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Problema obiceiurilor folclorice continuă să ocupe un loc de primă 
însemnătate În cercetările etnologice actuale, Întrucît. ea constituie cheia 
de boltă a germinaţiei creaţiei populare. Ob iceiurils se remarcă printr-o 
mare rezistenţă în timp, în ciuda faptului că sînt supuse unui proces continuu 
de desacralizare, proces care constă de fapt într-un fenomen de translaţie din 
planul ritual spre cel ceremonial, Această trecere determină, în ultimă instan- 
ţă, o reîuncţionalizare a obiceiurilor populare, fără ca esenţa acestora să se 
anihileze cu totul. 

Din bogatul şi extrem de interesantul repertoriu al obiceiurilor tradi- 
ţionale româneşti, ivite sau conservate în spaţiul moldovenesc, ne-am propus 
să luăm În discuţie cîteva practici rituale arhaice, prilejuite de îUţfeletnicirea 
fundamentală a oamenilor acestor locuri care este agricultura. Baza docu- 
mentară a lucrării () constituie, În cea mai mare parte, materialul inedit aflat 
în colecţiile Arhioei de folclor a Moldooe! şi Bucovinei. 

Multiplele credinţe şi obiceiuri ce se leagă de fiecare etapă a muncilor 
agricole indică importanţa deosebită ee se acordă. acestei ocupaţii. Asigurarea 
celor mai bune auspicii sub care să se parcurgă drumul ciclic al hohului de grîu 
către pîine constituie scopul principal spre care converg toate gesturile agri- 
cultorului, chiar şi acelea care la prima vedere par lipsite de semnificaţie. 
Sintetizînd complexitatea obiceiurilor agrare, cu profunde implicaţii etnologice, 
Mircea Eliade consideră munca agricultorului UIl adevărat ritual. Pcrenitat.ea 
obiceiurilor agrare se verifică şi prin faptul că din multitudinea de zeităţi ale 
lumii antice nu au rezistat vremii decît cele ale fertilităţii pămîntului: "De- 
mcter a supravieţuit în folclor, in vreme ce Jupiter a dispărut de mult timp" 1. 
Fiecare moment semnificativ din desfăşurarea muncilor agricole este insoţ it 
de un ansamblu de acţiuni specifice. O clasificare a acestor contexte rituale, 
În funcţie de încărcătura simbolică a fiecăruia în parte, a realizat, pentru 
obiceiurile agrare ruse, V. T. Propp-. 

1 Mircea Eliade, Truiie d' litstoire des reliqions, Paris, Payot , 1975, p. 230. 
2 V. I. Propp, Russkie aqrarniie praznikt, Moscova, 196:J. 
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Străvechi r'ituri solare leg at.e de solstiţiu, dar şi modificările aduse 
calendar-ului oficial - care au făcut ea Anul Non să fie schimbat din martie 
la începutul lui ianuarie - explică de ee complexul obiceiurilor agrare debu- 
tează cu ciclul celor practicate În perioada dintre Crăciun şi Boho tează. Cum 
fiecare dintre gesturile Îndeplinite în acest int.erval are valoare de omen, 
foarte multe sînt executate cu scopul de a provoca hogăţia ogoarelor. 

La Crăciun şi Anul Nou se îndeplinesc numeroase rituri divinatorii 
pentru roadele cîmpului. Proba t ăclunilor aprinşi ori a cal.en darului de ceapă 
este insoţ.it.ă , adesea, de verificări mai convingătoare, elim ar fi încercarea 
puterii ele gţrminaţie a diferitelor soiuri de plante. Se obişnuieşte, de asemenea, 
să se pună în col!urile unui ştergar grîu, porumb, fasole, earLofi,iar cineva 
legat la ochi atinge unul din colţurile ştergarului. Planta pe care se pune 
mna mai întîi va da rodul cel mai bogat în unul ce vine (Pleşani, Botoşani). 
Tot în zona Bot.oşanilor (satul Păltiniş), În ajunul Anului Nou, gospodarul 
stă În uşa casei şi, eu miinile făcute căuş, aruncă în sus S('.mÎllţe de tot .. felul, 
cu credinţa că acelea ce-i vor cădea înapoi ÎI1 palmă, ii vor aduce În noul an 
un rod îruhelşugat. 

O semnificaţie deosebită au şi colacii ca re se pregătesc la Anul Nou. 
în unele localităţi din zona Săvenilor, judeţul Botoşani, era obîeeiulea primul 
colac împletit la Anul Nou să se păstreze pînă primăvara, cînd se da "trăgă-· 
LOI'i1or" (boi sau cai) 8[\-1 mănînce Înainte de a începe arătura. Deosebit de 
interesant este şi faptul că o variantă mai veche a acestui colac, în aceeaşi 
zo nă (satul Şt.iuhieni), avea formă antropomorîă şi purta numele de.-Cră- 
ciun, In acest caz, păstrarea colacului ritual de la sărbătorile de iarnă 
pînă primăvara, cind încep muncile agrare, nu faoe deCÎt să simbolizeze reve- 
nirea piinii la stadiul ei iniţial, iar consumarea lui acolo în cîmp, înainte de 
ase băga plugul în brazdă, vizează impulsionarea recoltei viitoare, Cu această 
semnificaţie obiceiul este atestat şi în p ărţ.ile Sucevei : "Cola13e111-1 Iaâei 
dila AnII Nou si-Lţ.inei pîni primavara şî-I [lunei în coarni la hoi sau îl dai 
la cai sî-I minlnâi. Aşa iara ohiseiu, sî sii roada ea pînea seea" 4. În legătură 
ellac:est obicei, trebuie subliniată şi observaţia lui Petru Cararnan, potri- 
vit căreia "colacii ceremoniali eu motive agrare de la sărbătorile de iarnă 
nu-şi au această dată ea dată de origine, ei începu LuI primăverii" r,. 

Caracterul ritual al colacilor de Ia Anul Nou este surprins şi în pluquşor. 
Un e!e eereetări mai recente asupra ohiceiurilor de iarnă Înclină către ipo- 
teza că la origiIle pluguşorul este, de fapt, "eeremonialul primei brazde prae- 
-ticat de căpetenia obştei patriarhala" 6. Cert est.e că, în cazul pluguşorului, 
minutioasa prezentare a drumului parcurs de bobul de grîu, de la Însă- 
m.înţ.area suh glie pînă la rodul piinii viitoare, ţine de impulsionarea prin 

.3 Practici aproape identice. Intlluite lot în p[\rţile Boloşanilol', consemnează şi Elena 
Niculită-Vo!'onea: "Clndfacialuat de Crăciun, înlăi face femeia un crâcillJ1, aşa un colăcel în- 
geamanat, In formă de 8. Acela se stringe şi, cînd se porneşte întăi cu aratul, afumă boii cu lă- 
mîie şi pun colăeelul peblrsa plugului, inr dnd aj ling în cîmp îl mănîncă amîndoi tovarăşii, nă- 
'căii amîndoi ce ară", (DaUnele şicredillJele poporului român, aumzale şi aşe:ale În ordine mitolugicli. 
vol. I, Cernăuţ.i, Wiegler, 1903, p, 167). 

4 Inf. Pop 1. Aniţ.a, 78, ,1,. a, satul Henseni. eom. !'deşti.juc!. Su('.eav[\ (l"vlg. 553, T,28). 
5 Petru Caraman, Golindatul la romdni, slavi ii la alte popoare. Studiu de rolclor comparat. 

Edi'tie lllgrijitii de Silvia Ciubotaru, prefaţă de Ov:tliu Bîrlea, BlI('ureti, ".Minerva", 198:3, p. 
5'-14· 53(;. 
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magic de limbaj fi dieacităţ.ii muncii depuse. Sînt multe sugestiile pe carele 
cuprind textele poetice ale celor mai complete variante de pluguşor tradiţi- 
onal. Iată doar cîteva dintre ele. 

Este hine cunoscută secvenţa În care gospodarul (ju ptnu! qazd«, bâdi(a 
Vasile, Iiădica Traian, lm p ătalul, M'ărchuian im ţrărai, Machedon, Irod, 
boierul, Sţinlul Fasi1t ctc.) se pregăteşte să meargă În CÎmp, pentru a vedea 
cum rodeşte sernănătura. Nu st.ăruim asupra Întregului ritual de pregătire, 
cu toate că merită () deosebită atentie prin elementele insolite pe care le con' 
ţine, ci ne oprim asupra următorului pasaj : "La luna, la săptămîna i lş! 
umplu cu aur tnina ţ Şi se duse ca să vadă, / De i-a dat Dumnezeu roadă.] 
Şi do-i grîu] răsărit! Şi de-i spicul aurit?". Imaginea elin versul subliniat 
este UD adevărat laitmoLiv în pluguşorul din Moldova. Foarte rare sînt textele 
în care nu apare sau este înlocuită cu (J formulă echivalentă. de tipul "Ş-o 
luat t.aşca <li sub căpătâi, ! CII bani mari şi m.ărunt ăi' '. 

Ceea ce reţine aici atenţia este faptul că jupînul gazdă nu pleacă la 
cîmp fără bani la el, deşi nu are alt drum decît pînă in ţarină i îndărăt. 
De ce oare'? Pentru că, orice s-ar spune, nu putem admite că imaginea res- 
pect.ivă s-a cristaiizat În mai toale variantele oraţiei agrare fără o anumemot.i- 
vaţie; Este adevărat, majoritatea pluguşoarelor 1111 euprindnici o sugestie 
în acest sens. Sînt Lotuşi citeva texte --- două dintre ele, poate cele mai 
interesante din acest punct ele vedere, inedite În 'care gestul gospoda, 
rului pare să-şi afle explicaţia. Iată, mai Întîi, o secv en ţă dintr-u n pluguşor 
înregistrat în zona Bot.osanilor : "EI burta pe cal şi-o punea, f Însă de greu 
ce era, ! Calu prea greu gîfiia; / Ou făcea vînt eu batista, I Nouă hotare săre, ! 
Cu naiami se-ntîlriea jŞi vatavuii spunea: f  Dumneavoastră av(ţj /Pîne 
frumoasă, I Însă de E-a scutura, / Vina noastră nu ne-ti da; IEI a auzit, 
ban ii i-a ;laf" H. Prin li rmare, oalauu este acela pentru' ca re j u pinul gazdă 
îşi umple cu aur mîna sau îşi ia laş ea cu bani mari şi niăruniăi. l\pare însă , 
În mod firesc, o altă întrehare: cine este acest vătaf şi de ce trebuieâă-l răsplă- 
teaseă gospodarul'? U nclc desluşiri in ac east.â priv inţ.ă si nt cUlirÎTlse într-un 
pluguşor din zona Galaţilor : ,,0 mers cit o mers / Şi s-o·-ntîlnit,! Pila 
ziumatatea lanului,! Cu va/avu satului; ! Vatav lt seriului iii-·i spunea:! -"- 
Stăpîni, stăpîni,! StrÎllzi astî Sunl! di pîni! CI Va-llJ10Ura, I CI va-mboura, I 
Pînea vi s-a seutura,! ALunsi vina mea nu ne-i da;! Boieriu scoasf din 
bU'ZUIlIIl'i bacsis J SI i-o dat" 10. 

Dacă ÎI; 'eel două exemple ar fi fost mentionat doar cuvîntuluăta{, 
gindul ne-ar fi dus în primul rind la unele prac.tiei agrare din Transilvania, 
unde vătaful, Învestit eu atribuţii speeiale, era cel ceorganiza claca de secerat, 
atu.uei cînd grîul se afla pe punctul de a se selltura11 Mai ales că despre orga- 
nizarea unor astfel de elăci se pOm?lleşte i în unele pluguşoare din lVloldova:: 

6 Mihai Pop, Obiceiuri traditionale româlll,,ti, Bucureşti, 1976, p.78. 
7 Petru Caraman, Li/era/ură populard. Antologie, introducere, note, in <Jiei şi glosar de 

Ion H. CiuboLnru, laşi, "Caietele Arhivei de Folclor", Il r, 1982, p. 118. 
8 [1Jf. Teşcu G. foneI, Goi, '1. a, satul Lungani, j ud. Iaşi (Mg. :3DG, 1, 10). 
Hin!'. IacobC. Gheorghe, ,10, 8, muncite.r, satul Bldcrni. jud. 13(jLo$Hni (Mg. 282, I, 32). 
10 Jnf. Preseură Gh. DUll1itraehc., 72. fi, fi, satul Slobozia BIăncasH. j ud. Galaţi (Mg. 522, 

1, 23), 
11 lIunlliMarkel, Cu privire 10 ancllela!lli W. Mannhardl (1865). Răspunsurile deJa saşii 

din Auh:al, in "Anuarul MUi:culnieLl1ografic al Transilvaniei", Cluj, 1969, p., 425·.--·'1:26. 
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"Ş-o facut o claei mari! Ş-o strîns cinii I Şî vecinii.,;" 12 sau; "Şi să strîngi 
o dacă, I Nici mai mare, nici mai mică, I Din douăzeci de sate" 13. Fără a fi 
cu totul lipsită de temei, această supoziţie nu pare să reziste, deoarece sintag- 
ma din cel de al doilea exemplu nataim, seri ului -- arată cu claritate că 
vătaful cu care dialoghează gospodarul nu este un semen al său. Credem, 
aşadar, că ne aflăm în faţa unei Întruchipări mito logice, care, În mentali- 
tatea populară arhaică exercita înrîuriri pozitive asupra rodnicie! cîmpului. 
Acesta este motivul pentru care gospodarul vine să-I răsplătească-' pe oaiaou 
seriului. Cea de a doua ipostază, a vătafului care organiza clăcile de secerat, 
pare să fie o reflectare tirzie a aceluiaşi oatau al .geriului. 

