziua de Sf. Ion (7 ian.).
Ion Ghinoiu defineºte Iordãnitul femeilor, pe care îl asociazã cu anticele
manifestãri dionisiace, drept „o petrecere zgomotoasã, cu manifestãri orgiastice
a femeilor mãritate.” 4
Tot el, pornind de la rãspunsurile primite la chestionarele lui Hasdeu, descrie
desfãºurarea acestui obicei, în felul urmãtor: „Femeile se adunau în cete de 7–
30 de persoane la o gazdã unde aduceau alimente (ouã, fãinã, carne) ºi
bãuturã. Dupã ce beau ºi mâncau din belºug, spunând cã se iordãnesc, cântau,
jucau, chiuiau, iar dimineaþa ieºeau pe drum, unde ridicau în sus bãrbaþii
ieºiþi întâmplãtor în cale ºi îi duceau la râu sau la lac, ameninþându-i cã îi
aruncã în apã dacã nu se rãscumpãrã cu un dar, de obicei o vadrã de vin. Se
urcau mai multe pe o grapã trasã de celelalte femei, mergeau prin case ºi
stropeau cu apã pe cei întâlniþi etc. De ziua femeilor normele de bunã cuviinþã
ale satului tradiþional erau abolite iar excesele de bãuturã ºi petrecerile peste
mãsurã tolerate. Femeile se considerau în aceastã zi mai tari decât bãrbaþii ºi
cu mai multe drepturi decât aceºtia: lipseau de acasã, chefuiau, fãceau ce îºi
doreau, se distrau, fãrã sã dea cuiva socotealã.” 5
În Dobrogea scenariul a fost foarte asemãnãtor cu cel din Ialomiþa ºi Buzãu:
„A doua zi de Sf. Ioan, toate femeile din sat se adunã la o babã mai bãtrânã ºi
prin consimþãmânt liber intrã sub comanda ei. În acea zi se duc la locuinþa
babei «ºef» cu de-ale mâncãrii, unde se ospãteazã bine ºi apoi pleacã prin sat în
chiote ºi hãrmãlaie mare. Baba merge înainte ºi are în mânã o cârjã. Convoiul
întreg este urmat de muzicanþi, în cazul nostru de cimpoieri, ºi se îndreaptã
spre mijlocul satului, unde fac horã mare. Se întâmplã tot în acest timp un fapt
cu totul interesant: în dupã-amiaza acelei zile, cu greu vei gãsi bãrbaþi în sat,
circulând pe uliþe. Cine e prins este judecat de baba-ºef ºi condamnat la x
kilograme de þuicã sau vin. Dacã cineva nu se supune sentinþei pronunþate, i se
ia cãciula sau este dezbrãcat în pielea goalã”.6
În ciuda unor diferenþe de desfãºurare, cel puþin în partea în care are loc
petrecerea propriu-zisã, obiceiul românesc al Iordãnitului femeilor are foarte
multe elemente comune cu petrecerile de femei de la sârbi.
Un „Iordãnit”, mult simplificat, este ºi cel din comuna Pantelimon, cunoscut
sub numele de „Babindirul”. ªi acesta se þine de Sf. Ion, însã dupã calendarul
vechi.7
Desfãºuratã în ultima vreme la restaurant, „petrecerea femeilor cãsãtorite”
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din Pantelimon, conservã încã, în memorie, secvenþe din forma arhaicã a acestui obicei: „Bãrbatul dacã intrã îl dezbrãcãm, pânã cum l-a fãcut mãsa”.8
Revenind însã la scenariul Iordãnitului de odinioarã, celelalte elemente
comportamentale, diurne, consumate pe uliþele satului, se regãsesc ºi în
petrecerile femeieºti urcainene ºi ruseºti, care se þin de Sf. Toma9, unde potrivit
tradiþiei „femeile ies pe stradã, bând ºi cântând iar bãrbaþii pe care îi prind îi
elibereazã doar dacã plãtesc. În unele sate mai izolate femeile dezlãnþuite nu
se sfiau sã tragã dupã bãrbaþii care se încumetau sã iasã pe uliþã ºi pantalonii.”10
A doua variantã de petrecere a femeilor este proprie nordului Moldovei.
