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Rãsai lunã ºi sui sus
ªi-i du badiului rãspuns,
Du-i rãspuns ºi sãnãtate
Altã drãguþã sã-ºi cate,
Cu mine nu sã mai poate.
Cu mine când s-o putut,
Am fost micã ºi n-am ºtiut.
Cu mine s-ar mai pute’
C-amu-s mare ºi mã vre’.
Ardã-l focu’ mãritat,
Cu mult drag l-am aºteptat!
Pusãi sãcerea la brâu, 
Mã dusãi pã lângã râu
La holdã mândrã de grâu.
Sãcerai cãt sãcerai...
Pusãi sãcerea-ntr-un snop,
Mã uitai pã vale-n jos,
Vãzui soarele suind,
Soacre la nurori viind.
La mine nu vine nime’
C-am o soacrã ca un câine.
Soacrã, soacrã, poamã acrã,
De te-ai coace cât te-ai
coace,
Poamã dulce nu te-ai face!
De te-ai coace-on an ºi-o
varã,
Tãt eºti acrã ºi amarã!

Informator: Florian Reghina
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Fata Pãdurii ºi Omul Nopþii de Constantin  Eretescu

Volumul profesorului Constantin Eretescu (Editura Compania, Bucureºti, 2007)
este o lucrare monograficã de referinþã, reprezentând o apariþie aºteptatã (ºi nece-
sarã) pentru clarificarea ºi explicarea unora dintre cele mai complexe reprezentãri
ale mitologiei româneºti – Fata Pãdurii ºi Omul Nopþii.
Monumentala lucrare (ce se întinde pe nu mai puþin de 575  pagini) este împãrþitã
în douã secþiuni distincte: prima conþine un studiu dens ºi laborios întocmit care
vizeazã descifrarea, decodarea elementelor esenþiale pe care la înglobeazã aceste
reprezentãri mitologice. Dupã ce analizeazã interferenþele cu alte reprezentãri
(Avizuhãrã, Avizuha, Albiþa, Aripa Sãtãnii, Ciuma etc.) autorul se opreºte la trãsã-
turi ºi funcþii, propunând apoi ºi tipologia narativã.
A doua secþiune a volumului este mult mai amplã (425 pagini) ºi cuprinde 514
texte. Aceste texte au fost preluate de la instituþiile care se ocupã de culegerea ºi
tezaurizarea materialului folcloric (Institutul de Etnologie ºi Folclor “C. Brãiloiu”
din Bucureºti, Institutul de Etnologie ºi Folclor Cluj) precum ºi din lucrãrile
publicate pânã în anul 2004 (inclusiv).
Materialul foarte bogat a fost organizat dupã criteriul geografic astfel:

1. Transilvania (judeþele: Satu Mare, Maramureº, Sãlaj, Bistriþa Nãsãud,
Bihor, Arad, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu);

2. Banat (judeþul Caraº-Severin);
3. Moldova (judeþele: Suceava, Botoºani, Neamþ, Bacãu, Vaslui);
4. Ucraina (Regiunea Transcarpaticã); 
5. Albania.  

În cuprinsul fiecãrui judeþ, textele au fost organizate dupã criteriul cronologic (de
la primele culegeri pânã la cele mai recente). Când au existat mai multe texte ce
au fost culese în aceeaºi unitate de timp din aceeaºi zonã, materialul s-a grupat
dupã localitãþi ºi, în cadrul localitãþilor, dupã informatori. Intenþia autorului a fost
aceea de a realiza o structurã ce poate sã schiþeze caracteristicile zonale, 
preferinþele pentru o seamã de tipuri narative în dauna altora sau modificãrile 
înregistrate de cãtre “demonul feminin în cursul transmiterii orale, pe de o parte,
ºi atitudinea transmiþãtorilor de texte, pe de altã parte”.  Aceastã modalitate de
grupare a textelor oferã, dupã cum mãrturiseºte autorul, o “dublã imagine, sin-
cronicã ºi diacronicã, a materialului ºi permite studierea modului în care a fost 
receptatã fiinþa supranaturalã de la primele culegeri ºi pânã în prezent”.
Arealul de circulaþie a legendelor despre Fata Pãdurii coincide parþial cu cel în
care sunt semnalate legendele despre Omul Nopþii. Maramureºul este zona în care
cele douã fiinþe mitologice apar simultan. Mai mult decât atât, aceasta este
regiunea cu cea mai intensã circulaþie, în care au fost culese majoritatea 
naraþiunilor, credinþelor ºi informaþiilor. Ipoteza pe care o lanseazã C. Eretescu
este aceea cã, þinând cont de frecvenþa atestãrilor  în nordul þãrii, aceasta ar indica
o iradiere a legendelor ºi credinþelor din acest loc cãtre sud ºi est.
Fata Pãdurii ºi Omul Nopþii reprezintã o impotantã contribuþie în antropologia
culturalã în care autorul analizeazã ºi propune o serie de legende mitologice care
sunt în primul rând mãrturii ale unei realitãþi de ordin superior. Aceste mãrturii
certificã prezenþa unor reprezentãri supraumane în mentalul colectivitãþii umane,
reprezentãri care, din timpuri imemoriale, au structurat ºi modelat viaþa ºi 
comportamentul individului.

O dat cu carul de mal.
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Mãi bãdiþã Ionele,
De la tine port inele,
De la mã-ta vorbe rele!
Na, bade, inelele, 
ªi le dã la cine-i vre’,
Cu mine vorbã n-ave’!
ªi le dã la cine-þi place,
Cu mine vorbã nu-þi face!
ªi-asar-am trecut pã coastã,
Auzii pã mã-ta-n casã
Cum dãdea cu pumnu-n
masã
Cã ie vre’ norã frumoasã,
Nu ca mine-o negricioasã;
Sã-i aduci cu ºesã boi,
Nu ca mine, douã oi;
Sã-i aduci ºesã sute,
Nici vede, nici aude,
Nici aude, nici vede
Unde-o pui acolo ºede.
- Am lãcomit la o sutã,
Mã-nsurai, luai o mutã.
Pusãi suta-n fundu’ lãzii
ªi pã mutã-n fundu’ cãsii.
Rosu-mi-o ºoarecii suta 
ªi-am rãmas numai cu muta.

Informator: Mihalca Titiana

A. 256

Fire-ai bade de minune
Cu care-i mai hâdã-n lume!
Fire-ai bade de oacarã
Cu care-i mai hâdã-n þarã!
Bãdiuþ cu pãr negruþ ,
De tri ani mi-ai fost drãguþ,
Numa’ amu’ bade de-o lunã,
Te-am lãsat printr-o
minciunã.
Cãt o fost tãtã vara,
Tãt ai zîs cã mi-i lua.
Când o fost coale tomna,
Tu bãdiþã m-ai urât.
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O dat cu mâna - n foc. 


