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Este ştiut faptul că, Incepind cu anul 1793, Ia Sibiu, in tipografia lui Petru Bart, s-au 
tipărit timp de mai mulţi ani calendare româneşti. Majoritatea lor a răm,as însă necunoscută. 
Pe baza cărţii de conturi a tipografulul Petru Bart, aflată Ia Arhivele Statului din Sibiu, cer- 
cetătoarea Elena Dunăreanu a semnalat existenţa lor.! Recent, Biblioteca Centrală Univer- 
sitară "Mihai Eminescu" din Iaşi a achiziţionat un astfel de calendar, tipărlt In anul 1810, 
menţionat In lucrarea citată, dar necunoscut pînă astăzi. 

Exemplarul (incomplet) numără 19 file nenumerotate , Tiparul, negru şi roşu, este. carac- 
teristic tipografiei slhîenc. Primele zece file conţin datele calendaristice lunare obişnuite In 
asemenea lucrări, inclusiv zilele de tîrguri din Transilvania. (Dintre aceste filc lipsesc, în exem- 
plarul descris, cele cu lunile ianuarie, iunie şi sftrşltul Iunil decembrie). Fila a 11-a conţine prog- 
noza meteorologică pe anul 1810, pe anottmpurl. Fila a 12-a conţine un text lnt itulat Despre 
cclipsuri, sau intunecarea soarelui şi a lunii, iar pc verso Incepe un text intitulat Despre unele 
obiceiuri ale românilor din Ardeal, ce continuă pe următoarele şase file. Ul Iima filă 'cuprinde 
tabele cu poştele de la Sibiu spre mai multe localităţi: Bistriţa, Braşov, Bucureşti (prin Turnu 
Roşu), Timişoara şi Viena. Caracterul tiparului şi indicaţiile de pe ultima filă nu las* îndoială 
In ce priveşte locul de tipărire. C1t despre dală, eareiese din Inceputul textului despre eclipse, 
care sună clar: "în anul acesta 1810, .. ". Redactarea acestor calendare a fost pnobahll opera 
unor cărturari ca Vasile Aaron sau Ion Barac. Analiza stilistică ar putea aduce mat multe pre- 
cizări in această privinţă. 

Partea cea mai interesantă a exemplarului prezentat o constttuie capitolul referitor la 
obiceiurile românilor din Ardeal, care poate fi considerat printre cele mai vechi cercetări etuo- 
grafice şi folclorlstice din ţara noastră. În cele ce urmează re dăm Integral acest text. 

"Cine ar vrea toate obiceiurile românilor din Dachia (prin Dachia să înţelege Ardealul, 
Banatul. Ţara Ungurească pînă In 'fisa, Mararnoreşul, Ţara Românească, Moldova) prin care 
să deosebesc de alte neamuri. a le scrie, ar trebui cu anii Intregi să lucre şi să facă nişte căr] i fără 
sarnă mari. Fiind dară că scopul nostru acela nu este, ci numai unele dintr-însele pre tot anul 
la sf1rşitul calendartului a adăuga, aşa şi pe anul acesta am adăogat un ob ieeiu care, macar 
că nu preste toate locurile se ţine, totuşi pre multe locuri tntrenulnţtndu-să, mai ales In 
verşuri fiind, este vrednic a se Insemna. 

Românii mergind după mireasă rtdlcă steag, Insemnind un lucru care Il face un craiu 
Iutndu-şi soţie pre fiica altui craiu ; trimite inainte trei soli, pe cari-i numesccolăcart , ca 
să ispitească lucrul şi, lntorclnd cu graba Inapoi, să spuie craiului său, adecă mirelui, cum să 
află trebile la crăişoara ce va să se mărite, adecă Ia mireasă .. La mireasă în poartă, ttind legată 
cu lanţ de ficr învăluit cu paie, stau mulţi oameni de păzesc, Inchipuind ostaşii unei cră- 
iese, care ohlcciu şi la romanii cei vechi Incă au fost, şi de Ia dînşii românii nepoţii lor au 
luat. Solii, sau mai bine unul dintre ei, ajungînd la poarta miresei prin dcpsebite cuvinte 
să sileşte a ispiti lucrul, aşişderea unul dintre oamenii mireselrnulte răspunzfndu-i, pînă 
mai pre urmă tnchintndu-t cu plosca şi bind îi dă un colac, să duc cu dînsul tustret cală- 

1 DunărcannvElena. Calendarele român-şti sibic ne (1793 -- 19'10), Sibiu, )970. 
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carii, şi ajungind la carul mirelui 11 tncuniură de trei ori, dind veste, cum că toate s-ar 
afla puse In bună ortndulală. 

