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La stabilitatea şi propăşirea unui neam au contribuit şi obiceiurile
pe care folcloriştii le numesc „de peste an", precum şi multe din
comportamentele ritualizate sau socializate ale vieţii cotidiene sau legate
de sărbători. Obiceiurile se diferenţiază de alte forme de comunicare prin
caracterul ceremonializat. Cele care s-au păstrat prin tradiţie, şi care se
realizează spontan, pot să capete semnificaţii noi în raport cu prezentul,
generând astfel obiceiuri noi. Calendarul popular se află în strânsă
legătură cu împărţirea veche a anului. Calendarul sărbătorilor mobile se
întrepătrunde de asemenea cu cel fix, activând mai ales o jumătate a
anului, având ca punct de plecare sărbătoarea Crăciunului.
Calendarul sărbătorilor fixe este al sfinţilor patroni ai agriculturii
(Sf. Gheorghe, Trif, Gherman, Ilie, Vartolomei, Elisei, Precup, Ana-Foca,
Mucenicii), animalelor (Filipii, Sf. Petru, Sf. Andrei, Dumitru, Ignat),
bolilor (Sf. Haralambie, Antonie, Tănase, Marina, Varvara, Sava), hoţilor
(Sf. Mina), cizmarilor (Sf. Spiridon), ai fetelor (Sf. Vineri, Sf. Paraschiva,
Dragobete, Dochia, Ciurica). Ceremonialele legate de sărbătorile de
primăvară marcau, de fiecare dată, debutul unui ciclu calendaristic.
Una dintre primele manifestări rituale care marcau începutul de an
era „Iordăneala'', un obicei care se practica în ziua de Sf. Ion, după ieşirea
de la biserică. Pe 5 ianuarie, în ajun de Bobotează, fetele şi văduvele luau
de la preot un fir de busuioc, pe care îl legau cu aţă, lână sau mătase roşie
de degetul mic al mâinii drepte, îl descântă şi noaptea credeau că li se
arăta ursitul în vis. La Bobotează, pe 6 ianuarie, femeile botezau
mormintele copiilor născuţi morţi sau morţi nebotezaţi, existând credinţa
că aceştia vor fi botezaţi dacă mormintele se vor stropi cu agheazmă, timp
de 3 sau 7 ani la rând. Sărbătoarea Ciuricăi este asociată Sf. Ioan, în
Dobrogea: „A doua zi de Sf. Ioan, toate femeile din sat se adună la o babă
mai bătrână şi prin consimţământ liber, intră sub comanda ei. În acea zi se
duc la locuinţa babei „şef' cu de-ale mâncării, unde se ospătează bine şi
apoi pleacă prin sat în chiote şi hărmălaie mare. Baba şef merge înainte şi
are în mână o cârjă. Convoiul întreg este urmat de muzicanţi, în cazul
nostru de cimpoieri, şi se îndreaptă spre mijlocul satului, unde fac hora
mare. Se întâmplă în tot acest timp, un fapt cu totul interesant: în după
amiaza acelei zile, cu greu vei găsi bărbaţi în sat, circulând pe uliţe. Cine
e prins este judecat de baba-şef şi condamnat la X kilograme de ţuică sau
vin. Dacă cineva nu se supune sentinţei pronunţate, în completul femeilor
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din sat, i se ia căciula sau îl dezbracă, mai bine zis, şi îi dau drumul în
„costumul lui Adam" (Chelcea) 60 .
Pe 17 ianuarie, la Circovii de iarnă, se sărbătoreşte Sf. Antonie, de
către femei, pentru „ca să le fie casa şi lucrurile dragi la toată lumea".
Pe 30 ianuarie, conform tradiţiei creştine, biserica celebrează
Sfinţii Trei Ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi
Sfântul Ioan Gură de Aur. Cunoscută în calendarul popular şi sub
denumirea Trisfetitele, sărbătoarea desemna intrarea creştinilor în
biserică, adică un început în practicarea credinţei creştine. Sărbătoarea
populară Trisfetitele se serbează în comunitatea sătească de către femei şi
se raportează la femei: „se zice că au fost trei fete: două dintre ele voiau
să se dea la viaţă destrăbălată, iar cea mai mică le-a rugat mult mai bine să
se puie să lucreze ceva. Ele au ascultat-o şi s-au pus de-au împletit
horbotă şi au lucrat întruna trei zile şi trei nopţi; a patra zi fiind atât de
obosite, le-a zis cea mică: Azi hai să serbăm! Şi de atunci se serbează
această sărbătoare"

61

.

Pe 24 februarie Dragobetele, cunoscut şi sub numele de Dragomir,
apare ca fiu (a cărui soţie este tânăra oropsită), soţ sau slujitor al Dochiei,
patroana lunii martie. La Dragobete, al cărui echivalent occidental este Sf.
Valentin (Valentine' s Day), credinţele şi practicile populare pun accent pe
personajele feminine. Bărbaţii trebuie să nu le supere pe femei, să nu se
certe cu ele, ei trebuiau să-şi caute partenere pentru a fi împliniţi, fecunzi.
„Dragobetele sărută fetele" porneşte de la ideea sărutării forţelor faste,
benefice, ale căror reprezentante erau fetele 62 . O dată cu prima zi a lunii
martie se instituie autoritatea feminină progresiv, astfel încât elementul
feminin se intersectează cu timpul ritual de-a lungul a nouă sau
douăsprezece zile cunoscute ca „zilele babelor" 63 , perioadă marcată de
prezenţa Babei Dochia, înzestrată cu evidente atribute meteorologice, al
cărei nume derivă de la Sfânta Muceniţă Evdochia.
Spaţiul cultural european a dezvoltat în jurul acestei divinităţi
mitul unui personaj feminin malefic, pedepsit pentru ignorarea
fenomenelor naturale specifice sfârşitului iernii şi începutului primăverii.
Astfel, Baba Dochia, bătrâna ursuză care îşi persecută nora şi o supune
unor încercări de nerealizat, este pietrificată sau îngheţată pentru a fi
exemplu moralizator mamelor ce-şi uită datoria de a întări familia şi a o
Gheorghe Vrabie, De civitate rustica, Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională,
1999, pag. 193.
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Sabina Ispas, Cultură orală şi informaţie transculturală, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2003, pag. 141.
60

Bucureşti,

57
https://biblioteca-digitala.ro

apăra. Bătrâna
nemişcătoare,

. 64
1egendei .

