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Calendarul obiceiurilor tradiþionale de peste an în Cupºeni

Þãranul român din satul Cupºeni ºi-a marcat frumos ºi armonios viaþa
ºi petrecerea sa în aceastã lume, între sacru ºi profan, între muncã ºi
sãrbãtoare, între eternitate ºi efemer.
Satul acesta are un bogat calendar al sãrbãtorilor creºtine, împletite cu
obiceiurile tradiþionale din toate anotimpurile, pãstrând aceastã
spiritualitate cu sfinþenie, dar ºi cu respect ºi seriozitate. Cine nu
respectã în rânduiala satului acest timp sacru al sãrbãtorilor,
cinstindu-le ºi practicând aceste obiceiuri, este considerat: un venetic,
om de nimic, pãgân, om fãrã Dumnezeu ori colduº ( sãrac spiritual,
needucat ºi fãrã caracter). În cele ce urmeazã vom prezenta lista
sãrbãtorilor de peste an: de primãvarã, varã, toamnã, iarnã, cu caracter
tradiþional, aºa cum s-a pãstrat de veacuri în satul românesc Cupºeni:

Capul primãverii (24 februarie)
În aceastã zi se însoþesc pãsãrile. Aceasta se suprapune peste o altã
sãrbãtoare creºtinã, numitã Aflarea capului Sf. Ioan Botezãtorul, zi în
care nu se lucreazã. Dupã o lungã hibernare primele semne de trezire
la viaþã a naturii reverberau în toate fiinþele, anunþând un început la
care oamenii nu puteau rãmâne indiferenþi. Observarea atentã a permis
descoperirea unor cicluri marcate de anumite fenomene naturale ca:
ploaie, îngheþ, grindinã, ce se produceau în funcþie de anumite semne
comunicate de naturã.

Patruzeci de sfinþi (Patruzeci de mucenici, 9 martie)
Dimineaþa înainte de a mânca, oamenii fãceau patruzeci de metanii,
fiecare membru al familiei îºi lua patruzeci de grãunþe de porumb ºi,
pe mãsurã ce fãceau metanii scãdeau din bobi pentru a se þine minte
numãrul exact al lor.
Se fãceau patruzeci de turte sau scoverzi ce se consumau toate în
aceeaºi zi. Se mai puteau mânca ºi alte alimente de post în aceastã zi,
dacã familia era numeroasã, dar mai întâi, se mâncau aceste plãcinte.

4892

Hei, mãi mândrioru meu,
Da-þ-ar bunul Dumnezeu
Sã te ieie frigurile,
Ca pã mine gândurile.
Nu te lese ai de dzâle.
Sã n-ai leac în tãt pãmântu,
Numa crucea ºi mormântu.
ªi sã vãd, mândrule eu,
Popi cântând la capu tãu,
ªi iarba di pã mormânt,
Sã sã legene de vânt.

4893

Cãrãruºã pântre holde,
Am drãguþi Pãtru ºi
Gheorghe.
Cu Gheorghe m-oi cununa,
Lui Pãtru nume i-oi fa.
Cu Gheorghe m-oi duce-n
lume,
Lui Pãtru i-oi pune nume.

4894

Mândruluþ, când îi zini,
Pe mine nu mi-i gãsi,
Numa mormânþelu meu
În poartã la temeteu,
Cu rozmolin îngrãdit,
Cu ruji albe-acoperit.
Pleacã-te º-o ruje-þi ie,
Te-nfotografe cu ie.
Le-aratã feciorilor
Ce plãte fata cu dor:
-Io-am fo’-n lume dezãrtat,
Ea de-al meu dor s-o uscat.
Io-am fo’-n lume prãpãdit.
Ea de-al meu dor s-o topit.
Mândruþ, când oi muri eu,
Pune pã mormântu meu
Câte flori îs pã pãmânt,
Mi le pune pã mormânt.
Ruja cea mai înfocatã.
Cã þ-am fo’ drãguþã-odatã.
ªi ruja cea mai roºie
Cã þ-am fo’ drãguþã þie.
La picioare mãieran,
Cã nu mi-i vede ºohan.

4895

Du-te, mândru, duce-te-ai,
Când a sta apa sã stai.

