


Artur Gorovei (1864–1951) a fost una dintre cele mai importante figuri
ale folcloristicii româneºti. ªi-a închinat viaþa ºi opera cercetãrii tradiþiilor
þãrãnimii, vechilor credinþe, datinilor ºi obiceiurilor, riturilor de trecere etc.,
pe care le-a valorificat în volume de referinþã. În 1898 publicã culegerea
Cimiliturile românilor, cel dintîi corpus de texte al acestei specii, apoi Dati-
nile noastre de naºtere (1909),  Datinile noastre de nuntã (1910), Credinþi ºi super-
stiþii ale poporului român (1915), Descîntecele românilor (1931), Noþiuni de folclor
(1933), Ouãle de Paºti (1937). Fondator ºi director al primei reviste româneºti
de folclor, ªezãtoarea (Fãlticeni 1892–1929). În 1899 a fost ales vicepreºe-
dinte al Societãþii Americane de Folclor din Chicago, iar din 1915 devine
membru corespondent al Academiei Române. Pentru meritele sale deose-
bite, Academia Românã l-a ales membru de onoare în 1940. 

Gheorghe F. Ciauºanu (1889–1953), preot, doctor în teologie ºi profesor
în învãþãmîntul secundar, a fost de asemenea pasionat de folclor ºi de viaþa
literarã a vremii sale. A colaborat la reviste din epocã (Albina, Universul
literar, Renaºterea), a publicat studii teologice ºi versuri. A contribuit la
culegeri de folclor din Vîlcea ºi din Oltenia natalã (publicate în 1928 ºi
1938).  În 1913 a primit Premiul „Vasile Adamachi“ al Academiei Române
pentru volumul Superstiþiile poporului român în asemãnare cu ale altor popoare
vechi ºi nouã, publicat un an mai tîrziu în seria Academia Românã. Din vieaþa
poporului român. Culegere ºi studii. Pusã la index dupã 1944, din cauza
conþinutului ei, lucrarea a rãmas nereeditatã pînã dupã 1990. 

Irina Nicolau (1946–2002) a fost folcloristã, etnolog de profesie, scriitoare
ºi un om de muzeu original. A fost cercetãtor la Institutul de Etnografie
ºi Folclor (1970–1989). Dupã 1990, intrã în echipa cu care pictorul Horia
Bernea va ctitori Muzeul Þãranului Român (1990–2002). A consemnat
mãrturii ale participanþilor la evenimentele din decembrie 1989 în Ne-a
luat valul (1990) ºi Vom muri ºi vom fi liberi (1990). Au urmat multe alte
cãrþi, scrise la o mînã sau la mai multe: Povestea Elisabetei Rizea din Nuc-
ºoara, urmatã de mãrturia lui Cornel Drãgoi (1993), O viaþã, un destin, o icoanã
(2001), Piaþa Universitãþii (1997), Ghidul sãrbãtorilor la români (1998), O stradã
oarecare din Bucureºti (1999), Surîsul lui Harry (1999), Lecþii cu poveºti despre
facerea lumii (2000), Cîteva gînduri despre muzeu, cantitãþi, materialitate ºi
încruciºare/Dosar sentimental (2000), Talmeº balmeº de etnologie ºi multe altele/
Haide, bre! Incursiune subiectivã în lumea aromânilor (2001), Arca lui Noe. Între
neolitic ºi Coca-Cola (2003), Anii ’80 ºi bucureºtenii (2003), Vagabondage dans
les Balkans (2003) etc.

Carmen Mihalache (Huluþã), n. 1969, este etnolog ºi din 1996 lucreazã la
Muzeul Þãranului Român din Bucureºti. A publicat articole ºi studii de
etnologie, istorie oralã sau folclor în presa culturalã ºi în reviste de spe-
cialitate, este coautor a mai multe volume ºi a coordonat o serie de proiecte
culturale dedicate unor comunitãþi locale sau profesionale din mediul rural.
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Notã asupra ediþiei

Deºi a fost eliminat aparatul ºtiinþific originar al celor douã lu-
crãri, transcrierea textului s-a fãcut respectîndu-se formele lo-
cale dialectale ori de grai. Astfel, sub acelaºi cuvînt-cheie se
întîlnesc grafii diferite, precum: blestem–blãstãm, cãmaºã–cãmeºã,
ciori–cioare, reumatism–reomatism, ºarpe–ºerpe, (a) seca–(a) sãca etc.
Inadvertenþele de redactare ºi de punctuaþie au fost îndreptate
tacit.

