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Introducere 

 

Se spune despre moarte că aceasta nu vine odată cu vârsta ci vine odată cu uitarea. Acest proiect își 

propune să aducă în atenția membrilor societății arădene, în special a generațiilor tinere, tradiții, 

obiceiuri și locuri din Județul Arad care au o importanță deosebită pentru identitatea culturală a 

noastră ca arădeni. 

Prin acest proiect ne dorim să reamintim de existența unor tradiții și obiceiuri străvechi care stau la 

baza identității noastre românești, care sunt reprezentative pentru noi și care au o importanță 

culturală deosebită.  

În prezent, datorită evoluției, a dezvoltării, a modernizării și a influențelor străine societatea noastră 

tinde să dea uitării tradițiile și obiceiurile străvechi românești, iar odată cu uitarea va fi doar o 

chestiune de timp până când acestea vor înceta sa existe. 

Fie că vorbim despre tradițiile românești de Paște și Crăciun, ceremonia căsătoriei, a botezului și a 

înmormântării, despre meșteșugurile cu specific românesc cum sunt olăritul, sculptura în lemn, 

apicultura, țesătoria sau despre porturile populare, acestea toate sunt prezente din ce în ce mai puțin 

în viața noastră și tindem încet încet să le dăm uitării. 

Este datoria noastră să ne amintim și să păstrăm tradițiile și obiceiurile noastre străvechi care ne-au 

fost transmise din generație în generație, iar prin crearea acestui ghid ne propunem să le amintim 

arădenilor de acestea, să le amintim de moștenirea culturală a strabunilor noștri și să împiedicăm 

instalarea uitării.  

Există totdată o strânsă legătură între tradițiile și obiceiurile străvechi și lucrile şi monumentele 

istorice din județul nostru, acestea au la baza construirii lor evenimente istorice deosebite și fac parte 

din cultura și identitatea noastră de neam. 

A nu uita tradițiile stravechi, a datinilor și a obiceiurilor este esențial pentru suparaviețuirea unei 

societăți este esențual pentru menținerea identității noastre și a patrimoniului cultural intacte, iar 

prin acest proiect dorim reamintim și să promovăm menținerea acestor tradiții și obiceiuiri și mai 

mult decât orice să prevenim uitarea lor. 
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Monumentul Eroilor de la Păuliș 

 

Într-un remember sentimental, putem 

sintetiza,  că există momente în activitatea 

noastră când trebuie să ne plecăm capetele 

în memoria unor ființe asemeni nouă, dar 

care astăzi sunt pentru noi adevărați eroi.  

Se  cuvine  să aducem recunoștința 

noastră, tuturor celor care  n-au cerut 

nimic, dar care au oferit totul pentru noi 

toți și pentru patria noastră, se cuvine sa 

aducem  “Omagiu eroilor de la Păuliș “. 

Între timp lucrurile s-au mai schimbat, 

sensurile s-au mai schimbat, trăirile și 

sentimentele s-au mai schimbat, oamenii 

s-au mai schimbat. 

• Bătălia de la Păuliș a rămas în 

istorie drept una dintre cele mai crâncene 

lupte din al Doilea Război Mondial purtate 

de trupele române după întoarcerea 

armelor contra naziștilor. 

• O mână de elevi ai Școlii militare 

de subofițeri de la Radna, cu vârste 

cuprinse între 18 și 20 de ani, au reușit să 

țină în loc trupele ungare și germane, mult mai bine echipate și mai experimentate, care îi copleșeau 

în proporție de opt la unu. Dintre cei 1.500 de ostași care au luptat în septembrie 1944 sub comanda 

colonelului Alexandru Petrescu, devenit ulterior general, doar putini mai trăiesc acum. 

23 August1944 Radna 

• A început confuzia:  la miezul nopții, ofițerul de gardă a anunțat că România a încetat 

războiul. 

• Elevii militarii s-au trezit, s-au îmbrăcat, au luat armele și au ieșit în câmp. Acolo au stat 

până seara, așteptând ordin, în timp ce avioanele germane treceau pe deasupra și aruncau afișe 

semnate de Horia Sima, prin care li se cerea să nu lupte contra Germaniei”. 

• Confuzia și haosul ce domneau la nivelul ofițerilor au fost întrerupte de comandantul Școlii 

militare, colonelul Alexandru Petrescu. Acesta a luat pe cont propriu o decizie grea. 

• În fata a 1.500 de elevi militari din toată tara, acesta a spus: “Până acum, ați cântat mereu că 

vrem Ardealul. Acum vă încolonați după mine, 12 companii și înainte marș, spre Ardeal!”, iar elevii 

au plecat, cântând “Treceți batalioane române, Carpații”. 
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5 Septembrie 1944  Guttenbrunn,  

• Elevii militari fac joncțiunea cu o unitate de cavalerie și continua marșul spre Cladova și 

Păuliș ca să sprijine frontul de apărare a graniței de vest. Armata română se afla într-o situație grea, 

astfel că toți elevii școlii militare au trebuit să intre pe poziții pentru a rezista oricărui atac. 

• E o perioadă de așteptare, de frământări, de pregătire. Armatele lui Horthy au intrat deja în 

țară și  amenințau Aradul. 

11 Septembrie 1944 

• Odată ajunși la Păuliș, elevii militari de la Radna au întâlnit trupele germane, sprijinite de 

cele horthyste, care ocupaseră Aradul. Trec mereu trenuri pline cu civili care se refugiază din calea 

naziștilor. 

•  Sosesc informații despre ce a păţit un pluton de elevi, în satul Baraţca. Erau dislocaţi acolo, 

la câţiva kilometri de Arad. Dimineaţa, în timp ce se deplasau în şir indian către bucătăria de 

campanie, pentru a servi ceaiul și cafeaua, a venit un avion german, un Stukas, în spatele lor și a 

deschis focul. 

• Avionul a venit la înălţime foarte joasă și pur și simplu i-a secerat. Au căzut în jur de douăzeci 

de elevi. 

•  Măcelul de la Baraţca a umplut de ură și de dorinţă de răzbunare, sufletele ostașilor. A fost 

o crimă și un act de laşitate din partea 

nemţilor. Ostasii noştri au fost împuşcaţi pe 

la spate.” 

14 septembrie 1944, Păuliş. 

• Ne amintim de momentul când ne-

a fost luat Ardealul. Ştim că au fost 

represalii împotriva românilor în teritoriile 

ocupate. Vor să ne suprime, să ne lichideze 

ca naţiune. 

• Suntem pregătiţi să luptăm până la 

sacrificiul suprem. Ştim că uniforma 

militară este uniforma care reprezintă 

moartea în timp de război. Comandanţii ne 

îmbărbătează și ne spun să nu facem nici un 

pas înapoi. 

• În amintirea Mărăşeştilor, deviza 

noastră este:   «Nici pe aici nu se trece!». 

• Încep luptele, care sunt crâncene. 

În apropiere de şosea, unde este şanţul de 

apărare antitanc, făcut la intrarea în Păuliş, 

e un adevărat măcel. Se luptă și la baionetă. 

Apar primele victime, și pentru că nu avem 



PAGINA 4 

spital militar în Radna, primim ordin să ducem elevii răniţi la Mănăstirea Radna, unde s-a improvizat, 

în chiliile măicuţelor, un spital de campanie. 

• Morţii îi ducem și îi îngropăm în 

curtea şcolii militare. Suntem 

inferiori din punctul de vedere al 

armamentului, dar rezistăm. Când 

primim sprijinul artileriei, îi punem 

pe fugă pe unguri. Ca să ne mai 

însufleţim, ne aducem aminte de 

cântecele de la instrucţie: Treceti 

Batalioane Romane Carpatii. 

• Un alt veteran,  profesorul 

Nicolae Streian, își aminteste: “Cred 

că de la început au căzut vreo 150 de 

elevi, dar și ofiţeri, dintre care îmi 

amintesc de un căpitan, Fătu. 

• Eram mereu în tranşee, doar cu 

mitraliere și arme uşoare, fără suport 

de artilerie, fără tancuri, fără 

antiaeriană, nimic, nimic. Aşa le-am 

ţinut piept honvezilor unguri. 

• Era frig și brumă, dormeam pe 

iarbă, pe foi de cort, ne mâncau 

păduchii cât eram de nespălaţi și de 

murdari. Au murit atunci mulţi elevi 

militari. 

• “Dacă există iadul pe pământ, atunci frontul de la Păuliş a fost iadul”. 

• Frontul era greu de apărat, erau acolo numai câmpie și dealuri domoale, fără copaci.Erau 

plantaţii cu viţă de vie, cu floarea soarelui și mai ales cu porumb, care foşneau și ascundeau vederii 

inamicul. 

•  Apăreau ca din senin din lanul de porumb, elevii se  trezeau cu ungurii lângă ei. Nemţii 

veneau până aproape de tranşee, cu avioane care aveau tricolorul românesc vopsit pe aripi și mitraliau 

fără milă”. 

• Patriotismul nu e o valoare învechită. Până la urmă, au sosit întăririle româneşti și apoi cele 

sovietice, care au adus victoria. 

• “Când au apărut sovieticii, am văzut pentru prima dată femei-soldat, îmbrăcate în pufoaice, 

pe tancuri. Apariţia întăririlor a fost salutară, pentru că altfel, oricât eram noi de curajoşi, ne-ar fi 

decimat pe toţi”, recunoaşte Nicolae Streian (veteran de război din Lugoj), care adaugă că elevii 

militari au reuşit să ia numeroşi prizonieri unguri , pe care  i-au escortat cu mâinile sus până la Radna 

– “orice le comandam, executau imediat, pentru că erau destui care știau românește”. 
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• După atâţia ani, Nicolae Streian consideră că, deşi foarte tânăr, și-a făcut datoria faţă de ţară. 

Niciun moment nu a comentat situaţia materială a armatei, atât de intens dezbătută de unii în aceste 

zile. 

• Veteranul de la Păuliş are o singură dorinţă: “aş dori ca tinerii din ziua de azi – tineri cum 

eram și noi pe atunci, să înţeleagă că patriotismul nu este o valoare învechită”. Este pilda unei 

generaţii care a suferit enorm și care azi e tot mai puţin înţeleasă. 

• Dupa acest remember sentimental, putem sintetiza, în termeni mai apropiati limbajului 

militar, ca există momente în activitatea noastră când trebuie să ne plecăm capetele în memoria unor 

fiinţe asemeni nouă, dar care astăzi sunt pentru noi adevăraţi eroi. 

•  Se  cuvine  ca la ceas omagial să aducem recunoştinţa noastră, a tuturor, celor care  n-au 

cerut nimic, dar care au oferit totul pentru noi toţi și pentru patria noastră. 

• Intre timp lucrurile s-au mai schimbat, sensurile s-au mai schimbat, trăirile și sentimentele 

s-au mai schimbat, oamenii s-au mai schimbat. 
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Botezul 

 

Pentru a se pregăti pentru Botez, părinții trebuie întâi să vorbească cu preotul, care le va 

explica slujba Botezului și va putea să răspundă la întrebări de ordin practic în legătură cu 

slujba. Acesta discuție este un moment bun și pentru a verifica calendarul de slujbe și 

activități al parohiei, astfel încât să se poată fixa o dată pentru Botez. 

Stabilirea datei 

Botezului 

Este bine ca părinții să 

caute să boteze pruncul cât 

de repede posibil după 

naștere, astfel 

încât acesta să devina 

membru al Împărătiei lui 

Dumnezeu și al 

comunității Bisericii. Este 

recomandat ca familia să 

considere mai multe date 

provizorii pentru slujba 

Botezului, 

înainte de a se întâlni cu 

preotul. Anumite perioade 

ale anului sunt mai 

aglomerate decât altele, de aceea este bine să existe mai multe optiuni, astfel încât să se evite 

suprapunerea cu alte evenimente din agenda preotului sau a parohiei. 

Alegerea nașilor 

În Biserica Ortodoxă, nou-nascutii sunt botezați prin mijlocirea și participarea nasilor, care 

sunt persoane adulte. În societatea seculară contemporana, rolul și importanta religioasa a 

nașilor este, de multe ori, denaturată. Astfel, nașii sunt aleși frecvent pentru că sunt prieteni apropiați 

ai părinților, de la care, după botez, nu se asteapta mai mult decât să trimită cadouri ocazionale 

finului/finei lor. Biserica Ortodoxă afirmă cu probitate ca nașii de botez au un rol foarte important 

în viată copilului. Acest rol nu este limitat la perioada copilăriei, ci continuă și în viața adultă 

– Botezul este doar începtul. La Botez, nașii își asumă, pentru întreaga viață, reponsabilitatea de 

a purta de grija vieții spirituale a finilor. Nașii de botez se mai aleg de obicei din familie sau se 

moștenesc. Nașii de cununie au datoria să boteze numai primul copil, iar pe al doilea copil, îl vor 

boteza numai dacă vor. Biserica cere ca nașii să fie un cuplu căsătorit. Nașii sunt numiți pe viață.  
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Completarea certificatelor 

De cele mai multe ori, la biserica veți fi rugați să completați anumite formulare sau să arătați 

certificatul de nastere al copilului. Aceste informații sunt necesare pentru ca preotul să poata elibera 

Certificatul de Botez, iar copilul să fie înregistrat în Registrul de Botezuri al parohiei sau al episcopiei. 

Preoți, slujitori, invitați 

Uneori, părintii sau nașii doresc ca la slujba botezului să participe și alti clerici (preoti sau 

diaconi), care sunt fie prieteni de familie, fie preotul lor duhovnic sau preotul din parohia lor 

precedentă. Rânduiala cere ca părinții sau nașii să facă cunoscut acest lucru preotului când 

se întâlnesc prima dată să discute detaliile despre botez, deoarece este de datoria preotului 

paroh să invite pe alti clerici slujitori, după ce în prealabil a primit binecuvantarea 

episcopului. 

În ziua Botezului 

Lista de mai jos detaliaza lucrurile necesare în ziua botezului, pe care părinții sau nașii 

trebuie să le aducă la biserică: 

– prosop de mână de culoare albă 

– prosop mare de baie de culoare albă 

– un săpun 

– o sticlă de ulei de măsline 

– haine albe de botez pentru copil 

– lumânare de botez împodobită 

– cruciuliță cu lant pentru copil 

Darul/Donația pentru biserică 

Darul (donația) care însoțește slujba Botezului este benevol și nu reprezintă o ‚taxă’ pentru 

slujbă, ci face parte din mulțumirea adusă lui Dumnezeu cu ocazia acestui eveniment 

special. Darul din partea nașilor sau a părinților reprezintă de asemenea modalitatea în care aceștia 

se implică în activitatea și responsabilitatea Bisericii. 

Lumânarea de botez simbolizeaza lumina ce este adusă în sufletul celui botezat și este obligația 

nașului. Obiceiul cere ca lumânarea să fie împodobită, dar nu oricum. Florile trebuie să fie de crin- 

floarea Maicii Domnului, buchetul să aibă frunze de ferigă, pentru a avea copilul spor, să aibă brăduț, 

pentru a fi copilul sănătos ca un brad, brad din care a fost făcută Crucea lui Iisus, să aibă floricele din 

floarea miresei pentru a nu avea cununii legate. 

Panglica sau fașa de botez, este roz sau rosie pentru fetițe, albastră pentru baieți, nu trebuie să fie 

nici scurtă, deoarece se spune că copilul să nu se căsătorească repede, dar nici lungă, pentru ca copilul 

să nu se căsătorească prea târziu. 

Pânza alba (denumită și crasma)  în care bebelușul va fi înfășat după botez (se cumpără o pânză 

simplă, fără modele sau alte accesorii) 
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 Slujba botezului constă în mai multe etape. 

1.Prima parte din slujba botezului presupune sfințirea apei pentru botez; 

2.Aceasta fiind urmată de ungerea celui ce se botează cu mir pe frunte, pe piept, la mâini și la picioare; 

3.A treia parte din slujba botezului constă în scufundarea pruncului de trei ori în apă sfințită de către 

preot. Întreita scufundare reprezintă de fapt cele 3 zile petrecute de Domnul în mormant, iar 

afundarea în apă este de fapt moartea noastră pentru viată de păcat până atunci, în timp ce iesirea 

din apa este învierea noastră impreuna cu El, pentru viața cea nouă. 

