Tehnici de protecþie ºi eliberare

Prezenþa Fetei Pãdurii în existenþa cotidianã a bãrbaþilor ºi a tinerelor
mame, acþiunile ei, multe cu consecinþe grave pentru viaþa oamenilor, au
dus în mod firesc la formularea unor observaþii ºi la elaborarea unor
practici de protecþie ºi de eliberare. Varietatea lor este surprinzãtoare pentru o societate tradiþionalã, care tinde sã standardizeze practicile rituale,
sã stabileascã forme normate de rãspuns la evenimente exterioare. Aceastã
diversitate poate fi legatã de natura feluritã a acþiunilor agresive ale fiinþei
supranaturale, dar ºi de constatarea faptului cã unele dintre rãspunsurile
rituale nu ºi-au dovedit eficienþa. Pe lîngã o serie de practici ce se regãsesc
în forme mai mult sau mai puþin apropiate pe arii geografice mai întinse,
întîlnim consideraþii, recomandãri sau tehnici singulare, rãspunsuri individuale cu vãdit caracter experimental. Nu arareori eliberarea de sub acþiunea nefastã a Fetei Pãdurii se face prin apel la mai multe obiecte magice,
ca ºi cum unul singur n-ar fi suficient, dar ºi la îmbinarea de practici care
aparþin unor sisteme referenþiale diferite : magice ºi religioase, religioase
ºi seculare, magice ºi seculare, sau o combinare a celor trei.
Ritul este un însoþitor permanent al mitului. Riturile valideazã mitul,
îi confirmã autoritatea. În diversele naraþiuni despre Fata Pãdurii întîlnim
simultan rituri de eliberare ineficiente, pe care feciorul le îndeplineºte ºi
totuºi moare, dar ºi rituri de eliberare care dau rezultatele scontate, tînãrul izbutind sã scape de demonul feminin ºi sã-ºi continue viaþa. Putem
presupune cã aceste douã forme ilustreazã atitudini diferenþiate faþã de
fiinþa supranaturalã ºi provin din epoci istorice diferite. Într-o fazã arhaicã, omul se supunea fãrã cîrtire divinitãþii, admitea ca pe un lucru firesc
pedeapsa pentru o transgresare. Negocierea cu divinitatea – riturile de
eliberare încheiate cu bine – reprezintã o fazã relativ nouã în relaþia complexã dintre om ºi fiinþa supranaturalã. ªi mai recente sînt riturile care se
încheie cu prinderea ºi – posibil – pedepsirea Fetei Pãdurii pentru vãtã124

marea tînãrului. În naraþiunile recente, Fata Pãdurii este alungatã de la
stînã, bãtutã, omorîtã sau chiar arsã de vie [442]. În aceastã din urmã versiune, întîlnim un act punitiv similar celui aplicat în trecut omului de
cãtre fiinþa supranaturalã, victima fiind însã, de data aceasta, divinitatea
însãºi. Supravieþuirea în paralel, pînã în zilele noastre, a celor trei niveluri
istorice ale riturilor probeazã forþa de perpetuare, dar ºi dinamismul discursului mitic.
Experienþa îndelungatã a arãtat cã demonul feminin nu-i atacã pe toþi
în mod egal : are predilecþie pentru unii, în vreme ce alþii scapã neatinºi.
Cunoaºterea categoriilor vulnerabile ºi a celor imune devine importantã
pentru buna desfãºurare a vieþii. Pe baza constatãrii faptelor s-au formulat o seamã de enunþuri cu valoare generalã. Astfel, întîlnim afirmaþia cã
Fata Pãdurii se apropie de bãrbatul cãruia mamã-sa, copil fiind, i-a dat
þîþã despletitã fiind ori cu capul descoperit : « Zîcea cã cîn’ dã mama þîþî
la cocon cu capu gol atuncea are bai cu Fata Pãdurii. Acela cocon are
bai cu Fata Pãdurii. Zice cã nu-i bine a da la cocon þîþî cu capu gol, fãrã
pîndzãturã, ie. » [73b] ; « Zîce cã sã leagã Fata Pãdurii de aceia la care le
dã sã sugã mã-sa cînd îi despletitã. » [162] Interdicþia le priveºte nu numai
pe mamele bãieþilor, ci ºi pe ale fetelor, fiindcã, ajunsã la vîrsta relaþiilor
cu tinerii, fata hrãnitã astfel îl va « contamina » pe tînãrul pe care îl iubeºte
ºi îl va expune agresiunii : « Mama care i-o dat sã sugã la fatã, despletitã –
apoi fecioru care-o umblat dupã ie... o avut bai cu Fata Pãdurii. » [191] Obsedatã de relaþii sexuale nelegitime, Fata Pãdurii va fi interesatã de relaþia
cu tinerii nãscuþi ei înºiºi în urma unor legãturi de dragoste nesancþionate
legal. Aºa se face cã un copil din flori este predispus sã-i cadã victimã :
« ªi Fata Pãdurii îl drãgostea de feri-mã Doamne ! Cã nu ºtiu ce-o avut,
c-o fost fãcut din flori, ºtiþi ? ªi el tot unde s-o dus, aºa o zis, cã dacã eºti
fãcut din flori, Fata Pãdurii se-apropie de tine. » [337b]
Cîteva categorii de indivizi sînt apãrate de primejdia contactului cu
fiinþa supranaturalã. Printre acestea se aflã copilul nãscut la ºapte luni,
gemenii, bãrbaþii neputincioºi, solomonarii, vrãjitorii ºi vîrcolacii – fiinþe
considerate ca mai puþin virile sau dotate, la rîndul lor, cu puteri miraculoase : « ªi eu, ca copil mic, nãscut la ºapte luni, ºi de mine nu se lega
nimic, m-am dus la 12 amiazãþi, cînd fetele erau culcate la culcuº de flori. »
[142] ; « De gemeni nu sã leagã, nu ºtiu dipce, cã gemenii zîce cã sã apãrã
iei unu pã altu de orice nãcaz ºî de ei nu sã leagã. Hîm ! » [331] ; « ... da
nu i-o fãcut nimnic, cã el n-o fo ca tãþi oaminii, el n-o avut putere cãtã
femei. » [172] ; « ... n-o umblat la iel Fata Pãdurii, de ªolomînari nu sã
leagã. Aºa zîce. Nu. Nici de bosorcãi ºî de Vîrcolaci nu sã leagã, nu-i
poartã. » [329]
Îmbrãcãmintea poate oferi ºi ea siguranþã. Fata Pãdurii nu-i poate
face nimic bãrbatului care nu poartã haine cusute vineri : « ªi pe copiii
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aceia nu era cusut nimic de vinerea, aºa cã Fata Pãdurii nu a avut putere
sã-i poatã pune pe foc, cum i-ar fi fost voia. Dacã avea vreo împunsãturã fãcutã vinerea, cã demult nu se cosea vinerea, atunci erau ai ei. »
[287] Totuºi, atunci cînd cineva purta asemenea haine, putea îndepãrta
primejdia dezbrãcîndu-se ºi azvîrlind îmbrãcãmintea : « ... umblã Fata
Pãdurii ºi are treabã cu cine are cusute haine de vinerea, din duminicã
sau la sãrbãtori mari. Atunci hainele numai trebuie sã le iei de pe tine ºi
sã i le arunci, cã atunci se cam mai duce ºi te lasã. Dacã nu, te duce. » [319]
Protecþia împotriva acþiunilor Fetei Pãdurii ia forme diferite, în care
constantele sînt greu de izolat. Într-o serie întreagã de texte, Fata Pãdurii
însãºi dã instrucþiuni asupra modului în care oamenii se pot apãra de ea :
« — Dacã oi umbla, sã sie ai ºi leuºtean, pã mîne ºi sã mã loziþi cu mãtura pãrãsitã. » [133] Asemenea instrucþiuni, devenite cîntece, funcþioneazã
ca norme apotropaice. Ele sînt o componentã a medicinii populare :
« Num-acele de n-ar si, / Odolean ºi rotopascã, / Tãtã lume-ar si a noastã, /
Aiu ºi potivnicu / Acele ne rod capu. » [185] ; « Nu-i nimnic aºe de leac /
Ca floarea de curpãnac. » [189 ; vezi ºi 339d] Ion-Aurel Candrea citeazã
douã texte asemãnãtoare, atribuite Ielelor : « Dacã n-ar fi avrãmeasã, /
Muºeþel ºi împãrãteasã, / Odolean ºi leuºtean, / Usturoi de samulastrã, /
Toatã lumea ar fi a noastrã » (1944, p. 159). Fata Pãdurii a preluat, în nordul Transilvaniei, caracteristicile, acþiunile ºi formele de manifestare ale
mai tuturor celorlalte reprezentãri mitologice malefice, ceea ce explicã
faptul cã aici textele îi sînt atribuite ei.
