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Dărmănești



Fotografiile care ilustrează acest 
calendar sunt alese din arhiva 
Muzeului de Etnografie din Bacău. 
Imaginile au fost realizate începând 
cu anii 1970. Înfățișează porți de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea şi întregul 
secol următor. 
 
Au stat în faţa obiec�vului modele 
specifice Văii Trotuşului, Văii Siretului 
şi  Colinelor Tutovei. 
Vădite sau mai ascunse pe stâlpi sunt 
crestături cu oameni, cu păsări, cerbi 
şi urşi, cu funii şi cruci,  cu sori şi stele. 
Pe aripi sunt traforaţi cai, ţapi şi flori, 
pe acoperișuri sunt ciocârlani.

***
Textele care însoţesc lunile anului  
sunt descântece auzite la Maria V. 
Axinte Ferariu şi Ileana S.G. Toharcă 
d in  B u h o c i ,  B a că u ,  c u les e  d e 
învăţătorul I. Dimitrescu Durău şi 
publicate în numere din 1902 ale 
revistei “Şezătoarea” de la Făl�ceni. 

***
“La toţi de faţă şi viitori, sănătate!”

Buciumi



Ianuarie

Se ia o bucățică de zahar peste care se pune ban un de argint, și se zice:

„Duminică dimineață m-am sculat, pe ochi negri m-am spalat, la icoană 
m-am închinat, la biserică am plecat; 

La biserică cînd am ajuns, ușile s'au închis, făcliile s'au s�ns și popii aῠ stat 
din ce�t. Eu am prins a plînge și a mă văicăra. Maica Domnului din poarta cerului 
m-a văzut și a prins a striga: – Cutare, de ce plîngi și de ce te văicărezi? 

– Cum n-oiῠ plînge și nu m-oiῠ văicăra: că Duminică dimineață m-am 
sculat, pe ochi negri m-am spalat, la icoană m-am închinat, la biserică am plecat; 
acolo dacă am ajuns, făcliile s'au s�ns și popii aῠ stat de ce�t. 

– Nu te plînge și nu te  văicăra, că eu de mînă te-oiῠ lua, la �n�na lui Iordan 
te-oiῠ duce, trei fete  oiῠ pune și apă or aduce, și eῠ te-oiῠ spăla, cununie de 
măcieș din cap ţi-oiῠ lua, jos ți-oiῠ arunca; mănuși negri din mîni ți-oiῠ lua, jos ți-
oiῠ lepăda; 

de acolo de șerpe te-oiῠ descinge, jos ți-oiῠ lepăda, cu dragostea te-oiῠ 
îmbrăca, cu guriţă de cuc, cu glasul de voinic, cu buzele de miere, să se bată toți 
voinicii după ele. Amin”.

Zaharul cu care se descîntă se dă aceluia ce vrei să-l supui. Iar banul rămîne 
descîntătoarei

(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de supus
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Mărgineni



Februarie

Se descîntă cu o pe�că aprinsă, în 
modul următor:

„Beșică de beșicat, ceată oae de 
zberat și cioban de fluerat; ceată 
junghiurile și săgetăturile din beșica 
cea rea; 

să chee, să răschee ca spuma de 
mare, ca roua de soare, ca stupitul din 
carare; din vine, de sub vine, din crierii 
capului, din măduva ciolanului, 

să rămîie curat, luminat, ca 
maică-sa ce l-o făcut, ca Maica 
Domnului ce l-o lăsat.”

(auzit  de la Maria V. Axinte Ferariu, din 
com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de beșica cea rea
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Preluci, Agăș



Martie

„Marți dimineață m-am sculat, pe carare am plecat; 
cînd la jumătate de cale, mă în�lnii c-o zare mare. 

– Unde te duci, zare mare? – Mă duc la Cutare să iaῠ 
lungoarea din Cutare, din trupul lui, din pielea lui, din 
ciolane, din ochi, din sprincene, din limbă, de sub limbă, din 
s�rcul nasului, din umerii obrazului. 