Atit mirele cit şi mireasa au pe partea sa clte un om, care vorbeşte, întreabă şi răs- 
punde pre partea lor cele de lipsă; acesta pe unele locuri să numeşte vornlc, nu ştiu de 
la cuvintul Iatrnesc verburn, adecă: cuvint, cuvtntătorlu, sau de la cuvîntul cel nemtesc 
Wortmann, care iarăi attta tnsemnează ; pe alte părţi Il numesc urator, de la cuvintul 
Iat lnesc orator. 

în anul acesta se vor Insemna singure cele ce are de a grăi vorn1cul sau uratorul 
mirelui cerind colacul. 

I. Ajungind cei trei soli. adecă colăcar i i ai mirelui, la poarta cea legată a mtrestt, 
unul dintre ei intr-acest chip incepe cătră norod a cuvînta. 
Ce salt şi ce veselie :] 

Ce lucru poate să fie 'l 
Ce staţi aici adunaţi 

Dumneavoastră. iubiţi fraţi? 
Că noi mult loc am umblat 

Şvaşe Incă n-am aflat. 
Trei luni sint de cind venim. 

Ne uităm. şi nu dormim. 
Şi aşa lucruri .locmi te 

încă nu ne sint ivite. 
Afară fete jucind, . 

Feciori sărind şi. s trigtnd, 
în căsi plins şi desfătare. 

Tocrna ca la un harţ mare, 
Unde unii tnvlngtnd 

Saltă întru al său rind. 
Din potrtvăcet învinşi 

stau de durere cuprinşi. 
Noi vedem poarta legată, 

Nu e mare rădicată, 
Ltngă dinsa multe gloate 

Stind strtnse şi adunate. 

Poarta legată cu paie, 
Gloata stă-n cap să ne sale , 

Gindind să ne lngrozască , 
Caii să ne prăpădească. 

Legată cu lanţ de car, 
Ca să umblăm în zadar, 

Si cu tune de fuior, 
'. Doară v-au fost de noi dor. 
Drept aceea vă rugăm 

Si sfat sănătos vă dăm 
Să fiţi 'cu noi buni şi blinzi 

Că nice sintem flămînzi, 
Nice ne temem .de voi, 

Măcar sintem trel sau doi, 
Şi voi gloată minunată 

Cu feliu de gătiri armată 
Că a noastră ceată încă 

Vine inapoi adîncă, 
însă nu cu vr-un gînd rău, 

Să ferească Dumnezeu, 
Ci sfîrşitul ei bun este 

Cum doar ali şi prins de veste. 

Vine oastea inapoi, 
înşiraţi doi clte doi, 

Ca Intorclndu-ne lin 
Să tie suta deplin 

Mai mulţi cu vro doi sau trii 
Precum şi dumneata ştii. 

Noi prin codri am vînat, 
Prin chedrtl lor am intrat 

Şi ctmpurile frumoase. 
Dumbrăvite răcoroase. 

Cind fu la mijloc de loc, 
Stătu oastea toată-n loc. 

Găsind o urmă de fiară, 
O zină plină de pară. 

Craiul ţinn iute sfat, 
Pre ai săi au adunat; 

Sfetnicii au sfătuit. 
Filosofii au g1ei t 

Că n-ar fi urmă de fiară, 
Nici de sălbatică oară, 

Ci de a Sa dăruită 
De Sus soţie iubită. 

Aşa craiul lasă t.oate, 
Adună a sale gloate. 

II. Alee răspunde şi înşiră multe vornicul, adecă uratorul mircsll , şi apoi colăcarlul 
mirelui iarăşi Incepe. 
Cinstite vornic de casă! 

Spusăşi D1ute, nu ne pasă, Dumnezeu să te trăiască 
Şi graiul tot să-ţi sporească. 