De obicei copilul este botezat între 8 și 40 de zile. Botezul se face în orice zi, de preferat în zilele de 

sărbătoare după Sfânta Liturghie. După scoaterea copilului din apa sfințită, nașa este cea care 

primește copilul de la preot într-o pânză albă, nefinisată, necusută. 

Petrecerea de după botez: 

Adus acasă de la biserică de catre nașă, bebelușul era pus în pragul casei, iar nașa îi zicea mamei 

înainte ca aceasta să-l ia de jos: Păgân mi l-ai dat, creștin ți l-am adus. Acum am văzut că unii preoți 

fac lucrul acesta în biserică. După aceea, de obicei, se tăia o găină și se pregătea din ea tocană și supă 

cu tăiței. Înainte, nu se faceau invitații la petrecerea de după botez, venea cine dorea și aduceau cu 

ei și mâncare. Astfel, femeile aduceau blidele cu mîncare, iar barbații, mai ales nașul, băutura. 

La petrecere se aducea și muzică. Astăzi, la petrecerea de după botez, se invită nașii, rudele, vecinii 

și prietenii, iar petrecerea de botez se face și cu dar. Fie se dau bani, fie se dau cadouri copilului. 

Daruri de botez: 

Dupa ce s-a născut copilul, nu se vine cu daruri. De fapt, doar apropiații vin să vadă copilul. Ei aduc 

mâncare deoarece lăuza nu are voie sa gateasca timp de șase săptămâni. 

În unele părți se mai obișnuiește să se lase bani pe pieptul copilului, ca să aibă noroc; sau în scutesc, 

ca să aibă somn. Nașii cumpără trusoul, costumașe, pătura, iar dacă este fată se cumpară și cercei. Pe 

lângă daruri, se obisnuiește să se dea și bani. 

Tradiții și obiceiuri la îmbăierea de a doua zi: 

A doua zi după botez are loc scoaterea din mir a copilului. În timpul ritualului îmbaierii lumânarea 

de botez trebuie să stea aprinsă, iar la sfârșit se stinge de tavan sau de tocul usii. Lumanarea de 

botez se despodobește de flori și celelalte elemente se pastreaza la loc uscat și dreapta. Nu e bine sa 

se incovoaie sau să se rupă. 

Moțul tăiat se păstrează ca amintire, alături de lumânarea de la botez, până la șapte ani. Totodată, a 

doua zi după botez, în timpul ritualului îmbăierii, lumânarea folosită la creștinare trebuie să fie 

aprinsă. 

Apa din cădiță trebuie să fie neîncepută, scoasă la răsăritul soarelui și să mai conțină: 

 flori: ca să fie copilul frumos 

 bani: ca să aiba copilul avere 
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 apă sfințită: ca să fie copilul curat ca aceasta 

 ou: ca să fie sănătos și plin ca oul (care trebuie să ramana întreg, mama copilului urmând  
să-l pună  în apa de baie din ziua următoare) 

 pietre: ca să fie puternic 

 busuioc: să miroasa frumos 

 miere: să fie dulce 

 picătură din lumânarea de botez 

 potcoavă, ca sa aibă noroc 

 inel: sa aibă părul creț 

 mentă și romaniță, ca să crească ușor și să fie sănătos 

 floare de mac – ca să doarmă bine 

 pene ca să fie ușor ca pana 

Alte tradiții și obiceiuri 

Ursitoarele 

Credința în ursitoare, în puterea lor de a croi soarta fiecărui om, a fost și mai este încă răspândită și 

înrădăcinată în sânul poporului român, ea fiind moștenită de la romani. 

Sunt trei așa numite zâne care vin în nopțile fără soț (3, 5, 7) din prima săptămână de viață a copilului 

nou-născut și-i menesc soarta. Se zice că, în timpurile străvechi, aceste ursitoare erau văzute și auzite 

cum ursesc de către moașele care — în acele zile — privegheau nou-născuții și pe mamele acestora 

și chiar și de părinții copilului. Din păcate, pentru că moașele au destăinuit acest secret, în zilele 

noastre ele nu mai au acest dar. 

Legat de ursitoare, în Transilvania există încă tradiția ca moașa care ajută la nașterea copilului, chiar 

dacă acesta s-a născut în spital, să-i pună în camera unde el va sta, imediat după ce ajunge acasă, pe 

o pânză albă nouă, un "blid" cu făină de grâu cernută, sare, o pâine, un bănuț și un caier de lână. 

După 3 zile și 3 nopți, dacă ursitoarele au venit, moașa și părinții copilului vor vedea urma lăsată de 

ursitoare pe făină. 

În mediul rural din Județul Arad, la 3 zile după nașterea copilului, se întinde o masă mare cu 

mâncăruri alese: pâine, o găină, vin și 3 bănuți, așa numita "cină a ursitoarelor", existând credința că 

ele trebuie să fie bine ospătate și plătite pentru a fi mulțumite și a ursi o soartă bună copilului. În 

Bucovina, moașa, cum se îngână ziua cu noaptea, pune în camera copilului o lumină, pentru a arde 

toată noaptea, considerându-se că ursitoarele sunt mulțumite când găsesc această lumină și îi ursesc 

copilului o soartă mai bună. 

Moașa, după ce - conform tradiției - scoate banii, se duce și pune apa de la baia copilului la rădăcina 

unui măr sau păr pentru a crește copilul frumos și sănătos ca pomul respectiv. Apoi moașa se așază 

pe covata întoarsă și femeile o înconjoară de 3 ori, dansând și chiuind. După toate acestea, moașa 

trebuie să sară peste covată, cântând și provocându-le pe nepoatele care-și doresc un copil astfel: 

"Hai, săriți peste covată, 

S-aveți și voi câte-o fată 

Dar săriți mai 'năltișor, 

S-aveți și câte-un fecior" 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ine
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83in%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83r
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83r
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La sfârșit ea duce copilul și-l dă nașilor, care-i pun bani pe piept, după care îl dă mamei, care o 

cinstește cu un pahar de rachiu, simbol ce se mai întâlnește încă odată când moașa are datoria de a 

organiza o "mică petrecere" cu nepoatele sale în cinstea nou-născutului. 

Scăldătoarea nepoatei 

Este făcută de către moașă în apă caldă, în care se pun diferite plante: mărar, mentă, gălbenele. După 

ce aceasta a ieșit din baie și s-a îmbrăcat, ea este stropită de către moașă cu apă sfințită. După aceea, 

nepoata toarnă moașei apă să se spele cu săpun și să se șteargă cu prosopul pe care i l-a dat după 

naștere, sau îi toarnă acesteia apă sfințită pe mâini. Acest gest semnifică spălarea mâinilor moașei de 

păcatele femeii care a născut. 

Masa moașei 

În a treia zi de Bobotează (în ziua de 8 ianuarie), moașa invită nevestele și nepoatele ei, precum și 

pe preoteasa satului și dă o masă. Ele aduc câte un plocon moașei, care constă dintr-un coș care 

conține: un colac, carne din porcul de Crăciun sau o pasăre, pâine și o sticlă de vin. 

În mijlocul mesei pregătite de moașă stă un colac pregătit de ea, în care a fost pusă o lumânare 

neaprinsă. Pe masă se mai pun, într-o farfurie, frunze de mușcată pe fiecare stând lipită cu miere câte 

o bucățică de hârtie, care înseamnă că moașa să fie plăcută nepoatelor și nevestelor ca mierea de la 

flori albinelor. 

Se închină câte un pahar de rachiu și se servește o dulceață. Aprinzând lumânarea, moașa spune 

rugăciunea „Tatăl Nostru” și tămâiază toate persoanele invitate la masă. Apoi se servește masa. După 

ce nepoatele și nevestele au terminat de mâncat friptura, se adună bacșișul moașei, de către una din 

nepoate. 

Într-o farfurie ea pune un pahar cu vin, un picior de gâscă sau altă pasăre, o bucată de pâine, sare, 

piper și ardei, și întinzând farfuria în mijlocul mesei strigă: "Să fie moașa la primejdie iute ca ardeiul".  

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C8%99ii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boboteaz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tat%C4%83l_Nostru
https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2sc%C4%83
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Obiceiuri legate de nuntă 

Este bine cunoscut că omul, în viața de pe pământ, trece prin trei momente foarte importante: 

botezul, nunta și înmormântarea. Toate trei au o legătură deosebită cu viața religioasă a omului, iar 

primele două sunt considerate Sfinte Taine. 

Pruncul, la puțin timp după naștere, 

este botezat pentru a se curăți, a se 

spăla de păcatul strămoșesc 

moștenit de la Adam cel din Rai și de 

la celelalte păcate săvârșite până 

atunci, intrând în stare harică. Apoi, 

ajuns la maturitate, el se va despărți 

de mama și tatăl său și își va lua soție. 

Acest eveniment este consfințit prin 

nuntă, prin Sfânta Taină a Cununiei. 

În sfârșit, la bătrânețe, omul moare 

și va fi îngropat creștinește, 

oficiindu-se slujba religioasă și, de 

obicei, predica, câteva cuvinte 

despre cel trecut în viața de veci. 

Cuvântul nuntă vine de la termenul grecesc gamos și de la cel latinesc „matrimonium” și înseamnă 

unirea fizică dintre un bărbat și o femeie, una din legile esențiale al e naturii, stabilite de Dumnezeu 

încă de la începutul existenței omului. Dovezi găsim în Sfânta Scriptură, în cartea Facerea la capitolul 

2 versetele 18-24, unde ne spune: „nu este bine să fie omul singur pe Pământ. Să-i facem ajutor 

potrivit pentru el ..iar coasta luată din Adam, a făcut-o Dumnezeu femeie și a dus-o lui 

Adam… De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi 

amândoi un trup.” 

Ca o definiție, am putea spune că nunta, cununia sau căsătoria este Taina prin care un bărbat și o 

femeie s-au hotărât reciproc și în mod liber, să trăiască împreună întreaga lor viață în scopul de a se 

ajuta reciproc, a naște și a crește copii și a se feri de desfrânare. Ei primesc prin rugăciunile preotului, 

harul divin care sfințește legătura lor și îi ajută la împlinirea ei. Prin Taina Cununiei, legătura dintre 

bărbat și femeie devine asemănătoare acelei dintre Hristos și Biserică - (Efeseni 5 , 22-23).  

Timpul nunții 

Românii se căsătoresc în general la sate începând cu vârsta de 20 de ani. "Sezonul nunții" apare atunci 

când vinul este destul de bătrân și în cantitate mare. Nici o nuntă nu poate avea loc în posturile mari, 

în cele 40 de zile dinaintea Crăciunului sau Paștilor. 

Unele comunități rurale încă mai cheamă pețitori pentru a uni familiile în devenire. Unde nu e folosit 

un pețitor, tradiția cere ca părinții soțului să ceară mâna fetei de la părinții acesteia. Pețitorul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfintele_Taine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botez
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83catul_str%C4%83mo%C8%99esc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Har
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sf%C3%A2nta_Tain%C4%83_a_Cununiei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Om
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2nta_Scriptur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Preot
https://ro.wikipedia.org/wiki/Har
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biseric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sezonul_nun%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nunt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C8%9Bitor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C8%9Bitor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tradi%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C8%9Bitor&action=edit&redlink=1


PAGINA 12 

folosește o poezie specială, cunoscută de 

folcloriști sub denumirea de orație de 

nuntă, o alegorie în care un tînăr vânător 

pleacă sa vâneze o caprioară. 

Familia mirelui trece apoi din casă în casă 

cu sticle de țuică sau vin pentru a invita 

pe locuitorii satului la nunta feciorului 

lor. Toți iau parte la închinare, pentru că 

refuzul este echivalent cu refuzul 

invitației la nuntă. 

Nașii lor de botez, sau alți apropiați, se 

alătură familiei nupțiale la nunta 

bisericească și la recepția de mai târziu, 

ce are să dureze o noapte întreagă. Unul din momentele cheie ale ceremoniei vizează despletirea 

coroniței de mireasă, care simbolizează schimbarea de statut, trecerea de la poziția de fată la cea de 

nevastă. 

În trecut, petrecerea nunții dura trei zile și trei nopți. Pentru cei care nu și-au găsit încă un partener 

de viață, o veche tradiție continuă și astăzi. Bărbații și femeile eligibile se întâlnesc la "Festivalul 

Fecioriei pe Muntele Găina" în Transilvania, pentru a se cunoaște și eventual pentru a-și găsi 

potențiali parteneri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Folclor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capra
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirele&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Auic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sat
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C8%99ii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_G%C4%83ina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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Cultul funerar 

Ceremoniile de înmormântare sunt moștenite de la romani. Aceștia puneau în fața casei unde exista 

un mort un chiparos, copac ce nu mai putea imboboci după ce a fost tăiat. Coloniștii romani din 

Dacia nu au găsit acest copac și obiceiul a fost ușor modificat, folosindu-se, în regiunile de munte, 

un brad, iar în cele de câmpie un pom. Pomul de înmormantare reprezintă doar una dintre ipostazele 

sub care se regăsesc anumite prezențe vegetale de mare importanță în viața românului. Acest lucru 

este dovedit de apariția constantă a bradului în cadrul tuturor riturilor de trecere. 

Există, de exemplu, obiceiul închinării la brad a nou-născutului de către moașă, ca și al sădirii unui 

brad la nașterea pruncului, fapt ce semnifică infrățirea simbolică a celor doi. Acesta este și motivul 

pentru care, la un alt moment important al trecerii prin lumea luminată a individului, la nuntă, 

bradul apare din nou - bradul de nuntă -, împodobit cum se cuvine pentru serbarea evenimentului. 

La moartea omului, bradul-frate este tăiat și pus la căpătâiul tânărului, la mormânt. Tot pentru a 

dovedi importanța - cu rădăcini adânci, anterioară perioadei romane - a bradului în imaginarul 

autohton se poate cita obiceiul spovedaniei la brad. Pentru a se evita tăierea unui pom întreg obiceiul 

se reduce la o creangă, ce este împodobită cu zaharicale și turtițe ce se împart la pomana mortului. 

Bradul se folosește în cazul în care cel care moare este nenuntit, necăsătorit, iar uneori fetele 

nemăritate sunt îmbrăcate la moarte în rochie de mireasă, înmormântarea fiindu-le în același timp 

și nuntă. 

Dacă cei din familie nu mai au lacrimi, dacă acestea le-au secat, angajează ca și strămoșii lor romani 

o bocitoare. În caz că nu doresc aceasta, mortul este bocit de soție, de nepoate sau de femeile din sat. 

Dacă omul bolnav trage să moară familia cheamă preotul care îi face o slujbă de maslu, îi citește din 

carte, din Biblie, pentru ca sufletul să iasă mai ușor din corp. 

Apoi corpul, încă nerăcit, este îmbăiat și îmbrăcat cu hainele cele mai bune și așezat în sicriu. 

Obligatorie este lumânarea aprinsă, lumina care să -l ajute să se orienteze mai bine în întunericul 

lumii de dincolo, pe care unele basme românești o numesc lumea albă. Cel care din neglijența familiei, 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceremonie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enmorm%C3%A2ntare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Brad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maslu
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sau din alte cauze, de exemplu moare fulgerător sau 

undeva în străini, este considerat mort fără lumînare, 

iar slujbele de pomenire sunt cu totul și cu totul 

speciale. Ziua de 21 noiembrie, numită popular și 

Ovidenie, este închinată chiar celor care au murit fără 

lumânare, cei care s-au sinucis sau au murit departe de 

țară, crezând-se că lumina aprinsă în această zi va 

veghea întotdeauna sufletul în lumea de dincolo. 