Cît priveşte prezenţa unei divinităţi În postura de patron sau protector 
al Ianurilor, ea este semnalată şi în folclorul altor popoare. La bieloruşi , 
de exemplu, "gospodarul încalecă pe un cal murg şi merge În cîmp să .vadă 
secara. Pe drum Întîlneşte unul sa u cîţiva sfin ţi, printre care este şi Sfîntul 
Gheorghe. Sfinţii îl asigură că nu e nevoie ca stăpînul să-şi mai continue 
drumul, căci ei se Întorc de acolo şi recolta se anunţă foarte bună. r ... ] Sfintul 
Gheorghe îl îndeamnă să pregătească totul pentru seceriş; să-şi ascută secerile 
de aur şi să caute secerători tineri :-- Mergi la cei mai buni fierari, ! Aseute-ţ.i 
secerile de aur, / Meargă secerătorii În cîm p la secerat." 15. Sînt îndemnuri 
aproape identice eu acelea formulate de »aiaou seriului din pluguşoarele 
noastre. Mai greu de spus este cu cine se identifică acest. natan al seriului ; 
pentru că, după toat.e prohabilităţ.ile, nu pare să aibă un corespondent în mito- 
Iogia creştină. 

In strînsă legătură cu secvenţa analizată mai sus şi chiar În imediata 
ei apropiere apare în poezia pluguşorului un alt pasaj, nu mai puţin interesant. 
Este vorba de versurile În care pregătirile gospodarului pentru a pleca să-şi 
vadă semănătura se confundă, de fapt, cu cele ce justifică plecarea la vînătoare. 
După ce îşi ia "Pistolul cu-trei revolte" sau " ... un pistol de la Bacău, I De 
cînd era tătuca flăcău" 16, jupîn ul gazdă "Şi-o strîns şoimii şi ogarii / Şi-o 
plecat la vînătoare" 17. Demn de reţinut este faptul că deşi în "lunea mare" 
vînatul este abundent ("Că sînt iepuri, căprioare I Şi multe păsări zburătoare"), 
jupinul gazdă nu se opreşte pînă în preajma lanului, alteori chiar în lan, unde 
"într-o zeamanari I Closea o bioli lighioaie, J Cu guşa cît o oaldari, Cu 
pliscu GÎt un bot di oaie! I .Iupînu gazdi j' A pus un pumn eli cartuşi Ş-a 
plesnit-o drept în guşî J / Unu zîsea CÎ-Î păun, I Unu zîSea eî-i uli bătrîn, Da 
ie iara o biătl lighioaie IDin codrii pustii I Ş-o vinit la moartea ii" 18. 

12 Alexandru Vasiliu, Cintece, urături şi bocete de-ale poporului, adunate de, .... Bucureşt i, 
Inst, de arte grafice, 1908, p. 174. 

13 Nit. Densuşlanu, Vechi clniece şi traditii populare romdneşti. Texte poetice din răspun- 
surile Ia "Chestionarul istoric" (1893-1897). Text ales şi stabilit, studiu introductiv, note, va- 
riante, indici şi glosar de 1. Oprişan, Bucureşti, "Minerva", 1975, p. 48. 

14 în legătură cu obiceiul de a se oferi o răsplată unci fiinţe anume, pentru prosperitatea 
boldelor, vezi şi Banni Markel, op. cit., p. 419, nota 23. 

15 Petru Caraman, Colindaiul ... , p. 501. 
16 Petru Caraman, Lil. pop., p. 124. 
17 Dumitru Furtună, Izvodiri din /Jătrfni. Basme, legende, snoave, c/ntece /Jălrlneşil şi plu- 

guşoare din Moldo7Ja. Ediţielngrijită şi prefaţă de Gh. Macarie, Bucureşti. »Minerva", 1973, 
p. 403. 

18 lnf. Toma GlI. Dumitru, 56, 7, a, satul Pleşaui, jud. Botoşani (Mg. 429, I, 31). 
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Că vînarea acelei "hiete Iighioi" sau "drac de cioară", cum mai apare în alte 
variante, nu este întîmplătoare şi nici lipsită de scmnificaţ îe, ne-o demonstrează 
şi celelalte versuri ale pasa jului respectiv, din care aflăm că jupinul gazdă 
"Di calari s-apleea,! De-a aripî mi-a lua,! De trei ori la nu l-o-ncnnjur atvj 
Să vadă grîul da că-i de secerat" 19; sau, într-o altă variantă, "La o hlînc o 
atirna.; Apoi vesel el pleca.! Lanul mare-I ocolea, j Tare mult se veselea , I 
Că grîul aur era r i Aur iei, dineolo aur,! Se-ndoia ca lin balaur. I In bătaia 
vîntului. / În lungul pămîntului" 20, 

Acea pasăre bizară-- pe care jupinul gazdă, desigur llU întîmplător, o 
lmpuşcă atunci cînd vine să vadă dacă grîul este copt, după care, cu vînatul 
la ohlînc. ocoleşte lanul de trei ori, îndeplinind parcă un ritual ne duce cu 
gîndul la diversele Încarnări zoornorfe ale spiritului grîului. J, G. Fraze!', În 
cunoscuta sa lucrare Creanga de aurv, descrie de a [t.fel conceperea spiritului 
grîului ----Ia diferite popoare ._- ca lup, ciine, pisică, iepure, vacă, faur, capră, 
cocoş, prepeliţă, barză, lebădă, uliu etc. Unele din aceste reprezentări zoomorfe 
sînt atcstate şi în folclorul saşilor tra nsflvăneni=, ceea ee Înseamnă că şi 
spiritualităţii populare româneşti din spatiul respectiv, şi desigur nu numai de 
aco1023, îi eran familiare. 

La o cercetam mai atentă a poeziei pluguşorulul traditional, se constată 
că în structura sa apar şi alte imagini sau motive ee ar mer'ita () mai îndelungă 
meditaţie asupra lor. De data aceasta Însă va fi supusă atenţiei cititorului 
o ultimă reprezentare: baba. Şi pentru ca ipoteza noastră în legătură eu pre- 
zenţa şi rost urile ei în pluguşor să nu pară o simplă asertiune, vom reaminti 
principalele sale ipostaze, luînd în xliscuţ.ie doar pasajele care par să incifreze 
sensuri demne de reliefat. 

Intr-un pluguşor cules din zona Bot.oşanilor, la sfîrşitul secolului trecut! 
baba apare ca () vrăjitoare ee influenţ.eaz ă pozitiv rodnicia cîmpului .:,,,Este-o 
gtrlă lnt.unicoasă j Şi vine o babă grebănoasă,! Cu chitia răpănoas,! Şi cu 

19 Inf'. Ipate I. Vasile, 44, 4, fi, satul Varseni, jud. Iaşi (Mg. 7, II, 35). 
20 Vasile G. Popa, Folclor din Tara de 8113, Ediţie Ingrijită şi prefaţă 1e Maria Luiza 

Ungureanu, Bucureşti, "Minerva", 198:3, p. Il. 
21 .James George Frazcr, Creanşa de aur, J II, traducere de Oct.avia n :'>li8tor, note de 

Gabriela Duda" Bucureşti, ·Minerva", 1980, cap. XLVIII. 
22 Hanni Markel, OfJ. cit" p, 422. Este vorba de un spirit In chip de iepure. 
23 Cercetările de ultimă oră asupra prezenţei acestui obicei In Moldova s-au soldat cu re- 

zultate surprlnzătoare.s In mai multe localităţi din partea nordică a zonei Bot osanilor (Arborea, 
Bajura, COllceşti, Cordăreni, Cracalia, DUllleni, Grivila. George Enescu, Havlrna, Izvoare, 
Mlenăuţi, Popeui, Smirclall şi Suharău) dar şi In alte sate din Moldova (Borzeşti---Baeău, 
Vlrlezi-··· GalaIi, Dulceş!.i .... Neamţ) este incă vie credinţ.a că In ultima bucată fi lanulni de griu _. 
In ultima poslalâ, cum se spune adesea aiei-- s-ar afla un iepure, De aceea, pe această ultimă 
porţiune. secerătoI"ii se iau la Intrecere, flccare dorind să ajungă primul la c-apălullanului, pen- 
tru a prinde iepul'ile". Formulele de Indemn sint: "-- Hai si prindm iepuri le 1" (int. Budeallu 
Gh. Valeria, 6,1 de ani - Şipoteni); "Atllll si vecIi cari prindi iepurili l" (in!. Ortansa L Buliga, 
63 de ani - Griviţ.a) ; ,,- Hai, cari primIi icpurili di coad! '/" (inf. Hotaru (ih. Adela, 69 de ani -- 
Cordărcni); ,, Cari primJi coada la iepuri 1" (inf. Ailisoaie M. Maria, 60 ele ani - Arborea), 

In cele lllai multe din satele aminlitl', despre "prinderea iepurelui" se vorbeşte şi la prăşit. 
rn salul Dumeui, COlll. George Enescu., "sini işll pl'imu la capitll ogorului In prăşltu de-a doilea, 
cari prinde iepurili, ClIm Z11;{Jlll noi, apu lega doaul pănuş ; donaî de·acolll, <ioau! eli dinculu. li 
leaga ca sI sii anu mănos" (inI. Danalac.he 1. Aniea, 68 de ani). Obiceiul este atit de răspîndit In 
spaţiUl la eare ne referim, încît terminarea principalelor munci agricole din timpul verii (seceratul, 
pl'ăşitlll, cositul) se expdll1ă adesea prin sintagme ca : "Am prins iepurele 1" sau .Am mIncat 
iepurele !". 
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LIIl negel.pe nas : I Eli o-ntreb ee umblă pe arătură, ! Ea zice că după dînsa să 
face pînea bună, I Eu o-ntrcb ce umblă prin pîrloage , I Ea spune că după 
dînsa pîne bună să face, / Eu o întreb ce hram are, I Ea spune că-i vrăjitoare" 24• 
Inpostură de vrăjitoare ,baba poate fi semnalată şi În alte texte de pluguşor, 
fără a i se. dezvălui Însă şi resturile ei fertiliz at.oare. 

Contextul de-care se leagTl Însă cel mai adesea prezenţa babei. în poezia 
,pJugllşorului este-acela în care gcspodarul îşi adună secerătorii, pregătindu-Ie şi 
uneltele trebuitoare: "Ş·-au strîns frajibuni şi surori) Şi babe eu nurori,! 
Tot babe bătrîne/Şi mosnegi ca mine,jCare ştiu rîndul la pîne,/ Să lucreze 
foarte hine" 25. Aici este locul să arătăm că baba asupra căreia dorim să atragem 
atenţia, nu pare să se confunde cu celelalte. Ea n II este una din cele "două", 
"trei" ,,,cinci" sau "lJntahon de habe bătrîne, I Care ştiu rîndul la pîne"; ei 
apare Întotdeauna individualizată: ,.Era şi obahă eîrnă,! C-o .. săcere-n 
mînă" (Ptrcovaci-c-Hîrtău, jud.vl aşi). Mai m ult decît atît, ea este prezentată 
chiar În opoziţie cu ceila IIi. secerători, pe care .întotdeauna îi întrece în price- 
pere şihiirnicie : "Iar o habî clrnî , i Cu săcirea-n mînî, / Ci fiice, ci direge,! 
Pi toati mi li-ntrece I" 2. Această situaţie contrastantă este subliniată cu 
claritate: .,Apoi toţi trăgea cum trăgea, ; Da ce trăgea o babă cîrnii,! Boeîrnă,j 
Cu pufa di lînă,; Cu dreapta trăgea, Cu stînga polog făQfa 1" 27. Iată şi alte 
exemple: "Da cum era oeloan!î, Cot.or oauţi, / Un drac eli bahî,l C-on 
brîu vargat, / Pi spati lasat, I Ea cu dreapta să§era / Şi cu stînga că lega, I 
De părea că Înota" 28; sau: .,To\.i Lrăgea cum trăgea, / Dar cum trăgea o 
hircă de babă, / Bătrînă, I Chiar ca grîul la nodurele" 2". 