O modalitate de a asigura protecþie împotriva tuturor forþelor supranaturale care pot provoca rãul a fost consemnatã de Ion Muºlea în cursul
unei cercetãri din anii ’20 ai secolului trecut. Potrivit informaþiei furnizate
de el, cel care izbutea sã obþinã foc viu – sã facã foc frecînd trei bucãþi
de lemn – reuºea sã se apere împotriva tuturor primejdiilor, iar focul era
pãstrat cu cea mai mare grijã ºi perpetuat peste generaþii [432]. Pornind
de la constatãrile lui Jacob Grimm din studiul lui asupra mitologiei germane, Frazer (1981, vol. II, 269) conchide ºi el cã, în anumite împrejurãri
(sãrbãtori, momente de crizã, de necesitate – molime, epidemii etc.)
focurile, pentru a fi de ajutor, trebuiau sã fie generate prin frecarea a
douã lemne : « Dar ceea ce ne încredinþeazã aproapte cã acesta a fost
cîndva unicul mod de a aprinde focul la aceste sãrbãtori periodice este
analogia cu focurile impuse de circumstanþe (need-fires). Focurile de circumstanþã nu sînt aprinse la date fixe, ci provocate de situaþii de crizã,
mai ales de izbucnirea unei molime, cînd vitele sînt mînate prin foc,
întocmai cum sînt mînate uneori prin focurile aprinse în timpul solstiþiului de varã. »
Cele mai multe practici cu funcþie preventivã sînt reacþii individuale.
Unele conþin acte întîlnite în alte practici magice : « Eu am meºteºugu
mneu, cã ea n-are putere pã mine. Unde tunã din cer înt’-oarece claie de
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orz, o de grîu, apoi claia arde ; apoi ce rãmîne, apoi ia nouãdzãci de grãunþe ºî le poartã la tine ºî tãmîie care e slujîtã de nouã ori în beserecã.
Apoi acele le poartã în jeb la tine ºî ºohan n-are putere Fata Pãdurii pã
tine. » [34b] ; « ... trebe sã iei ai de vîrfuri, nouã grãunþe de ai, nouã de
chiperi ºi nouã de tãmîie slujitã ºi sã le porþi în cheptari într-o pungã la
grumaz. ªi atunci nu s-o putut apropie de cine îl purta Fata Pãdurii. »
[232] ; « Bãrbaþii care se temeau de ea îºi luau brîu roºu, cã dacã aveau
brîu roºu pe lîngã ei, nu se putea apropia Fata Pãdurii ºi nu se atingea
de ei. » [293] ; « Bãrbaþii trebuiau sã aibã frînghie-mpletitã de tei, cã atunci,
dacã purtau din aceea, nu le putea face nimic Fata Pãdurii. » [314] ; « Dar
el, atuncea, ºi-o luat un brãcinar : zice cã l-o legat cu nouã noduri. O
fãcut nouã noduri ºi s-o legat, aºa, cu un fel de aþucã ºi ea, atunci, nu s-o
putut apropia. » [339h] ; « Dacã te întîlneºti cu Fata Pãdurii ºi vrea sã te
atace, loveºte-o tu mai întîi, dar cu mîna stîngã, pentru cã dacã o loveºti
cu dreapta, Fata Pãdurii îþi ia toate puterile ºi te omoarã. » [347] ; « Bãrbaþii
nu dãdeau cureaua de pe ei ºi pieptenele ca sã nu le ia puterile. » [426]
Eliberarea de sub influenþa Fetei Pãdurii devine necesarã dupã ce
agresiunea a fost deja sãvîrºitã, iar consecinþele ei sînt vizibile. În acest
scop se recurge la diverse practici magice, religioase sau seculare, ponderea practicilor magice fiind cea mai mare.
Pãcurarul care nu descoperã cã femeia care-l viziteazã nu este iubita lui, ci Fata Pãdurii este pedepsit, bãtut, aruncat în prãpãstii, purtat în
zbor. Dupã aceastã întîmplare, el apeleazã la bãtrîne specializate, capabile sã elimine posibilitatea producerii unor incidente similare.
Apelul la usturoi, piper, boabe de grîu, coajã de tei, rostopascã, potcoave de cal, cuþit, leuºtean, precum ºi la alte plante ºi obiecte este un
element al culturii magice, iar respectivele accesorii sînt folosite ºi în alte
împrejurãri, ºi nu numai de cãtre români.
