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Prefaţă

Fiind Românii din Bucovina siliţi să poarte, acum, o grea luptă 
de apărare a naţionalităţii şi bisericii româneşti, moştenite de la strămoşi, 
în contra nesăţioaselor pretenţii ale Rutenilor (conferă Chestiunea bi-
sericească în Bucovina de T. V. Stefanelli, Bucureşti 1912), am crezut 
oportun să dau la lumină, tocmai acum, această schiţă etnografică asupra 
Rutenilor, ca ei să fie mai bine cunoscuţi.

Lucrarea mea nu este nouă, ci ea a fost scrisă, într-un cadru mai 
îngust, în anul 1885, când mă aflam, ca expozit parohial, în satul rutean 
Iujineţ, de la frontiera Galiţiei, ca răspuns la întrebările, trimise mie, 
atunci, prin Consistoriul arhiepiscopal, de cunoscutul etnograf H. de 
Himel, pe atunci i. r. căpitan – astăzi, general în retragere – la Regimentul 
de Infanterie 41, recrutat din feciori români din Bucovina. Întrebările 
amintitul le-a formulat după sistemul vesti tului etnograf Dr. Kraus, pe 
care l-am menţinut.

Acum, am amplificat acele răspunsuri într-o schiţă, căreia i-am 
adăogat câteva ilustraţii şi, la final, câteva proverbe rutene. Acestea le-am 
publicat, în original, în anul 1895, într-o foaie ruteană din Cernăuţi, când 
mă aflam ca paroh în Lujeni, o comună ruteană situată pe Prut, şi trebuia 
să documentez, prin publicarea de predici în limba ruteană în revista 
„Candela” şi în alte publicaţii profane, în aceeaşi limbă, perfecta mea 
cunoştinţă a limbii rutene, în grai viu şi în scris, din cauză că politicienii 
ruteni de pe atunci, temându-se de mine ca de un periculos naţionalist 
român, care, cu timpul, ar fi putut să ocupe acolo un post conducător, 
căutau, prin răspân direa – mai ales înaintea guvernorului ţării de pe atunci, 
de tristă me morie – de informaţii false, să probeze că eu n-aş cunoaşte 
limba ruteană şi că mă facă imposibil în parohia amintită. Şi sămânţa 
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semănată în popor de acei politicieni, care nu se sfiiau chiar să vorbească 
po porului, în public, în contra mea, a prins şi un fel de rădăcină, căci 
poporenii din Lujeni au început să zică despre mine: „Dobrii panotcek, 
leş skoda-şo win wolsch!”, adică: „Bun preoţel, numai pă cat că-i Valah!”.

În urma nemaipomenitei presiuni ce s-a exercitat, am părăsit, 
în anul 1896, fără oarecare regret, poporul rutean, după ce i-am servit 
aproape 15 ani, în mijlocul căruia şi aşa mă simţeam străin şi ca exilat 
în Siberia. Trebuie să recunosc, însă, că, prin petrecerea mea în mijlocul 
poporului rutean, am câştigat o amănunţită cuno ştinţă a acelui popor, cu 
toate datinile şi obiceiurile lui, şi a limbii slavone, care mi-a fost şi-mi 
este de mult folos.

Straja, în Iunie 1912.

Starea culturală a Rutenilor

Fiecare gospodărie din părţile locuite de Ruteni în Bucovina 
este deosebită de celelalte din acelaşi sat. Cele mai multe gospodării se 
compun numai din câte o casă, la care este alipit, în partea dreaptă, un 
şopron, numit „pretula” (sprijinita), care se foloseşte, dacă sunt vite, ca 
grajd. Câteodată, şopronul se alipeşte dinapoia casei.

Casa, de regulă, este de 8 x 4 metri, fără de şopron. Ea, de regulă, 
este acoperită cu jupi din paie secerate de secară, ca si şopronul, sau cu 
trestie şi papură, mai rar cu draniţă.

Casa, aşezată cu faţa spre miazăzi sau răsărit, obişnuit are o odaie 
mai mare, numită „hata”, care se desparte de cămara situată în stânga, 
numită „hacena” (căsuţă) prin o tindă: „sini” sau „horome”, care, în sus, 
n-are pod şi prin care se suie fumul, din cahla casei, în pod, care este 
înnegrit de fum şi funingine. În tindă, se ţin, de regulă, râşniţa de mână, 
numită „jorna” şi o scară scurtă de lemn, spre a se putea sui în podul 
casei. Gospodarii mai bine situaţi au grajduri, ridicate într-un loc deosebit 
de casă, câteodată şi o mică şură pentru descărcarea snopilor, un coşer 
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pentru păpuşoi, numit „koşniţa”, o poiată („karamink”) pentru mascuri, 
un coşer, lipit cu lut, pentru găini („kurnik”), rar o fântână („kierniţa”) 
şi, câteodată, o groapă săpată în pământ, numită „zemnek”.

În o astfel de gospodărie locuieşte, de regulă, numai gospodarul, 
cu femeia şi copiii lui. Se întâmplă, însă, că ginerele sau nora locuiesc 
împreună, însă numai la începutul vieţii lor conjugale, până ce-şi clădesc 
o casă proprie.

Casele şi acareturile laterale se durează din lemn moale sau din 
pari vârâţi în pământ şi, apoi, îngrădiţi cu vălătuci, de lut ames tecat cu 
paie. Pereţii astfel construiţi se ung şi netezesc cu lut galben. În părţile 
Nistrului, unde este mare lipsă de lemn, însă mare abundenţă de piatră, 
casele se fac din piatră văroasă şi se ung cu lut. Casele, pe jos, nu se 
podesc, ci Rutencele le ung cu lut.

Lângă casă se află şi câte un pomeţel cu vişini, perji, meri, şi 
rar se află câteva corciuri de busuioc, gherghine şi barbanoc, precum şi 
straturi cu ceapă, usturoi şi sfeclă.

Voind cineva să-şi dureze, undeva, o casă, ia subsuoară două 
pâini şi merge la locul destinat pentru clădire, unde lasă pâinile jos. 
Dacă ele cad cu faţa în sus, este semn că locuitorii vor avea noroc în ea, 
la din contra, ba.

La aşezarea fundamentului casei, se pun, sub acesta, câţiva 
bani. Intrând cineva într-o casă sau părăsind-o, strămutându-se în alta, 
pune pe masă sau pe fereastră pâine şi sare. Casele noi se socotesc a fi 
necurate şi pentru ca toţi cei ce vor intra şi locui în ele să fie scutiţi de 
boli şi nenorociri, Ruteanul, înainte de ce intră în casă nouă, aruncă în 
ea un cocoş sau câne negru, ca un fel de jertfă duhului celui necurat, 
ca să-1 îmblân zească şi relele să vină asupra acelor vietăţi. Casele, de 
aceea, se aşează cu faţa spre răsărit sau miazăzi, adică spre soare, ca 
diavolul, care se fereşte de soare şi de lumină, să nu se poată apropia de 
dânsele. Lângă drum, aproape, nu se clădesc case, deoarece dru murile 
sunt proprietatea diavolului.

Gospodăriile se încunjură sau cu un gard împletit din nuiele, 
însă fără streaşină, sau cu un şanţ de pământ, sau cu un zid de piatră 
fără tencuială.

Casa Ruteanului este întocmită în următorul mod: îndată, lângă 
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uşa de intrare, şi anume în dreapta, se află, în odaia lui de locuit, o laiţă, 
pe care stau cofele cu apă, sau şi un blidar foarte primitiv, de lemn, iar în 
stânga, vatra, numită „pic” (cuptorul), dinapoia căreia se ridică cuptorul, 
numit „horn”. Rar se află în casele Ru tenilor o vatră de spijă, aşa numitul 
şparhat (de la nemţescul „Sparrherd”).

Lângă peretele din fundul casei, se află un pat, care se compune 
din patru scânduri, aşezate pe două chingi, bătute pe patru pari, înţepe-
niţi în pământ. De aici, urmează, împrejurul pereţilor, laiţe din câte o 
scândură.

Pe peretele dinspre răsărit, atârnă icoanele sfinte, care, de regulă, 
sunt foarte pri mitiv zugrăvite pe sticlă sau tipărite pe hârtie. Acestora 
Ruteanul, bigot din fire, le atribuie putere apărătoare şi, arzând ceva, 
undeva, el îndată scoate în ogradă o huscă de sare, pâine şi o icoană şi 
le aşează jos, ca astfel casa lui să fie scutită de foc.

Dinaintea icoanelor, stă marea ladă, cioplită şi cu picioare, nu-
mită „skrenia”, al cărei capac, prevăzut cu încuietoare, serveşte ca masă.

Deasupra patului, atârnă de pod  o prăjină, numită „jerdka”, 
în forma aceasta  |         | , unde  se ţin straiele, lăicerele ş. a. Deasupra 
acestei prăjini, este făcută, dintr-o scândură, un fel de poliţă, pe care se 
aşează perine şi pânzeturi.

Cuptorul se foloseşte, iarna şi vara, ca loc de culcare. Împreju-
rarea că casnicii locuiesc, vara şi iarna – se înţelege, fără a deschide 
ferestrele şi a aerisi – numai într-o mică odaie, are, pe o parte, beneficiul 
că iarna se trece puţin material de încălzit, ca paie, ciucleje de strujeni, 
stuf, papură, balegă de vită uscată la soare, mai rar lemne, care, peste Prut, 
până la Nistru, sunt foarte rare şi exor bitant de scumpe, pe de altă parte, 
însă, marele pericol că, în astfel de case, se nasc diferite boli epidemice.

În sus amintita ladă-masă se păstrează – dacă sunt – hârtiile de 
valoare şi cartea birului. Tot aici, se ţin şi cămăşi, şi alte mărunţişuri.

Ruteanul se foloseşte, la lucrarea câmpului, de un plug („pluh”), 
de fier, se mai află, însă, şi de lemn, de grape („borone”) de lemn, cu 
colţi de lemn şi de fier, şi, câteodată, şi de un vălătuc de lemn („valok”). 
Spre a-şi putea ascuţi uneltele gospodăriei, afli, aproape la fiecare casă, 
câte o tocilă de piatră rotundă („tocilo”).

Ornamentele uzitate la Ruteni sunt executate, uneori, cu mult 
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gust, cu predilecţie în culori vii, între care coloarea roşie ocupă locul cel 
mai însemnat. Fiecare comună are modelele sale. Culoarea gal benă se 
prepară din coaja pădureţului, dar cea neagră din cojile florii-soarelui şi 
din frunze de nuc. Celelalte culori se cumpără din dughenele oraşelor.

Oamenii neştiutori de carte se folosesc, la socoteli, şi de răbuş, 
numit „karb”.

Focul, de regulă, se aprinde cu chibrituri, dar se întrebuinţează 
şi iasca cu amnarul şi este cunoscută şi aprinderea focului prin frecarea 
a două lemne laolaltă.

Femeia ruteană fierbe mâncărurile în oale de lut, mai rar în oale 
de spijă sau tinichea smălţuită, cumpărate de prin oraşe. Mămăliga se 
fierbe sau într-un hârgău de lut sau într-o căldăruşă de spijă.

Bucatele uzitate la Ruteni sunt: mămăliga de păpuşoi („kuleşa”), 
dar se fierbe şi din făină de orz; sorbitura de predilecţie şi de toate zilele 
este borşul cu barabule, sfecle, fasole, bob, mazăre, apoi sarmale („ha-
luşke”) cu crupe de păpuşoi, colţunaşi („perohe”) cu barabule, barabule 
fierte şi fripte, peşte fiert, cu usturoi, fiertură de gobaie, mai rar de vită.

La carne se face un fel de umplutură („nacenka”), care constă 
din jumări, ouă, lapte dulce şi făină de păpuşoi, şi se coace, deosebit, în 
cuptor. Aceasta se mănâncă cu friptură.

Se coace pâine de secară şi de orz, se face mălai, din făină de 
păpuşoi cu bostan şi cu barabule, dar se coc, adesea, şi turte, numai pe 
vatră. Din făină de grâu, se fac plăcinte cu curechi sau şi cu mac („pa-
laneţi”). Se obişnuieşte să se facă, mai ales toamna, un fel de mâncare 
din bostani. Se ia, adică, un bostan („harbuz”), i se ciopleşte coaja, jur-
împrejur, apoi se despică şi se scot sâmburii şi toate celulele lăuntrice. 
După aceea, bostanul se taie în felii, care se fierb în apă, la care se 
adaogă crupe sau făină de păpuşoi. Această ames tecătură se face tare şi 
se mănâncă cu lapte dulce sau cu lapte stors din sămânţă de cânepă. Dar 
bostanul se mănâncă şi fript sau şi necojit, fiert cu apă, aşa că se atinge 
felia de bostan în sare.

Deosebit de mult se consumă barabule, fierte şi curăţite, cu muj-
dei de usturoi, sau fripte în cenuşă, care, apoi, se înting în sare.

Fasolele se fac şi făcăluite, adică, după ce le-au fiert bine, le 
adaogă usturoi pisat şi oloi şi, apoi, se mănâncă întingând mămăligă în ele.
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Oloiul se stoarce, în oloiniţele din sat sau din apropiere, din 
sămânţă de cânepă, sâmburi de bostan, bine uscaţi în cuptor, sau din 
floarea-soarelui.

Înainte şi după masă, toţi casnicii îşi fac semnul crucii. La masă, 
care constă din o măsuţă mică, pe trei picioare, ce este aşezată, jos, în 
mijlocul casei, pe un ţol, se aşează, cu capul gol, numai gospodarul cu 
flăcăii. Ceilalţi copii mănâncă cu mama, pe vatră sau pe unde apucă; 
întâia bucată din bucate o ia gospodarul, până atunci toţi ceilalţi aşteaptă.

Timpul mâncării este, dimineaţa, la 7 ore, dejunul („obid”), la 
10-11 ore, prânzul („poludinok”), apoi se îmbucă, la ora 1 sau 2 după-
amiază („pidvecirok”) şi, seara, la lumină, cina („vecera”).

Băutura cea mai plăcută a Ruteanului este rachiul („horivka”), 
la care, adesea, se mai amestecă şi rum, ba şi piper şi pelin, ca să fie tare 
şi să se simtă.

Luminatul se face sau cu opaiţuri sau cu petrol, într-o lampă mică, 
fără sau cu cilindru, atârnată pe perete sau aşezată pe chimineţul hornului.

Ruteanul fumează, din lulea, tutunul numit „markotka”, care, 
cu putoarea lui, este în stare să te îmbolnăvească. Femeile nu fumează.

Ruteanul doarme, noaptea, foarte puţin, mai ales pe timpul 
lucrului în câmp, însă îi place să tragă un somnişor şi ziua, mai ales 
după mâncare. În noaptea de înaintea Paştilor, nu se doarme defel, tot 
aşa şi în ziua de Paşti, căci se crede că cel ce veghează atunci, fiind în 
călătorie, ploaia nu-l va prinde. Nu se doarme în case sau mori pustii, 
nici în cimitire.

Ruteanul se foloseşte de următoarele măsuri: mertic, numit 
„gârneţ”, dimerlie, numită „ghineţa” (doniţă) şi de baniţă sau pătrar, 
numită „ghiletka”.

Obiceiurile Rutenilor

Jocurile de noroc, uzitate la intelectuali, poporul rutean nu le 
cu noaşte. în timpul din urmă, flăcăii au adus, de la oaste, jocul cărţilor, 
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care, însă, la popor n-a prins rădăcini. El nu cunoaşte vreun joc de noroc, 
care ar semăna cu domino, şah sau dame. Pentru aceea, are el jocuri 
sociale, care se joacă pe timpul priveghiului la morţi, numit „liubok”, 
adică semnul dragostei, ca jocul „soroka” („ţarcă”) ş. a., spre a-şi scurta 
timpul şi spre a nu dormi. La astfel de priveghiuri se pun şi ghicitori.

Apoi este uzitat jocul ciocnitului cu ouă roşii, în ziua de Paşti, la 
care ocazie, cele mici, însă tari, de pichere sau gotcă, sunt foarte căutate.

Jocuri sociale se fac şi la şezătorile („vecerneţi”) din lungile 
seri de iarnă. Atunci se adună fetele, mai ales la casele unde sunt fete 
de măritat, cu furca, la tors. Acolo, se invită şi flăcăi şi, cu acest prilej, 
se fac şăgi (glume), se dau cimilituri (ghicitori) de dezlegat şi se cântă.

Flăcăii joacă, cu fetele, Dumineca sau sărbătoarea, după-amiază, 
dar şi după săvârşirea unui lucru al câmpului, prăşit, cosit, des făcut de 
păpuşoi, cărui lucru, dacă este făcut fără bani, ci numai pentru cinste, 
îi zic „klaka”.

Jocurile de predilecţie la Ruteni sunt: „kozakul”, „kolomeika”, 
dar şi un fel de horă repede, căreia îi zic „arkan”. Tactul tuturor jocu-
rilor este repede, iar muzica foarte vioaie. Muzicanţii sunt săteni, care 
mânuiesc vioara („skrepka”), basul, ţambalul („ţembal”), dar se cântă şi 
din fluier („sopiuka”). În fiecare sat este un căpitan al jocului, adică un 
flăcău care conduce şi începe jocul, şi se numeşte „kalfa”. El începe jocul 
cu cea mai avută şi însemnată fată din sat. El îi şuieră, făcându-i semn, 
sau o strigă, zicând: „Mario nia!”. Jocul, mai întâi, se începe numai de 
flăcăi şi, după ce calfa şi-a strigat fata la joc, şi ceilalţi îşi strigă câte una 
din mulţimea fetelor, care stau deoparte, grămadă. Muzicanţii şed pe o 
laiţă, în mijlocul celor ce joacă. La joc, se obişnuiesc şi chiuituri. Tot 
atunci, se strigă versuri pline de satiră muşcătoare, de regală la adresa 
unor fete sau ne veste prezente.

Flăcăul, la joc, ţine fata de mână, sau îi cuprinde mijlocul, sau o 
ţine cu ambele mâini de şolduri. El conduce, întotdeauna, pe fată, care, 
întoarsă cu faţa spre dânsul, joacă înaintea lui.

Jocul se face, de regulă, pe toloacă, lângă biserică, sau în câr-
ciumă. Seara, fetele părăsesc jocul, iar flăcăii merg, cu muzicanţii, la 
cârciumă, unde-şi urmează singuri jocul. Aici, nu o dată, se întâmplă 
sfade şi bătăi între flăcăii iritaţi de horilcă (rachiu).
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Afară de ocazia jocului, şuieratul nu este bine văzut. Afirmaţia 
sau negaţia Ruteanul o răspică prin înclinarea sau clătirea capului. Când 
merg mai multe persoane, atunci cel mai bătrân merge înainte, iar ceilalţi 
urmează după etate. Bărbatul merge înainte şi intră în casa vecinului, 
iar femeia îl urmează şi intră abia mai târziu, cam când bărbatul şi-a 
schimbat bineţele cu casnicii.

Salutarea se exprimă prin descoperirea capului şi cu cuvintele 
„dobrii den” („bună ziua”), sau „dobrii wecer” („bună seara”), la care 
cel salutat răs punde: „diakuiu” sau „diacovate vaşeţi” („mulţumim du-
mitale”). Femeia salută întâi pe bărbat, cel tânăr pe cel mai bătrân, cel 
sărac pe cel mai avut. În vorbire, cel mai tânăr intitulează pe cel mai 
bătrân cu epitetul „ve”, adică „dumneata” şi-i arată stima prin aceea că-i 
sărută mâna. Tot aşa, cel sărac, faţă de cel avut. Sărutarea pe gură rar se 
obişnuieşte, de regulă unul sărută altuia mâna.

Ruteanul, când vorbeşte de lucruri inferioare sau poate neeste-
tice, se foloseşte, întotdeauna, mai întâi de fraza „şanuiu obrazi sviati” 
(„cinstesc sfintele icoane”), şi apoi numeşte acel obiect, iar înainte de 
a pronunţa numele diavolului, zice „sceos-be!” („pierir-ar!”). Vor bind 
el despre un copil bine crescut sau despre o vită frumoasă, ros teşte, 
întotdeauna, cuvântul „niuroku!”, adică „să nu fie de deochi!”. Lui îi 
plac mult cimiliturile („zahadke”), proverbele („preklade”), maxi mele 
(„prepovidke”) şi poveştile („baike”). El ţine mult la satul său natal, 
cu toate aceste îl afli prin ţara întreagă, ca lucrător, mai ales pe la căile 
ferate. Slujirea la oaste nu le prea place flăcăilor, de oarece aici libertatea 
lor este mult restrânsă.

Ruteanul, fiind iubitor de multă băutură, judecă foarte indulgent 
pe cei beţivi. El îşi exprimă dispreţul prin aceea că scuipă jos. Cerşetorii 
sunt socotiţi ca oameni pedepsiţi de Dumnezeu şi află multă com pătimire. 
Ruteanul, adresându-se unui seamăn, se foloseşte de cu vântul „bre” 
(„şorobeşi” –„bre, ce faci?”), iar pe o fată sau pe o femeie o strigă cu 
„saraka, iak se majeşi?” („săraca, cum te afli?”). La aceste, răspunde 
întrebatul: „diakuvate, harasd!” („mulţumesc, bine!”).

Îmbrăcămintea bărbaţilor, la Ruteni, se compune dintr-o că-
maşă de cânepă sau bumbac („sorocika”), izmene din asemenea ma terie 
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(„porkineţi”), un brâu îngust sau mai lat de lână („poias”), o seamă poartă 
numai o cureluşă de piele, bătută cu bumbi galbeni („pasok”), cioareci 
albi sau negri de lână („haci”), pieptarul lung, cusut cu fiori şi înzestrat 
cu primuri din pielicele de dihor sau de miel negru, numit „keptar”, 
cojocul lung, cu mâneci („kojuch”), sumanul negru sau şi negru-sur, de 
lână („sardak”), ciubotele negre („ciobote”), opincile („postole”), cuşma 
de miel, câteodată cu un fund de catifea neagră („kucima”), şi pălăria de 
paie („kapeliuch”), pe care şi-o împleteşte flecare, din paie de secară. 
Forma pălăriei, aproape în fiecare sat, este alta. Într-unele părţi dintre 
Nistru şi Prut, se poartă, iarna, un fel de copuză de postav albastru, îm-
blănită cu blană de oaie şi încunjurată, pe la margini, cu cozi de vulpe, 
care, se numeşte „kăpuza”.

Ruteanul poartă, la brâu, o pungă de meşină, cu baiere, şi sub 
pieptar arceşte o trăistuţă, ţesută din lână în culori şi cu două canafuri, 
care ies la iveală pe sub pieptar.

Flăcăii poartă flori şi pene de păun şi răţoi la pălăria de paie, 
care este încunjurată, în loc de cordea, cu un ghiordan de mărgele felurit 
colorate.

Femeile poartă o lungă cămaşă de cânepă, mai rar de bumbăcel, 
care ajunge până la căputa piciorului şi care, pentru Dumineci şi săr bători, 
este cusută, la piept şi mâneci, cu flori de lână. Ea, câteodată, este cusută 
cu pui şi pe la poale.

Partea de jos a corpului şi-o acoperă femeile cu o catrinţă, nu-
mită „horbotka”, ţesută de dânsele, în diferite culori, mai mult sau mai 
puţin intense. Rutencele din părţile Nistrului, însă, poartă zadii, ţesute cu 
dungile de-a curmezişul1, pe când catrinţele din o bucată sunt cu dungile 
în jos. Mijlocul şi-l încing cu un brâu colorat de lână, care strânge şi 
catrinţa pe trup.

Şi fetele poartă catrinţă, însă în duminici şi sărbători, zadie roş-
albastră, căreia îi zic „fota”, sau o fustă largă, cu piepţi din materie de 
lână, intensiv roşie, cu flori, care se cumpără de prin dughenele din târg 
şi apoi se coase acasă. În unele părţi, mai ales pe şesul Prutului, atârnă, 
de la şoldurile fetelor, în jos, câte un tulpan intensiv colorat.