Auzind că cineva cunoscut a murit. vecinii vin la 

priveghi, unde stau de vorbă cu mortul, rugându-l să 

transmită mesaje celor dispăruți dintre neamurile lor. Priveghiul durează de obicei trei zile, timp în 

care preotul vine și îi citește stâlpii, adică toate cele patru evanghelii. Mortul era transportat într-un 

sicriu deschis așezat într-un car tras de boi prin întreg satul, și cortegiul făcea șapte opriri, care 

semnificau cele șapte popasuri ale lui Iisus pe muntele Golgota. În caz că era de traversat o apă, se 

arunca peste ea o pânză pentru ca nu cumva chipul mortului să se privească în apă și sufletul lui să 

rămână în această lume și să ia forma unui strigoi. 

De asemenea, se acoperă oglinzile și vasele cu apă cu o cârpă neagră în același scop. La cimitir preotul 

stropește sicriul cu vin și ulei, citește slujba specială de înmormântare, cei prezenți mănâncă din 

coliva mortului, pregătită acasă de rudele mai îndepărtate, apoi toată lumea prezentă merge acasă 

unde preotul binecuvintează masa pregătita pentru pomenire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Priveghi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Golgota
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Mănăstirea Sfânta Maria din Radna 

Acesta mănăstire se află în orașul Lipova, Arad, ea aparține cultului romano-catolic și este principalul 

loc de pelerinaj din Dieceza de Timișoara. În anul 1992 papa Ioan Paul al II-lea a conferit mănăstirii 

titlul de basilica minor. 

Ansamblul monumental este format din biserica propriu-zisă și din alte trei corpuri de clădire, toate 

monumente istorice și de arhitectură din secolele XVIII-XIX.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lipova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dieceza_de_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/1992
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Paul_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilic%C4%83_minor%C4%83
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Tradiția Mărțișorului 

 

În linii generale, 

astăzi, la sat și oraş, 

„mărţişor” înseamnă 

acel şnur 

confecţionat prin 

răsucirea a două fire 

de lână sau de 

mătase, unul alb și 

unul roşu, 

împodobit cu 

ciucuri la capete, 

care se ataşează la 

un obiect artizanal, 

cu scopul de a fi 

dăruit fetelor și 

femeilor în prima zi 

a primăverii 

calendaristice, 

purtându-se la piept, 

la mână sau la gât o 

anumită perioadă. 

Această explicaţie 

necesită însă 

completări, întrucât 

mărţişorul nu se reduce la un simplu obiect ci face parte dintr-un context mult mai larg, al sacralităţii 

timpului din credinţele ancestrale ale neamului nostru. 

Ce este Mărţişorul? 

Polisemia termenului „mărţişor” desemnează atât o etapă, o perioadă, o sărbătoare, cât și un obiect 

simbolic, realizat manual, conform unui ritual, și oferit în anumite condiţii în cadrul unei comunităţi. 

În ce priveşte forma termenului, Doru Mihăescu oferă câteva explicaţii în lucrarea sa, intitulată 

„Contribuţii etimologice și lexicale”. Potrivit autorului, „mărţişor” este un derivat din vechea 

denumire etimologică a lunii martie, „Marţ” sau „marţu”, în aromână, format cu ajutorul sufixului 

diminutival „–işor”. Totodată, atrage atenţia asupra faptului că „mărţişor” mai înseamnă, ca 

regionalism, și plantă erbacee din familia rozaceelor (Geum Montanum); ghiocel; specie de plante; 

mugurele alb, moale și lânos al salciei (mâţişor). Vechea denumire „Marţ” ar proveni din latinescul 

„Martius”, care, pe filieră bizantino-slavă, a dat sinonimul bulgar „marteniţa”. 
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Conform studiilor etnologice, Mărţişorul este strâns legat de tradiţiile Anului Nou, sărbătorit în luna 

martie, ca formă primitivă de celebrare a Anului Agrar, corelat cu ciclurile vegetative (germinative) 

și astronomice (lunare). 

La români, mărţişorul, ca obiect simbolic, este corelat și cu Dochia, personaj mitologic, a cărei zi era 

sărbătorită la 1 Martie: „Dochia e cea dintâi zi de primăvară. În ziua de Dochia se face mărţişor: un 

fir de matasă sau lână roşă, împletucit cu alt fir alb, care apoi se pune la gât, pentru ca purtătoarea să 

fie rumenă și albă peste an”. (Elena Niculiţă-Voronca, „Datinile și credinţele poporului român”) 

 

De asemenea, cercetătorul Ion Ghinoiu se pronunţă asupra Mărţişorului ca denumire din calendarul 

popular, corelând-o cu divinităţi din panteonul roman și autohton: „Mărţişorul este denumirea 

populară a lunii martie, luna echinocţiului de primăvară și a Anului Nou Agrar, dedicată zeului Mars 

și a planetei Marte (Transilvania, Banat, Maramureş, centrul Munteniei, vestul Olteniei, sudul 

Dobrogei)”. 

Totodată, cercetătorul se referă la şnurul de mărţişor ca la o funie a timpului, toarsă de însăşi 

legendara Dochie, a cărei grjiă o reprezintă eternul început: „Obiceiul mărţişorului este o secvenţă a 

unui scenariu ritual de înnoire a timpului și anului (...). După unele tradiţii, firul mărţişorului, o funie 

de 365 sau 366 de zile, ar fi tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. Asemănător 

ursitoarelor care torc firul vieţii copilului la naştere, Dochia toarce firul anului primăvara, la naşterea 

timpului calendaristic”.(Ion Ghinoiu, „Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar”) 

Mituri ale Mărţişorului 

 

 

Mitul Babei Dochia 

În folclorul românesc 

Dochia întruchipează un 

personaj legendar, a cărei 

origine este legată de o 

zeitate mai veche, Marea 

Mamă, Glia sau natura în 

eternă renaştere, dintr-un 

cult al fertilităţii și al 

feminităţii. 

Se spune că Dochia vroia să 

păstreze o rânduială a 

zilelor și anotimpurilor din 

an, pentru a şti când e 

timpul potrivit să coboare 

cu turmele de oi la păscut. 

Astfel, ea s-a gândit să 

împletească o funie din aţă 

albă și neagră. Albul 
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reprezenta zilele, iar negrul, nopţile. Mai târziu, negrul a fost înlocuit de roşu, pentru a comemora 

sacrificiul norei Dochiei. 

Baba Dochia a pedepsit-o pe nora sa, trimiţând-o la râul îngheţat, să spele un ghem de lână neagră, 

până se va albi. Însă tinerei femei i-au sângerat degetele în timpul muncii, din cauza frigului, iar lâna 

s-a colorat în roşu. 

Voinicul care a eliberat Soarele 

Un alt mit povesteşte cum Soarele a coborât 

pe Pământ în chip de preafrumoasă fată pe 

care un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul 

său. Atunci păsările au încetat să cânte, 

copiii au uitat de joacă și de veselie și lumea 

întreagă a căzut în mâhnire. 

Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr 

curajos a pornit spre palatul zmeului să 

elibereze fata. A căutat palatul un an 

încheiat, iar când l-a găsit, a chemat zmeul 

la luptă dreaptă. Tânărul a învins creatura și 

a eliberat fata, care s-a urcat înapoi pe Cer în 

chip de Soare și iarăşi a luminat întregul 

pământ. 

A venit primăvara, oamenii și-au recăpătat 

veselia, însă nimeni nu-și mai amintea de 

tânărul luptător care zăcea în palatul 

zmeului, după luptele grele ce le dusese. 

Sângele cald al tânărului s-a scurs pe zăpadă, 

până când el a rămas fără suflare. În locurile 

în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei - 

vestitori ai primăverii. 

Se zice că de atunci lumea cinsteşte memoria tânărului curajos, legând cu o aţă două flori: una albă, 

alta roşie. Culoarea roşie simbolizează dragostea pentru frumos și aminteşte de curajul tânărului, iar 

cea albă este a ghiocelului, prima floare a primăverii. 

 

Lupta Primăverii cu Iarna 

Un mit povesteşte că în prima zi a lunii martie, frumoasa Primăvară a ieşit la marginea pădurii și a 

observat că într-o poiană, sub o tufă de porumbari, de sub zăpadă, răsare un ghiocel. Ea s-a hotărât 

să-l ajute și a început să dea la o parte zăpada și să rupă ramurile spinoase. 

Văzând aceasta, Iarna s-a înfuriat și a chemat vântul și gerul să distrugă floarea. În suflarea aspră a 

vântului, ghiocelul a îngheţat imediat. Însă Primăvara nu s-a dat bătută: a acoperit ghiocelul cu 

mâinile ei, dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge 

fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să reînvie. 
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În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărţişorului simbolizează sângele ei roşu pe zăpada 

albă. 

 

Originea Mărţişorului 

Cercetările 

arheologice efectuate 

pe teritoriul României,  

au scos la iveală 

amulete asemănătoare 

cu mărţişorul, datând 

de acum aproximativ 

8.000 de ani. 

Amuletele reprezintă 

nişte pietricele 

perforate și purtate la 

gât sub formă de 

coliere. Pietricele 

amuletelor erau 

vopsite în alb și roşu, 

aranjate alternativ. 

Se presupune că albul 

și roşul au fost 

preferate, întrucât, în acele timpuri, venirea primăverii era întâmpinată cu ritualuri ce constau în 

sacrificii umane sau animale, cu scopul de a îmbuna zeii. Astfel, în ritual, roşul sângelui era asociat 

cu viața, fertilitatea, adoraţia și sacrificiul, iar albul era legat de puritatea zăpezii, a gheţii și a norilor. 

Astfel, albul și roşul, puse laolaltă, ar semnifica dorinţa despărţirii de iarnă, de încremenirea sa rece, 

pentru a intra într-o etapă a trezirii la viață cu ajutorul căldurii, provenită din sângele sacrificial. 

Mai târziu, la traci, începutul primăverii era anunţat de sărbătoarea zeului Marsyas Silen, făuritorul 

fluierului, stăpân al gliei roditoare și al vegetaţiei. Lui îi erau dedicate sărbătorile primăverii, ale 

florilor și ale naturii fecunde. Sosirea noului anotimp era marcată tot de o amuletă alb-roşie, dar, de 

data aceasta, sub forma unui fir răsucit, care avea darul de a proteja copiii și animalele în noul an. 

Şi la romani Anul Nou se sărbătorea primăvara, la 1 Martie, lună care împrumutase numele zeului 

Marte, aflat în dublă ipostază: de ocrotitor al câmpului și turmelor și de patron al războiului. 

Calendarul tradiţional al lunii martie este foarte încărcat, atât din punct de vedere agrar cât și din 

punct de vedere sacral. Acum încep aratul, semănatul, scuturatul pânzeturilor și al covoarelor, 

curăţatul caselor, grădinilor și al livezilor; se scot stupii de la iernat și se „retează” fagurii de miere 

folosiţi ca leac în medicina tradiţională. Tot în luna martie se sărbătoresc „Măcinicii”, „Sântoaderul”, 

„Bunavestire”, se „ţin” „Babele”, „Moşii”, „Ziua şarpelui”, „Ziua cucului” etc. 
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Cine și cum confecţionează mărţişorul tradiţional? 

Există un ritual legat de realizarea mărţişorului, care este ştiut de 

tot mai puţini păstrători ai tradiţiei autentice. 

Astfel, Anişoara Peţa, o bătrână de 83 de ani, îşi amintea că firele 

pentru mărţişoare erau toarse din lână, încă din luna ianuarie, 

imediat după Sfântul Ioan, la clacă, exclusiv de femei măritate. O 

clacă pentru şnurul de mărţişor ţinea şapte zile. 

Lâna toarsă era împărţită în două, un fuior rămânea alb, altul era 

vopsit în roşu. De obicei, vopseaua cu nuanţă roşie era obţinută din 

fiertură de ceapă sau de buruieni. 

Următoarea etapă era împletirea şnurului. Totul se făcea în secret și se spunea o rugăciune pentru 

fiecare împletitură în parte. Femeia trebuia să ascundă mărţişorul, să nu îl vadă nici unul dintre 

membrii familiei înainte de 1 Martie. Apoi, pus în buzunar sau în sân, acesta era dus de femeie la 

biserică, la slujbele obişnuite, pentru „a se sfinţi” pe ascuns, fără să ştie nici măcar preotul. 

În seara ultimei zile a lunii februarie, copiii și adolescenţii făceau baie și îşi pregăteau hainele curate 

pentru 1 Martie, când primeau mărţişorul. „În trecut, nu primeau şnur decât copiii, fetele și flăcăii”, 

spune octogenara din Fântânele. 

Deşi, cel mai frecvent, mărţişorul consta din două fire, unul alb și altul roşu, răsucite împreună, în 

unele sate din Moldova şnurul era confecţionat doar din lână roşie sau neagră, amintind de amuleta 

folosită împotriva deochiului, destul de răspândită în trecut. 

În alte localităţi s-a constatat și existenţa mărţişorului tricolor, în două variante cromatice. Prima 

variantă prezenta mărţişorul în roşu, alb și verde, iar a doua, în roşu, alb și negru. Mărţişorul 

tradiţional este alcătuit în principal din şnurul bicolor, de care se prinde o monedă găurită din argint, 

simbolizând Soarele la trecerea dintre anotimpuri. 

Demn de menționat în acest caz este faptul că valoarea simbolico-materială a şnurului primează și 

nu a monedei de argint. 

O a doua variantă de mărţişor autentic presupune ca şnurul bicolor să fie decorat la capete cu câte 

un ciucur: unul alb, sub forma unei reprezentări antropomorfe masculine, și unul roşu, sub forma 

unei siluete feminine. Unirea masculinului, prin intermediul şnurului, cu femininul reprezintă în 

context reconcilierea principiilor contrare la nivel teluric și cosmic, după cum afirma cercetătoarea 

Sabina Ispas.(„Mărţişor și folclor”, interviu radiofonic la „Vocea Diasporei”, 2011) 

Cine, cum și de ce poartă simbolul Mărţişorului? 

Bătrânii spun că până la răsăritul soarelui, de ziua Babei Dochia, mărţişoarele să fie legate mai întâi 

copiilor, apoi fetelor și flăcăilor și, mai rar, oamenilor în vârstă: „La Întâi Mart, de dimineaţă tare, 

până a ieşi soarele, răsuşei două aţe, una roşie și alta albă, apoi legai un şnur de aista la gât și la 

amândouă mâinile. Erai legat în trei locuri.” 
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În trecut mărţişorul era purtat o perioadă mai lungă, împărţită în câteva etape. Mai întâi, cu ajutorul 

lui se trecea peste cele 9 sau 12 zile ale Babei Dochia, când vremea se arată schimbătoare: fie cu soare, 

fie cu ploaie și vânt puternic sau chiar ninsoare. Următoarea etapă, traversată sub protecţia conferită 

de mărţişor, este cea marcată de înverzirea plantelor și înflorirea pomilor. 

De asemenea, în lucrarea „Sărbători 

și obiceiuri româneşti”, Ion Ghinoiu 

consemnează că „momentul când 

mărţişorul se purta legat la mână 

sau agăţat la gât era decis de 

apariţia pe cer a Lunii Noi, în cursul 

lunii martie . Durata purtării 

mărţişorului varia în funcţie de 

zona etnografică: până la Măcinici 

(9 martie), Armindeni (1Mai), Florii 

sau până la înfloritul pomilor 

fructiferi, a viţei de vie, a măceşilor, 

a trandafirilor”. 

Se mai obişnuia ca mărţişorul să fie purtat pe piept, lângă inimă, întrucât partea stângă era 

considerată vulnerabilă, reprezentând calea de acces a spiritelor malefice, aducătoare de boli și 

moarte. Astfel, cu ajutorul culorii roşii a mărţişorului, forţele negative erau ţinute la distanţă, roşul 

fiind o culoare solară, purificatoare. La aromâni şnurul se lega și de picior, apărându-l pe purtător de 

muşcătura de şarpe și de forţele întunericului, ce sălăşluiau în adâncul pământului. 

Şnurul de mărţişor era pregătit și pentru casă, fiind atârnat la streaşină, la fereastră sau la tocul uşii, 

precum și pentru animalele tinere din gospodărie: mânji, miei, iezi, viţei, celor din urmă, în funcţie  

de vârstă, atârnându-li-se în creştetul capului sau pe corniţe. 