Un alt argument că această babă nu este la fel cu celelalte îl constituie 
faptul că unealta cu care lucrează ea nu-i o seceră obişnuită, ei are forme dintre 
cele mai ciudate : "Dar o babă mai g heboasă, I Cu săsuea mai înlQal'sl, I Pi 
uni merge, 1 Palanci făce ! / Uni trînte snopu, / Sî cutrem ura locl! vr 30, sau: 
"Să faci o săcere mai rîmă, I Pentru haha cea hătrînă" 31 ; "Dar () bab{l eîrjo- 
bată, I Cu săcerea cÎrligafă" 32; "Era şi o bahă drnă,! ClI secera strîmbă" a3, 
şi chiar; "lar o hahî hătrînÎ, I C-o bllwlf di săciri-n mini" 34. Pe de altă parte, 
nici form: şi nici ehiar starea precară a uneHei cu care luerează ("Lua secera cea 
mai roasă" 35) il-O împiedieă pc babă să se situeze În fruntea tuLuror seeerătorilor: 
"Numai una, baha Hîrja, I Cu sehinarea cum îi cîrja,; Loeului deloc nu sta I 
Şi pe toţi îi îndemna, I Peste tot pîrjol {{lcea ! I Cu dreapta tot secera, I Cu 

24 Nicolae Densuşiunll, op. cii .• p. 58. 
25 lbidmt., p. 6.6. 
26 Inf. Gavriluţă Nicolae, 30, 4, a, satul Yerşeni,jud. Iaşi (Mg. 7, II, ,33). 
27 Inf. Dumitru Petru, b8, 4, a, satul Tuluccşti, jud. Galali, (Mg. 379, I, 7). 
28 lnf. Spiridon Gh.·Yasile, 59. 4, a, satul SuhuJeţ, jud. Iaşi (Mg.295, I, 17). 
29 Iveşti-Vaslui (Anexă la ClreslioJ!ar folcloric şi etn()grafie general). 
30 Iuf. Puşlău r. Gheorghe. 70, ., a, salul Leucuşeşti, jud. Suceava (Mg. 36, II 22). 
31 A.F.M.B., Fondul Petru Car am an, Ds. 76, p. 8-\J. 
32 Ibidem, D5. 31, p. 8. 
33 Mihai Costăchescu, Cînlece populare româneşti, ediţie îngrijită şi studiu introductiv 

de G: Ivănescu şi Y. Şerban, Bucureşti, "Minerva", 1969, p. 281. 
34 Alexandru Yasiliu, op. cii., p. 185. 
3. Nicolae Păscnloscll, Literaiură poptllară romllnească, adunată de .... , Bucureşti,; 

• Socee", 1910, p, 27. 
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stînga tot snopi făcea,! Cu picioru-i aduna! Şi în claie-i arunca. (Şi din 
claie la Iăţarej îi ducea tot ea-Il spinare, / far dud soarele apunea, I Cîmpul 
neted rămînea!" 36. Alteori, baba "Pi uni merge,! PoJog fă ce I", sau: 
,.Face nişti z nopei / Ca nişti plopci ! Ş-o dai I Cît o hodo bai. / Di-mple o faţi 
cii arie" "'. e 

O trăsătură specifică a acestei neintrecute secerătoure est c şi coriccn- 
Lrarea resurselor ci fizice în mina slîngii3R : "Cu dreapta trăgea, IlU prea trăgea, ! 
Dar CIl stinga polog făcea!"", sau: ,.Cu dreapta putea, nu putea,! Cu 
stinga polog făcea 1; Din polog, snop, i Din SIlOP, claie, I Din claie, hodobaie, / 
Din horlobaie , stoguri mari I" 40. Exemplelor de pînă acum suficient de 
concludente pentru a ilustra în dern înarea i f orţ.a , eu totul neohişrmite, ce i 
se atribuie acestei fiinţe li se va adăuga Încă unul, care parc să pledeze şi 
mai convingător în favoarea ideii că ea nu poate şi DU trebuie să fie asociată 
cu celelalte bătrîne din alaiul secerătorilor. Si de data aceasta, desi ]]11 se 
invocă forma şi nici alte caracteristici ale uneltei, ba s-ar părea chiar ă acum 
nici nu are o seceră în mină, baba înfăptuieşte adevărate minuni În lanurile 
gospodarului: ,.Şi era şi o babă hătrînă,! Cu dinţii de lînă,! Cînd a inchis 
dintr-un ochi, I Sva umplut valea ele snopi,! Cînd el inchis din amîndni.v S-a 
umplut valea de clăi!" 41. 

A vînd În vedere atributele miraculoase cu eal'{\este investit.e cest per· 
sona j, prezent în majoritatea variantelor de pluguşor traditional din Moldova, 
înclinăm să credem că ca trebuie asociată cu Intrur.hipările antropomorfe 
arhaice care o reprezintă pc mama qriului'«. Şi ne gîndim în primul rînd la 
observatiile Jui Wilhelm Mannhardt , potrivit cărora În Io lclorul Europei mo- 
derne şi contemporane s-au păstrat numeroase ipostaze ale mamei qrtului. 
Ultimul snop secerat era considerat că posedă miraculoase puteri Iertilizatoare 
şi era numit, în diverse ţinuturi, b ăirin a, mama mare, mama grlutai sau chiar 
urăjitoarea'», Trebuie menţionat aici, că, pînă nu de mult, în mai multe locali- 
tăţi din nordul Moldovei se manifesta un anume interes faţă} de ultimul 
mănunchi de spice din lan. Astfel, la Izvoare şi Mlenăuţ.i, judeţul Botoşani, 
ultimul mănunchi de spice nu se tăia, ci se smulgea şi se ducea seara acasă, 
unde se păstra, afară sub streaşină, pînă începea seceratul dip anul urrnător+'. 

36 Vasilc. Gh. Popa, op. eit., }). 46. 
37 Alexandru Vasiliu, op. cit., pc 185. 
30. Vezi Hanni Markel, op. cii;, p. 422, nota 26, 
3P Fondul Petru Caraman, Ds. 71, p. 15. 
(O Tcodor r. Burada, Opere, voi. 111. Pole/or $i etnografic. Ediţie critică de Viorel Cosma. 

Bl)cUl"cşti, Editura Muzicală, 1978, p. 134. 
U Dumitru Furtună, op. cit., p. 391. 
4Z. Vezi Elena Niculij.ă- Vor-unea, op. cit., p. 179. 
43 Vezi G. G. Frazer, op, cit., cap. XLV. 
44 Inf. Maria 1. Ababei, 81. n, a, ,satul Izvoare, jud. Botoşani. în satul Cordăreni, din 

acelaşi judet, "din ultimu snop s·alcz(m triizăsi di spisi, si legau Cli ap roşi şi si puneu sub stre- 
şlna easî, mai cu sami aproapi eli uŞÎ" (inf. Hotam Gh. Adela, 69 de ani, Cordăreni), Tot in acest 
spaţiu, nu departe de Cordărerii, in saLul Arl)()l'ca "din uJLimili spiSi si fasi o Ill!l'bÎ. S-aleg patru- 
ză.si rJi spisi, sî-mpletesc paiE aşa ca laţăsuL şi în partea !li sus ră.lllÎlli ilupleliturR şi In aeea <li 
iios rtlluln spiSili selimai frumoasî. Barba asta sÎ ţini Ia icoan! sau la un ungheri, în partea di 
sus, pinl la Crăi;iun sau pîni primavara, cin si bali . griu din spiSi, si serbi şi si mÎnÎllcl" (int. 
Bărbosu I.Anica, 80 de ani)., O astleJ.de barbă se faer şi1n zona DnralJanilor (satele Bajura şi 
Conceşti), 
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într-un alt saU", ultimul mănunchi dc spice era lăsat în prcioare şi se lega 
sub formă de momîie, pe care localnicii o numeau ciuliii": 

În sprijinul af'irmaţ.iei că baba din secvenţele de pluguşor invocate mai 
sus este o reprezentare mitologică, oferim încă un exemplu, poate şi mai 
convingător. din care tez ultă preocuparea gospodinei de a fa ee ceva, pen Lr u 
a nu j se seu tura grîul pe cîmp: "Ş-o luat un bot di aur / Şi 1-0 zvîrlit In păduri, ! 
Nu sî rătăcirî, / fn marea,! Nu si prăpădirî, / Jar cîn l-a zvîrlit În sus,! Nu 
si mai z ărirî ! / Iar cin Sr-O uitat, ! .Iupînu gazdî, I în sus, / O rărit o . babi 
urîtî, I Cu s ăcira rupti; I Cu drepta săcera , I Cu stînga sn ochi lega! Şi la 
arie-i az vîrlea" 47. 

Ideea că "baha" la care ne-am referit se identifică cu trumia grîului am 
enunţat-o, în treacăt, şi cu alt prilej+". Ea pare să fie susţinută şi de Gh. 1. 
Neagu, care, analizînd jocul de copii Baba Rădăcin a=« joc ce înfăţişează În 
sudul Moldovei-" şi, mai ales, în unele regiuni ele peste Prut-v, imaginea ujiu i 
spic de griu _.- conchide: "Ca mentalitate arhaică , jocul nostru trebuie pus 
în legătură cu bogatul material adunat dc J.G. Fraz er , În a sa Creangă 
de aur, unde vorbeşte dc Mun:« grîului, Mumo secerişului, Bunica, Băiruio 
Băirinul, Baba secerişului sau simplu Baba, Mum ă (( pcrumbului , 1I1wnc1 Il 
ot ezului etc," 51. 

O categorie aparte o alcătuiesc obiceiurile ce s-au practicat veacuri 
de-a rîndul cu scopul de a asigura desfăşurarea muncilor agrare sub cele 
mai favorabile auspicii. în cadrul acestora, ponderea o formează riturile săvir- 
şite împotriva secetei (uneori şi împotriva ploii), dintre care se impune în 
primul rînd Caloutn ul, Angrenat în contextul unor foarte răsp Inditc rituri 
agrare privind sacrificiul zeităţ ii vegetatiei de tipul Tammuz, Adonis, Attys, 

45 Salul Dealu, com. Zvoriştea, jud. Suceava. Informaţia o deţ.inern de la cercet ătorul 
SLelian Dumistrăccl, căruia îi multumim şi pe această calc. 

46 Obiceiul de a se face la secerat o mmrâie care rămlnc pe ogor este destul de răspîndit 
In Moldova. In zonele centrale şi de nord-est, tnsă, această momlie nu se face din ultimul mă- 
nunchi de spice, ci din primul (Criveşti. Focuri şi Plugari, jud. Iaşi, Rlnghilesti, Mitoc, Cotusca, 
Viişoara, Suharău, Cordăreni, George Enescu şi Havlrna, jud. Botoşani). Adesea, primele spice se 
fac şmneag (smoc) şi se pun sub cirigătoare, pentru a avea spor la secerat şi a nu suferi de dureri 
de şale. (Informaţiile provin din nord-estul judetului Botoşani, dar pmetiea pare să fie răspln- 
dilă In toată Moldova). InUl şi cîteva din cxplieatiile ce se dau pentru momiia lăsat,\ pe cimp: 
.Si spune ci slleagl rnărnîia ca si s1 faci şl la anu grîu mult, mari, maşcat ; roadi multi, ştii. :Mă- 
mila si făse lnaillti de-a·nSepi săsimtu şi rămlne acolo pi ogor, 11-0 tăie l1imi" (înf. Botoşneanu 
C. Aglaia, 57 de ani, Arborea--- Dorohoi, Mg. 568, 1, 9) ; "Mămîia seca o făscm la capîtu ogorului, 
etil !nsepem la săsirat. Rămîne acolo, c-aseea spune cH dejma pămÎntulu (8.n.) ; si fael şi la anu 
pămlntu, sI şii mănos (int. Danalache 1. Anica, 68 de uni, Dumcni- Dorohoi, Mg.,567, 1, 4) ; 
"Măm1ia n-o mai lua nimi, Il"O mai pune la claie, In slloehi, TI-O mai pune. ASeea li mana cimpului. 
IaTa bini si gusti şi vitili din llliimlia seca, aşa si z1Se" (int. Bărbosu I. Anica, 80 de ani, Arborea--- 
Dorohoi). 

Obiceiul trebuie pus, desigur. In legătură cu credinţa străveche că In primul sau In ultimul 
mănnnchi ori snop de griu ar săIăşlui "geniUl holdei" şi., deci, nu trebuie tăiat. Mai vie însă In 
conştiinţa localnicilor, după cum s-a văzut, este crepinta că mănunehiul respectiv reprezint:l 
mana cimpului. 

!7 Inf. Hrom 1. Dumitru, 62, 5, a, satul Cristeşti, jud. Botoşani (Mg. 5, II, 46). 
(B Ion H. Ciubotafll, Arii folclorice In lV[o!dova: Valea Şomuwllli "'Jare, In "Anual' de 

lingvistică şi istorie literară" t. XXVI, 1977 1978, p. 82. 
(9 Tudor Pamfile, Jocllri de copii, adUnate din satul 1'cpu ... , Bucureşti. 1 !l06, p. ,n .. 
50 Tatialla Găluşeă. Folclof basarabean, Bălţi, 1938, p. 162. 
51 Clnlece şi joc/lri de copii. Editie lngrijită, prefaţă. bibliografic şi index hibliografie de 

Gh. 1. Neagu, Bucureşti, "MUlCl'va", 1982, p. 20. 
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Osiris, Xipe Totec, Kupala, Lata, Yarilo , Balder ele. Caloiallul cunoaşte o 
largă răspîndire în spaţiul moldovenesc, rcm arcîndu-se ca un obicei eli nume- 
roase implicaţii magice. Art.iculaţiile ceremonialului prezintă adesea parti- 
cularităţi zonale, ceea ce, Într-un tablou sinoptic, ar putea pune în evidenţă 
diferitele faze de evoluţie a ohiceiului respectiv. In general, zonele de cîrn pi e 
păstrează formele cele mai arhaice ale datinei. 

