UN CALENDAR ROMANESCTIPĂRIT LA SIBIU îN ANUL 1810
Contribuţii la bibliografia românească veche
IOE
M.BODINGEH
Esteştiutfaptulcă,Incepind
cu anul1793,Ia Sibiu,in tipografia
lui PetruBart, s-au
tipărit
timp
de
mai
mulţi
ani
calendare
româneşti.
Majoritatea
lor
a
răm,as
însă
necunoscută.
Pe bazacărţiide conturia tipografulul
PetruBart,aflatăIaArhiveleStatului
din
Sibiu,cercetătoareaElenaDunăreanu
a semnalatexistenţalor.!Recent,Biblioteca
CentralăUniversitară"MihaiEminescu"din Iaşia achiziţionat
un astfelde calendar,tipărltIn anul1810,
menţionatIn lucrareacitată,dar necunoscut
pînăastăzi.
Exemplarul
(incomplet)
numără19filenenumerotate
, Tiparul,negruşi roşu,este.caracteristictipografiei
slhîenc.Primelezecefileconţindatelecalendaristice
lunare obişnuiteIn
asemenea
lucrări,inclusiv
zileledetîrguridinTransilvania.
(Dintreacestefilclipsesc,în exemplaruldescris,
celeculunileianuarie,
iunieşi sftrşltulIunildecembrie).
Filaa 11-aconţineprognozameteorologică
pe anul1810,pe anottmpurl.
Filaa 12-aconţineun text lntitulatDespre
cclipsuri,
sauintunecarea
soarelui
şi a lunii,iarpc versoIncepeun text intitulatDespreunele
obiceiuri
ale românilor
din Ardeal,ce continuăpe următoarele
şasefile.UlIimafilă'cuprinde
tabelecupoşteledela Sibiuspremaimultelocalităţi:Bistriţa,Braşov,Bucureşti(prinTurnu
Roşu),Timişoara
şi Viena.Caracterul
tiparuluişi indicaţiile
de pe ultimafilănu las*îndoială
Ince priveşteloculdetipărire.C1tdespredală,eareiesedinInceputul
textuluidespreeclipse,
caresunăclar: "în anulacesta1810,.. ". Redactarea
acestorcalendare
a fostpnobahll
opera
unorcărturarica VasileAaronsauIonBarac.Analizastilisticăar puteaaducematmulteprecizăriin aceastăprivinţă.
Parteaceamaiinteresantă
a exemplarului
prezentato constttuiecapitolulreferitorla
obiceiurile
românilor
dinArdeal,carepoatefi considerat
printrecelemai vechicercetări
etuograficeşi folclorlstice
dinţaranoastră.În celeceurmeazăredămIntegralacesttext.
"Cinear vreatoateobiceiurile
românilor
dinDachia(prinDachiasă înţelegeArdealul,
Banatul.ŢaraUngurească
pînăIn 'fisa,Mararnoreşul,
ŢaraRomânească,
Moldova)
prin care
să deosebesc
dealteneamuri.
a lescrie,artrebuicuaniiIntregisălucreşisă facăniştecăr]i fără
sarnămari.Fiinddarăcă scopulnostruacelanu este,ci numaiuneledintr-însele
pre tot anul
la sf1rşitulcalendartului
a adăuga,aşaşi pe anulacestaam adăogatun obieeiucare,macar
că nu prestetoate locurilese ţine, totuşipre multelocuritntrenulnţtndu-să,
mai alesIn
verşurifiind,estevrednica se Insemna.
Româniimerginddupămireasărtdlcăsteag,Insemnind
un lucrucareIl faceuncraiu
Iutndu-şisoţie pre fiica altui craiu; trimiteinaintetrei soli,pe cari-inumesccolăcart
, ca
să ispitească
lucrulşi,lntorclndcu grabaInapoi,să spuiecraiuluisău, adecămirelui,cumsă
aflătrebilela crăişoara
ceva să se mărite,adecăIamireasă
..Lamireasăîn poartă,ttindlegată
cu lanţ de ficrînvăluitcu paie,staumulţioamenide păzesc,Inchipuind
ostaşiiuneicrăiese,careohlcciuşi la romanii
cei vechiIncăau fost,şi de Ia dînşiiromâniinepoţiilor au
luat. Solii,sau mai bine unuldintreei, ajungîndla poartamireseiprin dcpsebitecuvinte
să sileştea ispiti lucrul,aşişderea
unuldintreoameniimireselrnulte