Dintr-o scânteie se aprinde tãtã casa.
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Alexie cel cald (Cuviosul Alexie omul lui Dumnezeu, 17 martie)
În Cupºeni, era credinþa cã în aceastã zi ies ºerpii de la hibernare pe faþa
pãmântului, fiindcã timpul se încãlzeºte. În aceastã zi femeile nu lucrau
în casã (tors, þesut) iar bãrbaþilor le era interzis sã lucreze la câmp cu
animalele, pentru cã dacã fãceau acest lucru, aninalele puteau fi muºcate
de cãtre ºerpi. În Cupºeni, se aprindeau fâºii din pânzã de cânepã, dar
înainte se înfãºurau de trei ori în jurul încheieturilor de la mâini ºi
picioare, în jurul taliei ca sã fie feriþi în cursul anului de muºcãtura
ºerpilor. Caprele mai erau lãsate între pomii  fructiferi pentru  a-i feri de
viermi.

Blagoveºtenia (Bunavestire, 25 martie)
În aceastã zi se fac focuri în grãdini, pentru ca oamenii ºi animalele sã
fie feriþi de gândaci,(ºerpi)  ºi sã se deperte tãte necazurile. De asemenea
se mãnâncã peºte fript în ulei de pepene peste care se pune mujdei de
usturoi cu mãmãligã. Trebuie sã amintim cã focul este element solar
reprezentând: lumina, purificarea, creºterea ºi cunoaºterea.  ªarpele este
simbolul rãului ºi pãcatului, dar 
are ºi  valenþe pozitive: cunoaºterea, înþelepciunea ºi prudenþa. Fiind
sãrbãtoare închinatã Maicii Domnului, la bisericã se face Sf. Slujbã ºi
pomenirea morþilor, numitã dezlegare.

Lãsatul secului (Postul Mare)
Data aceasta marcheazã cel mai sever post de ºase sãptãmâni.
Sãptãmâna aceasta stã înaintea celor zece sãptãmâni pânã la Paºti. 
Tot acum fetele ºi feciorii organizau ºi vergelul (o petrecere cu 
joc ºi veselie).

Sãptãmâna de harþ
În acest interval nu se posteºte, iar în ziua de sâmbãtã fiecare femeie
ducea la bisericã înainte de slujbe o oalã de lut în care se punea sare,
fãinã de porumb, seminþe de plante care se pot cultiva, iar în mijlocul ei
se punea o lumânare.
În aceastã zi se scriu ºi morþii pentru pomenit pânã la Florii, iar oalele
se aºeazã în faþa altarului în dreptul locului unde stau bãrbaþii. Pentru a
fi recunoscute se lega de toartã câte un ciup colorat. De aici înainte, la
toate Sfintele Slujbe de sâmbãtã se aprind lumânãrile în oale. 

Sãptãmâna învârstatã
În aceastã sãptãmânã se posteºte: luni, miercuri ºi vineri iar în rest se
mãnâncã de dulce.

Sãptãmâna albã
Este ultima sãptãmânã înaintea Postului Mare în care se mãnâncã: lapte,
brânzã ºi ouã.

Floriile sau Stauãlele florilor
În aceastã zi vasele cu seminþe, fãinã, sare, fiind sfinþite se duceau

ª-atuncea sã ai nãroc
Când a sta soarele-n loc.
ª-atuncea sã ai tignealã
Când a sta soarele iarã.
Mãi mândruþ, de þi-i de mine,
Trenu trece pângã tine,
Gatã-te ºi hai la mine.
Când îi si la jumãtate,
Dã-te jos ºi-mi scrie-o carte.
ªi te suie pã motor,
Cã motoru vine bine
ªi te-a duce drept la mine.

4896

Scris îi drumu cu cãrbune,
Am drãgucior dus în lume.
Io sã ºtiu cînd ar vini,
Drumu i l-aº pinghili,
Tãt cu pinghili de mãtasã,
De la ghezãº pân-acasã.
Tãt cu penghil de oglindã,
De la ghezãº pânã-n tindã. 

4897

Mãi bãdiþã, bãdiºele,
De la tine port inele,
De la mã-ta vorbe rele.
Na-þi, bade, inelele,
ªi le dã la altele.

4898

Frundzã verde ruptã-n trii,
Adã-mi, Doamne, tãþi
mândrii.
Mai întâie pã Gheorghie,
Mai apoi pã Vasalie,
Mai disarã pã Iuon,
El m-o purtat în barºon.
În barºon, în cipcã-albastrã,
O gândit c-oi si nevastã.
Io nevastã nu i-oi si,
Sie-i Fata Pãdurii,
Cã nu m-o ºtiut cinsti,
Nici în crâjmã cu zinu,
Nici în drum cu cuvântu.
Nici în crâjmã cu berea,
Nici în drum cu besada.