1 Ele seamănă cu zadiile Rutencelor din Galiţia, numai că sunt de o culoare 
întunecată, şi nu cărămizii, ca cele ale Galiţiencelor.
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Apoi femeile poartă pieptar, cojoc şi suman, ca şi bărbaţii, şi 
ciubote negre, roşii sau galbene, sau papuci. Ele îşi acoperă capul, acasă, 
cu un fes roşu, fără canaf, sau se acoperă, peste părul pieptănat în două 
cozi şi aşezat pe creştet în forma unui colac, a cărui parte deşartă se îm-
ple cu petece sau buci, cu o basma roşie, de aţă sau de bumbac. Frizura 
amintită se numeşte „kerpa”.

Ieşind femeile în sat, se îmbrobodesc cu un lung ştergar alb de 
bumbac, numit „ruşnek” (mâneştergură). În părţile Prutului, este obiceiul 
că femeile tinere încing cârpa destul de înaltă peste ştergar cu o basma 
roşie de mătase, ale cărei capete cad pe spate. Se observă că schimburile 
Rutenilor sunt destul de albe şi curate, deşi femeile lor săpunul nu-l prea 
folosesc.

Femeile şi fetele îşi împletesc, la coada părului, mulţime de cor-
dele colorate, care flutură pe spate, în jos.

Fetele umblă, de regulă, cu capul gol sau îl învelesc, mai ales 
iarna, cu o basma de lână, cumpărată din oraş, care, pe cât posibil, trebuie 
să  fie roşie.  Pentru joc, îşi pun  pe cap  un fel de cilindru, înfrumuseţat cu 
mărgele colorate, adică cu ghiordane, şi la margi nile de sus ale amintitu-
lui ornament, o împrejurătură de pene de păun. Această găteală o poartă 
numai fata cea mare, de la 16 ani, în sus, şi ea se numeşte „koda” sau 
„ghiordan”. Ca semn de doliu, se poartă părul capului despletit.

La gât, poartă fetele şi femeile mulţime de mărgele colorate, de 
sticlă, corale roşii şi o împletitură de mărgele mărunte, colorate, nu mită 
„pletkènka”, şi, în unele locuri, salbe de monede de plumb sau şi de ar-
gint. Aşa o salbă se numeşte „salba” sau „zgarda”. La urechi, se poartă 
cercei de bacfon, mari, în felurite forme.

Fetele căzute, care au avut un copil, n-au voie să umble cu capul 
gol sau să-şi pună ghiordan sau „koda” pe cap, ci ele umblă, întot deauna, 
cu basma pe cap, pe care i-o pune moaşa pe cap imediat după naşterea 
copilului. Unei astfel de fete căzute îi zic „pakrişka” („acoperită”).

Bărbaţii se rad pe faţă şi poartă numai mustăţi, pe care le scurtea-
ză ceva, tunzându-le. Părul capului nu se tunde, ci pletele, unse cu unt, 
se poartă pe spate, dar cel de la creştet se piaptănă spre frunte, unde este 
aşa retezat că ajunge numai până la mijlocul frunţii. Părul de la ceafă, 
însă, se rade cu briciul. Fiecare bărbat ştie să se radă singur, dacă are 
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brici, dacă nu, apoi merge, Sâmbăta, seara, la vecin, care îl bărbiereşte.
Rutenii care au îndurat, pe timpul boierescului („panşcina”), 

multe împilări, îşi aduc cu jale aminte de acele timpuri triste în poeziile 
lor, care se şi cântă cu multă melancolie. Ei mai au cântece de dra goste, 
religioase şi felurite altele, improvizate pe timpul jocului.

Obiceiurile Rutenilor la sărbători

Vara, şi anume a doua zi de Dumineca Mare, când este se-
ceta cea mai mare, se fac serbări, îmbinate cu sfinţirea câmpurilor. 
Atunci înconjură preotul, însoţit de întreaga procesie bisericească 
si de icoane, învesmântat în ornate bisericeşti şi călăuzit de tineri şi 
bătrâni, bărbaţi şi femei, câmpurile stropindu-le cu apa ce o sfinţeşte la 
vreo fântână din câmp. La acest prilej, se sfinţesc şi stânele, dacă sunt, 
şi se întocmeşte, în câmp un ospăţ, la care ia parte preotul şi personalul 
bisericesc.

Rutenii obişnuiesc a serba ziua numelui, însă numai în cercul 
familiei, rudelor şi prietenilor, când se cinsteşte multişoară horilcă. Nu 
este obiceiul ca femeile să se adune deosebit de bărbaţi.

După seceriş („jneva”), se fac, câteodată, strânsuri, unde se bea 
mult. Atunci cosaşii ori secerătorii, la sfârşitul lucrului, joacă mai ales 
pe lanul boieresc, căci boierul le dă cinste şi le năimeşte scripcari.

Ruteanul are obiceiul că-şi împodobeşte casa cu verde şi flori 
de trei ori pe an, şi anume: la Dumineca Mare, la Aflarea Sfintei Cruci 
şi la hramul bisericii. Atunci se lipesc frunze de leuştean pe ochiu rile 
de la fereşti.

A doua zi de Crăciun, se aprinde gunoiul din casă, dinaintea 
porţii, şi casnicii obişnuiesc să sară pe deasupra focului, zicând că pârlesc 
barba cerşetorului celui bătrân, pentru că nu o rade nicicând. Focuri se 
mai aprind şi în noaptea Paştelui, şi anume în patru unghiuri ale satului.

Poporul rutean nu ţine mult la culoarea vitelor sale domestice, 
tot aşa este pentru dânsul fără însemnătate şi felul vitelor.
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Dacă cineva nu prea vrea să mănânce din plăcintele cu mac, 
care se coc pentru zile mari, atunci i se zice: „Iji, durniu, bos makom!” 
(„Mănâncă, prostule, că-i cu mac!”), care este o deosebită delicatesă. La 
ospeţe, de sărbători, mesenii şed după vârstă. Cea mai mare necu viinţă 
se face cuiva atunci când acesta vine la o casă şi nu este îndată poftit de 
gospodar să intre în casă; cea mai mare cinste, însă, este când e poftit 
să intre, când e aşezat după masă şi când gospo darul îi închină paharul 
cu rachiu.

Ruteanul, văzând, toamna târziu, păianjenii lăsându-se jos, pe 
câm puri, zice că vremea cea frumoasă va mai dura.

Dacă intră un vecin la altul, pe când acesta şi casnicii lui tocmai 
şed la masă, atunci este poftit la masă cu cuvintele: „Proşu z’name!”, 
adică „Poftim cu noi!”, la care invitare acela trebuie să răspundă: „Z 
bohom”, adică „Cu Dumnezeu”.

Pentru ajunul Crăciunului, gospodina fierbe grâu, pe care-l în-
dulceşte cu zahăr sau miere, apoi găluşte cu crupe de păpuşoi, piroşte 
cu barabule, apoi bob, fasole, fructe uscate ca perje şi mere, apoi peşte, 
face plăcinte cu curechi murat, unse cu oloi. Atunci trebuie să fie pe masă 
9 feluri de bucate. Acestea, toate, se aşează pe masa aşternută cu o faţă 
de masă, sub care s-a pus puţin fân. Pe masă se mai aşează 5 pâini, un 
drob de sare mare şi puţină tămâie. Seara, se aşează toţi casnicii la masă. 
Mai întâi, gospodarul ia cu lingura din grâul fiert („kuttya”) şi aruncă 
conţinutul ei pe podelele casei. Dacă toate firele s-au lipit de podea, 
atunci se zice că anul viitor va fi priincios pentru albine şi holde. După 
aceasta gospodarul gustă din grâu şi casnicii îi urmează. Apoi gustă toţi, 
în aceeaşi ordine, din toate bucatele pomenite. După cină, fata strânge 
toate lingurile de pe masă, iese afară şi face zgomot cu dânsele, ascul-
tând din care parte vor lătra cânii, crezând că din acea parte îi vor sosi 
peţitorii. Seara, la ajunul („sviatii vecer”) Crăciunului („rizdvo”), este 
obiceiul ca flăcăii, ba chiar şi epitropii bisericii, să umble prin sat, cu 
colinda („koliada”). Dar flăcăii umblă şi cu capra, adică unul din ei se 
îmbracă ca un moşneag, iar altul îşi face un cap de capră, şi aşa umblă 
pe la case, cântând cântece religioase, care au refrenul: „O, dai, Boje!” 
(„O, dă, Doamne!”).

De la Crăciun, până la ziua Închinării lanţului Sf. Petru (16 
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Ianua rie), care zi se crede a fi mijlocul iernii, nu se toarce.
În noaptea spre Anul Nou, nu se doarme, deoarece atunci, la 

miezul nopţii, se deschide cerul şi vitele vorbesc în limba lor. Într-aceeaşi 
noapte se crede că ard comorile cu bani, ascunse în pământ.

La ajunul Bobotezei, flăcăii umblă, cântând pe la case, cu Malan-
ka. Atunci, adică, unul se îmbracă luând chipul unei babe, altul al unui 
moşneag şi altul al unui Jidov. Slavii dau numele de Malanka lunii lui 
Mai, adică Primăverii, care a fost fiica pămân tului. Ea avea patru fraţi: 
Ad (Zmeul sau Răul), Iiar (Fru mosul sau Gheorghe), Rai (Ioan) şi Mir 
(Dimitrie).

Pământul a avut un fiu, numit Luna, şi o fiică, Primăvara sau Mai, 
din care nume se făcu Malana sau Malanka, şi anume din cauză că ea era 
bine văzută de toată lumea, pe care ea o înveselea. Această însuşire a ei 
nu plăcu unchiului ei, Zmeului, care căuta, în toate chipurile, s-o capete 
în împărăţia lui subterană, ceea ce şi izbuteşte, deoarece fratele ei, Luna, 
o lasă mare. Ea, în fine, fu aflată de Soare, un fecior de împărat, care o 
scoate şi o ia de soţie.

În ziua Bobotezei, Rutenii se adună, cu mic, cu mare, la apa unde 
se face Iordanul, adică unde se sfinţeşte apa. Bărbaţii (gospodari) ţin, în 
acest timp, lumini de ceară în mâini, care lumini sunt, la ca pătul de jos, 
învăluite cu crejme de pânză cu mărgele şi busuioc şi cu trei picioruşe de 
lemn. Ele se numesc „triţe”. După ce preotul a sfinţit apa, caută fiecare 
să-şi cufunde lumina astfel împodobită în apa sfinţită, în unele locuri 
le îndeasă care de care la preot, ca el să facă aceasta, şi apoi o aduce la 
biserică, unde o lasă pe masa jertfei sau într-un ungher, înaintea icoane-
lor împărăteşti, până la Întâmpinarea Domnului, şi apoi o ia şi o aduce 
acasă, punând-o după icoane.

Gospodarul, aducând apă sfinţită acasă, stropeşte cu dânsa cas-
nicii, vitele şi toate despărţiturile casei, grajdul, şura ş. a.

După sfinţirea apei Iordanului, albiturile nu se spală în apă cur-
gătoare, până în două săptămâni, deoarece aceasta este sfinţită.

În ajunul Bobotezei, fetele ies, noaptea, afară şi ascultă din care 
parte latră cânii, crezând că din acea parte le vor sosi peţitorii.

În întâia zi a Postului Mare, se face „spolokanie”, adică spălarea 
gurii şi a dinţilor de bucate de frupt, prin aceea că se bea cât de multă 
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horilcă.
Rutenii ţin şi ei ziua Dochiei, zicând că ea a mers să pască ca-

prele, a fost, însă, prinsă de un ningău, care i-a udat cele douăsprezece 
cojoace. Ei zic că aşa cum va fi vremea în ziua Sfântului Alexie şi a 
Bunăvestirii, aşa va fi şi la Paşti.

În ziua Floriilor, venind gospodarul, cu mâţişoare sfinţite, de la 
biserică, acasă, loveşte cu ele pe fiecare copil, pe femeie şi pe casnici 
peste spate, zicând: „Şutka bie, ne ia biiu, za tejdeu velikden!” („Mâţi-
şoara loveşte, nu eu lovesc, într-o săptămână Paştele!”).

În Sâmbăta Paştelui, se aruncă cojile ouălor, folosite la mân-
cărurile Paştelui, într-o apă curgătoare. Ele se crede că ajung, plutind 
până într-a patra Duminică de după Paşti, la Rahmani, care trăiesc, sub 
pământ, dincolo de mări. Cojile ajunse aci s-au umplut, iarăşi, cu albuş 
şi gălbenuş şi Rahmanii le mănâncă, şi aşa îşi serbează Paştele lor, numit 
„Rahmanskii velikden”.

Poporul rutean crede că dacă un şoarece mănâncă din anafora 
sau pasca sfinţită se preface în liliac.

Ruteanul, spălându-se în ziua de Paşti, disdedimineaţă, stă cu 
pi cioarele pe o secure, ca picioarele lui să fie tari ca fierul. El, de regulă, 
nu se scaldă până la Duminica Mare, căci, până atunci, zânele apelor 
înoată prin ape şi-i trag la sine pe cei ce se scaldă.

Pentru sărbătorile Paştelui, este obiceiul că se coace pască, se fac 
ouăle cele roşii, care, dimpreună cu hrean, usturoi, slănină, brânză, sare 
şi o lumină, se aduc la biserică, ca preotul să le sfinţească. Gospodarul, 
întorcându-se cu aceste mâncăruri de la biserică, acasă, de regulă cam 
când se zăreşte de zi, intră întâi în grajdul vitelor, ca ele să fie sănătoase, 
şi apoi intră în casă.

Sf. Gheorghe se crede a fi stăpân peste lupi şi apărătorul dobi-
toacelor, de aceea Rutenii, în preseara zilei de Sf. Gheorghe, înseamnă 
uşile grajdurilor cu dohot şi pun dinaintea intrării la grajd grape, cu colţii 
în afară, ca strigoaicele să nu poată intra acolo şi lua lap tele de la vaci. 
Se crede, adică, că, în acea noapte, strigoaicele se adună pe hotarele sa-
telor, unde joacă. Vacile se pot feri de dânsele, dacă se presară în  grajd  
mac, pentru că  strigoaicele, cărora le place macul, trebuie, mai întâi, să 
culeagă toate firele de mac, îm prăştiate, ceea ce durează până în zori, şi 
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apoi nu mai au timp să ajungă la vaci, spre a le lua laptele.
În ziua Sf. Procopie, se serbează şi nu se face foc, spre a fi scu tiţi 

de foc. Femeile, în ziua Naşterii Sf. Ioan Botezătorul (24 Iunie), se duc 
în grădina cu legume, unde se piaptănă şi-şi fac cârpă mare, ca căpăţânile 
de curechi, toamna, să fie mari, iar în ziua de Macovei (1 August) aduc 
la biserică mac şi felurite buruieni, ca preotul să le sfinţească, care apoi 
sunt bune la felurite boli.

Femeile, de la Paşti, până la Înălţarea Domnului, nu meliţă câ-
nepa, nici nu torc, ca piatra să nu bată cânepa.

Credinţe poporale rutene

Ruteanul este, de regulă, moale de temperament, are o statură 
mijlocie, faţă şi păr mai mult blond, ochi bruni, suri sau albaştri. El este, 
din fire, sănătos şi harnic la lucru. Fiind fatalist, pune toate întâmplările 
în socoteală lui Dumnezeu, pe care şi-l închipuie şezând cu trupul în cer.

Cerul („nebo”) este pentru dânsul izvorul luminilor şi al dreptăţii, 
iar raiul îl imaginează el în cer, dincolo de stele, unde petrece Dumnezeu, 
cu îngerii şi cu toţi drepţii.

Pământul este sfânt („sviataiia zemlea”). El se sărută, pentru că 
el dă hrana trebuincioasă oamenilor şi dobitoacelor.

Sfinţii cei mai veneraţi de Ruteanul bigot din fire sunt: Maica 
Domnului, Sf. Nicolae de iarnă şi de vară, Sf. Gheorghe şi Sf. Dimitrie, 
Muceniţa Varvara şi Sf. Ana, de la a cărei Zămislire (9 Decembrie) se 
crede că anul se începe.

Poporul rutean nu ţine mult la oamenii care trec de la o confe siune 
la alta şi zice că acei oameni nu aparţin nici lui Dumnezeu, nici oamenilor. 
Oamenii neortodocşi se ţin de necreştini şi le sunt, prin urmare, străini. Ast-
fel de străini sunt: Germanii, Polonii, Armenii, Ţiganii, pe care toţi îi urăsc.

Rutenii sunt conştienţi de sine şi se numesc „Rusine” („Rusini”), 
când însă voiesc să zică că sunt ortodocşi, în contrast cu Rutenii uniţi din 
Galiţia – dar şi de cei aflători în Bucovina – atunci se numesc „Valoche” 
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(„Valahi”), adică aparţinători de biserica românească ortodoxă din Buco-
vina.

Rutenii cu cei de altă lege nu se împreună cu plăcere. O îm preunare 
sexuală cu Evrei se ţine de un mare păcat. Ei, adesea, depun voturi şi 
călătoresc pe jos – ca şi cei uniţi, din Galiţia – în fiecare an, la moaştele 
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava şi la biserica ortodoxă, situată pe 
malul drept al Nistrului, din Crişceatec, în credinţa că apa sfinţită la hramul 
bisericii, care apă curge din iz vorul de lângă zidul numitei biserici (odată, 
fostă mănăstire), este de folos la boli.

După credinţa Ruteanului, fiecare om are o stea, de care este legată 
soarta lui. Văzând el că o stea a căzut, zice că un om a murit. Eroi naţionali 
poporul rutean bucovinean nu cunoaşte.

Despre iad se crede că este locuinţa stăpânului diavolilor şi că 
se află în fundul pământului, încotro duce un drum larg, care se sfârşeşte 
într-un abis fără de fund.

Diavolul („Ciort, sciazbe! – pierir-ar) sau „ditko” are, în credinţa 
poporului rutean, chipul unui domnişor („panociok”), îmbrăcat în haine 
nemţeşti. El este negru şi înzestrat cu coarne, care însă nu se văd, are coadă 
şi, la picioare, copită, precum capra, şi şchiopătează de piciorul cel stâng. 
Se crede că bogaţii şi-au dat sufletele lor diavolului, care suflete, însă, se 
pot mântui prin căinţă şi credinţă în Dumnezeu.

Diavolul poate lua chipul unei mâţe sau al unui câine negru, al 
unui lup, al unei capre care tot behăieşte, dar aceasta numai pe timpul 
nopţii şi numai până la al doilea cântat al cucoşilor, pe care timp al nopţii 
Ruteanul, de regulă, nu umblă.

Sufletele copiilor născuţi morţi sau muriţi fără de botez se cred 
pierdute şi acei copii devin moroi, care umblă, noaptea, prin sate şi sug 
sângele copiilor şi fetelor tinere, care apoi mor.

Se crede că fiecare om are presimţirea apropiatului său sfârşit, iar 
pe semnele ce au o seamă de oameni, nu se dă mult. Celui ce săvârşeşte 
o faptă rea i se usucă mâna şi blestemul ajunge pe cel blestemat. Se crede 
în deochiul vitelor şi al copiilor, de care ei se pot feri, legându-li-se ceva 
roşu la gât, şi că însărcinarea fe meii ar putea să dureze şi numai şapte luni. 
Femeia, când coace pâine, pune ceva aluat deoparte, iar înainte de a pune 
aluatul în cuptor, aruncă ceva făină în foc, ca pâinea să iasă bine coaptă. 
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Deasupra aluatului Paştelui se întipăreşte semnul crucii şi pâinea, înainte 
de-a se tăia dintr-însa, se înseamnă cu cuţitul cruciş.

Poporul rutean crede că, dacă cineva întâlneşte în cale o babă sau 
un preot, atunci îi va merge rău, deci, spre a preîntâmpină aceasta, ridică 
de jos un pai, o pietricică sau orice află şi aruncă în urma lui. Un semn de 
rău vestitor este şi întâlnirea în cale sau trecerea peste drum a unui iepure 
sau a unui câine sau a unei mâţe negre, pe când cea a unei vulpi este un 
bun semn.

Femeile nu lucrează Vinerile şi în acele zile nu se vinde lapte, nici 
ouă din casă, căci altfel vacile stârpesc şi găinile nu mai ouă.

Laptele vacilor se poate lua, dacă se numără urmele picioarelor lor, 
care vrajă însă se poate desface, dacă vacile se afumă cu anu mite buruieni, 
pe când se recită anumite formule de dezlegare a vrăjii. Mulsul cu sânge 
al vacilor se poate vindeca, dacă ele se mulg printr-o crăpătură de piatră.

Locurile unde a trăsnit fulgerul se socotesc necurate, tot aşa locul 
unde cineva a fost ucis sau s-a sinucis, care loc se înseamnă cu o cruce 
de lemn.

Mare nenorocire este când o femeie naşte a şaptea copilă, căci se 
crede că aceasta va fi strigoaică.

Helgei, care se arată, câteodată, în grajdul vitelor, nu i se face ni-
mica, căci, în altfel, aceasta sau alta ar muşca o vită din grajd, care, apoi, 
trebuie să piară, muşcătura aceasta fiind fără de leac. Tot aşa se feresc 
oamenii să prindă vreo rândunică sau un co costârc, sau să le omoare, căci 
mare nenorocire ar veni asupra acelui făptuitor.

Poporul rutean socoteşte bisericile ca locuri foarte sfinte şi le 
atribuie dreptul de azil. El socoteşte de vietăţi curate: vacile, boii şi oile, 
iar albinele de sfinte. Vietăţi necurate sunt: calul, care este blestemat de 
Dumnezeu şi dintr-al cărui corp o parte, însă nu se ştie care, să fie curată, 
apoi măgarul, câinele, mâţa, şoarecii, şerpii, broaştele, ciorile ş. a.

Florile favorite ale Ruteanului sunt: gherghinele, busuiocul, bre-
benocul şi vâzdoagele. Dacă cineva rupe iarbă cu mâna, atunci va ploua.

Este obişnuit a purta amulete şi anume cruciţe de alamă, iconiţe, 
scoici ş. a., care se cumpără sau din oraş, sau pe timpul călătoriilor la Su-
ceava sau Crişceatec. Şi mirele, şi mireasa poartă ca amulete câte un fir de 
usturoi dezghiocat. Amulete se folosesc şi în contra bolilor.
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Ţăranul rutean, când seamănă pe ogor şi este strigat de cineva, 
nu răspunde, căci, dacă ar face-o, atunci vrăbiile, vara, i-ar ciupi tot grâul. 
Semănând, el doreşte ca câmpul să aducă multă roadă şi tot ce trăieşte în 
gospodăria lui să aibă de unde se hrăni. La acest prilej, se pune pe ogor o 
huscă de sare şi două pâini.

În părţile rutene din Bucovina, se află mulţi şi multe descântătoare 
şi vrăjitoare, care susţin chiar că ar şti să oprească grindina; asemenea 
persoane sunt foarte căutate. Grindina se poate opri, tră gându-se clopotele 
bisericii, ceea ce se face chiar şi noaptea.

Soarele, în credinţa poporului rutean, se mişcă, iar pământul stă 
locului. Se crede că vitele cornute vorbesc între olaltă, în noaptea Anului 
Nou (Sf. Vasile) şi a Sf. Gheorghe, însă nimeni nu le poate înţelege, iar cel 
ce le-ar înţelege, acela trebuie să moară. Cără buşii, ivindu-se primăvara în 
mare mulţime, sunt socotiţi ca semn bun şi că anul va fi roditor.

Tunetul şi fulgerul, deşi făcute de Dumnezeu, se dirijează de 
diavol. Obiectul aprins de fulger se poate stinge dacă se stropeşte cu lapte 
de capră. Şi grindina se dirijează de diavol, ea însă se poate în lătura, dacă 
se pune în ogradă, înaintea casei, o mătură şi o co ciorvă, cruciş peste o 
lopată, care toate sunt armele casei.

Fata care vede, primăvara, pentru prima oară, o pereche de co-
costârci, se va mărită în acel an, tot aşa aceea care, în ziua de Paşti, va 
trage întâi clopotele.