Răspîndirea Caloumultn în Moldova este de osehit de unitară În ciuda 
Iaptu lui (ă sub acest nume obiceiul este atestat doar În judelele sudice: 
Bacău, Vaslui, Galaţi şi Vran cea-". Caloianul este În primul rînd un ritual ce 
are în vedere declanşarea Iencmenelor atmosfericc necesare în anumite perioade 
critice pentru culturile agricole: fic provocarea ploilor pe un timp foarte 
secetos, fie oprirea acestora, atunci cînd ahuudenţ a lor devenea dăunătoare 
recoltelor. Amhivalenţa ritualu lui ---îll care intenţia de a aduce ploaia se 
uneşte cu cea de a o îndepărta, precum cele două fete ale lui Ianus -- se vădeşte 
şi În denumirile sub care este cunoscut Colouuiul în celelalte zone ale Moldovei: 
Mama soarelui (Oroîtiana , Porn îrla şi Suharău , jud. Bot.oşani-"). Mama 
ploii (Curteşti şi Milet.in Prăjeni, jud. Botoşani, Tîrzia- Brusturi - 
Drăgăneşti, jud. Neamţ , Dolheştii Mari, Frasin, Ştirbăţ şi Udeşti, jud. 
Su ceava+), JYl ama plotlor (Sarafineşti şi Corni, jud. Botoşani, Alexeşti ---- 
Ipatele şi Borosoaia-c-Plugari, juel. Iaşi, Dolhasca, jud. Suceava!"). Alama 
secetei (HînghileştiSanta Mare, jud. Botoşani şi He.leşten}, jud. Iaşi-s) Seceta 
(Agafton Curteşti, Copalău şi Şen.driceni, jud. Botoşani, Trifeşti, jud. 
Iaşi 57), Plotin (Erbiceni şi Fînt.înele- Focuri, jud. Iaşi-"), Plotlica (Focuri, 
jud. Iasi=). sau pur şi simplu Păpuşa (Focuri, l orcani-c-Tăt.ăruşi şi Plugari, 
jud. laşi, Grumăzcşti, jud. Neam! şi Hotopăuesti=--Hor od niceni, jud. Sucea- 
va 60). Intr-o fază tîrzie, denumirea iniţială a obiceiului a fost Înlocuită eu 
nume proprii, eele mai răspîndite fiind: Aylâiţa (Coneeşti, Eşanca-i-Darahani 
şi Tătărăşcni -Havîma, jud. Bot.oşani'"), Calrin a (Lungani, jud" Taşi62), 
Ilean a (Băiccni --Cueutcni, jud. Taşi63), Ar aryhioliţa (Ba jura-Tprabani, 
Rediu-Rădăuţ.i Prut şi Şendrieeni, jud. BotoşanÎ64), MaÎ'iâca saF Mărioara 
(Poiana--Vorona, jud. Botoşani65), Natalifa (Broscăuţ.i şi Şthtbieni, jud. 
BotoşHni66), Piililliţa (Şipoteni, jud. Botoşani7), Rodica (Lungari şi Plugari, 

52 Cele mai răspîndite nume sub care apare obiceiul sint: Câluianuf, Că/uienal. Că/ăianlll, 
Caloianul, Scaloianul şi Scăluianul. 

53 Nicolae Densuşianu, Răspllnsllri la Chestionarul istoric, Biblioteca Academiei Il. S. 
România, Ms. 4552, p.159-160, Hi4şi 174. 

h A.F.M.B" mapele 875--877. 
5 Idcm. 
oG ldem. 
7 ldem. 
58 Idem. 
59 Idem. 
60 Idem. 
61 ldem. 
ea lclem. 
6a ldem. 
64 Iclcm. 
65 ldem. 
ee Idem. 
G7 ldtIn. 
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jud. Iaşi58), 'I'ucm ăn del (Pericni, jud. Vaslui-e) şi Vasile (Băiceui Cucuteni, 
jud. Iaşi?"). Intr-o situaţie apartese află numele T'olion, sub care este CUllCJS- 
cut obiceiul în localitatea Vidra. jud. Vrancea?'}, preluat, prohahil, din 
cunoscuta colindă despre sfîrşitul tragic al f'eciorului ele domn plecat la 
vînătoare. 

Practicarea Cal('Îl111111ui la o dată Fixă=- în prima joi de după Paşti (dez- 
groparea făcîndu-se ele Ispas), sau în ziua de Paparudă (a patra joi după 
Joia mare) --- este cu totul sporadică şi apare numai în sudul Moldovei. 
In acest caz, scopul principal al acţiunii ţine de Iert.ilitatea ogoarelor în genere 
şi numai în al doilea rînd se urmăreşte provocarea ploilor. 

în cele mai multe localităţi, păpuşa ce reprezintă Ca loianul se face din 
pămînt (lut galben sau clisă din albia rîurilor) şi are, în medie, lungimea de o 
jumătate de metru. Extremele oscilează între mărimea unei palme şi cea a 
unui copil de şapte ani" .. Este urmărită şi respectată pînă în cele mai miei 
detalii, asemănarea eli modelul uman: " ... ş-apu-i pune un nas di vîrf di ehi- 
peri, ca sî-nsămni-a om, îi fă ce urechi, aşa, t.oţi dinţ.î pe-aici cu fasoIi ... si-i 
pune mîni, picioari ... " 7:,. Caracterul de personaj vegetationa l este conferit îigu- 
rinei de numeroasele flori ce o îm.podohesc : "adunam fel eli fel di flori, eli t.ăti 
neamurili, ii Iăcem' cor oniţ.î la păpusî, i-o punem pi cap. îi punem flori di rînd 
aşa, ş-apu-i făcem un pătuţ din h ădu (lozie) impletiti..." 74. O ipostază pri- 
mară o constituie p ăpuşi!« ucget111e, Întîlnite în zona Iaşil or> şi in cea. a Neam- 
ţUlUPD, îmbrăcate cu haine din hrusturi sau pod ha l. De altfel, majoritatea 
plantelor utilizate la realizarea efigiei ori numai pentru invelirca sicriului 
şi a năsăliei (hoz ul, brusturele , patlagina , podhalul, spinul voinicesc, stuful 
etc.) cresc pe lîngă ape, ceea ce relevă rolul lor important în magia acvat.ică. 
Indicînd prezenţa izvoarelor suhterune , ele sînt alese cu scopul îndeplinirii 
unui complex gest magie, homeopatie şi cout.agios în acelaşi t.imp?". Efigia 
Caloianului se mai realizează din cîrpe" şi chiar din ceară'", dar aceste ipos- 
taze nu sînt decît ,variante tîrzii ale tipului iniţial. 

Aşa după cum s-a văzut mai sus, păpusile ee înfăţişează Caloianul nu 
sînt. numai reprezentări feminine. ci şi masculine. Variantele actuale ale păpu- 

68 Idetn. 
69 Idem. 
70 Idem. 
n Idem. 
12 Informatiile provin din judeţele Botoşani, Galati, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Vrancea. 

(A.F.:\1.R. mapele 875-877 şi înregistrări pe benzi de. magnetofon). 
73 Inf. Dl'ăguşanu A. Pavel, 86, 4, a, satul Odaia Bnrsuc:1ni, jud. Vaslui (Mg. 184, I. 15). 
7i Inf. Chirvăsu\ă Maria, 61, 7, a .. satul Brăhăşeşti, jud. Galaţi, (Mg. 509, 1,29).' 
75 luf. Pătrunjel Cătălina, :l9, 4, a, satul [orcani, jud. Iaşi (Mg. 389, r, 21). Aici, păpuşa 

.era r,lent! dintr-o anumitI bUJ'lJianl, cari-o găsi'im mai mari ... , li pUl1em hrusturi,. li făsem I'ochi\l 
din brnslul'i ... şI b3ti(:n-11 cap dintr-o frunz! di podbal..., o-l;vălem cu fl'unzl şi pi unu! o bagatn 
In pămlnt". Obieciul este aproape identic eu cel eules de Dutllitrn Pop de la Cornelia Stitnescu, 
din comuna Iscroni, j ud. Hunedoara (d. Dumitru Pop, Contriuulii la studiul Galoianului, in 
voI. Studii şi comunicări. Sibiu, 1981, p. 2:';). 

16 Satul GrmnăzeşLi, jud. l\'eamt. Anexă·chestionar. 
77 lntr-o variant,l fi incallta(iei intonate de cortegiul Caloianului din satul ErlJiceni ,-, 

Iaşi, ploaia este rugată să se iveasc:,\ nu de după porţile cerului. ci din buruieni: "Ploiţ!, ploill,! 
leş din buruieni. ! Ş! sloboadi ploili,j SI curg! şuroaili". 

'" în majoritatea localiti'iţilol' din jmlejele Botoşani şi Iaşi. Fenomenul apare şi In rest 
dar cu totul sporadie. 

79 In!. SOIlohat Gh. Elena, 51. 4, a. satul IUnghileşti, jud. Botoşani (1\115. 128, I, Il). , 
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şii-băiat diferă după vîrsta atribuită personajului: el este ori Ull copil mie ----- 
de cloi-trei ani, uneori chiar UI1 prunc neîuţărcat ori UIl tînăr aflat în preajma 
căsătoriei, după cum rezultă din conţinutul bocel.elor ce se int oneaz ă cu acest 
prilej. Cele mai numeroase rămîn Însă figul'iniIe feminine, situaţie ce se des- 
prinde cu claritate şi din prenumele ce li se dă în părţ.ile centrale şi de nord ale 
Moldovei. Ele reprezintă, fără excepţie, o fată fecioar-ă dusă la groapă 
în veşminte de mireasă. Perechea de p ăp uşi, de tipul zeul şi zeiţa vegetaţiei, 
apare foarte rar. Singura atestare de care dispunem --- insuficient de con- 
cludentă, deoarece la un moment dat răspunsurile informaLoarei sînt confuze80, 
indică importanţa cuplului de figurine, care sînt căsăt orite chiar în ajunul 
Înmormîntării Ietei'". Tot numai o singură dată este menţionată şi [amilin 
de p ăpuşi. Intorrnaţia provine din satul Lungani, jud. Iaşi, unele se îngroapă 
t.rei sau patru figurine: "adica păpuşi, păpuşoi şî on copchil sau doi" 82. 

Cortegiul Caloian ului.este alcătuit de obicei din fete, In vîrstă de opL- 
zece, pînă la cincisprezece-şaisprezece şi chiar optsprezece ani. Versiunea 
tradiţională a ceremonialului cerea în mod deosebit ea participantele să fie 
nepri hănitc şi, totodată, rude apropiate: surori sau vere primare. Intr-o 
'astfel de alcătuire, obiceiul s-a practicat, pînă în anii din urmă, în satul Poiana, 
comuna Vorona , jud. Botoşani, unde efigia a fost purtată-de cinei verişoare : 
"Copchilili şî âie sinstiti sî veri sî sic. A m eli-s veri drepti. An vari o făcut 
păpuşi, Iara să5itî şî le-an pus Şr-O făcut'; HH. Şi cortegiul alcătuit din femei, în 
special din femei Însărcinate, pare să reprez int.e un stadiu arhaic al obiceiului, 
amintind de începuturile agriculturii, cînd se credea că "fertilitatea pămîntului 
este solidară cu fecunditatea feminină; prin urmare, Iemeile devin respon- 
sabile de belşugul recoltelor, căci ele cunosc misterul creaţiei:' 84. Iniţial, 
hărhaţii nu erau admişi În eortcgiul cerernnnial al Caloianului.Abia într-o 
perioadă tîrzie, cînd ohieeiul a devenit apanajul copiilor, el CI căpătat.aspectul 
unui alai funebru ortodox, pe care îl are :;;i astăzi, la constituirea căruia parti- 
cipă, deopotrivă, am fetele cît şi hăieţ.ii. i 

Alaiul de Înmormîntare al Calo ianu lui reproduce pînă In cee' mai miei 
detalii ceremonialul funerar al tinerilor nelumiţ i : "ş-apu vom/ceii () luat 
sicriu eu mireasa, la un băi[.ăI i-arn pus o Iloari-n piept, ca la miri" ,.\ Cosl.uma- - 
ţia cornparşilor rituali indică şi ea diferite stadii evoJutive ale bbieeiullli. In 
zonaVasluiului, CaloiaIlul este purtat de fele mari, costmnale in haine verzi 
din hoz"';. Alteori, numai persoana care îl reprezintă pe preot este îmbrăeată în 
bOZ87• Costumaţia ce imită veşmintele purtate dc diferite personaje dintr-un 

80 In!. Elena Gh. Săeneanu, 76, 4, a, saLul Sineşti, j ud. Iaşi (:\lg. 436, 1, 19). 
81 Un obicei foarte asemănător este atestat In c1istridlll Kl\ngara din India. Vezi J. G 

FrazeI', op. cii" p. 56--57. 
B2 Inf. Uj.il N. Maria, 65, 4, a, satul Llmgani, jud. Iaşi (:Vlg. :19G, 1, 3). 
83 Il f. Piielllnlrll V. Savela, (\2, 7, 11, salul Poiana, com. VOl'ona, jud. Botoşani. 