răspunzfndu-i,
pînă
maipre următnchintndu-t
cu ploscaşi bindîi dă un colac,să duccu dînsultustretcală1 DunărcannvElena.
Calendarele
român-şti
sibic
ne (1793-- 19'10),Sibiu,)970.
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carii, şi ajungindla carul mirelui11tncuniurăde trei ori, dindveste,cumcă toate s-ar
aflapuseIn bunăortndulală.
Atit mirelecit şi mireasaau pe parteasa clteun om,carevorbeşte,întreabăşi răspundepre partea lor cele delipsă; acestape unelelocurisă numeştevornlc,nu ştiu de
la cuvintulIatrnescverburn,adecă: cuvint,cuvtntătorlu,
sau de la cuvîntulcelnemtesc
Wortmann,care iarăi attta tnsemnează
; pe alte părţi Il numescurator,de la cuvintul
Iatlnescorator.
în anul acestase vor Insemnasingurecelece are de a grăivorn1cul
sauuratorul
mireluicerindcolacul.
I. Ajungindcei trei soli. adecăcolăcar
ii ai mirelui,la poartacealegatăa mtrestt,
unuldintreei intr-acestchipincepecătrănoroda cuvînta.
Cesalt şi ce veselie:]
Poartalegatăcu paie,
Gloatastă-ncap să ne sale,
Celucrupoatesă fie'l
Cestaţi aiciadunaţi
Gindindsă ne lngrozască
,
Dumneavoastră.
iubiţifraţi?
Caiisă ne prăpădească.
Cănoi multloc am umblat
Legatăcu lanţ de car,
Ca să umblămîn zadar,
ŞvaşeIncăn-amaflat.
Treilunisint de cindvenim.
Si cu tune de fuior,
Ne uităm.şi nu dormim.
'. Doarăv-aufost de noi dor.
Dreptaceeavă rugăm
Şi aşa lucruri.locmite
Si sfat sănătosvă dăm
încănu ne sintivite.
Afarăfetejucind,
.
Să fiţi'cu noi bunişi blinzi
Cănicesintemflămînzi,
Feciorisărindşi.strigtnd,
Nicene temem.devoi,
în căsiplinsşi desfătare.
Măcarsintemtrel sau doi,
Tocrnaca la un harţ mare,
Undeuniitnvlngtnd
Şi voi gloatăminunată
Saltăîntru al săurind.
Cufeliude gătiriarmată
Că a noastrăceatăîncă
Dinpotrtvăcetînvinşi
Vineinapoiadîncă,
stau de durerecuprinşi.
însănu cu vr-ungîndrău,
Noivedempoartalegată,
Să fereascăDumnezeu,
Nu e marerădicată,
Ci sfîrşitulei bun este
Ltngădinsamultegloate
Stindstrtnseşi adunate.
Cumdoarali şi prinsde veste.
II. Aleerăspundeşi înşirămultevornicul,adecăuratorulmircsll
, şi apoicolăcarlul
mireluiiarăşiIncepe.
Cinstitevornicde casă!
Vineoasteainapoi,
înşiraţidoiclte doi,
Spusăşi
D1ute,
nu
ne
pasă,
Dumnezeu
să te trăiască
Ca Intorclndu-ne
lin
Să tie suta deplin
Şi graiultot să-ţisporească.
Nu ne lua cu cuvintul,
Maimulţicu vro doisautrii
Precumşi dumneata
ştii.
Ca şi volburaşi vintul,
Casă ştii curncă nimică
Noiprin codriam vînat,
Prin chedrtllor am intrat
De cîtespuinu ni<-i> frică.
Că sintemintregica mărul
Şi ctmpurile
frumoase.
Dumbrăvite
răcoroase.
Şi grăimtot adevărul.
Tlnărulnostr'crăişor
,
Cindfu la mijlocde loc,
Stătuoasteatoată-nloc.
Plin de pară şi de dor,
S-asculatde dimineaţă
Găsindo urmăde fiară,
Şi spăllndu-să
pre faţă
O zinăplinăde pară.
Craiulţinn iute sfat,
D-osăptămînă,d-olună
Pre ai săi au adunat;
Şi dintr-această
zi bună
Au luat un bucinmare
Sfetniciiau sfătuit.
Filosofiiau g1ei
t
Ş-ausuflatIn trei părţi tare.
Au adunatoaslemultă,
Căn-ar fi urmăde fiară,
Nicide sălbaticăoară,
Cede el bineascultă,
Ci de a Sadăruită
Patruzecide călăraşi,
De Sussoţieiubită.
Cu cai de şă spMgde graşi,
Aşacraiullasăt.oate,
Pedestraşi
cincizeci
şi noao,
Oasteînfocatănoao.
Adunăa salegloate.