Într-un studiu dedicat mărţişorului tradiţional, scriitorul George Coşbuc arată că scopul purtării 

acestuia este „să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul cam cu acelaşi rost cu care purtăm noi 

o cruce ori un chip al lui Christos în sân. Printr-asta te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-

ţi dea ce-i stă în putere, mai întâi frumuseţe ca a lui, apoi, veselie și sănătate, cinste, iubire și curăţie 

în suflet (...).Ţăranii pun copiilor mărţişoare ca să fie curați ca argintul și să nu-i scuture frigurile, iar 

fetele zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele și cine nu le poartă, are să se ofilească. Poporul mai ştie 

că mărţişorul trebuie purtat ca lucru sfânt, nu aşa, ca podoabă ori jucărie”. 

Folcloristul Simion Florea Marian consemnează, la rândul său, în lucrarea „Sărbătorile la români”, că 

în Moldova și Bucovina mărţişorul-obiect consta dintr-o monedă de aur sau de argint, legată cu un 

şnur alb și roşu la gâtul copiilor și al fetelor. „Scopul legării sau punerii mărţişorului la gâtul sau 

mâinile copiilor este ca (...) să aibă noroc în decursul anului, să fie sănătoşi și curați ca argintul cu 

venirea primăverii. (...) Punerea sau legarea mărţişorului se întâmplă de regulă la 1 martie des-

dimineaţă, până nu răsare soarele. (...) Unii copii poartă mărţişorul 12 zile la gât, iar după aceea îl 

leagă de ramura unui pom tânăr. Şi dacă în acel an pomului îi merge bine, se crede că și copilului 

încă îi va fi bine în viață. Alţii îl ţin la gât până ce văd primul pom înflorit și atunci îl lasă pe rămurelele 

acelui pom, anume ca să fie sănătoşi și frumoşi ca florile pomului respectiv”. 
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Mărţişorul, astăzi 

Conform unor studii etnografice actuale, mărţişorul de astăzi se împarte în două categorii: „mărţişor 

simbolic”, reprezentând strict un simbol al primăverii cu o valoare materială redusă și „mărţişor 

neologic”, adică acel mărţişor nou-inventat și introdus în uz, care îl surclasează pe cel simbolic, ieşind 

din tiparul obiectului „de larg consum” pentru prima zi de primăvară. Acesta din urmă poate avea, 

ca și celălalt, forme și dimensiuni variate, valoarea fiind conferită prin distincţie. 

Importanţa Mărţişorului se reduce achiziţionarea obiectului, la estetica sa ca podoabă și la cele două 

momente dedicate ale lunii în care urmează a fi dăruit: 1 Martie și 8 Martie. Astfel, se pierde mare 

parte din semnificaţia sărbătorii și a simbolului ce-o însoţeşte. 

De altfel, încă din a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea, intelectuali, 

precum Nicolae Gane, atrăgeau 

atenţia asupra acestui fapt: „dacă 

am întreba astăzi pe oricine ce este 

un mărţişor, desigur ar da din 

umere, zicându-ne: nu ştiu! căci nu 

numai obiceiul, dară însăşi 

amintirea lui, însuşi înţelesul 

cuvântului s-a şters din memoria 

noastră, societatea noastră, din 

română ce era, s-a streinizat în 

toate obiceiurile ei, încât a ajuns a 

nu mai scrie, nici vorbi, nici gândi 

româneşte. 

Să scuturăm dar noi pulberea uitărei de pe acest vechi și frumos obicei strămoşesc. 

Mărţişorul era un dar ce-și trimiteau românii unul altuia în ziua de 1 martie. El consta într-un bănuţ 

de aur spânzurat de un găitan de mătasă împletit cu fire albe și roşii, pe care persoana ce-l primea în 

dar îl purta la gât până când întâlnea cea întâi roză înflorită, pe crengile căreia depunea apoi darul 

primit. 

Bănuţul însemna îmbelşugarea, firele albe și roşii ale găitanului însemnau faţă albă ca crinul și 

rumenă ca roza, iar ofranda făcută reginei florilor era o salutare poetică adresată primăverii. 

Aşa aveau vechii români obiceiul de a se ura în ziua de 1 martie! 

Ei erau naivi în sufletele lor; trăiau în simplicitate și împrumutau vorbele și obiceiurile lor de la mama 

natură, care împodobea fruntea fiicelor lor cu flori de câmp și vorbele bătrâneşti cu alegorii poetice. 

Toate însă s-au şters de buretele aşa-numitei civilizaţiuni moderne, care, în locul comorilor de 

înţelepciuni și tradiţiuni strămoşeşti, n-a găsit altăceva mai bun de pus în loc decât minciunile de la 

1 aprilie, care și acestea, din cauza necontenitei îndulciri a moravurilor noastre, au ajuns a se practica 

în toate zilele anului”(Nicu Gane, „Încercări literare”). 
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Sărbătoarea Crăciunului 

 

Nasterea Domnului – 

Crăciunul este primul 

praznic împărătesc cu 

dată fixă. Sărbătoarea 

aceasta marchează 

nașterea Mântuitorului 

și este sărbătorită de 

către creștinii din 

întreaga lume în fiecare 

an pe 25 decembrie. 

Acest moment 

marchează nașterea 

trupească a 

Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos și prima 

sărbătoare creștina a 

Mântuitorului în ciuda 

faptului că nu este la fel 

de veche precum Paștile 

sau Rusaliile. Biserica Ortodoxă privește nașterea Fiului lui Dumnezeu ca începutul lucrării Sale 

mântuitoare ce Îl va conduce spre jertfa suprema pe Cruce, pentru om și a sa mântuire. 

În lumea veche accentul era pus pe ziua morții și a invierii divinităților și mai puțin pe nașterea 

acestora. La început, Biserica obișnuia să considere mai importante sărbătoarea morții și a învierii 

Mântuitorului. Drept dovadă, calendarele creștine țin vie amintirea posterității și nu datele de 

naștere ale mucenicilor și ale Sfintilor. Vechimea sărbătorii se poate observa în documentele de la 

sfârșitul celui de-al treilea secol, tradiție consemnată de istoricul bizantin Nichifor Calist, în timpul 

domniei lui Diocletian și a lui Maximlian.  

Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivitățile Crăciunului românesc. În 

prima zi de Crăciun, mulți colindători umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale orașelor și satelor, 

ținând în mână o stea făcută din carton și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea. 

Tradiția din România cere ca cei mici să meargă din casă în casă, cântând cântece de stea și recitând 

poezii sau legende, pe toată perioada Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, acoperită cu 

staniol și decorată cu clopoței și panglici colorate. O imagine a Sfintei Familii este lipită în centru 

stelei și întreaga creație este atașată de o coadă de mătură sau de un băț puternic. 

Colindatul creștin 

Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală măsură la 

tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea Mântuitorului 

aduce cu ea și o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de Iarnă, momentul în 

care natura dă speranțe că va renaște. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ntec_de_stea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prima_zi_de_Cr%C4%83ciun
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Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și 

simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se câteodată cu 

celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. Există de asemenea 

cântece de stea (sau colinde creștine), care au ca subiect Nașterea Domnului. În ajunul Crăciunului, 

pe înserat, în toate satele din țară, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și 

sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci. 

Despre colind  

Cuvântul colind sau colindă provine din 

latinescul Calendae nume ce se dădea 

vechilor sărbători păgâne de Anul Nou 

când era obiceiul să se facă urâri de 

belșug și fericire pentru noul an ce 

începea. De aceea cuvântul colind este 

pus în legătura cu sărbătoarea păgâna 

Calendae Ianuarii și cu urârile ce se 

făceau pentru Anul Nou precum și cu 

împărțirea darurilor de unde avem și noi 

obiceiul să împărțim copiilor colindători 

daruri precum: colăcei, cunoscuți sub 

numele de colindeți sau bolindeți în 

unele parți ale țării, fiind făcuți din graur 

curat, proaspăt măcinat.  

Obiceiul colindelor este preluat de la 

romanii care sărbătoreau în această perioadă Nașterea Soarelui deoarece în această perioadă a iernii 

soarele atinge punctul sau cel mai jos în emisfera sudică, începând apoi, asemenea unei ridicări o 

mișcare treptată spre nord. Calendele erau sărbători romane închinate soarelui , ele desemnează un 

obiect rotund, o trimitere directa la discul solar, de aici și obiceiul de a împarți colaci și nuci 

colindătorilor, toate simboluri ale cercului, ale perfecțiunii.  

Cu ocazia acestei sărbători timp de 6 zile un grup de colindători formați din bărbați și băieți, trecea 

pe la fiecare casa pentru a aduce vestea cea bună formând un cerc în timp ce cântau colindele. La 

capătul celor 6 zile colindătorii realizaseră un cerc în jurul întregii comunități, principala motivație 

a obiceiului fiind aceea de protecție, căruia i s-a impus sensul binecuvântării și cel al Nașterii 

Domnului.  

Romanescul colinda nu vine direct din latinescul Calendae, ci prin intermediul cuvântului bulgar 

koleda. Majoritatea colindelor au proveniența laică.  

Colindatul este obiceiul cel mai bine păstrat . Cu colindatul umblau copiii, flăcăii, iar în unele sate 

chiar și bărbații însurați astfel: copiii merg ziua cu colindul, pana la apusul soarelui merg flăcăii, iar 

noaptea bărbații.  

Colindele poartă prin veacuri cuvântul tainic al Nașterii Sfinte. Ele sunt o sinteza a spiritului creator 

și religios al poporului roman.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ajunul_Cr%C4%83ciunului
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Bucuria colindului este nemărginita. De cum se lasă seara, copiii se aduna și pornesc colinda. Chiar 

daca ninge sau este ger de crapă pietrele, micuții se adună în cete și pornesc pe ulițele satului ca sa 

vestească Nașterea Mântuitorului. Așa se obișnuiește de mii de ani, ca la Crăciun să se meargă cu 

colindul după un anumit ritual. Astfel bunicii își poarta nepoții în cârcă și nu uita sa ia cu ei și un bat 

ca sa își facă drum prin zăpadă și să se apere de câini. Înainte să plece de acasă copiii primesc trăistuțe 

cusute de mână din pânza în care aduna nucile, covrigii și merele.  

Gazdele care își primesc colindătorii își deschid atât porțile sufletului cât și porțile caselor din care 

ne îmbie un miros dulce de mere, colaci calzi și bomboane... precum și mirosul bradului proaspăt 

împodobit.  

Colinda a reușit să se păstreze până în zilele noastre marcând din Ajun și până în a treia zi de Crăciun 

viată spirituală a comunității. În unele zone ale tarii cum ar fi zona Bihorului colindătorii sunt însoțiți 

de Țurca, o înfățișare fantastica a Caprei, cu dublu rol, de a aduce prosperitate și de a alunga spiritele 

rele. Flăcăii sunt invitați în case unde cânta superbe cântări: colinde de bătrâni, colinde pentru gazde, 

colinde dedicate agricultorilor, pescarilor, vânătorilor, glorificând aceasta deschidere către 

înțelegerea muncii omului nu numai ca o activitate trudnică ci și ca pe o expresie a rugăciunii. De 

aceea colinda este cântarea către Dumnezeu, este cantare pentru munca omului, este concretizarea 

verbala a tot ceea ce tine de nivelul, de speranțele oamenilor.  

Se spune ca la Crăciun cerurile sunt deschise, Dumnezeu aude rugăciunea omului corect, aude 

sufletul curat care este purificat în timpul postului, iar acum are dreptul de a-i cere lui Dumnezeu 

clementa pentru munca lui și sprijin pentru îndeplinirea dorințelor. 

Împodobirea bradului 

Pomul de Crăciun, așa 

cum îl cunoaștem noi 

astăzi, decorat cu globuri 

în care se reflectă lumina 

scânteietoare a 

lumânărilor sau a 

instalației electrice, nu a 

fost dintotdeauna 

împodobit astfel. 

Deși în Europa originea 

sa precreștină nu mai e 

contestată de nimeni, 

părerile rămân totuși 

împărțite: unii văd în el o 

reprezentare 

a ,,arborelui lumii’’, alții 

îl consideră o referire 

directă la ,,arborele 

Paradisului’’, împodobit cu mere de un roșu aprins, care amintesc de păcatele comise de primii 

oameni, înainte de alungarea lor din rai. 
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Până în sec. al 15-lea, crenguțele verzi cu care erau împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și 

darurile care le făceau oamenii unii altora, erau considerate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme 

în locul acestora va fi folosit un arbore întreg. 

Conform documentelor, în 1605 la Strasbourg a fost înălțat primul pom de Crăciun, într-o piață 

publică. Nu avea încă lumânări și era împodobit cu mere roșii. În 1611, la Breslau, ducesa Dorothea 

Sybille von Schlesien împodobește primul brad așa cum îl cunoaștem noi astăzi. 

După 1878, decorațiunile (globurile) de Crăciun din sticlă argintată de Turingia au tot mai mult 

succes, așa că această tradiție pur germană va cuceri întreaga lume, fiind adoptată pretutindeni, fie 

că este vorba despre țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud sau Australia. 

La sfârșitul sec. al 19-lea, în saloanele germane, sărbătoarea era de neconceput fără pomul de Crăciun, 

împodobit și scânteietor. În 1776, prin intermediul soldaților germani care participau alături de 

englezi la războiul de independență, tradiția pomului de Crăciun ajunge și în Statele Unite, iar în 

anul 1880 cucerește și Casa Albă. 

La noi obiceiul a pătruns odată cu influența germană, când primii studenți români au început să 

meargă la studii la universitățile din Berlin sau Viena, și la curtea regală a dinastiei Hohenzollern, 

sosită în Țările Române în 1866 unde prinții și prințesele au început să împodobească bradul, obiceiul 

fiind imediat imitat de protipendada bucureșteană. Cântecul german de Crăciun O Tannenbaum 

devine în limba română O brad frumos, iar obiceiul împodobirii bradului pătrunde în toate casele 

românilor. 
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Sărbătoarea Paștelui 

Paștele este cea mai 

importantă sărbătoare 

creștina a anului, pentru 

prima data fiind 

sărbătorit în jurul anului 

1400 înainte de Hristos. 

Deși mulți sărbătoresc și 

astăzi Paștele, pentru 

mulți el nu mai are 

nimic de a face cu 

Dumnezeu, este doar un 

prilej de mâncare și 

băutură. 

Sărbătoarea Paștelui 

poate fi asociata cu 

primăvara. Retrezirea 

naturii la viată 

simbolizează noua viată 

pe care creștinii au 

câștigat-o prin 

crucificarea și Învierea 

lui Iisus. Paștele creștin 

este similar cu doua 

tradiții antice: una 

evreiasca și alta păgâna. 

Ambele tradiții 

sărbătoresc Învierea, 

trezirea la viată. 

Paștele creștin deriva 

din Pastele evreiesc, numit Pesac, cuvântul de origine al cuvântului Paști. 

Pentru prima data, Paștele a fost sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de Hristos. În aceasta data, 

evreii au părăsit Egiptul cu ajutorul lui Dumnezeu. Scriptura în cartea Exod (Ieșirea) din Vechiul 

Testament ne oferă instrucțiunile date de Dumnezeu pentru sărbătorirea Paștelor în timpul lui Moise. 

Evreii din antichitate își aminteau de faptul ca Dumnezeu i-a salvat din robia în care se aflau în Egipt. 

Cu ocazia ieșirii din Egipt, când au sărbătorit pentru prima data Paștele, toți evreii trebuiau sa ia un 

miel și să li sacrifice. Apoi, cu sângele mielului erau unse ramele de lemn ale ușilor de la casele în 

care locuiau aceștia. În noaptea aceea, îngerul morții trimis de Dumnezeu a trecut prin Egipt și a 

omorât toți fiii întâi născuți ai egiptenilor în casele care nu aveau pe ușa sângele mielului. În casele 

israeliților, nu a murit nimeni, pentru ca aceștia ascultaseră porunca lui Dumnezeu și au pus sângele 
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mielului pe ușile lor. Sângele mielului oferea o garanție, un semn vizibil prin care credincioșii dădeau 

de înțeles ca au luat în serios avertismentul lui Dumnezeu. 

