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Obiceiurile de peste an ale localității Boiu Mare (I)

Boiu Mare este localitatea de reşedinţă a comunei cu acelaşi nume, aşezată pe drumul
Mesteacăn-Târgu Lăpuş, la 5 km de şoseaua naţională Baia Mare-Cluj-Napoca, între râul
Lăpuş, la nord, şi Valea Boiului la sud-est. Se mărgineşte la est cu satul Frâncenii Boiului,
la vest cu satele Mesteacăn şi Prislop, la nord cu Saşa şi Luminiş, aparţinând judeţului Sălaj.

Locuitorii se ocupau cu agricultura şi creşterea animalelor. Pe măsură ce satul s-a
extins, locuitorii au defrişat pădurile din apropiere, pentru a câştiga teren necesar
agriculturii. Satul are un relief deluros, având în alcătuire Dealul Jorjului, Dealul Prihodului,
Dealul Vimii, Dealul Pietrii şi Dealul Tătarului. Satul este înconjurat de păduri întinse de
foioase. (Chiş Şter, Târşar, 1973: 125).

Numele Boiu a fost explicat ca provenind din slavă, din sârbescul „bun”, dar vechiul
„bon”, după pronunţie poate fi şi „bony”, în slavă „bonj, bonje” însemnând băi, ceea ce se
potriveşte cu „la boiu”, adică bogat în izvoare. Explicaţia este dată de istoricul Kádár. 

Documentele istorice menţionează localitatea, pentru prima dată, în 1405. Numele
ei s-a schimbat în decursul timpului, fiind menţionată când în maghiară, când în română.
În 1405 apare sub forma „Boon”, în 1475 „Bon”, în 1549 „Nagh-Bona”, în 1566
„Nagy Bun”, în 1650 „Nagy-Bun”, 1669 „Nagy Boni”, în 1733 „Bony”, în 1750 „Boji”, în
1760-1762 „Nagy Buny” sau „Boj”, la 1800 este pomenit „Boiu Mare”, 1808 „Nagy Buun”
şi „Bun Buny”, apoi la 1850 „Boju Mare”, în 1854 „Nag-Bun”. (Suciu, 1967: 53 ).

Satul Boiu Mare a fost înglobat în domeniul Cetăţii Chioar. Localitatea ajunge în
mâna fiilor lui Dragoş din Maramureş, Gheorghe şi Şandru. În 1543 trece în posesia lui
Dragffy Gáspár. Între 1546-1552 aparţine văduvei acestuia, iar între 1553-1554 lui Dragffy
György. (Kádár, 1900: 293). La 1566 domeniul ajunge, pentru moment, în mâinile
împăratului Maximilian. Urbariul domeniului Cetăţii Chioar din 1566 înscrie 67 de
localităţi, adică un târg, probabil Berchez, şi 66 de sate din care 65 erau româneşti şi 2
ungureşti (Berchez şi Lăpuşel), care erau cuprinse în 12 voievodate. Boiu Mare făcea parte
din satele supuse voievodului Marian. (Prodan, 1968: 173-175).

La 1603 localitatea aparţinea plasei Kis-Buni, iar în anul următor Gheorghe Basta
donează veniturile plasei, împreună cu ale altora, lui Joan Vajda din Kis-Buni. La 1615
Gabriel Bethlem o dă sub formă de zălog lui Kun László şi soţiei acestuia Abramffi Cătălina.
La 1651 localitatea este proprietatea fiscală a Cetăţii Chioar. (Kádár, 1900: 293).

Situaţia proprietăţii în hotarul satului nu se poate reconstitui cu exactitate, de-a lungul
celor cinci sute de ani, de când e atestat documentar până în pragul secolului al XX-lea.

memoria ethnologica nr. 66 - 67 * ianuarie - iunie * 2018 (An XVIII)

160



Situaţia proprietăţii se echilibrează în cursul primei jumătăţi a secolului al XX-lea, aşa încât
între cele două războaie mondiale nu erau mari diferenţieri de avere în sat. N-au existat
mari proprietari, nici oameni lipsiţi complet de pământ.

Populaţia a crescut mereu. La 1886 satul avea 821 de locuitori greco-catolici şi 35
de evrei, care locuiau în 208 case. În 1891 erau 859 de locuitori. În 2002 erau 1276 de
locuitori şi 476 de gospodării în comună. Numele de familie frecvente în sat sunt: Chifor,
Danciu, Pop, dar întâlnim şi numele de Boia şi Boian (29 de persoane).

Obiceiurile de peste an, în satele comunei Boiu Mare, s-au conservat în forme
complexe care ne exprimă spiritualitatea acestor aşezări până astăzi, cu toate că unele
secvenţe au mai dispărut, aşa încât cercetarea pe care am efectuat-o se bazează şi pe
reconstituire cu generaţia vârstnică, pe bază de chestionare, între anii 2014-2016.

Obiceiurile primăverii

Sărbătoarea de la 24 februarie, Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan
Botezătorul era considerată şi „Capu primăverii”, deci începutul noului an agrar. În popor
este numită frumos „capu-n turturè”, fiindcă la această dată se însoţesc păsările. Este o zi
dominată de credinţe-interdicţii: să nu se taie nimic cu cuţitul „ca să nu tai capu’ Sfântului
Ioan”. Orice trebuia tăiat, se tăia cu o zi înainte. Femeile nu aveau voie să toarcă, să coasă,
să ţeasă. Ziua se ţinea cu post.
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Ziua de Întâi Martie se numea mărțișor. Sătenii ne-au spus că mai demult purtau
toţi mărţişor. Astăzi îl poartă copiii şi tinerii. Mărţişorul este din două fire, roşu şi alb, de
care se leagă un model având formă de inimă, floare, bănuţ, după fantezia celor care îl
confecţionează. Într-o fază mai târzie îşi fac apariţia mărţişoarele croşetate, având forme
de bănuţi, de stea, de floare, de romb etc. Materialele din care sunt confecţionate
mărţişoarele sunt lânica, harastul (mătase fină), bumbacul. Se poartă la mână, la gât şi mai
mult la piept. Cei bogaţi, cu stare, puneau la şnur monede de aur şi argint. Mai recent metalul
nobil este prelucrat şi sub formă de cruce. Se poartă o săptămână, o lună, până la opt martie
sau până înfloreşte porumbarul, când se aruncă pe porumbar sau pe creanga unui pom
înflorit, corn, cais. Unele fete îl păstrează până la anul ce vine.

Funcţiile mărţişorului sunt numeroase. Este evidentă funcţia de cult de rodire,
exprimată de punerea mărţişorului la un pom înflorit. Este şi simbol al dragostei şi al
prieteniei dintre tineri sau dintre membrii unei familii. Are şi funcţie apotropaică care ne
este exprimată de aruncarea mărţişorului după purtare în locul unde se învârte apa îndărăt,
pentru a nu se prinde vrăji de tânăra purtătoare. Unii au văzut în mărţişor un talisman solar.
(Vulcănescu, 1985: 371).

Luând în considerare semnificaţia magică a cromaticii contrastante alb-roşu, ca şi
forma cea mai obişnuită de reprezentare, inimioara, mărţişorul se încarcă şi cu semnificaţiile
magiei sexuale, fiindcă roşul şi albul simbolizează viaţa şi moartea, bărbatul şi femeia.
(Brătescu, 1985: 25). Tot din această simbolizare a culorilor derivă şi valenţa magică a
mărţişorului de semn al renaşterii naturii, deci a biruinţei simbolice a forţelor regeneratoare.