Faþã de prima formã de petrecere, aceasta are loc în cu totul alt timp, ºi anume
în cea de a doua zi a Filipilor de iarnã, care cade luni, la Lãsata Secului de Postul
Mare, ca ºi la sârbi.
Conform tradiþiei, în aceastã zi nu lucreazã nimeni, nelucratul fiind þinut pentru
„Filipia”. Se spunea cã femeia (Filipia) e rea, pentru cã a trecut bãrbatul înaintea
ei.
Potrivit rãspunsurilor primite de Th. D. Speranþia în 1907, la chestionarul de
sãrbãtori pãgâneºti, „femeile cinstesc mult aceastã sãrbãtoare, bând rachiu la
cârciumã, spunând cã cinstesc pe femeie (Filipia), pentru ca sã le creascã
cânepa peste an.” 11
Cum vedem, în satele din nordul Moldovei, femeile petrec, ca ºi la sârbi, în
prima luni de Lãsata Secului, însã asocierea petrecerii ºi nelucrul, cu creºterea
cânepii, o apropie de „farºangul femeilor” din tradiþiile slovãceºti.
În sfârºit a treia variantã de petrecere, cunoscutã sub numele de Ciurica,
este proprie ºesului dunãrean, fiind atestatã în trecut în fosul judeþ Vlaºca. Faþã
de toate celelalte variante, aceasta este plasatã temporal în luna iulie ºi se þinea
pentru vite ºi pentru boli (Bârseºti, Olt).
Caracterizatã de Gheorghe Vrabie drept „petrecere burlescã”, Ciurica se
suprapune în unele zone, cum este Prahova, peste Iordãnitul femeilor.
Acelaºi Th. Speranþia ne informeazã, pe baza rãspunsurilor primite din satul
Gogeasca (Prahova), cã aici „nevestele zic cã aceasta este ziua lor, ºi în acestã
zi, oamenii o cam ºterg de acasã de teama ca nu cumva sã-i ia la trei minute
din nimic” .
În localitatea Buºteni (Prahova) circula expresia „Nu þi-e fricã de Ciuricã?”,
imaginarul colectiv reprezentându-ºi Ciurica printr-o „femeie rea care îºi bate
bãrbatul”.
Conform tradiþiei din Buºteni, odinioarã, de Sf. Ion se adunau mai multe femei
ºi dupã ieºirea din bisericã cereau fiecãrui bãrbat câte o „iordãnealã”, câte o
sumã de bani, dupã putere, cu care seara se adunau la un loc ºi fãceau chef
(petrecere cu mâncare, bãuturã ºi lãutari) numai între ele, fãrã bãrbaþi. Aceºtia
le lãsau în pace de teama Ciuricãi”12.
Din simpla descriere a tuturor acestor forme de petreceri este evident cã ele
au avut o motivaþie mult mai profundã decât nevoia de distracþie sau de purificare
prin exces.
ªi aceasta cu atât mai mult, cu cât toate exemplele pe care le-am oferit,
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reprezintã variante ale aceluiaºi obicei arhaic, cu semnificaþii rituale precise,
de largã circulaþie într-un timp îndepãrtat.
În favoarea unei origini arhaice pledeazã ºi etnologa slovacã Katarina
Javorova, care gãseºte rãdãcinile acestui obicei în mitologia greco-romanã.
Fãrã a ne opri la mitologia greaco–romanã, care s-a cristalizat ºi ea pe un strat
cultural mai vechi, ne propunem sã încercãm sã clarificãm rostul acestui obicei,
pe care aceeaºi Katarina Javorova îl descoperã practicat în secolele XVII-XVIII
ºi de cãtre portughezi, francezi, spanioli, islandezi.13
Comparând diferitele variante de petrecere, ca mod de desfãºurare ritualizatã,
constatãm cã în fiecare din acestea au supravieþuit în timp anumite rudimente
ale unor rituri, care aveau, potrivit gândirii mitico-magice a grupului ce le
performa, o anumitã finalitate.
Revena, adicã petrecerea sârboaicelor, prin obsesiile sexuale conservate în
gesticã, este impregnatã de un funcþionalism propriu societãþilor primitive, în
care exhibiþiile sexuale teatralizate vizau, prin similitudine ºi magie de contact
(atingere, frecare), fecunditatea.