În ceea ce privește creștinii, Dumnezeu a reînnoit legământul făcut cu israeliții, de data aceasta nu 

printr-un om, (Moise) ci prin Fiul Sau, Iisus Mesia. Legământul cel nou nu mai este un legământ 

făcut doar cu evreii, ci cu toate popoarele, care vor sa primească iertarea păcatelor prin jertfa lui Iisus 

Hristos. Legământul cel vechi purta sigiliul sângelui unui miel care trebuia sacrificat de Pasti după 

instrucțiunile date de Dumnezeu. 

La Cina cea de Taina, în noaptea când a fost trădat, înainte de a fi prins și arestat, Domnul Iisus a 

instituit sărbătoarea Paștelui nou testamentul, după porunca ce I-a fost data de Dumnezeu. 

De Paști se sărbătorește Învierea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Duminica - a treia zi după 

Scripturi- femeile purtătoare de mir au găsit mormântul gol. Mormântul era gol pentru ca Hristos 

Înviase. Împotriva lor, a tuturor, a celor care L-au acuzat și batjocorit de atunci și pana astăzi, numit 

în derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini, rege al cărui tron era o Cruce, părăsit de ai Săi, 

păzit sub grea și rece lespede de piatra, Hristos a izbândit cea mai strălucita biruința ce s-a văzut 

vreodată: biruința asupra morții și asupra răutății omenești. Aceasta biruința a putut fi tăgăduita, dar 

nu I-a putut fi smulsa niciodată. 

Hristos a Înviat și a biruit, pentru El și pentru noi. Credem și biruim prin Moartea și Învierea lui 

Hristos, murim pentru a învia și înviem pentru a trai în veci cu Hristos. Prin suferința și moarte ne 

bucuram de Înviere; prin Înviere ne bucuram și triumfam în triumful lui Hristos, ca triumf al nostru. 

El a murit pentru noi și a triumfat pentru noi. În Moartea Lui sta mântuirea noastră, în Învierea Lui 

sta biruința noastră. 

Împreună cu aspectele religioase, în România, sărbătoarea Paștilor simbolizează renașterea și 

înnoirea vieții de zi cu zi. Curățarea casei, înnoirea hainelor și o baie rituală înainte de mersul la 

biserică sunt toate mărci ale noului început. Toată lumea, bogată sau săracă, se îmbracă în hainele 

sale cele mai bune (multă lume poarte costumele naționale) și merge la slujba de la miezul nopții. 

Lumânări sunt aprinse pentru fiecare persoană în timpul acesteia, iar oamenii pleacă cu lumânările 

încă aprinse, pentru a aduce lumina în casele și apartamentele lor. Se spune și că lumânările aprinse 

opresc fulgerul și tunetul de la rănirea oamenilor pe drumul spre casă. 

Odată ajunși acasă, românii continuă sărbătoarea tradițională, cu o masă care include specialități ca 

pască, cozonac, drob (măruntaie de miel tocate, amestecate cu verdețuri și condimentate), friptură 

de miel, brânzeturi sau pandișpan (pain d'Espagne). Măiestria încondeierii ouălor de Paști este o 

tradiție din cele mai vechi timpuri ale românilor. 

Credința că ouăle reprezintă sursa vieții, a dus la legarea ouălor de anumite ritualuri de înviere a 

naturii și în cele din urmă la legarea Paștelui de acestea. Românii pictau ouăle în mod tradițional cu 

roșu și le decorau ornamental. În timp, alte culori au început să fie folosite, transformând vopsirea 

ouălor într-o formă de artă și un talent pentru experți. Astăzi, ouă adevărate sau din lemn sunt pictate 

cu desene complexe, sau decorate cu diverse podoabe și puse la vânzare pe durata întregului an. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Miezul_nop%C8%9Bii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cozonac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
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Împistritul ouălor 

este un obicei 

practicat și în zona 

Aradului. În 

Săptămâna Mare, 

începând cu ziua 

de marți până 

vineri, pe lângă 

simpla vopsire, se 

practică fie 

încondeierea cu 

pensula, fie 

împistritul, 

folosindu-se ceară. 

Cu timpul, tehnica 

încondeierii ouălor 

a ajuns la nivel de 

artă. Deși femeile 

sunt cele care se 

ocupă de înfrumusețarea lor, există, însă, și excepții când, familii întregi cunosc și practică acest 

meșteșug.  
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Sărbătoarea Anului Nou 

 

Sărbătorirea Anului Nou a fost permisă și în timpul regimului comunist, pentru că aceasta nu avea o 

conotație religioasă. Se crede că nici o persoană nu ar trebui să petreacă această noapte de una 

singură, atât timp cât este noaptea în care noul an, reprezentat de copil, se naște, iar vechiul an, 

reprezentat de bătrânul obosit, e înlocuit. 

Pe 31 decembrie, sătenii merg cu plugul din casă în casă pentru a ura lumea de Anul Nou, dorindu-le 

un "prosper nou an" (La mulți ani!). Pe 1 ianuarie, copiii aruncă semințe de grâu peste pragul vecinilor, 

urându-le prosperitate și "semănare bună". 

Obiceiuri de Anul Nou 

Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre 

Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de flăcăi se prepară pentru "urat", sistem complex de datini 

și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului care se pregătește să se nască sunt așteptați să apară "Ursul", 

"Capra", "Bunghierii", "Căiuții", "Malanca", "Jienii", "Mascații" etc. 

Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, aceste 

manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor asociații rituale dintre 

animale și cultul cvasi universal al soarelui. Există și un cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: 

"mascații". Recuzita, măștile, costumele sunt pregătite din vreme. Mai ales măștile sunt cele care 

vorbesc cel mai mult despre imaginația și umorul săteanului român. Anume meșteri s-au specializat 

în confecționarea lor, ele devenind cu timpul adevărate podoabe de artă populară. 

Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 

decembrie, care în gândirea populară reprezintă data morții dar și a renașterii ordinii cosmice. 

Structura ceremonială a obiceiului este în același timp plină de forță și vitalitate. Muzica și dansul, 

remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măștile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

În diferite zone ale Județului Arad, costumația și interpretarea pot fi diferite, dar obiceiul este în 

esență același. Dacă acest fel de manifestare ne duce cu gândul la practici arhaice magice de alungare 

a maleficului, "Plugușorul", alt obicei, este strâns legat de mitul fertilității. Vorbe frumoase, de 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun
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prosperitate și belșug sunt adresate de cetele care vin cu "Plugușorul", fiecărei gospodării. Ca o 

incantație magică, textul urării se transmite din tată în fiu și nu există român să nu-l cunoască. 

Tot ajunul anului nou 

prilejuiește practicarea 

anumitor acte 

misterioase, care 

încearcă să prospecteze 

viitorul. Iată unul dintre 

obiceiuri: "Vergelul". 

Este un prilej de 

sărbătoare, la care 

participă mai ales tinerii 

necăsătoriți și părinții 

acestora. Cei care fac 

"Vergelul" doresc să afle 

ce le rezervă noul an, mai 

ales dacă și cu cine se vor 

căsători. 

În casa unei gazde, anunțată din vreme de "colceri" sau "chemători" se adună toți cei interesați. Într-

un căzănel cu apă, cei ce doresc să-și cunoască viitorul aruncă un obiect personal - inel, mărgea, 

pieptene, ban, cuțit etc. Personajul cel mai de seamă este "Vergelatorul". 

El urmează să "prorocească viitorul", să-și potrivească vorbele și să stârnească hazul. Ajutându-se de 

două vergele de la războiul de țesut, acesta bate în marginea căzănelului, intonând o incantație. 

Obiect după obiect este scos din apă la cererea participanților. Tălmăcirea sensului obiectului este 

simplă: inel - nuntă, ban - bogăție, pieptene - bărbat colțos, cuțit - ceartă, piatră - căsătorie amânată 

etc. 

După ce toate răspunsurile au fost date, cu toții, triști sau plini de speranță, se adună în jurul 

căzănelului din care apa a fost înlocuită cu vin și petrecerea începe. 

Când se apropie miezul nopții către noul an, țăranii recurgând la meteorologia populară, obișnuiesc 

să prevadă cum va fi vremea în anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le desprind și 

le așază în ordine, numindu-le după lunile anului. În fiecare din ele pun puțină sare. A doua zi, de 

Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile și făcăturile, ei vor verifica cât lichid a lăsat sarea topită în fiecare 

foaie. Așa vor ști, pentru că în mod misterios cantitățile sunt diferite, dacă vor avea secetă sau ploaie 

și în ce lună anume. 

Prima săptămână din ianuarie este marcată de doua alte importante sărbători creștinești: Botezul 

Domnului sau Boboteaza pe 6 ianuarie, și Sfântul Ion pe 7 ianuarie. Toți românii se duc la biserică 

de Bobotează, pentru a lua apă sfințită, atât de necesara pentru tămăduire și purificare. În satele și 
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orașele așezate pe maluri de 

ape, tinerii se întrec să 

scoată la mal crucea 

aruncată de preot în apa 

înghețată. 

Cel ce va reuși, va avea parte 

numai de bine. În aceste 

zile, atât de reci ale iernii, 

adunați pe lângă focuri, 

neavând altă treabă decât 

de a hrăni animalele, țăranii 

români își trag sufletul 

alături de cei dragi, 

petrecând cu toți Ionii și 

Ioanele și pregătindu-se pentru truda care va veni curând, odată cu topirea zăpezii. 
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Hora la Români 

Dans popular din România, realizat într-un cerc închis. Este o metaforă pentru comunitate: cercul se 

deschide pentru a primi fete și băieți și pe cei care ies din doliu; este însă respins oricine a încălcat 

standardele morale locale. 

Hora de mână este un dans popular la români și cu variațiuni coregrafice, este un dans destul de cunoscut 

și la alte popoare balcanice. „Kolo deriva din denumirea veche slavona a cuvântului roata. Kolo era probabil 

dansat în adorarea Soarelui, cu mult înainte de sosirea slavilor în peninsula balcanică”. (Enciclopaedia 

Britannica) 

Este un dans colectiv, ca și viața, dar este un dans lent, ca o odihnă continuă. Punctul său forte nu este nici 

gingășia, nici forța. Hora de mână nu te solicită nici fizic, nici intelectual. La fel ca viața, hora de mână are 

o coregrafie simplă -doi pași înainte și doi înapoi- și o filosofie și mai simplă. Cine încearcă să brodeze mai 

mult pe acest ritm, tot ca în viață, iese din rutina dansului și este lăsat pe margine, în afara jocului. Hora 

israeliană, importată din Balcani, nu poartă importantă socială sau semnificație festivă. (Enciclopaedia 

Britannica) 

Este de remarcat sacralitatea horei, care este un cerc în care nu sunt primiți decât cei mai curați oameni. 

Cea mai sacră era hora călușarilor care trebuiau să fie feciori și nu puteau părăsi călușul timp de 3,5 sau 9 

ani. În Balcani, dansurile de tipul horei sunt cunoscute sub diferite nume: kolo în fosta Yugoslavie, horo 

în Bulgaria și Choros în Grecia. 

În sec. VII este menționat în Europa un dans similar cu choros, numit carole. Acesta se răspândește în 

toată Europa până în sec. XII și intră în declin în sec. XIV. O relicvă a acestui dans a rămas până astăzi în 

insulele Faeroe din Danemarca, unde în timpul dansului în cerc se cântă cântece inspirate din legende. 

„În mitologia târzie, Horae sunt cele patru anotimpuri, fetele zeului solar Helios și al zeiței lunii Selene, 

fiecare reprezentată cu atribute convenționale. Mai târziu, când ziua a fost împărțită în 12 pârți egale, fiecare 

dintre ele a primit numele Hora”. (Enciclopaedia Britannica) 

De aici provine denumirea actuală a unității de timp, ora. Cele 12 Horae sunt legate de noțiunea de 

ciclicitate a timpului, de roata timpului, existentă în mitologie. Putem remarca similitudinea dintre cele 12 

Horae și cele 12 zodii prin care trece Soarele pe parcursul unui an. Numărul 12 este legat și de cei 12 apostoli 

ai lui Isus. 

În Iliada, Horae erau zeițele care păzeau porțile Olimpului, locul sacru al zeilor, la fel cum hora care se 

deschide pentru a primi numai pe cei curați, delimita un spațiu sacru. Și dacă Olimpul avea 12 porți, tot 

atâtea avea și templul din Ierusalim, câte una pentru fiecare seminție a evreilor. 

Descoperirea la Bodeşti-Frumuşica a unei reprezentări în ceramică a unei hore formate din 6 femei, 

aparţinând Culturii Cucuteni (3700-2500 î.H.), ultima mare cultură cu ceramică pictată din Europa, indică 

faptul că hora a apărut cu mai mult de 5000 de ani în urmă pe pământul vechii Dacii. Dovezile arheologice 

arată că în domeniul vieţii spirituale se poate vorbi cu certitudine de un cult al zeiţei-mamă sau matroană, 

dovadă fiind numeroasele statuete antropomorfe descoperite. De asemenea, se practicau diverse culte 

solare evidente mai ales în pictură. Hora este elementul de legatură între cultul zeiţei-mamă, existent în 

societăţile matriarhale de la acea vreme şi cultul solar reprezentat prin forme circulare, hora fiind ea însăşi 

un cerc viu. 
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Obiectul din ceramică reprezentând hora formată din 6 femei nu avea un scop funcţional, 

nefiind vorba de un vas sau obiect de podoabă. Deci era un obiect exclusiv de cult, pe care sunt 

reprezentate trei cercuri: 

- cercul de bază, care uneşte tălpile dansatoarelor, reprezentând pamântul care leagă şi susţine tot ce 

există; 

 - cercul mijlociu, care uneşte taliile dansatoarelor, reprezentând unicitatea forţei care generează viaţa; 

- cercul superior, care uneşte braţele şi capetele dansatoarelor, reprezentând forţa spirituală, care 

transformă. 

Rolul magic al horei s-a transmis până în prezent, sub forma căluşului. Asemenea dansuri rituale circulare, 

la care participă numai bărbaţi special aleşi şi antrenaţi există în Europa, orientul mijlociu, India şi America 

centrală şi de sud, sugerând originea indo-europeană. În Anglia se numeşte dansul Morris sau Morisque, 

sau Morrisk, în Austria, unde dansatorii sunt mascati, se numeste Perchten, iar în America Latină se 

numeşte Moriscas sau Santiagos. Trebuie observat că atât denumirile engleze cât şi cea spaniolă sună 

aproape identic cu cuvântul românesc morişcă. Uitându-ne prin dicţionare putem constata că: 

- morisca se traduce în engleza mill, iar în spaniolă molinillo; 
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- cuvintele morris, morisque şi morrisk nu au nici o semnificaţie în limba engleză; 

-   cuvântul moriscas este apropiat de morisco, care înseamnă maur, corcitură şi morisqueta, care înseamnă 

festă, renghi. 

Deci cuvintele au fost importate în limbile respective dintr-o altă limbă, odată cu dansul respectiv. 

Singura posibilitate este filiera celtică, prin care din Dacia s-au transmis multe ritualuri magice, care fac 

astăzi obiectul de studiu şi mândria descendenţilor celţilor. 

 

În legatură cu morisca mai este de menţionat şi utilizarea, doar pe teritoriul României a morii cu 

făcaie, precursoarea turbinei hidraulice. 

Revenind la dansurile rituale circulare menţionate, ele au următoarele caracteristici, independent 

de ţara în care sunt utilizate: 

1. sunt realizate de un grup de bărbaţi special aleşi şi antrenaţi; 

2. dansatorii sunt îmbrăcaţi de obicei în alb şi au clopoţei legaţi de picioare sau de corp; 

3. dansatorii sărbătoresc reînvierea unui zeu, după moartea sa; 

4. dansatorii au puterea magică de a aduce noroc. 