De întâi martie se leagă şi numele de „Baba Dochia” , care are douăsprezece zile,
dar unii performeri ne-au spus că are numai şase. În fiecare zi baba aruncă câte un cojoc şi
vremea este schimbătoare, o dată-i cald, o dată îi frig. Şi „zâc oaminii că i-i frig la Dochia”.

La Boiu Mare circulă mai multe legende, dar toate se reduc la următorul prototip.
„Feciorul ei s-a însurat cu o fată bună şi harnică. Dar soacra Dochia era afurisită. O tot
trimete cu lână, la râu, s-o spele până s-a face din neagră în albă. Fata s-a dus la râu şi a tot
spălat-o, dar nu s-a făcut albă. A sosit la ea un moş, care nu era decât Dumnezeu şi care a
întrebat-o:

-Ce tot plângi, tu, fată?
-Dacă nu fac lâna albă, ea mă omoară. A răspuns fata. Şi Dumnezeu i-a făcut lâna

albă. Fata s-a dus voioasă acasă. Dar baba, de rea ce era, a trimis-o înapoi la râu, să facă
din lâna albă neagră. Din nou s-a dus la vale şi a început să spele. Moşul a venit din nou şi
i-a făcut lâna neagră. Dar nici nu a ajuns bine acasă, că baba a trimis-o la munte după fragi.
A tot căutat şi n-a găsit. A vinit moşu’ şi i-a dat un strugure de fragi şi ghiocei. Ajunsă acasă,
când baba a văzut ghioceii, i-a zâs lui Dragomir, fiul ei:

- Măi, Dragomire, o vinit primăvara şi-i de mers cu caprele la munte. Şi-a luat
douăsprezece cojoace. Şi cum era tot mai cald, a aruncat în fiecare zi câte unul. Apoi când
a ajuns în munte a dat un ger năprasnic şi baba a îngheţat cu oi şi capre cu tot.”

Legenda ne dezvăluie o simbolică. Lâna albă reprezintă lumina primăverii, iar cea
neagră cerul întunecat al iernii. Este o luptă care se dă acum, la trecerea dinspre iarnă la
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primăvară, dintre frig şi căldură. Ghioceii sunt simbol al primăverii.
În zilele Babei Dochia femeile nu lucrau cu războiul, cu ţesutul şi cusutul pânzei „ca

să nu să supere Dochia, să aducă vânturi, furtuni, ninsori”, ceea ce ne sugerează că tabuistica
zilei se leagă de schimbările capricioase ale vremii în trecerea de la iarnă la primăvară. 

Zilele Babelor sunt favorabile premoniţiilor. Fiecare dintr-o familie îşi alege câte o
„babă” (o zi), „ ca să vadă cum îi va fi viaţa în acel an”.

Referitor la etimologie Ovidiu Bîrlea menţionează că numele de Dochia este preluat
din calendarul bizantin, care serbează la întâi martie pe martira Evdochia, în urma
interferenţei dintre legenda populară străveche şi cea creştină, localizată, de asemenea, la
începutul lui martie. (Bîrlea, 1976 : 15).

Sărbătoarea „Celor patruzeci de Sfinți” ocaziona prepararea a patruzeci de
sfinţişori, nişte colăcei în formă de opt, care se dădeau pomană la copii. Ca rezultat al
degradării obiceiului se fac patruzeci de „ciurigauă” sau „pancove”, ca fiecare sfânt să aibă
un colac, o pancovă. Copiii aveau obligaţia să mănânce în acea zi colacul primit „ca să
rodească ogoarele şi pentru norocul casei”. Ofranda din roadele pământului reprezintă şi
un act de înbunare ritualico-magică a unor zeităţi, practicat încă din vremuri străvechi.

Ziua marca şi pornirea plugului. Momentul ieşirii la arat este precedat de efectuarea
unor practici magice, legate de optimizarea noului ciclu vegetaţional. La Boiu Mare trebuia
să pui la pragul de la grajd un lanţ şi o secure, peste care să treacă animalele „să nu să strâce
vacile, să rămâie tari ca ferul, să-şi ţână laptele aşa cum să ţâne ferul”. Când ieşea cu plugul
din curte, plugarul, plugul şi căruţa erau afumate cu tămâie, vitele erau stropite cu aghiasmă
„ca să fie ferite animalele şi plugarul de duhurile malefice”. În noaptea dinspre ziua
semănatului bărbatul nu avea voie să se atingă de femeie. Era îmbrăcat cu haine curate şi
semăna cu clopul în cap „ca să fie bobul plin, nu gol”. Femeia care era la ciclu nu avea voie
să treacă pe lângă holdă. Când pune sămânţa în sac, îl bate bine să nu rămână pe el făină
„ca să nu să facă grâu gozos”. Când arunca primele boabe pe holdă, închidea ochii „ca să
nu vadă păsările boabele semănate să le mănânce”. Când găta de semănat arunca sacu-n
sus „să crească grâul sau mălaiul cât de sus arunca sacul”.

La 17 martie este ziua lui Alexie cel cald, „Omul lui Dumnezeu”. Această
sărbătoare religioasă s-a suprapus peste „ziua şerpilor”, una tabuistică, în care este interzis
a se pronunţa cuvântul şarpe, că în această zi ies şerpii din pământ. Femeile afumă copiii
la picioare cu cârpe pentru a nu fi muşcaţi de şerpi. Nu se lucrează în această zi, pentru ca
cei din casă să nu fie muşcaţi de şerpi. Unele performere ne-au declarat că demult bătrânele
aprindeau o cârpă, înconjurau casa cu ea fumegând, rostind formule orale de genul: „Aşè
cum nu s-apropie nimica de foc, aşè să nu s-apropie gândacii (şerpii) de casa mè.”

Blagoveștenia, „Bunavestire”, 25 martie, era ziua în care se oficiau rituri de
combatere a dăunătorilor biologici. Femeia lua un lanţ, înconjura cu el casa şi gospodăria
şi rostea formule orale de genul: „Fujiţi şerpi, fujiţi şopârle, / Că vin blagodatele, / De pă
tăte satele, / Cu săcuri şi cu topoară, / Ca pă voi să vă omoară.” Alte bătrâne luau un cuţit
şi un lanţ, înconjurau cu ele casa, gospodăria, rostind formulele orale: Fujiţi şerpi, fujiţi
gândaci, / Că v-ajunge ochi de lanţ, / Cu lanţu’ v-oi spânzura, / Cu cuţâtu’ v-oi tăia, / Voi la
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casa mè nu-ţ’ sta.”
Lanţul semnifică un principiu al captivităţii. Lanţul împreună cu alte lucruri metalice

sunt folosite ca obiecte apotropaice în ritualul de izgonire a duhurilor rele. (Evseev, 1998:
218). Lanţul şi cuţitul asociază ritul metalului prelucrat, generalizat în folclorul nostru şi al
multor popoare.