Credinþele ºi superstiþiile prelucrate dupã cartea lui Gh.F. Cia-
uºanu sînt urmate de iniþialele autorului. 

În completarea textului propriu-zis, volumul de faþã con-
þine un calendar al sãrbãtorilor la care se face referire (pp. 307–309),
precum ºi un glosar de cuvinte cu circulaþie limitatã sau care
au dobîndit astãzi alte sensuri (pp. 311–324). Pentru definiri s-a
apelat la glosarul tipãrit la sfîrºitul cãrþii lui Artur Gorovei ºi la
Partea I a Dicþionarului enciclopedic ilustrat, semnatã de I. Aurel
Candrea, ambele citate în Cuvîntul introductiv. Cuvintele
urmate de asterisc se regãsesc în glosar.

Ediþia de faþã rãmîne îndatoratã dnei Rodica Pandele, pri-
mul lector al textului ºi consilier al îngrijitorilor edi?iei.

EDITURA



Ac

• Ac dacã gãseºti e semn de sfadã.
• Ac dacã gãseºti e a sãrãcie.
• Cînd gãseºti ac cu urechi, îþi face nevasta o fatã; fãrã urechi,

bãiat.
• Ace aflate înfipte în pãmînt sau gard nu este bine a le lua,

cãci se crede cã ele ar fi pline de boale, ºi acel ce le ia se poate
apoi greu bolnãvi, ba chiar poate muri.

• Acul cînd îl dai împrumut sã-l înfigi în ceva, ºi de acolo
sã-l ieie cel cãruia îl împrumuþi, de voieºti a nu te sfãdi cu el.

• Dacã se dã cuiva un ac, apoi e bine a i-l da cu aþã, fiindcã
se zice cã dacã ar fi sufletul aceluia în iad, va fi aþa, de care
trãgîndu-l se va scoate afarã.

• Cînd dai cuiva un ac, sã nu-l azvîrli, cãci cît li-i azvîrli de
departe, atîta are sã-þi moarã un copil de lung*.

• Cine dã acul cu aþã într-însul îºi dã zilele.
• Dacã se împrumutã cuiva un ac, apoi i se dã ºi se ia înapoi

cu aþã, cã-n alt fel ar fi pãcat.
• Sã nu arunci acul cînd þi-l cere cineva, cãci te lungeºti cît

e de la tine pînã la cerãtor.
• Se crede cã nu e bine a da cuiva un ac sau bold, cãci prin

aceasta i s-ar da ºi o antipatie; însã, de necesitate mare ºi spre
a paraliza antipatia, trebuie a împunge cu acul sau boldul acea
persoanã cãreia are sã se deie instrumentul.

• Sã nu te scobeºti cu acul printre dinþi, cãci þi se stricã.
• Femeia sã nu puie acul în cap, pe perini sau prin alte pãrþi,

cãci e semn de prostealã, ºi cu timpul îºi va pierde mintea.
• Acul cu care s-a cusut ceva pentru mort ºi aþa rãmasã se

pun lîngã mort, cãci dacã ar rãmînea în casã ºi ar coase cu el
cineva, apoi i-ar amorþi mînile.
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• Sã nu cîrpeºti haina pe tine fãrã sã þii o scamã în gurã, cã
îþi coºi mintea. (Gh.F.C.)

Acoperãmînt

• Cine trage acoperemîntul (învãlitoarea, aºternutul) cu din-
þii, fiind sub el, acela îmbãtrîneºte degrabã.

Adam

• Odatã cu înºelarea Evei, diavolul, ºtiind viitorul lumii, a
cãutat sã subjuge pe Adam cãutînd sã-l convingã a face zapis.
Adam neºtiind carte, diavolul l-a pus sã-ºi apese chipul palmei
pe o cãrãmidã moale, care, fiind uscatã în urmã, constitui puter-
nicul zapis cu care ocîrmui lumea pînã la venirea Mîntuitorului.

Aguridã

• Ca sã þi se înãcreascã agurida, dã cu chisoiul* cu care ai
pisat-o pe la nasul bãieþilor mici, ºi de acrealã plîng, ºi aºa acrea-
la se oþeteºte.

