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Superstiþiile de pe raza localitãþii Berbeºti

Superstiþiile sunt manifestãri ale omului în raporturile sale cu
divinitatea. Cu timpul, omul impresionat de diferite nenorociri sau
întâmplãri ieºite din comun, cãzând  adeseori într-o stare de bucurie ori
de durere sau de fricã ºi, nefiind în stare sã-ºi explice aceste sentimente
prea puternice a simþit nevoia sã adauge la forma de exprimare alte
acþiuni ºi forme care nu au nimic comun cu sentimentul lor religios. Ele
au izvor de naturã pur sentimentalã la care s-a adãugat contribuþia
intelectului în aflarea diferitelor forme de exprimare. Tema prezentului
articol mi-a fost sugeratã de prof. univ. Dumintru Pop, din Cluj.
Capitolul despre superstiþii, tradiþii ºi obiceiuri trebuia sã-l includã în
lucrarea de stat intitulatã “Schiþã folcloricã a localitãþii Berbeºti”. Am
început sã adun materialul ºi sã-l clasific pe producþii dar am realizat cã
nu eram în stare sã delimitez graniþa dintre obicei ºi superstiþie. În
vâltoarea cãutãrii explicaþiilor cineva mi-a sugerat cã n-ar fi rãu sã
apelez la un preot care a slujit în Berbeºti. Aºa am ajuns la preotul
Joldea, care m-a ajutat sã fac delimitarea respectivã.
În cursul veacurilor ºi pânã azi, ºcoala, biserica ori ordinea publicã nu
au reuºit sã suprime toate superstiþiile.
În localitatea Berbeºti, ca de altfel ºi în alte localitãþi de pe cele patru
vãi, oamenii sunt superstiþioºi tocmai datoritã înapoierii culturale în care
a rãmas multã vreme aceastã parte de nord a þãrii, dar nu numai... Iatã
câteva superstiþii ale locuitorilor din subzona satului de pe Mara:
– Când o gãinã din grãdina unui om cântã cocoºeºte, atunci se crede cã-i
“meresâu”, adicã e un indiciu ce prevesteºte rãul, ºi familia, crezând în
superstiþii trãieºte obsedatã de nenorocirea care ar urma sã se întâmple.
- Dacã oglinda din baie sau din casã crapã din senin, atunci este un
semn cã cineva din familie sau apropiat ca rudenie trebuie sã moarã.
- Mai interesantã, de menþionat, este superstiþia fetelor care vor sã se
mãrite: un grup de câteva fete, fãrã sã ºtie cineva de ele se duc la câmp
cu merinde. Ajunse acolo, pe la amiazã danseazã toate, aproape
dezbrãcate în jurul plantei numitã mãtrãgunã.
În prealabil, ca la stânã, ele au aºtenut pe pãmânt o sticlã cu þuicã ºi
diferite  mâncãruri pe care le-au adus cu ele. Fetele încep sã se roage la
mãtrãgunã. Pun mãtrãguna jos ºi apoi toate se prind de mînã
ºi se învârtesc în jurul plantei ºi una dintre fete începe sã descânte
urmãtoarele:
“Mãtrãgunã, poamã bunã,
Mãritã-mã-n astã lunã,
De nu-n asta-n ceielaltã
Sã nu stau atâta fatã.
Cã dacã mi-i mãrita
Te-oi cinsti ºi te-oi purta
ªi la joc duminica!
Dacã nu mi-i mãrita
Cu cuþâtul te-oi tãia
ªi în foc te-oi arunca

Frumoasã eºti la sprânceanã
Mândri îs ai tãi obrãjori
Mândri ca niºte bujori
Bine-þi place horea, cântul
ªi-n câmp a lucra pãmântul
Peste tot eºti muncitoare
Mândruliþã, mândrã floare
Floricea de primãvarã
Haide cu mine la horã.

4778

ªti-o dracu, dracu ºti’
Care-a fi nora mamii:
Ori, Mãrie, ori Ileanã?
Mariºca de bunã seamã!

4779

Mîndruþã cu buze dulci,
Tu de lucru nu te-apuci
Uite, soarele-i l-amiazã!
Ea se-ntoarce sã nu-l vazã.
Uite cã-i la cãpãtat!
Ea s-a ºi dus la culcat.
Rãmîi, mîndrã, singurea,
Nu te leg de viaþa mea!

4780

Am drãguþã cît  un ied,
Sãcerînd prin holdã-o pierd;
Nu ºtiu ce i-aº da sã creascã?
Mîna-oi în cîmp sã pascã!

4781

Fetele noastre de azi
Mult puder au pe obraz
Se ung cu oloi pe gene
ªi cu negru pe sprîncene.
Buzele vopsesc în roº,
Parcã sînt scoase din coº.
ª-acasã tot la oglindã,
ªi gunoiul tunã-n grindã.

4782

Fetele de pe la noi 
Toate-s bune de cimpoi,
Dar fata diacului,
De cimpoiul dracului.