Nu ne lua cu cuvintul, 
Ca şi volbura şi vintul, 

Ca să ştii curn că nimică 
De cîte spui nu ni< -i > frică. 

Că sintem intregi ca măru l 
Şi grăim tot adevărul. 

Tlnărul nostr' crăişor , 
Plin de pară şi de dor, 

S-a sculat de dimineaţă 
Şi spăllndu-să pre faţă 

D-o săptămînă, d-o lună 
Şi dintr-această zi bună 

Au luat un bucin mare 
Ş-au suflat In trei părţi tare. 

Au adunat oasle multă, 
Ce de el bine ascultă, 

Patruzeci de călăraşi, 
Cu cai de şă spMg de graşi, 

Pedestraşi cincizeci şi noao, 
Oaste înfocată noao. 
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Să făcu eu calul roată 
Şi pre noi din oastea toată, 

Fiind cu cai mai Iugaci 
Si din gură mai schitaci, 

Ne-au trimis mai inainte 
Să călătorim fierbinte 

Şi lspit.ind cu tărie 
Să-i dăm ştire de trezvic. 

Noi am venit ca prin vint, 
1'1'e semnele pe pămlnt., 

Pre a ceri ului lumină, 
Pre raza cea de stea plină 

Si pre urma cea de fiară 
, În toate laturi prin ţară, 
Plnă-n-tr-acest cap de sat 

Unde e un pod stricat. 
S-au rupt o blană cu mine 

Şvarn căzut fără ruşine, 
Căzu şi a mea soţie 

Cu asemene tărie, 
P1nă cind noi ne-am sculat. 

Urma ni s-au astupat. 
Ieşi o Labă zblrcită, 

Spre a nostr ' folos Ivită. 
Ne spusă să nu ne pasă, 

Să mergem din casă-n casă, 
Pînă la acesta loc 

Unde stă al nostr" noroc. 
Aici vedem multe fete 

Ţiţiind pre supt părete, 
Multă gloată adunată 

Spre ceva mare gătată , 
Urma aici am adus, 

Cum mai nainte am spus. 
Steaoa lncă-aici ne lasă, 

Să ne faceţi loc în casă, 
în curte să ne priimtţl, 

Sau suta să ne pliniţi. 
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III. Aleea iarăşi răspunde vornicul mirCSÎÎ cele de lipsă despre partea sa şi vornlcul mi- 
relui iarăşi porneşte. 
Cinstite vornic de loc! Sau ciuta să ni o daţi. 

Dumnezeu să.ţi dea noroc. Văzu craiul şi o floare 
Ce ne iei aşa cu graba? întru a sa prcurnhlare , 

ŞUi că graba strică treaba '1 Vre la dinsul a să .. duce 
Gîndeşti că ni-l spăria ? În grădlne-şt s-o apuce. 

Iar ne vom apropia. Cu vremea să Inrlorească 
De vrei să ştii apriat, Şi mulţi ani să vieţuiască. 

T-om spune adevărat. Noi aşa ne dăm solia, 
Că noi sintem soli crăieşti, Ca să ne iasă simbria. 

Vorba să nu ne clăteşti, Mergeţi In fundul de casă, 
Şi a nostru crăişor, Că In cornul cel de masă 

Cu a vtnatului dor, Este un colac frumos, . 
Pre acest loc oareclnd Făcut spre al nostr" folos;- 

Cu ai săi cîţiva umblind, Impănat, Impodobit, > 
Au zăpsit a fi o ciută Cu de toate dăruit.f 

Cuvtntătoare, nu mută, Stă şi o ploscă de vin, 
Cu cizme roşll-ncălţată Mlnăştergură de in, 

Cu ţundră neagră-mbrăcată, Ci fie şi de bumbac, 
Moţată la cap şi mare, Că şi aceste ne plac" 

Bălţată supt barbă tare. Ca buzele să ne ştergem ' 
în curte să ne lăsaţi, Şi-ncălzfţi de. vin să mergem. 

IV. Aicea li dă colacul şi plosca de beau şi apoi iarăşi Incepe cu glas mare. 
Căsile să Incălztti , Să nu vă aflăm sumeţi, 

Coşuri de oves gătiţi, Că crălşorul nostr ' vine 
Blidelcle să le umpleţi, Şi-I va cădea cu tot hine." 