Aῠ venit 2 zări și-aῠ luat 2 lungori; aῠ venit 3 zări și-
aῠ luat 3 lungori; aῠ venit 4 zări și-aῠ luat 4 lungori ...... și a 
venit a noua zare și-a luat lungoarea cea mare din trupul lui, 
din pielea lui ..... din umerii obrazului, și Cutare a rămas 
luminat, curat, ca Dumnezeu ce l-a lăsat, ca maică-sa ce l-a 
făcut.„
Se descîntă în trei zile de-a rîndul în apă neîncepută, cu trei 
fire de mătură și trei fire de tres�e, iar în �mpul 
descîntecului se a�nge din cînd în cînd cîte un cărbun. După 
ce s-a descîntat, se dă bolnavului să bea și să se spele. 

(auzit de la Ileana S. G. Toharcă, din com. Buhoci, jud. 
Bacău) 

Descîntec de lungoare
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Oituz



Aprilie

Se ia o bucățică de zahar peste care se pune un ban de argint, și se zice:
„Coborîți, voi cei nouă lei, paralei, cu nouă cuțite ascuțite și mai tare le'ntăriți și 

le ascuțiți; 
vă duceți la 99 de femei făcute de'ntăi, copiii îi tăieți, limbele și inimile le luați, 

și'n zaharu ista le puneți, și pe Cutare la mine-l supuneți; 
și vă duceți la 99 de vaci iar fătătoare întăi, vițeii luați și a tăe tăeți, și inimile și 

capetele luați și în zahar le puneți, și pe Cutare la mine-l supuneți; 
vă duceți la 99 turme de oi  fătătoare întăi, iar meii luați, și a tăea tăieți, și limbile 

şi inimile și capetele luați, și-n  zahar le puneți și pe Cutare la mine-l supuneți; 
și vă duceți la 99 fete mari, fecioare, dragostea din sara de'ntăi li-o luați și'n 

zahar o puneți, și pe Cutare la mine-l supuneți. 
S-o aprins ceru și pămîntu de șuerul șerpilor, de nechezul epelor, de zbierătul 

vacilor, de zbierătul oilor; 
așa să se aprindă inima Cutăruia după mine, după vorba mea, să tragă la mine 

cum trage vaca la vițel, vițelul la vacă, mama la copil, copilul la mamă, cum trage oaea la 
miel și mielul la oae, 

cum s-au plecat acele 99 de fete pe căpătăiul lor cu dragoste la dragostea cea 
de'ntăi, așa să se plece de la mine Cutare; cum nu pot să meargă negustorii fără argint la 
negoț, așa să nu poată Cutare fără mine.”
Zaharul cu care se descîntă se dă aceluia ce vrei să-l supui. Iar banul rămîne 
descîntătoarei.

(auzit  de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de supus

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
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Poduri



Mai

Se descîntă în trei zile de a rîndul, începîndu-se  primul de 
marți, în tărîță, sare și apă care ferbe.

„Marți dimineață (…numele vacii) s-a sculat, la 
păscut a plecat, cu deochetoarea s-a în�lnit, coarnele i-a 
ciun�t, părul i l-o zburlit, coada i-a rupt, 

şi laptele și untul i-a perit; iar ea zbiera și se olicăia, 
și a întrebat-o: - Cutare ce zbieri și te olicăieș�, nu mai 
zbiera și nu te mai olocăi, 

că eῠ te-oiῠ lua de cornul drept, la �n�na lui Ion 
Botezătorul te-oiῠ duce, cu apă limpede te-oiῠ spăla, și 
te-oiῠ curăți, coarnele ţi-oiῠ desciun�, părul ţi-oiῠ netezi, 
coada ţi-oiῠ întregi, laptele și untul ți-or veni.”
După ce s-a descîntat, în trei zile, se dă vacii să mînînce 
tărîțele ast-fel pregă�te.

(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. 
Bacău)
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Dofteana

Descîntec pentru deochiatul vacilor



Iunie

I. „La o răchită răsădită este o fată împodobită cu un 
ochi de apă și unu de foc; cel de apă s�nge pe cel de foc. 

Cum se s�nge focul de apă, așa să se s�ngă 
deocheturile și răzmeriturile de la Cutare.”