Un ritual oficiat şi astăzi la Blagoveştenie este aprinderea de focuri rituale. Sătenii
se scoală cu noaptea-n cap să facă focuri în grădină „pentru a feri pomii de îngheţ şi să fie
ferită casa de gângănii (dăunători)”. La focuri se arde gunoiul greblat din grădini şi livezi,
care cuprinde crengi rezultate din curăţatul viilor şi pomilor, paie uscate etc. Odinioară îl
aprindeau, înainte de răsăritul soarelui, numai bărbaţii sau copiii curaţi. Exista credinţa că
familia care are foc mai mare va avea roade bogate în acel an. Dacă este zăpadă şi nu se
poate aprinde focul înseamnă că anul nu va fi roditor. Foarte interesantă mi s-a părut
relatarea unor performeri, în opinia cărora focurile, la Blagoveştenie, „îs jertfă în numele
sărbătorii”, alţii mi-au sugerat, fără a argumenta, că focurile au funcţia de purificare, „ard
tăt răú di la casă”.

La Blagoveştenie este dezlegare la peşte, cum zice poezia: „Blagoveşte, blagoveşte,
/ Tăt ţâganu’ mâncă peşte, / Numa’ dada cel mai mare, / N-are niciunul, n-are.”

Ziua de Blagoveştenie a asociat credinţe-interdicţii: „Nu-i slobod să iei bota în mână
că-ţi vin gândacii la casă. Nu-i slobod să bagi în casă lemne, surcele, că ai purici, vara, în
casă. Dacă nu unji animalele cu ai vin strâgoaicele şi le ieu mana vacilor.”

Lăsata secului de Postul Mare este o sărbătoare care marchează începutul
abstinenţei alimentare stipulate de postul creştin. Ea ocazionează petreceri copioase cu
alimente de dulce, cu preparate din carne de porc, vită sau pasăre, cu plăcintă, prăjituri,
deci pe bază de comuniune alimentară, care avea sensul de ofrandă rituală adusă unor
divinităţi pentru optimizarea trecerii de la iarnă la primăvară. Se credea că este bine, dacă
îţi vine la casă un străin sau îţi trece vreun străin sau sărac prin curte, să-l inviţi la masă şi
să-l ospătezi.

Gospodinele „şurulesc” vasele din care s-a mâncat de dulce, ca să nu rămână urme
de grăsimi animale, iar cei mai înstăriţi, care aveau două rânduri de vase, le urcau în podul
casei, ca să nu mănânce nimeni din ele şi se coborau cele din care mâncau numai de post.

Feciorii din sat organizau „vergelul” şi petreceau cu fete, cu mâncare, băutură,
muzică şi jucau toată noaptea, deoarece în post nu se mai organiza joc. Exista credinţa că
celui care joacă în post i se usucă picioarele, iar celor care cântă în post li se usucă limba,
de unde şi strigătura: „Cine joacă-n postu mare, / Joace-i dracu’ pă stinare, / Cine joacă-n
postu mic, / Joace-i dracu’ pă buric.”

Cu o săptămână înainte de intrarea în Postul Mare, încep Sâmbetele Morţilor. În
prima sâmbătă, familia care avea mort în anul acela, ducea prescură şi parastas la biserică,
ca să-şi pomenească pe cei decedaţi. Femeile mai duceau şi vase, căni, blide, linguri, iar
preotul împărţea săracilor din parastas, prescură şi vase.

Sărbătoarea Floriilor poartă în Chioar denumirea de „Stauru Florilor” care este
de origine păstorească, deoarece la constituirea stânilor copiii înstruţau strungile şi târla cu
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struţuri de flori. Este o sărbătoare a primăverii şi închinată morţilor. Se ţine şi vinerea de
„Stauru Florilor”, care se numeşte vinerea seacă. 

Cu două, trei zile înaine de Florii slujitorii bisericii taie „mâţişoare” de lozie sau
salcie, din pădure, care sunt sfinţite de preot, apoi împărţite în duminica Floriilor
credincioşilor. Tinerii ţin în mână crengi verzi mai lungi de salcie, simulând primirea
triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Cu mâţişoarele se oficiază practici magice. Copiii
sunt atinşi cu ele la întoarcerea de la biserică „ca să fie feriţi de boli şi vrăjuri”. La Boiu
Mare este îndătinat ca femeile să se ducă la grajdul vitelor, să atingă cu mâţişoarele sfinţite
animalele „ca să înflorească cum înfloresc mâţişoarele, să crească vacile şi junincile, iar
strâgoicele să nu le poată lua mana.” Mâţişoarele sunt folosite şi în medicina populară
„lecuiesc babele cu ele boli: gâlci (amigdale), guturai, durere în grumaz, friguri”. În caz de
furtuni şi vremuri grele se aprind mâţişoare şi se aprinde şi lumânarea din noaptea de
Înviere, de la Paşti, iar cociorva şi lopata de la cuptor se pun afară în formă de cruce. 

Era tradiţia ca la sărbătoarea Floriilor, la Boiu Mare, mai demult, să se ducă la cimitir
bucate: sarmale, hribe şi fasole, pregătite de post, cu care erau serviţi cei veniţi din alte sate. 

La această sărbătoare era obiceiul să se facă un colac plat. Colacul acela se numea
„văcăreaţă” şi toţi din casă aveau obligaţia să-l mănânce în comun sau era dat ciobanului,
văcarului, porcarului pentru sporul animalelor. Văcarii strângeau atâtea văcăreţe câţi
proprietari aveau vite date în paza lor. Gospodarii făceau o pâine mare din două kilograme
de făină, care avea pe margine un brâu de aluat, iar în interiorul brâului se puneau atâţia
„pupi” câţi miei avea proprietarul. Descoperim în acest rit mâncatul ritual al pâinii în comun,
generalizat în folclorul nostru.

Faptul că morţii sunt pomeniţi la marile sărbători ale primăverii ne întăreşte
convingerea că morţii sunt consideraţi sămânţă şi sunt, cum spune Traian Herseni, învestiţi
cu puteri nutritoare şi crescătoare. (Herseni, 1977: 186).

Sângeorzul, 23 aprilie, este o sărbătoare consacrată Sfântului Gheorghe, purtătorul
de biruinţă, dar fondul acesteia este precreştin. Însuşi Sf. Gheorghe a fost identificat cu o
divinitate din Caucaz, de origine precreştină. (Kernbach, 1995: 568).

Păzitor al câmpurilor, rodirii ţarinilor, stăpân peste fiarele pădurii, Sfântul Gheorghe
este venerat şi astăzi, mai ales, de către ciobani, care îi aduc ofrande rituale de ziua lui când
se constituie turmele. La pornirea turmelor stânaşii de la Boiu Mare făceau cununi de
leuştean „ca să deie lapte mult şi să fie oile vlăstoase”.  Se sacrificau trei miei şi se organiza
o masă copioasă între sâmbraşi şi ciobani, având funcţia de ofrandă rituală adusă sfântului.

La Sângeorz se porneşte plugul care ocazionează anumite practici rituale de scoaterea
plugului. Vitele se afumau şi tămâiau „ca să nu s-apropie de ele cel ce nu-i bun”. În faţa
porţii de la drum se punea un lanţ „să treacă gazda şi vitele peste el ca să să ţâie lanul lanţ”.
Când se prepara grâul pentru semănat se arunca peste el şi apă sfinţită.

La Sfântul Gheorghe să pun la poartă bucăţi de glie în care se înfige câte o nuia de
salcie. Nuiele de salcie se pun şi pe la uşile şi ferestrele caselor  şi la uşile grajdurilor, unde
se pune şi rug „ca strigoaicele să nu ia mana vacilor”. 

Un rit foarte vechi la Boiu Mare constă  în udarea casei cu apă neîncepută „să nu
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săce apa”, „să nu săce izvoarele”, „să cadă apă binefăcătoare din cer pentru bucuria celor
din familie de a nu rămâne însetaţi şi a nu le pieri norocul de la casă”.