Ion-Aurel Candrea semnaleazã virtuþile apotropaice ale usturoiului în
diferite culturi europene : « Se înnoadã sau se coase un cãþel de usturoi
la o pãnglicuþã roºie, sau se atîrnã de un fir ºi se pune la gîtul sau la scufiþa copilului. Usturoiul, prin mirosul lui pãtrunzãtor, era socotit, din timpurile cele mai vechi, ºi e considerat ºi astãzi, ca cel mai bun mijloc de
a alunga duhurile rele. Îl gãsim întrebuinþat, în acest scop, la perºi ºi asirieni, la egipteni, la greci ºi la romani, iar în ziua de astãzi, pe lîngã aromâni ºi toate popoarele balcanice, are aceeaºi întrebuinþare la slavi, la
unguri ºi la þigani, la popoarele romanice din Apus ºi la cele de rasã germanicã. Albanezii, care atribuie usturoiului aceeaºi virtute apotropaicã,
dacã se întîmplã ca cineva sã laude un copil sau o vitã, ori altceva, îl
scuipã pe cel ameninþat de a fi deocheat, adãugînd vorba : „usturoi !“ Tot
astfel, mamele din Grecia, cînd aud cã li se laudã peste mãsurã copiii,
de teamã sã nu-i deoache, ºoptesc cuvîntul „skordo !“, „usturoi“. La fel
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se feresc italienii de deochi, exclamînd cuvîntul : „aglio !“ ªi în Silezia se
strigã imediat „Knoblauch ! Knoblauch !“, cînd se laudã un copil. Aºa ºi
la noi în Bucovina, cînd cascã cineva ºi-i e teama cã a fost deocheat, zice
imediat „Usturoi între ochi, Sã nu mã deochi !“ În Transilvania se întrebuinþeazã ca amulet un sãculeþ, în care se pun trei fire de usturoi, trei de
piper, trei de grîu de primãvarã, trei de grîu de toamnã, trei boabe de
tãmîie, trei de sare, trei fãrîmiþe de pîine ºi trei bucãþele din „casa“ copilului » (p. 202). Cãpãþîni de usturoi se mai pun în cuibul gãinilor, ca sã le
apere de tunet. Aromânii cred cã, mîncînd usturoi, îºi curãþã sîngele. Dintr-o
povestire publicatã de M. Lupescu (Revista Ion Creangã, IV, p. 76 ºi urm.)
aflãm cã ciobanul moldovean ameninþat de Holerã afirmã cã nu se teme,
« c-am sã mãnînc usturoi ºi bucate chipãrate, ºi s-a dus Holera dracului ».
Usturoiul apãrã, de asemenea, împotriva strigoiului. Gh.F. Ceauºianu dã
ºi el numeroase exemple care ilustreazã valoarea usturoiului ca protector împotriva duhurilor rele : « La Rusalii, trebuie sã porþi usturoi la brîu,
ba chiar ºi la pãlãrie (în Vîlcea ºi la ureche), ca sã nu te „ia din Rusalii“.
În Vîlcea, usturoiul de la Rusalii se pune pe ferestre, pentru a feri casele de duhurile rele. Românii din ªchei cred cã primãvara umblã Ielele ºi
de aceea copiii umblã cu usturoi la ei, sau cresteazã grãuntele (de usturoi)
la cap ºi se freacã cu el pe frunte, pe barbã, pe buci ºi apoi ºi-l pun în
cãciulã ºi cãciula o pun în cap. Dacã omul are usturoi la el, Ielele nu se
ating de el. Usturoiul este bun ºi pentru alungarea diferitelor boli, care
sînt socotite ca duhuri rele, necurate, de cãtre toate popoarele. Aºa, la români, usturoiul se întrebuinþeazã în descîntecul de Izdat, de Brîncã, de
Muma-Pãdurii, de apucate º. a. Tot la români, se obiºnuieºte a se pune
seara usturoi pe fereastrã, pentru a se îndepãrta duhurile necurate »
(2001, p. 204). Întrebuinþãri similare pot fi gãsite pentru fiecare din plantele ºi obiectele care apar în recuzita magicã asociatã cu Fata Pãdurii.
În legendele mitologice pe care le discutãm, un cãprar purtat de
fiinþa supranaturalã se dã cu usturoi pe umãr : « Am avut ai în mîneca
gubii, ca sã nu sã apropcie fata pãdurii de mine. Apoi iarã grãii cãtã iel
ºî am scos aiul ºî l-am frecat cu ai, pã umãr ºî atunci o început a sufla
on vînt ºi iera sã pcice iel pã foc. » [41] Ciobanului care a identificat în
Maria, iubita lui, pe Fata Pãdurii ºi care este gãsit bãtut i se aduce o
cununã de usturoi : « Orice prieteni i-o adus o cununã de ai din vîrfuri,
i-o pus-o printre degetele de la picioare, l-o urcat în car ºi l-o dus acasã. »
[127] Usturoiul, în combinaþie cu semnul crucii, asigurã o protecþie dublã :
« Dacã îþi faci cruce, zice cã fuge de tine ºi dacã ai ai la tine încã-i ºi mai
bine, cã fuge de tine dacã ai ai. » [253b]
O funcþie identicã o îndeplineºte leuºteanul : « Amu, ca sã scape de
ie ºi-o dus leuºtean la colibã ºi-o pus roatã. » [119] Acelaºi Candrea menþioneazã obiceiul ca femeile sã cultive leuºtean la ferestre, ca sã împiedice duhurile rele sã se apropie de casã (Candrea, 1944, p. 159).
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Interdicþia de a vorbi este o recomandare întîlnitã în diverse practici
magice ºi în medicina popularã. Mircea Eliade face referire la interdicþia
de a vorbi în riturile de iniþiere ale bãrbaþilor (1958, pp. 15-16) : « Interdicþia de a vorbi se poate supune aceleiaºi duble interpretãri : ca moarte
ºi ca întoarcere la prima copilãrie. Neofitul este fie mort, fie abia nãscut –
mai exact, el este în curs de a se naºte. » Tãcerea, incapacitatea de a vorbi
îl scoate pe om de sub influenþa nefastã a fiinþei supranaturale : « N-o cutedzat sã grãiascã cu ie. ªî dacã n-o grãit, l-o lãsat ºî s-o dus ea în lumea
iei. » [9a] ; « — Ai grijã, mãi bãiete, sã nu vorbeºti cu nime. Orice þi-or
aduce, nu vorbi. Cã pe mine de cînd am fost de 18 ani m-o adus aici.
Nu vorbi, cã te-or duce înapoi. » [132]
Tãcerea, combinatã cu elemente de rit religios, sporeºte ºansa de
reuºitã : « Du-aceea ii n-o zîs nimicã unu cãtã altu, o tãcut mulc, cum a
ºi, º-o fãcu cruce numa. Cu mîna, ºî unu o avut o carte de rugãciuni, ºi
o scuos cartia ºi-o cetit. ... ªi iei n-o zis nimicã, o stat acolo ca morþ, ca
îngheþaþ. » [43] Ion-Aurel Candrea (1944) semnaleazã ºi el cã persoana care
vrea sã scape de negi trebuie sã se frece cu un ciolan de gãsit fãrã sã
scoatã o vorbã (p. 30) ; cea care se duce sã aducã apã neînceputã pentru descîntat nu are voie sã vorbeascã (p. 376), ºi nici cel care doreºte sã
vindece un bãrbat de epilepsie ºi se duce sã transfere boala de la om la
un copac (p. 387).