Cine cu cine la nãravuri se aseamãnã,
Aceia se iubesc.
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ªi-n cenuºã ti-i prefa!
Jupâneasã ºi nãnaºã
Bunã gãzdoaie la casã!
(Inf. Pãlãguþã Codrea, Berbeºti, 1964)

Apoi fetele se duc la apã unde ascultã în care parte vor fi auziþi
cântând cocoºii; se crede cã acolo se vor mãrita. Atunci când un câine
din curtea unui om este auzit urlând în miez de noapte, familia sau
chiar vecinii devin îngrijoraþi deoarece se crede cã urletul animalului
prevesteºte o nenorocire, adicã moartea unei fiinþe omeneºti. De aceea
unii încearcã sã observe poziþia câinelui ºi spre cine are îndreptat botul
- se crede cã din partea aceea trebuie sã moarã cineva. Superstiþia care
a reuºit sã atragã mai mulþi oameni este aceea referitoare la faptul cã,
dacã un om a fost omorât, el vine timp de 7 ani prin acele locuri unde
a fost sãvârºitã crima, dupã sângele pierdut. A mai persistat superstiþia
conform cãreia femeile cãsãtorite (nevestele) nu torc marþi seara,
deaorece se crede “cã vine Marþolea ºi ne ie puterea”. “Omul pãdurii”
ori “Fata pãdurii” - se crede cã momeºte pe unii tineri  rãtãcitori prin
pãduri, iar  horea “Fetei pãdurii”, despre care bãtrânii spuneau vorbe
înspãimântãtoare.
În seara  de Anul nou” unele fete mai curioase ºi care doresc sã-ºi vadã
“ursitul” se adunã la o casã a uneia dintre ele ºi îºi pregãtesc cele
necesare. În casã, una dintre ele intrã cu puþin înainte de miezul nopþii
complet dezbrãcatã ºi despletitã ºi stã în faþa unei oglinzi. Se crede cã
este bine ºi indicat în acelaºi timp sã se punã încã o oglindã în spate,
dar nu este indicat sã te uiþi din faþã, deoarece nu vei vedea ceva
deosebit. Apoi, de o parte ºi de alta mai sunt aºezate douã gãleþi pline
cu apã proaspãtã. Toate acestea sunt fixate încã dinainte, unde fata vine
cu cele douã lumânãri aprinse pe care le þine în mâini ºi apoi rãmâne în
aºteptare sã vadã ce i se va arãta în oglindã.
La miezul nopþii, în oglindã ar trebui sã-l vadã pe cel ursit aºa cum va
fi el la prima întâlnire. Dacã în oglindã îi apare un sicriu, atunci fata
crede cã cel care-i fusese menit este mort ºi ea nu se va cãsãtori.
Dacã-i apare un oarecare tip de bãrbat, fata crede cã cel vãzut urmeazã

sã vinã la ea ºi deci rãmâne în aºteptare.
Alte practici magice întâlnite la Brebeºti sunt cele referitoare la strigoi.
Anumite amintiri din practicile de ordin superstiþios care s-au moºtenit
ºi s-au transmis de la cei bãtrâni ºi, desigur, în care exagerarea ºi
fantezia au un rol determinant au întãrit credinþa cã în serile de marþi ºi
joi dupã orele 24, unii oameni au puterea de a se face strigoi. Oamenii
din Berbeºti vorbesc cã strigoii pot face mult rãu deoarece ei au, cum
se crede, “putere de la dracu”. O altã superstiþie (care, credem cã se
explicã prin înapoiere culturalã) este aceea cã omul sau femeia care are
coadã (prelungirea ºirei spinãrii) au capacitatea de a se transforma în
strigoi ºi vârcolaci: Se crede cã omul care se transformã în vârcolac se
dã de trei ori peste cap ºi cã are, în general probleme cu  soþia ºi cu
câinii. Credinþa în duhurile rele era rãspânditã cu câteva zeci de ani
înainte. Aceste duhuri rele, se spune cã urmãreau oamenii în viaþã ºi le
provocau o mulþime de necazuri ºi neplãceri ºi, uneori chiar moartea.

4783

Asta-i lelea, bat-o norii,
A cãzut din podul morii!
Asta-i lelea bat-o sfinþii
A cãzut ºi ºi-a rupt dinþii.

4784

Frunzuliþã, foi de fag,
Eu cu Leana nu mã-mpac.
Dragã mi-i Ioana, frate,
Dar e leneºe la toate.

4785

La þigan curetiu-i place
Dar þiganca nu ºti’ face
Curechiu-i la aprozar,
ªi carnea-i la mãcelar,
ªi pãsatul la morar.

4786

O vîndut lelea cocoºu’
Sã cumpere puder roºu.
Numai negru ºi-o luat,
ªi-o vîndut lelea gãinã
Sã cumpere jercovinã.

4787

Cîte mîndre-am avut eu
M-o putut pune birãu,
ªi ciuhã din sus de tãu!
ªi pe cîte le-am lãsat
M-o putut pune giurat,
ªi-s ciuhã dinsus de sat!

4788

Ce haznã mîndrã de tine 
Cã te carã mã-ta bine?
Meri la gioc, nu te ia nime!
Stai în locu, mãturii,
Ca ºi Fata Pãdurii.

4789

Vai sãraca mîndra me,
Cã ºi porcii rîd de ie!

4790

Mãi pretine, io ºi tu
ªohan n-om vide raiu’,

Ce-ºi face omul cu mâna lui, e sfânt.
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