5. personajul central este un om-animal, care în unele cazuri domină ritualul, iar în altele are un rol 

secundar, comic. 

http://www.enciclopedia-dacica.ro/imagini-site/hora_02.jpg
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Dintre toate aceste caracteristici, cea mai importantă este a treia, care ne duce cu gândul la Zalmoxis şi 

Orfeu, ambii fiind traci şi ambii fiind legaţi de mitul morţii şi reînvierii, elementul fundamental al 

ritualurilor iniţiatice. 

Dansul englezesc Morris este legat şi de dansul coarnelor, ţinut anual la Abbots Bromely, Straffordshire, 

la care participă 6 bărbaţi-animal purtând coarne de cerb, 3 albi şi 3 negri, precum şi un bărbat-femeie (sau 

Fecioara Maria) şi un nebun, ambii purtând simboluri falice. 

Din cele de mai sus putem remarca următoarele similitudini: 

1. hora de 6 persoane, la fel cu cea din vechea statuetă Cucuteni; 

2. apariţia zeiţei-mamă (devenită Fecioara Maria) care patronează dansul, similară Irodesei care 

patronează jocul căluşarilor; 

3. prezenţa simbolului falic, similar „steagului” călusarilor şi beţelor lor. 

„Ei sunt legaţi a sta în căluş 3, 5 sau 9 ani. Se închină la 3 zâne, lăsate de Dumnezeu a poci lumea (...). Dacă 

în timpul căluşului se îmbolnăveşte vreunul dintre ei, se duc până dau de un alt rând de căluşari, unde toţi 

cu jocuri şi ocolituri se interesează de însănătoşirea tovarăşului lor” (Fochi Adrian, Datini 1976). 

 

 

http://www.enciclopedia-dacica.ro/imagini-site/hora_03.jpg
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Semnificaţia metafizică a horei 

Studiul fenomenului cultural românesc, aşa cum a fost conceput până acum de cei mai mulţi cercetători 

calificaţi şi necalificaţi ai problemei, care au trecut cu vederea, ca să nu spunem că au desconsiderat, din 

motive mai mult sau mai puţin cunoscute, contribuţia de amănunt sau de ansamblu a horei.  

Cercetătorii „fenomenului românesc" s-au mulţumit uneori să atribuie generos acestei idei-sintagme, cu 

adânci rezonanţe spirituale în conştiinţa poporului, un rol minor, insignifiant, de element cultural 

secundar care, prin apariţia şi funcţia lui, măreşte trena de factori expresivi ai „specificului naţional". 

Gratificată cu titlul pompos de produs eminamente naţional, hora a tânjit, pe planul filosofiei culturii, în 

ultima vreme, în umbra speculativă a doinei şi dorului, ca o manifestare de alt ordin a misticii pământului 

natal, ca un epifenomen al nostalgiei lirice a spaţiului românesc. 

În ce constă însă natura specificităţii diferenţial-etnice a horei şi odată cu aceasta, funcţia ei culturală, nu 

ni s-a spus măcar vag nicăieri, cu toate sesizările, ce e drept, cam disparate, ale multiplicităţii aspectelor şi 

atributelor ei spirituale.  

Lipsa aceasta de valorificare, acordată totuşi unui element considerat specific naţional, nu poate fi calificat 

altfel decât ca rezultatul inerent al unei cunoaşteri pripite şi superficiale a materialului şi formelor culturii 

române sau în cazul cel mai bun, ceea ce de altfel este foarte discutabil, drept consecinţa unei preţuiri mai 

restrânse, în umbra celorlalte elemente pretuite integral.  

Departe de a atribui horei un rol secundar, de element periferic, însumativ şi irelevant, aşa cum greşit s-a 

încercat până acum, susţinem că acest „produs cultural", în aparenţă minor, este, ca să vorbim în termenii 

freudieni ai filosofiei culturii, un complex cultural sublimat de fecundă calitate, care îndeplineşte, 

înăuntrul spiritualităţii române, funcţia pe care o îndeplineşte înăuntrul unei societăţi forţa de atracţie sau 

repulsie gregară, numită plastic de sociologii biologişti, instinct social, iar de sociologii psihologi, 

conştiinţă socială. 
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În jurul horei gravitează şi prin ea îşi găsesc expresivitatea adecvată, toate celelalte elemente constitutive 

ale culturii populare autohtone, într-un tot unitar şi indisolubil, plastic şi reprezentativ, care ţine de 

spiritualitatea română. Din acest punct de vedere se poate spune, pe bună dreptate şi în deplină cunoştinţă 

de cauză, că semnificaţia specială şi valoarea intrinsecă a horei se revarsă ca o binecuvântare peste 

metaraţiunea română, pe care o susţine şi promovează mai ales metafizica. 

Multilateralitatea aspectelor şi atributelor horei în mai toate planurile şi direcţiile culturii române ne 

îndreptăţeşte să vedem în acest, plat zis, „produs cultural", nu simple manifestări bivalente, raţionale şi 

iraţionale, ale specificităţii naţionale, ci şi condiţia formală a oricărei implicaţii spirituale, expresia 

esenţială a întregii spontaneităţi creatoare. În perspectiva creatoare a acestei concepţii speciale care 

urmăreşte nu numai aducerea horei în centrul preocupărilor speculative ale culturii, ci şi fundamentarea 

filosofiei culturii române pe acest factor expresiv al spiritualităţii autohtone, schiţa semnificaţiei metafizice 

a horei capătă o valoare ideologica aparte. 

Problema sensului ei metafizic nu se poate pune suficient şi temeinic în discuţie decât dacă privim hora în 

lumina complexităţii şi a plurivalenţelor şi valorilor ei spirituale. Hora, redusă în cele din urmă la un factor 

sumativ şi de duzină al specificităţii naţionale, este, trebuie s-o mărturisim, un simplu produs mut, 

irelevant metafizic. 

Înainte de a trece la schiţa semnificaţiei metafizice a horei, se impune să lămurim ce ne-a determinat să 

ne oprim la expresia de „sens metafizic” şi nu la însuşi conceptul de „metafizic", atât de grăitor şi de larg. 

N-ar fi fost, oare, mai prudent şi mai simplu să fi schiţat, în măsura în care materialul ne-ar fi îngăduit, o 

metafizică a horei în care să fi dat frâu liber fanteziei speculative, smulgând neantului o explicaţie, decât 

să ne oprim la semnificaţia metafizică propriu-zisă, care implică sondarea în limitele transcendente ale 

realităţii? 
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Prin sens metafizic vrem să înţelegem, înainte de toate, mai mult modul general de a problematiza 

semnificaţia în spiritul şi direcţia proprii metafizicii; intenţia manifestă de a opera cu implicaţii de ordin 

ideatic, mai mult decât cu obiecte epistemologice de invenţie creatoare, pentru a cunoaşte şi a gândi 

aproximativ lumea.  

Dacă metafizica, privită în mare şi explicată lapidar, reprezintă o cunoaştere unitară şi absolută despre 

viaţă şi lume, în care, de cele mai multe ori, raţiunea constructivă are cuvântul, atunci studiul conceput pe 

axa sensului metafizic al lucrurilor nu este altceva decât o explicaţie de tip speculativ, oarecum incompletă, 

imperfectă şi relativă a realităţii agnostice. Semnificaţia metafizică nu schiţează, în ansamblu, direcţiile 

unei cunoştinţe, planurile unei viziuni, rosturile intime ale unei explicaţii; ea nu dă numai sugestii vagi, 

indicaţii aproximative despre ceea ce ar putea fi o explicaţie, ci destăinuieşte, pe lângă toate acestea şi 

posibilităţile mari ale unei teoretizări fundamentate pe realitate.  

Problema sensului metafizic, în cazul horei, nu deschide numai perspectiva unei înţelegeri mai temeinice 

a realităţii culturale române privite în ansamblul ei ci şi ceea ce este mai important, orizontul înalt al unei 

evadări speculative în tematica şi stilistica spiritualităţii române. 

Întrebarea care trebuie să se ridice înaintea spiritului nostru avid de cunoaştere este: răspunde hora, ca 

indefinit şi totusi reprezentativ produs cultural, unei necesităţi metafizice a spiritului românesc, sau este 

un fapt oarecare cu te-miri-ce semnificaţie? 

După toate aparenţele, analizele şi consideraţiile încercate până acum, această condiţie formală a 

spontaneităţii creatoare a culturii române, care e hora şi care, privita în ansamblul manifestărilor ce am 

văzut că alcătuieşte o întreagă realitate culturală, pe care am numit-o pretenţios „realitate horală", 

răspunde din plin şi unei realităţi metafizice. 

În ce anume constă sensul metafizic al horei şi care este rezonanţa şi valoarea lui filosofică? 

 

Ca să surprindem sensul metafizic al horei trebuie să încercăm în prealabil să intuim, să definim şi să 

valorificăm hora în raport cu întreaga existenţă naţională a poporului român, adică să atestăm în ce măsură 

realitatea horală este expresia sufletului românesc şi prin aceasta, a unei părţi din cultura europeană. Însă 

această încercare trebuie la rândul ei să fie anticipată de studiul horei în raport cu existenţa noastră 

individuală ca popor. 
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Care este aportul horei în viaţa individuală a românului? 

Pentru a desprinde şi reda acest aport, trebuie să recurgem, printre multe alte procedee de investigaţie şi 

la metoda experimentală. Însă nu la experimentul propriu-zis, cunoscut în ştiinţele naturii, ci la o formă 

specială şi mentală de experiment, la ceea ce unii filosofi numesc experimentul metafizic. Experimentul 

metafizic este o formă subiectivă şi personală de cunoaştere a realităţii.  

Din această cauză, atât pentru antimetafizicieni, cât şi chiar pentru metafizicieni, cunoaşterea pe această 

cale e susceptibilă necontenitelor retuşări, ca fiind incertă şi probabilă. Esenţa realităţii apare oarecum 

voalată sau înflorită de sensibilitatea creatoare a metafizicianului. Totuşi, cu toate deficienţele şi 

incongruenţele, experimentul metafizic este o metodă palpabilă de cunoaştere a substratului primar al 

realităţii de care cercetătorul conştiincios nu se poate lipsi. 

Experimentul subiectiv şi personal al horei, ca de altfel orice experiment metafizic, va suferi în expunerea 

noastră de infirmitatea unei comunicări care să-i sleiască conţinutul. Scriitorul acestor rânduri, oricât de 

dibaci ar fi, nu poate împărtăşi decât indirect, pe cale metaforică, alegorică şi simbolică, prin paranteze şi 

subînţelesuri, stările de cunoaştere şi de afectivitate legate de actul complex al horirii. Incognoscibilul 

horal îşi va menţine astfel intact prestigiul inabordabilităţii. 

Experienta subiectivă şi personală a horei trebuie privită sub dublul ei aspect, întâi ca o manifestare 

sensibilă, corporală şi apoi ca o intuiţie intelectuală supersensibilă. 

http://www.enciclopedia-dacica.ro/imagini-site/hora_05.jpg
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Sub primul ei aspect, cel psihosomatic, hora se descoperă ca parte integrantă din firea românului. În faţa 

spectacolului ei curent, oricât de rudimentar, românul simte îndemnul intrării şi contopirii trupeşti în joc, 

cu toată fiinţa lui fizică, întocmai ca un posedat. Hora este, din acest punct de vedere, o „chemare a cărnii", 

o „exaltare a spiritului", un fel de instrument biologic, prin care, parafrazându-l pe Schopenhauer, poporul 

român îşi scoate în evidenţă şi valorifică calităţile organice ale rasei lui. Oprindu-l pe un flăcău să joace 

hora, mai mult timp, în satul lui, acesta face impresia că şi-a pierdut minţile şi bărbăţia, iar pe o fată - că 

şi-a pierdut farmecul fecioriei. Interdicţia jocului este privită de autohtoni ca o barbarie, un blestem sau 

un sacrilegiu. Iată cum descrie necesitatea horirii bardul anonim al poporului: 

De n-ar fi horile-n lume 

Ai vedea fete nebune 

Şi neveste duse-n lume... 

Fecioara care şi-a pierdut feţia înainte de vremea îngăduită, nu are voie să joace hora, îi este interzis accesul 

în joc, ca o profanare, întocmai ca şi flăcăul care a suferit o sancţiune penală din partea ocârmuirii. 

Numai astfel ne putem închipui cum în ritul nuntal, mirii sunt îndemnaţi să-şi ia ziua bună nu numai de 

la soare, de la lună, care sunt simbolurile luminoase ale divinităţii maritale la români, ci şi de la jocuri, ca 

ritualuri ale acestora. Cântecul miresei: 
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Ia-ţi mireasă ziua bună 

De la soare, de la lună 

De la câmpuri, de la fori, 

De la frati, de la surori, 

De la jocuri, de la hori... 

sau: 

Cântaţi fete şi horiţi 

Până sunteţi la părinţi 

Cântaţi fete horile 

Și vă purtaţi florile. 

După ce v-aţi mărita 

Horile n-aţi mai juca 

Florile n-aţi mai purta. 

Cântecul mirelui: 

Ia-ţi mire ziua bună 

De la cei ce te cunună, 

De la ceata de feciori, 

De la jocuri, de la hori, 

De la mândrele fecioare 

Ce-ţi zâmbeau din ţâţâşoare... 

În decursul unei istorii milenare, hora a devenit pentru român jocul indispensabil al afirmării vieţii lui ca 

atare, întocmai ca şi munca şi hrana. Astfel concepută, hora este, fără a exagera, unul din factorii cei mai 

importanţi ai eugeniei poporului român, asupra căruia ar trebui să se discute cu mai multă cădere, dar şi 

una din aporiile şi gnozele metafizicii populare. 

Însă dezvăluirile de căpătâi, care prezintă o valoare deosebită pentru lămurirea temei acestui capitol, sunt 

acelea prilejuite de experienţă mentală a horei lumeşti şi ezoterice. 

Cine vrea să intuiască hora, din realitatea culturală, ca fenomen autohton, trebuie să facă abstracţie de 

fiinţa lui jucătoare, de corporalitatea lui şi să apeleze la sensibilitatea lui intimă. Şi atunci, în vârtejul 
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dansului, să se autocontemple, să-şi sondeze mental străfundurile inconştiente ale acestui indefinit 

complex cultural. Numai astfel îşi va da seama că „roata valahă” destăinuie, în simbolismul ei primar, 

uniunea harică a jucătorilor cu divinitatea tutelară imaginată simbolic în centru; ca legănarea domoală a 

horitorilor într-o parte sau alta denotă scurgerea istovitoare şi solemnă a elanului mitic în sensul drumului 

parcurs pe cer de soare şi lună; ca baterea pământului cu piciorul, traduce contactul teluric cu suportul 

material al zeităţii-mume; ca chiuiturile şi strigăturile peste horă sunt relicvele incantaţiilor şi implorările 

colective către zei; numai atunci îşi va da seama că toate aceste stări de magie euritmică, melodică şi 

verbală, traduc, sub formă de reminiscenţe transparente, străvechea comuniune mitologică a idolatrilor în 

faţa zeului arhaic din centrul colabrismosului, pe zeul morţii eroice şi al vieţii eterne după moarte: 

Zalmoxis. 

 

 

Şi astăzi încă, în comuniunea horei ezoterice horitorii se simt părtaşii aceluiaşi destin mitic, pe care îl 

acceptă cu bravură şi seninătate; se consideră elementele esenţiale ale aceleiaşi lumi cosmogeografice „fără 

istorie", prin care individualităţile lor se pierd în supranatural şi mitologie. 

Trăirea horală, din punctul acesta de vedere, nu e o erupţie eminamente terestră, de factură 

divertismentală, ca în cazul descripţiilor de vocabular, cum ar putea să pară, nici una caracterologică, ca 

în cazul literaturii cu teme sau motive horale a marilor cărturari români (vezi „Ciuleandra” de Liviu 

http://www.enciclopedia-dacica.ro/imagini-site/hora_06.jpg
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Rebreanu), ci mai ales una harică, beatitudinală. Ceea ce ne face să credem aceasta, sunt două serii de 

argumente aduse celor două forme ale horei, cu anexele lor. 