Un obiect magic cu virtuþi apotropaice este brãcinarul. El protejeazã,
dar este ºi un mijloc de a scãpa de Fata Pãdurii. Faptul cã este întîlnit în
întreaga arie de circulaþie a legendelor mitologice cu acest subiect nu
eliminã diversitatea de modalitãþi prin care este procurat, confecþionat ºi
utilizat. Un cioban este învãþat sã-ºi facã o cingãtoare din brîuri lãsate
deoparte de femei : « Orece pãcurari l-o învãþat sã ieie nouã brãcinare din
nouã gatii pãrãsîte de la vãduve ºi s-o lege ºi aºe o scãpat apoi de ie. »
[103]. Brãcinarul poate fi fãcut ºi din alte materiale : din tei care creºte
între hotare, laolaltã cu plante de leac : « ... ca sã scape de ie, trebe sã
poarte în gatii brãcinari de tei luat dintre hotare, odolean ºi iarbã de avrãmeascã. » [175b] ; sau din tei, împreunã cu usturoi ºi rostopascã : « Atunci
baba, meºterã în a face vrãjuri, numai cã a ºi luat ºi fãcut brãcinar de tei,
cã a belit tei, coajã de tei, i-a pus ai de vîrfuri ºi rostopascã. ªi le-a pus
toate hucurel la brîu. » [292] ; dar ºi din coajã de tei ºi însoþit de o cãmaºã
þesutã ºi cusutã de un grup de femei într-o singurã noapte, dupã modelul cãmãºii Ciumii : « ªi-atunci o femeie bãtrînã a spus cã trebuie sã-i facã
brãcinari din cuajã de tei ºi o cãmaºã pe care sã o tuarcã nouã vãduve,
din in, într-o searã, s-o ºi tuarcã ºi s-o ºi þeasã ºi s-o ºi cuasã. Pînza. Nouã
vãduve. ªi dupã ce va îmbrãca, va scãpa de ia. ª-a scãpat. A fãcut asta
ºi-a scãpat de Fata Pãdurii. Pînã atunci sã þinea dupã iel. » [151a] Ameninþarea cu brãcinarul este suficientã pentru a pune pe fugã demonul feminin : « ... º-api-o luat brãcinariu di pîn gate... di pîn gate, ºtii ii cã ce fel
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i-aceie. ª-apãi în o-ntins mîna cu brãcinariu s-o lege, atuncea ie o fugit
di pã om. » [46a] ªi mai bine este sã izbuteºti sau mãcar sã încerci s-o
prinzi : « Pãcurarii i-au spus cã dac-a zini sã nu mai iasã dupã ea afarã,
fã’ s-o cheme lîngã el ºi cînd s-a pune lîngã el sã scoatã brãcinaru din
gatii ºi s-o lege peste mijloc. » [117] ; « — Mãi, dacã mai vine la tine, atunci
tu te dezbrãcinã, scoate brãcinarul din gatii, prinde-o ºi o leagã cu brãcinarul. Ea se va duce atunci ºi pînã-i lumea altu nu va mai veni sã te necãjeascã. » [217] Acelaºi rezultat se obþine dacã ciobanul, în loc sã o lege pe
Fata Pãdurii, se leagã el însuºi de stîlpii colibei, aºa cum s-a legat Ulise
de catargul corabiei : « Ca sã nu-l mai poatã duce pe pãcurari, l-a învãþat
cineva sã-l lege de furca colibii cu brãcinar, cã atunci nu are putere sã-l
ducã. ªi Fata Pãdurii a venit, dar ceilalþi pãcurari l-au legat ºi nu l-a putut
duce, dar le-a îmburdat pe acolo toate hucurel ºi s-a dus. » [298a] Iar
acolo unde brãcinarul singur nu este considerat suficient, acesta este întrebuinþat împreunã cu potcoave de cal puse în cruce ºi însoþit de rugãciunea unui preot : « — Atunci na brãcinarul ºi cînd vei vedea-o cã vine la
tine, fuga o leagã cu brãcinarul de comarnic. ªi îþi mai dau potcoave de
cal ºi le pune în cruciº, ca sã nu mai aibã putere sã vinã. ... — Du-te ºi
la popã sã ceteascã pe tine, cã apoi te vei simþi mai bine. Apoi s-a dus
la un popã ºi i-a cetit, dar tot sãnãtos n-a mai fost el la cap. » [309]
Riturile de eliberare sînt practicate de femei specializate. Descîntatul
este o practicã-standard la care se recurge în împrejurãri dintre cele mai
diverse, cu atît mai mult în situaþii de o asemenea gravitate : « Bunica o
fugit dupã sora ei ºi o zinit ºi i-o desfãcut... » [194] Perceput ca insuficient
atunci cînd este spus de o singurã persoanã, descîntecul necesitã mai
mulþi actanþi. Cîteodatã se face apel la un grup de descîntãtoare ºi, de
asemenea, la intervenþia preotului : « Apoi mama lui s-a apucat ºi a chemat ea nouã vãduve, cum ºtia ea. ªi ele au descîntat ºi cetit cum ºtiau
ele. Ba s-a mai dus ºi la preot ºi i-a spus ce a pãþit feciorul ei. ªi a cetit
ºi s-a rugat ºi el. » [218] Pentru a putea fi urmãrite îndeaproape miºcãrile
tînãrului, acesta este legat cu un fir de aþã : « Alta iarãºi pãþeºte cîte cu un
ficior º-api zice cã trebe sã-i leje un hir care vine di la iel, sã-i leje un hir
de care vine de la iel, sã-i leje un hir pînã un’e mere iel. ª-api ieu nu ºtiu
cum descîntã. » [355]
În situaþii extreme se recurge la înscenarea morþii tînãrului care a
cãzut victimã fiinþei supranaturale. În acest scop este simulatã spînzurarea sau arderea pe rug. Moartea simbolicã urmãreºte sã o convingã pe
Fata Pãdurii cã bãrbatul pe care îl agreseazã a încetat sã existe, iar atacul
nu mai are obiect. Înscenarea porneºte de la ideea – întîlnitã frecvent în
textele mitologice – cã agresorul nu este capabil sã deosebeascã simulacrul de actul real, pastiºa de original, putînd fi astfel uºor amãgit. Ciobanul agresat apeleazã – uneori direct, dar cel mai adesea prin intermediul
mamei sale – la o bãtrînã cãreia îi sînt prezentate faptele. În funcþie de
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gravitatea situaþiei, ea poate decide sã simuleze aruncarea în foc : « ªi
batãr ce-au fãcut, n-a mai putut scãpa de ea. ªi s-a dus la o babã care a
fãcut un foc bun în cuptor ºi l-a luat pe el, ca ºi cum l-ar fi aruncat pe
foc. » [312] La acelaºi tratament este supus un pãcurar dupã ce a epuizat
toate celelalte tentative de vindecare (doctorul ºi descîntecul în pãdure) :
« ªi atunci au prins ºi i-au luat din urmã lut ºi apoi atîta i-au descîntat
peste tot ºi prin pãdure, pe unde a arãtat cã l-a dus ºi cine ºtie cît au
descîntat. Dupã aceea au fãcut foc în cuptor, au tras jar ºi l-au bãgat
acolo ca sã îl ardã. Aºa ºtiau ele. Dupã ce s-a îngãduit focul, l-au bãgat
în cuptor, cît era el de harnic, adicã solid, aºa. ªi nu ºtiu cîte au vrãjit ele
acolo ºi cîte au zis. » [183a]
Moartea simbolicã echivaleazã, deopotrivã din punctul de vedere al
celor care sãvîrºesc practica ºi din cel al pacientului, cu moartea urmatã
de o nouã naºtere. Tînãrul asistã la propria lui naºtere, este martorul unui
început de viaþã a cãrei genezã are loc sub semnul puritãþii. Dar bãrbatul
trecut prin acest proces nu este numai pur, ci ºi cãlit, însuºiri pe care le
moºteneºte de la foc, sursã a vieþii. Cel care trece prin aceastã experienþã
are temeiuri sã considere cã relaþia cu fiinþa mitologicã aparþine trecutului, ea nu mai poate avea influenþã asupra lui. Actul morþii ºi naºterii prin
ardere este, în multe privinþe, asemãnãtor celui la care recurge Demeter
care, dorind sã-i dãruiascã nemurirea lui Demophon, fiul regelui Celeos
la care ceruse gãzduire, îl bagã într-un cuptor încins.
