
ANTONIE MOISEI (Cernăuţi, Ucraina)

Vrăji matrimoniale la Sf. Andrei 
în tradiţia populaţiei române şi ucrainene din Bucovina

(caracteristică comparativă)

Vrăjile fetelor românce din Bucovina uneori sunt legate de o anumită dată din calendar, în alte
cazuri se aplică la mai multe sărbători. 

Baza bibliografică a studierii vrăjilor fetelor din Bucovina o constituie răspunsurile la
chestionarele lui B. P. Haşdeu şi N. Densuşianu, „Atlasului etnografic român”, antologiile etnografice,
colectate de investigatorii români, ucraineni şi austrieci din cea de-a doua jumătate a sec. XIX – sec.
XX, materialele Arhivei Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, de asemenea
materialele personale acumulate în expediţiile etnografice realizate atât în satele româneşti, cât şi în cele
ucrainene din Bucovina. Izvoarele disponibile ne-au permis să cartografiem şi să tipologizăm informaţia
depre vrăjile matrimoniale din circa 150 sate bucovinene.

În studiul de faţă vom încerca să caracterizăm vrăjile tipice, răspândite în practica tradiţională
a populaţiei române din Bucovina. Considerăm, că cele mai cunoscute vrăji  sunt: 1) punerea în apă a
unei crenguţe de vişin la Sf. Ecaterina şi ghicirea viitorului după faptul înfloririi ei de până la Crăciun;
2) vraja cu turte şi ghicirea viitorului după bobi la Sf. Andrei; 3) „masa ursitorului”, ciocănirea lingurilor
în ajunul Crăciunului; 4) Vergelul practicat de tineri la Sf. Vasile; 5) vrăji cuplate în procedura de vizită
a preotului la Bobotează; 6) derâderea fetelor bătrâne şi a holteilor la Lăsatul Secului; 7) vrăji cu apă
neîncepută şi ouă roşii la Paşti; 8) semănatul busuiocului de dragoste, săparea mătrăgunei, stropirea cu
apă la Sf. Gheorghe.

Alte vrăji, având un caracter mobil, puteau fi practicate în timpul mai multor sărbători
calendaristice. Materialul de expediţie disponibil ne permite să precizăm şi coincidenţa calendaristică
a unor vrăji la ucrainenii din Bucovina: obiceiul de a „semăna” cânepă la Sf. Andrei, ciocănirea
lingurilor la Crăciun etc. Poziţie calendaristică fixă în spaţiul etnic ucrainean avea jocul ritic „Kalâta”
la Sf. Andrei, vrăjile cu cununile de flori la Ivan Kupala (Sânzâiene), practicate parţial şi cu anumite
particularităţi de ucrainenii din Bucovina.

Unele vrăji fixe aveau un areal de răspândire cu mult mai larg decât Bucovina. Ne referim la
aşa obiceiuri ca vraja cu turtele la Sf. Andrei (Indreluşa, Andreluşa), răspândită atât în Bucovina cât şi
în întreg spaţiul etnografic românesc1. 

În baza informaţiei etnografice din sec. XIX – începutul sec. XX, prof. O. V. Kurocichin afirmă
că vraja cu „balabuşte” e unul dintre obiceiurile tipice ale şezătorilor andreene pe întreg teritoriul
Ucrainei2.

Coacerea turtelor în ajunul Sf. Andrei
Românii bucovineni practicau ritul în casa uneia din fete. Fiecare fată pregătea turtiţe (Bairachi,
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poporului român. – Bucureşti: Paideia, 2001, p. 502;
2 Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. – Київ: Наукова думка, 1978, p. 37; 



Bălcăuţi, Calafindeşti, Frătăuţii Noi, Mihoveni, Petraşivca, Poieni, Siret, Tărăsăuţi, Todireşti)3;
colţunaşi (chiroşte) – Bairachi, Băhrineşti, Bălăcena, Boian, Cupca, Frătăuţii Noi, Mahala, Mămăliga,
Ostra, Ropcea, Stupca4; sarmale – Crasna, Fundu Sadovei, Petraşivca5; bucăţele de aluat sau
mămăligă – Frătăuţi, Mahala, Marşinţi, Stupca6; turte din mămăligă cu brânză (Roşcani)7;
„balabuşte” – Bălcăuţi, Colincăuţi, Dinăuţi, Draniţa, Nesvoia, Stălineşti8. În Crasna Storojineţului în
vrajă foloseau bucăţele de salam.