4899

Mãi bãdiþã, mãi Ioa!
Nu te suduie mã-ta,

Ce-i prea mult, nu-i bun.
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acasã. Seminþele se puneau în cele pregãtite pentru a fi semãnate, iar
fãina se punea în hrana animalelor. Tot în aceastã zi copiii ºi femeile
bãtrâne duc la bisericã buchete de flori: busuioc de munte, dumbraznic,
mãlin roºu ºi alb, cãlãpar ºi le pun la icoane. Astãzi se face pomenirea
morþilor la mesele de piatrã. Unde le dau mîncare, bãuturã, vase de lut,
colaci. La fiecare masã se pune un colac mare cu diferite forme din
aluat (spiralã, cruce din frunze, deal ºi vale) numit prinos, care li se
dãdea sãracilor, dar se punea ºi în hrana vacilor pentru a spori laptele
ºi a nu fi stricate de vrãji. Se sfinþesc ramuri de salcie numite mâþiºoare
care se puneau pe cãrbuni în timpul furtunilor pentru a feri oamenii de
fulgere ºi trãsnete.
Copiii ce nu puteau fi botezaþi (bolnavi, anemici sau pe moarte) erau
otrãþiþi – un fel de botez din necesitate fãcut de orice creºtin. Cu o
creangã de salcie sfinþitã la bisericã se fãcea cruce de trei ori asupra
copilului, se rostea formula botezului ºi se stropea cu agheazma de trei
ori. Femeile în starea de necurãþie, nu aveau voie sã intre în bisericã,
nici sã mãnânce pascã sfinþitã, ci numai sã mestece câþiva muguri de
salcie sau tuafã (alun).

Paºtele (Învierea Domnului)
În noaptea de Paºti creºtinii merg la bisericã ºi asistã la slujba de
Înviere. La sfârºitul slujbei se sfinþeºte pâinea tãiatã ºi amestecatã cu
vin numitã în popor paºti. Paºtile erau împãrþite oamenilor ºi duse
acasã în oale de lut. Bãrbatul, capul familiei, rostea de trei ori Hristos a
înviat!  apoi i se rãspunde Adevãrat a înviat! Dezveleºte pasca ºi cu
lingura de lemn gustã de trei ori apoi mãnâncã un ou roºu, dupã care
urmeazã ceilalþi membri ai familiei.
Existã credinþa în popor cã nu e voie sã introduci oul descojit în solniþã
pentru cã vei transpira în palmã. Când se rosteºte de cãtre bãrbat sau
altcineva din casã formula mai sus amintitã, pe cap pune o bucatã de
urzicã tânãrã ca sã fie aspru ºi iute ca urzica. Un locuitor, azi decedat,
Filip Ioan, mi-a spus cã în Biserica Ortodoxã nu este voie sã duci flori
la bisericã, ci numai urzicã, fiind consideratã floare de ornament, iar
celelalte flori se duceau numai la biserica apuseanã. Urzica ne aduce
aminte de cei trei spini din cununa de pe capul Mântuitorului Iisus
Hristos. În ziua de Paºti, oamenii merg la cimitir ºi fac pomenirea
celor adormiþi, aprind lumânãri la morminte, dau pomeni. Dupã aceea
se întorc la biserica nouã ºi fac moºii la mesele de piatrã cu colaci.
Preotul folclorist Simion Florea Marian scria cã: Femeile evreice la
sãrbãtoarea pascalã puneau pe o masã ouã tari ca simbol al pãsãrii
mitologice Ziz. La aceastã sãrbãtoare se împãrþeau ouã vopsite ºi
încondeiate în culorile roºu, galben, negru, verde, albastru. Culorile se
obþineau din plante ºi coji sau scoarþe de copaci: culoarea galbenã din
floarea de calci, negrul din coji de nucã, maron – cãrãmiziu din foi de
ceapã, din coaja de arin, culoarea aproape neagrã.

Sâjorz (Sfântul Gheorghe, 23 aprilie)
În calendarul pãgân, aceastã sãrbãtoare marca începutul muncilor de
primãvarã. Existã ºi obiceiul udatului pentru cã aceastã zi este
consideratã a fertilitãþii, sau, mai bine zis, de bun augur al începutului

Dip’ ce-þi celuiesc gura?
-Mama nu mã suduie,
Ie-þi guriþã câtã-i vre,
Cã mie nimic nu-mi face,
Ie-þi guriþã cât îþi place.

4900

Mãi, mãi mândrioru meu,
Du-te, mândru, duce-te-ai
ªi nouã copchii sã ai,
Al zãcelea copchiliþã
Sã o cheme Todoriþã
Sã-þi ducã apã-n temniþã.
În temniþa cea mai mare
Nu vezi niciodatã soare.