(\lg. JI':\J. 1,28); 
"4 Mircea Eliade, [stor ia credintelor şi idei/Of rc!i!Jioasl'. I. De la epoca ele piatră la miste- 

rele din Eleusis, traducere .rle Cezar Baltag, Buc\J]'cşli, Editura Ştiinţifidî şi Enciclopedici), 1981, 
p. '11. 

85 Inf. Ochişor lllliallH, 1:1, elevă, salul Erhiecui,j\J(L laşi, (Mg. 4:H, r, :14)_ 
86 Satul Gara l{oşieşti, j uel. Vaslui. Anexă chestionar. 
81 Satul Perieni, j ud. Vaslui. Anexă-chestionar_ 
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alai funebru propriu-zis (preotul, dascălul, bocitoarea et.c.) este, desigur, de 
dată mult mai recentă. 

Cei ce însoţesc păpuşa spre locul de înmormîntare into ncază bocete şi, 
mai rar. rostesc incantaţii. Raportul existent între aceste două categorii 
folclorice din cadrul diferitelor variante ale Ca loian ului reflectă de asemenea 
stadii diverse din evoluţia obiceiului. Fără Îndoială, la origine, a existat numai 
incantaţia, prin care zeul vegctat.ional era implorat să deschidă porţile cerului 
şi să sloboadă ploile pe pămînt. Tabloul impresionant al efectelor secetei, aşa 
cum sînt prezentate în primul tip de incantaţie v-. "Cî, di cin n-o mai plouat, I 
Pietr ili s-au sfărîmat. I Fîntînile au secat!" 88, "Tot pămîntul s-a uscat I Şi 
iarba s-a scuturat" 8", sau: "Cî tari sîntem uscaţ / Şi-nsăâi taţ i Şî n-au vit ili 
si paşti / Şî n-au vitili di uni be apuşoar! / Şî noi tari sîntem arş ; Şî uscat. 1" s o 

se aseamănă în mod uimitor cu cel din Bocetul [luierelor in cinstea lu i 
'I'ottunus, lamentaţ ie int.onată de hahilonieni în luna ee purta numele zeului 
vegetaţiei : "Plînsetul ei e plînsetul pentru grîul care nu dă în spic; [ ... ]. 
Plînge cîmpul unde nu creşte nici grîu, nici iarbă, / Plînge eIeşteul lipsit de 
peşti ... " 91, Cel dc al doilea tip de incantaţie ce însoţeşte obiceiul Caloianului 
apare numai În judeţele sudice ale Moldovei. Ca vechime, el nu pare să se fi 
ivit cu D1 uit în urma celui dintîi. Pierderea copilului şi căutarea sa de către 
mama Îndurerată amintesc de cunoscutele mituri antice despre Derneter şi 
Perseîona , Isis şi Osiris, Tammuz şi Iştar etc, Nu este exclus ea al doilea tip 
de incantaţie să fi fost transmis Caloianului de către Lăzărel , ceremonial ce 
dramatizează un scenariu Ioa rte asemănător. Oricum, acesta pare să fie 
momentul ce a favorizat pătrunderea hocetelor pentru un copil mie sau 
pentru un tînăr nelumit, mai apoi şi pentru o fecioară, în ceremonialul Calo- 
ianului. Tot acum se individualizează în cadrul alaiului personajul mamei, 
care, în variantele actuale ale obiceiului, mimează o suferinţă intensă: "apu 
plîngea mama, saraca, o ducea di suhţîori ... , nu mai putea: Ieni, băietu 
mami, ! Drăguţa mami.; Unsî ti mai găsascî mama de-a eu ? " 2. Ceea ce se 
poate constata astăzi este că bocetele au Înlocuit integral inca ntaţia, prcluindu-i 
funcţiona litatea. 

Pe drum, atît atunci cînd se duc să îngroape Caloianul, cît şi la întoarcere, 
membrii cortegiului sînt stropiţi cu apă de către săteni: "Oaminii ni udau 
şî strîgau : -Mori săâitî, sî vii ploai, I Mori săsitî, sÎ vii ploai !" 9:l, De asemenea. 
era udată din belşug şi figurina. Aspersiunea este esenpală În eadrul ritualului. 
Ea are scopul de a provoca, prin imitaţ.ie, căderea ploii, revitalizÎnd astfel, 
mana ogoarelor. 

Alegerea locului de îngropare a păpuşii indică aceleaşi rosturi magice, 
Se credea, astfel, că daeă este îngropată lîngă fîntînă sau pc malul unei ape, 
ca şi atunci cînd era aruneală Înflntînă ori Într-un pîrîu, păpuşa va aduce 
în mod necesar ploaie. In zona Gala!ilor, darea pe apă a păpllŞii se face eu UIl 
fast deosebit. Impodobită eu flori şi cu lumînări aprinse, ea este aşezată pe 

$8 In!. Lupn Maranda, 42, 4, a, satul Negrileşti, jud, Galaţi (Mg. 519, 1, 14). 
89 Satul Iyeşti, jud. Vaslui. ,Anexâchestionar. 
90 Inf. Cheşctl L Elena, 46, II, a, satul Brosdmţi, jud. Botoşani, (Mg. 475, I, 27). 
91 J. G. Frazer, op. cit., p. 70-71. 
92 Tuluceşti- Galaţi (Mg. :379, r,21). 
93 Inf. Manolache Virginia, 52, :3, a (Mg, 441, 1, 31), 
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firul central al apei şi supravegheată, pentru a pluti cît mai mult tirnpw, 
Prin salele din nordul Moldovei se crede chiar că ploaia va veni cu viteza 
cu care pluteşte figurina pe apa respectivă' "numai cî avem grijî ea păpuşa 
ceea sl Il-O apuei doliile (vîrtejuri de apă), c-apu vini ploai Cll cheatrî" 95 • 
Mohilurile îngropării ef'igiei la crucile drumului=, pe o tarla'"', sub pădure= , 
la hotarul satululw, Ia cumpăna apelor":", ori pe vîrful celui mai înalt deal 
din preajmă-'? sînt mai complexe. Astfel, Îngroparea la crucile drumului poate 
fi considerată un act de Întărire a vrăjii de ploaie, cadavrul secetei fiind 
legat cu un nod terestru. In l aria se indică locul spre care este chemată ploaia 
şi implicit rodnicia. Cînd figurina este dusă. la hotarul satului, intenţia este de 
a suplimenta actul magic al îngropării: pe lîngă scoaterea secetei de pe acest 
tărîm, se sugerează şi îndepărtarea ei de pe teritoriul limitat al satului. în- 
groparea sub pădure, pe deal, şi, mai ales, la cumpăna apelor are drept scop 
aducerea grabnică a ploii din locuri cu umidit.ate sporită. Dealul ca loc de Întîl- 
nire cu ploile este desluşit conturat Într-un bocet pentru Ploiia, din Erbiceni--- 
Iaşi: "SurioarÎ, surioarî, I Te-am adus În vîrful dealului, / Tăti ploili cari-or 
vini, / Surioarî, I La noi, surioarî, s! li trimet, I Ci la noi îi mari foc şi 
săcit.î 1" 102. îngroparea la marginea cunitiruluiw' reprezintă, fără îndoială, () 
ipostaziere tîrzie a obiceiului, cînd ritul agrar ajunge să se identifice Întru 
totul cu cel funebru. S ub influenţa bisericii, În satele cu populaţie catolică ma i 
ales, efigia Caloianului se îngroapă lîngă o troi1.ălo4. -, 

După ce înmormîntează păpuşa , participa nţ.ii la ceremonia! joacă o horă 
rituală în jurul mormînt.ulu i'w , r otindu-se de trei ori, apoi se reîntorc la casa 
de unde au pornit, pentru a lua parte la un simulacru de praznic. In mai 
multe localităţi din nordul şi centrul-Moldovei Însă, praznicul nu este impro- 
vizat, ci se organizează după toate rînduielile cerute de riturile funerare. 

De regulă, păpuşa este dezgropat.ă după trei zile, mai rar după=patru , 
uneori chiar du pă şapte săptămîni. După dezgropare, ea este aruncată Într-o 
fîntînă, dată pe o apă curgătoare sau este ruptă în bucăţi şi presărată pe/ogoare. 
Explicaţiile ce se pot da dezgropării Caloianului sînt variate. :tIai Îllt,îi '---- avînd 

in vedere că în aceste cazuri imersiunea este similară cu înhumarea ·--:'.rin repetarea îngropării se întăreşte gestul ritual. Apoi, dezgroparea poa''f fi 
considerată şi o incercare de dezlegare a vră jii, ma i ales atunci cînd feno- 
menul meteorologic dorit se produce, dar este pe punctul de el deveni dăună- 

94 Satul Bălt.ăreţi , j ud. Galaţi. A nexă-cliestionar . 
• 5 Satul Huţani , jud. Botoşani. Anexă-chestionar . 
•• Inf', Puiu V. Aglaia, 62 .. 4, a, satul Băiceni, com. Cucuteni, jud. Iaşi (Mg. 482, I, 15) . 
• 7 Satele Dolhcşlii lari .5i Hotopăuf'şti, jud. Suceava. A.mxă-chesllonar, 
. Satul Podişor, jud. Suceava, A_llcxă-cheslioltar. 
911 Satele Agafton, Hroscăuţi şi Hlnghileşli, jud. Botoşani, Erhiceni--- Iaşi, ştefan cel 

Mare- Neamţ. Anexă-chestionar. 
100 Satele Bajura, Oroftiana şi Eşanca, j ud. Botoşani. A.lleJ:ă·c11fstionllŢ, 
laI Satele Hediu, Hădăuţi Prut şi Şte.făneşli, jud. Botoşani, Grumăzeşti-- Neamţ şi In 

HOl'odniceni - Suceava. Anexâ-c!lesfiollllr. 
lO Satul Erbicen' - Iaşi (Mg. 435. I. 2). 
Ioa Salul Odaia Bursucani, jud. Vaslui (Mg, 184, 1, 15). 
lOi Satele Caşin şi Oitnz, jud. Bacău. Anedlchestiollar. 
10S Această hOl'ă--carc se face in Illai multe localităţi din sudul Moldovei, .poradic şi In 

părţile de nord - aminteşte de petrecerea ce se organizează (uneori chiar In preajma cimitirului) 
după InmormIntarea tinerilor nc]umiţi. 
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tor1"", In fine. ruperea sau sfărîmarca păpusii în bucăţi şi îm prăst.ierea ei pe 
ogoarele obştei săteşti pare să reprezinte un simulacru al sacrificiilor umane 
ee se efeetnau pentru mana cimpnluiw". Cunoscute În cele mai Îndepărtate 
ţinuturi ale lumii, sacrificiile umane în scopuri fertilizatoare au culminat la 
pawnei şi azt.eci, care ucideau tineri pentru grîul nou şi vîrstnici pentru 
grîul în pîrg108• 

Documente ctn ologice descoperite În spaţiul moldovenesc atest.ă că 
şi la noi, Într-o perioadă foarte îndepărtată, rit urile de asigurare a rodnicle i 
ogoarelor au avut la bază sacrificii umane. Iată mai întîi relatarea lui Amar- 
ghioalei,I Constantin, de 79 de ani, din satul Brăeşti--Botoşani, care prin 
1913 a asistat în satul natal (Virfu Cîmpului, jud. Botoşani) la un obicei de 
ploaie ceva mai deosebit : "Iararn băiet din vo ză;îani, acasî, uni m-an născut, 
la Vîrfu Cîmpului. Aculo am crescut. Şî nu ploua şi ohiâeiu iara aşa, aeul6 în 
sat : sî Iăse unu mort, îl dus( cu năsă lia sÎ-I da în Sireti. Eu am văzut cum s-o 
făcut cî-i moarLî o Iatl. Iarau vo patruz ăsî aculo , şî feti şi băieţ, seava mai 
mari ca mini. O făcut-o pi fata seea ca nireasî, o gătit-o la o casî de-aculo , 
o pus-o pi năsălii, o-nvălit-o , s-o făcut unu dascll, unu popi, sîte, ŞI ne-an dus 
tăţ cu prohodu, aşa. Iara cam vo trii suti di metri pîni-la apa Sîret.iului, Cîn 
am az iuns la Sireti, o răsturnat-o în Sireti. Fata o ştiut sl-noa tiş-o işît pi mai 
la va li, O-notatş-o işît, Fala ave cam paisprîzăsi-sinsprlzăsi ani" 109. Acelaşi 
tip de ritual, de data aceasta numit 7llama ploi, se organiza În satul Udeşt.i-i- 
Suceava: .,Vine eu copeila la vali ; zic : --- Si-i acnlu, tu? An zis cîtră 
vesina ; ZIsi :- O facut fimeili la geal pe-o copcili moart.iş-o duc la vaii, 
ci Il-O plouat. [ ... J O prifacut-f) moartÎ; ie iara zii, da, ş-o-mpodobit-o ş-o 
pus-o acoln ş-o Uriie (:-on cărusio1', eî IHJ puce dusi alcili copcili mai mari" 110, 
Un obicei ele aceeaşi factură se practicl,l şi în saLul Frasin, zona Gura Humorului: 
"Tot ca să vie ploaie, feLe despletite, numai în cămaşă, duceau pe o 
scară pe () altă fată. In faţă mergea una cu o eruce din lemne, nişte beţ.e cu 
batiste (ea la înmormîntare). Mergeau aşa şi boceau pÎn{l ajungeau la o apă 
curgătoare. [ ... ] Cînd ajungeau la apă, aruneau seara eu tot eu faUI în: apă" lll. 