Jocul popular al bãrbieritului, la origine un rit de iniþiere masculin, integrat în
petrecerile femeilor, este utilizat ca o formã de „desfacere” a funcþiei bãrbatului,
în acest demers de abolire a ordinii patriarhale.
Cât priveºte modul de desfãºurare al Iordãnitului, acesta se desfãºoarã în
douã locaþii, prima parte reprezentând petrecerea, în casã, iar a doua parte, în
care au loc întreceri, pe uliþele satului. Ieºirea în stradã, însoþitã de rãsturnarea
ordinii patriarhale ºi de instituirea femeii ca „mai tare decât un bãrbat”, pe
care am întâlnit-o ºi la ucraineni ºi la ruºi, reprezintã aºa cum vom vedea mai
târziu, o formã comportamentalã ce vine dintr-un strat arhaic, pãgân.
Dincolo de aceste reminiscenþe, ce ne permit sã reconstituim, din secvenþe,
pãrþi din forma iniþialã de desfãºurare a obiceiului, existã în toate variantele de
petrecere acea sumã de elemente comune, extrem de importante, care alãturi
de motivaþie („femeile se considerau în aceastã zi mai tari decât bãrbaþii ºi cu
mai multe drepturi decât aceºtia”), ne trimit spre un arhetip.
Sã detaliem.
Un prim element comun tradiþiilor tuturor etniilor menþionate este chiar
petrecerea propriu-zisã, însoþitã în toate cazurile de ospãþ în care se mãnâncã,
se bea excesiv ºi se spun lucruri deocheate.
Participarea la petrecere reprezintã în toate cazurile o formã de coeziune a
grupului, acea confrerie a femeilor, în care, pentru a fi acceptatã trebuia sã fii
femeie mãritatã, sã participi cu alimente ºi sã iei parte la consumul colectiv.
Al doilea element comun, identificabil în aceste petreceri femeieºti, la toate
etniile, este excesul, marcat de însãºi durata ospãþului în timp, fiindcã pe tot
parcursul petrecerii, adicã vreme de mai multe ore, femeile consumau din
abundenþã diferite alimente ºi beau, or simpla aceastã cantitate a alimentelor
îngurgitate echivaleazã cu o încãlcare a limitelor consumului impuse de cotidian.14
S. Freud considera acest tip de petrecere cu ospãþ ca fiind un exces poruncit,
fiindcã dupã el, orice sãrbãtoare cuprindea în sine o vocaþie orgiasticã.15
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La rândul sãu, Mircea Eliade explica caracterul orgiastic al acestor petreceri
cu ospãþ „prin necesitatea abolirii periodice a normelor care conduc existenþa
profanã, cu alte cuvinte, prin necesitatea de a suspenda legea care apasã ca o
greutate moartã asupra obiceiurilor ºi de a reintegra starea de spontaneitate
absolutã”.16
În sfârºit, ultimul element comun, este faptul cã acest exces ritualizat –
considerat necesar, motiv pentru cã el reprezintã de altfel o parte importantã
din scenariu – pare sã aibã o finalitate purificatoare.
Diferitele forme de exhibiþie teatralizatã, care iniþial au constituit un rit de
fertilitate, ºi-au schimbat în timp menirea, devenind un mijloc de a produce o
odihnã a trupului ºi a sufletului. Procedeul îl gãsim în antichitate la greci ºi el
implicã chiar un anumit katharsis, adicã o purificare a pasiunilor, o curãþare ºi o
transformare a lor în înclinãri virtuoase.
Acest schelet comun, ne îndreptãþeºte sã credem cã toate variantele
petrecerilor de femei, care implicã secrete ºi iniþieri, refac, mai mult sau mai
puþin complet, un vechi scenariu, ce ne trimite cu gândul la cultura vechii
Europe matriarhale.17
Fãrã a coborî atât de adânc în timp, Gheorghe Vrabie a sesizat ºi el caracterul
sãrbãtorii, ca fiind unul de vârstã ºi sex, considerând-o ca o „sãrbãtoare a femeilor
cãsãtorite”.
Maria Gimbutas18, referindu-se însã la arhaica religie europeanã construitã
pe cultul zeitãþilor feminine, considerã cã aceasta a supravieþuit parþial, fiind
transmisã pe duratã lungã de bunica ºi mama familiei.