Coacerea turtelor se făcea într-o anumită consecutivitate. La început fetele umpleau un vas cu
făină de păpuşoi, apoi fiecare din ele, pe rând, scoteau din fântână o găleată cu apă, aduceau cu gura
apă neîncepută şi o vărsau în vasul cu făină. Următoarea participantă repeta acţiunea – găleata era
vărsată şi scoasă alta. Apa de la toate fetele trebuia să fie neîncepută.

Vraja putea să difere de la localitate la localitate: turtiţele în unele sate bucovinene li se dădeau
porcului (Crasna), sau cucoşului (Ciudei)9, fetele modelau 9 sau 12 turte din mămăligă şi brânză, le
aşezau pe bătător şi chemau motanul (Mihoveni, Roşcani)10. Diferă totodată şi componenţa numerică
a fetelor care participau la vrajă. De exemplu, în seara din ajunul Sf. Andrei la pregătirea colţunaşilor
se adunau trei fete în Mămăliga, Noua Suliţă şi Ropcea Storojineţului11; la Draniţa raionul Noua Suliţă
acest rit era practicat de două fete, la Marşinţi raionul Noua Suliţă la vraja după bucăţele de mămăligă
lua parte un număr impar de fete. La Petraşivca Herţei acest rit era executat de o singură fată. Ea
pregătea atâtea turte, câţi flăcăi avea, şi le dădeau câinelui. Credeau că flăcăul a cărui turtă a fost
mâncată prima, acela va deveni mire.12

Această metodă de a ghici viitorul era pe larg aplicată de ucrainencele din regiunea Cernăuţi
şi de cele din regiunile vecine, deosebindu-se foarte puţin de cea românescă. La ucraineni ritul era
efectuat de asemenea în colectiv, fetele aduceau cu gura apă neîncepută din fântână sau râu13. De regulă,
pentru această vrajă fetele ucrainence pregăteau: colţunaşi („varenichi”) – umplute cu caşcaval, cartofi,
dulceaţă; „balabuhâ” sau „balabuşte”; brânzoaice („mandrâchi”); pânişoare („pampuşchi”);
plăcinte („pârogâ”); turte („corjichi”); găluşte („galuşchi”); lipii („palianâţi”); bucăţele de terci în
smântână etc.14 În genere, în satele ucrainene fiecare fată îşi pregătea coptura sa şi o însemna. Dar
existau şi deosebiri. De exemplu, în satul Serghii, raionul Putila fiecare fată prepara câte trei colţunaşi.
Primul indica faptul că fata se va mărita în anul viitor, al doilea – peste un an; al treilea – va rămâne
nemăritată. Vrăjeau cu ajutorul motanului.