Strigătul unei buhe (bufniţe) pe o casă este semn că dintr-acea casă 
cineva va muri. Iarna, dacă este mult omăt (zăpadă), atunci anul viitor va 
fi roditor. Când porcii iau paie în rât, atunci este semn că vremea bună se 
va schimba. Tăindu-se un porc, este obiceiul de a-i căuta îndată splina; 
dacă aceasta este mare, atunci iarna va mai dura; dacă este mică, atunci 
iarna este pe sfârşite.

Aducând cineva, seara, apă în casă, zice către casnici: „Blagoslovit 
wodu!” („Binecuvântaţi apa!”), ca nu cumva, cu apa, să intre şi un duh 
necurat în casă. Casnicii îi răspund: „Nai boh blagoslovet” („Dumnezeu 
să binecuvânteze!”), şi cred că acum apa este curată.

Urzind femeia pânză şi întâmplându-se ca atunci să intre un băr bat 
în casă, atunci se zice că-i va ajunge bătătura, intrând însă o femeie, atunci 
bătătura de bună seamă că nu va ajunge.
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Mantica la poporul rutean

Poporul rutean se ocupă mult cu tâlcuirea visurilor, însă nimeni, 
pentru aceasta, nu pretinde vreo plată. Se crede că visurile avute în noap-
tea spre o mare sărbătoare se vor împlini fără îndoială.

Se crede că toate visurile, atât cele de fericire, cât şi cele de 
nenorociri, sunt de la Dumnezeu, care, prin aceste visuri, înştiinţează pe 
oameni despre viitoare cazuri de norocire sau nenorocire. Visurile cele 
rele însă sunt de la diavolul.

Când cineva visează că a fost strigat, din casă, afară, atunci se 
crede că cineva din familia lui va muri.

Tot aşa, se crede şi în presimţiri, care şi ele sunt bune sau rele, şi 
cărora le zic „znake”, adică semne. Un semn bun este dacă o rândunică, 
în zborul ei, se loveşte de fereastra unei case, căci se crede că la acea 
casă vor sosi peţitori.

Viitorul se prezice din palmă şi din aruncatul cu boabe de pă puşoi 
şi fasole. Cu prezicerea viitorului se ocupă, în locurile locuite de Ruteni, 
afară de membri ai acestui popor, şi Ţigănci, şi Evreice.

Se crede că, rămânând la o vită pierită ochii deschişi, la acel 
gospodar şi alte vite vor mai pieri.

Fetele care, de regulă, nu-şi aleg singure pe viitorul soţ, caută 
să vadă în viitor şi să ştie cine şi cum va fi viitorul lor soţ. Pentru acest 
scop, cel mai priincios timp este seara Sf. Andrei. Atunci, fata iese, noap-
tea, afară şi numără parii de la gard, şi leagă pe al nouălea; iar a doua 
zi, dimineaţa, merge la gard, să vadă ce formă are parul legat de dânsa, 
crezând că aşa îi va fi ursitul. Tot atunci, face fata mai multe boţurele de 
mămăligă sau de pâine, după numărul fete lor câte sunt în casă, şi meneşte 
câte un boţurel anumit pentru fiecare fată. Apoi boţurelele sa ung cu oloi 
şi se lasă pe masă, aşteptând al cărei boţurel îl va mânca mâţa şi se crede 
că acea fată, în câşlegile viitoare, se va mărită. Tot în seara Sf. Andrei, 
merge fata la coteţul porcilor şi ascultă de va auzi pe vreunul grohăind; 
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dacă aude, atunci este semn că ea, în curând, se va mărita.
Tot în acea seară, fata merge la casa vecinului, se pune sub fe-

reastră şi ascultă ce se vorbeşte în casă. Dacă cineva din casă alungă, 
de exemplu, mâţa afară, atunci este semn că fata care stă sub fe reastră 
va ieşi din casa părinţilor ei, adică se va mărita. Dacă însă ea ar auzi 
pe cineva vorbind în casă şi provocând, de exemplu, pe copii să şadă 
molcom, atunci aceasta este pentru biata fată semn că ea încă va şedea şi 
nu se va mărita. Tot în seara Sf. Andrei, se obişnuieşte că fata seamănă, 
în casă sau, mai adesea, în cămară, pe jos, sămânţă de cânepă, apoi se 
descinge de catrinţă, pe care o târâie pe jos, pe deasupra seminţelor de 
cânepă, pe care le-a semănat, şi zice: 

Andrei, Andrei, Andrei, Andrei,
Kolopni siiu! Eu seamăn cânepă!
Kolopni volociu, Cânepa o târăsc,
Vildatesia hociu! Să mă mărit voiesc!

După recitarea acestor versuri, ea ridică catrinţa în sus şi caută 
de s-a prins oare vreun fir de sămânţă de ea; dacă s-a prins, ea crede că 
se va mărită; neprinzându-se nici un fir de catrinţă, este semn că nu se 
va mărită.

Vrăjitoarele care ştiu a ghici viitorul au, la Ruteni, o trecere 
deosebită. O astfel de vrăjitoare foarte vestită şi mult căutată era în 
apropierea satului rutean Iujineţ, locul de activitate de odinioară al scri-
itorului acestor şire, în satul Borăuţi, din districtul Coţmanului (astăzi, 
al Zastavnei). Aceasta era cunoscută, pretutindeni, sub nu mele „boh iz 
Boriuţiiu” („Dumnezeu din Borăuţi”). Ea se numea Safta şi Dr. Ioan 
Calinciuc, originar din acel sat, în prezent medic bal near în Marienbad, 
din Boemia, o aminteşte în poema sa „Die Glocken von Boruti”, Wien, 
1908, pag. 80.

Un foarte însemnat rol joacă în credinţa poporului rutean rădă-
cina mătrăgunei, apoi floarea pipirigului, care are darul şi puterea să 
îmbogăţească pe cel ce-o posedă, busuiocul, pe care fetele îl poartă în 
brâu, ca să fie îndrăgostite, ş. a.
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Naşterea şi moartea la Ruteni

Bărbaţii sunt, faţă de femeile lor, pe timpul însărcinării, mai pre-
venitori şi le aduc toate lucrurile pe care le poftesc atunci. Femeile îngre-
unate se feresc ca nu cumva să întâlnească pe cineva care ar duce trei vase 
cu apă, căci se crede că ele, atunci, ar naşte gemeni sau chiar trei copii.

Băiatul nou născut este primit cu mare bucurie, pe când copila, cu 
întristare. Băiatul, îndată după naştere, se scaldă în apă rece, ca să fie tare 
şi vârtos, copila însă în apă caldă, ca să fie fragedă şi frumoasă. Moaşa, 
când scoate copilul din scălduşcă, stupeşte de trei ori în ea, ca de copil să 
nu se prindă deochiul. Până la încreştinarea copilului, nu se împrumută din 
casă nimica, căci altfel s-ar da norocul copilului din casă, iar la poarta casei 
unde s-a născut un copil, se leagă ceva roşu, ca copilul să nu ce deoache 
de cei ce vor intra în acea casă.

Bărbatul, pe timpul durerilor naşterii, se află în apropierea femeii 
sale, lângă care veghează moaşa neînvăţată: moaşa sau baba, de regulă o 
femeie bătrână, care îndată ce a sosit la casa femeii, se îngrijeşte şi pune 
sub perina de sub capul ei o căciulie de usturoi şi un cuţit, ca femeia să fie 
scutită de duhul cel rău.

Copilul nou născut se aşează într-un leagăn în forma unei lăzi, 
foarte adesea însă îi ia locul o mare covată. Deasupra copilului, moaşa 
face semnul crucii, rostind, totodată, nişte versuri, prin cari el se apără de 
vrăji şi deochi. Cel ce vine în casa în care se află un nou născut nu vine 
cu mâna goală, ci, de regulă, aduce un dar pentru lehuză, care constă în 
obiecte de mâncare, iar când iese din casă, smulge, mai întâi, câteva fire 
de lână din cojoc şi le pune în leagănul sau covata cu nou născutul prunc, 
ca somnul acestuia să nu fie stingherit.

Ca cumetri se poftesc rude, amici şi cunoscuţi buni, care aduc 
daruri în casă şi anume: cereale sau leguminoase. Păcat ar fi, când o femeie 
grea, a ţine un copil la botez.

A da nume copilului este dreptul preotului, însă oamenii îşi do-
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resc pentru copiii lor, de regulă, numele părinţilor lor aflători în viaţă, 
care dorinţă li se şi împlineşte. La botez, copilului nu i se dă numele unui 
consângean mort, căci, în cazul acesta, copilul ar trebui să moară.

Este obiceiul că, de la naşterea copilului şi până la botezul lui, în 
toate nopţile arde o lumină în casă, ca duhurile cele rele, care au putere 
numai în întuneric, să nu se apropie de copil.

Lehuza stă, câteodată, numai o zi în pat, din ogradă însă nu iese, 
în primele opt zile.

Copilul se botează, de regulă, a doua zi după naştere. După bo-
tezul copilului, cumetrii, care câteodată sunt chiar zece la număr, se duc 
cu copilul la casa cumătrului lor, unde se veselesc chiar şi până a treia zi, 
cinstind, cu acest prilej, cât mai multă horilcă. Cumătrii obişnuiesc a face, 
la acest prilej, finului lor daruri, şi anume: un purcel, un miel, ba şi un viţel. 
La cumetrii, flăcăi şi fete, care n-au fost cumetri, nu participă.

Este obiceiul că Rutencele alăptează copiii lor un an de zile şi 
mai bine.

Dacă se naşte un copil mort sau moare imediat după naştere, 
fără să fi primit sfântul botez, atunci această întâmplare se socoteşte că 
este o mare nenorocire şi mama trebuie să stropească, timp de şapte ani, 
mormântul copilului ei cu agheasmă. În acest răstimp, adică, sufletul 
acelui co pil vine, la miez de noapte, şi bate la fereastră, cerând botezul cu 
cuvântul „Kresta!” („Crucea!”). Cel ce aude această rugăminte, trebuie 
să recite formula sfântului botez şi să arunce afară o bucăţică de pânză, 
care să reprezinte crijma botezului, şi abia atunci sufletul copilului este 
mântuit şi are odihnă.

Ruteanul crede că, dacă buha se pune pe-o casă şi strigă acolo, 
atunci din acea casă cineva, în scurt timp, va muri.

Murind cineva, atunci se adună vecinii, îi spală trupul şi, după ce 
l-au îmbrăcat în hainele sale cele mai bune, îl aşează pe laiţa din prejma 
icoanelor, aşa că capul vine spre răsărit, mâinile ţinând o lu mină de ceară 
pe piept, iar picioarele spre apus, adică spre uşă. Mortul se acopere apoi 
cu o pânză albă, de la picioare şi până la gât. Murind o fată, ea se scaldă 
numai de fete.

Este obiceiul că casnicii şi rudele cele mai de aproape bocesc pe 
cel mort, în unele părţi apropiate de Români se şi năimesc bocitoare.
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Ruteanul nu zice că i-a murit femeia sau fiica, ci că a pierit: „Jinka 
moia uhebla” („Femeia mea a pierit”). Tot în acest fel se ex primă şi Huţa-
nul, şi scriitorul acestora, păstorind enoria Sadău, a înmormântat o femeie 
bătrână din vârful muntelui Cununschi. Cu acest prilej a auzit cum bocea 
fiul pe mamă-sa moartă, cu cuvin tele: „Mamenko moia zolotenka, scrib-
nenka, na şo-s uhebla?” („Mama mea de aur, de argint, la ce ai pierit?”).

Gospodarului mort i se pune cuşma în cap, tot aşa şi flăcăului, 
dar acestuia, cu cununa de mire. Femeile se îmbrobodesc cu ştergarul, iar 
fetele se gătesc cu găteala de mireasă, cu pene şi cordele.

Mortul, înainte de a fi scos din casă, se aşează într-un sicriu de 
scânduri geluite de brad, la care se lasă o ferestuică, ca sufletul să aibă pe 
unde se întoarce la trup. Fundul sicriului nu se po deşte cu o scândură, ci se 
face din împletitură de vergele de răchită. Când scot mortul din casă, este 
obiceiul că cei ce duc sicriul ating cu el, de trei ori, fiecare prag peste care 
trec, ca semn de rămas bun şi iertăciune de la casnici, care, după scoaterea 
mortului, rămân în casă, închizând uşile şi fereştile după dânsul, ca nu 
cumva mortul să cheme pe careva din ei cu sine. Ei abia mai târziu ies şi 
pe trec mortul. În biserică, rudele descoperă sicriul, ridicând capacul, uneori 
încunjurat cu brebenoc, şi sărută mortul, luând aşa rămas bun de la dânsul.

Hainele mortului se dau de pomană la rude. Afară de aceea, este 
obiceiul că se aruncă în groapă, peste sicriul mortului, lumini de ceară, 
bani de aramă sau nichel şi bulgări de ţărână. Peste groapă se dă celui 
ce a săpat groapa de regulă o găină neagră, doi colaci şi o lumină pentru 
sufletul răposatului.

Este obiceiul că Rutencele, când le moare un copil de ţâţă, fac 
din ceară o străchinuţă, în care îşi storc din ţâţă câteva picături de lapte şi 
o pun în sicriu, lângă copil, ca el să nu flămânzească până pe cea lume.

Mormintele se vizitează numai cu prilejul unei alte înmormântări.
După înmormântare – în unele părţi, imediat după scoaterea 

mor tului din casă şi aşezarea lui în ogradă – toţi care l-au petrecut pe cel 
răposat se întorc în casa lui, unde asistă la panahida ce-o să vârşeşte preotul 
pentru sufletul mortului şi, apoi, se aşează cu toţii la masă, respectiv la 
cinste – lucrul principal –, care, câteodată, nici a doua zi nu se sfârşeşte.

S-au întâmplat şi cazuri că mortului i s-a pus, lângă cap, în sicriu, 
un şip cu horilcă, ca el şi în ceea lume să aibă de această deli cioasă băutură, 
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când îi va fi sete.
Pe morminte este obiceiul a planta brebenoc şi vâzdoage.
Timpul doliului durează, de regulă, şase săptămâni. Până la în-

mormântarea unui casnic mort, toţi casnicii de genul masculin umblă cu 
capul gol, fetele – cu părul despletit. Dacă o fată vrea să se mărite pe timpul 
doliului după părinţi, atunci se duce la joc şi aruncă, acolo, jos, câţiva bani, 
ca prin aceştia să se răscumpere de durata doliului.

Fericiţi sunt copiii, ba chiar şi bătrânii care mor în răstimpul dintre 
Paşti şi Înălţarea Domnului, căci aceia se duc în cer. Dacă a murit cineva şi 
după dânsul a murit altul, atunci se crede că mor tul cel dintâi 1-a chemat 
pe cel următor după sine.

Se crede că dacă plouă, în ziua înmormântării unui mort, şi în 
groapa lui cade măcar o picătură de ploaie, atunci mortul merge în rai. 
Un mort ai cărui ochi rămân deschişi se ţine de semn că dintr-acea casă 
va mai muri cineva.

Înrudirea la Ruteni

Poporul rutean are pentru toate rudele numirea comună de „ro-
dena”, adică „neamuri”, egal dacă acestea aparţin genului masculin sau 
feminin. Mai multă însemnătate se dă neamurilor bărbatului, decât celor 
ale femeii. Spiţa neamului merge ad infinitum.

Tatăl se numeşte „tato”, „tatko”, „nenko” sau „gheghio”, maica 
– „mama” sau „mamka”.  Moşului îi zic „ghid” sau „ghidek”,  iar moaşei 
– „baba”, „babka” sau şi „moaşa”, strămoşului – „proghid”, strămoaşei – 
„probabka”. Strămoşilor le zic, colectiv, „praghide”. Feciorul şi băietanul 
se cheamă „sen” sau „hlop”, în diminutiv – „senok” sau „hlopeţ”, iar fiica 
şi fata – „donka” sau „ghiuka”, în diminutiv – „donicika” sau „ghiucina”. 
Fiastrul se numeşte „pasinok”, iar fiastra – „pacereţa”. Despre copilul 
luat de suflet sau adoptat zic: „uzele ehoza, swoiiu”, adică: „1-a luat ca 
al său”. Nepotul se cheamă „onuk”, nepoata – „onuka”, dar se zice mai 
adese „nepit” şi „nepota”, iar strănepotului îi zic „praonuk”. Tatălui vitreg 
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îi zic „neridnii tato”, mamei vitrege – „maciuha”.
Oamenii îşi cunosc membrii familiei lor morţi numai după nume-

le lor de botez, scrise în pomelnice, care există în fiecare fa milie şi în care 
se înscriu numele membrilor familiei răposaţi, fie ei cât de îndepărtaţi.

Fratele moşilor sau al părinţilor, adică uncheşul, se cheamă 
„wuiko”, iar sora acelora – „kitka” sau „wuina”.

Fratele cel mai tânăr zice celui mai bătrân „badiko”, „badiciko”, 
iar sora cea mai mare se cheamă „teta”, „matuşa”.

Neamurile mai îndepărtate se numesc „krewni” („rude”).
Fratele se numeşte „brat” sau „bratcek” – în diminutiv, iar sora 

– „sestra” şi „sestrecika” – în diminutiv; în plural: „bratiia” şi „sestre”.
Soţia fratelui tatei, adică mătuşa, se numeşte „kitka”, iar aceasta 

numeşte pe nepoţii ei „nepit” sau „nepota”.
Socrului în zic „teski”, soacrei – „teskia”, cuscrii îşi zic, într-

olaltă, „swate”. Nora venită în casă se numeşte „nevistka”, „nepota”, 
care, la rândul ei, numeşte pe noile ei rude „surjinţi”, „teski”, „wuike”.

Rudele maicii, adică moşul, se numeşte „wuiko”, iar mătuşa – 
„woina” sau „kitka”. Dar aceste titulaturi se dau şi oamenilor bătrâni, 
deşi nu sunt rude, aşa se zice unui moşneag, „wuiko”, iar unei femei 
bătrâne, „wuina” sau „teta”.

Frăţia de cruce, cumetrii  
şi ospitalitatea la Ruteni

Poporul rutean nu cunoaşte o frăţie de cruce, doară numai în 
acele comune în cari Rutenii locuiesc amestecaţi cu Românii, de la care 
au adoptat-o, ca şi multe alte obiceiuri şi credinţe. Această frăţie nu se 
câştigă prin moştenire. Numai flăcăii se leagă într-olaltă la o astfel de 
frăţie de cruce, nicicând însă un flăcău cu o fată. Fraţii de cruce dobândesc 
drepturile fraţilor drepţi şi iau asupra lor îndatorirea să se iubească şi să 
se apere reciproc. Fratele de cruce devine fiul părinţilor fratelui său de 
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cruce. Această frăţie se leagă, de regulă, în vârsta înaintată a adolescenţei 
şi se restrânge la tinerii care aparţin uneia şi aceleiaşi naţiuni.

Ruteanul numeşte pe cumătrul său „kum”, iar pe soţia lui „kuma” 
sau „kumka”. Cumătrul, prin ţinerea la botez a finului său, numit fiu, nu 
câştigă oarecari drepturi, mai vârtos însă datoria să îngri jească de dânsul, 
la vreme de nevoie. Relaţiile între cumetri nu trec, prin ereditate, la fiii 
lor. Ca cumetri, invită Rutenii şi persoane care aparţin altei confesiuni 
şi naţionalităţi, nu însă jidovi şi păgâni.

Ospitalitatea Ruteanului este recunoscută. Ea nicicând nu se 
calcă în picioare şi se întinde nu numai la persoane sau familii anumite, 
ci la fiecare om care vine la casa Ruteanului şi cere să fie găzduit. Este 
obiceiul că oaspele, sosind la casa cuiva, nu intră în casă, ci aşteaptă 
dinaintea casei, tuşind, până ce iese cineva, din casă, afară, îl vede şi-l 
pofteşte să intre. Străinul, intrând în casă, imediat salută pe casnici, şi 
anume întâi pe bărbaţi şi, apoi, pe femei. Oaspele sărută celor bătrâni 
mâna, iar aceştia îl sărută pe frunte. Caracteristică este salutarea între 
bărbaţi de-o vârstă egală, ei, adică, îşi întind mâna şi apoi fiecare din ei 
îşi duce cele două degete arătătoare ale sale la gură, pe care le sărută.

Străinul se găzduieşte şi primeşte mai ales cu prilejul hramului 
bisericii, prin 2-3 zile. Plecând el, atunci îşi sărută mâinile reci proc, ca 
şi la sosire, daruri, însă, nu primeşte de la gazda sa.

Străinul, găzduit şi ospătat, are însă îndatorirea obligatoare să 
pri mească şi el, la rândul său, pe găzduitorul său, în acelaşi mod cum şi 
el a fost primit.

Obiceiurile la nuntă  
şi dreptul căsătoriei la Ruteni

La Ruteni este obiceiul că părinţii logodesc copiii lor, chiar când 
aceştia sunt încă mici. Totdeauna se ia în vedere averea ambelor părţi, cu 
scopul de a se înavuţi. Fata nu este întrebată despre con simţământul ei la 
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o căsătorie. Se întâmplă, deşi foarte rar, că un flăcău avut ia o fată săracă, 
însă cazul contrar nicicând.

Ruteanul, mergând în petit, zice: „Idu swatate” sau „W staroste”; 
primind el cu vântul, zice: „Maiu slowo”. Cununia se numeşte „sliub”, 
nunta – „brak” sau „weselie”, iar căsătoria – „soprujestwo”.

Este obiceiul că flăcăii se însoară imediat după ce au tras de trei 
ori la sorţi şi n-au fost recrutaţi, sau, dacă au fost asentaţi2, după ce şi-au 
făcut anii la miliţie, adică în vârstă de 23-26 ani; fetele, însă, se pot mărită 
după ce au împlinit 14 ani, după prescriptul codului civil austriac.

Flăcăul („parbok”) de regulă îşi alege singur fata („ghiuka”) care 
să-i fie consoarta vieţii. Mirelui îi zic „molodei”, iar miresei „moloda”. 
Peţitul se face, de regulă, toamna de una sau două rude de aproape ale 
flăcăului sau de prieteni însemnaţi ai tatălui lui. Seara, merg aceşti peţitori 
(„swate” sau „staroste”), dimpreună cu flăcăul, la casa fetei, unde intră 
în casă, iar flăcăul rămâne, ascuns, afară. Aici, aduc ei vorba, prin fraze 
înflorite, despre scopul cu care au venit, şi, după ce părinţii fetei s-au 
declarat înţeleşi, apoi se face vorbă despre zestrea fetei, care joacă un rol 
foarte însemnat.

Imediat după peţire sau cel mai târziu în opt zile, urmează logodna 
(„zarucenie”), când, la casa fetei, se adună rudele ambilor tineri şi cu care 
prilej se bea mult alcool, ceea ce se numeşte „na slowo piiut”, adică „beau 
pentru cuvânt”. Cu acest prilej, se hotărăşte şi ziua cununiei.

Flăcăii, de regulă, se însoară cu ştirea şi voia părinţilor, dar se 
întâmplă cazuri că şi contra voii acelora.

Este obiceiul că mirele face daruri părinţilor miresei, iar mi reasa, 
mamei şi surorilor mirelui, câte un ştergar.

Mirele dăruieşte miresei, în preseară, înainte de cununie, o pere-
che de ciubote (câteodată galbene), un fes roşu şi o basma mare, de lână, 
cu flori, sau una mai mică, tot cu flori, însă de mătase. Tot atunci, trimite 
mireasa mirelui, prin vătăjei, o cămaşă cusută de dânsa, prin care ea do-
cumentează că ştie să coase. Mirele, primind darul miresei, dăruieşte pe 
aducători cu oarecare monedă de argint. El, pentru cu nunie, se îmbracă 
cu această cămeşă.

Se întâmplă, câteodată, că din petit şi din toată logodna nu se alege 

2 Recrutaţi – n.n.
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nimica, şi aceasta atunci când au ieşit vorbe rele despre mireasă sau când 
nu se poate face învoială cu privire la zestre. Mirele care repăşeşte3 de la 
nuntă, restituie, câteodată, spezele avute părinţilor miresei. Mireasa, dacă 
repăşeşte, nu restituie nicicând vreun fel de spese.