Dacã acest lucru este adevãrat înseamnã, cã aceastã confrerie a femeilor din
zilele noastre, care se adunã anual, ºi care îºi îngãduie anumite libertãþi rituale,
ca rudimente dintr-un mister uitat, reprezintã o supravieþuire a vechilor societãþi
secrete feminine, acele Weiberbünde, cum le numeºte Mircea Eliade, cu
aderenþe într-un trecut foarte îndepãrtat matriarhal.
Referindu-se de altfel la arhaicele societãþi secrete feminine, Eliade recunoaºte
urmele misterelor practicate de acestea, ca fiind conservate în anumite tradiþii
ale Europei.
În acest sens, citându-l pe antropologul vienez Richard Wolfram, el
menþioneazã un obicei al femeilor din satele de la nord de Schleswig: „La vestea
naºterii unui copil, femeile din sat se comportã ca niºte nebune: se îndreaptã
spre casa celei care a nãscut, dansând ºi þipând; dacã întâlnesc bãrbaþi, le
smulg pãlãriile ºi le umplu cu balegã; dacã întâlnesc o cãruþã, o fac bucãþi ºi
dau drumul calului (se ghiceºte aici reacþia femininã împotriva muncii
bãrbaþilor). Când toate femeile s-au adunat la casa celei care a nãscut, începe
o cursã freneticã prin sat: femeile aleargã în grup ca menadele, urlã, strigã
urale, pãtrund prin case, beau ºi mãnâncã tot ce gãsesc, dacã întâlnesc bãrbaþi,
îi obligã sã danseze.” 19
Recunoaºtem cu surprindere aici, motivaþii ºi forme de comportament pe
care le regãsim ºi în obiceiul românesc al Iordãnitului femeilor.
Tot pentru a demonstra prezenþa unui posibil inventar arhaic de
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comportamente feminine, ce ne trimit spre mistere, Eliade mai preia de la Richard
Wolfram, o informaþie transmisã de un cãlugãr, referitoare la un obicei, atestat
în secolul al XIII-lea în Danemarca, care se desfãºura în casa femeii ce a nãscut:
„Femeile se adunau la cea care a nãscut ºi confecþionau, urlând ºi cântând,
un manechin din paie pe care-l botezau Boul. Douã femei îl luau între ele ºi,
cu gesturi lascive, dansau cu el. La sfârºit strigau: Sã se cânte pentru Bou! O
femeie începea sã cânte cu voce joasã ºi rãguºitã, pronunþând cuvinte
teribile.” 20
Eliade considerã ritualul mai complex iar dialogul cu Boul ca având un sens
de mister.21
ªi de data aceasta, în modul de utilizare, din timpul dansului lasciv, al
manechinul de paie construit de femeile din Danemarca veacului al XIII-lea,
gãsim unele asemãnãri cu gesturile de frecare ºi mângâiere a manechinului
reprezentând bãrbatul din Revena, semn incontestabil cã atât obiceiurile nordice
legate de secretul maternitãþii, cât ºi petrecerile de femei, în care pentru un
timp limitat vechea ordine matriarhalã este reinstituitã, au o origine comunã.
Într-adevãr, sintetizând putem spune cã petrecerile de femei care mai erau
încã practicate în satele din Europa Centralã în urmã cu 50 de ani, sunt
reminiscenþe ale unui vechi cult al femeii, fiindcã gestica ºi comportamentul în
aparenþã obscen al performerelor, din toate variantele prezentate, au de fapt o
semnificaþie mult mai profundã, ritualã, ce trebuie pusã în legãturã cu misterul
naºterii ºi al sexualitãþii – mister determinat nu atât de fenomenul natural al
naºterii cât de revelaþia sacralitãþii feminine, adicã de percepþia solidaritãþii
mistice care existã între viaþã, femeie, naturã ºi divinitate.
Eliade a omis însã din acest circuit, un element: legãtura dintre viaþã, femeie
ºi moarte. Sã nu uitãm cã nou-nãscuþii vin din „tãrâmul strãmoºilor” ºi cã naºterea,
la fel ca ºi moartea, implicã deschiderea urmatã de închiderea coridorului de
trecere între cele douã lumi.