Româncele din Bucovina cunosc o variantă de vrajă cu colţunaşi fără participarea câinelui sau
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3 Material cules în cadrul expediţiilor etnografice organizate de autor în satele românofone şi ucrainene din Bucovina (regiunea
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naţionale Iurii Fedcovici din Cernăuţi (MEEA UNFC). – 1997-2007; Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii
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R.Cărăuşu, p. 74; Marian S.Fl. Sărbătorile la români. Studiu etnografic / Ediţie îngrijită şi întroducere de I.Datcu. – Bucureşti:
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5 MEEA UNFC; AŞC AŞRM. – F. N. 19. – D. 248. Folclor cules în satele Crasnoilisk, Cireş, Ciudei, Pătrăuţii de Sus – regiunea
Cernăuţi (1972) de G.Botezatu, N.Băieşu, p. 114; Marian S.Fl. Sărbătorile la români ..., op. cit., T. 1., p. 55; 
6 MEEA UNFC; Dan D. Credinţe poporale bucovinene // Gazeta Bucovinei. – 1894. – № 99. – P. 1-2; Marian S.Fl. Sărbătorile la
români ..., op. cit., T. 1., p. 55;
7 Iacob E.A. Oameni şi datini din Roşcanii Sucevii / Ediţie îngrijită de S. şi I. Popescu-Sireteanu, studiu întroductiv de I. Popescu-
Sireteanu. – Iaşi: Princeps Edit, 2006, p. 242-244; 
8 MEEA UNFC; AŞC AŞRM. – F. N. 19. – D. 239. Folclor cules în satele Colincăuţi, Dinăuţi, Malinovca, Rachitna, Şişcăuţi –
regiunea Cernăuţi (1971) de E.Junghietu, p. 84-85; 
9 MEEA UNFC;
10 Iacob E.A. Oameni şi datini ..., op. cit., p. 242-244; Marian S.Fl. Sărbătorile la români ..., op. cit., T. 2., p. 61; 
11 Чеховський І.Г. Матримоніальна ворожба ..., op. cit., p. 161; 
12 MEEA UNFC;
13 MEEA UNFC; Чеховський І.Г. Матримоніальна ворожба ..., op. cit., p. 161-163; 
14 MEEA UNFC; Чеховський І.Г. Матримоніальна ворожба ..., op. cit., p. 160-163;



motanului. În unele sate româneşti de aici umpleau colţunaşii cu bileţele cu numele flăcăilor. O hârtie
rămânea curată. Colţunaşii erau puşi la fiert. Când la suprafaţa apei clocotinde ieşea primul colţunaş –
îl scoteau şi citeau numele de pe hârtie – credeau, că acel flăcău va fi mirele fetei (Forosna, Colincăuţi,
Crasna,Valea Cozminului). În satul Mahala fetele umpleau colţunaşii cu smoc de păr din capul fetelor
şi serveau cu ei flăcăii. Flăcăilor le prevestea căsătorie cu acea fată, părul căreia i-a căzut în colţunaşul
ales15. Vrăji identice sunt cunoscute şi la ucraineni. Fetele puneau în colţunaşi bileţele cu numele
flăcăilor, în unele cazuri le puneau în plăcinte sau „kleţchi”. Ghiceau după ordinea în care colţunaşul
ieşea la suprafaţa apei clocotinde. În unele localităţi colţunaşii cu bileţele puteau fi propuse motanului. 
În Bucovina printre fete era răspândit obiceiul de a pregăti o turtă „sărată” şi de a o mânca înainte de
culcare. Prin somn fata avea să-l vadă pe ursitul ei, cum îi oferă apă (Bairachi, Crasna, Draniţa,
Petraşivca, Vatra Dornei)16.

Încă o vrajă realizată în ajunul Sf. Andrei era cea cu 41 de boabe. Conform acestui ritual fetele
puneau boabele sub pernă şi sperau că o să-şi vadă în vis ursitul17. În satul Mahala în ajunul Sf. Andrei
fata punea sub pernă 41 de boabe, rostind : “Voi 41 de fire de grâu! / Eu voi dormi şi voi hodini, / Dar
eu mă rog lui Dumnezeu, / În vis să-l visez / Ş-aievea să-l văz”18. Acest obicei este caracteristic şi
pentru alte zone etnografice româneşti19, fiind inclus de M. Olinescu în „Calendarul vrăjilor, farmecelor
de dragoste, ursită şi măritiş de peste an”20.