Primele argumente ale horei lumeşti. În zăbava sărbătorilor religioase, în special de Craciun şi de Paşti, 

sărbători creştine ale luminii, altoite pe străvechi sărbători solstiţiale solare, horitorii şi horitoarele ies la 

joc în straie de euharistie, în veştminte noi sau curate, ornamentate cu însemne solare. Forma 

sărbătorească pe care o îmbracă aceşti tineri, aparenţa florală, curăţenia trupească ce precede jocul, fie 

prin împodobire, fie prin euharistie, ridică hora din planul manifestărilor lumeşti obişnuite, în planul 

supralumesc, semidivin, transcendent. Horele lumeşti pot fi: hore în cerc închis şi hore în cerc deschis (la 

daco-români), hore în spirală (la macedo-români), hore bătute pe loc, hore în salturi, hore de zile mari, 

hore de zile obişnuite, hore de petrecere, hore ţinute de mâini pe umeri, hore ţinute de brâu, hore de 

feciori, hore de fete, hore de bătrâni şi bătrâne, hore de copii etc. 

Celelalte argumente referitoare la hora ezoterică. Horele vrăjitoreşti ale căluşarilor şi colindătorilor nu se 

fac la voia întâmplării. Perioada de iniţiere şi faza de elaborare divinatorie sunt trepte ale distanţării lor de 

tot ceea ce este lumesc şi de intrare în sfera de influenţă a forţelor supranaturale, bune sau rele, 

dumnezeieşti sau diavoleşti, după scopurile la care se referă. 

 

 

Prin intermediul lor, românul ia parte la oficierea marii taine a conducerii lumii; se ridică din planul agro-

pastoral al vieţii lui, în planul lumii ideale şi perfecte, lumea forţelor şi esenţelor divine. Din acest punct 

de vedere, hora relevă, cu toată căderea, efortul imanentului care urcă dincolo de lume, spre cer şi 

divinitate, nu a transcendentului care coboară. 

Hora nu este, din acest punct de vedere, un receptacul, o cupă în care pogoară harul divin, ci un vârtej de 

elanuri care irumpe ca o pantomimă-rugăciune, o levitaţie spirituală colectivă spre un mai presus de lume. 

În hora lăncierilor daci, care trebuiau să prindă în sorbul suliţelor pe trimisul lui Zalmoxis; în hora 
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colabrismică practicată pe plaiurile sau în templele solare de pe piscurile teşite ale munţilor, ca şi în hora 

creştinizată a lui „Isaia dănţuieşte”, se destăinuieşte pretutindeni efortul sacru al imanentului care urcă ca 

un mesaj uman spre atotputernicie. 

Experienţa religioasă a horei, cea individuală şi subiectivă, se observă în special în intuiţiile mistice şi 

iluminările horale de natură ezoterică, în experimentarea gnostică a horei. Pentru vrăjitori şi căluşari, hora 

nu este numai un act indispensabil de ritual magic, ci ceva mai mult, un instrument orgiastic şi oniric de 

cunoaştere şi prin aceasta, de dominare a puterilor divine ale naturii însufleţite. În vârtejul simulacrului 

horal, în jurul obiectului vizat, vrăjitoarea sau vraciul descoperă forţa ascunsă care trebuie dezlănţuită sau 

subjugată; ia cunoştinţă de rezistenţa sau afinitatea lui magică cu actul magic însuşi. De asemenea, în 

viforniţa horei de început, căluşarilor li se dezvăluie de către muzele demotice ale jocului, tainele 

desdrăcirii oamenilor. 

Însă iluminările horale cele mai curente sunt cele de ordin artistic. Mediul propice de inspiraţie a poetului-

ţăran este hora laică sau exoterică. În izbucnirea jocului, se dezlănţuie elanul creator. Cele mai multe 

strigături, înţepături, apostrofe, maxime, vorbe cu tâlc, eresuri, anecdote, basme, legende, balade, glume 

sunt iscodite în timpul şi spaţiul ludic sau în completarea jocului. Cum am mai spus, hora este nu numai 

izvorul de inspiraţie ci şi mediul cel mai propice de producţie culturală; laboratorul multor creaţii 

spirituale ale satului. Un exemplu eclatant este romanul „Ciuleandra” al lui Liviu Rebreanu. 

 

Care este aportul horei în viaţa naţională a poporului român? 

Ceea ce am spus în mic, referitor la plurivalentul aport al horei în viaţa individuală a românului, este un 

punct de plecare în viaţa natională a poporului român. De la cunoaşterea dubioasă a sensului ei metafizic 

pe calea experienţei şi experimentului personal, până la cunoaşterea oarecum adevărată a acestui sens, pe 

calea experienţei subiective şi parţial obiectivizate, e o distanţă apreciabilă. Aportul special al horei abia 

de acum încolo începe să se întrevadă în toată splendoarea lui metafizică. 

Hora îndeplineşte o indefinită funcţie în viaţa şi cultura poporului român. În primul rând o funcţie de 

formă şi în al doilea rând o funcţie de fond. Din punct de vedere formal, condiţionează spontaneitatea 

creatoare primară a spiritualităţii române. Anticipează şi totodată imprimă formele expresive ale oricărei 

creaţii. Este, cu alte cuvinte, un fel de factor aprioric al spontaneităţii creatoare, prin care acest factor îşi 

împlineşte înţelesul. Numai că acest apriorism românesc, cum i-ar spune Lucian Blaga, nu este complet 

detaşat de realitatea românească în aşa măsură încât să nu-i mai putem cunoaşte originea decât după 

nume. Apriorismul românesc, dacă există, poate fi şi de natură horală. El poate fi urmărit şi descoperit în 

problematica horală. Cum ne-a fost dat să vedem în capitolele anterioare, orice explicaţie, din orice 

domeniu, uzează de ea, ca de factorul ei esenţial de exprimare. Terminologia horală, care abundă pe toate 

treptele cunoaşterii româneşti, nu e numai instrumentul cel mai fac de exteriorizare a unui conţinut de 

cunoaştere, ci şi procedeul cel mai evident de plăsmuire culturală, de fantazare creatoare. De asemenea, 

structura formală a celor mai multe manifestări culturale române îmbrăţişează cercul ca modalitate de 

exteriorizare horală a unui conţinut spiritual deferent. 

Funcţia culturală, pe care o îndeplineşte hora în viaţa şi în cultura românului, este legată de concepţia 

generală despre viaţă şi lume a autohtonului. Este concepţia unei lumi unitare şi simfonice, asemenea 

motivului figurării ei materiale, în care toate cele se petrec conform unei ordini derivate din echilibrul 

terestru al forţelor cosmice de ordin divin. 
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În această concepţie despre viaţă şi lume, treptele cunoaşterii şi valorificării vieţii pentru român putem 

spune că sunt de ordin horal. De la hora naivă din jocul copiilor şi până la hora matură a oamenilor cu 

drepturi şi datorii sociale bine definite şi de la hora laică obişnuită, cunoscută tuturor din zăbava 

ceremoniilor familiare sau a sărbătorilor, şi până la hora harică, de factură net creştină din riturile naşterii, 

nunţii şi morţii, sau hora ezoterică, precum hora vrăjitoarelor şi a solomonarilor, neîncetat, palingenezic, 

românul ia cunoştinţă de esenţa şi formele specifice ale vieţii, desprinde sensul fiecărei forme şi mai ales, 

trăieşte şi creează cu toată puterea lui spirituală. 

Făcând o analiză sumară a viziunii spaţiului şi timpului metafizic la români, constatăm că românul 

concepe spaţiul în chip circular, însă nu în sensul în care îl descrie Durkheim şi Mauss în „De quelques 

formes primitives de classification", ca reprezentare colectivă a societăţilor primitive australiene şi 

amerindiene, care îi identifică marginile cu linia circulară a orizontului, ci oarecum mai ideal. Spaţiul 

circular la români nu e dispus în părţi mai mult sau mai puţin simetrice, într-o relativă roză a vânturilor, 

locuită de fratrii înrudite, ci în zone excentrice din ce în ce mai degradate omeneşte, în domenii mitice din 

ce în ce mai inabordabile spiritului, până la totala epuizare de înţelegere a minţii omeneşti. În centrul 

acestui spaţiu ideal stă evident românul cu toate divinităţile şi semidivinităţile lui mitologice. Apoi, în 

afara lui, trăiesc străinii sau duşmanii, reali sau presupuşi ai neamului românesc, care numai rareori îşi iau 

o înfăţişare sacră, ca în cazul divinităţilor de împrumut sau de suprapunere. 

Timpul la români, despre care am discutat mai amplu în altă parte a acestui studiu, nu se răsfrânge numai 

în cele trei etape ale lui: trecut, prezent şi viitor, ca în trei trepte de viaţă: tinereţea, maturitatea şi 

bătrâneţea, ci reprezintă o creştere excentrică a momentului spiritual, mitic sau istoric, oarecum simetrică 

descreşterii momentului spiritual, raţional, biologic. De aceea, timpul la români are un caracter fabulos, el 

este reversibil neîncetat. Din acest punct de vedere s-ar putea spune ca eterna lui revenire, în conştiinţa 

poporului, la formele dintâi, la era de aur -„nostalgia paradisului", cum ar spune Nichifor Crainic- 

constituie caracterul esenţial al interpretării umane. 

 

http://www.enciclopedia-dacica.ro/imagini-site/hora_09.jpg
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Nu mai puţin importantă este creşterea exorbitantă a motivului horal în celelalte procese de cunoaştere şi 

valorificare spirituală. Creşterea acestui motiv de la creaţia lumii până la dispariţia ei, de la naşterea omului 

şi până la moartea lui, în toate actele mai importante ale vieţii cosmice şi dramei lui lumeşti, dă procesului 

cunoaşterii etnomorfice un aspect perenial, de strădanie necontenită, dar nu inutilă. 

Viaţa, conform acestei concepţii, nu e liniară, ascendentă sau descendentă, ci este ca un circuit al cărui 

punct de plecare este totdeauna şi punctul ei terminus. Lumea va trebui să sfârşească acolo unde a început, 

adică tot în divinitate. Viaţa lumească nu e lipsită de perspectiva unui final, nici nu e o ascensiune legănată 

spre divinitate care într-un viitor îndepărtat se va lăsa atinsă şi poate chiar depăşita sau, în fine, numai o 

cădere nesfârşită în abisurile desdivinizării. Ea este impregnată de har divin pentru că este numai o 

transsubstanţializare ciclică a unui „vis al morţii eterne". 

Raportată deci la întreaga existenţă naţională a poporului român, hora este factorul cel mai important de 

definire şi valorificare culturală a acestei existenţe. În potenţialitatea ei culturală şi în actualizarea ei 

permanentă în conştiinţa creatoare a naţiunii române stă, pe lângă taina autocunoaşterii noastre şi forţa 

afirmării noastre culturale. 

Ceea ce am spus pentru români, în mod special, se potriveşte în parte şi pentru celelalte popoare de 

structură geoetnică din spaţiul central şi sud-estic european. Sensul metafizic al horei în cultura română 

este numai o prefigurare a sensului metafizic al kolei în culturile populare europene, din care hora 

românească face parte integrant-exponenţială. Cultura populară română, ca depozitara cea mai autentică 

a tracismului, este totodată şi cea mai expresivă din punct de vedere metafizic. Însă cum, în structura 

tuturor celorlalte culturi populare carpato-balcanice menţionate, tracismul intră ca o componentă 

principală, iar românismul, de asemenea, ca altă componentă principală, acest sens metafizic nu poate fi, 

în ansamblul lui, decât o variantă a semnificaţiei metafizice a horei române. O variantă, ce e drept, cu 

aspecte originale şi foarte bine pusă la punct în perspectiva semnificaţiilor ei particulare şi mai ales a 

repercusiunilor ei culturale. 

Rămâne însă ca în această direcţie a problemei, intuită din ansamblul materialului etnografic carpato-

balcanic utilizat numai parţial în acest studiu, să se persevereze în cercetare. Noi am indicat numai o cale 

de investigaţie, asupra căreia nu am insistat decât atât cât ne-a impus economia unei sinteze a temei 

abordate. Totuşi, din lectura unora din capitolele finale ale cărţii se pot întrevedea, în generalitatea lor şi 

răspunsurile indirecte date la întrebările ridicate de aspectul european al semnificaţiei metafizice a 

manifestărilor culturale de tip horal. 
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Legenda Zburătorului 

Zburătorul este o 

semidivinitate 

erotică de tipul 

incubilor, un 

daimon arhaic de tip 

malefic. 

Simbolizează toate 

formele de 

sexualitate, de la 

aceea puberală până 

la aceea isterică a 

femeilor care trăiesc 

numai pentru 

plăcerile trupeşti. 

Mitul Zburătorului a 

fost sesizat în 

aspectul lui cultural de George Călinescu, ca reflectând problema fundamentală a sexualităţii la 

români. G.Călinescu afirmă că „Zburătorul (...) este un demon frumos, un Eros adolescent, care dă 

fetelor pubere tulburările şi tânjirile întâiei iubiri”. Începând cu I.Heliade Rădulescu, nu este liric 

român care să nu fi reluat mitul în diferite chipuri. Unii au crezut că trebuie să ducă aceste producţii 

spre o sursă romantică, ceea ce este fals, fiindcă unii din poeţi nici măcar nu aveau noţiunea temei 

occidentale. Singura notă romantică este întemeierea pe tradiţii populare. Neavând o literatură de 

analiză a dragostei, a fost firesc ca poeţii români să se coboare la momentul primitiv, la mitul 

invaziunii instinctului erotic la fete. Caracteristică în toate aceste compuneri e totala iraţionalitate a 

crizei”. În realitate Zburătorul desfăşoară o dublă activitate erotogenică: de iniţiere sexuală şi de 

provocare şi întreţinere a apetitului sau patosului sexual. Însă Zburătorul are şi un dublet feminin 

cunoscut sub numele de Zburătoroaică, un daimon urât şi extrem de rău. Aşa că tot ceea ce relatăm 

despre activitatea Zburătorului e valabil şi pentru dubletul feminin, cu menţiunea că Zburătoroaică 

se ocupă de tineri puberi şi de bărbaţi hipersexuali. 

Înfăţişarea lui trebuie să corespundă capacităţii sale de seducţie, în exerciţiul funcţiunii lui 

erotogenice se poate metamorfoza în şarpe, zmeu sau sul de foc. De aceea a putut fi confundat de 

necunoscători cu Şarpele înaripat, cu Zmeul antropofag sau cu Demonul văzduhului, toţi încărcaţi 

de electricitate. Dar aceste confuzii nu sunt singurele. În fond, toate metamorfozele Zburătorului 

urmăresc acelaşi scop: pătrunderea ocultată în casele victimelor lui puberea sau pasionale, pentru a 

se transforma în tânăr voinic şi înflăcărat de dragoste. Metamorfozarea sub forma de animale (şarpe, 

porc, câine) sau ca sul de foc, menţionată de unii folclorişti, se referă pe de o parte la tehnica 

pătrunderii în viaţa victimelor şi pe de altă parte la simbolismul sexual. 

Odată pătruns în casă, se strecura în patul victimelor, le tulbura firea. Victimele nu erau posedate, ci 

numai tulburate psihofizic, căzute sub obsesia unei hipersexualităţi patologice, a unui freamăt 

neastâmpărat al simţurilor, a unui orgasm iluzoriu. În înfăţişarea lui de semizeu, Zburătorul era 

uneori acoperit de solzi argintii, purta pe umeri aripi albe, mari şi involte. Alteori pătrundea nevăzut 

ca o adiere şi tulbura corpul celor ce-l aşteptau în somn. Zburătorul rătăcea noaptea, între miezul 

nopţii şi cântători, dând târcoale uliţelor, grădinilor, livezilor şi caselor pentru a tulbura fetele de 
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măritat, nevestele părăsite şi văduvele pătimaşe după aventuri sentimentale. Subtil se metamorfoza 

deseori chiar în iubitul celor astfel ademenite şi petrecea cu ele până la cântători. Pasiunea lui se 

dezlănţuia orgasmică, noapte de noapte, până la neurastenizarea victimei, care chiar putea să moară 

de freamăt oniric. În timpul zilei fetele chinuite erotic noaptea se cunoşteau că au fost vizitate de 

Zburător după semnele de oboseală, paloarea feţii şi alte indicii psihice. 