Dupã unii antropologi, lumea ºi alteritatea (lumea de dincolo) sunt într-un
raport interior-exterior, al cãrui model este însuºi trupul femeii. Din acest punct
de vedere, sexul este asociat în mod intim morþii. Fertilitatea însãºi este într-o
relaþie directã cu lumea morþilor, Caii lui Sân-Toader nefiind altceva decât spirite
ale morþilor, care ies din mormânt, sunt hipersexuali, omoarã ºi violeazã femeile,
dar aduc prosperitate celor vii.22
Ideea este una veche, Dumezil semnalând cu multã vreme înainte legãtura
cailor, ca ºi a majoritãþii mãºtilor animaliere, cu femeile. El vorbeºte chiar despre
corporaþii magice cu rol de iniþiere23, care practicã o violenþã sexualã în cursul
unor ritualuri.
Aceastã relaþie fecunditate–moarte, a fost ºi ea activatã prin rituri speciale de
societãþile secrete de femei, din care rudimente s-au conservat într-o formã rarã
de petrecere, identificatã într-o singurã localitate cu populaþie româneascã din
Ungaria, ºi anume în satul Micherechi.
Femeile din aceastã localitate obiºnuiau sã þinã, odinioarã, în prima luni dupã
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Duminica Tomii, de Paºtile Morþilor, „pãºtiþãle”. Chiar dacã aceastã întâlnire a
femeilor ne trimite cu gândul la un cult al morþilor, în modul de desfãºurare a
obiceiului recunoaºtem anumite elemente ce amintesc de petrecerile prezentate anterior. ªi aici femeile se adunau dimineaþa la o casã ºi beau þuicã. Bãrbaþii
nu aveau voie sã participe. Erau admiºi numai 2–3 vârstnici (bãrbaþi care nu mai
erau bãrbaþi, care nu mai concurau femeia ca autoritate), pe post de paharnici.
În timp ce beau, femeile rosteau urmãtoarele cuvinte : „Doamne, iartã-i pã
morþ ºi-i hodineºte ºi ne trãieºte pã noi.” Puterea cuvintelor restabileºte anual
circuitul moarte–viaþã, intermediat de femeie prin misterul naºterii.

Micherecheni în anii 1960

Micherecheni în anii 1940
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Aceastã revelaþie, considerã Mircea Eliade, este una de ordin transpersonal:
de aceea se exprimã în simboluri ºi se actualizeazã în ritualuri.
Desigur cã vechile confrerii feminine au dispãrut încetul cu încetul, la fel
cum au avut loc nu numai masive pierderi, ci ºi anumite ajustãri ale acestor
tradiþii ale misterelor.
Petrecerile de femei, la care ne-am referit, reprezintã în acest sens unele
dintre ultimele exemple de reuniuni secrete comportând rituri orgiastice, adicã
ceremonii legate de misterul fecunditãþii, care leagã cele douã lumi.
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Irina Garami

Culesul viei la Sãcal
Pînã în anul 1945, viticulturã, pomiculturã nu a existat în sat. Ordinul numãrul
600/1945, emis de Guvernul Provizoriu Naþional de la Debrecen, a fãcut posibilã
desfiinþarea proprietãþilor domneºti ºi împãrþirea pãmînturilor.
Pentru împãrþirea pãmînturilor din sat s-a format o comisie, în frunte cu Tóth
András. Potrivit hotãrîrii sãtenilor cu aceastã ocazie s-a propus comisiei formarea
unei vii. În acest scop, adicã pentru a exista în sat viticulturã, în primul rînd vie,
din moºia lui Mártonffy Barna s-a împãrþit între cei cca. 150 de locuitori ai comunei
un teritoriu cu o suprafaþã de 400 m pãtraþi.
Înainte de aceasta, doar în grãdinile sãcãlenilor erau pomi, mai ales pruni,
viºini, nuci. Viþã-de-vie nu se prea cultiva. Creºteau niºte butuci în faþa caselor,
în curte, drept umbrar. Prin urmare locuitorii nu au avut cunoºtinþele necesare
ºi nici experienþe suficiente în cultivarea viþei-de-vie. Astfel cultivarea începuse
fãrã tradiþii. Pentru plantare au fost aduse din satele învecinate coarde de vie de
tot felul.
Despre plantarea viþei-de-vie informatorii au povestit urmãtoarele:
„În primul an am plantat pã un teritoriu mai mic. Am fãcut ºiruri pentru
butuci, în jumãtatea teritoriului am format umbrar de viþã. În amîndouã
capetele or fost pomi.”