Izvoarele disponibile ne permit să constatăm, că vrăjile fetelor cu folosirea bucatelor ritice sunt
mult mai răspândite la ucrainenii din Bucovina. Acest fapt e mărturisit de asemenea şi de tradiţia slavă
de preparare a mâncărurilor ritice. Ca exemplu ne poate servi vraja cu blinile („blină”), uzitate de
tineret în ajunul Anului Nou, Crăciunului, Sf. Andrei şi Ivan Kupala. Conform obiceiului slav, fata
ieşea afară cu blineaua subsioară, sub cămaşă, în buzunar sau întinsă pe faţă, apoi i-o oferea primului
bărbat întâlnit, întrebându-l numele. Aşteptau să vadă a cui blinea  era prima înşfăcată de câine de pe
prag. Cu blineaua ieşeau (sau călare pe cociorvă) în stradă, la răscrucea drumurilor sau urcau pe o
grămadă de gunoi şi acolo „chemau”, vociferând, soarta, ascultând din care parte va lătra câinele; în
acest timp blineaua era pusă pe cap. Cu blineaua ascultau sub fereastră la vecini. Ţinând blineaua în
mână, strigau în horn, numărau parii din gard21.

Jocul ritualic „Kalâta”
În Bucovina în ajunul Sf. Andrei ucrainenii practicau vraja „Kalâta” („Kaleta”), cunoscută în

arealul slav. „Kalâta” în Polesia ucraineană era numită o turtă, atârnată cu o aţă de grinda din casă.
Fetele, încălecând cociorva, se apropiau de turtă şi încercau fără ajutorul mânilor să muşte o bucată din
ea. În procesul ritului un rol important jucau participanţii „pan Keletânschi” (el păzea cu o bidinea
murdară de funingine, îi veselea pe participanţii la vrajă) şi „pan Koţiubinschi” (călare pe vătrai încerca
şi el să muşte „kalâta”)22. În pofida faptului că unii cercetători (L.Vinogradova, S.Tolstaia) consideră
că jocul ritic „kalâta” e răspândit într-un areal limitat doar de zona Polesia23, materialele disponibile ne
permit să afirmăm că la etapa actuală acest obicei există în tradiţia ucrainenilor din regiunea Cernăuţi
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15 MEEA UNFC;
16 MEEA UNFC; AŞC AŞRM. – F. N. 19. – D. 248. – p. 114; Bizom T. Anul Nou // Ion Creangă. – N 7. – 1911. – P. 213; Niculiţă-
Voronca E. Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică (Ediţie îngrijită de V. Durnea). – Iaşi:
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18 Voronca E.N. Datinele şi credinţele poporului român. – Cernăuţi: Tipografia Isidor Wiegler, 1903, p. 107; 
19 Ciauşanu Gh. F. Superstiţiile poporului român. În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi / Ediţie critică, prefaţă şi indice tem-
atic de I.Oprişan. – Bucureşti: Saeculum, 2001, p. 227; 
20 Olinescu M. Mitologie românească. Cu desene şi xilografuri de autor / Ediţie critică şi prefaţă de I.Oprişan. – Bucureşti: Saeculum
I.O., 2003, р. 271;
21 Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И.Толстого. – М.: Международные отношения, 1995. –
Т. 1., p. 195; 
22 Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – Харків: Фоліо, 2004, p. 18-20; 
23 Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Андрей // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И.Толстого.
– М.: Международные отношения, 1995. – Т. 1., p. 110; Толстая С.М. Полесский народный календарь. – М.: Индрик, 2005,
p. 32; 



şi regiunile învecinate. Unele elemente ale acestui obicei au fost atestate la populaţia ucraineană din
raioanele Chelmenţi şi Secureni din regiunea Cernăuţi. Aşa, de exemplu, în satul Conovca raionul
Chelmenţi la şezătorile andreene aluatul pentru „kalâta” era mestecat de fiecare din fete, la el adăugau
miere, mac, nuci, mere. Până ce „kalâta” se cocea în cuptor fetele jucau şi cântau afară. Turta rituală
era legată cu o cordică roşie, în mijloc îi făceau o gaură, prin care cu o aţă o legau de pod. Fiecare
participantă la vrajă trebuia  sărind să muşte o bucată din turtă. Credeau, că acea fată care va reuşi să
muşte coptura – se va mărita în curând. În satul Boianciuc şi Vaşcăuţi din raionul Secureni la jocul
ritualic erau invitaţi şi flăcăii24. 