Ajun

• Cînd dai ceva din casã în ziua de ajun nu-i bine.

Albeaþã

• Sã nu scuipi în fîntînã, în budãi*, cã faci albeaþã.
• Albeaþa la ochi, neînvechitã, se lecuieºte dacã se piseazã zahãr

de gheaþã ºi de cafè, se presurã în ochi º-apoi se pune petecã udã.
• Este „unt de ou“ (însã cine-l poate face?) care vindecã de

tot albeaþa.
• Pentru albeaþã se suflã la vitã scoicã arsã ºi pisatã, iar la

femei se stoarce þîþã la ochi.
• Cuibarul de rîndunicã e bun de pus în ochi pentru albeaþã.

Albie

• Albia sã nu o pui pe foc, cã te c…ci mort.

Albinã

• Cînd în ziua de Stretenie [Întîmpinarea Domnului, 2 februa-
rie] picurã din streºinã, va fi manã la albine.

• Cei ce cresc albine nu dau nimic din casã în ziua Ajunului
Crãciunului, ca albinelor sã le meargã bine ºi sã nu le scape
pe vremea roitului.
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• Spre a avea multã miere de la albine, este bine a le lãsa sã
iasã afarã în ziua de Bunavestire [25 martie] printr-un gîtlan*
de lup; º-apoi ele devin foarte rele, ucid albinele vecinilor ºi
le furã mierea.

• Dacã vei pune o pãpuºã în grãdinã la stupi, nu ai bai de
deocheat.

• Cînd albinele roiesc ºi nu se prind degrabã de un copac
sau altceva, atunci sã stai jos, sã te prinzi cu mînile de iarbã ºi
sã zici: „Cum m-am prins eu cu mînile, aºa sã se prindã albinele
de un copac.“

• Spre a face ca albinele sã roiascã de multe ori pe varã ºi sã
adune miere multã, este bine a frige o þarcã ºi a o pune sub stupi.

• Se crede cã dacã viseazã un om tînãr albine zburînd îi va
merge foarte bine.

• Se crede cã dacã viseazã un om bãtrîn albine zburînd, îi
va arde gospodãria.

• Se crede cã cel ce umblã pe lîngã albine sã nu mãnînce ustu-
roi, c-apoi ele îl muºcã, fiindcã ele nu sufãr mirosul usturoiului.

• Cînd albinele dau nãvalã la urdiniº e semn cã în scurt are
sã ploaie grozav.

• Ca sã-ºi aducã bãrbatul înapoi, femeia unge uºorii* ºi pã-
reþii casei cu miere descîntatã. (Gh.F.C.)

Albinãrel

• Se crede cã paserea numitã albinãrel de aceea ºuierã,
pentru cã i s-a uscat limba ºi vrea ploaie, care apoi ºi urmeazã,
ºi el apoi îºi astîmpãrã setea numai cu apã de ploaie.

Aldãmaº

• Cînd bei aldãmaº, varsã din pãhar oleacã ori varsã pe vitã,
dacã vrei sã ai noroc la ea.

Alexie

• Spre Alexi Bojî, omul lui Dumnezeu [17 martie], cînd ies
juvinile* din pãmînt, se ia o cãþuie*, se pune jar, se pune peste
el tãmîie, se împrejurã casa clãnþãnind din cleºte.

• Înspre seara Sf. Alexie se leagã foarfecele cu aþã, ca gurile
juvinilor, adicã ale ºerpilor, helgilor* º.a., sã fie peste întreg anul
legate, ca ele sã nu se poatã atinge de vite. Tot spre acest scop,
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se afumã atunci împrejurul casei cu o petecã, cu busuioc ºi ceva
lînã tãiatã din cojoc.

• În ziua de Alexi Bojî învie toate juvinile de pe pãmînt.
• Ziua Sf. Alexie sau bojiile se þine pentru cã atunci ies toate

jivinile la care nici nu trebuie a gîndi – ºi ca ele sã nu muºte
vitele. Tot atunci se mãturã ogrãzile ºi livezile, ºi gunoaiele se
aruncã departe, ca locurile sã se curãþeascã de gîndaci ºi ca,
aºa cum s-au aruncat gunoaiele de lîngã casã, sã nu se apropie
nici o jivinã de ea. În acea zi nu e bine a umbla cu pieptenele.