Pregătirea pentru nuntă se face prin aceea că, în casă, toate lu-
crurile se spală, se văruieşte şi se împodobeşte, apoi se coace, fierbe şi se 
face tocmeala, de timpuriu, cu muzicanţii satului. Grămădindu-se nunţile, 
câteodată trebuie o nuntă sau alta amânată, din pricină că muzicanţii satului 
sunt deja angajaţi şi, fără de dânşii, nuntă nu se face. S-a întâmplat şi se 
întâmplă cazuri că aceste foarte importante persoane, pe lângă meseria lor, 
mai practică şi alta, adică îşi însuşesc, pe când dorm toţi cei de casă, diferite 
obiecte, chiar pluguri şi lanţuri de fier, pe care le transportă la casele lor 
şi, apoi, se întorc la casa nunţii şi se aşează şi ei, liniştiţi, la odihnă, după 
ce şi-au făcut trebuşoara.

Zestrea („wino”) unei fete constă din lucrurile necesare spre a 
aranja o casă, adică ţoluri, lăicere, pânzeturi, perine, apoi din ceva vite şi, 
factorul decizător la facerea căsătoriei, un loc de gră dină, pentru casă, şi 
de arătură, în câmp.

Aflându-se într-o casă mai mulţi flăcăi sau mai multe fete, atunci 
aceştia sau acestea se însoară sau se mărită („ujenutsia” sau „widaiutsia”), 
unul după altul, după vârsta lor, aşa că se însoară sau mă rită, mai întâi, 
totdeauna, cel mai în vârstă, înaintea celui mai tânăr. Este regulă că fratele 
sau sora cea mai mare în vârstă se bucură, între ceilalţi fraţi şi surori, de 
un drept de onoare.

Înainte de aranjarea unei nunţi, se ţine, de obicei, un sfat fa milial. 
Flăcăii se însoară, de regulă, cu fete din satul lor, mai rar cu fete din sate 
străine.

Poporul rutean crede că mai mulţi fraţi sau veri se pot căsători cu 
alte rude. Împrejurarea că cineva a botezat în familia cuiva nu împiedică 
o căsătorie între membri ai acelor două familii.

Mireasa primeşte, de la tatăl ei, o ladă de lemn, înflorită, în care se 
aşează albiturile, pânzeturile şi alte mărunţişuri. După nuntă, vătăjeii scot 
lada şi zestrea miresei, din casa ei părintească, o pun pe car şi o transportă 
la casa mirelui, pentru care serviciu ei pri mesc câte o năframă, numită 

3 Se retrage – n.n.
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„şerenka”.
Mireasa, care, cu o zi înainte de cununie, umblă, însoţită de druşte, 

prin sat şi invită la nuntă, primeşte de la fiecare invitat un dar, care constă 
din un fuior de cânepă.

În preseara nunţii, se coase, cu mătase, în casa mirelui, pentru 
mire, iar în casa miresei, pentru mireasă, cununa („winok”) din frunze 
de brebenoc aurite, cântându-se, la acest prilej, cântece vesele. Cununa 
miresei se înfrumuseţează, încă, cu monede vechi de argint, pe din afară, 
iar pe dinăuntru, cu un fir de usturoi, care se aşează aşa că el spânzură pe 
fruntea miresei, ca ea să nu fie deochiată, ceea ce, atunci, este foarte lesne 
şi periculos. Firul de usturoi se aşează şi la cununa mirelui, care se coase 
la partea dreaptă a cuşmei.

Persoanele de cinste la nunta Ruteanului sunt: 1). Vătăjeii („druj-
be”), care, pe timpul duratei nunţii, trebuie să conducă pe mire la  persoa-
nele cele mai însemnate din sat: boier, posesor, preot, învăţător, ba chiar 
propinator4, etc., ca să-i invite la nuntă, apoi să-i ţie cuşma mirelui, care, 
singur, n-are voie să facă aceasta, şi, în fine, figurează ca aranjori pe tot 
timpul nunţii, 2). Druştele („druşke”), care petrec pe mireasă pretutindeni; 
3). Nunul cel mare („batko”) şi nuna cea mare („matka”), care au dato-
ria să asiste, cu câte o mare lumină, îm podobită cu cordele, în mână, la 
ceremonia cununiei tinerilor, pentru care trudă primesc, ambii, câte patru 
colaci mari, apoi nunul – o năframă, iar nuna – un ştergar de bumbac. Aici 
trebuie să observ că nunii nu poartă nici un fel de insigne, pe când vătăjeii 
şi druştele – câte o floare, cumpărată din dugheană, care se atârnă la piept.

Mirele şi mireasa ies din casele părinteşti, după ce şi-au luat ier-
tăciune de la părinţi şi au fost binecuvântaţi de dânşii. Ieşind mirele din 
casa părintească, se aruncă cu grâu asupra lui şi, apoi, pleacă, însoţit de 
vătăjei, rude şi de doi muzicanţi, la biserică. Tot aşa se procedează şi la 
ieşirea miresei, care şi ea, însoţită de druşte, rude şi doi muzicanţi, se duce 
la biserică.

Binecuvântarea mirilor, înainte de plecarea lor la biserică, se 
face în următorul mod: Lângă laiţa de dinaintea icoanelor, se aşterne, jos, 
un lăicer de lână, pe care se pune o perină sau un snop de grâu. Oaspeţii 
înconjură lăicerul, iar mirele sau mireasa îngenunche pe lăicer şi-şi pleacă 

4 Fabricant de rachiu – n.n.
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capul pe perină sau snop, cerându-şi binecuvân tare de la părinţii prezenţi. 
Aceştia recită o formulă de iertăciune şi binecuvântare şi, apoi, aşează pe 
capul fiului sau fiicei lor cuşma cea cu cununa de mireasă, doi colaci şi 
o huscă de sare. Copilul binecu vântat apoi se scoală şi sărută mâinile şi 
picioarele părinţilor săi.

Tinerii, sosiţi în biserică, ocupă un loc de cinste, mirele stă adică 
înaintea bărbaţilor, iar mireasa înaintea femeilor. Fiind totul pregătit pentru 
cununie şi după ce nunul a aşezat, în mijlocul bi sericii, un lăicer de lână 
colorată, sub ale cărui patru cornuri pune câte un ban de aramă, ca onorar 
pentru pălimarul bisericii, merge la mire, îl ia de mâneca mantalei sau 
sumanului şi-l aduce de-l aşează pe lăicer, postându-se dinapoia lui. Tot 
astfel procedează nuna, cu mi reasa, pe care o aduce lângă mire şi, apoi, 
urmează cununia tinerilor.

După cununie, nunii conduc pe nou căsătoriţii, care se ţin de mână, 
înaintea celor patru mari icoane ale iconostasului, unde se închină şi le 
sărută. La acest prilej, încearcă fiecare din însurăţei să calce pe celălalt 
pe picior, ca apoi să domnească peste celălalt. După această ceremonie, 
fiecare din tineri se întoarce, aşa precum a sosit la bi serică, adică deosebit 
şi pe altă cale, la propria casă părintească.

Aici, el este primit de casnici cu pâine şi sare. Apoi, se aşează toţi 
oaspeţii, după ce a şezut mirele sau mireasa, după masă, la ospăţ. Mireasa 
aşteaptă, în casa părinţilor ei, sosirea mirelui. Spre seară, pleacă mirele, 
de la casa sa părintească, condus de vătăjei şi în societatea oaspeţilor săi 
şi a muzicanţilor, spre casa miresei. So sind aici, se opreşte la poartă, până 
ce rudele lui, care au intrat în casă, au schimbat, acolo, darurile reciproce. 
Apoi, intră şi el şi este primit cu pâine şi sare de tatăl miresei, care ţine un 
şip cu horilcă în mână.

Înainte de intrarea mirelui în casa miresei, este obiceiul că un 
vătăjel intră în casă şi oferă miresei, în numele mirelui, un colac, spoit 
cu hârtie aurită. Ea îl ia, îşi face cruce şi se uită, prin gaura colacului, în 
cele patru părţi ale lumii şi, apoi, trimite şi ea mirelui un asemenea colac, 
care, primindu-l, intră în casă. După ce a zis bineţe socrului său („swat”) 
şi celorlalţi oaspeţi, se aşează după masă, la stânga miresei. Lângă mire, se 
aşează un vătăjel, apoi nunii cei mari şi ceilalţi oaspeţi sosiţi, după starea lor.

După ce toţi au ospătat şi cinstit, nunul cel mare ia basmaua, 
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cumpărată de mire, pentru mireasă, şi o dă fratelui ei, de la carele mirele 
trebuie, mai întâi, să-şi răscumpere mireasa, dându-i un cuţitaş. Apoi ia, 
cu două beţişoare, basmaua, o ridică în sus şi, apoi, o lasă, jos, pe capul 
miresei, prin care procedură aceasta este înhobotată ca tânără femeie.

Este obiceiul că, curgând păhăruţul, cu ocazia ospăţului, cel ce-l 
oferă vecinului să i-l închine, iar primitorul să sărute mâna ofertantului, 
zicând „Dai, Boje, zdorovie!”, adică „Dă, Doamne, sănătate!”.

În acest răstimp, se joacă, atât în casă, cât şi afară. În acest in terval, 
al doilea vătăjel oferă oaspeţilor horilcă, iar aceştia fac daruri în bani, pe 
talgerul vătăjelului, pentru tânăra pereche.

Este de menţionat că mirele şede la masă cu cuşma pe cap, semn 
că el este, atunci, cea mai însemnată persoană.

După toate aceste ceremonii, vătăjeii scot zestrea miresei afară, 
o aşează, dimpreună cu lada, pe-o trăsură, iar deasupra se suie mi reasa, 
cu nuna cea mare.

Pe când iese mirele, cu mireasa, din casa ei părintească, el aplică, 
cu un băţ, pe spatele miresei, pe care se ţine o perină, trei lovituri, în semn 
că el, de acum, înainte, este stăpânul ei, iar ea supusă ascultării lui.

În unele părţi, este obiceiul că mirele se aşează, cu mireasa, în 
prima trăsură, care îi duce la casa lui, iar cei cu zestrea vin în urma lor.

Sosiţi aici, ei sunt primiţi, de părinţii mirelui, cu pâine şi sare. 
Tânăra pereche, intrând în casă, se aşează în capul mesei, cu faţa spre apus. 
Şi aici urmează ospăţ, cinste multă şi joc. La o vreme de noapte, nuna cea 
mare conduce tinerii într-o cămăruţă, unde îi lasă singuri, iar oaspeţii se 
împrăştie pe la casele lor.

A doua zi, oaspeţii iarăşi se adună la casa însurăţeilor, la aşa nu-
mitul pripoi („propii”, adică „băutură”), când vin şi rudele nevestei.

Vătăjeii merg, cu un colac, de aduc, cu muzică, pe nuni. După 
ce nuna cea mare a constatat virginitatea miresei, se aşează toţi oaspeţii 
la masă şi tânăra nevastă are îndatorirea să ofere oaspeţilor păhă ruţul cu 
cinste. După ospăţ, tânăra nevastă se înveleşte cu ştergarul.

Se întâmplă şi cazuri că mireasa, în această zi, dacă n-a fost aflată 
virgină, să fie trimisă acasă, la părinţii ei. Scăderea aceasta, însă, se aplanea-
ză, de regulă, prin un adaos la zestre şi, atunci, băr batul o primeşte înapoi.

În prima zi după cununie, tânăra nevastă este îndatorită să mă ture 



Dimitrie Dan

266

casa, iar casnicii îi împrăştie gunoiul şi ea, din nou, tot trebuie să măture 
casa, până seara. De la acest obicei s-a iscat zicala, pentru cele ce nu se 
grăbesc măturând: „Mături ca nevasta, a doua zi după nuntă!”.

A doua zi, seara, însurăţeii vizitează pe părinţii nevestei, însoţiţi de 
rudele bărbatului, care, la rândul lor, primesc oaspeţii cu ospăţ şi băutură. 
Cu această vizită, nunta se sfârşeşte.

De la acest răstimp, însurăţeii sunt bărbat („muj” sau „celowik”) 
şi femeie („jena, jinka, gazdenia”).

Soarta tinerei femei, chiar şi pe timpul prim al căsătoriei, nu este 
tocmai de invidiat, căci ea este apreciată ca aparţinătoare hargalicului casei. 
Bărbatul ei, faţă de dânsa, nu este prevenitor, din simpla cauză că el n-a 
luat-o din dragoste, ci pur şi simplu din interes material, ca să ia, cu dânsa, 
avere şi să aibă ajutor la lucrul câmpului.

Dreptul de familie la Ruteni

La Ruteni, bărbatul este capul familiei, căruia femeia îi zice „Ve” 
(„Dumneata”), pe când bărbatul, întotdeauna, îi zice femeii sale „tu”. 
Bărba tul, în gospodărie, dirijează toate, cu voia sa absolută, şi ei trebuie 
toţi să se supună necondiţionat, dacă nu voiesc să fie maltrataţi.

Bărbatul este şi stăpânul femeii sale. Femeia, conştientă de infe-
rioritatea ei faţă de bărbat, ieşind din casă, cu dânsul, spre a merse undeva, 
lasă pe bărbat să meargă înainte şi îl urmează, cu traista la umăr, la distanţă 
de 2-3 paşi. Ea, în gospodărie şi casă, isprăveşte tot lucrul greu, căci ea 
trebuie, în acelaşi timp, să fiarbă mâncare, să îngrijească copiii, să ţie casa 
curată, să spele rufele tuturora, să tencuiască, ungă şi văruiască casa, pe 
dinlăuntru şi dinafară, să îngrijească de vite, să prăşească, secere, adune, 
încarce, descarce, să clădească, în scurt, să muncească din greu, pe când 
bărbatul, de multă ori, şede în crâşmă şi bea, şi, apoi, venind, într-un târziu, 
noaptea, acasă, trebuie să sufere maltratările lui şi – dacă poate scăpa din 
mâinile lui – să fugă, noaptea, cu un copil mic în braţe, la vreun vecin sau 
la preotul satului.
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Averea tinerilor căsătoriţi este comună, dar de care numai bărbatul 
dispune, care în toate se amestecă. În caz de necredinţă conjugală, mai ales 
din partea femeii sau când aceasta este nesuferit de arţăgoasă, atunci este 
obiceiul că băr batul face proces scurt, adică o bate bine şi, apoi, o alungă. 
Cu timpul, soţii iar se împacă şi bărbatul îşi ia femeia înapoi. Numai în 
foarte extreme cazuri bărbatul îşi ia refugiul la divorţ. Femeia la aşa-ceva, 
însă, nicicând nu se gândeşte. În caz de divorţ, o parte ia toţi copiii la sine.

Amantul femeii, de regulă, o păţeşte rău, răci ofensatul bărbat 
se sfătuieşte cu prietenii săi, pe care, se înţelege de la sine că-i cinsteşte 
cu horilcă hăt-binişor, se pune cu dânşii la pândă şi, prinzându-l, îi trag o 
sfântă de bătaie, de multe ori cu parul, şi aşa îl lecuiesc de boala dragostei.

S-au întâmplat cazuri că femeia maltratată prea neomeneşte de 
bărbat a primit de la dânsul, ca un fel de dezdăunare, bani, ca să nu-l pâ-
rască la vornic sau la judecătorie, şi aşa chestia s-a aplanat.

Trăind însurăţeii, în primul timp al căsătoriei, până ce-şi gătesc 
căscioara lor proprie, la părinţii bărbatului, nevasta trebuie să îndure multe 
înjosiri. Ei, în acest timp, locuiesc în căsuţă („hacena”); cu toate acestea, 
ei stau sub ascultarea şi supravegherea părinţilor. 

Fetele căzute numai cu greu se mărită. Copiii acestor fete se nu-
mesc „ghite pobocini” sau „benkarte” şi ei poartă porecla mamei lor. 

Întâmplându-se ca un logodit să-şi lase logodnica, după ce a 
deflorat-o, el, după credinţa poporului rutean, nu este constrâns s-o des-
păgubească.

La Ruteni, necredinţa conjugală este ceva foarte des, ceea ce îşi are 
explicarea în felul cum se încheie căsătoriile între tineri, adică din interes.

Dreptul de comerţ la Ruteni

Rutenii din Bucovina ţin, ca şi Românii, două vedele5 pe an şi 
ţin ca vedele de plată a datoriilor sau carnetelor zilele de Sf. Gheorghe 

5 Prezenţe, înfăţişări, vederi – n.n.
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şi de Simedru.
Este obiceiul de a contracta oral şi contractul devine perfect prin 

darea mânii. Dacă se vinde un cal, atunci se vinde cu că păstru, cu tot, 
care, învelit într-o năframă sau în poala sumanului, se predă, de vânză-
tor, cumpărătorului, „de noroc” („na sciski”). Tot aşa se procedează şi 
la vânzarea altui animal.

Dacă cineva predă, cuiva, o vacă, ca s-o hrănească, şi aceasta 
fată la dânsul, atunci viţelul devine proprietatea hrănitorului vacii.

Schimburile se fac în aşa fel că obiectului de schimb i se adaugă 
şi ceva bani sau obiecte în valoare de bani. Schimburi mai mari, de regulă, 
se fac înaintea vornicului, în cancelaria comunală.

Poporul rutean ţine pe oamenii care ar înstrăina averea lor, în-
credinţată spre păstrare, de oameni răi şi zice că averea înstrăinată, pe 
cea lume, le-a ieşi pe ochi.

Rutenii se prind foarte repede la rămăşaguri, chiar pentru lucruri 
bagatele, însă întotdeauna pentru oarecare cantitate de horilcă.

Cu ocazia dăruirii unui obiect, se observă momentul predării 
şi primirii obiectului dăruit, cu care este îmbinat inevitabilul obicei că 
primitorul darului trebuie să se arate mulţumitor faţă de bine făcătorul 
său, prin aceea că-l cinsteşte cu cât mai multă horilcă. Un obiect dăruit 
nu se mai cere înapoi.

O cumpărătură sau vânzare este numai atunci deplin perfectă, 
dacă s-a dat de cumpărător arvună („zadatok”), care nu o dată se duce 
pe cinstea numită „mohorici”.

Aflând cineva un lucru şi predându-l proprietarului, nu este 
obi ceiul ca acesta să răsplătească pe aflător, doar numai în cazul când 
acesta ar pretinde-o.

Vecinului bun se vinde orişicare obiect sau vită mai curând decât 
unui străin, numai vecinul trebuie să ofere acelaşi preţ ca şi străinul.

Dacă cineva prinde pe locul său un roi străin, atunci nu-l îna-
poiază, deşi ştie de unde a ieşit, stăpânului ştiubeiului din care a fugit.
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Contravenţiunile şi crimele la Ruteni

Poporul rutean, din fire crud, este foarte aplicat la răzbunare şi 
nemilos faţă de duşmanul său, pe care ar vrea să-l nimicească. El ţine pe 
omul care a plănuit o crimă, însă n-a săvârşit-o, de ne culpabil, deoarece 
el n-a făcut nimic. Furtul se judecă uşor. Este, adică, iertat a fura lemne 
din pădure, a împuşca sălbătăciuni, a prinde peşti prin ape, căci toate 
acestea Dumnezeu le-a făcut pentru toţi oamenii. Dacă cineva, fiind 
flămând, fură ceva de mâncare, atunci această faptă nu se califică ca furt 
şi păcat. Uciderea, afară de cea comisă în stare de beţie, omorul, înşelă-
ciunea etc. se judecă cu mult mai grav decât în codul penal. Uci derea 
fără de voie se ţine de o nenorocire, nu însă de crimă. Omorul tatălui 
sau al unui preot se consideră drept cea mai mare crimă, a unui Evreu, 
însă, nu se ţine de mare păcat.

Fetele, care au făcut copii în fărădelegi sau despre care este bine 
cunoscut că duc o viaţă imorală şi destrăbălată, sunt dispreţuite. Popo-
rul face batjocură de unele ca acestea, prin aceea că le sparge, adesea, 
noaptea, ferestrele. Ele numai îmbrobodite au voie să umble, cu capul 
gol, însă, nicicând. O foarte mare crimă la Ruteni este şi omorârea unei 
femei în greunate. Ruteanul zice despre cei ce se sinucid că Dumnezeu 
le-a luat minţile.

Ucigătoarele de prunci se condamnă foarte aspru şi se crede că 
ele, pe cea lume, vor trebui să-şi mănânce copiii. Tot aşa, se con damnă 
abordarea fătului şi lepădarea copiilor născuţi, care lepădări rar se în-
tâmplă.

Dacă cineva ucide, în ceartă, pe o femeie, atunci această faptă 
nu se ţine de mare crimă. Tot aşa, şi siluirea unei fete nu e nici o crimă, 
după curioasa maximă: „Ghiuka i korşma kojdomu wilna”, adică „Fata 
şi crâşma sunt slobode (deschise) pentru fiecare!”.

Furturile de albine se judecă cu multă indulgenţă şi se crede că 
contrabanda este iertată.
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Cea mai mare şi uricioasă crimă comite acela care fură sau pradă 
biserica sau profanează Sfânta Cruce.

Reviziile de casă neoficiale, de regulă, nu se conced din partea 
gospodarului. În caz că cuiva i s-a furat vreun obiect şi primeşte paguba 
înapoi, atunci, de multe ori, furul nu se mai urmăreşte.

Judecătorii la Ruteni

Poporul rutean venerează persoana împăratului şi-l ţine de locţii-
torul lui Dumnezeu, aici, pe pământ. După imaginaţia lui, el este cel mai 
drept şi deplin om de pe lume, iar dregătorii sunt locţiitorii împăratului.

Avocaţii şi scriitoraşii satelor şi cei de prin oraşe sunt taxaţi ca 
o nenorocire a acelora care ajung în mâinile lor. Despre aceştia se zice 
că ei scriu mereu, însă pe pielea celui ce i-a rugat s-o facă.

Ruteanul n-are obiceiul să-şi caute dreptatea, alegându-şi arbitri, 
ci el, în tot cazul, se adresează la autoritatea locală. El, la cea mai mică 
ceartă, este deprins să se jure pe Dumnezeu, pe Maica Domnului şi pe 
toţi Sfinţii, crezând că, făcând astfel, va încredinţa pe toţi despre adevărul 
aserţiunilor sale.

Jurământul, de regulă, este sfânt, iar cel strâmb se condamnă 
aspru, şi poporul rutean crede că sperjurului îi va seca mâna dreaptă, că 
fulgerul îi va aprinde casa şi că el şi-a pierdut sufletul.

Dacă, însă, cineva are de scop să depună un jurământ fals şi ca 
aceasta să nu-i strice sufletul, atunci el ia o pietricică subsuoară şi urmă-
rile jurământului fals cad asupra acelei pietricele şi nu-i strică sufletul.

Ruteanul, în viaţa de toate zilele, se jură, cu drept sau ba, pentru 
lucruri de nimic, pe copii, pe femeia sa, pe ochii săi etc., folosindu-se, 
totdeauna, de stereotipa frază „Bih-me!”, adică „Dumnezeu să mă 
pedepsească!”, sau „Boh be mene karau!”, adică „Dumnezeu să mă pe-
depsească!”. Astfel de jurăminte strâmbe se cred permise şi se practică, 
fără nici o scrupulozitate, în toate zilele.

Defăimătorii se judecă foarte indulgent. Oamenilor corupţi, ca 
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a vocaţilor, le zic „sac spart” („mişok rosporenii”), adică un sac descusut, 
în care tot torni, fără ca să-l poţi, cândva, umple.

Mai în toate comunele rutene este obiceiul că împricinaţii, oco-
lind avocaţii şi judecătoriile de prin oraşe, se adresează preoţilor lor, ca 
ei să le judece certele lor şi să decidă care din ei are dreptate.

Judecata preotului este luată în seamă de ambele părţi litigante, 
care se ţin de dânsa ca obligatorie. În multe cazuri, judecata se aduce 
înaintea vornicului, în duminici şi sărbători; acesta vine, cu împricinaţii, 
la preot şi-l roagă ca el să-i împace. Judecătorul se intitulează cu epitetul 
linguşitor „wielmojni pane”, adică „mult puternice domnule”, sentinţa 
lui, însă, nu totdeauna se ţine de nepărti nitoare şi dreaptă.