În popor circulă o credinţă, potrivit căreia, în ziua de Sf. Gheorghe „descuie
Dumnezău pământu’ ”, iar această sărbătoare a primăverii devine o „sărbătoare a salciei”,
prin funcţia ei fertilizatoare. Frazer referindu-se la obiceiurile din Transilvania, în legătură
cu salcia, observă că i se atribuie acestui arbore puterea de a asigura femeilor o naştere
uşoară şi de-a insufla energie bolnavilor şi bătrânilor. (Frazer, III, 1980: 184). Locuitorii
din Boiu Mare cunosc credinţele şi practicile legate de salcie, pe care o venerează ca simbol
al veşnicei regenerări, prin extraordinara ei vitalitate, pentru modul în care se prinde şi se
reface în orice condiţii, o consideră arbore sacru.  

Sfântul Gheorghe este cunoscut de creştini ca erou legendar care a ucis balaurul,
care se hrănea cu tinere fete. În memoria performerilor mai persistă legende legate de
uciderea balaurului de către sfânt, salvând colectivitatea de la pustiire. „Când trăia pe
pământ Sfântul Gheorghe nu era loc de băut apă, numai dintr-un lac mare, păzit de un balaur,
care mânca fete. Şi i-o vinit rândul fetei împăratului să fie mâncată de balaur. Împăratul
avea numai o fată şi tare era necăjit şi s-o rugat lui Dumnezeu să nu-i mănânce balaurul
fata. După ce a îmbrăcat-o a trimăs fata la lac. Dumnezeu i l-o trimăs pe Sfântul Gheorghe
călare pe cal, înarmat cu sabie şi suliţă. Când l-o văzut fata aşa tânăr şi frumos i-o zâs:

-Du-te, de aici, de lângă mine. Batăr pe tine să nu te mănânce, că eşti tare tânăr şi
frumos. Îs bugăt, eu. Sfântul  i-o zâs:

-Hai lângă mine, că nu te-a mânca nici pă tine, nici pă mine. Când a ieşit balaurul să
mânânce fata, sfântul i-o băgat suliţa-n gură şi l-o şi omorât. L-o luat în suliţă şi s-o dus cu
fata la împărat. Tare o fost bucuros împăratul, când şi-o văzut fata vie. I-o zâs la sfânt:

-Dacă ai fost voinic şi eşti bun, îţi dau fata de soţie. O zâs sfântul:
-Nu mi-i dat de la Dumnezău să mă însor. Da îţi dau balaurul să-l arzi în foc şi cenuşa

s-o arunci în vânt. Aşa o făcut împăratul şi când o împrăştiet cenuşa, o ieşit din iè purici
care i-o mâncat pe oamini, că şi balaurul o fost făcut să-i mănânce pe oamini.”

Paștile, Învierea Domnului, este cea mai mare sărbătoare a creştinităţii, dar este
suprapusă peste sărbători mai vechi ale primăverii, aşa cum ne argumentează substratul ei
precreştin. Ca orice mare sărbătoare implică mari şi multe pregătiri prealabile, care
debutează cu o săptămână înainte, numită, ca rezultat al încreştinării. „Săptămâna Mare”.
Se oficiază în această perioadă tot felul de rituri şi tradiţii preparatorii. Ele debutează cu
„măturatul ritual al curţilor” oficiat de bărbaţi, care are ca funcţie renovarea spaţiului, la
pragul de trecere de la iarnă la primăvară.

Mătura este un străvechi simbol cultural încărcat cu valenţe magice. Măturii îi sunt
atribuite forţe sacrale, fecundante şi apotropaice. Mătura este asociată geniilor casei şi este
întruchiparea strămoşului mitic. Este şi simbol al puterii divine. La romani exista o zeiţă a
curăţeniei şi a măturatului, cu numele Deverra. (Evseev, 1998: 267).

Primele trei zile din săptămâna mare sunt rezervate curăţeniei generale, în care
femeile „şurulesc” duşumelele, văruiesc pereţii, apoi pavoazează casa, în interior, punând
şterguri la icoane şi „la” blidele, care în post au fost luate, considerându-se postul ca un fel
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de doliu. Tot în aceste zile se pregătesc alimentele pentru bucatele tradiţionale.
Prescurăresele fac prescura, miercuri sau joi, pentru slujbele de la biserică. În Joia Mare se
sacrifică mielul, care cade în sarcina bărbatului. Locuitorii satului nu concep sărbătoarea
fără preparate de miel pe masa de Paşti. 

Mielul este animal de sacrificiu la mai multe popoare. Mai întâi simbolizează
inocenţa, puritatea, blândeţea şi simplitatea. Sacrificiul mielului era practicat de evrei la
sărbătorile în cinstea lui Iahve şi la musulmani în zilele Ramadanului. De aici a provenit şi
obiceiul mielului pascal. (Evseev, 1998: 271-272). 

Vinerea şi sâmbăta constituie toiul pregătirilor. Vineri este o zi care se ţine cu post
şi rugăciune, numită şi „vinerea seacă”, iar seara lumea participă la prohodul lui Iisus.
Sâmbăta este ziua în care are loc toiul pregătirilor: se prepară bucatele tradiţionale: pasca,
cozonacul, mielul, şoldul de porc, friptură de pasăre, cârnaţi, costiţă, slănină etc. şi se
vopsesc ouăle roşii. Înainte vopsirea ouălor roşii se făcea cu coji de ceapă, coajă de arin,
brânduşe, astăzi cu vopsele cumpărate din prăvălii. Încondeiatul ouălor de Paşti nu a existat
la Boiu Mare, dar întâlnim „împistrirea cu frunze”, care se pun pe coaja oului, apoi sunt
legate într-un ciorap şi introduse în vopsea. Conturul frunzelor de trifoi, de pătrunjel verde
etc. se imprimă pe ouă, iar după îndepărtarea frunzelor ouăle rămân împistrite.

Ouăle roşii sunt simbolul sărbătorii, un element îndrăgit de copii, iar în concepţia
boienilor culoarea roşie simboliza sângele rezultat din sacrificiul christic. „Oul roşu îi
sângele lu Christos, care s-o scurs de pe cruce, când o murit pântru mântuirea noastă. De
aceea vopsâm noi ouăle la Paşti.”

Ouăle roşii se dau pomană la săraci şi se ciocnesc la biserică sau acasă în cinstea lui
Hristos. Înainte cine spărgea oul la ciocnit, îl câştiga. La biserică tinerii duceau o mănuşă
în care strângeau ouăle câştigate.

Legendele despre ouăle roşii sunt aproape uitate în sat. Îşi mai aduc aminte bătrânii
că „în vremea când Hristos era chinuit pe cruce, au dus nişte evrei miloşi ouă într-un coş şi
l-au aşezat sub cruce ca să-i îmbuneze pe cei care îl torturau. Când l-a împuns cu suliţa în
coaste, sângele a curs peste ouă şi le-a înroşit”. O altă legendă pe care bătrânii o mai cunosc,
ne spune că „Simon se ducea la câmp, la lucru pământului. Şi văzându-l pe Iisus cum să
chinuieşte să-şi ducă crucea, i-a luat-o şi a dus-o el până în dreptul parcelei de pământ unde
lucra. Cum îşi luase de merinde câteva ouă şi pâine în traistă, când s-a aşezat să mânânce,
a văzut că ouăle erau înroşite. De atunci înroşim noi ouă la Paşti.” O alta ne spune că „o
precupeaţă s-a dus la piaţă cu un coş de ouă. Când a ajuns, o alta i-a zis: Cristos a înviat!
Ea i-a răspuns că atât este de adevărat că a înviat Hristos, cum ouăle ei din coş nu sunt roşii
că sunt albe. Când a dezvelit coşul să vândă ouă a văzut că toate ouăle erau roşii”. 