BDD-A1452 © 1977-1978 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.89.157 (2023-01-09 02:12:04 UTC)

3

UNCALENDAR
ROMA:N

167

Să făcueu calulroată
Cu asemene
tărie,
P1năcindnoi ne-amsculat.
Şi pre noi din oasteatoată,
Fiindcu cai maiIugaci
Urmani s-auastupat.
Si din gurămaischitaci,
Ieşio Labăzblrcită,
Ne-autrimismaiinainte
Sprea nostr' folosIvită.
Să călătorim
fierbinte
Ne spusăsă nu ne pasă,
Să mergemdin casă-ncasă,
Şi lspit.indcu tărie
Pînăla acestaloc
Să-idămştirede trezvic.
Undestă al nostr"noroc.
Noiam venitca prin vint,
Aicivedemmultefete
1'1'esemnelepe pămlnt.,
Pre a ceriuluilumină,
Ţiţiindpre supt părete,
Pre raza ceade stea plină
Multăgloatăadunată
Si pre urmacea de fiară
Sprecevamaregătată,
Urmaaiciam adus,
,
În toatelaturiprin ţară,
Cummainainteam spus.
Plnă-n-tr-acest
cap de sat
Steaoalncă-aicine lasă,
Undee un podstricat.
Să ne faceţiloc în casă,
S-aurupt o blanăcu mine
în curtesă ne priimtţl,
Şvarncăzutfărăruşine,
Sausuta să ne pliniţi.
Căzuşi a measoţie
III. Aleeaiarăşirăspunde
vornicul
mirCSÎÎ
celedelipsădespreparteasa şi vornlculmireluiiarăşiporneşte.
Cinstitevornicde loc!
Sauciutasă ni o daţi.
Dumnezeu
să.ţi deanoroc.
Văzucraiulşi o floare
Cene iei aşa cu graba?
întru a sa prcurnhlare
,
ŞUică grabastricătreaba'1
Vrela dinsula să..duce
Gîndeştică ni-l spăria?
În grădlne-şt
s-o apuce.
Iar ne vomapropia.
Cuvremeasă Inrlorească
Devrei să ştii apriat,
Şi mulţiani să vieţuiască.
T-omspuneadevărat.
Noiaşane dămsolia,
Cănoi sintemsolicrăieşti,
Casă ne iasăsimbria.
Vorbasă nu ne clăteşti,
MergeţiIn fundulde casă,
Şi a nostrucrăişor,
Că In cornulcel de masă
Cu a vtnatuluidor,
Este un colacfrumos,
.
Pre acestloc oareclnd
Făcutspreal nostr"folos;Cu ai săi cîţivaumblind,
Impănat,Impodobit,
>
Au zăpsita fi o ciută
Cu de toatedăruit.f
Cuvtntătoare,
nu mută,
Stă şi o ploscăde vin,
Cucizmeroşll-ncălţată
Mlnăştergură
de in,
Cuţundrăneagră-mbrăcată,
Ci fie şi de bumbac,
Moţatăla cap şi mare,
Că şi acestene plac"
Bălţatăsupt barbătare.
Cabuzelesă ne ştergem '
în curtesă ne lăsaţi,
Şi-ncălzfţi
de.vin să mergem.
IV.Aiceali dă colaculşi ploscadebeauşi apoiiarăşiIncepecu glas mare.