Copilul la Ruteni

Ruteanul crede că întâlnirea unui om, care, ca copil, a fost în ţărcat 
şi, apoi, iarăşi întors la ţâţă, este un semn rău; de aceea, copiii înţărcaţi 
nu se mai întorc la ţâţă.

Copilul înţărcat şi care poate umbla nu este mai defel îngrijit şi 
mama, ducându-se în câmp. la lucru, îl încuie în casă, cu alţi copii mai 
mărişori. Îmbrăcămintea lui, până ce nu merge la şcoală, este o cămă-
şuică de tot murdară, câteodată strânsă la mijloc cu vreo cureluşă sau 
brâuţ îngust şi vechi. Aşa umblă atât băiatul, cât şi copila, vara şi iarna, 
se înţelege că cu capul gol şi desculţ. Iarna, copilul şede cu plăcere pe 
cuptor, de unde se coboară doar spre a trage o fugă afară, pe omăt, şi, 
apoi, se suie repede, iarăşi, pe cup tor. Ruteanul crede că este mare ne-
norocire dacă cineva trece peste un copil, căci acesta nu va creşte, ci va 
rămâne închircit.

Ruteanul cu şcoala nu se învoieşte şi copiii numai cu mare greu 
se deprind la această ne-înconjurabilă năpasta. Părinţii văd în şcoală o 
instituţiune care le sustrage copiii de la lucrul câmpului sau păscutul 
unei vite, iar copiii se feresc cât pot de ea, deoarece ea le răpeşte draga 
libertate, căci la păscutul vitelor sau oiţelor se aranjează felurite jocuri 
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copilăreşti, care, acum, trebuie să înceteze, şi-i constrânge la o muncă 
spirituală nedeprinsă, de care li-i groază mare. Părinţii motivează netri-
miterea copilului la şcoală prin copilărescul argument că doar n-are să 
facă popă din el: „Mii htopeţ ne bude popom”, adică „Băiatul meu nu 
va fi popă”. Este, deci, explicabil că Rutenii posed o minimală clasă de 
intelectuali indigenă şi mare parte din ceea ce au, astăzi, în Bucovina 
este importată din învecinata Galiţie unită.

Copilul, înainte de şcoală, se află într-o stare de absolută liber tate, 
facultăţile lui spirituale, şi aşa nu prea mari, nu sunt defel deşteptate şi 
dezvoltate, tot aşa n-are idee de principiile morale cele mai rudimentare 
şi, de aceea, munca bietului învăţător sătesc se poate numi foarte grea şi 
uriaşă, şi numai arareori este în stare să dispună de cel puţin o parte bună 
din elevii săi, care, şi aşa, foarte neregulat cercetează şcoala, cu toate 
asprele şi grelele pe depse băneşti, pe care autorităţile şcolare locale şi 
districtuale le dictează părinţilor nebăgători de seamă sau reticenţi, ca să 
primească în sine sămânţa cunoştinţei a tot ce-i bine, frumos şi folositor. 
În caz, însă, că aceasta îi succede6, atunci poate fi sigur că acei copii îi 
vor face cea mai mare cinste în viitor, căci ei, fii ai naturii, încu rajaţi la 
lucru, produc, îmboldiţi de dorul ştiinţei, cu proaspetele, sănătoasele şi 
încă neuzatele lor facultăţi, cu mult mai mult decât copiii părinţilor culţi, 
deşi aceştia aduc, de acasă, la şcoală, multe cunoştinţe, pe care copiii de 
ţăran trebuie să şi le însuşească în şcoală.

Copilul ţăranului rutean, la început, este sălbatic şi neîncrezător, 
cu timpul, însă, el se alipeşte de povăţuitorul său şi i se încrede cu totul. 
Faţă de cei de o asemenea vârstă el este prietenos, iar faţă de oameni cu 
oarecare poziţie socială, cu reverenţă.

Copilul rutean pricepe uşor, în limba ruteană, foarte greu, însă, 
în limba germană. Mai ales Ruteanul foarte greu învaţă limbi străine, 
ceea ce se atribuie puţinului său intelect, dar şi indolenţei şi înnăs cutei 
lene de a lucra cu spiritul.

Sfârşind copilul şcoala primară din sat, de cele mai multe ori 
nu urmează cultivarea sa la institute mai înalte, adeseori din lipsa de 
mij loace; învăţătorul stă sus în stima copilului care a absolvit şcoala.

Este obiceiul că băieţii şi copilele se joacă la un loc.

6 Reuşeşte – n.n.



273

Etnii bucovinene

Astăzi, mulţumită gimnaziilor rutene din Cernăuţi, Coţman şi 
Vijniţa, Rutenii posedă un oarecare contingent de intelectuali proprii 
indigeni, ca învăţători, preoţi, profesori secundari şi univer sitari, medici, 
avocaţi şi judecători, deşi mai puţini la număr de cât cei ai altor popoare 
din Bucovina. Intelectualii ruteni, veniţi din Galiţia, la Universitatea din 
Cernăuţi, aparţin confesiunii greco-catolice şi vorbesc un dialect care, 
în pronunţare, se deosebeşte considerabil de dialectul vorbit de Rutenii 
ortodocşi din Bucovina.

Iudaismul privit  
din punct de vedere rutean

În Bucovina, iudaismul domină şi, mai ales, în părţile locuite de 
Ruteni, prin negoţul aflător excluziv în mâinile seminţiei lui Israel, prin 
exercitarea tuturor meseriilor şi, în timpul din urmă, prin acapararea mai 
tuturor moşiilor boiereşti şi a tuturor arenzilor acestor moşii, iar mai ales 
prin banii ce au ştiut să-i adune. Fiind scopul ultim al Evreului adunarea 
a cât mai mulţi bani, ceea ce Ruteanul o cunoaşte, deci nici nu se miră că 
Evreul, spre a-şi ajunge scopul, nu este tocmai scrupulos în alegerea mij-
loacelor şi crede că această procedură este naturală şi trebuie practicată.

Pe când alte popoare pun puţină încredere în Evrei, Ruteanul, 
cu toate că este mare antisemit şi-l urăşte pe Evreu, fiind, aşa-zi când, 
încă brudiu, suferă de boala prea marii încrederi în Evrei, din care cauză, 
întotdeauna, este exploatat materialiceşte.

Evreii au, în fiecare comună ruteană, proprietăţi rurale, care, de 
multe ori, au intrat în mâinile lor prin mijlocul băuturilor spirtoase, date 
pe aşteptare. Şi Ruteanul este gata să ia, orişicând ,băuturi, numai dacă i 
se dau. El este atât de pătimaş, încât, adu când, toamna, câţiva snopi abia 
seceraţi acasă, pe care îi îmblăteşte, în grabă, în tindă, ia o garniţă sau 
două din acea secară şi o duce, ca primul prinos, cârciumarului, pentru 
horilcă, pe când, acasă, copiii flămânzi abia pot aştepta până ce femeia, 
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din restul secării, pe care o râşneşte pe râşniţă, coace pe vatră o turtă, cu 
care îşi astâmpără foamea, udând-o cu horilca adusă.

Poporul rutean crede că săvârşeşte o faptă plăcută lui Dumnezeu, 
dacă stropeşte, fără de veste, un copil de Evreu cu agheasmă şi, aşa, îl 
botează. Copiii Evreilor sunt urâţi în ochii copiilor de Ruteni. Uciderea 
unui Evreu nu se ţine de mare crimă. Cu toate că Evreii sunt urgisiţi, 
femeile nu ezită să se dea unui Evreu, deşi se ţine de foarte mare păcat, 
se înţelege că pentru bani sau băutură. Ruteanul, ca să primească o cinste, 
invită la nuntă, prin fiul sau fiica sa, pe propinatorul7 Evreu, ba şi pe toţi 
ceilalţi, care locuiesc în satul lui.

Medicina poporală la Ruteni

Ca şi la alte popoare din Bucovina, există, şi în mijlocul po porului 
rutean, deşi în grad mai potenţat, diferite boli, ca difteria, scarlatina, corii, 
tusea măgărească – la copii, iar la adulţi şi, mai ales, în comunele situate 
pe lângă iazurile din districtul Coţmanului şi al Zastavnei, apoi pe Ce-
remuş, frigurile şi tifosul, apoi, în toate districtele, tuberculoza, sifilisul, 
pelagra, delirium tremens ş. a.; de aceea, şi mortalitatea Rutenilor este 
constatat mai mare de cât la celelalte popoare bucovinene.

Dacă cineva se îmbolnăveşte, atunci se aplică, de regulă, numai 
mijloace casnice, nu tocmai folositoare. Doctorul se consultă numai 
atunci când vine „ex offo” în comună, în caz de boli epidemice. Dar 
medicamentele prescrise de dânsul sau nu se iau defel sau se iau toate 
poţiunile deodată. Prafurile rânduite de doftor nu folosesc defel, după 
credinţa Ruteanului. S-au întâmplat chiar cazuri că carbolul distilat a fost 
băut de Ruteni, nu însă de bolnavi, pentru că mirosul aducea a horilcă. 
Se înţelege că numai vărsând respectivii cantitatea băută au putut să fie 
salvaţi de moartea sigură.

Aproape fiecare comună îşi are „doftorul” ei local, adică descân-

7 Fabricantul de rachiu – n.n.
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tătorul masculin, mai adesea feminin, care se bucură de multă trecere în 
satul sau şi chiar în megieşia depărtată. Un astfel de „doftor” poporal era, 
nu de mult, şi un ţăran bătrân din satul Mamaeşti, de pe Prut. La acesta, 
o mamă a adus, odată, un copil slab de nervi, care se uda în pat, ca să-l 
vindece de slăbiciunea lui. Amintitul „doftor” sătesc a ars o mătură de 
mesteacăn şi a dat cenuşa băiatului, s-o bea. Băiatul a băut-o, însă nu 
s-a vindecat de boala sa.

Cele mai obişnuite metode de cură constau în descântarea, scăl-
darea, stingerea de cărbuni sau afumarea bolnavului cu felurite buruieni. 
Acestea toate se aplică numai la apusul soarelui. Bolna vilor li se dă, însă, 
şi băutură de horilcă cu felurite buruieni.

Frigurile se vindecă prin o fiertură de buruieni amare, ca po-
troacă, pelin, coajă de răchită sau rădăcină de narcise, sau prin afumare 
cu părul unui liliac sau arici. Ologii, ca şi reumatismul, se vindecă prin 
descântare, scăldători şi frecări cu horilcă şi oţet cu usturoi pisat. Durerea 
de cap se vindecă frecându-se capul cu oţet şi, apoi, prin aplicarea de felii 
de sfeclă. Durerea de dinţi şi măsele se vindecă dacă se pune pe dânsele 
piatră arsă sau terebentină, sau se afumă cu diferite buruieni şi sămânţă 
de mac sau de stejar. Curgerea sângelui se împiedică punându-se pe rană 
cenuşă din pânză de cânepă, iar rănile se lecuiesc prin aplicarea de unsori 
din ceară albă, untdelemn şi tămâie sau răşină cu untdelemn. Speriatul se 
poate vindeca prin aceea că bolnavul ţine, înainte de răsăritul soarelui, 
prin trei zile, un cuţit în gură şi se descântă. Ca mijloc de avortare se 
întrebuinţează malvele, o seamă de fete păcătoase stau, spre acest scop, 
fie vara, fie iarna, ore întregi, cu partea de jos a cor pului într-o apă cur-
gătoare, iar altele se lasă operate cu un fier înroşit în foc.

Catarul de stomac se vindecă cu o amestecătură de horilcă cu 
pelin sau potroacă. Ultima plantă, cu horilcă, sau brebenocul folo sesc 
la bolile femeieşti.

Rutenii beau, spre a putea vărsă, sare dizolvată în apă caldă.
Ca medicamente se întrebuinţează felurite rădăcini, se fierb şi 

în horilcă şi se beau. Aceste rădăcini se fierb şi în apă şi, apoi, din apa 
aceasta se face scăldătoare. Rădăcinile se adună de cei ce le cu nosc, în 
anumite zile, de lună nouă, când se recită anumite vrăji. Numai după 
aceea ele sunt de folos. La o seamă de boli, despre care se crede că au 
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fost trimise asupra bolnavului de vreun duş man, se obişnuieşte a posti 
pe capul duşmanului.

În contra bolilor, se poartă şi felurite amulete, ca cruciţe, scoici 
etc. Se crede că cel de pe urmă născut copil dintr-o familie, numit „me-
zinok”, are darul de a vindecă boli.

Apa sfinţită, de la Iordan, se ţine într-un şip, lângă icoane, peste 
tot anul şi ea are puterea de a vindeca felurite boli., Se crede că, ungându-
se un bolnav, de preoţi, cu untdelemn sfinţit şi des chizând el Evanghelia 
într-un loc, unde se află iniţiale roşii, se va însănătoşi.

Dacă se scaldă vreun bolnav, în Joia patimilor, într-o apă cur-
gătoare, atunci se însănătoşează. Buruienile şi macul sfinţit de preot, în 
ziua de Macovei, sunt bune la felurite boli.

Cel deochiat se vindecă dacă i se sting cărbuni cu apă luată 
înainte de răsăritul soarelui, sau dacă se afumă cu anumite buruieni, sau 
se leagă de gâtul lui vreo amuletă.

Copiii slăbănogi se scaldă în mătrăgună, maghiran ş. a., iar spre 
a adormi copiii, li se dă în gură fiertură de mac. Usturoiul apără de boli, 
deochi şi duhuri rele; de aceste din urmă se poate omul apără purtând cu 
sine un mugur din mâţişoarele sfinţite în ziua de Florii.

Scoţându-se două pâini din cuptor, care s-au prins la un loc, 
atunci este bine a le dezbina deasupra capului unei fete, căci aceleia îi 
va creşte părul frumos.

Proverbe rutene şi o liturghie cu vrăji

1. La seceriş, ai da femeia pentru un vânt.
2. Coasa şi femeia nebătute nu-s de trebuinţă.
3. Înţeleaptă-i femeia, dacă are un sac cu făină şi unul cu 

mălai mărunţel pisat.
4. Din pricina unei astfel de babe, dracul, peste noapte, a în-

cărunţit.
5. Pentru grâu trebuie loc de grâu, arie largă şi sac îngust.
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6. Buzele au postit, iar gura a vorbit deşertăciuni.
7. Câinele a trecut prin ovăz şi nu i-a stricat nici cânelui, nici 

ovăzului.
8. De-i câinele dupos, lui i-i cald, de-i fratele bogat, lui i-i bine.
9. Dacă eu m-am sculat, atunci despre mine şadă şi dracul.
10. Cel ce nu-i bucuros de bine va trebui să primească răul.
11. Cel gol n-are frică de război.
12. Pe capul tâlharului arde cuşma.
13. Domnul după turetci se cunoaşte.
14. Cinstea-i mai bună decât banii.
15. Lupul schimbă părul, dar năravul ba8.
16. Cel ce şede vara la umbră, iarna rabdă foame.
17. Baba s-a coborât din căruţă şi iepei i-i mai uşor.
18. Piaptănă pe dracul rar.
19. Fără de Dumnezeu, nici până la prag nu ajungi.
20. Nu da frâu inimii.
21. Cel ce minte, acela şi fură.
22. Dintru început, au mâncat crupe cu miere; după ce s-au mai 

cuprins, s-au culcat fără de cină.
23. A năvălit moşneagul la miere.
24. Iapa popii a pierit, dar câinilor cine le-a făcut ştire?
25. Aşteaptă, câine, să piară iapa!
26. Mergi prin, sate la înşelat.
27. S-a întâmplat odată ca găinii oarbe un grăunte.
28. Pentru mâni străine se află petice.
29. Meşter pentru traiste străine.
30. Acesta-i domn, nu nevoie.

8 Acest proverb a fost luat de la Români. Mai ales trebuie să constat că, la o 
mul ţime de Ruteni, şi anume la Românii rutenizaţi, s-au păstrat multe proverbe 
româneşti. Că aceşti Ruteni sunt Români rutenizaţi se cunoaşte şi din frazele 
uzitate şi astăzi, la ei, în vorba de toate zilele, fraze pe care le-am putut constata, 
în timp de 15 ani, cât am petrecut ca păstor sufletesc în părţile rutene; astfel de 
fraze sunt: „Bulasme «fată»” („Am fost fată”); „«Te miri» do cioho triaba bude” 
(„Te miri la ce va trebui”); „Znaiu şete ţitke «fel de fel»” („Ştiu să cos fel de fel 
de flori”); „Sehodne varelam «sfeklu»” („Azi am fiert sfecle”). Cuvântul sfeclă, 
deşi este slav, nu e uzitat la Ruteni, ci cuvântul „burak”.
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31. Capul prost nu se face nici cărunt, nici pleşuv.
32. Dinainte petice, dinapoi bulendre.
33. Seamăn cu seamăn s-a întâlnit.
34. Lucrează amar şi vei mânca dulce.
35. Pe limbă miere, înlăuntru gheaţă.

Pentru sufletele celor neştiuţi,
Celor ce s-au cufundat în ape,
Celor ce au ars în foc,
Celor ce gerul i-a degerat,
Celor ce copacii i-au ucis,
Să-i amintească Dumnezeu
Întru împărăţia cerurilor
Şi pentru sănătatea color vii!
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ANEXE:

Hronicul mărturisit  
al numelor ruteneşti în Bucovina

Deşi prezenţi în nordul moldav, ba chiar şi în întreaga provincie 
valahă, ca „vecini”, deci ca ţărani, dar şi ca meşteşugari, aduşi cu pri-
vilegii domneşti pentru a-şi practica meseria, rutenii nu beneficiază de 
prea multe mărturii, fie şi pentru simplul fapt că ei şi românii, în nordul 
moldav, au fost consideraţi, întotdeauna, „ca o singură naţionalitate”9, 
convieţuirea exemplară, care a durat până după 1848, când s-au aprins 
primele scântei ale naţionalismelor, fiind favorizată de aceiaşi Lege, deci 
de credinţa creştin-ortodoxă comună.

O sumară cronologie a mărturiilor începe, indirect, în anul 1437, 
deşi, la fel de indirect, prin alte documente, par să-l poziţioneze pe le-
gendarul Iaţco, de la 1335, ca rusin, pe care Dragoş Vodă l-ar fi întâlnit 
la Iţcani, deşi, după cum rezultă din uricele de mai târziu, acel Iaţco a 
trăit la Voitin (Voitinel), fiind, după cum am argumentat la începutul 
anexei dedicată armenilor, armean. Dar şi dacă ar fi fost rusin, nu-i nici 
o problemă.

„1427 (6935) august 18, Suceava. Cu mila lui Dumnezeu, noi, 

9 STEIN, HELGA, L. A. Staufe-Simiginowicz şi basmele sale româneşti din 
Bucovina, p. 12  
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Alexandru voievod, domnul Ţării Moldovei, facem cunoscut, cu această 
carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, 
precum am miluit pe sluga noastră adevărată, pe Herman, şi pe fratele 
său, Iaţco, cu deosebita noastră milă şi le-am întărit ocina lor, şi le-am 
dat satul lor, unde este casa lor, la Voitinu, unde acesta iese din pădure 
şi din poiană, şi unde este mănăstirea lor şi vechiul lor loc de cosit, sub 
brădet, pentru ca toate acestea să le fie uric, cu tot venitul, lor, copiilor 
lor, nepoţilor lor, strănepoţilor şi răstrănepoţilor şi întregului neam al 
lor, nestricat niciodată, în veci. Iar hotarul acestui sat, cu toate vechile 
hotare, să fie pe unde din veac a existat.

Iar la aceasta este credinţa mai sus-scrisului Alexandru voievod 
şi credinţa prea iubitului fiu al domniei noastre, Ilie voievod, şi credinţa 
tuturor copiilor noştri, credinţa boierilor noştri: credinţa panului Mihail 
şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului 
Cupcici vornic, credinţa panului Dragoş şi a copiilor lui, credinţa panului 
Giurgiu şi a copiilor lui, credinţa panului Nesteac şi a copiilor lui, credinţa 
panului Negrea, credinţa panului Miudricica, credinţa panului Iliaş şi a 
copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului Isaia 
ceaşnic şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu Jomotate şi a copiilor 
lui, credinţa panului Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa panului Domoncuş 
şi a copiilor lui şi credinţa tuturor boierilor noştri moldoveni, mari şi mici. 

Iar după viaţa noastră, cine va fi domn în ţara noastră, a Moldovei, 
sau din copiii noştri, sau din seminţia noastră, sau pe oricine Dumnezeu 
îl va alege să fie, acela să nu strice dania noastră, ci să le-o întărească 
şi să le-o împuternicească, pentru că le-am dat pentru a lor dreaptă şi 
credincioasă slujbă.

Iar pentru mai multă întăritură a tuturor celor mai sus scrise, am 
poruncit slugii noastre credincioase, Neagoe logofăt, să scrie şi să atârne 
pecetea noastră la această scrisoare a noastră.

La Suceava, în anul 6935 (1427), luna august 18”10.  

În 23 februarie 1453 (6961), Alexandru Vodă acorda „mănăstirii 
noastre care este lângă Suceava, Mănăstirii lui Iaţco, unde este hramul 

10 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, I, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1975, pp. 65, 66
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Adormirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, unde este stareţă Fevronia”, 
privilegiul de a-şi întemeia „sat în hotarul mănăstirii”, aducând iobagi 
„din ţară străină sau din Ţara Leşească sau din ţara noastră”, care vor fi 
scutiţi de dări, „fie rus sau grec sau de orice fel de limbă”11.  

Într-o listă, din 1476, care cuprinde târgoveţii suceveni care 
au primit dreptul civil liovean („dreptul armenesc”), figurează: Iacob 
armeanul, pielar din Suceava, Zaharia armeanul din Suceava, Hulubei 
armeanul din Suceava, Iaţco armeanul din Suceava, Şadbei armeanul din 
Suceava, Serchis armeanul, pielar din Suceava, dar şi „Stepan ruteanul, 
ciubotar de ciubote roşii din Suceava”12.

Iaţco armeanul, negustor de postav, ca şi „Petru croitorul, rutea-
nul”, este menţionat şi într-un zapis din 12 iunie 149813.

În 16 martie 1490 (6998), Ştefan cel Mare înzestrează mănăs-
tirea Putna cu moşia Voitin, pe care o cumpără, cu 500 zloţi tătăreşti, 
de la „Bogdan14 de la Voitin şi fratele lui; Ion Miciorna, şi surorile lui, 
Ilca şi Muşa, copiii lui Hărman15, pe care l-a avut de la bunicul nostru, 
Alexandru voievod, un sat, anume Voitinul, unde a fost casa tatălui lor, 
Hărman, şi a bunicului lor, Iaţco, unde iese Voitinul din pădure şi din 
poieni, unde a fost mănăstirea lor şi fânaţul lor cel vechi, sub codru”16.

11 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, II, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1976, p. 39
12 DGAS, Suceava/ File de istorie /Documente privitoare la istoria oraşului / 
1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 136
13 DGAS, Suceava/ File de istorie 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 142
14 Bogdan Hărman, întemeietorul Bogdăneştilor şi moştenitorul satului Solca, 
din postura de ginere al lui Ivul Solca, la rândul lui, ginerele lui Şandru Gherman, 
zis Lazea, fiul lui Dragoş, stăpânitorul Câmpului lui Dragoş, care se întindea de 
la Bacău, până aproape de Baia, ca formaţiune românească prestatală
15 Hărman, fratele lui Iaţcu, ctitorul mănăstirii din Iţcani şi a bisericii Sfântului 
Dumitru din Suceava, pe care le închina, în 1392, Patriarhiei din Constantinopol, 
era fiul lui Iaţco de la Voitin, menţionat în documentul anterior, care nu este 
decât legendarul Iaţco, întâlnit de Dragoş Vodă
16 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, III, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1980, p. 151
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„Şi mulţi oameni, bărbaţi, muieri, copii, au scos în robie, mai 
mult de 100.000, mulţi de aceia au aşezatu Ştefan vodă în ţara sa (în 
1498), deşi pănă astăzi trăieşte limba rusască în Moldova, ales pre unde 
i-au discălicatu, că mai a treia parte grăiescu ruseşte”17.