Simularea morþii prin spînzurare este o altã practicã extremã : « ... pe
la miezul nopþii a venit la fereastrã Fata Pãdurii. Atunci vrãjitoarea l-a
spînzurat pe Andraº de picioare, cu capul în jos. » [40] ; « Cînd o vãzut
femeia ceia bãtrînã... cã o plecat Fata Pãdurii din casã, atunci s-o dat º-o
luat un lanþ ºi l-o legat de grindã ºi l-o spînzurat pe Vasalie de pchiciore.
ªi cu capu-n gios. Da’ iel s-agiungã cu mînurile-n pãmînt, ca sã nu morã.
ªi femeia... o ieºît afarã º-a-nceput a se vãieta aºa, a sã cînta morþãºte. » [98] ;
« Babele din sat s-o gîndit cum sã-l scape de ie. Înt-o sarã l-o spînzurat
de grindã de pticoare, cu capu-n jos. Fata Pãdurii o vinit la el, la fereastã.
Babele atunci o strîgat cãtã ie : — Ce îmbli dupã el, nu vezi cã-i mort ?
Atunci ie o început sã se cînte. » [100] ; « ªi a zis cã vrãjitoarea l-a legat
de meºter-grindã, cum au casele þãrãneºti, grinda care merge peste toatã
casa, peste celelalte grinzi ºi apoi l-a bãtut cu mãtura pãrãsitã, dupã ce l-a
legat cu picioarele-n jos ºi dupã ce i-a dat o cãmaºã femeiascã pe el. » [168]
Moartea prin simularea spînzurãrii este însoþitã de ritualuri specifice
momentului morþii. Bocetul în afara casei, care înºtiinþeazã comunitatea
satului cã un membru al ei s-a sfîrºit din viaþã, are menirea s-o informeze
de data aceasta pe Fata Pãdurii cã tînãrul pe care îl agreseazã a murit.
Ca ºi în alte împrejurãri, aceasta acceptã informaþia fãrã sã verifice adevãrul ei ºi se depãrteazã. Dupã cum însuºi faptul cã tînãrul este spînzurat de picioare nu pare sã-i atragã atenþia ca fiind lipsit de sens.
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Dacã aceste douã manifestãri publice sînt destinate informãrii Fetei
Pãdurii, bãtutul cu mãtura pãrãsitã urmãreºte îndepãrtarea bolii rezultate
din contactul cu demonul feminin. Mãtura pãrãsitã, ca ºi alte obiecte de
gãsit sau de furat, reprezintã un instrument eficace împotriva forþelor rãului : « Uncheºul nu a fost venit, cum umbla la fete la Valea Stejarului.
Dupã aceea l-a bãtut cu mãtura pãrãsitã ºi a scãpat de Fata Pãdurii ºi de
Omul Nopþii. » [304] Ea face parte din inventarul magic ºi este folosit în
împrejurãri diverse cu aceeaºi funcþie, de îndepãrtare a bolii, bubelor sau
a oricãrui rãu infiltrat fãrã ºtiinþa omului în corpul lui.
Imprecaþia, blestemul, ameninþarea adresate forþei malefice sînt mijloace importante de asigurare a protecþiei în faþa demonului. Practica este
întîlnitã frecvent în descîntece. Cum boala este un demon care pãtrunde
nechemat ºi nedorit în organismul unui individ, el trebuie convins sã
pãrãseascã trupul în care a intrat. Se recurge în acest scop la ameninþãri.
Insulta transferã tensiunea din planul acþiunii în planul cuvîntului. În
multe privinþe ea se aseamãnã cu toate celelalte tipuri de formule al cãror
rost este îndepãrtarea rãului cu ajutorul cuvîntului. Antropologia culturalã (de pildã, Labov º. a.) a tratat injuria din aceastã perspectivã, ajungînd
la concluzii asemãnãtoare. Acelaºi model este indentificabil în tehnicile
de eliberare de Fata Pãdurii : « Da bãtrînu di colo : — Ptiu, ucigã-te sfînta
cruce. D-apã dupã ce-i vinit tu pîntre oamini zî p-amneai ? Nu þî ruºîne ?,
ice. Tu curvã ! Tu rãutate ! Odatã s-o fãcut on vînt ºî i-aºa o-nvîrtit fajii
de-olaltã tãz hucu ºî s-o dus. » [44] ; « ªi atunci i-a spus oarecine cã nu
mai are de fãcut nimic decît ca sã ia lodînc de la tiarã ºi din acela sã facã
o funie, ca s-o poatã s-o þîpe peste mînã, s-o lege de furca colibii ºi acolo
s-o þinã pînã a rãsãri soarele ºi s-o gioare ºi s-o blesteme. » [252] ; « — Mãi
Gheo ! Mãi Gheo ! Deschide uºa, mãi Gheo ! A strigat Fata Pãdurii cît o
þinea gura. Atunci moaºa mea a zis : — Du-te-n stani ºi prin codrii cei pustii, cã scot brãcinarul din poale ºi te leg. ªi i-a mai zis fel de fel de vorbe
murdare la ea. ªi tot zicea : — Du-te, du-te-n codrii cei pustii ! Prin
pãduri neumblate... El n-a vorbit, cã tãcea ca porcul în cucuruz ºi tremura ca varga de spaimã. Atunci iarãºi moaºa a zis : — Meri ! Meri ! Meri
de aici ! Meri ! Meri în stani ºi în codrii pustii ! » [275] ; « Cînd o vãd oamenii, strigã urît la ea : — Batã-te focu ! Mãnînci-te para focului ! Tu
scroafã, du-te hãpt ºi ne lasã-n pace. O alungau. ... [277] ; « Dacã a vãzut
cã nu-i poate face nimic, s-a pus stãpînul sã o ocãrascã în fel ºi chip. ªi
atunci s-a pornit un vînt de gîndeai cã toatã lumea sã surupé. ªi atunci
s-a dus de la el ºi l-a lãsat. » [282] ; « Cîtãva vreme s-o dus ie (mama
feciorului – n. n.). S-o dus ie. O vinit Fata Pãdurii. S-o bãgat acolo : — Unde
ieºi Ioane ? Scumpu meu, unde ieºi ? — Eee, futu-þ norocu tãu, amu,
Fatã. Ia, hai aiº, cã dacã te-oi, nu pot sã spun ... icea. Ce-oi io pã tine.