Căsilesă Incălztti
,
Să nu vă aflămsumeţi,
Coşuride ovesgătiţi,
Că crălşorulnostr' vine
Blidelcle
să le umpleţi,
Şi-Iva cădeacu tot hine."
În formaIncareseprezintă,acesteoraţtldenuntănu au maifosttipăriteanterior.Varianteale acestuitext pot fi găsitern culegerea
lui Ion Pop-Rctcganul.f
în continuare
urmeazăun alt text verslficat,
carenu are legăturăcu oratiilc,ci este
un basmcu temămorallzatoare,
frecventăIn folclorul
Internaţional.
"ALTVERŞ
Pasăreaceaspuitoarede adevărşi omulncprtcepător!
de învăţăturacea bună.
2 Pop-Reteganul,
Starostele
saudatiniledela minţileromânilorard'lrni, Gherla,1891
p. :36- 58.CL şi Nuntala români,Oraţii,ediţieîngrijităde IonMoanţă,Bucureşti,
Minerva,
1974,p. 80- 97.
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Un ombătrîn,într-oţară,
Pornindcătrăcîmpafară,
Prinsăo paseremică
Care,tremurînd
de frică,
Seruga,să n-o omoară,
Ci să o sloboază
iară
Să se ducăsă trăiască
DupăstareaceaIirească.
Omulin samănu bagă
De pascrea ce să roagă
Ci minacătrăbrîu pleacă,
Scoatecuţiluldin teacă
Cuochiicrunţi, plinide pară,
Vrindpasăreas-oomoară.
Păsăruicaee să facă?
Cuinimatocrnasacă,
Cegrăbeşticua mearnoarte
,
Zice,bătrlniubit foarte1
Ah1 de mă veiprăpădi,
Rogu-te
ce-i
dobîndi
Sătura-te-vei
din
mine?
Socoteşte
numaibine.
Eu sint o pasăremică,
Mainumaicît o furnică,
Aşacit nicenu-işti
Pinămă vei inghiţi
Ca o micăbucătură,
Carede trcceprin gură,
Puţinticăst.împărare
Faceîntr-ofoamemare.
Decide mă vei prăpădi,
Puţin . te vei folosi,
Iară de mă vei lăsa,
Treilucrurite-oiInvăţa,
Carede le vei ţtnea,
Nespusfolosvei avea.
Maiintii: Să-ţiIie-nştire
Lucrulcelce-ipreste fire
Să nu-lcreziniceodată,
Ca să nu te-nşcliindată.
A doao:să socoteşti
Şi binesă te gîndeşti
Ca dupălucrultrecut,
Ceoarectndl-ai avut,
Nicicumsă nu te-ntristezt
Şi să nu te obidczi,
A treia: mintesă ţii,
Vrindca tntcleptsă fii,
Nicicumsă nu te trudeşti
Şi să.nu te osteneştl
Vrinda prindece ştii bine
Cănu să ţine de tine
Şi că nu-lvei dobîndi
Macarctt de te-l trudi.
Aceastălnvăţătură
Dintr-auneipaserlgură
Dacăo vei ţine bine
Mulţite-ofIerlcipre tine.
Pasăreaaşa grăeşte
,
Bătrînulsă socoteşte