În forma In care se prezintă, aceste oraţtl de nuntă nu au mai fost tipărite anterior. Va- 
riante ale acestui text pot fi găsite rn culegerea lui Ion Pop-Rctcganul.f 

în continuare urmează un alt text verslficat, care nu are legătură cu oratiilc, ci este 
un basm cu temă morallzatoare, frecventă In folclorul Internaţional. 

"ALT VERŞ 

Pasărea cea spuitoare de adevăr şi omul ncprtcepător! de învăţătura cea bună. 

2 Pop-Reteganul, Starostele sau datinile de la minţile românilor ard' lr ni, Gherla, 1891 
p. :36 - 58. CL şi Nunta la români, Oraţii, ediţie îngrijită de Ion Moanţă, Bucureşti, Minerva, 
1974, p. 80 - 97. 
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Un om bătrîn, într-o ţară, 
Pornind cătră cîmp afară, 

Prinsă o pasere mică 
Care, tremurînd de frică, 

Se ruga, să n-o omoară, 
Ci să o sloboază iară 

Să se ducă să trăiască 
După starea cea Iirească. 

Omul in samă nu bagă 
De pasc rea ce să roagă 

Ci mina cătră brîu pleacă, 
Scoate cuţilul din teacă 

Cu ochii crun ţi, plini de pară, 
Vrind pasărea s-o omoară. 

Păsăruica ee să facă? 
Cu inima tocrna sacă, 

Ce grăbeşti cua mearnoarte , 
Zice, bătrln iubit foarte 1 

Ah 1 de mă vei prăpădi, 
Rogu-te ce-i dobîndi 

Sătura-te-vei din mine? 
Socoteşte numai bine. 

Eu sint o pasăre mică, 
Mai numai cît o furnică, 

Aşa cit nice nu-i şti 
Pină mă vei inghiţi 

Ca o mică bucătură, 
Care de trcce prin gură, 

Puţintică st.împărare 
Face într-o foame mare. 

Deci de mă vei prăpădi, 
Pu ţin . te vei folosi, 

Iară de mă vei lăsa, 
Trei lucruri te-oi Invăţa, 

Care de le vei ţtnea, 
Nespus folos vei avea. 

Mai intii: Să-ţi Iie-n ştire 
Lucrul cel ce-i pres te fire 

Să nu-l crezi nice odată, 
Ca să nu te-nşcli indată. 

A doao: să socoteşti 
Şi bine să te gîndeşti 

Ca după lucrul trecut, 
Ce oarectnd l-ai avut, 

Nici cum să nu te-ntristezt 
Şi să nu te obidczi, 

A treia: minte să ţii, 
Vrind ca tntclept să fii, 

Nici cum să nu te trudeşti 
Şi să. nu te osteneştl 

Vrind a prinde ce ştii bine 
Că nu să ţine de tine 

Şi că nu-l vei dobîndi 
Macar ctt de te-l trudi. 

Această lnvăţătură 
Dintr-a unei paserl gură 

Dacă o vei ţine bine 
Mulţi te-of Ierlci pre tine. 

Pasărea aşa grăeşte , 
Bătrînul să socoteşte 

Inima muindu-să 
Cătră păsăruică ZIsa: 

Du-te, păsăruică, -11 pace, 
Mcrji, zboară pe unde-ţi place. 

Pasărea slobodă zboară 
Sus prin aer pe afară, 

Glăsuind cu voie bună 
Cit aerul tot răsună. 

Sus intr-un ram să aşază 
Si cîntînd să desfătează . 

.Ios călră bătrîn priveşte 
Şi apoi aşa grăieştc : 

0, bătrîn fără de minte I 
Crezuşi la neştc cuvinte 

A unei paseri viclene 
Sttndu-i Satana în pene. 

Ştii că foalele meu are 
Bulz de aur aşa mare 

Cit e un ou de găină; 
De acesta stnt cu plină. 