Cojile de ouă roşii nu se aruncă la întâmplare. E bine să se arunce pe apă curgătoare
să le vadă rohmanii să ştie şi ei că sunt Paştile. Rohmanii, în concepţia populară, sunt
consideraţi un popor fantastic care trăieşte în ape. Cojile de ouă roşii este bine să fie puse
pe straturile din grădinuţă, să le mânânce păsările cerului. Nu este bine să fie aruncate la
gunoi, nici să fie puse în drum „că dacă le calcă, calcă sângele lui Iisus”.

În Săptămâna Mare boienii ţin post, iar vinerea ajună, joia participă la liturghia cu
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„cele douăsprezece evanghelii”, zile în care nu se lucrează decât cu prepararea celor
necesare sărbătorii. Sâmbătă noaptea toţi boienii participă la slujba de Înviere a lui Iisus
Hristos. La această slujbă şi în cele trei zile ale Paştelui toţi trebuie să îmbrace şi să poarte
haine noi sau piese de costum noi. Este aici o reminiscenţă a fondului precreştin al sărbătorii,
deoarece la sărbătorile mari, praguri de trecere, cum este Anul Nou, se crede că odată trecut
pragul în noul anotimp omul renaşte în cu totul altă stare. La Înviere fiecare ţine în mână o
lumânare aprinsă, deoarece „cu lumina îl priveghem pe Cristos”. Mai înainte vreme a existat
în sat un rit interesant. Se împuşca în cimitir. Este tot o reminiscenţă precreştină, deoarece
împuşcăturile rituale aveau ca funcţie gonirea spiritelor malefice. Performerii noştri ne-au
relatat că se împuşca „de bucurie că o-nviet Hristos”. La plecarea de la biserică fiecare
credincios îşi ia într-un vas pască cu vin sfinţite.

Odată ajunşi acasă toţi din familie se spală ritual cu apă neîncepută, în care se pun
ban de argint, ou roşu şi urzică. Performerii ne-au relatat că întâi se spală bărbaţii şi copiii,
apoi femeile şi fetele, de la cele mai în vârstă la cele mai mici. Sub aspectul semnificaţiei
am reţinut că se pune ou roşu „ca să fii tare ca oul şi roşu la faţă”, urzica se pune „să fii
aspru ca urzica” iar banul „să fii bănos şi curat ca argintul”. Toţi din familie se culcă, iar pe
la ora zece, dimineaţa, se merge la biserică cu bucatele la sfinţit. La sfinţit se pune în coş
pasca, care este o pâine plată care are deasupra o cruce, iar între braţele ei se pune brânză.
Lângă pască se pune cozonac, o sticlă cu vin, miel umplut, cârnaţi, caş, ouă roşii, slănină,
şuncă, sare. Coşarca este învelită cu o ştergură brodată. În curtea bisericii se face un cerc,
fiecare descoperă coşul, iar preotul prin stropirea cu aghiasmă sfinţeşte bucatele. Care aduc
vinul în canceu pun în el bucăţi de prescură slujită. Nimeni nu consumă nimic până la
întoarcerea cu bucatele sfinţite acasă. Odată ajunşi, se ia pasca cu vin „pe inima goală”, în
ordinea vârstei, pe sexe. Înainte de a lua pască cu vin, cu linguriţa, cel care ia zice de trei
ori „Hristos o-nviet” şi i se răspunde „Adevărat c-o-nviet”. Apoi se ciocnesc ouăle roşii,
gest precedat de rostirea  „Cristos a-nviat!” de trei ori, la care se răspunde cu „Adevărat că
a înviat!”, se mănâncă pasca şi se aşază la masă, se consumă bucate sfinţite. Când se bea
vinul nu se ciocnesc paharele, se spune „Cristos a înviat!”

În după amiaza zilei de Paşti, mai demult, se duceau mâncăruri care se dădeau
pomană pentru morţi, în cimitir, reminiscenţă precreştină a obiceiurilor de Paşti, probabil
de origine romană. Astăzi se duc alimente de pomană la biserică: horincă, pască, ouă,
sarmale şi „răstăuţă în lapte” (tăieţei). Această mâncare are o semnificaţie aparte, laptele
fiind un aliment primordial şi un arhetip alimentar. Laptele este un simbol al fecundităţii şi
regenerării. Laptele de oaie sau de capră, mai la urmă, de vacă, a devenit băutura
imortalităţii şi regenerării. În toate culturile lumii laptelui i se atribuie proprietăţi curative.
(Evseev, 1998: 218).

Ziua de Paşti era socotită drept un răstimp favorabil vrăjurilor şi farmecelor. Pentru
prevenirea şi neutralizarea lor omul din popor a pus să acţioneze anumite intredicţii. Unele
babe aruncau în curtea bisericii bani, batistă, „golond” (şiret), şnur, prin care să scape de
rele, dar se credea că se aruncă prin ele vrăji asupra celui care le ia de jos. Erau femei care
„nu ţucau crucea de Paşti, doar se prefăceau, ca să nu să leje farmece de ele”. Evitarea
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sărutului simbolului creştin se explică prin credinţa superstiţioasă că ar putea deveni
receptacolul unor vrăji, care se leagă de om prin magia prin contact. Oricine găsea un obiect
pe drum către biserică sau în curtea ei, precum oglindă, inel, batistă etc. nu era bine să-l
ridice deoarece se putea lua vraja care a fost pusă pe acel obiect. În ziua de Paşti nu-i
bine să faci nicio vizită că „se zicea că nu-i bine să tulburi ce face omul în familie pentru
credinţa lui”.

La această sărbătoare oamenii sunt plasaţi într-un context ceremonial. Cei care se
află cu vitele în munte, păstorii de la turmele de oi, până ce pot mânca pască sfinţită trebuie
să mănânce mai întâi muguri verzi. Se crede în popor că în frunzele verzi şi ramurile
copacilor sălăşluiesc sufletele moşilor şi strămoşilor, care sunt protectori ai vetrei, familiei
şi gospodăriei. Numai aşa ne putem explica încercarea omului din popor de a revigora şi
îmbuna moşii şi strămoşii prin pomeni rituale, pentru a se putea implica în toate dezideratele
fundamentale ale omului, ori de câte ori este nevoie. 