În 1 iulie 1645 (7153), Vasile Vodă scrie tuturor slujitorilor din 
ţinutul Sucevei „pentru rândul cestor ruşi, anume Ioancea şi feciorul 
lui, Larion, şi Crăciun, şi Simion, şi Andrei, şi Gligorie, şi Gavrilcea, şi 
frate-său, Vasilie, care au ieşit acum din Ţara Leşească şi s-au aşezat la 
selişte, la Călineşti, ce este a boierului nostru Tăutul, spătarul, să-i cruţe 
de dajde, şi de zloţi, şi de lei, şi de taleri, şi de orţi şi de alte dabile, de 
toate câte sunt pre alţi mişei în ţara domniei mele. Tot aşa, şi alţii care 
vor veni, până se vor împlea vremea ai lor” 18.

1698, 23 februarie, Berhomet pe Prut (Ion Măglei, Toader Pauluc, 
Simion Danco, Ghiorghi Danco, Ghiorghi Răus, Macsim Răus, Simion 
Suş, Samson Holoşne şi Gligore Androne), 

În 1772-1773, recensământul generalului rus Rumeanţev con-
semnează numele birnicilor şi scutelnicilor, deci ale „vecinilor” cu ră-
dăcini ardeleneşti sau galiţiene. Conform recensământului, înregistrăm, 
pe localităţi, fără a putea fi siguri care om era român şi care rutean, 
următoarele nume de familie:

Babin19: Anton vornicul, Mihailo HRINIUC, Hrihor BALO-
NAC, Ivan sin HRINIUC, Ilco CEREP, Hrihor BLAJCIUC, Iacob morar, 
Ivan AHAFIE, Ştefan VARVSU, Ivan PRODAN, Ivan CHIFTORAC, 
Sămen CHISĂLIŢĂ, Dumitru HUNCIAC, Ştefan OSTAPENCU, Iacob 
ŞMUNDAC, Dumitru SAUCIUC, Hrihor LUNIC, Ilco HICU, Mihailo 

17 URECHE, GRIGORE, Pentru limba noastră moldovenească, Letopiseţul 
ţării Moldovei
18 AŞSP a RSR, Documenta Romaniae Historica / A. Moldova, XXVIII, Editura 
Academiei, Bucureşti, 2006, p. 96 
19 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 434
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brat lui, Vasili HOLOVACIUC, Toader PROCOPIUC, Alecsa morar, 
Simion OZĂCU, Hrimko BOIKO, Ştefan SIMACIUC, Oleksa HUME-
NIUC, Tănasi zet popii, Nechifor zet Hlihor BALONIC, Pricop salahor, 
Hrihor HOROBEŢ, Iacob MURUSACU, Mihailo vătăman, Mihailo 
CALICU, Ivan CIOPIEI, Dumitru CALICICA, Vasili BACLAN, MAR-
CO, Petrea ce şade cu vornicul, Mihailo BUNICU şi Simeon BOIKO. 

Bănila pe Ceremuş20, partea „de Jos”: Dumitru COLOTILĂ vor-
nic, Andrei BEŢINCO vătăman, Simion HUŢUL vătăman, Vasilii morar, 
Iacob COZARIUC, Ivan SABCA, Giorgie COLOTILĂ, Ivan COZA, 
Vasili MANDRIC, Petre TEMHUN, Iacob ZAHARIICIUK, Nichita 
COSTAŞ, Iacob MOISUC, Ivan MARISACO, Mihail HAVERIŞCA, 
Pricop COSTINIC, Ştefan MANDRUC, Gavril MACOVEICIUK, Ivan 
BOTNARIUC, Alecsa CĂZACUL, Andrei MOMITCO, Ivan MOISA 
NICOLENKO, Nichita ŞEMENIC, Petre NICOLENKO, Mihail COZO-
RII, Mihalachi FOCIUC, Matei BĂRĂZUN, Vasile RĂDULIAC, Ivan 
MARCON, Fedor NEZNOC, Toader RADOLENKO, Petre NAHAI-
CIUK, Andrei ciobotar, Marco MOISA, Andrei morar, Palii HOLIC, Ivan 
BALVAS, Timofei CIORNEI, Simion pânzariul, Palii CRÂTACU, Hlihor 
COŞUMAN, Ştefan COŞUMAN, Pricop BILAVA, Alecsa NEMITCO şi 
Toma BĂLAVAS. În Bănila de Sus, moşie răzeşească, existau birnicii: 
Ştefan PRICOCICO, Ivan MERDACO, Alecsa HUŢUL, Ivan RADUL, 
Iacob LOTIN, Iurii sin CARPU, Hrihor zet CARPU, Petre sin CARPU, 
Oleksa RONISCHII, Ivan RONISCHII, Andrei DIACONENKO, Şte-
fan ANDRU, Vasile sin ego, Istrate ANDRU, Marco ANDRU, Mihail 
ZARULĂ, Tănasă ZARULĂ, Hrihor DEZUR, Nicolai MIGLII, Ostafii 
IVANCIUK, Ivan băjenar, Ivan băjenar, Andrei botnar, Petre sin CAR-
PU, TIŢCO teslar, Ştefan sin TIŢKO, Hrihor sin morar, Iacob brat ego, 
Ştefan botnar, Ion botnar, Petru ANTONICU, Hrihor BIICIUK, Vasili 
BEZERECICA, Ştefan morar, Dumitru MELNIC, Sămen MĂZANUL, 
Matei MARISCO, Ilie botnar, Vasilie MAROSAC, Hrihor STRENICA, 
Vasili CHIIVA, Hrihor CHIIVA, Chirilo HRAB, Vasili scutariul, Vasili 
DODIŞ, Andrei SĂRIDOCO, Simion CIORNEIE, Onisko MELNICIUK, 
CARPU morar, Iurii FINIUC, Sămen zet MARCO, Sămen FINUC, 

20 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 452
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Hrihor DROŞ, Vasili DROŞ, Ivan MOROZ, Timofei MOROZ, Vasili 
COLOTILĂ, Roman KODILKA, Dumitru GEORGIICIUK, Ivan SCU-
TARENKO, Ivan KOBILKA, Ilie HLIHORIUK, Ivan ciobotariul, Mihail 
BORCHIZA, Vasili sin COBÂLCĂ, Hrihor OGORA, Ivan TODOSII şi 
Hrihor GRĂPINA.

Bărbeşti21: Vasili sin protopop vornic, Ion MULICI, Grigor  
DIACONENKO, Vasile brat lui, Tuader CERNĂUŢAN, Andronic sin 
popii lui LUPAŞCO, Petre dascăl, Nicolai COZMA, Petre cumnat lui, 
Toma sin COZMII, Hrihor ŞĂRBATIN, Toma NECULAICIUK, Fodor 
brat ego, Dumitru GAVRILIUC, Andrii NICOLAICIUK, Vasili sin 
pălămariu, Vasile zet dascăl, Tănase sin TOMII, Timofti zet CERNĂU-
ŢAN, Matei DUDUCA, Fedeor RUSNAK, Andrei MĂLAICO, Andrei 
PODAN, Vasile MARCO, Ion TUCHIN, Mihail morar, Vasile HUŢAN, 
Grigori HUŢAN, Ivan PAVLIUC, Giorgie ROTILĂ, Iurie rusul, Nicolai 
BOTEZAT, Ştefan ONCIUL, Acsintii sin TOMII, Mihai sin COZMII, 
Ostafi POGONICI şi Luchian zet ARICI.

Berhomet pe Prut22: Ivan BODILIVSKI, Neculai MÂNDRIC, 
Ivan MÂNDRIC, Hrihor MÂNDRIC, Iftemi ŞLIMKO, Mihail MAN-
DRIC, Mihail SPOROJCIUK, Ion DRONUC, Andrei DRONUC, Fedor 
COSOVAN, Andrei MANDRICIUK, Tudosii MANDRICIUK, Mihail 
HAPKO, Vasile ANDRIEŞCIUK, Fedor CUPCIAK, Zahera MANDUC, 
Hrihor brat ego, Ivan STAROJCIUK, Vasile sin MAJUC, Hriţco zet 
LUCHINUC, Andrei nepot lui NECULAI, Mihail PAŞIŞNIC, Vasile 
DRUNUC, Timofei MANDRUC şi Ştefan vătăman.

Bobeşti23: Ştefan IONUŢU, Giorgie rus, Pintelei SOPCO, Ion 
SOPCO, Andrieş SOPCO, Gavril dulgher, Mihai IONIŢUC, Vasilie HA-
RASIM, Necolai ZUBEDAC, Nicolai sin GLIGORI, Tănasă sin JALO-
BĂ, Ion MELNICIUC, Macovei JALOBĂ, Ion STANICIUC, Moisa sin 
popii, Hrihor rus, Vasili sin popii, Vasili zet PRESCURNIAC, Onofrei sin 

21 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 445
22 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 417
23 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 442
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HRIHOR, Nechita muntian, Savin MITRAN, Pintelii moldovanul, Ursul 
botnar, Enachii sin GLIGORI, Andrei sin MIHAI, Gligori sin ZUBIDAC, 
Tănasă sin popii, Necolai brat lui, Ştefan cojocar, Gligoraş sin ALECSA, 
Mihai sin ARSĂNICIUC, Ion CHEBAC, Andronic sin ARSĂNII, Toader 
rus, Ursachi GIOSANUL, Nechifor CIUVIC, Păladi CĂZACUL, Toader 
CĂZACUL, Ion BERBINICIUC, Vasilie sin MOISA, Vasilie LUNGUL, 
Ion IACU, Tudosi sâtariul, Ion HARASIM, Hrihor zet MOSCALIUC, 
Iacob MOSCALIUC, Ivan funar, Vasilie sin MITRAŞ, Vasilii HUŢAN, 
Ion PÂRVULIAC, Nechifor şi Ion sin ZUBIDAC.

Boian24: Andrieş GORDA vornic, Ion BALAHORA, Vasile brat 
ego, Crăciun BALAHORA, Georgii BALAHORA, Costandin croitor, 
Tanasii, Dumitraşco, Vasile GĂLUŢAN, Neculai TAŞCĂ, Ion sin BA-
LAHURA, Georgii GORDA, Nechita GORDA, Pricop ciobotar, Georgii 
POPA, Neculaiu sin strugar, Ion STAREŢ, Vasile CIMIGAR, Toader CI-
MIGA, Iacob HALKO, Iacob zet NISCOROMNE, Grigore NISCOROM-
NE, Mihalachi SFECLĂ, Ion SFECLĂ, Mihaiu SLEUCĂ, Iacob băjenar, 
Timoftii băjenar, Toader zet CIUMIGĂI, Mihalachi GLIGORCA, Ion 
MANCIUN, Vasile NISCOROMNE, Toader MIHĂLCIAN, Mihălachi 
brat ego, Roman PERDEL, Alecsa BOSUL, Gavril, Ion MIHĂLCIAN, 
Toader funar, Vasile OSTAFI, Simion rus, Iosip, Andrieş GRIGORKO, 
Dumitraşco GRIGORKO, Vasile HOŞTILĂ, Ilie NESCOROMNE, Tăna-
se BENDEI, Lupul BENDEI, Toader HARASIM, Ion a PĂRASCĂI, Ma-
coveiu, Dumitraşco FALNIŞ, Ştefan PERETELCIA, Vasile HOŞKAL, 
Grigoraş HOŞKAL, Luchian velnicer, Mihaiu HAUCĂ, Ion FEDORIUK, 
Coste olar, Georgii FEDORIUK, Toader, Grigoraş POROŞNE, Iftemii, 
Vasile rus, Ştefan ZVARICI, Grigoraş ZLEPA, Ion cobzar, Ursul BORTĂ, 
Ion BORTĂ, Istrate sin GRUMEZA, Simion, Mateiu PELIN, Alecsa 
BORTĂ, Hrihor sin strugar, Mihaiu sin IGNAT, Mihaiu ARICI, Vasile 
CUCIURIAN, Ursul PARIBERCE, Ion băjenar, Mihail zet KOBILIAK, 
Ştefan KABA, Simion KABA, Vasile GIURCAN, Toader KOBILIAK, 
Toader JALOBĂ, Ursul JALOBĂ, Pavel KABA, Vasile PEREBERCEA, 
Mihail DURDĂ, Toader vătăman, Grigori CHIRIBARCIUK, Vasile 
HANGA, Ion JALOBĂ, Ştefan TOMA, Ilie sin SĂUCULIASĂ, Istrate 

24 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 393
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funar, Andrei funar, Dumitraşco DOROBEŢ, Ion CUZUB, Vasile rus, 
Ivan ZOLIN, Vasile sin SĂUCULIASĂ, Toader GALEŞ, Neculai sin 
GIUMIGĂI, Petre GIUMIGA, Ştefan GIURCAN, Simion GIURCAN, 
Ion GIURCAN, Grigori BOGAN, Gavril BĂRBUŢĂ, Vasile, Georgii 
zet vătămanului, Andronic, Enachi ciubotar, Istrati sin HARASIM, Ion 
sin HARASIM, Harasim ciubotar, Hermak ION, Ion vătăman, Mihaiu 
rus, Grigori GIURCAN, Mihalachi, Toader nepot lui MARION, Simi-
on, Vasile GIURCAN, Nechita GORGAN, Mateiu GORGAN, Andrieş, 
Toader morar, Dănilă a TĂCULESII, Vasile tocar, Simion tocar, Petre 
sin IVAN, Ivan morar, Pricop sin IVĂNESII, Ion IVAN, Irimie MĂLIN, 
Manole MĂLIN, Vasile MĂLIN, Mihaiu KOZUG, Grigoraş MIHĂL-
CIAN, Ştefan MIHĂLCIAN, Grigoraş SÂMINKO, Grigoraş VAIPAN, 
Ştefan VAIPAN, Ion SÂMINKO, Ştefan STOFAN, Iordachi MOROIU, 
Mihalachi SPIRID, Vasile SPIRID, Grigoraş zet SPIRID, Alecsa HNIT-
CĂ, Iacob HNITCĂ, Roman HNITCĂ, Constandin MOGÂLDE, Toader 
GRIGORKO, Petre, Ion GRIGORKO şi Ion chelar.

Boianciuc25: Gavril BĂNAR, Dumitru MARTINIUC, Alecsa 
CIORNOHACI, Vasile POPOVICI, Vasile zet DRĂGUŞ, Vasili BĂNAR, 
Iacob rusul, Ion VERENCA, Grigori STÂNGACI, Andrieş STÂNGACI, 
Vasile STÂNGACI, Grigori PAŢARINA, Enachi DRĂGUŞ, Vasili 
VARTICU, Grigoraş chihai, Petre rus şi Ion rus.

Borăuţi26: Dănilă vornicul, Ştefan ODOSACU, Necolai SĂ-
FAVCIUC, Petre BOTNARIUC, Ştefan LABA, Hrihor TÂRNAUCA, 
Hrihor DĂNILIUC, Mihailo PILAT, Vasili CURILIUC, Toader VER-
TEBNII, Fedor CĂSULIUC, Matei CACIUR, Fodor SFIRDUC, Fedor 
CURILIUC, Fedor ZOTA, Hrihor SLAVCA, Vasili VAGUL, Vasili 
SLĂUCIUC, Vasili COLĂSNIUC, Ursul rus, Vasili ZOTA, Onofrei 
FEDORIUC, Vasili FEDORCIUC, Andrei HUŢAN, Ilko brat lui, Ion 
BAHOR, Luchian vătăman, Fedor ŞTEFCIUC, Ion DASCALCIUC, Ivan 
COLIBCIUC, Vasili SAUCA, Vasili SĂCĂICIUC, Ostafii HUDELITO, 
Dumitru PRISĂJNIUC, Dumitru HUNIAC, Petre HUNIAC, Petre vă-

25 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 422
26 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 432
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tăman, Vasili SCOREIKO, Chirilă GEORGIICIUC, Ivan OLASCHEI, 
Fedor OLASCHEI, Vasili PELIHUT, Ion BARCOT, Andrei VAGHEL-
NII, Ion SOMUC, Fedor BUZIAC, Iani ciobotar, Ion GORGIICIUC, 
Ioniţă argat lui PASCAL, Dima bulgar şi Ioniţă CHIROŞCĂ.

Broscăuţi27: Simion vornicul, Vasili ILINCA, Toader ILINCA, 
Nichita MALINICI, Simion MALINICI, Acsinti HANGANUL, Va-
sili ŢARĂ, Toader ŢARĂ, Vasili KRIUKO, Dumitraş MITRAŞ, Ion 
DRĂGUŞ, Alecsa HANGANUL, Pritula MIHAIL, Ion muntian, Ştefan 
HUŢAN, Nicolai muntian, Vasili muntian, Mihai ŢURCAN, Anton 
rus, Agachii BAHRIN, Necolai BAHRIN, Petraş zet BAHRIN, Ion sin 
GIORGE şi Giorgie vătăman.

Buda Mare28: Mihalachi vătăman, Vasile olar, Grigorii LUN-
GUL, Toader zet ONOFREI, Onofrei rus, Dănilă zet ANIŢII, Iuri rotar, 
Ion ROŞCA, Iacob rus, Ştefan rus, Costandin argat, Hrihor ZAIŢI argat, 
Toader argat şi Tănasă morar, calic.

Căbeşti29: Ion morar şi Ivan sin IURII.
Cadobeşti30: Ştefan vornic, Vasili VASILIUCHII, Ivan VASILEU-

CHII, Vasili VALEUCHII, Petre pânzar, Nistor HUMENIUC, Gavril SĂ-
MINIUC, Ivan HLINSCHII, Hrihor pânzar, Dumitru TUREŢCHI, Vasili 
MORUSAC, Ivan MORUSAC, Iacob CHICIRAVII, Hrihor STRILEŢCHI, 
Ivan VANTUŞOC, Simion STRĂJAC, Pricop MORUSAC, Roman 
MOSCALUL, Ilaş MAROSAC, Ivan ORAISCHI, Iacob COZACIUC, 
Andrei SALAHORNIC, Iacob COGIOMAN, Dumitru STARNI, Pricop 
SAFCIUC, Macsim VASILENCA, Fedor OLENIŢ, Ivan SIRAVCIUC, 
Alecsandru PAUŞ, Nichita PAUŞ, Ivan LUTEC, Petre VELICHOLOVA, 
Nichita DUMITRU, Vasili morar, Zaharii IURINCIUC, Anton a babii, 
Iţko ciobotar, Ivan MELENICIUC, Iacov HORECIUC, Petre CUHUTEC, 

27 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 442
28 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 389
29 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 442
30 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 438
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Vasili pânzar, Iacob HNATIŞIN, Mihail CIORNOBAI, Iacob TIMOFTII-
CIUC, Ivan vătăman, Andrei HOLOVAN, Pavlo ŞAVCIUC, Vasili pânzar, 
Ivan HUŢAN, Ivan CAUCA, Ignat CAUCA, Ignat MOLOFII, Vasili 
CIOCAN, Vasili HOLODII, Ştefan CERVENCA, Ivan CINCARIUC, 
Ivan MOSCALIUC, Ilko ANUK, Andrei BAIUC, Matei cioban, Ivan 
HLODEI, Iacob SOROHAN, Fedor HAUCA, Voico herghelegiu, Pricop 
RUDEI, Vasili CĂZACU, Ştefan ZOTA şi Grigoraş brat lui Ştefan (ZOTA).

Călineşti pe Ceremuş31: Simion VEITIC, Ştefan CALINCIUC, 
Vasilie CALANCIUC, Vasilii CALANCIUC, Ion CALANCIUC, Ştefan 
CALANCIUC, Timofei CALANCIUC, Ştefan NIŞTIUK, Gligor HARI-
NA, Iacob CUCU, Petre HARINA, Simion CUCU, Iftimii MANEILICI, 
Gligoraş FEDORIUC, Gligor RUSNAK, Fedor RUSNAK, Macovei 
RUSNAK, Tudosi HLIHORIUC, Martin RUSNAK, Toma PENIUC, 
Ştefan RUSNAK, Ivan ciobotar, Hrihor VATRIC, Nichifor RUSNAC, 
Vasili morar, Silip RUSNAK, Tudosi CUCU, Toader sin rus şi Roman rus.

Camena32: Vasile DUGAN, Ştefan DUŞCIAC, Fodor ŞFURCĂ, 
Costaşcu HLEBAC, Georgiţă sin ŞFURCĂ, Mihail OCIORNOHUZ, 
Mihail ŞLIMKA, Ion CIORNOHUZ, Vasile HUŢULIAC, Iurea CIOR-
NOHUZ, Dănilă IURIC, Andrei sin CIORNOHUZ, Alecsa GUŞETUL, 
Andrei TEMCIA, Andrei ŞLIMKA, Ion coşar, Ilii sin COZMA, Iacob 
brat ego, Macsin brat ego, Petre văcar, Ivanko rus, Coste TOKAR, 
Ştefan SAICIUK, Macsin rusul, Vasile TOKAR, Grigori sin ego, Petre 
FUCIUK, Toader rus, Iacob brat Macsin, Vasile ŢURCAN, Ion sin TO-
KAR, Simion SOLOAN, Dumitru cumnat lui Simion, Vasile BUZĂ, 
Ion BUZĂ, Timoftii LOZINCĂ, Vasile sin ego, Ion DUGAN, Mihaiu 
ŢURCAN, Pătraşco sin ego, Ifteni BUZĂ, Ion VĂSCĂUCIAN, Toader 
sin TOKAR, Ştefan LIIFAK, Dumitru rus, Anton zet SOLOAN, Fodor 
rus, Timoftei ŞERBAN, Nechifor, Mateiu GRIGORCIUK şi Lupul văcar.

Carapciu pe Ceremuş33, călăraşii: Grigorie POPOVICI căpitan, 

31 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 447
32 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 376
33 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 449
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Gavril DRUMĂU, Vasilie OSĂRIŢCHI, Gavril LĂZORENCO, Alec-
sa CHIVA, Simion sin MIRON, Ion ISCĂ, Nichita DRUMĂU, Miron 
DRUMĂU, Nicolai DRUMĂU, Tudosi ZAVIALIŢĂ, Mihail DRUMĂU, 
Tudosi TIRONIUC, Andrei ZAVIALIŢĂ, Costaş ZAVIALIŢĂ, Gligoraş 
TOPALĂ, Petre MASCOIASCO, Mihail brat ego, Nicolai ZAVIALIŢĂ, 
Mihail VERENCA, Toader MAERICIOC, Vasili VERENCA, Dumitraş 
SĂVERNENCO, Ivan COSOVIŢ, Nicolai ŞVEDU, Mihail ROBOCĂ, 
Toader brat ego, Gligoraş sin LISCO, Oleksa OPAIŢE, Nicolai CARPU, Ion 
HUŢUL, Nichita MARIENCIUK, Ion PAVELENCO, Acsentii sin PAVE-
LENCO, Tudosii MARIENCIUK, Ion CORNICO, Alecsandru CORNICO, 
Ion ŞIRABA, Matei PEŢII, Tănase zet TOTOLIT, Tănasă HUŢUL, Ion 
TOFAN, Coste CHEVERIC, Mihail DRUMĂU, Gligoraş ŞFAT, Dumitraş 
ZAVIALIŢĂ, Miron CIORNOHUZ, Ivan PRIPIICIUK, Toma OPAIŢ, Ion 
OPAIŢ, Onofrei ECHIM, Ignat MAZURAC, Mihail EREMCIUK, Gligoraş 
VEZTICU, Lupaşco TOTOLICI, Andrei sin ego, Nicolai sin LUPAŞCO, 
Gligoraş FIUCIUK, Ion VOIŢOC, Dănilă sin PĂTRAŞCO, Mihai DRACE, 
Enachii LOS şi Petre BĂLAN. Lista satului Carapciu pe Ceremuş, înoc-
mită în 2 iulie 1797, cuprindea numele călăreţilor Neculai Iachim, Neculai 
Zaveialetă, Gheorghei Popovici, Vasăle Leca, Glegorei Leca, Costăi Opaiţ, 
Costăi săn Olexa, Pantelei Lazariuc, Andrei Lazariuc, Costachi Ciornohuz, 
Toader săn Nicolai, Andrei Poneci, Vasăle Ciornei, Sandul Răcocea, Ion 
Marciuc, precum şi pe cele ale pedestraşilor Vasăle Verenca, Toader Verenca, 
Mihailo Androniciuc, Ion Mironiciuc, Gheorghei Pavliuc, Ştefan Verenca, 
Petraş Deianonic, Toader Poneci, Toader Nahoriniac, Ion Tofaniucu, Iacob 
Mazariac, Ioacob Bodnar, Constantin Ionescul, Sămion Meronc.