Deci dacă mii ucidcai 
Bulzul in mine-I găseai 

Şi erai om cu avere ; 
Mcrji acum umblă a. cere I 

Bătrînul crede minciuna 
Şi, părtndu-i rău deuna, 

După pasere porneşte 
Şi În sine socoteşte 

Să o mai prinză o dată, 
Să o omoară îndată, 

Bulzul de aur din maţ.ă 
Fără zăbavă să-I scoată. 

Paserea cea înţeleaptă 
Pe bătrîn aşa-I deşteaptă: 

O hătrln Iără de sfat! 
Trei lucruri te-am învăţat 

Şi nu s-au prins nice unul; 
Te trudeşti ca şi nebunul. 

Ţ -am zis: să-ţi fie In ştire 
Lucrul . cate-i preste fire 

Să nu-l crezi nice odată, 
Ca să nu te-nşeli Indată. 

Eu Iţ i spusei () minciună 
Mare, oarzănă şi bună, 

Cum că foalele meu are 
Bulz de aur aşa mare 

Cttu-l un ou de găină 
Şi de aceasta sînt plină. 

Tu ai crezut, vai de tine! 
Şi nu te-ai uitat la mine 

Că Intr-e al > ăt sint mai mică 
Decit un ou de clovlcă. 

A doac, te-am învăţat 
Şi ţ-arn dat sănătos sfat 

Ca după lucrul trecut, 
Rău sau bine ţ-au căzut, 

Să nu-ţi paie nici cum rău, 
Şi tu călcaşl sfatul meu, 

Că pentru că m-ai lăsat 
Te văz foarte supărat. 
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A treia: să grijeşli bine 
Si lucrul ce nu-i de tine 

Şi ştii ă nu-l poţ.i ajunge 
Macar elt de te-ai străpunge, 

Să nu-l cerei, ei să-i dai pace 
Că-n alt chip de rîs ti-i face. 

Ci această-învăţătură 
Incă-nzădarnică fură, 

Că tu ştii şi cunoşti bine 
Că zhurînd eu de la Line 

Mai mult nu mă mai poţi prinde, 
Macar clt de te-I intinde, 

Şi totuşi ca un nehun 
Te-nvlrtcşt i pc supt alun, 

Socotind să mă prinzi iară, 
Să mă ucizi cu ocară". 

16B 

Exemplarul prezentat conţine, alterntnrl cu filele tipărite, încă unsprezece file cu însem- 
nări manuscrise. Alte însemnări se găsesc şi pe părţile albe ale Iilelor tipărite. Cea mai mare 
parte a acestor Insemnărt aparţine unei singure persoane, care semnează fic "Nicolaus Papp" 
(cu caractere latine) fie Niculae Popovici" (eu chirilice). Majoritatea lor este constituită din 
versuri cu conţlnu t diferit, intitulate: La o prea iubită ; Ve1'şuri la 3 sfinti, Verş de veselie, 
Vcrşul lui Irod, VITŞ la Naş/iN, 'Versul Sibiinlui, v erşut pluqariulni, La sf'Irşi l.ul tuturor 
"verşurilor" se află insemnare a ; "Sfîrşitul verşulu l acestuia. Şi s-au scris de mine Nicolae Po- 
povici din Homos şi l-am scris fiind la Blaj. Anul ftH". Pe fila a doua se află o insemnare 
de altă mînă declt a lui Niculae Popovicl : "Cărindariu este a lui Niculae a lui Dănilă al 
popi-c i » Ivan din Romos. Scris-am eu Simion Dubleaşu din Romoşelu. A< u c-gustu 22 de 
zile." Toate versurile, ca şi aceste însemnări, sînt scrise în româneşte, cu chirilice. Pc a 2·a 
filă tipărită, tot Nicolae Popovici a notat o dată, scriind de rindul acesta cu caractere latine: 
"Nicolaus Papp. 1825. Fevruarre Die 17." 

° altă serie de însemnări aparţine cunoscul ulu i cercetător Grigore Cretu, care a notat 
pe prima filă tipărită: "Calelldariu, Sibii, J810" şi mai jos: "Această carte o am dela părintele 
Neculae frate In măn. Sinaia, fost vestit dascăl de musichie pe Valea Prahovei, in vîrstă de 76 
de ani. Gr. Cretu , 1888 aug." Este oare acest călugăr Neculae , dascăl de musichie , acelaş cu 
Nicolae Papp sau Popovtci , care scrie versurile de care a fost vorba mai sus? Ar Insemna 
ca la data cind le-a scris să fi avut doar 13 ani. Problema rămîne deschisă. 