Arealul limitat de răspândire a acestui obicei la ucrainenii din regiunea Cernăuţi,  ne permite
să concluzionăm că jocul ritic „kalâta” nu este specific pentru teritoriul amintit. Această acţiune,
probabil, a fost împrumutată de populaţia locală de la vecinii din alte regiuni ale Ucrainei. 

Obiceiul de a „semăna” cânepă la Sf. Andrei
Conform afirmaţiilor cercetătorilor culturii tradiţionale a slavilor L.Vinogradova şi S.Tolstaia,

cele mai răspândite vrăji andreene erau cele cu „semănarea” semânţei de cânepă şi in (mai rar de grâu,
hrişcă, mazăre) în casă, lângă casă, sub fereastra iubitului sau flăcăului cu numele Andrei, în drum, la
răscrucea drumului, uneori presărau grăunţe peste animale (Polesia). După cum afirmă ele, vrăji şi
formule verbale analogice uneori sunt practicate şi la alte sărbători (sf. Olexii, Vasile, Macovei, Mihail,
Ştefan). Ritul e executat seara sau noaptea după o zi petrecută cu rugăciuni şi post. Fetele se dezbrăcau
în pielea goală sau lepădau doar rochiile, boabele „însemânţate” erau „grăpate” cu pestelca, cu rochia,
pantalonii bărbăteşti. Asemenea vrăji sunt atestate în sudul Poloniei, în Carpaţi, Slovacia de Est, în
Polesia, Ucraina25. Acest obicei era răspândit pe larg la ucrainenii din regiunea Cernăuţi şi regiunile
învecinate. El era organizat în majoritatea cazurilor în ajunul Sf. Andrei, mai rar în ajunul Crăciunului
(Şişcăuţii raionul Chiţman) sau alte sărbători calendarice26.  Tipic pentru ucraineni era ieşirea fetelor
în ajunul lui Sf. Andrei în pielea goală în curte şi „semănarea” cânepei (Milievo raionul Vijniţa)27.
Seminţele erau, de regulă, „grăpate” cu un element din îmbrăcăminte – cu fusta sau catrinţa. În acest
timp fata rostea: „Андрію, Андрію! / Я на тебе коноплі сію; / Спідницею волочу, – / Бо дуже заміж
хочу. / А ще хочу знати / З ким маю його брати.” / „Andrii, Andrii! / Peste tine semăn cânepă; / Cu
fusta grap, - / Măritată vreau. / Şi mai doresc să ştiu / Cu cine mă voi mărita.” (Mâgovo-Vijniţa,
Conovca-Chelmenţi, Cruglâc-Hotin a regiunii Cernăuţi, Cneajdvir raionul Colomâia regiunea Ivano-
Francovsc, Negostina judeţul Suceava), sau mai simplu: „Андрію, Андрію, / Я коноплі сію. / Дай
мені знати / З ким я буду шлюб брати.” / „Andrii, Andrii! / Eu cânepă semăn. / Dă-mi de ştire / Cu
cine mă voi mărita.” (Zalucea Gorişne raionul Sniatin regiunea Ivano-Francovsc)28. Această vrajă e
răspândită pe larg şi în alte regiuni ale Ucrainei29. În Ucraina şi Belorusia obiceiul de „semănare” a
cânepei putea fi executat în ajunul lui Sf. Andrian30.