Inimamuindu-să
CătrăpăsăruicăZIsa:
Du-te,păsăruică,
-11pace,
Mcrji,zboarăpe unde-ţiplace.
Pasăreaslobodăzboară
Susprin aer pe afară,
Glăsuind
cu voiebună
Cit aerultot răsună.
Susintr-unram să aşază
Si cîntîndsă desfătează
.
.Ioscălrăbătrînpriveşte
Şi apoiaşa grăieştc
:
0, bătrînfără de minteI
Crezuşila neştccuvinte
A uneipaseriviclene
Sttndu-iSatanaîn pene.
Ştiică foalelemeuare
Bulzde aur aşa mare
Cit e un ou de găină;
Deacestastnt cu plină.
Decidacămiiucidcai
Bulzulin mine-Igăseai
Şi eraiomcu avere;
Mcrjiacumumblăa.cereI
Bătrînulcredeminciuna
Şi, părtndu-irău deuna,
Dupăpasereporneşte
Şi În sinesocoteşte
Să o maiprinzăo dată,
Să o omoarăîndată,
Bulzulde aur din maţ.ă
Fără zăbavăsă-Iscoată.
Pasereaceaînţeleaptă
Pe bătrînaşa-Ideşteaptă:
O hătrlnIărăde sfat!
Treilucrurite-amînvăţat
Şi nu s-auprinsniceunul;
Te trudeştica şi nebunul.
Ţ-amzis: să-ţifie In ştire
Lucrul.cate-iprestefire
Să nu-lcreziniceodată,
Ca să nu te-nşeliIndată.
Eu Iţi spusei() minciună
Mare,oarzănăşi bună,
Cumcă foalelemeuare
Bulzde aur aşa mare
Cttu-lun ou de găină
Şi de aceastasînt plină.
Tu ai crezut,vai de tine!
Şi nu te-aiuitat la mine
Că Intr-eal> ăt sint maimică
Decitun ou de clovlcă.
A doac,te-amînvăţat
Şi ţ-arndat sănătossfat
Ca dupălucrultrecut,
Răusau bine ţ-au căzut,
Să nu-ţipaienicicumrău,
Şi tu călcaşlsfatulmeu,
Căpentrucă m-ailăsat
Te văz foartesupărat.
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A treia: să grijeşlibine
Si lucrulce nu-ide tine
Şi ştii ă nu-lpoţ.iajunge
Macarelt de te-aistrăpunge,
Să nu-lcerei,ei să-idai pace
Că-nalt chipde rîs ti-i face.
Ci această-învăţătură
Incă-nzădarnică
fură,

16B

Că tu ştii şi cunoştibine
Că zhurîndeu de la Line
Maimultnu mă maipoţiprinde,
Macarclt de te-Iintinde,
Şi totuşica un nehun
Te-nvlrtcşt
i pc supt alun,
Socotind
să mă prinziiară,
Să mă ucizicu ocară".

Exemplarul
prezentatconţine,alterntnrl
cufileletipărite,încăunsprezece
filecu însemnărimanuscrise.
Alteînsemnări
se găsescşi pe părţilealbealeIilelortipărite.Ceamaimare
partea acestorInsemnărt
aparţineuneisingurepersoane,
caresemnează
fic "Nicolaus
Papp"
(cucaracterelatine)fie NiculaePopovici"
(euchirilice).
Majoritatea
lor esteconstituitădin
versuricu conţlnu
t diferit,intitulate: La o preaiubită; Ve1'şuri
la 3 sfinti,Verşde veselie,
Vcrşullui Irod, VITŞ
la Naş/iN,'Versul
Sibiinlui,verşutpluqariulni,La sf'Irşi
l.ultuturor
"verşurilor"
se aflăinsemnare
a ; "Sfîrşitul
verşulu
l acestuia.Şis-auscrisde mineNicolaePopovicidin Homosşi l-amscrisfiindla Blaj.AnulftH".Pe fila a douase aflăo insemnare
de altă mînă declta lui NiculaePopovicl
: "Cărindariu
estea lui Niculaea lui Dănilăal
popi-ci » IvandinRomos.Scris-am
eu SimionDubleaşu
dinRomoşelu.
A< u c-gustu22 de
zile."Toateversurile,
ca şi acesteînsemnări,
sînt scriseîn româneşte,
cu chirilice.Pc a 2·a
filătipărită,tot Nicolae
Popovici
a notato dată,scriindderindulacestacu caracterelatine:
"Nicolaus
Papp.1825.Fevruarre
Die 17."
° altăseriede însemnări
aparţinecunoscul
ului cercetătorGrigoreCretu,carea notat
peprimafilătipărită:"Calelldariu,
Sibii,J810"şi maijos: "Această
carteo amdela părintele
Neculae
frateIn măn.Sinaia,fostvestitdascăldemusichie
pe ValeaPrahovei,
in vîrstă de 76
de ani. Gr.Cretu, 1888aug."EsteoareacestcălugărNeculae
, dascălde musichie
, acelaşcu
NicolaePappsau Popovtci
, carescrieversurilede carea fostvorbamaisus? Ar Insemna
ca la datacindle-ascrissă fi avutdoar13ani.Problema
rămînedeschisă.
În incheiere,
transcriem
douădinstihuirlle
oferitede NeculaePopovicldin Romos,pe
carele considerăm
interesante
nupentrucalităţilelorliterare,cipentruconţinutul
lorşipentru
valoareade exemplude creaţiepopulară.
0, iubitor!de ctntare,
Veniţicu naltăstrigare
Şi altorapovesttrăţi
Şi cu [eleglăsuîrătl
De Sibiiuluidulceaţă,
Cumic In cerur<i> de faţă
Ostencle
agonisite
Şi prin Sibiiucheltuite
C1tIn 10 anilucrezi
Drudeşti<sic> de facibani
La Sibiiuin 6 lunifăcut
Ustuieştiti pui cite 100ette200
De-ş<1> iau reverende
noaă