A doua zi de Paşti, are loc obiceiul „ Masa de pomană pentru morţi”, de esenţă
precreştină. Înainte, la Boiu Mare, ca şi în alte sate din Chioar, existau mese de piatră, în
curtea bisericii, la care sătenii se aşezau pe familii: lenghelenii, popenii, chiforenii. Fiecare
familie se ducea la biserică cu coşarca încărcată. Coşarca se punea pe masa familiei. După
ce preotul sfinţea coşercile cu bucate, începea „ospăţul mare” care ţinea până seara. Până
la al doilea război mondial în această zi se făcea „prinos” pe neamuri. Îl făceau lenghelenii,
popenii, iar fiecare familie dintre acele neamuri contribuia cu făină. La masa de pomană se
mai consumau „purcei” (sarmale) şi ciorbă cu carne. După ce preotul sfinţea prinosul, fătul
îl tăia în două, jumătate revenea preotului, o parte cântăreţilor, din a doua bucată care
revenea celor care participau la masa de pomană se tăia o felie pentru femeia care l-a făcut,
iar restul se consuma pe loc. La masa de pomană erau serviţi săracii cu de toate. Se închina
cu „Hristos a înviat!” şi „Dumnezău să hodinească răposaţii” să-i poată de multe ori pomeni.
Dintre săracii veniţi din alte sate, unul se urca într-un pom şi mulţumea, în numele tuturor,
familiilor pentru pomana făcută.

A doua zi de Paşti ocazionează „Jocul feciorilor” care urmează tipicul jocului
duminical, aşa încât îl vom trata la capitolul: Obiceiuri nelegate de date fixe. În după amiaza
celei de a doua zi de Paşti copiii şi tinerii, ba chiar şi fetele practicau diferite jocuri, cele
mai răspândite fiind cele cu mingea. La Boiu Mare se juca „De-a tri şi fuga”. Să confecţiona
o minge din două bucăţi de piele rotunde, cusute, iar în interior era umplută cu cârpe. Se
mai folosea un băţ scurt, cu un capăt mai subţire cu care se bătea mingea. Pentru a şti care
echipă este la bătut şi care este în câmp. Doi adversari perindă  mâinile pe băţul cu care se
bate mingea şi care ajunge cu mâna în capătul de sus, echipa lui va fi la bătut. Se alege un
ţăl, la care trebuie să ajungă cel care a bătut mingea. Mingea este aruncată de trei ori de
unul de la echipa din câmp, în timp ce alţii sunt aşezaţi în câmp până la ţăl. Cel care bate
mingea, dacă o nimereşte şi mingea sare departe, fuge la ţăl şi scuipă de trei ori. Dacă nu
reuşeşte să lovească mingea, atunci ea este perindată între cei din câmp, ca să poată fugi la
ţăl fără să fie lovit cu mingea de unul din câmp. Dacă este lovit, atunci echipele se schimbă.
După aceleaşi reguli se joacă şi „De-a una şi fuga”. Un alt joc îndrăgit de copii era „De-a
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mingea-n ciocotă”. Era o gaură făcută în pământ şi fiecare jucător avea câte o lopişcă, o
scândurică încovoiată la un capăt, în forma unei crose de hochei. Se alegeau două echipe.
Una încerca să introducă mingea în ciocotă, iar ceilalţi apărau ciocota. Dacă nu reuşeau
nici la a treia încercare se schimbau echipele. Se mai juca „Popicul” care era o bucată mică
de lemn, ecarisată şi ascuţită la ambele capete. Popicul era lovit cu un băţ la un capăt ca să
sară-n sus şi să fie bătut în aer. Dacă popicul nu era lovit în timp ce era în aer, copilul ieşea
din joc. Un alt joc care se practica la Boiu Mare era „De-a motroaşca”, pătruns din
repertoriul şezătorii. Se forma un cerc în care tinerii se aşezau cu faţa înafară. Unul, cu un
prosop cu capetele legate în nod, numit „motroaşcă”, mişcându-se în interiorul cercului,
lovea cu „motroaşca” pe unul din cerc, după care o ascundea. Cel lovit trebuia să-l ghicească
pe cel care l-a lovit. Dacă-l ghicea trecea el la lovit.

Fetele jucau mai cu seamă două jocuri: „De-a batistuţa” şi „Podul de piatră”. Mai
multe fete se prindeau într-un cerc cu faţa înafară, jucau şi cântau: Mi-am pierdut o batistuţă,
/ Cine mi-a aflat-o? / Eu o rog să mi-o aducă, / S-o sărut îndată. / Frumoase sunteţi copile,
/ Mândră-i faţa voastră, / Ca la nişte garofiţe, / Din grădina noastră.” Una dintre fete avea
o batistă în mână, umbla cu ea în cerc.  Fata lăsa batista în spatele uneia dintre fete, după
care revenea în cerc. Cealaltă trebuia să ghicească cine i-a lăsat batista şi să i-o ducă fetei
care i-a pus-o. Când ghicea cele două se sărutau şi cea care a dus-o umbla cu batista. La
jocul „Podul de piatră” grupul de fete se aşeza pe două rânduri şi cânta: „Podul de piatră
s-a dărâmat, / A venit apa şi l-a luat, / Vom face altu pe râu în jos, / Altul mai trainic şi mai
frumos.” Două fete care stau înaintea grupului se prind de mâini şi le ridică în sus, ca o
boltă, iar celelalte trec pe sub ele cântând.

A doua zi de Paşti copiii umblă cu stropitul, dar şi tinerii pe la fete. La casele cu fete
copiii recitau o poezie în care este exprimat acordul gazdei pentru ca fata să fie stropită:
„Sunt copil de grădinar, / Port parfum în buzunar. / Am auzât pân scrisoare, / Că aicea ar fi
o floare, / Care prinde-a se usca / Şi noi vrem a o uda, / Ca să crească, să-nflorească / Şi să
nu să veştejească. / Cu toţii, noi o vom uda, / Dacă placă a ne lăsa.” Copiii primesc câte un
ou roşu, o felie de cozonac şi bani. Tinerii nu spun poezia, ci udă fata şi pe soţia gazdei. Ei
sunt serviţi cu mâncare şi băutură. Tinerii ciocnesc cu fetele şi gazdele ouă roşii. Obiceiul
este mai recent, pătruns de la oraş şi constituie o influenţă maghiară asupra folclorului
românesc.

În prima vineri de după Paşti, din Săptămâna luminată, când se sărbătoreşte
„Izvorul tămăduirii”, la Boiu Mare femeile mai bătrâne duceau la sfinţit făină pentru
animale. Era păstrată într-o trăistuţă, agăţată în cui şi când se îmbolnăveau animalele, făina
era amestecată cu hrana lor. Unele performere ne-au relatat că de fapt făină, sare şi usturoi,
ca să poţi tămădui vacile bolnave, se ducea la sfinţit, în această zi, la mănăstire. Făina se
amesteca cu sarea şi se dădea să lingă marhăle. Cu usturoiul sfinţit vacile erau unse între
coarne şi pe spinare.

Armindenul, la 1 mai. La Boiu Mare, armindenul era o botă de răchită împodobită
cu panglici şi cu flori, care era legată de o rudă lungă, fixată la ţâţâna porţii de la drum. Cei
mai mulţi gospodari pun o rudă de mesteacăn subţire şi legată la vârf. Se îndătinează mai

memoria ethnologica nr. 66 - 67 * ianuarie - iunie * 2018 (An XVIII)

170



ales la casele cu fete, aşa încât are funcţie de semn distinctiv.
Acest obicei este legat de către unii performeri de legenda biblică din timpul lui Irod,

când era căutat în fiecare casă Pruncul Iisus. Iisus şi Maica Sfântă erau ascunşi la un
gospodar în sat. Cei care îl căutau au pus o creangă la fiecare poartă, ca să nu intre de două
ori la aceeaşi casă. Pentru a nu fi pierdut Iisus, gospodarii au pus câte o creangă la porţile
lor şi astfel Hristos nu a mai putut fi aflat. Adevărul este că „armindenul” este precreştin,
el având funcţia de arbore fertilizator şi protector al gospodăriei împotriva forţelor malefice.