Zburătorul nu era un vampir. El nu era nici un demon al morţii. Nu le sugea sângele victimelor sale, 

nu le ucidea ca să le transforme în strigoi. Activitatea zburătorului era numai oniric-erotică. Urmele 

fiziologice lăsate de presupusa lui vizită ţinteau la autoflagelarea simţurilor, la dereglarea psihotică, 

de tip neurastenic şi uneori epileptoidică, tipice sindromului hipersexualităţii. Acest sindrom şi-l 

alimentau cu visele prematur sexuale, cu farmece, vrăji şi descântece de dragoste, pe care le repetau 

mereu, schimbând subiectul pasiunii lor. Farmecele, vrăjile şi descântecele de dragoste alcătuiesc, 

după cântecele lirice, un capitol bogat al folclorului erotic. Ele urmăresc să provoace, să dezlănţuie 

şi să întreţină erotismul normal şi de cele mai multe ori pe cel patologic, constrângând astfel pe 

semizeii erotismului, pe Zburătorul Zburătoroaică. Toate procedeele de magie erotică solicită 

Zburătorului sau Zburătoroaicei apariţia celui îndrăgit, în realitate sau măcar în vis adus cu blândeţe 

sau violenţă, năuc sau fremătând de patimă. Fermecătoarea cerea pentru solicitanta ei să aibă 

„fapt de femeie, 

soarele în piept, 

luna în spate, 

doi luceferi 

în cei umeri, 

între sprâncene 

chită de micşunele, 

pe buze (...) 

doi faguri de miere, 

pe poale jur-prejur 

stele mărunţele(...)", 

ca soarele să răsară 

„pe trupul ei, 

pe hainele ei 

 (...) pe braţele ei (...)”, 

astfel ca iubitul ei până o veni, 

„să se bată a crăpa, 
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ca capul de om tăiat, 

ca peştele pe uscat, 

ca untul în putinei, 

ca unda de mare de cuvântul meu, 

de chipul meu, 

de sprâncenele mele, 

de vorbele mele”. 

Şi, bineînţeles, 

„să nu poată răbda (...) 

să vie călare 

pe nuia de alun 

să fugă ca un nebun; 

să vie călare 

pe nuia de sânger, 

să fugă ca un înger; 

să vie pe nuia de nuc, 

să fugă ca un haiduc; 

pe nuia de arţar 

să fugă ca un armăsar; 

să nu-i fie a bea, 

să nu-i fie a mânca, 

să nu-i fie a sta, 

pân' la mine n-o veni 

şi cu mine n-o vorbi, 

să se bată a plezni”. 

Vrăjitoarea urzea „vrajă de scris" pentru dragoste, vrăjitoarea trimitea cuţitul fetei să-l aducă pe cel 

care îi este drag 

„să vie în sat fără de sfat; 
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să vie prin câni, 

fără de ciomag; 

să vie pe drum lupeşte 

să intre în casă porceşte (...) 

că eu îl bat şi-l străpung 

şi îl bat între picioare 

să-i dau în gând de-nsurătoare (...) 

să vie descuiat, 

cu sângele întârtat, 

la noapte să-l visez 

mâine aievea să-l văz 

cu calul fugind, 

din bice pleznind, 

la mine venind. 

Nici să nu mai şază, 

nici să nu mai mânce. 

Inima să-i sară, 

ochii să-i pleznească, 

să nu-i dea a sta, 

căci dac-o mai sta, 

l-oi întâmpina, 

sângele (... )-o pica”. 

Vraja conjură pe semizeii erotismului să-i aducă iubitul: 

„de-a fi în haia ţară, 

să vină până mâine seară, 

de-o fi în astă ţară, 

să vie diseara, 
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de-o fi peste munte, 

îi pun punte, 

să treacă prin fete frumoase, 

prin văduve grase (...)”. 

Şi stelele logostele" erau conjurate de descântece şi astfel antrenate în magia erotică, pentru că 

descântătoarea le cerea ca steaua celui vizat 

„să nu stea, 

să umble-n lung şi-n lat 

 (....) în ţară turcească, 

În țară bulgărească 

(...) să aducă scrisa 

de-o fi cizmar, 

de-o fi zidar, 

de-o fi tâmplar, 

de-o fi dulgher, 

de fi moşier, 

de-o fi cârciumar, 

de-o fi funcţionar, 

de-o fi cojocar, 

să vie în vis să-l visez, 

aievea să-l văz, 

să-l cunosc bine ales”. 

Aceleaşi farmece, vrăji şi descântece de dragoste se făceau şi pentru flăcăii neputincioşi, stătuţi, 

pentru văduvi şi bătrâni, prin invocarea Zburătoroaicei. De obicei Zburătorul era invocat singur în 

acţiuni de magie erotică dar era invocat şi concomitent cu Zburătoroaică, ca semizei în magia 

medicală pentru vindecarea unor boli: 

„cât o sta Zburăturoiu 

cu Zburătoroaica în rai 

atât să stea izdatul la (...)”. 
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Ca provocatori ai unor boli patogene, Zburătorul şi Zburăturoaica sunt uneori exorcizaţi 

„să iasă să se mute 

 (...) sub pământ să se ducă, 

unde cocoşul nu cântă, 

unde securea nu taie (...) 

în păduri 

pe sub buturi”, 

unde de fapt locuiesc ziua. Iar noaptea între cântători 

„să nu poată veni 

Zburătorul cu Zburăturoaica, 

moroiul cu moroaica(...)” 

ca să facă rău celor ce-l aşteaptă. 

Aşa se face că în ambele cazuri de isterie erotică, în cazul orgasmului psihic în stare de veghe cu 

întruchiparea umană a Zburătorului, sau în stare de somn, cu umbra fantasmagorică a Zburătorului 

visat, se luau contramăsuri de medicină magică pentru deszburătoritul bolnavelor şi bolnavilor. 

Printre primele măsuri de deszburătorit era descântecul. Un descântec tipic menţionează nouă 

buruieni magice de leac (leurdă, avrămeasă, leuştean, odolean, sânger, mătrăgună, iarba ciută, muma 

pădurii şi iarba zburătorului) din care se face o fiertură pentru a spăla bolnavul de dragoste trei zile 

succesive, de către descântătoare, spunând: 

„aşa să se spargă 

faptul, lipitura) şi Zburătorul, 

cum se răspândesc răspântiile 

 (...) aşa să se răspândească vrăjile 

şi lipitura şi Zburătorul (...)”. 

Când psihoerotogonia lua proporţii îngrijorătoare, părinţii sau rudele bolnavilor recurgeau la rituri 

de medicină magică antierotogonică: se ungeau uşile, ferestrele şi ghizdurile hornului cu usturoi; se 

înfigea un cuţit în bătătura uşii sau în pereţii hornului la acoperiş patru cuţite în cruciş; se făceau 

baiere asemănătoare băierilor de strigoi, care erau de fapt centuri antidemonice. La baierele de 

zburători atârnau, ca şi la baierele de strigoi, unelte apotropaice (cuţitaşe, toporaşe etc.) plus un 

săculeţe cu buruienile descântate. De altfel şi baierul zburătorului se punea tot cu descântec. Se 

trăgea cu puşca pe hornul casei. Se da foc noaptea unor vreascuri mirositoare pe vatră. Se da foc 

scorburilor din pădure sau baltă în care se credea că se adăposteşte ziua Zburătorul. 
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Mitul erotogonic al „Luceafărului” de Mihai Eminescu, făptură nemuritoare care iubeşte astral o 

făptură muritoare, printr-o mezalianţă neîngăduită ordinii divine, repeta la modul transsimbolic 

mitul sexogonic al Zburătorului. 
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Grădina Botanică Macea și Castelul Csernovics 

Istoric 

Istoria castelului este 

legată de cea a familiei 

nobiliare de origine 

sârbă Csernovics care în 

anul 1720 primesc de la 

Imperiul Austriac titlu 

nobiliar. În anul 1724, 

Mihai și fiul său Ioan 

primesc mai multe 

domenii printre care și 

Macea. În același an 

sunt demarate lucrările 

la o reședința în 

comună. Lucrările se 

sfârșesc probabil în anul 

1745, anul morții lui 

Mihai. În această 

perioadă castelul avea o singură aripă, cea de est. Soția lui Mihai, Ana, devine următoarea proprietară 

și cea care va cumpăra domeniile Curtici și Cutos. Nepotul lui Mihai, Lazar Csernovics este cel care 

va primi în anul 1793 titlul de Graf (Grof). În anul 1804, Pavel Csernovics ajunge proprietar al 

domeniului Macea. El se va ocupa de amenajarea reședinței. Fiul său, Petru este cel care după o 

călătorie efectuată în 1845 în Orientul Apropiat va aduce specii exotice precum Ginko Biloba, în 

grădina parcului ce împrejmuia castelul. Totuși, Petru este și cel care va face ca reședința să iasă de 

sub stăpânirea familiei Csernovics, pierzându-l, conform unor mărturii, la un joc de cărți. 

Următorii proprietari vor fi din familia Nagy Karolyi, primul fiind Gyorgy Karolyi. El va demara în 

1862 o nouă modificare a castelului și o extindere prin construirea celei de-a doua aripi, și a turnului 

înalt de 30 de metri. Această adăugire aduce castelului asemănarea cu modelele în vogă din Franța. 

Fiul său, Tibor Karolyi, se va ocupa mai mult de extinderea parcului care va avea o suprafață de 100 

de holde de pădure plantată. În anul 1900, proprietar al domeniului este Gyula Karolyi, cel care îl va 

aduce pe fotograful Ruhm Odon să imortalizeze castelul. O imagine s-a păstrat până în ziua de astăzi. 

Tot el este cel care adaugă o terasă metalică la corpul vechi. 

După 1912, groful nu se mai ocupă de castel, axându-se în mod special de moșie. Începând cu 1920, 

Gyula Karolyi se retrage la reședința sa de la Budapesta. În 1939, castelul și parcul trec în proprietatea 

medicului Adam Iancu din Curtici. Acesta le va poseda până la naționalizarea lor în anul 1948. După 

această dată castelul va avea mai multe destinații printre care orfelinat, azil pentru orbi, centru de 

reeducare pentru copiii orfani sau sediu al Cooperativei Agricole. După Revoluție, începând cu anul 

1991, castelul și grădina botanică au fost închiriate de către Universitatea de Vest "Vasile Goldiș", fiind 

într-un final achiziționate de aceasta recent. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/1724
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https://ro.wikipedia.org/wiki/1804
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Apropiat
https://ro.wikipedia.org/wiki/1862
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gyula_Karolyi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Budapesta
https://ro.wikipedia.org/wiki/1939
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_de_Vest_%22Vasile_Goldi%C8%99%22
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Arhitectura 

Din punct de vedere arhitectural, castelul prezintă o îmbinare de stiluri. Există elemente de baroc 

târziu (la parter și intrarea principală) ce aparțin perioadei în care castelul a aparținut familiei 

Csernovics. Tot în partea veche se observă elemente de inspirație bizantină (turnulețele), deși poate 

fi remarcată de asemenea lipsa unor forme gotice. Partea nouă, ridicată de familia Karolyi este mult 

mai simplă, mai modernă. 

Acoperișul este construit din grinzi groase, dreptunghiulare și este acoperit cu ardezie, așezată sub 

forma de solz de pește (prezent la turnul mare și la cele doua turnulețe). Podul castelului este pavat 

cu cărămidă așezată pe palancă. 

Lucarnele sunt confecționate din lemn de brad, acoperite cu tabla de zinc (mai târziu tablă zincată) 

Fundația este din piatră de codru (beton ciclopan), iar pereții din cărămidă. La parter grosimea 

pereților, pe alocuri este de un metru. La etaj pereții sunt mai subțiri. 

Intrarea principală în castel se face printr-o ușă mare din lemn de stejar, plasată sub terasa dinspre 

vest. Pe treptele din piatră cioplită se urcă la etaj, iar din coridorul lung se poate ajunge aproape în 

toate camerele de la etaj. Tot de aici se urcă la mansarda și terasa principală. Holul mare este prevăzut 

cu luminător din sticlă armată. 

Urcând pe o scară aflată tot în holul mare ajungi pe terasa aflată deasupra intrării. Aici tronează 

blazonul familiei Karolyi. Este făcut din ceramică arsă, aplicat pe perete, într-un cadru special zidit. 

La început s-a crezut că era blazonul familiei Csernovics, dar după descoperirea blazonului lor, 

specialiștii în heraldică îl atribuie familiei Karolyi. Balustrada are suporturi pentru vaze cu flori. 

Pereții interiori ai castelului, la început, au fost zugrăviti simplu, cu var, peste care se aplicau diferite 

modele colorate (flori, struguri, fructe etc.), după destinația camerei. Mai târziu, familia Karolyi a 

aplicat un tapet, iar camerele de la etaj erau îmbrăcate în draperii de diferite culori. 

Pereții exteriori au fost tencuiți, cu forme dreptunghiulare imprimate cu un model asemănător 

fagurelui de miere. Mai târziu, pereții au fost îmbracați cu iederă, fiecare latură având o altă specie. 

Iedera era fixată în cuie speciale și tunsă plastic la ferestre. Odată cu venirea comuniștilor a fost dată 

jos cu ajutorul unui tractor. 

Legenda 

Există o legendă locală care face referire la a o suta cameră a castelului, nedescoperită până în ziua 

de astăzi. Conform unor localnici care s-au aflat în parc după miezul noptii, ei au auzit sunetul unui 

pian la care se presupune că ar cânta însuși groful Karolyi, acesta aflându-se în interiorul celei de-a o 

suta camere. 
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Gradina botanică 

Strâns legată de istoria 

castelului, este istoria 

Grădinii botanice în interiorul 

căreia se află reședința 

nobiliară. Începută de familia 

Csernovics, în principal 

Mihai, primul care dorea 

trasarea unui parc în jurul 

edificiului ce era în 

construcție. La cumpărarea 

de către Karolyi parcul avea o 

întindere de 10 hectare (20 

holde). În timpul lui Tibor 

Karolyi moșia avea deja 100 de 

holde de pădure plantată și 

populată cu fazani (localnicii 

o numea fățănărie). Odată cu angajarea lui Iosif Prohaska, începe o perioadă în care este gestionat 

aspectul exterior și arealul dendrologic. Astfel, are loc amenajarea fântânii arteziene și a unui teren 

de tenis. În anul 1968 devine în mod oficial Parc dendrologic. În 1990 este transferat în proprietatea 

Universității "Vasile Goldiș" din Arad, peste patru ani devenind Gradină botanică. 
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Sculpturile de pe Dealul Groșilor din Buteni 

 

Tabăra personala de sculptura Mihai Buculei 1980 – Dealul Groșilor Buteni 

Buteni – La ieșirea din localitate, 

spre Ineu, se afla o adevărata 

expoziție de sculptura în aer liber, 

la care artiști renumiți au 

participat în cadrul a mai multor 

ediții a taberelor anuale de 

sculptura, organizate de 

instituțiile de cultura ale Aradului.  

Expoziția a fost înființata în 

perioada 1980 – 1985, pe terenul 

comunei. În acea perioada, ne 

spune Ioan Motrea, custodele 

muzeului din Buteni, "s-a făcut o 

adunare a țăranilor, prin care 

palma de pământ a fost cedata 

obștii".  

Acest spațiu este pe dealul Groșilor. 

Aici, Mihai Buculei a realizat un 

ansamblu sculptural prin care 

"aduce un omagiu celor ce au 

luptat pentru tara noastră", ne 

declara Ioan Motrea, 

exemplificându-ne cu doua dintre 

operele aflate aici: "Fereastra spre 

dorul Iancului" și "Fereastra pentru 

amintirea străbunilor". 
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