„Plantarea o fãceau foarte simplu. Cu un sfredel ºi cu un resteu fãceam o
gaurã la o distanþã de 80–100 cm. Puneam în fiecare gaurã o coardã de vie, le
udam puþin ºi înfundam gaura bãtînd pãmîntul cu piciorul sau cu mãciuca.
Plantarea se fãcea primãvara, cînd coardele de viþã, nu erau încolþite ºi dupã
ce butucul era tuns.
„Era mult lucru în vie. Cînd butucul o crescut, la fiecare butuc bãgam on
par. De par legam loazele, crengile, mlãdiþele crescute pe butuc. Cîrceii trebuiau
culeºi mereu.”
„Pãmîntul dintre ºiruri era sãpat de mai multe ori. Butucul toamna era
astupat la rãdãcinã cu pãmînt ºi cu frunze. Primãvara era destupat. Între
rîndurile de umbrar de viþã erau semãnate diferite plante, ca: burgandãi, fasole,
varzã.”
Fazele de lucru, aºa cum îºi amintesc oamenii, au fost urmãtoarele:
„Primãvara am început cu destupatul butucului, urma tunsul, tãiatul
crengilor, dupã încolþire legarea loazelor, sulfatarea, culesul, astuparea
butucului.” (Dintre aceste faze unele se repetau, de ex. sulfatarea ºi ruperea
cîrceilor.)
Cu timpul, sãtenii s-au deprins cu meºteºugul cultivãrii viþei-de-vie. Au
observat cã tunsul, tãiatul coardelor de vie cere mare atenþie. Aºa îmi spuneau
cã: „coardele de viþã au fost tunse scurt, pe douã ochiuri”. Unul de la altul ºi din
cãrþi au învãþat metodele ºi felurile de sulfatare. În via din Sãcal au fost rãspîndite
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ºi cultivate urmãtoarele soiuri de struguri: Kadarka, Ezerjó, Hárslevelû, Ottelo,
Noa.
Lunile septembrie ºi octombrie erau lunile culesului. Strugurii erau culeºi
de membrii familiei, dar le veneau în ajutor ºi vecinii, rudele invitate ºi prietenii.
Însã, înainte de cules trebuiau pregãtite „hîrdãurile de vin” ºi toate uneltele de
lucru necesare: coºurile, maºina de mãcinat, teascul º.a.m.d. Neavînd nici cramã,
nici pivniþã, dupã cules, prelucrarea strugurilor se fãcea acasã în curte, „în ocol”.
În ziua culesului, coºurile în care strîngeau strugurii erau duse la vie cu carul.
„Lucraºii” mergeau pe jos. Ajungînd la vie, fiecare ºi-a luat un ºir ºi a început sã
culeagã ciorchinii de pe butuci. Strugurii culeºi erau strînºi în coºuri ºi erau
transportaþi acasã. Ciorchinii de struguri nu erau separaþi dupã soi ºi dupã culoare.
Toate soiurile se strîngeau ºi se mãcinau împreunã, aºa „învãluit”. Pentru
„lucraºi” se serveau la masã verde „colaci” ºi bãuturã. „Colacul gol, proaspãt,
mîncat cu struguri în ziua culesului e cel mai bun!”
Dupã terminarea culesului, toþi „lucraºii” erau invitaþi la o masã comunã. De
obicei se pregãtea tocanã de „vaie” (oaie).
„La noi szüretu fãrã tocanã de vaie e ca mireasa fãrã ºlaier (voal de mireasã).
Tocanã de vaie nu se fierbe în tãtã zî! Nici ºlaierul nu-l poartã mireasa în tãtã
zî!”
Dupã-masã urma prelucrarea strugurilor.
„Mãcinatul ºi presarea o fac bãrbaþii. Cîndva, la început, pînã nu aveam
maºini toate lucrurile le fãceam cu mîna.”
„Puneam strugurii într-o straiþã ºi presam într-o oalã sau într-un vas mare,
pînã ieºea din struguri zama. Cine avea mai mulþi struguri îi punea într-un
hîrdãu special, gãurit la fund ºi cineva cãlca cu piciorul, zama curgea pe gaurã.”