Ton judetul Suceava, În saLul Chilişeni, "cîn nu ploua, lua o faU eli triisprî- zăsaisprîzăsi ani ş-o-mbraca nireasî ş-o pun;> pe-o scarî, aşa; aşna pe-o 
searÎ on covor frumos ş-o pun;> acolu pi eovoru seala şi merze lumea plîngînd, 
besind aşa, în urma ii. Şî eln aiiuni( aeoln l'a marzina api, la Suseava, .aeoln 
o da În apt Ş-apu tăţ, cin () da, tăţ plînze : vai eli mini, el s-o d ilS, şi s-o-neacat ! 
Şî dupa se-o da acolu, ie răpidi nllma săre în sus. [ ... 1 Pi urmî, avem hainipintl'u 
dînsa, avem prigătit s-o-mbrăcăm napoi. Hainili aselea eli .uireasî li da pi 
apî; hainili, florili li da pi apî" 112. 

105 o credinţă populară spune că atunei "cind se Îneacă cineva. va ploua ,'10 de zile". 
Arlnr GOl'ovci. Gredinji şi supersti/ii ale poporului român, Bucureşti .. "şoeec", 1915. p. 274,. 

107 Această idee revine de mai multe ori in Creanga de aur a lui J. G. FrazeI', Vezi, mai 
ales, voJ. III, p, 28()-287, Vezi, de asemenea, H. Hubert şi M. Mauss, MelaIlges d'hisloire df$ 
l'eliyiolls. Paris, "Felix Alcan" .• 1 \J29, cap. Essai SUT la nal1lTc el la (onction du sacri/'ice, p. 56 ş, ti, 

108 J, G. Frazer, OJl. cit., p. 286 şi 298. 
10'tl SaLul BrăeştL jucL Botoşani. Anexă-chestionar. (Vezi şi fg. 475, 1, 25). 
110 [n!. Mihăiesen Gh, DOl1mka, 74 .• '1. a, salul Udeşti, jud. Suceava (Mg. 550, I, ,19), 
111 SaLul Frasin, jud. Suceava. Anexă-chestionar. 
112 In!. Gonl.aru C. Frăsil1uJ 68 5} a, (1\Ig, '555, L 18). 
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După cum se poate constata, toate cele patru variante ale acestui tip 
de obicei, în care locul păpuşii este luat de o fiinţă vie, pledează, fără echivoc, 
in favoarea ideii că ne aflăm în faţa unui simulacru de sacrificiu Uman. Reve- 
nirea ritului la formele sale primare pare să se producă în perioade de grea 
cumpănă pentru viaţa oamenilor. Un astfel de moment l-a constituit seceta 
din anul 1947, care în Moldova a avut efecte dezastruoase. Desigur nu întîm- 
plător, perioada respectivă coincide cu o puternică recrudesceuţă a unor 
rituri de fertilitate arhaice, dintre care se detaşează cele de tipul simulacrului 
de sacrificiu uman. Situaţia limită în care se aflau oamenii a dus în satul 
Ştirbăţ din judeţul Suceava -la realizarea celei mai complexe ipostazieri 
a acestui obicei. Intr-o zi dinainte stabilită, satul întreg era antrenat în săvîr- 
şirea unor practici cu scopuri fertilizatoare : pe de o parte, ţarinile erau stră- 
bătute de un convoi imens, în care oameni de toate vîrstele, purtînd În mîini 
obiecte de cult, participau la un ceremonia! religios; pe de altă parte, flăcăi 
şi fete, organizaţi Într-un eonvoi funebru, simulînd moartea unei fete mari, 
se îndreptau spre apa Sucevei, Se alegea o fată de 17 -18 ani, care era recunos- 
cută În sat pentru cuminţenia ei. Fata era îmbrăcată mireasă, iar patru feciori 
o duceau pc năsălie. Undeva În cîmp, aproape de apa Sucevei, cele două con- 
voaie fuzionau, iar preotul şi ceilalţi slujitori bisericeşti oficiau slujba reli- 
gioasă ca pentru un mort adevărat. Cînd ajungeau Ia locul numit "Coada 
malului", acolo unde apa Sucevei era foarte adîncă, se Iăcea slujba de pe urmă, 
după care fata era aruncată în apă, iar cei prezenţi se re Întorceau la casele 
lor. De reţinut că fata nu trebuia să iasă din apă tot pe acolo pe unde fusese 
aruncată-". 

Deosebit de sugestiv este şi scenariul unui obicei de ploaie ce se practica, 
la sfîrşitul secolului trecut, în satul Lişna , din fostul judeţ Dorohoi, Aici se 
făcea o păpuşă "cu mîini, cu picioare", ce înfăţişa "pe o fată mare şi frumoasa, 
de zină, a unei împărătese care era odată pe pămînt". O fată îmbrăcată in 
straie Irumcasc ţ.inea păpuşa în mînă, pe pămînt. "Sara, trei fete.ge la alte 
case vin si o fură de lîngă mama ei. Mama ei, cu alte două-trei fete, se ia la 
sfadă şi hjar la trîntă cu cele ce au furat păpuşa, Aeeli ci au fţl.rat păpuşa, 
la mormint, o izbesc în pămînt ca s-o omoare şi apoi i-o dă mamei păpuşei ; 
aceasta plînge că i-a omorît fata. r ... ] Cîn au vîrît [păpuşa] , în mormînt, 
mama păpuşei a căzut leşinată pe pămînt. Cînd fetele au gătit-o de înmormîntat, 
se fac că dau peste mama păpuşei, leşinată, şi odată aruncă cof'iţa de apă peste 
ea" 11$. Este evident că acţiunea drarnatizată a acestei variante de Caloian 
sugerează răpirea victimei pentru sacrificiu, fapt ee rezultă şi din opoziţia 
disperată a mamei ei. Din acest punct de vedere, obiceiul se alătură celorlalte 
cinci variante în care ideea sacrificiului uman este exprimată cu toată clari- 
tatea. Inrudirea cu alte rituri de fertilitate este vădită şi în scena simulării 
leşinului, scenă ce apare aproape neschimbată în obiceiul Crăiiele, practicat 
de românii din Banatul sîrbeso->. 

113 Informaţiile ne-au fost furnizate de Eugenia Gh. Capră, 70, 3, a. Ele au fost con- 
firmate Intru totul, ba chiar trnbogăţite cu detalii .. de mai mulţi locuitori din satul Ştirbăt. Mul- 
ţumim şi pe această cale istoricului Veniamin Ciobanu care, cu ani în urmă, ne-a semnalat acest 
interesant obicei, 

114 Nicolae De nsuşianu, Răspunsuri ... , Ms, 45;,9, p. 182-183. 
115 Cristea Sandu, Les .Princesses" (Craitzelc), un culte puieti d'oriqine da ce, chez les 

Roumuins (Valaqucs) de Serbie de N···E' el de Bulparie de N-O, In »Makedonski folclor", VI 
nr, 12. Skopje, 1973, p, 81-85. 

H -,-, Lrteratură 205 
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Din analiza formclor pe care le prezintă Coloionul în Moldova se constată 
puternica înriurire exercitată asupra acestui obicei de ritualul funebru. 
Privitor la identitatea personajului imaginat de efigie, acesta a fost asociat 
atît eu seceta, mama secetei, fiica seceiei , cît şi cu ploaia, mama ploii, fiica pInii 
etc. După credinţa populară. moartea figurinei va aduce ploaia sau, potrivit 
celor mai multe atestări, va pr ov oca o supărare atit ele mare mamei ei, 
încît lacrimile acesteia se vor abate asupra pămîntului sub formă de ploaie. 
Peste străvechea coucepţ.ie despre sa cr ificiul a d us ze ului vcgetaţioual, s-a 
suprapus credinţa că spiritele morjilor pot să aducă sau să Împiedice căderea 
ploii, după bunul lor plae"". In ierarhia acestor spirite, sufletele morţ.ilor 
tineri, nelum iţi, sînt investite cu puteri mai mari. Ei sînt rugati să readucă 
ploaia de pe alte tărîmuri : "Surioarî, uu'te-i duei,; Cu ploiţa di te-i întîlni, I 
La noi, surioarl, s-o trimet,; Sî udi , sur ioarî: porn int.u l" 11, sau: "Fata 
mami călătoari, ! S-o dus pi o a pî mari / Şi sî va iutoarci c-o ploai mari 1" 
(Hutani, jud. Botoşani). Sim bioza cu riturile funerare este vizibilă în importan- 
ţa ce se acordăîncleplinirii fiecărui moment din ceremonialul Înmormîntării 
(doliu, priveghi, pomeni popasuri, punti, colivă, praznic etc.), dar şi în unele 
practici auxiliare, cum ar fi stropirea eu apă a mormintelor proaspete din 
cim itir : "Pi urmî [după ce se Îngropa păpuşa ] luam apî şÎ ni duse rn la simitir 
şi turnam pi morminti , cari iarau at.uns i proaspiţ mor]." 118. Semniîicative , 
în acest sens, sînt şi unele credinţe referitoare la legătura dintre morţi şi starea 
vremii. Se crede, astfel, că dacă cineva a murit fără lumînare, trebuie udat, 
pentru că altfel ar aduce seceta : .La noi o adus pi unu cari o murit în spital 
la Darahani şi, cind l-o trecut hotaru, o uitat şî-l udi cu apl şî di asta-i săcitî" 11 •• 
. tn special decesele în urma unui aceident erau socotite că perturbă echilibrul 
fenomenelor atmosferice : .,Dacă moare cineva de moarte năprasnieă În păd uri, 
la îIlI!).ormîntarea lui vor fi ploi mari" 120. 

Mult mai viguroasf în Moldova riturile funerare au asigurat perenitatea 
Ca[oianu[ui, punînd în slujba aceluiaşi scop -- provocarea ploilor, a manei 
ogoarelor în genere --- mijloace noi. In spaţiul de care ne ocupăm, el este cel 
mai răspîndit şi mai (:ultivat rit de fertilitate. Prin toate component.ele sale, 
Caloianul reprezintă supravieţuirea unui străveehi obieei, poate tracic121, 

116 Complexul credintelor primitive despre implit:area sufletelor celor morţi in provocarea 
secetei, a furtunilor, ploHor, fuLereJor etc. este foarte bine reprezenlal la cele mai diferite po- 
pula!.ii de pe glob. ef.'!.G. Fra:cl', La era/nte de morts, Paris, 19:3-1, capitolele IV "i V. 

117 Satul Erbieeni-laşi (lVig. 4,35,1,2). 
11R Satul Miletin-Botoşani (Mg. 48H, 1. :i2). 
la Satul Conceşti, jud. Boloşll1i, Ane .râc!ledionar. 
120 Arlur Gorovei, of!. ('il., p. 271. 
121 In legăturfl Cll originea, vechimea, nria de răspjndil'e, ca şi cu alte aspecte ale obiceiu- 

lui, vezi: LA. Calldrea" Iarha fiarelo!'. Studii de foleloI', Bucureşti, "Cultura naţională", 1928, 
p. \)2--99; Petru Caraman, Folclor românesc ÎII en(j'c".tc. Contributie cl'Wcă asupra folclorului 
romtin Îll străinătate, în "Arhiva", XLI!, l\l3rJ, ilr. 3-1, p. 183-18H; G. rvăneseu. () influenţă 
bizanfinâ sau slal1â in folclorul românesc .5Î lunlm romârtascil: CaloÎOJllll, In "FoJelor literar", 1, 
Timişoara, 1\)67, p. 1:5-23; Ion Muşlea, Ovidiu Blrlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile 
la chestional'cJe lui B.P. Hasdeu. Bucureşti. ,,1\iinp['ya", 1970, p. :lfJG· 373 şi 482--484; Adrian 
FoelIi, Datini şi eresllti populare de fa s{'îrşitul secolu 'ui al X j X ,lea: Hăs[lullSuriJe la chestiollarele 
lui l\icolae Dellsuşial1u, Bucureşti, ,;Minerva", 1976, p. 222-22f;; Dumitru Pop, Contribulii la stu- 
dilll Caloianuluz (vezi nota nr. 75); Ovidiu Bîrlea, Folclorul romtlltCSC, I. Bucureşti, .Minerva", 
1981, [l. 395 - 403; Ion euceu, Maria Cueeu, Actualitatea Hnei teme etnografice şi de folcloT: 
Ob!('eiul'z'le agrare, in .Anuarul de folclor", III -- IV, Clllj-Napoca, Hl83, p. 101-110, 
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dar nu este lipsită de temei nici supoz iţia că ar avea o origine indo-euro- 
peană-w, mai ales că, in forme aproape identice cu ale noastre, obiceiul este 
cunoscut atît la populaţiile ca ucaziene-w, cît şi la indienp26. 