4901

De n-a si, mândruþ, ce-ai zâs,
Sã mori în temniþã-nchis.
De n-a si ce-ai zâs odatã,
Sã mori închis sub lãcatã.

4902

Dzâs-ai, mândruþ, oareunde
Cã soarele mi li-ascunde.
Ascunde-mi-l, cã nu-mi
pasã,
Io-n pãmânt oi mere fatã
Tu-i ºede-n curte de piatrã.
Io-n pãmânt m-oi hodini
ªi tu-n temniþã-i robi.

4903

Mândrior, mândrele tale,
Ciudã li-i, ciudã le pare
Da mai ciudã le-a pãre
Când pã mine m-or vede

Ce poþi face singur, nu aºtepta de la altul.
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de an agricol. În dimineaþa zilei de Sâjorz, tinerii ies pe uliþele satului,
având vase cu apã neînceputã din care se udã. Dupã aceastã zi cine ieºea
primul la arat, trebuia sã aibã haine curate ºi sã fie neîntinat; cu tãmâie
aprinsã într-un vas, se înconjura carul cu boi ºi se stropeau cu busuioc
înmuiat în agheasmã animalele, carul, plugul. Cu un cãþel de usturoi se
fãceau cruci pe coarnele boilor. La Sf. Gheorghe se permite a merge la
clacã ºi a-i ajuta la lucru pe cei sãraci.

Ispasul (Înãlþarea Domnului, numitã ºi Arminden)
Ispasul vine din limba slava care înseamnã înãlþare, ridicare.
În aceastã zi se pomenesc eroii cãzuþi pentru  apãrarea patriei. Nu era
voie sã se lucreze în þarinã ºapte joi ºi era interzisã în aceste zile tãierea
rudelor de fasole. În strãvechime exista credinþa în arbori sacrii sau
poate începutul anului forestier. Se credea cã sufletul copacului 
s-ar afla în vârf sau în ciup.

Constantin ºi Elena (Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena, 21 mai)
În timpul Sf. Liturghii se scoate Sf. Cruce.

Sânzienele (Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul)
Aceastã sãrbãtoare în pãgânism era închinatã zeiþei Luna numitã 
San – Diana. Tot acum se observã prezenþa florilor de câmp ce în popor
se numesc Sânziene.  Se fac cununi de flori albe ºi galbene din sânziene
care se agaþã la porþi ori deasupra uºii pentru a feri casa de boli, farmece
sau duhuri rele.
Se mulgea laptele de la vacã prin cununa de flori din sânziene, copiii sã
nu mãnânce cireºe verzi, ca sã nu-i trãzneascã, ci trebuia sã sufle de trei
ori peste ele. 
De la bisericã se duceau flori de sânziene ºi se puneau la stupi, ca
albinele sã adune mai multã miere. Tot astãzi se aprecia vremea astfel:
dacã tuna de la miazãzi vara era bunã, iar dacã tuna de la miazãnoapte
vara era rece ºi ploioasã.

Sâmpetru (Sf. Apostoli Petru ºi Pavel, 29 iunie)
Se credea în Cupºeni cã acela era mãlai bun, din care nu se vedea ciara. 

La Ilie Proroc (20 iulie)
Se crede cã Sf. Ilie umblã prin cer cu un car de foc ºi se loveºte cu roþile
de bolovani ºi de aceea pedepseºte cu tunete pe diavoli ºi pe cei rãi. Nu
este voie sã lucrezi în aceastã zi, dar ºi în celelalte douã dupã sãrbãtoare,
pentru a nu trãzni fumul adunat în clãi sau animale.

Foca (Sf. Mucenic Foca)
În aceasta zi oamenii nu lucreazã la câmp: nu cosesc, nu strâng fânul.
Dacã lucreazã în aceastã zi, clãile de fân vor fi trãznite.

Joile verzi
Aceste zile debuteazã cu prima joi dinaintea Înãlþãrii Domnului, pânã se
împlineºte un numãr de ºapte. Bãtrânii þineau joile pânã gãseau claie de
grâu în þãrânã. În aceste zile se trag clopotele, se face slujbã, iar poporul

Cu cãmeºã de fuior,
Mãrgând cu tine sã gior.
Cu chemeºã de bumbac,
Mãrgând cu tine sub steag.

4904

Du-te, dor, pã tilifon,
Unde-i gãsî pã Iuon.
De li-i afla, dor, culcat,
Spune-i cã m-am mãritat.
De li-i afla, dor, durmind,
Spune-i cã io mã mãrit.