II .“Sînt trei vițe de vie: din una curge apă, din una 
curge vin, din una curge pelin. 

Care o băut apă, s-o săturat; care o băut vin, s-o 
îmbătat; care o băut pelin, o crăpat. 

Să crapă ochii cui te-o deochet. “

(auzite de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. 
Bacău)

Descîntece de deochiῠ
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Cucuieți, Dofteana



Iulie

Se descîntă în apă din Siret în care este pus un mănunchiῠ de busuioc și un ban de 
argint. 

“– Bună dimineața, apă albă! – Mulțămesc, Cutare negru! 
– Da  de ce-s negru? De fapt, de dat. Cu  astă apă curată, luminată, eῠ 

frumos m-oiῠ spăla de fapt, și de dat; cofa'n mînă mi-oiῠ lua, la �n�na lui Iordan 
oiῠ pleca, pe cararea lui Adam; 

dușmanii, pizmașii în pămînt m-aῠ izbit, Maica Domnului m-a văzut, de 
mîna dreaptă m-a luat, pe ghizdele de marmură m-a așezat, cu apa Mirului m-a 
scăldat, cu dragostea m-a îmbrăcat, cu libos�a m-a încălțat, 

bucium în mînă mi-a dat, pe calul lui Sf. Gheorghe m-a încălecat, prin 
mijlocul orașului m-a purtat, ș'am buciumat, ș'am trîmbițat, toate fetele la mine 
le-am plecat, și toți boierii, și toți negustorii. 

Răsai soare, frățioare, purcede pe cale, pe carare, cu ciuboțica de argint, 
cu glasul de cuc; eῠ mai mare peste toate florile, peste toți trandafirii; eῠ mai 
arătos, și  eῠ mai frumos“.
Cu apa cu care s-a descîntat se spală cel căruia i se face descîntecul, și zoile se 
aruncă în Siret. 

(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de desfăcut
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Buhoci



August

“S-a sînicat și mînicat (numele vacei) și la cireadă a plecat; la giumătate de 
cale i-a eșit stricătorile, fărmăcătorile, de coarni'o ciuntat-o, de coad'o scurtat-o, 
dulcele și mana i-o luat-o, 

ea o purces cu un glas mare răncăluind, boncăluind, nime n'o auzit-o nime 
n'o văzut-o. 

 Maica Domnului o auzit-o, Maica Domnului o văzut-o. – Ce te răncălueș� 
(numele vacei), ce te boncălueș�? 

– Cum nu m-oiῠ răncălui, cum nu m-oiῠ  boncălui, eῠ m'am mînicat și m'am 
sînicat și la cireadă am plecat; 

stricătorile și fărmăcătorile înainte mi-o eșit, de coarne m'o ciun�t, de 
coadă m-o scurtat, dulcele și mana mi-o luat. 

Maica Domnului o zis: - Nu te mai răncălui, nu te mai boncălui, și du-te la 
(numele descîntătorului sau descîntătoarei), care descîntă, 

că ea te-a  descînta cu răchită răsădită, cu buruiană din fața isvorului, 
laptele să-ți isvorească, păru-ţi să se netezească; 

coarnele ţi s'or împreuna, părul ți s'a netezi, dulcile și smîn�na ț-a spori. 
De pin toate isvoarele laptele și smîn�na a veni, de pin toate erghili, și din 

toa� florile, smîn�na să-ți sporească și laptele să-ți isvorească.”
Acest descîntec se face în modul următor: într'un căuș cu tărîțe și un bulgăr de 
sare se pun crengi de răchită, buruiană din fața isvorului. Sarea se duce într'un 
mușuroiῠ cu furnici împreună cu o bucată de pine, și se zice: 

“Furnicilor să umblați țara în lung și lat și să aduceți mana (numele vacei) 
că eῠ vă cinstesc cu pîne și sare.” 
 Se lasă trei zile în mușuroi, și apoi se pune în tărîță și se dă vacei. 
(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec pentru adusul laptelui
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Cucuieți, Dofteana



Septembrie

– Tu, nespălatule, ce șezi pe 
lădoiῠ? – Oiῠ ședea, că am mușcat 
pe Cutare și nu moare. 