Cernauca34: Vasile vornic, Vasile MIHAL, Neculaiu SCORBĂ, 
Dumitraşcu SCORBĂ, Grigoraş zet CRILICI, Costandin ŢURCAN, Vasile 
DROBOT, Vasile sin PRECOP, Vasile PASCAL, Tănasă PASCAL, Pricop 
sin ZĂCRINCO, Acsenti VOVKO, Ion PASCAL, Vasile PASCAL, Ion 
muntian, Ion sin PASCAL, Ursachi sin FOCA, Andrei HURDUJA, Ilaş sin 
ANDRINACHI, Grigoraş sin ANDRINACHI, Acsenti sin STRĂTULAT, 
Ştefan SMUC, Onofreiu sin MĂRIUŢII, Ostafi morar, Costaş zet RUSAK, 
Costaş MĂTEIU, Dumitraş GAVRILAŞ şi Ivan rus.

34 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 400
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Cernăuţi: conform unui tabel al proprietarilor de case din Cernă-
uţi, întocmit, în 1787 de Pitzelli şi reprodus, în finalul monografiei sale, de 
Alexandru Bocăneţu, printre cernăuţenii „de viţă veche”, pe care ocupaţia 
imperială îi certifică, se numără: Ion Mitescul, Sandel Moise, Teodor Bo-
toşanul (care cumpărase de la Ion Voronca), evreul Şmil (cumpărase de la 
Ion Roşca), Hana Iossel, David şi Leiser – fiii lui Morciu, căpitanul Teodor 
Herescul, Şmil Israel Vorhaus, Schmull, Constantin – fiul lui Simion Cis-
marencu, Mariuta Ursuliasa, Lobel Seide, Ion Ciobotar, Simeon Umblător, 
Lupu Ungurian (care cumpărase de la Ioniţă Căpăţână), Ion Zama, Elik 
Lazăr, Mordko Iossel. Contele Loghotheti, Ion Formagiu, Iftimie Dascăl, 
Nicolae Olar, George Constantin, Iohann Vogel, Georg Fischer, Michailko 
Kutschevsky, Iftimie Dascăl, Paraschiţa Dăscăliţa, Andrieş – fiul lui Dimitrie 
Mihalescu, Iossel Hersch, George şi Toader Daviş, mazilul Vasile Braha, 
Herschel Chaim, George Zaharie, Andrei Formagiu, Ioniţă Dascăl, Damian 
Holban, David Chaim, Şloime – fiul lui Iankel, Moise Lazar, Paraschiţa 
Nedeleasa, Benedict Gintzel, Toader Blanar, Felicia Bartolozi, croitorul 
Skavinschi, Damian Holban, Maria Dumitroja, Grigore Cojocar, Dimitrie 
Arnăutul, Vasile Braha, Manole a Sandii, Mayer Herschel, Vasile Rezenka, 
Axenia Haragiu, Isak Şmul, Adanie Madera, Ioniţă Strişca, Adler, Gligoraş 
Lupului, Grigoraş Botezat, Iohann Hack, Teodor Popovici, evreul Iacob, 
Dumitraş Crivuleţ, Ioniţă Căpăţână, Ion Sârbul, George Coman, Nedelcu 
Formagiu, Mihael Hladkolik, Ştefan Ritzik, Maria Andrişoaia, Anton Gayer, 
Ştefan Bumbac, Ambrosius Specht, Mihalaki Chieraru, Mathias Goschel, 
evreul Habasiecwicz, Anton Czerniewsky, Costaki Porcilă, Teodor Kaplin-
sky, Miron Bacal etc.

Chiseleu35: umblătorii Ştefan HAICO, Simion CĂZACUL, Dă-
nilă ROHMISTRIUC, Ion ROHMISTRIUC şi Mihailo TOPONILSCHI, 
călăraşii călăraşi, Toader LITFIN chihae, Ştefan LITFIN, Grigoraş LITFIN, 
Vasili GUŞACIUC, Matei văcar, Miron PRODANCIUC, Vasili GREU, 
Fedor COMIUC, Dumitraş ALECSANDRIUC, Mihailo sin lui ANDREI, 
Chiriac şchiopul, Andrei HAICO, Andrei solonar, Ion solonar, Dumitraş 
solonar, Nicolai NEDUBOICO, Ion CIAICOVSCHI, Vasili LITFIN, 
Necolai POPINCO, Sandul STRĂTULAT, Iacob călăraş, Ion JOGE, Ion 

35 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 433
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CLIŞCO, IACOVENKA şi Ştefan CUCUL, şi birnicii Vasili vornic, Vasili 
PALANIUC, Dănilă FUŞCIUC, Harasim rusul, Ion MATRICU, Hrihor 
MULIGA, Vasili CĂSĂIAN, Fedor HARASIM, Iacob ciobotar, Ştefan 
GLIŞCIUC, Ivan pânzar, Hrihor BUHAI, Dănilă zet IACOBIŢCHI, Vasili 
RIZUC, Ion sin PALAIUC, Andrei OCRAINEŢ, Ivan SIDOR, Hrihor 
SIDOR, Semen DUDCA, Andrei BĂLAŞCO, Ignat rus, Vasili CIUTRIC, 
Andrei DUDCA, Ion morar, Ilie rusul, Iacob ROŞUL, Pavel a lui FEDOR, 
Andrei rusul şi Foca scripcar.

Cincău36: Iordachi COLAŞCĂ vornic, Vasili CIORTORIŢSCHI, 
Vasile HALIŢ, Fodor MIDAC, Ivan TRICAC, Hrihor IVANICOV, Timco 
VACONSCHI, Fedor HRINCIUC, Grigori PRODAN, Alecsa BABII, Ivan 
ZADOROSCHI, Ion PRISAJNIC, Vasili CRIVOHIJ, Simion HILIP, Năstasi 
sin lui HILIP, Onofrei BABII, Iacob CIORNEI, Iacob COBINCIUC, Hrihor 
PIDOPRIHORA, Hrihor VICONSCHI, Fedor LEVKO, Pricop DRABU, 
Panco CURPENE, Dămian pânzar, Macsim DROBIJA, Mihailo rus, Fodor 
ZAPOROŞNI, Alecsa CHIVIRIGA, Ştefan LEVKO, Andrei PRIPILEŞNI, 
Vasili CURICIAC, Dumitru CUCIRICIVI, Coste zet CHIVIRIG, Ilco 
COLŢUN, Simion  COZUB, Pavlo HUŢUL, Michita morar, Petro ŞTE-
FANCO, Ivanco CHEVERIGA, Petro VEZURCHII, Hrihor OLEINIC, 
Tănasi băjenar, Fedor CĂZACUL, Ivan COZINSCHI, Filip CEPRENIUC, 
Ivan STELVAHA şi Necolai DRABUL.

Clivodin37: Georgi vornic, Vasile ODAINSCHI, Ivan PELIP-
CIUK, Hihor PELIPCIUK, Vasile CRĂMAR, Ivan MUDRE, Iulko văcar, 
Temko SÂMCHIUCHI, Georgi HADUL, Ivan GEBERIAC, Iacob morar, 
Simion VELENISCHII, Dumitraşco PETRE, Mihai PETRINCIUK, Petre 
BIRDNIC, Semen jitar, Dumitru BRICHII, Andrii IAVOSKI, Dănilă rus, 
Simeonko, Semen CUCIURIAN, Mihail TATULICI, Mihail ZAPORO-
JAN, Ştefan a babii, Gligoraş RACOVIŢĂ, Toader RACOVIŢĂ, Pavel 
CĂZACU, Toderaş ROGOZINSCHI, Neculai rus, Mihail dascăl, Tănasă sin 
popa, Zaharie HORLO, Andronic HORLO, Dămian jitar, Vasile GHINCĂI, 
Ion LENSCHII, Vasile CUŞEIU, Matei vătăman, Dumitraşco ŢURCAN, 

36 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 439
37 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 410
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Havril DUMCAN, Vasile RACOVIŢĂ, Pepele zet morar, Ignat, Ivan 
ZAHARCIUK, Vasile HAVRILCIUK, Mihai pânzar, Dănilă rus, Semen 
RUSNAK, Macovei RUSNAK, Ivan DĂNILCIUK, Vasile SĂMENIUK 
şi Ivan BABICIUK.

Corovia38: scutelnicii paharnicului STURZA (Ion sin TOADER, 
Grigoraş brat ego, Dumitraşcu brat ego, Toader rus, Andrei CIUMAK, Ion 
CIMPOEŞ, Gavril zet CIMPOEŞ, Vasile CHIPER şi Vasile HALUNGA), 
ai starostelui cernăuţean HERESCU, fratele episcopului de Rădăuţi (Georgii 
zet HALUNGĂI, Neculaiu dohotar, Ştefan sin rotar, Toader sin GABUR, 
Andrieş zet HALUNGEI, Ion zet PĂLADE, Toader HALUNGA, Pălade 
sin GORCEA, Vasile merticar, Andrei rotar, Sandul a babii, Tudose rus şi 
Mihălache rotar), ai capichihaii (Ion sin rotar, Simion SPÂNU, Grigoraş rus, 
Tănasă sin GABOR, Neculaiu rus şi Ion MANEGA), ai mănăstirii Putna 
(Ion morar zet PEPELE, Georgii HALUNGA prisăcar şi Iftemii GABUR) şi 
ai paharnicului LIMBO ( Ursul CIOLAC, Ştefan brat Andrieş şi Petre rus).

Costeşti39: călăraşii Dumitraş COŢIC chihai, Dumitraş COVAL, 
Vasili HRINCIUC, Ion DOLINSCHI, Grigoraş SCULICI, Vasili COŢIC, 
Ion CHISĂLIŢĂ, Ioniţă SĂNDULIAC, Ştefan COŢIC, Ion COŢIC, Tănasi 
COŢIC, Manoli MĂSÂIAN, Toader CHIRIICIUK, Enachii SCULEŞ, Ion 
ungurian, Ion sin PETRO, Vasili BĂNDAC, Ion CRURCA, Ion CECALĂ, 
Ion GAVRILIUC, Georgie MĂNĂILĂ, Costandin MANGUR, Ion ORIC-
SUC, Irimie ŞERBAN, Toader VEZÂRCO, Ştefan CEDAŞ, Ion TOMICA, 
Andrieş ŞFEDUL, Ştefan HONCIAR, Costăn HRIHOR, Ştefan ANTONES-
CUL, Giorgie COŢIC şi Vasilie ŢOPA, şi birnicii: Simion SĂVERIN, Toma 
MIRĂUŢĂ, Ştefan zet ego, Ştefan ZINA, Grigoraş PÂNTESCUL, Enachii 
PÂNTESCUL, Alecsa sin lui, Simion BRAHĂ, Vasili CIORNOHUZ, 
Toader MĂSĂIAN, Ion MASCIUK, Acsenti MANGĂR, Ştefan ungurian, 
Toader olar, Mihalachi CHERSÂN şi Severin sin popii.

Coţmani40: scutelnicii poroşnicului Dumitro Feuko, Simeon 

38 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 380
39 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 444
40 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 408
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FINKO, Vasile MURGOCI, Tănasă FEUCIUK, Grigoraş rotar, Ştefan CO-
SOVAN, Toader  CHIŞCAN şi Grigore rusul, şi birnicii: Neculai vornic, 
Ivan zet ROMAN, Ivan LUNGUL, Dumitru FACĂŞ, Ivan rusul, Georgi 
CRAVCIUK, Fodor vătăman, Vasile DOSTEIU, Ivan PAVLIUK, Mihail 
SCRIPNIC, Ion zet HARASIM, Harasim, Petre ROTAR, Ivan SINCO, 
Prodan PIVULIAC, Vasile sin diacon, Vasile CREŢU, Ivan FACĂR, Toader 
RĂZNIC, Ivan PINTEMA, Muţic rus, Fodor rus, Fodor ZADOBRIŢCHI, 
Petre LOICA, Neculai CULIC, Mihail PROCLECIUK, Vasile berar, Hrihor 
ungurian, Vasile DANIŞUC, Ivan văcar, Ivan SAUCIUK, Nichifor CUDRE-
CIUK, Alecsa RUDEI, Ivan CUDRIC, Iacob BĂŞCHII, Vasile BĂŞCHII, 
Sârghii rus, Ivan LEVCUN, Ivan MOŞPANUC, Procopi rus, Georgi rus, 
Sârghii LEZEI, Vasile PRASCHII, Ivan PETRIVANCIUK, Sandul NAST-
ASIACIUK, Ştefan CĂPĂŢÂNĂ, Sandul CANTEMIR, Dumitru CAN-
TEMIR, Semen CANTEMIR, Ion zet CANTEMIR, Semen MARIŢUC, 
Andrinachi sin VASILE, Ştefan CANTEMIR, Georgi BUCĂTARCIUC, 
Vasile cojocar, Procop scripcar, Ştefan zet morar, Hrihor VEŞCIUK, Ivan 
MOŞIŞCIUC, Vasile rus, Ivan rus, Dumitraşco  IORDACHIANCIUC, 
Grigoraş PIVULIAC, Ion POCLITAR, Coste rus, Neculai zet MALIC, 
Fodor TRIU, Ştefan CHIUCIUK, Andrei morar, Andrei BĂNULIAC, 
Timofei haidău, Ivan VOIUCO, Vasile rus, Georgi merticar, Vasile morar, 
Ştefan POCLITAR, Ilaşco cojocar, Matei bejenar, Vasile LIATOSKI, Ivan 
GULEVAN, Vasile FACĂS, Nicolai morar, Andrei SOMERCA, Vasile 
SOMERCIUK, Toma MAZUR. Matei FRANSKI, Toader pânzar, Simeon 
cojocar, Semen HUJNIK, Vasile rus, Iacob rus şi Pavel STASII.

Cuciurul Mare41: birnicii Ursul MITENCU, Ion sin MACOVEIU, 
Vasile sin LUNGUL, Anton LEŢCANUL, Ştefan BERBENICIUK, Hrihor 
HUŢUL, Grigoraş MITENKO, Costin sin CRĂCIUN, Simion MICU-
LESCU, Andrieş BRATKO, Ion BRATKO, Tănasă MICLIAC, Neculaiu 
sin IONUŢ, Panteli SPÂNUL, Andrieş MICLIAC, Simion CRĂCIUN, 
Ignat CRĂCIUN, Vasile CRĂCIUN, Vasile sin NECULĂESCU, Georgii 
SPÂNUL, Iurii HUŢUL, Andrieş ONUŢUL, Georgii ONUŢUL, Simion 
SPÂNUL, Anton zet BELII, Georgii SPÂNUL, Grigoraş cojocar, Acsentii 
DĂMIAN, Andrieş MACOVEIU, Tănasă MITENKO, Vasile sin ego, Toader 

41 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 377
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MACOVEIU, Grigoraş FUSUL, Grigoraş sin ŞTEFU, Chirilă DĂMIAN, 
Toader MACOVEIU, Grigoraş ILAŞ, Ştefka, Andrunachi sin ego, Andrieş 
MACOVEIU, Mihalaş ILCO, Timofei RADU, Dumitraşcu RADU, Ion sin 
ego, Ion GĂLAN, Dumitru zet ego, Ion HONDRAGĂ, Chirilă MICHICIE-
LE, Ilaş brat ego, Ion brat ego, Ion zet DĂNILĂ, Grigoraş zet ego, Vasile 
HRIHORCIUK, Ion HRIHORCIUK, Istrate BĂNDAS, Gavril ŞUŞINCĂI, 
Vasile sin RUSKOI, Grigoraş RUŞINSKII, Toderaş sin ISTRATE, Ştefan 
PAVLIUK, Gavrilaş ŢIGĂNAŞ, Vasile brat ego, Grigoraş MOROZ, Ion 
sin GAVRILĂ, Georgii brat ego, Vasile CORJOLIAC, Toader PAVLIUK, 
Istrate PAVLIUK, Vasile brat ego, Hrihor KRAINIK, Costaşcu BUDNIK, 
Ion PANTE, Gorda PANTE, Toader sin ONULUI, Tănasă ONUL, Ştefan 
sin VĂCĂRIŢII, Vasile PANTE, iar Vasile PANTE, Iftemi KRINKO, 
Toader BUDNIK, Georgii PANTE, Vasile ŢIGĂNAŞ, Vasile sin PAVLO, 
Hrihor sin RUŞCIII, Vasile ungurian, Iacob rus, Mihalaş PANTE, Irimiţă 
PANTE, Ivan zet NAHRINIUK, Fedor rotar, Anton liah, Hrihor butnar, 
Ion HRINEVICI, Ivan butnar, Georgii CIPEŞKA, Ion sin prisăcar, Toader 
MOROZ, Toader ŞUŞÂNSCHII, Dumitraşcu PANTE, Andrieş PANTE, 
Ivan olar, Vasile vărzar, Petre CAFECIUK, Vasile HLIBOCIAN, Vasile 
TEVELIUK, Ignat CARCIA, Panteleiu CARCIA, Acsenti CARCIA, Ion sin 
MATENKUL, Vasile MITENKA, Dumitru sin ANDONI, Ion sin ANDONI, 
Mihalaş SPÂNU, Ursul brat ego, Costin BUDNIK, Ivan HRISTIK, Vasile 
sin IHNAT, Arseni GHEBA, Toader, Vasile sin DĂMIAN, Alecsandru brat 
ego, Ilaş ISAENKO, Vasile sin popa, Georgii BOGHIUL, Ostafi zet PAVLO, 
Ştefan OCIUNENKO, Toader sin ILII, Andrieş sin prisăcar, Ştefan sin popii, 
Mihalaş sin ŞTEFAN, Vasile ŞTIVKA, Ştefka morar, Ion HUPCĂ, Tănasă 
sin KRAINIK, Mihail rus, Istrate sin MACOVEI, Ion sin KRAINIK, Anton 
BĂSĂRABĂ, Vasile DUMCIAK, Toader GAVLIUK, Ion DUMCIAK, Ion 
IACOBIUK, Vasile CEPŞIKA, Ion sin ego, Vasile sin OKSENTI, Simion 
brat ego, Neculaiu DUŞCIAC, Tănasă SOLOMON, Istrate sin ego, Ştefan 
DUŞCIAC, Sandul GAVA, Tănasă sin GRIGORAŞ, Vasile MACOVEI şi 
Ion IONUŢUL, şi scutelnicii marchitanului Tănasă, Ion ciubotar, Ştefan 
TIHANIUK, Vasile BUTNIOK, Petre NAHRINIAK, Macsin, Vasile TES-
LIUK, RAŢĂ şi Costandin sin RAŢĂ.

Cuciurul Mic42: Vasile ZOTA, Ivan BORODA, Mihailo NEGRICI, 

42 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
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Pricop CATANĂ, Ivan văcar, Ignat MARTINIUC, Alecsa rusul, Georgie 
DUPLIN, Tănasâi DUPLIN, Hrihor CALANCE, Ion STRATINCIUK, Ilaş 
CALANCEA, Simion DUPLIN, Nichita CIURNIŢA, Tudosii vătăman, Ion 
scripcar, Hrihor HUŢUL, Mihailo TRIHUB, Ignat TRIHUB, Dumitru sin 
MITROFAN, Nichita MITROFAN, Ivan MOSTOVEI, Neculai MACOVEI-
CIUC, Vasili MACOVEICIUC, Vasili CALAHUB, Vasili ŢÂHANCIUK, 
Tănasii LAZBODA, Toader ROMAN, Grigori BAIOR, Toader BRÂN-
ZARI, Ion BRÂNZEI, Neculai DUBIŞCA şi Ivan rus.

Culeuţi43: Vasili REMARIUC, Necolai IVASUC, Vasili IVASUC, 
Ivan VANTIUC, Matei COSVANEŢ, Ivan CHISĂLIŢĂ, Matei ILCO, Matei 
SIŞCIUC, Petre SOBOLCA, Nechita SOBOLCA, Petre zet RÂMAR, Fedor 
CONDRAT, Vasili TOMAC, Mihail IURIICIUC şi Iacob.

Răpujniţa (cătun al Culeuţilor)44: Ursul OARZA vornicul, Ivan 
argat vornicului, Vasili HRECIUC, Ivan SINOVSKI, Ivan LESII, Andrei 
MUTRIN, Fodor BURUZAVSCHI, Vasili VELIŞCIUC, Ivan LUNESCUL, 
Vasili LEONTII, Hrihor FEDORSCHI, Filip pânzariul, Necolai LADEI-
CIUC, Hrihor LUŢIC, Vasili BOIKO, Vasili a PETRII, Petre SMUCIC, 
Mihailo SÂRCHIC, Andrei TUMNIC, Acsănti SLOBOZIAN, Mihailo 
ŞTEFIUC, Andrei COLESNIUC, Andrei MOISA, Hrihor pânzariul, Ion 
GAMINIUC, Ştefan berar, Ion sin vornicului ORZA, Andrei ODOVEŢ, 
Iacov VENINTINSCHI, Iacob CEAICA, Hrihor MUDRII, Andrei ŞTIRMA, 
Fedor HUBIAC, Vasili PROCIUC, Simion COCIRCO, Nichita CRIMAC, 
Ştefan IAŢULIAC, Ştefan a PETRII, Iacob SFINCA, Ştefan ŞFIICIUC, 
Iacov BOREK, Petre MORDEI, Ivan SMUC, Petre CEAICA, Mihailo SĂ-
RIMAC, Vasili MAFTEICIUC, Andrei VELIŞCO, Alecsa MAFTEICIUC, 
Ivan MISAC, Ivan CIUHAR, Vasili BABII, Hrihor CEAICA, Tănasii sin 
ORZA, Nechifor vătăman şi Fedor CEAICA.

Suhaverca (cătun al Coţmanilor) 45: Ivan vornic, Andrei rus, Toader 

1975, p. 420
43 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 437
44 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 437
45 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 408
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CURLAT, Georgii brat ego, Iacob vătăman, Ursul sin văcar, Ştefan HO-
RIŢCI, Costin MACCIUC, Ion brat ego, Ion DIMURCIAC, Timofti morar, 
Andrii DIMULIAC, MÂNDRIŞOR, Vasile IVANUC, Luchian rus, Vasile 
NEGOIŢĂ, Tănasă BĂETU, Ştefan GAVRILIUC, Alecsa zet MACSIN, 
Ion DEBLE, Andrei PRODAN, Sava zet PRODAN, Ion rus, Simion rus şi 
Fodor DREJCIAN.

Vaslăuţi (cătun al Cuciurului Mic)46: scutelnicii paharnicului Hur-
muzachi, Gavril volintirul, Mărian rus, Luchian herghelegiu, Toader cojocar, 
Petre rus, Vasile pânzariul, Nichita prisăcar, Pavlo scutariul, Hrihor ciobotar, 
Georgii GUŞATUL şi Tănasă BOCIUCU, slugile paharnicului Hurmuzachi, 
Miron chitariul, Lupul CIOCOIUL, Vasili NOVAC, Ilie CIOCOIUL şi Ion 
MALIN, şi birnicii Vasilie vornic, Vasilie TVERDOHLEB, Vasili DUMI-
TRACHI, Ion sin ANTON, Miron cojocar, Fedor zet JÂRINSKI, Andrei 
zet JÂRONEŢ, Ivan DUMITRUCHI, Vasilie sin IVAN, Ivan JÂROVEŢU, 
Anton HUŢUL, Luchian BABII, Macsin ZAHARIA, Hrihor ZAHARIA, 
Tănasă zet CORCODUIC, Andrei LISĂI, Mihai PIDLIUBNII, Sauka rus, 
Ivan zet HUPCHII, Toader BASU, Grigore zet strugar, Neculai BABII, Ivan 
SĂMENIUC, Simion olar, Ivan rotar, Ilie DUDULIAC, Ion PRESCORI-
ANU, Petre SAIHAŞ, Tănasă COIŢAN, Ion sin COIŢAN, Simion CO-
DRIAN, Mihailo HUBCA, Georgie CODRIAN, Antohi CODRIAN, Iosif 
pânzar, Ion zet COIŢAN, Hrihor FUNAR, Ivan LISĂI, Gavril brat LISĂI, 
Petre sin COSTIN, Ion RĂPUJINSKI, Ştefan RUMII, Marko rusul, Anton 
rusul, Hrihor zet COSTĂN, Vasilii văcar, Panko rus, Simion NEDELCO, 
Grigoraş NEDELCO, Luchian RÂBKA, Ignat sin STRATEICIUC, Alecsa 
MACSINCIUC, Ion HATMANIUC, Nechifor sin STRATEICIUC, Vasili 
STRATEICIUC, Miron nepot strugar, Ion sin FRIPTUL, Dănilă CURNEŞA-
NU, Dumitru ŞANDRIUC, Ivan GERMAN morar, Simion HATMAN, 
Gavril sin MACSIN şi Nechifor CONDRIUC.