Ia, ai, futu-þ norocu tãu, ai la mine. Dac-o mãrs, o prins, i-o sucit pãru
rotã ºî l-o legat aici. ª-o luat o techeneauã º-o pus-o-n techeneauã. ª-o
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bosconit. O spus nu ºtiu ce, asta nu pot sã spui, nu ºtiu cã cum o zîce
baba º-o pus-o-n techeneauã ºî s-o dus pã parîu Haldãului. Tã zgherîn’
ºî þîpotin’, de Dumnezeu nu lese. U-o mînat bãtrîna cu boscoane. Baba
feciorului. » [382a] Injuria, ameninþarea îºi dovedesc cu regularitate eficacitatea. Fata Pãdurii este incapabilã sã rãspundã. Ea se retrage, singurul indiciu al frustrãrii sale fiind stîrnirea unui vînt nãprasnic.
În afara practicilor de eliberare manifestate pe arii mai întinse, o seamã de rãspunsuri apar ca reacþii personale. Nu este deloc exclus ca unele
tehnici atestate în textele mitologice sã fi cunoscut o rãspîndire mai largã
în trecut, dupã cum nu trebuie neglijatã nici ipoteza ca unele practici aparþinînd altor forme de magie sã fi fost preluate ºi încorporate în riturile de
eliberare de sub influenþa Fetei Pãdurii. Abandonarea hainelor poate fi
asociatã, ca procedeu magic, cu schimbarea identitãþii prin ardere sau
spînzurare : « S-o îmbrãcat în haine nouã, ãlea le-o þîpat tãte care o fost
cu iele atunci cînd o fost cu jîdolca, cu Fata-Pãdurii. ªî s-o dus la staul
înapoi, ºi cu hainele vechi în braþã ºî le-o pus pe-o ciuturcã, de-o lature
de colibã, de foc. ªî apoi s-o dus ºî s-o culcat între oi. ªî apoi o ºî vãzut
la colibã cã ghine Fata-Pãdurii ºî coatã în colibã, pã la unu capãt ºî s-o
dus pe de cea lature, o vãdzut cã nu-i nimic. Dup-aceea ea s-o întors pã
lîngã colibã ºî s-o dus în cea lature, cãtã ciuturcã, unde-o pus hainele. O
prins a se cînta ºî odatã s-o dus cãtã ciuturcã ºî o luat în braþã ºî s-o dus
cîntîndu-sã. ªî apoi cu-atîta iel o rãmas. C-amu l-ar hi dus pã iel. » [5]
Substituirea bãrbatului cu o momîie aparþine aceleiaºi clase de procedee :
« ªi ca sã scape, mi-a povestit ce trebuie a face. Trebuie sã iei hainele de
pe omul care îl iubeºte ºi îl drãgosteºte ºi a face din ele un om, aºa cum
se face la Boboteazã, aºa, de paie, ºi a trage toate hainele pe el. ªi omul
acela trebuie dus la o cruce de cãrare ºi pus acolo. ªi trebuie sã meargã
acolo ºi doi oameni ºi sã se uite la omul acela. Trebuie sã meargã omul
acela pe care îl ibde ºi încã unul, cã dacã stau acolo doi, ea nu are putere. Aºa dacã face, scapã, nu mai zine la el, îl frãmîntã ºi se duce, cã ea
îl frãmîntã pe omul de paie ºi apoi se duce ºi îl lasã. » [215a] Practica a
fost semnalatã de Frazer (1981, vol. II, p. 84) : « ... nu este neobiºnuitã
practica de a etala momîi pentru a abate atenþia demonilor de la oameni.
De exemplu, atunci cînt bîntuie o epidemie, unii dintre daiacii din Borneo
pun la uºi figuri de lemn, în speranþa cã spiritele rele ale molimei se vor
lãsa pãcãlite, luînd cu ele acele reprezentãri în locul oamenilor. » Frazer
îºi susþine punctul de vedere cu cîteva alte exemple (1981, vol. I, p. 326 ;
vol. II, p. 138) : « Populaþia Minahassa di Sulawesi transportã cîteodatã un
bolnav într-o casã strãinã, lãsînd pe patul lui o momîie fãcutã dintr-o
pernã ºi niºte haine. Se presupune cã demonul are sã ia din greºealã manechinul în locul bolnavului, care astfel se va însãnãtoºi. [...] De asemenea,
în Burma se crede cã un bolnav se vindecã dacã o reprezentare a acestuia este pusã într-un mic sicriu ºi înmormîntatã. » Devierea atenþiei cãtre
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un obiect care aparþine unui om este un mijloc de a-l proteja pe cel bolnav sau aflat în primejdie. Obiceiul este întîlnit la noi în medicina popularã. Kádár József citeazã un asemenea caz (2005, p. 79) : « În satul
Corneºti românii vindecã bolnavii de friguri în felul urmãtor : aruncã cãmaºa bolnavului pe acoperiºul casei ºi se lasã acolo vreme de ºapte zile
ºi ºapte nopþi. Pentru aceasta se foloseºte cãmaºa care a fost pe trupul
omului atunci cînd s-a îmbolnãvit. Se crede cã boala cautã cãmaºa în
care a intrat prima datã, iar bolnavul scapã de ea. »
Observaþia cã Fata Pãdurii nu are putere sã acþioneze decît pînã la
cîntatul cocoºilor face parte dintr-o serie de caracteristici întîlnite ºi la alte
fiinþe supranaturale malefice : « ... dimineaþa au cîntat cocoºii ºi apoi n-a
mai avut nici o putere, nici pic de putere sã mai facã ceva. ªi atunci m-a
lãsat ºi m-am trezit. » [262b]
Diversitatea acestor practici dovedeºte însemnãtatea pe care au avut-o
ºi, în parte, o mai au în relaþia individului cu forþa mitologicã în lumea
satului tradiþional : « Odatã º-o-ntors opincile, o pus gurgoaiele la cãlcîie
ºî cãlcîiu la degete. ªî cînd o ieºit, s-o-ncãlþat ca sã nu poate me[rge] pe
urma lui. ª-o zinit acasã. » [10] ; « Apoi s-a dus mã-sa la babele care ºtiau
vrãjuri ca sã îl scape ºi pe la popii brazilor13. ªi au cetit pe el. ªi amu îi
cu boalã de atunci. » [211] ; « El atunci ºi-a amintit de vorbele femeilor bãtrîne, care spuneau cã dacã þi se întîmplã ceva, trebuie sã atingi un cuþit.