Ispasul, Înălțarea Domnului. Ispasul este o sărbătoare religioasă legată de înălţarea
lui Iisus la ceruri, dar cuprinde şi elemente de substrat precreştin. Se înstruţau gospodăriile
cu tei şi se punea prin casă mentă culeasă proaspăt, care se punea şi la fântână şi la ferestre.
Fetele împleteau cununi de mentă şi până a nu răsări soarele le puneau înaintea caselor.
Aveau credinţa că păstrată cununa de mentă era bună de leac. Unele familii înstruţau cu
paltin şi dubravnic casele.

La Ispas se ieşea cu prosesii în ţarină. Se sfinţea ţarina, iar două fete curate fac atâtea
cununi de spice de grâu câte troiţe sunt în sat, iar după sfinţirea lor de către preot, sunt
aşezate pe troiţe. La ieşitul în ţarină se face aghiasmă şi se sfinţesc ţarinile.

La troiţa şi Monumentul Eroilor se face slujbă în memoria lor, fiind consideraţi că
fac parte din rândul sfinţilor, în ceruri. Se dau pomeni pentru eroi. Care au morţi pe front
dau colaci, horincă, pancove, sarmale şi ouă roşii.

Obiceiurile verii

Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh, cad întotdeauna în a opta duminică după Paşti.
Este o sărbătoare mare – Pogorârea Sfântului Duh. Şi la această sărbătoare gospodăria se
pavoazează cu crengi de tei la uşa de intrare în casă, la ferestre, la grajd, la vraniţă, la stupi,
la fântână. Frunze şi flori de tei se presară pe jos în biserică.

Crengile de tei, după credinţele populare, îndeplinesc funcţii fertilizatoare şi
apotropaice. „Teiul apără ca şi mâţâşoarele de salcie de tunet şi de trăsnet.” La Rusalii ca
şi la Ispas întreaga comunitate, împreună cu preotul, ieşeau în ţarină şi se făcea „slujba de
blestem a gadinilor strâcătoare de recoltă”. Se făcea aghiasmă şi fiecare femeie lua într-un
vas cu care stropea casa, grajdul, pivniţa, fântâna şi capetele holdelor, coteţele de păsări şi
porci, via şi grădina de zarzavat. Este limpede exprimată aici credinţa în efectul magic
purificator şi fertilizator al apei ca substanţă vitală.

Rusaliile, ca şi Floriile, era o sărbătoare a florilor şi a rodirii, ea având loc tocmai
când natura este în plină explozie vegetativă. În Chioar şi la Boiu Mare am putea spune că
sărbătoarea este una a teiului. Acest arbore cu flori cu miros îmbătător era venerat de
strămoşii noştri, de aceea se punea ca element component în steagul ritual, când se ridica
acoperişul unei case. Era îndătinat la Boiu Mare, odinioară, ca măcar o grindă din pereţii
casei să fie din lemn de tei pentru a apăra casa de trăsnet. Teiul avea şi virtuţi apotropaice.
Pentru a anihila acţiunile malefice ale Fetei Pădurii, ciobanii trebuiau să o lege cu un
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brăcinar de tei, dacă ea venea la stână.
Apartenenţa teiului la categoria arborilor sacri şi ocrotitori este marcată de utilizările

sale rituale, de prezenţa sa în toate momentele vieţii omului şi în medicina populară.
Covăţica în care se scaldă copilul era bine să fie de tei. Ca arbore consacrat, teiul e prezent
în riturile întemeierii localităţilor, de unde abundenţa toponimelor cu rădăcina „tei”. (Evseev,
1998: 459-460).

Rusaliile reprezintă şi o sărbătoare a morţilor. De aceea la Boiu Mare se făceau
rugăciuni în cimitir pentru morţi şi se dădeau pomeni: colaci şi ouă roşii. Înainte se mergea
cu prosesii la mănăstirile Nicula şi Rohia. Fetele se îmbrăcau în alb, simbolul purităţii, pe
cap purtau coroniţe. Mergeau pe jos, ca să le primească Dumnezeu sfintele rugăciuni, iar
în mâini purtau prapori.

„Sânzienele” Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare care se ţine
la 24 iunie şi care s-a suprapus peste sărbători mai vechi precreştine. Însăşi denumirea ei
ne slujeşte drept argument, deoarece ne trimite la o zeitate romană, asimilată de către daco-
romani – Santa Diana – care prin evoluţia fonetică a devenit Sânziene. (Eliade, 1980: 68). 

În mitologia română Sânzienele sunt imaginate ca nişte fete frumoase care trăiesc
în câmpuri cu flori şi joacă, fiind împodobite cu flori. Ele distribuie plantelor calităţi
profilactice şi sunt şi fiinţe protectoare ale plantelor care dau şi iau puterea florilor. (Fochi,
1976: 317).

La Boiu Mare, cu o zi înainte, se culegeau flori de sânziene pe care le puneau la
poartă, la grajd, la ferestre. Mai făceau şi o cruce din flori de sânziene, pe care o duceau la
biserică pentru sfinţit.  Fetele purtau pe cap cununi de sânziene, apoi mergeau la apă şi le
aruncau pe vale, în timp ce rosteau formule orale: „Aşè cum se bate apa de bolovani şi
stanii de la poale de genunchii mei, aşè să umble feciorii după mine. Feciorii tăţi s-or întinde
/ Şi pă mine m-or cuprinde.”

Prin purtarea acestor cununi de sânziene de către fete pe cap, se credea că, se
transferă la fată, pe baza magiei prin contact, valenţele magice ale florilor. Poporul atribuie
sânzienelor proprietăţi apotropaice şi divinatorii. (Evseev, 1998: 419). Bătrânii îşi mai
amintesc că fetele de măritat dormeau pe flori de sânziene, pe care le puneau sub pernă ca
să-şi viseze ursitul şi să se mărite. La Boiu Mare fetele îşi făceau cununi de sânziene pe
care le puneau să le roureze. Roua de pe flori o scuturau pe cap ca să aibă sănătate. Apoi le
dădeau la vite ca să aibă lapte mult. Unele fete credeau că, dacă roua este abundentă, atunci
ursitul va fi bogat, dacă nu, era sărac. Tot la această sărbătoare cununile se aruncau pe
acoperişul caselor. Dacă  nu se opreau pe panta acoperişului şi cădeau, atunci fata nu se
mărita în acel an. Unii gospodari puneau cununile să le roieze şi a doua zi căutau să vadă
ce fire de păr de animale s-au prins de cunună. Dacă era lână de la oi, atunci va avea noroc
la oi. Dacă era păr de vacă, va avea noroc la vaci, dacă era de porc, va avea noroc la porci.

În vremuri de demult se făcea un colac mare la Sânziene şi mâncau toţi ai casei din
el, crezându-se că se vor vedea pe lumea cealaltă. Este prezent ritualul mâncatului pâinii în
comun, generalizat în folclorul nostru.

Ziua de Sânziene era favorabilă şi premoniţiilor. Se urmărea curcubeul, dacă se arăta
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pe cer, deoarece, conform credinţelor vechi, intensitatea culorilor curcubeului anticipează
abundenţa rodului unor culturi. Roşu pronunţat însemna recoltă bogată de porumb, verdele
însemna iarbă multă, galben bogăţie în grâu. Se crede că dacă tună în ziua de Sânziene „n-
or fi poame, că or pica tăte de pe pomi şi s-or usca”, „dacă tună de Sânziene a fi vară bună”,
„dacă plouă de Sânziene or pica alunele di pă tufă”.