– Da de ce l-ai mușcat? – L-
am mușcat că m-a călcat, oasele mi-a 
sfărîmat. – Da nu ți-i frică că te-oiῠ 
bate cu băț de alun, dinții să-ți 
sfărîm, 

ochii să-ți cruntezi, veninul să 
ți-l verși în pămîntul Pales�nei, în 
pîrăul lui Iordan unde s-a creș�nat 
Hristos, în ziua lui s�nt Ion, amin.

 
(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, 
din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de muşcătură de şarpe
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Berzunți



Octombrie

Se descîntă în borș crud, în care se află un pietroiῠ ca acela cu care se pisează 
usturoiul și se face mujdeiῠ. 

„S-o sinicat și s'o mînicat, Ștefan Vodă s'o suit într'un deal, ş'o tăiet un cal ş'o 
făcut un bal, 

și toate bubele le-o chemat, pe cei răi nu i-o chemat. Ei s'o mîniet ş'o început a 
trăsni ș'a plesni, și s'o dus în Dunărea să se'nece. 

O încălecat pe un cal de piatră. Cînd o ajuns la Dunărea, cei răi s'o înecat, calu 
o crapat și Cutare o rămas curat, luminat, ca argintul cel vărsat, cum Maica-Precista l-
a lăsat.” 
Se spală apoi cu acest borș descîntat, și se dă să bee bolnavul. 

(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de cei rei
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Gura Văii



Noiembrie

„Să chee, să răschee deochetură de gras, deochetură de frumos, deochetură 
de urît, deochetură de slab, deochetură de 99 de feluri; 

să chee, să răschee din rînză, din osînză, din mațe, din inima lui, din fața 
obrazului, din zgîrciu nasului; 

să rămîie Cutare curat, luminat, ca argintul cel varsat, ca maică-sa ce l-a făcut 
și Maica Domnului l-a lăsat. Amin, amin. 

Descîntecul de la mine, leacul de la Dumnezeu.”

(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. Bacău)

Descîntec de deochiῠ
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Corbasca



Decembrie

Descîntătoarea ia un cuțit, păr de porc, și sămînță de cînepă. 
Învălește focul cu cuțitul și zice: 

„Foc, focușorul meῠ, eῠ te învălesc și tu desvăleș�, să te 
faci un șerpe balaur cu solzii de aur, cu aripele de foc, cu pliscul 
de oțel, 

să te duci țara în lungiș și în curmeziș, unde-a fi 
ursitorul, să-l ei și să-l izbeș�, la dînsa să-l porneș�, prin pădure 
fără sine și prin sat fără rușine, prin gloduri nefrînte, prin ape 
nerupte, 

să sară gardurile fără pîrlaz, să între'n casă fără de 
obraz, să nu stee în loc cum nu stă păru'n foc. (aruncă în foc 
cîteva fire de păr de porc); să plesniască, să trăsuiască (pune pe 
foc cîteva semințe de cînepă) și la dînsul să pornească.” 
După ce i s'a descîntat, își pune cuțitul la căpătăiῠ, și noaptea își 
visează ursitul. Înainte de a se culca, face 12 mătănii în 
curmeziș și zice: „Eu te dăruesc cu 12 mătănii, tu să mă dărueș� 
cu ursitul meῠ, în vis să-l visez și aevea să-l văz”.

(auzit de la Maria V. Axinte Ferariu, din com. Buhoci. Jud. 
Bacău)

Descîntec de ursită
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Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

Poduri



consultant artistic: prof. Mariana Popa

manager al Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău

fotografii din Colectia Muzeului de Etnografie

culegere text și tehnoredactare: Liliana Cihodaru

machetă grafică: Mihnea Baran
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