Un rit de ploaie mai puţin răspîndit în Moldova sub forma sa iniţială 
este Paparuda. Cunoscut sub nume ca Papal'udă123, Papaludii-w, Papolunqăw', 
Fâpi'ilugăm, Papahulâ129, Păpâdiile130 sau Alama ploiiv», obiceiul tinde să 
[il' asimilat aproape în totalitate, de cortegiul Caloianului. O dovadă elocventă 
in acest sens este şi confuzia ee caracterizează răspunsurile celor mai mulţi 
dintre informatorii chestionaţi : .Paparudele sau, cum se mai numesc, Păpădiile 
sînt nişte păpllşi care se fac atunci cînd este secetă şi se duc peste hotar şi se 
îngroapă"132; .Paparudele sînt piipuş: făcute de copii, îngropate în ţarină" .t33 ; 
"sînt nişte păpuşi cari li fac copchil şi li-ngroapî în afara satului" 13 ; "CeH ci 
umhlî cu Caloianu" 135 ; "Nişte p ăpuşi din cîrpă" 135 etc. în zonele sudice ale 
Moldovei, Vaslui şi Galaţi, Paparudele fac parte din alaiul Caloianului, figurina 
fiind purtată de fete mari, îmbrăcate în hoz verde, care sînt udate pe tot 
parcursul drumului. Alteori, Paparudele se fac imediat după ce s-a îngropat 
Caloianulvv. în unele sate găIăţene, ,însuşi actul stropirii cu apă se numeşte 
Paparudă: "Se zice Paparudele cînd tinerii se udă cu apă, ca să se dezlege 
ploile" 138. 

In ciuda faptului că obiceiul nu se remarcă printr-o puternică autonomie 
şi nici prin complexitate, alaiuri le Paparudelor din Moldova relevă o tipologie 
bogată. Ele se constituie din; 

I-a. Fete mari, de 15 -18 ani, îmbrăcate cu frunze şi panglici multi- 
colore; 

122 Vezi Slobodan Zecevic, Germain. (Coutume prinianiere POUT inuoquer l'a pluie), In 
.Makedol1ski folclor", VI. nr. 12, Slwpje, J973, p. 155---157, 

123 Dăm mai jos descrierea unui rit de ploaie de la cerchezii sapsugi, pentru marea lui asemănare cu Caloianul nostru: "Altă modalitate magică de atragere a ploii era pljmbarca cu o 
păpuşă conrectionată dintr-o lopată de lemn şi imbrăcată în straie femeieşti; ,acoastă păpuşă, 
denumită haţc-quaşc (printesa lopată), era purtată de fete prin cătun şi, lîngă fiecare casă, era 
udată eu apă .: pînă la urmă era aruncată în rtu. Hitualul era executat numai de femei, iar dacă 
tntimplător un bărbat le ieşea In calc, era prins şi arunoat şi el ln ptrtu. Trei zJle mai Urziu, pă- 
pusa era scoa:ă din apă, dezbrăcată şi sfărîmată" (S.A. Tokarev, Religia in' istoria popoarelor 
II/mii, traducere de 1. Vasilescu-Albu, cuvint inainte de Paul Popescu-Nevcanu. Bucureşti, 
Editura Politică., 1976, p. 200). 

IZ. J. G. Frazer, op, cii., p. 57. 
12 In majoritatea Iocalităţilor cercetate. Apariţii mai rare s-au inregistrat in judeţele 

Iaşi şi Neamt (mapa 878). 
U6 Satul Schi tu Duca, jud. Iaşi. Anexă-chestionar. 
127 Satul Pcricni, jud. Iaşi (Anexă chestionar) şi Arhorea, jud. Botoşani (Mg. 568, 1, 11). 
1.8 Satele Laza şi Htşniţa, jud. Vaslui. Anexă-chestionar. 
au Satul Prisecani, j ud. Iaşi, Anexă chestionar. 
130 Satele Ibăneşti şi Rediu--Hădăuţi Prut, jud. Botoşani. Anexă ches!iollar. 
LH Satul Măzănăicşti, jud. Suceava. Anexă-chestionar. 
132 Sarul Ibăneşti -- Buloşani. Anexă chestionar. 
133 Acesl răspuns s-a primit din mai multe localităţi aparţinlnd judeţelor Bacău, laşi, 

Suceava şi Vaslui (mapa 878). 
134 Satul Agăş, j ud. Bacău, Amxă-cheslionar. 
135 Satul Pupezeni, jud. Galaţi. Anexă-chestionar. 
13ti Satul AJexeşti, jud. Iaşi. .A .. nexă-cbcstionaL 
137 In mui multe localităţi din jud. Galaţi (mapa 878). 
,38 Satele Corni, Coma, Cudalbi şi Hediu. j ud. Galaţi. Anexă·cbestionar, 
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b. Femei de 30 ;) de ani, îmbrăcate cu frunze mari; 
c. Femei însărcinate, mai ales femei care nasc prima dată sau fete 

"greşite" ; 
d. Fetiţe de 10 1; ani, îmbrăcate eu hoz, brustur: sau lobodă : 

II-a. Un bărbat "cari iara tari" 189, sau doi bărbaţi cu haine şi căciuli 
din hoz ; 

b. Băieţi de vreo 9--lO ani, îmbrăcaţi cu hoz de la mijloc in jos, 
sau înf'ăşuraţi Într-un ccarşaf vv ; 

III-a, Fete şi fi ăcăi, îmbrăcaţi în haine obişnuite, care nu fac altceva 
decît se udă eu apă; 

b. Oameni de toate vîrstele, bărbaţi, femei şi copii, care se stropesc: eu 
apă Între ei. Trebuie menţionată, de asemenea, şi forma degradată a ob ie.eiului, 
colportată de ţigani. Un interes aparte suscită, desigur, tipnl II-a. care se 
aseamănă, pînă la ident.itate, eu Struţeorzu! ardelenesc-v. Salturile bărbaţilor 
costumaţi în Paparud e sînt insoţ.ite, la Prisecani Iaşi, de formule v ersificate, 
precum: "Sar în sus ca nourii, i Si răzbati ploili !". 

Toate sursele de informaţii avute în vedere atest.ă că obiceiul de care 
ne ocupăm s-a practicat la o zi fixă, în a patra joi dup ă Paşti, la Husalii, zi 
cunoscută şi sub numele de Paparudă. Confuzia eu Coloianul şi chiar Iuzionarea 
celor două practici ar putea fi pusă în legătură eu denumirea dată acelei zile, 
ca şi eu faptul că se celehrau deodată. Ne întrehărn, totuşi, dacă nu cumva 
fenomenul contopirii celor două obiceiuri nu este de dată recentă, aşa cum 
s-ar părea, ci ecou! unei realităţi străvechi, cind va fi existat un singur rit, 
complex şi unitar, UD rit de fertilitate ce se practica ori de cite ori era necesar 
şi nu la o dată fixă, cînd poate condiţiile climaterice nu-l reclarnau. Cert este 
că, in zilele noastre, obiceiul Paparuda din spaţiul moldovenesc este puternic 
Influenţat de Caloiari, Incit presupusele sale variante arhaice sînt tot mai greu 
de reconstituit. în majoritatea Iocalităţ.ilor din Moldova, cele două scenarii 
s-au contopit într-un cerernonial amplu, amintind de cortegiile lui George cel 
verdeH2 din centrul Europei. 

In mentalitatea rurală arha ică, alungarea ploilor şi. îndeosebi, a grindine- 
lor putea fi asigurată Într-un timp scurt şi cu rezultate dintre cele mai Iavora- 
bile, de către so!ornonariw. Creatia populară din Moldova le atest.ă prezenţa 
sub denumiri ea : sodcmonariv+, solemonariw, solomoni=», şolomonari, şoio- 
moni147 şi gringinâri148. Amintind, aşa cum arăta Traian Herseni-w, de stră- 
vechii skislai, pomeniţi de Strabo n la geto-daei supranumiţi şi ,.căIători pe 
nori", solomonarii învăţau dintr-o carte anumită cum să îndepărteze grindina, 

139 Satul Prisecani. J ud. Iaşi. Anexă-chestionar (Mg. 463, 1, 11). 
140 Satul Tuţora, jud. Iaşi. Anexă-chestionar. 
Ul Vezi Ion Cuceu, Maria Cuccu .•• Sîngcor.wl" - llll ritual mana ÎII foldorul românesc, 

In .Anuarul de folclor", II, Cluj-Napoca, 1981, IJ. 201-214. 
r'2 .T.G. Frazer, Creanga de aur, I, p. 265--270. 
143 'Vezi Ion Taloş, SolOi1!Ollarul - În cred in/ele şi legendele populare româneşli, In "Armar 

de lingvistică şi istorie liternl [t", t. XXV, Inşi, 1976, p. 89-53. 
1U Satul I1işeşti, jmi. Suceava. Anexif-clwstionar. 
145 Satul Covasna, jud. Iaşi. Ane;ră-c/lestionar. 
1('1 Satul Heleşteui, jud. Inşi. Anexd-clwslionar. 
1(7 SHtul Oituz, jud. Bacău. Anexă-chestionar. 
148 Satul Săvineşti, corn. Poiana TeiulUi, jud. Neamţ. Ancxă-cbestiona.r. 
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să oprească ploile şi chiar cum să Încalece balaur-ii. Ştiinţa lor trebuia să fie 
dublată insă de acumularea unor obiecte cu virtuţ.i magice: "Solomollarii 
iacitî din si si rac ii : cîn sî puiesc şărpcii, ii si strîng mulţ gramadl s-apu fac 
spumi tăţ la guri şi elin spumili-asclea SI Iasi-o pietrisici, din Uiti spum ili-aselea ; 
şî cari-o ie pietrisica aseea, de-o poati lua cii la dîuşî ş-o-righ iti, sÎ Iasi solomonari. 
Ş-apu ari puterea seea, [asi: baei piatra, Iasi pozni, încalici pi balaur; nă-l 
muşci halauru, nu, DU, ci-i solornonar, el li stăpîn, sÎ sui calari ca pi eal pi 
dînsu" m,. So lomonarul este considerat invătăcelul lui Solmon, regele biblic. 
care şi-a cucerit, în folclorul mai multor popoare europene, faima de mare 
vrăjitorw-. La români el este considerat ea un asistent al Sfîntului Ilie (corespun- 
zînd Sfîntului Ghermall elin credinţele populare ale sîrbilor şi bulgarilor152), 
sau chiar ca un substitut al acestuia-w, La Straja Suceava, femeile hătrine 
care pretineleau că ştiu să alunge ploaia cu gheaţ.ă ieşeau afară şi se adresau 
către nori astfel: "Si nu vie Solomon, SI meargi pi paduri 1" 11>4. 

Solornonarul Iegendar est" un personaj straniu, cu înfăţişare de ascet : 
"ce\/a aşa ... ca om, OIl schilet, da, slab şi galhîn şi urît, e-o carti mari susuoari 
ş-on căpăstru-n mîni" 155. Cînd îşi pierd balaurii cu care călătoresc. solomoriarii 
trebuie să citească trei zile şi trei nop ţi, Într-un anumit loc, ca să-i poată 
prinde. Amintirea acestor "călăreţi de halanr i" este încă vie în memoria unor 
inşi din colectivitatea folclorică. Un solomo nar călare .pe balaur ar fi fost 
văzut în satul Au dia (azi Hangu), elin judetul Neamţ, : ,:Da cin Sr-O rădicat, 
nişti oamini nu ştiu cu cc-o tras, Cr-O arrnî sau nu ştiu cu ce-o tras după dînsu. 
[ ... ] Ş-o lasat OIl nor de-o-necat giumati Au dia 1 Ş-apu el o plecat calari 
pi balaur" lf,6. In aceeaşi zonă, la Săvineşti -Poiana Teiului, un descîntec de 
oprit ploile este adresat, de asemetlea, solomouaruJui, numit şi grindinar : 
"Aho lAho ! ! -- Sumanari, gringinari! Strîngi friul tău, I Nu-l lasa, I Du-o 
prin mări, I Du-o prin (ări, / Du-o prin sUnei,! Du-o prin v ăi adînci, I Si 
rămii ţ-ărnili noastri! Curaei, luminari, j Cum Îs gi Maica Domuulu i)asaci, I 
Aho !" 157. f 

In prezent, vrăjile, puse altădată pe seama celor ee-şi dobîndi7cfă cunoş- 
hnlele în şcolile de solomonărie, sint. să,-îrşite de mai mul!:i inşi, asupra lor tran- 
sferîndu·-sesi denumirea clesolomonari. Noii solomonari nu rrwi f:itesc dintr-o 
carte şi nici nu eăIăresc balaurii, obiectele lor miraculoase fiind b uilrquiă sau 
trei bete de alnn "CII care s-au clespărţ.it şerpii" (1hăneşti ---- Botoşani), sau "eu 
care s-a despărţ:it o broască de gura unui şarpe, fără să fi fost omorîtă" 
(Albele-Bacău). Mai rar se folosesc erenguţ.e de soc, de saleim sau de măr 

ug Traiana Herseni, Le dragol1 dace, In "Etlmologica", Bucureşti, 1979, p. 19. 
100 Inf. Alrnăşanu J. Const., 78, 5, a, salul Poiana Largului, jud. Neamţ (Mg. 248. 1, 5). 