• În ziua de Alexi Bojî nu se zice „ºerpe“, cã vezi ºerpi mulþi,
ci se zice „peºte“.

Aluat

• Aluatul frãmîntat în noaptea Crãciunului e bun de deochi
pentru vite.

• Aluatul de pe covatã, care rãmîne, e pãstrat, fiind bun de
trepãdare*.

Alun

• În noaptea de Înãlþarea Domnului [Ispas, patruzeci de zile
dupã Paºti] se duc flãcãi ºi fete mari prin aluniºuri ca sã culeagã
flori de alun, care înfloresc ºi se scutur în aceeaºi noapte. Florile
acelea sînt bune de fãcut de dragoste ºi de leac.

• Dacã ai un bãþ de alun ºi umbli cu el, ai noroc; þiganii mai
ales numai cu acest fel umblã. Cînd o fatã de þigan se mãritã,
ginerele îi dã socrului sãu ºi soacrei ºi cumnaþilor cîte-un bãþ
de alun cît se poate de meºteºugit lucrat.

• În ziua de Sf. Ilie [20 iulie] de va tuna, toate alunele vor
seca.

• În anii în care nu se fac alune, Dumnezeu a poruncit, cãci
în loc sã se ducã oamenii în zi de sãrbãtoare la bisericã ei se
duc la cules alune ºi le sfarmã cu piatra, ºi-i pãcat.

Aluniþã

• Alunelele-s semne de mare noroc, ºi de aceea sã nu tai
pãrul de pe ele, cã pierzi norocul.

Amãgire

• Sã nu amãgeºti pe nimeni cînd vrei sã dai cuiva de facere
de bine, cã plîng morþii cã-i amãgeºti pe ei.
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Amãrãciune

• Cînd þi s-a scutura cînele ori mîþa lîngã tine, ai sã ai
amãrãciune, supãrare.

Ameþealã

• Tigva de om arsã în foc e bunã pentru ameþealã.

Amuþire

• În mijlocul Pãresimilor [postului Paºtilor] înnumãrã-þi ouãle
gãinilor, cã dacã nu, vei amuþi.

Ana

• În ziua Zãmislirii [de cãtre] Sf. Ana [9 decembrie], se scoalã
fetele ºi femeile dis-dimineaþã ºi încep felurite lucruri înainte
de rãsãritul soarelui, ca sã le creascã fiecare lucru peste an
precum creºte de atunci ziua.

• În ziua de Adormirea Sf. Ana [25 iulie], þãranii nu lucreazã
ºi nici nu dorm în acea zi, crezînd cã nu s-ar mai putea deºtepta.

Andrei

• Spre Sf. Andrei [30 noiembrie] se fac cruci pe la fereºti cu
usturoi; se ung coarnele vitelor ºi mãnîncã cu toþii usturoi, de
care miros fug strigoii.

• La Sf. Andrei umblã strigoii. Ca sã scapi de ei, trebuie sã
ungi casa, pe la uºi ºi fereºti, cu usturoi.

• În ziua Sf. Andrei nu se lucrã, ca dihãniile sã nu mãnînce
vitele ºi ca vitele sã fie ferite de toate relele.

• La Sf. Andrei, oamenii din popor nu se împrumutã cu ni-
mic unii pe alþii.

• Toate animalele vorbesc în noaptea de Sf. Andrei.
• Oamenii care ascultã cum vorbesc animalele în noaptea

Sf. Andrei, aceia mor.

Animal

• Cînd sãlbãtãciunile intrã în sat ziua nu-i a bine.
• Se crede cã o casã lîngã care se aflã un cucoº, cîne ºi mîþã

neagrã trebuie sã fie bîntuitã adesea de nenorociri.
• Primãvara, cel care vede pe nemîncate un animal întîi

nãscut, precum un viþel, un mînz etc., sau aude cîntul cucului
sau al pupezei se spurcã.

• Mîþa ºi cînele, cînd au durere de cap, mãnîncã iarbã.
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• Ca sã fie ferite vitele de vrãji, se pune rug de mãceºi la
uºile ºi la ferestrele grajdurilor. (Gh.F.C.)