Cu mare greutate ºi-a dus mîna la curea, unde-i era cuþitul ºi cum l-a
atins, fata s-a ridicat de pe el ºi a fugit. » [343] ; « Dacã o vez, mai bine-i
dã un dãrab de pitã. Tãdeauna cînd îþ pui merinde, pune mai mult ºi de
i vide, taie-i on corn de pitã ºi dã-i acolo. Cã nu mai are bai cu tine. » [461] ;
« Omul trebuia s-o înconjure (de trei ori) ca sã scape de ea ; altfel nu mai
putea scãpa de ea. » [470]
Tehnicile religioase de eliberare însoþesc ºi dubleazã tehnicile magice. Apelul la Dumnezeu nu este primul gînd al celui care doreºte sã scape
de Fata Pãdurii, ci mai degrabã un gînd secund. Posibilitatea de a se adresa Celui de Sus pentru a primi ajutor îi vine în minte într-un moment de
panicã, atunci cînd vede cã nu mai existã scãpare. Practicile religioase le-au
însoþit probabil dintotdeauna, într-o formã sau alta, pe cele magice. Orice
discuþie asupra prioritãþii în timp a unora faþã de celelalte ar fi superfluã.
Singura observaþie care se impune este cã tehnicile magice de eliberare
prezintã o varietate de forme incomparabil mai mare decît a celor religioase, care, de altfel, tind sã le însoþeascã pe cele magice mai degrabã decît
sã fie singurul mijloc la care se apeleazã.
13

Popii brazilor la care se referã naraþiunea sînt, potrivit tradiþiei locale, fraþii
minoriþi ai Bisericii Sf. Anton din Bicsad, bisericã înconjuratã de brazi. Cãlugãrii
mãnãstirii minorite, prin viaþa pe care o duceau, erau socotiþi oameni sfinþi, a cãror
rugãciune era bine primitã de Dumnezeu.
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Semnul crucii, uneori fãcut cu limba în cerul gurii alungã duhul
necurat : « Mi-am adus aminte de bãtrîni, de pãrinþî miei ºi mi-am fãcu’
cruce aºã, numa tatãlui º-a fiului, mai mult n-am vãzut, nu ºtiu ce s-a
fãcut. Batãr mni-o pcherit dinaintea uochilor. » [69b] ; « Pã noaptea, numa
vine coale dupã foc ºi dã cu jaru pã el. Da nici cruce nu ºi-o putut face
de spaimã, numa cu limba ºi-o fãcut ºi s-o depãrtatu-sã. » [268 ; vezi ºi
299, 333, 337b] Cînd semnul crucii ca atare nu pare a fi eficace, este chematã în ajutor divinitatea supremã (prin invocare, rugãciune, stropire cu
aghiasmã, lecturã dintr-o carte sfîntã sau prin mers la bisericã ºi la preot) :
« Iel o avut iepistole14 omu-acela, boar iera la boi º-o citit iepistolia ºî ie
o mãrs pîn ocol, c-apã dupã ce l-o luat o strîgat cã : — Du-te, curvã, du-te,
º-o cetit în iepistolie ºî nu se pute apropchia apã sã-l ieie de colo. » [44] ;
« ª-apãi o mãrs la un popã º-o grãit cã ce sã facã ? ª-o zîs popa cã sã plãtia de ºãptie slujbe. În ºepte sate, sã sã facã înt-o zî slujbele.... ª-amu o
plãtit atuncia o spus iel cã plãteºte de slujbe. » [73c] ; « ªi a zis, „Doamne
ajutã !“ ªi ºi-a fãcut cruce. Atunci a dispãrut, dar aºa s-a pornit un vînt ºi
coliba a luat-o pe sus ºi nici foc, nici pic de foc n-a rãmas acolo. Aºa a
fost. S-a dus la preot ºi i-a zis : — Ia, ce am pãþit, pãrinte. ªi a fãcut preotul dezlegare, rugãciuni, ca sã se depãrteze de el Fata Pãdurii, lucru cel
rãu. » [228 ; vezi ºi 305] ; « Ca sã scapi de Fata Pãdurii luai aghiazmã de
la popa ºi-i puneai fetii aghiazmã. » [467]. În situaþii ieºite din comun, bãtrînele care intervin în favoarea tînãrului aflat în primejdie recurg la un
scenariu complex, o îmbinare de tehnici religioase ºi magice, în care este
greu de precizat care sînt cele dominante : « Cruºia ºe mare i-o fãcut-o
pe spate. Se faºe aºa cu unsoare de la ajiunuri ; di la Crãºiunu din ajiun,
di la Paºti din ajiun, di la Anu Nou din ajiun, di la tãti sãrbãtorile di la
ajiunuri. Cu ai ºi cu rostopascã ºi cu leuºtean ºi cu pelin, o fãcut-o babe
fermecãtuare, babe tare meºtere. ªî l-o uns pe spate. Di-aiºea ºî pînã-n
vîrvu tãlpii, din vîrvu tãlpchi iarã-napoi º-apoi în cruciº prin ºeli, ia aºa.