4905

Hei mãi mândrioru meu,
ªi de mi-s oleac’ negruþã
Nu-s la tãþi rãii drãguþã.
De þ-am fo’, mândrule, þie,
Þ-am cãtat la omenie.
De la omenie-n gios
Te-am cãtat c-ai fost frumos.
Þ-am prãbãluit mintea
Sã vãd ibdeºti-mã-o ba.
ª-am vãzut cã mã iubeºti,
Te-am lãsat sã-þi bãnuieºti
Pe traiu ce þi-l trãieºti.
Þ-am lãsat þi-i bãnui
Pe traiu ce li-i trãi.

4906

Frundzã verde de cireº,
Mândru drãguþ mi-am ales.
Pe el îi chemeºã albã
La grumaz crãvatã neagrã,
Sãrutu-i gura ce dragã.
Ochii verzi ca mura verde
Rãu mã tem cã mi l-oi perde.

Cine vrea mult, 
Pierde ºi puþinul ce-l are.
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nu lucreazã urmãtoarele munci: sãpat, cosit, strâns fân. Aceste joi s-au
þinut toate ºapte pânã în 1985, pentru cã înainte de acest an cu o sutã
de ani, a bãtut grindina ºi a stricat toate culturile.

Pintileul (Sf. Mc. Pantelimon 27 iulie)
Astãzi nu se lucreazã la câmp, pentru cã se pornesc vânturi mari sub
formã de vârtej. Locuitorii spun cã ºi ungurii care trãiesc în aceastã
zonã se tem de aceastã sãrbãtoare ºi o respectã fiindcã a rãmas o vorbã
între ei cã odatã un locuitor a lucrat iar vântul a spulberat fânul în toate
direcþiile. Iar el a zis: Pinteo, Pinteo, lasã-l cã nu e tot de azi, ci ii ºi 
de ieri.

Colecþia prof. PAMFIL BILÞIU

Obiceiuri din Cupºeni 

Mãrþiºorul sã facè din douã fire, unu roºu ºi cu doi ciucãlãi la capãt, ºi
îl purtau femeile. Când îl þâpau, îl legau de on pom. Practica ne
evidenþiazã funcþia fertilizatoare a mãrþiºorului, pe care o întâlnim ºi în
alte zone. În Moldova, mãrþiºorul se leagã de ramura unui pom tânãr,
în scop de a rodi. (Adrian Fochi, Datini ºi eresuri populare de la sfârºitul secolului al
XIX-lea, Bucureºti, Editura Minerva, 1976, p. 200)

Odochia
La noi sã ºtie c-o fost o soacrã ºi-o avut feciori ºi norã-n casã. ªi-o fost
femeie rea. ªi-o mâna pã noru-sa sã spele lâna neagrã, pânã a albi. Iè
s-o dus ºi o tãt spãlat. O trecut on moº ºi o-ntrebat ce face?
-Ia, cã m-o mânat  soacra la vale sã spãl lâna neagrã, pânã ce a albi ºi
ia cã nu sã mai albeºte. Atunci, o zâs cã i s-o albit lâna. ªi i-o dat on

4907

Cã mi l-am pierdut odatã
ªi l-am cãtat lumea roatã
ªi l-am aflat la o fatã.
Fat-o vrut ca sã-l sãrute,
Dumnezeu sã nu-i ajute.

4908

L-oi strâga sara la lunã 
ªi i-oi da din apã bunã.
Cine a gusta apa,
Amândoi s-or cununa.
Hai, mândruþ, sã bem ºi noi,
Sã ne cununãm noi doi.

4909

Negru-i mândru ca ºi dracu,
Îl iubãsc ca ºi colacu.
Negru-i mândru ca ºi tina,
Îl iubesc ca ºi inima.

4910

Mãi mândrule, floare-
albastrã,
Tãtã lumea te urascã
Cum te-am urât, mândruþ,
eu.
Pã mine m-ai sãrutat,
ªi la altele-ai umblat.
Pe mine m-ai drãgostit,
Pe altele-ai celuit.

4911

Decât în rai cu hâdzii,
Mai bine-n iad cu mândrii.
Cã-n iad oi ºide pã punte,
ªi la mândru pã gerunte.
Pânã dracii º-or juca,
Cu mândru m-oi sãruta.
Pânã dracii-or învârti,
Cu mândru m-oi drãgosti.

Strigãturi din Cãlineºti

4912

Leliþa cu poalele
Mi-o lovit picioarele.
ª-aºe m-o lovit de tare,
De-am ºi cãzut în cãrare!

Cine întreabã, nu greºeºte.
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