Prac!iei asemănătoare sInt aLestate În satele Şipoteni şi COl'dăreni, jud. Botoşani. int. Budeanu 
Gh. Vllleria, 64 de ani (Mg. 567. 1, 6). In legătură cu piatra ce se face din spumelc şerpilor, vezi 
şi Ovidiu Blrlea, 1\1ică enciclopedic a poveştilor romilneşti. Bucureşti, Editm-a Ştiinţifică şi Enciclo- 
pedică, 1976, p. 2:1. 

151 Victor Kernbach, Diclionar de mitologi.e generală, Bucureşti, .Albatros", 1983, p. 651. 
152 Slobodan Zecevic, op. cii., p. 155. 
J&3 Prin atributele sale este Inrudit eu Geheleizis, In măsura In care rosturile divinităţii 

geto-daciee au fost preluate de Sfintul Ilie. divinitate creştină atit de sillcrctieă. (Vezi şi V. Kern- 
bach, OfJ. ciI., p. \\4(;). 

151 Satul Stra.ia, j ud. Suceava . .Ane;t:ăchestioIll1l'. 
155 luf. Ama]'inci GlJ.Elena, 70, 4, a, satul Buhalnij.a, jud. Iaşi, (Mg. 243. I, 28). 
1$6 ldClll. 
:m Satul Sâvineşti, com. Poiana Teiului, jud. Neamţ. Anexă·chesti(l1lar. 
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dulce. Creanga de alun este socotită, în folclor, 2 fi investită eu virtuti acvatice . 
"dad ai în mînă mlăz di alun, eli SI întoarnî supri izvoari" (Hînghileşti-· 
Botoşani). La rîndul lor, broasca şi şarpele, atît prin atributele reale (trăiesc 
în locurile umede), cît şi prin simbolistica generată de ele în mitofolclor -- de 
exemplu, şarpele simbolizează lumina meteorologică mobilă (fulgerul) sau 
statică (curcuheulj-": -. sînt animale implicate în fenomenele atmosferice, 

În vraja alungării grindinei este inclus adesea şi cercul magie; .. se face 
un cere în mijlocul curţii, în care se înfige un topor" (Tudor Vladirnircscu 
Galaţi) ; "se face un cerc mare pe nisip, în care se Înscrie o cruce" (Vitoreni .- 
Bacău) ; "se îrnprejmuieşte locul respectiv eu o sfoară de cinepă şi se descîntă 
mergînd de trei ori în jurul locului" (Ţibucanii de Jos Neamţ). 

Eficacitatea actului magie este întărită de nuditatea rituală : "Burjoaia 
[Saveta Juravle] ieşea afară şi-nconjura Iivada în pielea goală. Mergea Îndărăt 
cu cîrja şi eu pîni şî sari. Sorocea din gură" (Straja ._- Suceava) ; "Un bărbat 
care ştie să descînte şi să. facă vrăji, se dezbracă în pielea goală, se vîră sub 
un pod şi opreşti grindina" (Tiheni --- Suceava); "Omul care opreşte ploile 
iese la hotarul satului, CÎnd vine ploaia, şi se leapădă de haine" (Mirosloveşti .- 
Iaşi) ; "Cu nişte beţişoare de alun; în pielea goală, se ducea cu beţele lîngă 
iaz şi aducea sau oprea ploaia" (Dracşani - Botoşani). În cazul primului 
exemplu se scontează şi pe efectele magiei imitative, femeia mergînd îndărăt 
cu intenţia de a Întoarce ploaia. Pîinea şi sarea se folosesc În scop de "capta ti o 
henevolentiae". în alte situaţii, geslul solornonarului care merge legat şi eu 
un căluş în gură (Ştiubieni Botoşani) reprezintă un act de magic homeo- 
patică. 

Ca şi în cazul străvechilor rituri de aluugare a ciumei şi a holcrei, pentru 
risipirea grindinei sînt ut.ilizat e virtuţile cinepei : "au o pînză făcută dintr-un 
fuior dc cînepă ; o puneu pe trei beţe de alun, pe un cîmp unde erau trei 
movile" (Corlata- Suceava). în special cămaşa de cinepă era utilizată în 
descîntecele pentru alungarea grindinei: "Fae cămcşa ghem şi o aruncă în sus" 
(Tlrpeşti -- Neamţ) ; "Oameni bătrîni se despleteau, Întorceau cămaşa pe dos 
şi spuneau un descîntec. Făceau apoi cruce cu cămeşa spri păduri" (Frătăuţii 
Vechi - Suceava). 

Cea mai simplă vrajă pentru alungat ploile cu piatră este inîigerea 
toporului sau a cuţitului în pămînt. Mai rar, se aşează toporul cu tăişul în sus, 
dar în acest caz gestul este însoţit de un descîntec, pătruns şi În folclorul copi- 
ilor: "Fugi ploaie, I Călătoare, I Că te-ajunge I Sfintul soare,! Cu un mai, I Cu 
un pai, I eu sabia lui Mihai, I Cu răst.elul boilor, I Taie capul ploilor" 159. Intr-un 
alt descîntec, grindina este trimisă spre alte tărîm uri : "Du-te, gheaţă, după 
stînci negre, i Unde cal negru nu nechează, I Unde cîine negru nu latră, i Unde 
rnîţă neagră nu miaună, / Cocoş negru nu cîntă, I Unde pîine plămădită nu se 
mănÎncă"]60. Ultimul vers dezvăluie mesajul esenţial al descintecului, car e 
este ocrotirea Ianurilor de griu. 

Numeroase practici agrare secundare v in să completeze ansamblul ritu- 
rilor legate de Iertilitatea ctmpului>". Straturile magice iniţiale - pornind 

158 Victor Karnbach, op, cit., p. 662. 
159 Satul Pojorîta, j ud. Suceava. Anexă-chestionar. 
160 Satul Ceahlău, j ud. Neamţ. Anexă-chestionar. 
161 Unele din ae-este practici au In vedere exclusiv lanurile de porumb. Cea mai răsplndită. 

liste legarea frunzelo1' sau a spicelor după ultima praşilă : "La prăşit, dup ă i gătem de -u doilea 
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din mezolitic şi neolitic, de cind odată cu ivirea vegeculturii şi cerealicnlturii-w, 
s-a născut civilizaţia umană --- se pot cu greu recunoaşte din multitudinea 
adaosurilor ulterioare. Prin valoarea lor practică, obiceiurile de factură magică 
au avut un rol important in organizarea muncii şi vieţii comunităţii rurale. 
Nivelul magie, fundamcntat pe credinta că prin anumite gesturi simbolice 
oamenii pot obţine recolte mai bogate, intră încetul eu încetul în desuetudine. 
Cele mai multe din elementele primitive an evoluat într-atît, Încît şi-au pierdut 
aproape integral caracterul şi semnificaţiile primare. Procesul de demagizare 
a ritu rilor se dovedeşte a fi ireversibil. Un complex fenomen de desacralizare le 
converteşte treptat În practici spectaculare. Este UIl motiv in plus ca acum, 
cind cercetările de teren se dovedesc încă extrem de fructuoase, să procedăm 
la adunarea şi sisternatizarea tuturor documentelor care sînt de natură să 
contribuie la reconstituirea cît mai exactă a acestui fascinant univers al spiritu- 
alităţii noastre populare", 

COUTUMES AGHAIRES - UK TRAIT DOM INANT DE LA CULTURE POPLiLA [HE 
DE MOLDAVIE 

Hf:sU!MI1: 

Du repertoire si riche et si interessant des cout umes traditionneIles roumaiues qui axis- 
t.ent en Moldavie, les auteurs ont choisi quelques pratiques rit ucllcs archaiques qui onl lieu il 
I'occasion de I'occupation fondamentale des halii ta nl.s de ces lieux, c'cst-ă-dire I'ugriculture. 

L'etude se basa, en premier Iieu, sur un important fond de documents ethnolo giques ine- 
dits qui se trouve dans les col lections de l' Archiue de [olklorc de Moldauie ci de Bucooine. 

Les problemes qui y sont abordes divisenl louvrage eu trois scctions .. saus que l'unit e 
de son ensemble ait fi souffrir. On y poursuit d'abord certaines coutumes a graires que I'on pra- 
tique pendant la perioue qui se trouve entre Noei el I'Epipha nie, dans le but de donner une 
certaine impulsiolJ fi la fer'lilite des champs. 

L'analyse de quelques slqueJlces de la poesic du Plllguşor lradilionneJ susoi.te Ull inte- 
rel lont fi tait special, car les allleurs y dechiffrent des significalions el des sens i n'ont pas 
ele soulignes jusqu'â present dans notre liUerature dc specialite. Il ,'agit de I'idehlification de 
eertains tltres mythologiqucs (uăta{1l1 cerului) <le Illemc que certaines persollnit;ications ele l'es- 

leaga1l1 doitrii popşoi C11 mina stingi; leagam frullzili, ştii. Şi citi sioturi făseriJ, atllea păpuş si 
si fael pi strujanu seala" (int. Botoşneanu C. Aglaia, 54 de ani, Arborea-·Dorohoi). "Leagam 
numa c-() minI, cu stinga, don! sloturi di pănuşl şi li leagam Intri eli, ca si sI fae! doi siucăIăi pi 
strujan" (Bărbosu A. Maria, 57 de ani, Arborea Dorohoi). "Un gătem de-a doilea di prăşit, 
leagam trii-IJutru popşoi Intri dlnş!, ca si Iezi bini tiit ogoru, si fad păPllŞ multi. Pi llrmi luam 
ţărn! eli zio, de-acul6 di sub popşoii siia legaţ şi daUl ţ.ărna-n Sll\ cu mina, o zvlrlem In sus, şI 
strigam: aşa di mari si creasel p()poii I ŞI dn elam cu mîna-il S11S. rupem frullzîli selea leagati" 
(inf. Ailisoaie M. Maria, 60 de ani. Arborea Dorohoi). "Leagam mai mulţ. popşoi frunz! di frunzl 
şi dădem si trec pintri ii şi zli;crn : Cum nu poL tresi amu di pănuşî, I AŞH si nu pot tresi la toamnl 
di păpnşl" (in!. Sauciuc N. Elena, 71 de ani., Arborea--Dorohoi). în satul DUllleni, din comuna 
George Enescu, după ce se termina ultima praşilă. se făcea la capătul lanului UII muşuroi de 
ţărlnă din care luau toţi prăşit.orii şi aruncau in sus. pentru a creşte porumbul mare şi pentru 
a avea ploaie la vreme (iur. Adăscăliţei C. Maria. 74 de anil. Tot in accasti! localitate, "la porumb, 
la praş!la de-a d01la. dup{, ean işit la capit, punem săpili 2:ios una pisti alta şi ne-aşăzăm tăţ 
cu zenunchii pi dlnslJi. ca sH 1;ii greu pOIllÎnlllui. Ş! cum i-i lui di greu, aşa si si faci porumb 
mult şi gren" (in!. Danalache L Aniea, 68 de ani.). 

162 Mircea Eliade, Istoria credin/elor ... , p. :37. 
* Din dorinţa de a Intregi imaginea obiceiurilor din categoria GaloÎa1!ului, prezentăm 

In continuare principalele tipuri nwlodiee care Insolesc practicile rituale analizate mai sus. Trans- 
crierea m(,]odiilor ele pe benzile de magnelofon aparţine elnOI1l uzicologilor FI () rin B li C e seu 
,1 Viorel BlrIeanu. 
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prit du bIe (zoomorphes el anthroporuorphes) ces deruieres Hant etudiees aussi dans le contexte 
de certaines croyances et pratiques ri tuelles dont les echos sont parvenus j usqu'u nous, 

Dans la deuxieme partie de l'etucle, les auteurs s'occupent de coutumes qui ont ete prati- 
quees pendant des siecles dans l'intcntion d'assurer le deroulernent des travaux agraires sous 
les meilleurs auspices, En partant d'arnplcs recherches sur le terrain, dont les resultuts sont mis 
en correlation avec celles existant dans les etudes anterieures sur ce therne, on analyse ici des 
pratiques rituelles archaîques, COHlTl1e par exemple Caloianul, Paparuda, AIa ma ploilor, Mama 
soarelui. Seceta etc. cn realisant ainsi pour l'espace rnoldave la premiere vue d'ensemble sur les 
coutumes respectives. Dans le cadre de cett.e scction de l'ouvrage, les doeurnents ethnologiques 
de la categorie du Caloiati se detachent par leul' inedit et leul' valeur exceptionnelle car ils attes- 
tent la pratique assez recente de certains simulacrcs de sacriţices lmmains. 

La derniere partie de I'etude poursuit la presence des Solomonari dans les croyances et les 
pratiques rituelles agraires de Moldavie en il1sislant cu mem(' temps 2ussi sur une forme de ma 
gie homeopathique (le cercle magique, la nudite riluelle, la marque en arriere, le hage des mains, 
le bâillol1nement de l11ains etc.) utilisee eu vur d'une cap/atio benevolentiac. 

L'aul1exe eomprend les melodies les plus repandues qui accompagnent les eoutnmes de la 
cat6gorie du Caloian et de la Paparuda. 
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