La Mahala raionul Noua Suliţă fetele după „grăparea” seminţelor, înconjurau de trei ori casa
în pielea goală, iar  a treia oară, mergând  la şopron, luau de acolo seminţe de cânepă. Câte  seminţe
luau – atâţia ani se credea că vor rămâne nemăritate 31.

Populaţia română din Bucovina mai avea obiceiul să „samene” cânepă lângă tăietor. De pildă,
în Colincăuţii Hotinului fetele târau în jurul tăietorului catrinţa, apoi o aşterneau pe trunchi, se aşezau
pe ea, cu ochii închişi ascultau din care parte vor lătra câinii. În acest timp flăcăii încercau să-i fure de
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24 MEEA UNFC;
25 Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Андрей ..., op. cit., p. 109-110; 
26 MEEA UNFC;
27 Чеховський І.Г. Матримоніальна ворожба ..., op. cit., p. 166; 
28 MEEA UNFC; Чеховський І.Г. Матримоніальна ворожба ..., op. cit., p. 166; 
29 Культура і побут населення України. – Київ, 1993, p. 162, Курочкин А.В. Календарные обычаи и обряды // Украинцы / Отв.
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31 Marian S.Fl. Sărbătorile la români ..., op. cit., T. 1., p. 100-102; 



sub ea catrinţa32.
În unele localităţi bucovinene se resimte influenţa ucraineană asupra acestui rit. În satul Frasin

judeţul Suceava această vrajă era executată în ajunul Sf. Andrei. După ce toată ziua fetele au postit, ele
„semănând” cânepă în jurul tăietorului, rosteau: „Andrei, Andrei, eu semăn cânepă ca tu să-mi spui în
vis cu cine o voi culege”33. Astfel, dacă chiar această vrajă în interpretarea populaţiei române din
Bucovina are unele deosebiri de cele ale fetelor ucrainene, trebuie să evidenţiem acel fapt, că obiceiul
de vrăjire prin „însemânţarea” cânepei e aproape necunoscut în alte zone locuite de români. Putem
presupune, că în trecut această vrajă era menită să asigure o roadă bogată de cânepă. 

Opţiunea unei sărbători calendaristice concrete, în timpul căreia se practicau cele mai multe
vrăji ale fetelor, era condiţionată de tradiţia existentă la un anumit popor pe un anumit teritoriu. După
cum ne mărturisesc izvoarele efective, favorabil pentru vrăji era considerat timpul care coincidea cu o
perioadă de trecere, de schimbare bruscă. Astfel în tradiţia populaţiei române din Bucovina un caracter
de masă purtau vrăjile de Anul Nou şi Sf. Andrei, răspândite practic şi în alte teritorii ale spaţiului etnic
românesc. Favorabile vrăjilor practicate de fete erau considerate sărbătorile Sf. Ecaterina, Crăciunul,
Boboteaza, Paştile, Sf. Gheorghe, într-o măsură mai mică Sf. Varvara, Blagoşteniile, Sf. Petru şi Pavel,
Ispasul, Alexiile, Sânzâienele etc. 

Spre deosebire de populaţia română, la ucrainenii din Bucovina cele mai populare erau vrăjile
din ajunul Sf. Andrei, din noaptea din 12 spre 13 decembrie, răspândite practic în întreg arealul etnic
ucrainean. Printre vrăjile uzitate de fetele ucrainene din Bucovina purtau un caracter de masă  cele
practicate la sărbătorile din preajma Crăciunului (sf. Ecaterina, Varvara), din ciclul sărbătorilor de iarnă
(Crăciun, Anul Nou, Iordan), de primăvară-vară (Paşti, Ivan Kupala), de toamnă (Pocroavele). Mai
puţin favorabile vrăjitoriei erau considerate Duminica Mare, Sf. Neculaie, Blagoşteniile, Sf. Iurii etc.
În ciclul sărbătorilor de primăvară-vară cea mai favorabilă pentru vrăji la ucraineni era considerată