„Zama” primitã dupã presare o puneau în hîrdãuu de vin. Dupã trei
sãptãmîni de clocotire – cînd se face vin – lichidul devine curat, limpede.
Lichidul curat (vinul) se pune în hîrdãul de vin în care va fi rezervat.
„La început am avut niºte demijoane. N-am avut loc unde ºi le þinem. Am ºi
pãþit odatã. Tot am amînat gustarea pe urmã am aflat cã iaga s-o spart. Aºa e:
fiecare om învaþã din paguba sa!”
Vinul produs a fost consumat în familie, de rude, de prieteni. Livada, via din
sat, ca vie, a funcþionat pînã-n anii 1970, cînd pãmînturilor li s-a dat o altã
destinaþie. În prezent numai locul se numeºte „szõlõskert”. În comunitate circulã
însã ºi acum povestiri legate de vin. Prezentãm o asemenea povestire, auzitã
de la Maria Laczkó (nãscutã Isai).
„Cînd tãte lucrurile s-o gãtat pe cîmp, bãtrînii îºi petreceau timpul cu tãniãzlit
ºi sã jucau d-a cãrþile. Aºa era ºi în zua cînd vine la noi unchiu Broscoi, fratele
li tata bun ºi un vecin. Ii tri inºi ºideu la masã cu pipa-n gurã ºi sã jucau. Dupã
un timp era aºa fum care s-o putut tãia.
– Mãi Imre, zîce maica bunã. Duceþi-vã afarã d-aice în chindã sau în
chinduþã. Nu vezi cã nu videm de fum?!
– Noa, bine, merem atunce în chinduþã. Cîte-odatã bunicu se mai întorce în
chindã ºi se uita înlontru. De cîte ori vine era mai vigan ºi ne spune ceva-ceva.
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Pe cînd era vreme de plecare s-o dus maica bunã ºi vadã cã sã îndãluiesc
sau nu bãtrînii.
Ne povestea maica bunã cã unchiu Broscoi n-o putut sã steie sus or cum o
prãbãlit. Vecinu cînd o vãzut pe maica bunã s-o dat la horit, ºi hore „De-ar fi
mîndra-n deal la cruce...”. I-am jurat ºi i-am suduit întrebînd:
– Ce-i cu voi? Ii numai rîdeau!
– Noa, nu-i bai, oi ºti io dîr ce au aºe voie bunã! Maica bunã s-o dus în
cãmarã sã spioneze lucrurile. S-o uitat la butoaiele de vin ºi la hîrdãu dar nu
s-o vãzut nimic, o gãsit toate lucrurile la rînd. Dar tot s-o gîndit. Ceva nu-i
bine. În altã zi s-o dus iarã în cãmarã. Uitîndu-se afarã, vede cã tata bun mere
în cãmãruþã. De vãzut n-o vãzut nimica dar o simþit mirosul vinului. ªi ce-o
aflat, un fir de trestie. S-o gîndit, oare de inde are miros de vin. Cînd s-o uitat la
pãmînt o vãzut niºte stropuri înaintea unui sac, în care era tenti fãrîmat. Sacul
era dezlegat ºi cucuruzul era aranjat. Cînd o bãgat mîna în sac o gãsit iaga cu
vin. De bucurie a strigat una ºi l-o cotat pe bunicu, cu trestia ºi cu iaga-n mînã.
– Noa! Ai gîndit cã mã poþi celui? Da ce gîndeºti? Aºe trebuie ºi faci?! Ai
început hîrdãul fãrã ºtirea me! N-ai putut aºtepta pînã la Crãciun! se certa
maica bunã cu tata bun.
Maica bunã l-a mai înjurat pe tata bun care se gîndea pe o altã metodã.
Nouã ne zîcea întruna: aºa ceva n-am vãzut ºi n-am ºtiut în viaþa me, cã cu
trestia se poate lua vin din hîrdãu. Oi prãbãli ºi io! Pînã acuma º-aºe ºtiam cã
firu de trestie împuns în pãmînt, la locul unde e cîrtiþa goneºte cîrtiþele. Amu
ºtiu cã nu numai cãrþita fuje de glasul trestiei, ci ºi vinul fuje, pe el afarã din
hurdãu dacã îl sug. Videþi! Iarã am învãþat ceva!”
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