Sărbătorile cu prilej. În tradiţia locală mai sunt considerate sărbători „tare
mânioase”, care mai sunt numite şi sărbători „jingaşe”. Ele sunt „Sântilie” (Sf. Ilie, 20 iulie),
„Foca” (23 iulie), „Adormirea Anei” (25 iulie) şi „Pintilei” (Sf. Pantelimon, 27 iulie).

În aceste zile nu se lucra la câmp cu fânul sau cu grâul. Dacă te duceai în aceste zile
la lucru puteai amuţi sau puteai fi trăsnit. „Îs periculoase sărbătorile aiestea, că dacă făceai
fân tăt ţî-l trăsnea. Nu coseam cu acul şi nu ne lam pă cap.”

Despre Sfântul Ilie omul din popor a născocit multe credinţe. „Când trăsneşte, Ilie
fuje cu caii pă ceri şi trăsnetu’ îi de la zgomotul copitelor.” „Fuljeru’ îi zdiciu de foc cu care
mână caii.” „Oaminii cred că fuljeru’ şi trăsnetu’ i-o fost date de Dumnezău la Ilie, ca să-i
poată omorî pe draci.” Sfântul Ilie trebuie ţinută ca o sărbătoare mare „că-i pericol de trăsnet,
de vânturi grele şi de gheaţă”.

Specialiştii consideră că este reprezentat în memoria mitopeică jupiteriană în
dezlănţuirea sa împotriva dracilor, argumentată de cursele sale celeste în „carul cu foc”.

Credinţele folclorice păstrează imaginea vie a unui personaj mitic celest, călătorind
mereu cu carul său de foc, generator de panică prin fenomenele fizice pe care le declanşează
(tunete şi fulgere). Spaima pe care o produce sfântul prin fenomenele fizice a generat
practici de apărare, concretizate prin afumatul cu tămâie şi cu mâţucă sfinţite, înfigerea
securii în pragul casei şi trasul clopotului. 

În jurul acestui sfânt poporul a brodat numeroase legende. „La noi de Sântilie o
femeia i-a cusut bărbatului cămeşă. Iè o zâs cătă bărbat:

-Mai lasă-mă cu cămeşa că ţi-oi coas-o de altă dată, că astăzi îi sărbătoare jingaşă.
O zâs omu’:

-Ce atâtea sărbători? Că dacă le ţânem pe tăte nu lucrăm în veci nimic. Du-te şi pune
bumbii la cămeşă că doară n-oi mere cu cheptu’ gol.

-Io nu-ţ’cos nimic astăzi, că doar ştii ce sărbătoare îi. Cine şti ce poţi păţî. Femeia
s-o temut de bărbat şi i-o cusut bumbii. El s-o dus la fân, o făcut căpiţa, apoi claia. Şi când
o gătat-o o dată o vinit un nor gros, o dat un trăsnet şi claia o ars şi s-o făcut scrum. El o
strâgat:

-Ştiu, Ilie, de ce-ai dat, / Di ce astăzi am lucrat, / Că astăzi îi zua ta / Şi nu-i slobod
a lucra.” 

Sfântul Foca te trăsneşte şi te-aprinde. „Dacă lucri, cu clăile în zua aceie, tăte
s-aprind şi ard.” Foca este o divinitate ignică, care coboară din vremuri precreştine şi are
unele trăsături asemănătoare cu ale Sfântului Ilie. Şi el stăpâneşte fulgerul şi pedepseşte pe
cei care încalcă interdicţia de a nu lucra, mai ales cu fânul, de ziua lui sau cu grâul. Dacă
seceri în ziua lui îţi trăsneşte clăile toate şi nu rămâne niciun bob. Şi în jurul sfântului s-au
brodat legende. 
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„O femeie şi-o secerat tot grâul în ziua de Foca. O făcut o grămadă de clăi. O trecut
pe lângă iè o femeie, când erau gata clăile. O zâs femeia:

-Di ce-ai lucrat în zua de Foca? N-ai ştiut că-i o zî mânioasă?
-Apoi Foca n-are nimică cu mine, că el e în ceri şi-a lucra nu-i păcat. Nici n-a gătat

bine aieste vorbe de zâs c-o şi vinit un nor negru, o dat un fuljer mare şi tăte clăile o ars de
n-o rămas nici un pai. De-atunci femeia n-a mai lucrat în veci în ziua de Foca. Păţania i-o
fost învăţătură de minte.”

Adormirea Anei este tot o sărbătoare mânioasă. Femeile o ţân cu nelucru, nu cos,
nu ţes, nu spală rufe. Se teme lumea a lucra că-i sărbătoare cu prilej. Ea pedepseşte pe cei
care nu-i ţin ziua. Aşa cum ne spun şi legendele.

„La noi în sat o femeie o îmblătit măzăre în ziua de Adormirea Anei. O vecină i-o
spus:

-Nu faci bine că lucrii de zua Anii, că s-a supăra şi cine şti ce poţi pâţî.
-Doară n-o-mblătesc pă Ana, îmblătesc mazărea. Atunci, o dată, o muţât femeia şi

un an de zâle n-o putut grăi. Până la Sfânta Ana, atunci i-o slobozit glasul. De atunci femeia
n-o mai lucrat, altu, la sărbătoare asta.” 

„O femeie s-o dus să-şi culeagă cânepa. Şi o altă femeie o zâs cătă iè:
-Nu mere astăzi, că-i Ana şi te-a bate.
-N-are ea cu mine nimic. Că-i zî faină de cules cânepa. Când s-o-ntors sara, acasă,

era mai mult moartă decât vie. O zâs socru-so: 
-Ţi-o trăbuit să culegi cânepă. Nu ştii că-i sărbătoare cu prilej? Şi-amu ia cum eşti.

Nici mori, nici bine nu te faci. Te-a bătut Ana di tăt.”
Sfântul Pantelimon, „Pintilei” este tot o sărbătoare mânioasă. Pintilei aduce vânturi

mari şi duce fânul la acela care a lucrat în ziua lui. Îl poate şi trăsni. La ziua lui nu se lucrează
cu ovesele, că-i mai zice şi „Pantelimonu ovesălor”. „Dacă lucrii cu ovesă aduce vreme
grè.” Şi Pintilei, ca şi Sântilie, pedepseşte pe cei care nu-i ţin ziua, deci le trăsneşte fânul,
de unde şi diferite legende. 

„On om o lucrat în ziua de Pintilei. O făcut tri clăi de fân, c-o avut oamini la lucru.
O făcut on fel de clacă de făcut fânu’. Unu ce-o trecut pe-acolo o zâs:

-Măi, d-apoi aţi făcut voi clăi faine, numa de nu le va trăsni Pintilei. O vinit o furtună,
cu vânt. Şi cum erau lângăolaltă clăile tăte o ars. Da bietu om o făcut haz de năcaz. Şi-o
zăs: „Hodi, Pintilei, hodi, Pintilei, / Că nu-i tăt de azi, că-i şi de ieri.”

Sărbătorile cu prilej, prin credinţele numeroase, urzite în jurul lor, exprimă teama
omului din popor faţă de fenomenele atmosferice, care păgubesc adesea. De aceea ele sunt
puse pe seama acestor sărbători.
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