sărbătoarea lui Ivan Kupala, la români – Sf. Gheorghe. Totodată putem afirma, că vrăjile practicate de
fetele ucrainene la Ivan Kupala nu sunt atestate la români, iar vrăjile româncelor bucovinene de la Sf.
Gheorghe (dezgroparea mătrăgunei, semănatul busuiocului de dragoste) practic n-au fost fixate la
ucrainenii din Bucovina. În contrast cu românii, ucrainenii din Bucovina practică pe larg obiceiurile
matrimoniale la Pocroave.

Considerăm că trebuie schimbată concepţia complexului de vrăji matrimoniale. Până acum ele
erau considerate în majoritatea cazurilor ca anexe amuzante la anumite sărbători calendarice.
Raportul populaţiei şi a participanţilor la ceremoniile matrimoniale faţă de vrăji era diferit. Deja la
începutul sec. XX vrăjile fetelor îşi pierdeau funcţia magică şi se transformau în jocuri tradiţionale cu
caracter de glumă. Dar, indiferent de rezultatele proceselor de degradare, vrăjile calendarice s-au păstrat
parţial în perioada postbelică, iar în zilele noastre observăm chiar o anumită sporire a interesului faţă
de ele, ca şi faţă de magia nupţială în genere. 

Apartenenţa teritorial-administrativă a satelor amintite în studiu 
regiunea Cernăuţi – Ucraina

raionul Herţa raionul Hliboca
Bairachi Băhrineşti
Petraşivca Cupca

Valea Cozminului
raionul Noua Suliţă 
Bălcăuţi raionul Storojineţ
Boian Ciudei
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32 MEEA UNFC;
33 Diaconu V., Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană. Obiceiuri şi credinţe. – Iaşi: Unirea, 2002, p. 409;



Dinăuţi Crasna
Draniţa Ropcea
Forosna
Mahala raionul Hotin
Marşinţi Colincăuţi
Mămăliga
Nesvoia
Stălineşti
Tărăsăuţi

Judeţul Suceava – România 
Bălăcena Ostra
Bilca Poieni
Calafindeşti Siret
Frasin Stupca
Frătăuţi Roşcani
Frătăuţii Noi Todireşti
Fundu Sadovei Vatra Dornei
Mihoveni 

In the present study we bring into focus pre-marital witchcraft, which were widely used
in the traditional practice of the Romanian population in Bucovina. We consider that some of the
most well-known witchcraft methods are: 1) the putting in water of a sour-cherry tree twig on
Saint Catherine day, and the foretelling of future from its blossom before Christmas; 2) the witch-
craft with bread and the foretelling of future with beans on St. Andrew’s day; 3) „the foreteller’s
dinner”, the clanging of spoons on Christmas Eve; 4) the Vergel (a special dance) danced by
young people on St. Basil’s day; 5) witchcraft connected with the visit the priest pays on Epiphany
day; 6) the laughing at old maids, and old boys on Shrove Tuesday; 7) witchcraft with clean water
and red eggs on Easter day; 8) sowing love basil, dressing the banewort, and watering on St.
George.

We think that we need to change some of the conceptions about the complex of matrimo-
nial witchcraf. Until now they have been analysed, in most of the cases, only as ritualistic appen-
dices to various calendaristic holidays. But, they can be seen as complex phenomena, which
appeal to an entire series of special „languages”.

The way the population and the participants in these ritualistic activities see them, have
always been different. This fact has produced slips in functions, and even in meanings, even from
the beginning of the 20th century, when the witchcraft of girls lose thier magical function, and
are tranformed into traditional games, which have a joking character. But, in spite of the results
of the degradation processes, calendaristic witchcraft have been preserved partially during the
post-war period, and in our days, we also notice an increased interest for them, as well as for the
pre-nuptial and nuptial magic in general.
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