ª-apoi, no-amu, ce, du-te. Îmbracã-te ºi te du. » [410]
Fata Pãdurii este un demon pãgîn – cum diavolul se teme de Dumnezeu, ºi ea se teme de însemnele religiei creºtine. Încercarea unui cioban
care a izbutit s-o prindã ºi voia s-o aducã în bisericã îi trezeºte panica ºi
o face sã promitã cã n-o sã mai vinã pe acele meleaguri : « — Pãrinte, ice,
am prins pe Fata Pãdurii. Az noapte. ª-om duce-n besericã. Ia prinde-a
rãcni, prinde-a rãcni, prinde-a þîpuri, cã n-o ducã-n besericã. — Nu mã
duceþi în besericã cã n-oi ave triabã cu niam de niamu vost cît a fi lumia
veci, numa-n besericã nu mã duceþi. Nãpustiþi-mã. » [49]
Îndeplinirea exemplarã a ritului de eliberare nu duce întotdeauna la
o rezolvare satisfãcãtoare. Un bãrbat cãruia i-a murit soþia ºi care se gîn14
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deºte la ea primeºte vizita Fetei Pãdurii. Ea dispare dupã ce omul îºi face
cruce, dar revine dupã aceea ºi îl chinuie pînã la cîntatul cocoºilor : « El
repede îºi face cruce cu limba ºi se roagã ºi se duce. Dar sã vezi ce vînt
se pornirã, cã tot sãrea. ... a mai venit ºi în ceie noapte ºi l-a betejit ºi l-a
fãrmat cã nu mai ºtia de el. » [220]
Tehnicile seculare de eliberare apar menþionate rareori ºi sînt percepute ca nesigure. Societãþile tradiþionale sînt entitãþi închise ºi autosuficiente, cãrora nu le este necesar ajutorul din afarã. Intervenþia unui medic,
tratamentul pentru vindecarea afecþiunilor rezultate din contactul cu Fata
Pãdurii sînt, prin urmare, rare ºi percepute ca exterioare problemei. Ele
echivaleazã cu încercarea de a rezolva un conflict de naturã metafizicã
cu ajutorul unor pastile. Un tînãr dus la doctor pentru a fi tratat de Fata
Pãdurii îi provoacã medicului o asemenea teamã, încît acesta încearcã sã-ºi
otrãveascã pacientul pentru a nu avea de-a face, nici mãcar în acest fel,
cu fiinþa supranaturalã [183a]. În cel de-al doilea text în care apare o asemenea tehnicã, tînãrul care s-a îmbolnãvit la vederea Fetei Pãdurii se duce
la doctor ºi este tratat : « ªi m-am îmbolnãvit din cauza asta, cã am vãzut-o
pe ea. ªi apoi am coborît din deal ºi am venit acasã, m-am dus la doctor ºi m-a tratat doctorul. » [161]
Eliberarea de influenþa fiinþei supranaturale dã, se pare, rezultate mai
bune în cazurile în care sînt utilizate simultan sau în succesiune o serie de
procedee magice : « — Bagã-l în casã ºî pune pã bãiat sã ºadã-n tonu-acela ; sã doarmã-acolo-n el ! Aºe o fãcut. — Cu haine cu tãt, îmbrãcat aºe.
Aºe sã ºadã acolo-n ton ! Tãte di pã el le-ntoarce pã dos – hainele. Tãte
hainele di pã el le-ntoarce pe dos ! ªî te du unde-i afla curpeni – pã vãi
sã fac curpeni – ºî bele di pã curpãn, ptelea ceie i tare-aºa ca spãcma,
ca aþa – ºî împlete în nouã. Din nouã, din nouã sire de-acele fã aþã pîn
izmene – brãcinari. Brãcinariu îl bagã-n izmene ºî-l leagã cu-acela. ªî nu
te teme, cã n-a mai ave bai altu ºî mai mult cu Fata Pãdurii. ... ªî usturoi
sã mînînce. Sã mînînce usturoi – ai. ª-o scãpat, n-o mai avut nãcaz cu
ie. » [330] Adeseori apar îmbinate în scenarii ample procedee magice ºi
religioase : « S-o dus acasã ºi mamã-sa i-o pus la grumaz 9 grãunþe de ai
din vîrfuri, 9 grãunþe de piper, 9 grãunþe de grîu slujit ºi rãdãcinã de leuºtean, ca sã nu mai aibã putere cãtã el. » [118]
Vindecarea de bolile provocate de Fata Pãdurii poate fi obþinutã ºi
ea prin procedee magice. În termenii magiei imitative, cea care provoacã
boala poate s-o ºi înlãture. Tratamentul pentru vindecarea de « ceas-rãu »
(epilepsie) ar consta astfel în afumarea cu pãrul Fetei Pãdurii. Procurarea
leacului magic ºi folosirea acestuia ar urma acest scenariu : « Fata Pãdurii
însã, în mînia ºi iuþala ei, fugînd sau mergînd mai repede de cum îi este
datina, nu bagã de seamã pe unde trece ºi cum trece. De aceea, aninîndu-i-se pãrul cel lung ºi zbîrlit de crengile tufiºelor ºi ale copacilor, nu
un fir rãmîne aninat de ele. Deci omul ce s-a speriat de dînsa ºi din cauza
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aceasta a cãpãtat Ceas-rãu n-are decît sã adune pãr de acesta sau ºi de
cel ce se aflã în apropierea copacilor lîngã cari a stat vreodatã Fata Pãdurii ºi de cari s-a scãrpinat, sã se afume cu dînsul de trei ori pe sãptãmînã ºi apoi în scurt timp se vindecã de Ceasul-rãu ce l-a cuprins ºi-ºi
vine iarãºi în fire. » [488] În virtutea aceluiaºi principiu al magiei, ceea ce
poate alina durerea ºi vindeca poate produce rãu ºi îmbolnãvi, dacã este
folosit în acest scop. O informatoare a lui Pamfil Bilþiu oferã informaþii
foarte precise în acest sens : « ... gãseºti pãr de la Fata Pãdurii. ªi pãr
gãseºti de la ea ºi urma i-o vezi. Dar n-am apucat a merge, cã aduceam
eu lut din urma Fetei Pãdurii ºi fãceam eu multe lucruri cu el. O, ce lucruri poþi face cu el ! Dar poþi face ºi rãu ºi bine cu lut din urma Fetei
Pãdurii. Dacã pui la un prunc în ciupã lut din urma Fetei Pãdurii, rãmîne
ca ºi al ei, cu pãr cu tot. Dacã ai ceva mînie pe vreo femeie, atunci îi
nãposti în jeb ºi iar nu se simte bine, aºa ca Fata Pãdurii. » [311]
Dintre tehnicile magice de protecþie ºi de eliberare cîteva par sã se
fi impus prin eficacitate : mimarea morþii tînãrului care a cãzut victimã
demonului feminin, aruncarea în cuptor, arderea simbolicã a rãului contractat prin apropierea de Fata Pãdurii – altã formã de moarte ºi reînviere –
folosirea brãcinarului ºi, foarte frecvent, folosirea plantelor cu funcþie
magicã (usturoi, leuºtean, rostopascã, pelin etc.). O practicã interesantã
este alungarea demonului feminin prin insultã ºi blestem, procedeu
asemãnãtor celui folosit de descîntãtoarele care ameninþã, bat, înþeapã,
frig, fierb, mãturã etc. boala intratã în om. În acelaºi timp, marea varietate a acestor procedee sugereazã caracterul relativ recent al încercãrilor
de eliberare, faptul cã ele reprezintã o nouã fazã de cãutare a soluþiilor
optime.
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