Vericeanca (cătun al Cadobeştilor) 47: Toader vornicul, Hrihor 
pânzariul, Ivan sin BUHAI, Simion CĂSĂIAN, Iacov  CHIRA, Simion 
VĂCARCIUC, Pentelei CĂSĂIAN, Simion BUHAICIUC, Vasilii BA-

46 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 420
47 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 438
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BII, Ivan pânzar, Vasilii PAPIŞ, Ignat COSTIUC, Vasili ILCIUC, Hrihor 
ILCIUC, Nichita DUMITRAŞCIUC, Hrihor VĂNUC, Ştefan OLIVSCHI, 
Ivan OLIVSCHI, Martin rus, Fedor văcar, Petre SALARDACĂ, Mihailo 
MOCIAC, Ivan BUGIAG, Andrei cojocar, Fedor ILCIUC, SASNIUC, 
Zaharii, Simion COVRIG, Vasili COLISCU, Ştefan MARIFLISCU, Lisul 
MARIFLISCUL, Vasilii, Irema LUŢĂI, Fedor GOGOLCA, Matei SĂVIUC, 
Luchian CONDRAT, Ştefan LUŢU, Vasili MAROSAC, Hrihor MAROSAC, 
Ivan COŞMIR, Iacob cojocar, Andrei CIORNOTINSCHI, Hrihor vătăman, 
Hrihor sin PAPIŞ, Ştefan DREBOTA, Ivan MARIFLISCU, Fedor BABII, 
Ivan zet văcar, Timko CAZUC, Andrei CAZCO, Dănilă CHIŢANIUC, Ivan 
GULCHIN, Vasili CERNETINSCHI, Ivan POTOŢKI, Andrei SĂLISCU, 
Tudosii SARANCE, Petrea CASIAN, Ivan VĂSCAN, Ivan HONCER, 
Ilko ŞMARCAN, Vasili MANJUG, Fodor vătăman, Onofrei FATIS, Ivan 
CIOVAGA, Iacob ŞCOROGAD, Fodor zet ŞOLOMCO, Timco sin PAPIŞ, 
Sămen FAŞUC, Ilaş FAŞNIC, Alecsa FISUN, Vasili BOIKO, Ilaş LUCIC, 
Vasili MARCIUC, Vasili pânzar, Necolai sin LASOVIP, Iacov DRAGO-
MAN, Fedor POPOVICI, Ivan sin MASOVICI, Vasilie MASOVICI, 
Vasilie zet MASOVICI, Ştefan VORSTA, Ion COZMENCA, Ştefan BÂR-
LEUSCHI, Dumitru HAPIUC, Ivan HLIŞCA, Hlihoraş HAPIUC, Iacov 
HLINCA, Ştefan MAUR, Ştefan zet COZMENCA, Ivan DRONIC, Ştefan 
BABINIUC, Mihailo ciobotar, Acsenti MINCIUC, Vasili HUDICĂUSCHI, 
Semen HUDICĂUSCHI, Semen HOHRIM, Iacov ŞFEICIUC, Vasili CO-
ZMENCA, Roman POTOSKI, Vasili BEZGETNII, Pavlo BOIKO, Vasili 
sin LEHU şi Ivan brat ŞCOROTAN.

În 1776, pe valea pârâului Argel, se înfiinţa satul Argel. cu 97 de 
familii de colonişti galiţieni; satul s-a numit, iniţial, Ruşii Moldoviţei şi se 
învecina, în 1785, cu Putna, cu Straja, cu Sadova, cu Fundu Moldovei, cu 
Vatra Moldoviţei, cu Ciumârna şi cu Frumosu.

În 21 mai 1781, Hrihor Sanciuc, locuitor din Bădeuţi, trimite o 
jalbă Administraţiei Militare a Bucovinei, în care arată că Dumitru Hepiciu, 
ginerele său, mergând cu tutun de vânzare, a fost schingiuit de „Ghedeon, 
călugăr la mănăstirea Solca, din care cauză a murit”. Acelaşi cumplit purtător 
de sutană l-a bătut şi pus în fiare şi pe fratele lui Dumitru Hepiciu, când, 
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înainte de moartea lui Dumitru, cei doi fraţi au mers la isprăvnicie, să se 
plângă şi să arate starea în care a ajuns victima. Sechestraţi la mănăstire şi 
schingiuiţi, până ce Dumitru a semnat scrisoarea de iertare pentru călugărul 
Ghedeon, cei doi fraţi au fost aruncaţi, după aceea, în şanţul din afara zidu-
rilor şi lăsaţi în voia sorţii.

„Pe stăpân îl urmează, şi aici, ca pretutindeni, ţăranul (N.R.: Eugen 
Păunel precizează că „un om din Bucovina” este, de fapt, huţanul din Ţibău). 
El e îmbrăcat cu nădragi albi sau roşii; deasupra cămăşii, ale cărei mâneci 
largi sunt împodobite, pe lângă tivitură, de cusături, dânsul mai poartă şi 
o bundiţă îmblănită. Omul îşi vede de lucru, în câmp şi pădure, având o 
traistă pe umăr, iar în mână purtând toporul cu coada lungă, care-i ţine şi 
locul băţului.

După hrisovul Domnitorului Moldovei, Grigore Ghica, fiecare 
supus, având parte de pământ, este obligat să lucreze stăpânului 12 zile de 
clacă pe an; cosaşii fac numai 6 zile; la acestea, se adaogă dijma din toate 
fructele câmpului şi ale pomilor, din productele grădinii numai atunci dacă 
face negoţ cu ele. Conform unei tradiţii vechi, fiecare supus „dotat” cu pă-
mânturi mai dă, pe an, drept obligaţie funciară, o găină şi un tort; iar supusul 
care posedă animale de tracţiune mai e ţinut să ducă un car de lemne din 
pădurea moşiei sau, unde nu e pădure la moşie, din cea mai apropiată pădure 
străină; stăpânul moşiei, însă, păduritul. Excepţie de la aceste biruri se fac 
numai supuşilor din Câmpulungul Moldovenesc, acelor de la moşia Ilişeşti, 
numiţi Brănişteri, Lipovenilor şi coloniştilor germani”48.

„Cu privire la talentele şi însuşirile sufleteşti ale populaţiei ţării, 
ca şi a moravurilor şi obiceiurilor, trebuie făcută, totuşi, o deosebire între 
rusnaci şi moldoveni.

Amândouă naţionalităţile sunt de graeci ritus non uniti; în noua 

48 IASCHKE, Franz, Un om din Bucovina, în „National-Kleidertrachten und 
Ansichten von Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat, Siebenburgen und der 
Bukowina, / Costumes nationaux et vues d’Hongrie, de Croatie, d’Esclavonie, 
de Bannat, de Transilvanie et de Bukowine. / Nact der Natur gezeichnet und 
gestochen von Franz Iaschke, Wien 1821. Gedruckt bey Anton Strauss, k. k. 
priv. Buchdrucker”
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parte imperială a Moldovei, există supuşi din amândouă naţionalităţile. Nu-
mărul celor dintâi este mai puţin important, ei domină, de obicei, regiunile 
învecinate cu graniţele poloneze, de unde se poate presupune că au venit 
încoace, în trecut.

Moldovenii sunt mai deştepţi, dar sunt mai şireţi decât rusnacii; în 
schimb, aceştia sunt dedaţi mai mult agriculturii, mai ale fiindcă nu se hră-
nesc cu cucuruz, alimentul de căpetenie al Moldovei şi Valahiei, ci cu grâne.

De altfel, deşi este prea adevărat că poporul ţării, dar îndeosebi 
rusnacii, sunt dedaţi băuturilor tari, trebuie ţinut seama, pe de altă parte, de 
faptul că, atâta timp cât se va avea grijă ca populaţia să fie completată numai 
cu evrei, atâta timp cât, după modul de acum, arderea rachiului va rămâne 
liberă, acest viciu va creşte necontenit în ţară”49.

„Toţi rusniacii care se află în Bucovina şi Moldova sunt supuşi 
galiţieni sau ruseşti; cei din Bucovina sunt, mai toţi, galiţieni, au şi obiceiuri 
galiţiene, vorbesc aceeaşi limbă, numai cu deosebirea că, prin contactul cu 
moldovenii, ei amestecă multe cuvinte moldoveneşti în limba lor, se şi îm-
bracă mai bine şi sunt mai curăţei decât ţăranii din Galiţia. Dar băutura de 
„holercă” este introdusă, şi aici, peste tot. Deşi ei sunt de origine uniţi, aici 
mărturisesc ca greco-neuniţi; de altfel, sunt egali cu ceilalţi”50.

„Rutenii imigrară, din Polonia, în Moldova de nord, în urma tul-
burărilor de la 1766 şi din cauza condiţiilor favorabile de trai din Moldova, 
unde se aşezară pe moşii, care aveau nevoie de braţe de muncă, şi, în scurt 
timp, ajunseră proprietari liberi ai pământurilor ocupate de ei în Bucovina, 
noua lor patrie, bucurându-se, totodată, de o deosebită solicitudine din par-
tea Habsburgilor. Acest neam, înzestrat cu o puternică forţă de asimilare, a 
exercitat o influenţă de deznaţionalizare asupra Moldovenilor băştinaşi. Ei 
veniră ca greco-catolici şi, apoi, îmbrăţişară legea ortodoxă.

49 SPLENY VON MIHALDY, GABRIEL, Descrierea districtului Bucovina, în 
„Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice”, 
Bucureşti 1998, p. 201
50 BUDAI-DELEANU, ION , Scurte observaţii asupra Bucovinei / 1813, în 
„Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice”, 
Bucureşti 1998, p. 389
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Rutenii se aşezară, mai întâi, în regiunea dintre Prut şi Nistru, şi 
anume la Cadobeşti, Mitcău, Pohorlăuţi, Şişcăuţi, Zastavna, Verbăuţi, Ivan-
căuţi, Clivodin, Cuciurul-Mic, Slobozia, Sadagura, Mămăieşti şi, dincoace 
de Prut, la Camena.

Ei se ocupă aproape exclusiv cu agricultura”51.

 „Huţulii sau Huţanii se numesc Rutenii care trăiesc la munte; ast-
fel, pe valea Ceremuşului, spre Sud, până la Câmpulung Rusesc, Răstoace, 
străbătând valea Putilei, a Sucevei şi a Bistriţei.

Fiindcă se deosebesc de ceilalţi Ruteni ca tip, obiceiuri şi port, în-
trucâtva şi ca limbă (au o seamă de împrumuturi din româneşte sau vorbesc 
chiar curat româneşte), se admite, în general, că sunt de alt neam, slavizat 
pe urmă”52.

Huţulii, revendicaţi şi de români, dar şi de ucraineni, cu probabile 
rădăcini în rândurile aliaţilor goţilor (guţuli sau goţani, g fiind pronunţat h în 
ucraineană), deci ai carpilor, sunt şi trebuie să rămână nu un măr al discordiei, 
ci o verigă de legătură între români şi ucraineni.

Rutenii, mulţi dintre ei românizaţi (cei din Sf. Ilie, Stulpicani, Frasin, 
Marginea etc., dar şi din Oprişeni, Boian, Stăneşti etc.), aşa cum şi mai mulţi 
români au fost rutenizaţi, cel mai adesea din oportunism, dar şi din nevoia 
de adaptare la economiile zonale, constituie o parte mai mare sau mai mică 
din etnogeneza moldovenilor, inclusiv din geneza spiritualităţii româneşti 
distincte din Bucovina.

Parafrazând, aş zice: vai de cel care aruncă o piatră în ruteni, pentru 
că e foarte posibil să-şi nimerească un străbun în tâmplă şi de lovitura pietrei 
va sfârşi!

Rutenii înseamnă, în fond, şi prietenii, şi rudele noastre, ale româ-
nilor, de-a lungul şirurilor de generaţii din care ne tragem.  

51 BĂNĂŢEANU, VLAD / KNITTEL, E., Ghidul turistic şi balnear al 
Ţinutului Suceava, Cernăuţi, 1939, pp. 33, 34
52 BĂNĂŢEANU, VLAD / KNITTEL, E., Ghidul turistic şi balnear al 
Ţinutului Suceava, Cernăuţi, 1939, p. 34



345

Etnii bucovinene

Bibliografia lui Dimitrie Dan

ALECSANDRI, Vasile, Dezrobirea Ţiganilor, Iaşi 31 Ianuarie 1844, în 
„Opere Complete”, Bucureşti, 1875 

ASCHBACH, Dr., Lexiconul bisericesc general, Frankfurt pe Main, 1864
AURELIAN, P. S., Schiţe asupra stării economice a României în sec. 

18-lea, Bucureşti, 1882
BARACZ, Sadok, O informaţie despre fapte armene, Tarnopol, 1869
BENDELLA, Theofil, Die Bukowina, Wien, 1845
BIDERMANN, Bucovina în timpul administrării austriece / 1775-1875, 

Lemberg, 1875
BISCHOFF, v. Dr., Documente pentru istoria armenilor din Lemberg, 

Viena, 1865
BROCKHAUS, Conversationslexicon, Leipzig, 1885
CIHAC, Dictionnaire d’etymologie daco-romane, Frankfurt, 1879
CIHAC, Les moeurs et la langue des Cigains, suivie d’un recenil de sept 

cents mots Cigains, Berlin, 1837
CODRESCU, Constantin, Uricariul, Iaşi, 1888
CONSTANTINESCU, Dr. Barbu, Probe de limba şi literatura Ţiganilor 

din România, Bucureşti, 1878
CZORNING, Etnografia monarhiei austriece, Viena, 1857
DIEFENBACH, L., Volkerkunde Osteuropas, Darmstadt, 1880
ENGEL, Istoria Imperiului Ungar şi a ţărilor alăturate, Halle, 1804 
ERSCH & GRUBER, Enciclopedia Generală, Leipzig, 1850
FICKER, Dr. Adolf, O sută de ani, Viena, 1875
FICKER, Dr. Adolf, Triburile monarhiei austro-ungare, Viena, 1869
FICKER, Dr. Adolf, Die Zigeuner in der Bukowina, Separatabdruck aus 

der Statistichen Monatsschrift V 



Dimitrie Dan

346

GAEBERT, Dr., Armenii în Europa şi mai ales în Austro-Ungaria, în 
străinătate, Viena, 1886

GERBEL-EMBACH, Dr. N. v., Russische Secktirer, Heilborn, 1883
GOELERT, I. V., Der Lippowaner der Bukowina, Wien, 1863
HASDEU, B. P., Arhiva istorică a României, Bucureşti, 1865
HASDEU, B. P., Dicţionarul limbii istorice şi poporane a românilor, 

Bucureşti, 1886
HASDEU, B. P., Ioan Vodă cel Cumplit, Bucureşti, 1865 
HOPF, Carl, Die Einwanderung der Zigeuner in Europa, Gotha, 1870
HURMUZACHI, Eudoxius, Documente privitoare la istoria românilor, 

Bucureşti, 1876
KARAMZIN, N. M., Istoria, St. Petersburg, 1842
KAPELES, Beno, Beitrage zur Statistik der Zigeuner in Oesterreich, 

în „Mittheilungen der Antropologischen Gesellschaft”, Wien, 
1891

KOGĂLNICEANU, M., Die Befreiung der Zigeuner von der Leibei-
genschaft, în „Romanische Revue”, anul VIII

LUKACSI, Cristoforus, Istoria armenilor din Ardeal, Viena, 1859
LUKACSI, Cristoforus, Descrierea stării actuale a poporului armean, 

St. Petersburg, 1831
LUKACSI, Cristoforus, Istoria, dogmele, tradiţiile şi Liturghia Bisericii 

Armene de Răsărit, Iaşi, 1874
MAKARIE, Istoria, St. Peterburg, 1889
MARIAN, S. Fl., Nunta la Români, Bucureşti, 1890
MELCHISEDEK, Inscripţiunile bisericilor armeneşti din Moldova, în 

„Analele Academiei Române”, Bucureşti, 1884
MELCHISEDEK, Cronica Huşilor, Bucureşti, 1869
MELCHISEDEK, Lipovenismul, Bucureşti, 1871
MELCHISEDEK, Notiţe istorice şi arheologice, Bucureşti, 1885
MIKLOSICH, F., Ursprung des Wortes Zigeuner, Wien, 1880
NEIGEBAUER, Principatele danubiene, Breslau, 1859
NEUMANN, C. Fr., Istoria emigrării a 40.000 de armeni, Lipsca, 1834 
NEUSCHOTZ, Moldauische Zigeuner-Silhuetten, Cernăuţi, 1886
ONCIUL, Isidor de, Fondul religionar gr. or. al Bucovinei, în „Candela”, 

nr. 11, Cernăuţi, 1889 



347

Etnii bucovinene

PAPADOPOL-CALIMACH, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, în 
„Analele Academiei Române”, Bucureşti, 1887

PAPADOPOL-CALIMACH, Dezrobirea ţăranilor în Moldova, în „Con-
vorbiri literare, anul XXI

PICHLER, Istoria separării bisericeşti, Munchen, 1865
POLEK, Dr., Dobândirea Bucovinei de către Austria, Cernăuţi, 1889
POTT, Dr., Die Zigeuner in Europa i. Asien, Halle, 1844
ROMSTORFER, Carl August, Clădirile monumentale din Bucovina, în 

„Ziarul Vienez” nr. 13-15, 1890
SCHWICKER, Dr., Die Zigeuner in Ungarn b. Siebenburgen, Wien u. 

Teschen, 1883  
SEVASTOS, Elena, Călătorii prin Ţara Românească, Iaşi, 1888
SILBERNAGEL, Constituirea tuturor bisericilor Orientului, Landshut, 

1865 
SIMIGINOVICI-STAUFE, Ludwig Adolf, Grupurile popoarelor Buco-

vinei, Cernăuţi, 1884
SION, George, Emanciparea Ţiganilor, în „Suveniri contimpurane”m 

Bucureşti, 1888
STATESCU, M., Încercări asupra originii Ţiganilor, Craiova, 1884
STRAHL, Th., Geschichte der Russischen Kirche, Halle, 1530
SULZER, Geschichte des transalpinischen Daciens, Wien, 1787
ŞAPOVA, A., Ruschii Rascol, Kazan, 1859 
ŞUŢU, Neculai, Notiţe statistice asupra Moldovei, Iaşi, 1852
TRUMPP, Dr. E., Die heutige Bevolkerung des Panjab, ihre Sitten und 

Gebrauche, Wien, 1872 
XENOPOL, A. D., Originea Argeşului după dl. Hăşdău, în „Arhiva 

Societăţii Ştiinţifice şi Literare”, nr. 1, Iaşi, 1889
XENOPOL, A. D., Istoria Românilor, Iaşi, 1899 
WETZER & WELTE, Lexicon bisericesc, Freiburg, 1882
WICKENHAUSER, Moldova, Viena, (I) 1862, (II) 1877
WICKENHAUSER, Coloniile germanedin Bucovina, Cernăuţi, 1887
WICKENHAUSER, Geschichte u. Urkunden des Klosters Solka, Cer-

năuţi, 1877
WISLOCKI, Dr., Vom wandernden Zigeunervolke, Hamburg, 1890



Dimitrie Dan

348

Cuprins 

Dimitrie Dan sau biruinţa asupra timpului ...........................................5

Armenii orientali în Bucovina...........................................................9

Prefaţă ................................................................................................13
Introducere .........................................................................................14
Istoria armenilor ortodocşi ai Bucovinei ............................................15
Particularităţile religioase şi moravurile armenilor ortodocşi  
ai Bucovinei .......................................................................................39
Monofizitismul în biserica armeană-orientală ...................................47
Moravurile şi obiceiurile profane ale ar menilor ortodocşi  
ai Bucovinei .......................................................................................61
Obiceiuri şi credinţe armene la naştere ..............................................65
Obiceiuri şi credinţe armene la nuntă ................................................74
Obiceiuri şi credinţe armene la înmormântare ...................................78

ANEXE ..............................................................................................80

Minas din Tokat: Cânt de jelire asupra armenilor din ţara Vlahilor ..80
Hronicul mărturisit al numelor armeneşti în Bucovina ......................96

Evreii din Bucovina ........................................................................125

Introducere .......................................................................................127



349

Etnii bucovinene

Imigrarea Evreilor în Bucovina şi sta tistica lor ...............................128
Fisionomía, portul şi ocupaţiunea Evreilor ......................................130
Afacerile de cult ale Evreilor bucovineni ........................................134
Obiceiuri şi datini evreieşti la naştere ..............................................137
Creşterea copiilor .............................................................................139
Datini şi credinţe evreieşti la nuntă ..................................................141
Datini şi credinţe evreieşti la moarte şi înmormântare ....................145
Datini şi credinţe evreieşti la diferite zile şi ocaziuni ......................150

ANEXE ............................................................................................162

Iulius Barasch: Evreii în Bucovina ..................................................162
Hronicul mărturisit al numelor evreieşti în Bucovina ......................166

Lipovenii din Bucovina ..................................................................191

Introducere .......................................................................................193
Istoria naşterii Rascolului sau a societăţilor religioase  
a Vechi-credincioşilor ......................................................................193
Imigrarea Lipovenilor în Bucovina ..................................................201
Lipovenii popişti (popovscina) ........................................................205
Lipovenii nepopişti (bezpopowscina) ..............................................219
Datinile, obiceiurile şi ocupaţiile Lipovenilor .................................222

ANEXE ............................................................................................229

Hronicul mărturisit al numelor lipoveneşti în Bucovina ..................229

Rutenii din Bucovina .....................................................................233

Prefaţă ..............................................................................................235
Starea culturală a Rutenilor ..............................................................236
Obiceiurile Rutenilor .......................................................................240



Dimitrie Dan

350

Obiceiurile Rutenilor la sărbători .....................................................245
Credinţe poporale rutene ..................................................................249
Mantica la poporul rutean ................................................................253
Naşterea şi moartea la Ruteni ..........................................................255
Înrudirea la Ruteni ...........................................................................258
Frăţia de cruce, cumetrii şi ospitalitatea la Ruteni ...........................259
Obiceiurile la nuntă şi dreptul căsătoriei la Ruteni ..........................260
Dreptul de familie la Ruteni .............................................................266
Dreptul de comerţ la Ruteni .............................................................267
Contravenţiunile şi crimele la Ruteni ..............................................269
Judecătorii la Ruteni ........................................................................270
Copilul la Ruteni ..............................................................................271
Iudaismul privit din punct de vedere rutean ....................................273
 Medicina poporală la Ruteni ...........................................................274
Proverbe rutene şi o liturghie cu vrăji ..............................................276

ANEXE ............................................................................................279

Hronicul mărturisit al numelor ruteneşti în Bucovina .....................279

Ţiganii din Bucovina ......................................................................301

Numirile Ţiganilor ...........................................................................303
Numele „Ţigan” şi cauza înjosirii poporului ţigănesc .....................306
Originea şi imigrarea Ţiganilor în Europa şi în Ţările Române ......308
Soarta Ţiganilor în Ţările Române .................................................. 311
Caracteristica şi ocupaţiunea Ţiganilor ............................................318

ANEXE ............................................................................................326

Hronicul mărturisit al numelor ţigăneşti în Bucovina ......................326

Bibliografia lui Dimitrie Dan ...........................................................345