În incheiere, transcriem două din stihuirlle oferite de Neculae Popovicl din Romos, pe 
care le considerăm interesante nu pentru calităţile lor literare, ci pentru conţinutul lor şi pentru 
valoarea de exemplu de creaţie populară. 

0, iubitor! de ctntare, 
Veniţi cu naltă strigare 
Şi altora povesttrăţi 
Şi cu [ele glăsuîrătl 
De Sibiiului dulceaţă, 
Cum ic In cerur< i> de faţă 
Ostencle agonisite 
Şi prin Sibiiu cheltuite 
C1t In 10 ani lucrezi 
Drudeşti < sic> de faci bani 
La Sibiiu in 6 luni făcut 
Ustuieşti ti pui cite 100 ette 200 
De-ş< 1> iau reverende noaă 

"Verşul Slbiiului 

Iară la mola-c "c- ctte şeptej 
Plnă să suie pe trepte ' 
Mulţi să bagă in datoriei 
Plnă ajung la preoţie ' 
Iar dacă se preoţesc, 
Mulţ.i cu moartea o pltesc. 
Scrie carte la muiere 
Să mai vlnză din avere 
Vlnză oi şi vlnz< ă> boi, 
Trimăte banii la noi. 
Vlnză tot ce-are în casă 
De vrei să fie prcoteasă. 
0, Sibiiu, oraş vestit, 
Dărllieşti pre fericit, 
Că înLru acest an lipsit 
Mulţi la Sibiill au venit. 
Prin grădini frumoase treei 
Şi prea frumoasă le vezi 
Unde··ţi place şezi la masă 
Şi de nimerte să nu-ţI pasă.' 

Fericit este plllgariul, 
Fericit şi păcurariul, 

Mişelule de mine. 

"Verşul plugarlului 

Plugariul merje e!nt!nd 
Şi pe brazdă fluierînd, 

Amărîtul de mine. 
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Păcurarlul flulertnd 
După oi rncrje cintind 

.Iclnicul de mine. 
Plugarrul sătul de ptne 
La amiază doarme bine, 

Flămlndul de mine. 
Si să scoală de mai ară 
Fără grije plnă-n sară, 

Îngrijatul de mine. 
Păcnrarlul tot jint iţă 
Mănîncă de la olţă, 

Flămtndul de mine. 
Si să culcă În umbră deasă 
IJnde-i umbra mai frumoasă, 

Uritul de mine. 
Pentru plne de caş dulce 
La păcurariu şi el se duce, 

Hrănitul de mine. 
Amindoi frumoş la fată 
Ca şi zeriu 1 fără zată, 

Pcritul de mine. 
Cu d lnşii lumea trăieşte 
Şi ţara să veseleşte, 

Singurul de mine. 

M. BODLNrujR 

Pentru caş şi pentru plne 
Toţi le zic cuvinte bune, 

Hulitul de mine. 
Nu le strigă la fereastră 
Vin tu, popo, de botează, 

Sctrhitul de mine. 
Nu-ntră in casă cu lungoare , 
Nu intră În grea putoare, 

Puţttul de mine. 
Că să duc unde poflcsc, 
Să aşază unde voiesc, 

Legatul de mine. 
De m-aş vedea ca şi voi 
Nu m-aş da pc amindoi, 

Harnicu de mine. 
C-aş lăsa rasa pe pat 
Si m-as duce la Bănat, 
. Sdravănul de mine. 
Şi m-aş scoate din ocară 
Scoţînd turcii toţi din ţară, 

Voinicul de mine. 
I-aş mîna cu mină tare 
Pre ciţi s-au băgat In ţară, 

Viteazul de mine. 
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Şi v-aş scoate din nevoi 
Ca că fiţi cu bună voie, 

Harnicul de mine." 

Textele folclorice tipărite in acest calendar şi - în mai mică măsură, poate - versurile 
manuscrise constituie materiale de interes deosebit pentru istoria folclorului şi a folcloristicii 
româneşti. 