Fericitesteplllgariul,
Fericitşi păcurariul,
Mişelule
de mine.

"VerşulSlbiiului
Iarăla mola-c
"c- ctteşeptej
Plnăsă suiepe trepte '
Mulţisă bagăin datoriei
Plnăajungla preoţie '
Iar dacăse preoţesc,
Mulţ.icu moarteao pltesc.
Scriecartela muiere
Să maivlnzădin avere
Vlnzăoi şi vlnz<ă> boi,
Trimătebaniila noi.
Vlnzătot ce-areîn casă
De vreisă fie prcoteasă.
0, Sibiiu,oraşvestit,
Dărllieştipre fericit,
Că înLruacestan lipsit
Mulţila Sibiillau venit.
Prin grădinifrumoasetreei
Şi preafrumoasăle vezi
Unde··ţi
placeşezi la masă
Şi de nimertesă nu-ţIpasă.'

"Verşulplugarlului
Plugariulmerjee!nt!nd
Şi pe brazdăfluierînd,
Amărîtulde mine.
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Păcurarlulflulertnd
Pentrucaşşi pentruplne
Toţile ziccuvintebune,
Dupăoi rncrjecintind
.Iclniculde mine.
Hulitulde mine.
Plugarrulsătulde ptne
Nu le strigăla fereastră
La amiazădoarmebine,
Vintu, popo,de botează,
Flămlndul
de mine.
Sctrhitulde mine.
Si să scoalăde maiară
Nu-ntrăin casăcu lungoare
,
Fără grijeplnă-nsară,
Nu intră În greaputoare,
Îngrijatulde mine.
Puţttulde mine.
Păcnrarlul
tot jintiţă
Că să ducundepoflcsc,
Mănîncă
de la olţă,
Să aşazăundevoiesc,
Flămtndul
de mine.
Legatulde mine.
Si să culcăÎn umbrădeasă
De m-aşvedeaca şi voi
IJnde-iumbramaifrumoasă,
Nu m-aşda pc amindoi,
Uritulde mine.
Harnicude mine.
Pentruplnede caş dulce
C-aşlăsarasape pat
Si m-asducela Bănat,
La păcurariuşi el se duce,
.
Sdravănul
de mine.
Hrănitulde mine.
Amindoifrumoşla fată
Şi m-aşscoatedin ocară
Scoţîndturciitoţi din ţară,
Ca şi zeriu1 fără zată,
Pcritulde mine.
Voinicul
de mine.
I-aşmînacu minătare
Cu dlnşiilumeatrăieşte
Pre ciţi s-aubăgatIn ţară,
Şi ţara să veseleşte,
Viteazulde mine.
Singurul
de mine.
Şi v-aşscoatedin nevoi
Ca că fiţi cu bunăvoie,
Harniculde mine."
Textelefolclorice
tipăritein acestcalendarşi - în maimicămăsură,poate- versurile
manuscrise
constituie
materialede interesdeosebitpentruistoriafolclorului
şi a folcloristicii
româneşti.
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