• Cu funia de spînzurat se fac vrãji. (Gh.F.C.)
• Ca sã nu fie înºelate de soþ, femeile spalã brãcinarul

bãrbaþilor în scalda mortului ºi îl înnoadã de trei ori, zicînd:
„Cum ºade mortul în pat, aºa sã ºadã ºi bãrbatul meu.“
(Gh.F.C.)

• Omul turbat poartã la gît un ºirag de rotiþe de lemn, cioplite
de unul cu nume nepereche în sat, ºi aruncã în fiecare zi o rotiþã.
(Gh.F.C.)

• Ca sã-l fereascã de vrãji, mama trece prin haina nouã a
copilului un ban de argint. (Gh.F.C.)

• O tigvã de cal pusã pe gardul casei apãrã casa de vrãji.
• Vrãjitoarele cãleau trupurile haiducilor, de nu-i rãnea decît

glonþul de argint. (Gh.F.C.)

Vreme

Prevederea timpului în Ajunul Anului Nou

• Poporul îºi face la Anul Nou un propriu cãlindar spre a
cunoaºte tempestatea* anului viitor, în urmãtorul chip: în
presara Anului Nou se iau douãsprezece gãoci* totuna de mari
de ceapã, care se pun pe masã, ºi în ele, cîte puþinã sare mare,
pisatã, ºi fiecãrei gãoci i se dã numele uneia din cele douãspre-
zece luni ale anului. În dimineaþa Anului Nou se cearcã care
din gãoci are mai multã apã, crezîndu-se cã acele luni vor fi
ploioase, iar care gãoci vor fi uscate, cã acele luni vor fi
secetoase.

Semne de vînt ºi furtuni cu primejdie

• Dacã zburdã vitele ºi boloncãiesc cînd se mînã la apã sau
cînd se întorc e semn cã va fi o furtunã mare.

• Cînd visezi ºerpe, are sã fie vînt.
• Dacã mîþele sar ºi se joacã prin casã e semn a furtunã.
• Cînd fulgerã fãlãind*, are sã fie vînt ºi ploaie mare.
• Cînd se roºesc nourii la apusul soarelui e a vînt.
• Cînd vitele mugesc ºi se uitã în sus e semn de cumpãnã* mare.
• Dacã dimineaþa, în perdea*, oile se bat cap în cap, are sã

batã vîntul în acea zi.
• Se crede cã dacã se viseazã cai va urma o vreme vîntoasã.
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Semne de brumã

• Se crede cã dacã n-a fi brumã pînã la Tãierea capului Sf. Ioan
Botezãtorul, apoi nu va fi curînd.

• Cînd rupi cãlinele, bate bruma devreme.
• Se crede cã dacã se cãlãtoresc cucoarele în vreo zi înainte

de Ziua Crucii, în noaptea acelei zile va fi brumã.

Semne de frig

• Cînd se vîrã mîþa în sobã sau în cuptor.
• Dacã zgrapþãnã* mîþa la uºã.
• Toamna, cînd piþigoii ºi ciocîrlanii vor þîrîi pe lîngã casã,

ocoale etc. e semn sigur cã frig o sã fie în scurt ºi chiar omãt
o sã cadã.

• Dacã ies muºtele ºi furnicile înainte de ziua Sf. Alexie.
• Cînd cîntã huhurezul.
• Cînd zgîrie mîþa rogojina cu unghia.

Semne de ger

• Dacã cîntã cucoºul iarna spre sarã.
• Cînd iarna vrãbiile cautã loc de aciuare pe sub streºina

casei.
• Dacã visezi peºte.
• Cînd se înroºesc tare pirosteile în foc.

Semne de ninsoare

• Cînd visezi luptã.
• Cînd visezi oi.
• Cînd asudã fereºtile.
• Cînd umblã multe cioare zburînd pe sus.
• Cînd înfloresc florile toamna.
• Cînd se strîng mai multe vrãbii la un loc ºi zboarã toate

din loc în loc, iar cînd stau în copaci cîntã cu zgomot ºi ciripesc.

Semne de viscol

• Cînd zburdã oile.
• Cînd stau multe vrãbii pe gunoi ºi ciocotesc*.
• Cînd iarna vuieºte codrul tare.
• Cînd mîþele se aleargã prin casã ºi se joacã.
• Vîntul tare de rãsãrit aduce zloatã.
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