Dochia nu moare, ci continuă să existe sub forma materiei
ca un reper exemplar care să certifice autenticitatea

Regăsim

în Baba Dochia o trimitere directă la motivul soacrei care
nora, din balada familială.
Dochia mai apare şi în ipostaza de fiică a lui Decebal, în balada
„Dochia şi Traian'', după constatările lui Gheorghe Asachi. Dochia se
deghizează într-o păstoriţă în momentul când tatăl ei, Decebal, este ucis,
iar poporul este înfrânt de romani. Urmărită de Traian, care se
îndrăgostise de ea, Dochia se preface în stâncă, în „momentul în care avea
să se răpiască de acest biruitor" 65 .
Zilele „babelor" se încheie pe 9 martie cu o comemorare a celor
40 de mucenici creştini, sfinţi militari care au trecut prin chinuri groaznice
provocate de frig şi dogoarea focului în Sevastia, purificându-se pentru
momentul mântuirii. Femeia este actantul principal care împlineşte
ritualul pomenirii tuturor celor „adormiţi" din neam, alături de pomenirea
celor 40 de mucenici. Acum se prepară „sfinţii", „mucenicii", „moşii",
„bradoşii", forme antropomorfe din aluat, prefigurările chinurilor
răscumpărătoare ale eroilor creştini amintiţi, „date de pomană" spre a fi
consumate ca hrană rituală, alături de vinul roşu, imagine simbolică
euharistică. Cele 40 de forme antropomorfe modelate din aluat, cărora li
se adăugau 40 de cercuri, „cununii" ale martirilor şi 40 de bucăţele de
aluat reprezentând „buzduganele" cu care au fost sfărâmate gleznele
martirilor, erau de fapt o formă de mediere între cei vii şi cei răposaţi, în
vederea primirii laolaltă a Sfintelor Sărbători de Paşti.
O categorie importantă de roluri performate de fete sunt cele
legate de obiceiurile de primăvară-vară, anotimpuri ale reînnoirii, ale
fertilităţii. Primăvara este anotimpul celebrărilor pascale, este vremea
când Isus Cristos şi Natura renasc. El se înalţă la ceruri, iar recoltele încep
să crească. Astfel, ciclul tradiţiilor calendaristice sunt complementare
ciclului anotimpurilor şi sărbătorilor creştine.
Perioada cuprinsă între 1 martie şi Sărbătoarea Sfântului
Gheorghe este reprezentativă pentru demersurile magico-rituale destinate
aflării ursitului sau protejării familiei şi gospodăriei de forţele malefice
sau de farmece. În mentalitatea tradiţională, rodul pământului sau sporul
animalelor sunt cunoscute sub denumirea de „mană". În acest context,
peisajul culturii orale a înregistrat o mare diversitate de practici magice şi
rituale desfăşurate în vederea ocrotirii sau furtului de „mană". Multe din
îşi vitregeşte
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aceste practici sunt desfăşurate la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, la data
de 23 aprilie.
O altă sărbătoare unde actanţii principali sunt femeile este
Ropotinul Ţestelor. În general, Ropotinul ţestelor, zi bogată în
semnificaţii magico-religioase, centrată pe Ropotin, divinitate telurică
enigmatică, asociat Caloianului, autoritate masculină care se sacrifică
pentru ploaie, se manifesta a treia marţi sau joi de la Paşti. La nivelul
întregii ţări, de obicei imediat după Paşti, grupurile de femei se adunau
laolaltă şi modelau ţeste de pământ, în anumite condiţii ritualice. În Dolj,
Mehedinţi-Oltenia sau Vlaşca-Teleorman, ţestele se făceau la sărbătoarea
Ropotinului sau la Ropotini, a treia marţi după Paşti. În Goicea-Dolj şi la
Arceşti-Prahova, ţestele se făceau numai la sărbătoarea de Ciurică (care
cădea la 19 iulie şi avea altă valenţă, aceea de „răzbunare" pe pământ în
locul răzbunării pe sexul masculin). În unele sate din Banat ţestele se
66
făceau în joile nelucrate după Paşti, la Todorusale .
În credinţa populară, marţile şi joile după Paşti erau adevărate
sărbători „în care, dacă sunt serbate, atunci nu bate piatra sau gheaţa,
adică grindina, pometurile şi semănăturile ... Aceste zile se mai numeau
Ropotini", fiind ţinute numai de femei. În Dolj, sărbătoarea se ţinea
pentru că era „rea de piatră". La Strehaia-Mehedinţi femeile „ ... nu spală
rufele, cine cutează să nu bată rufele cu pumnii, va bate piatra 67 •
Pentru a scăpa de răzbunarea acestuia, „se lucrează numai ţeste de
către fete, pentru a le pune în capul Ropotinului, spre a putea lucra de aici
înainte." Se făceau o serie de gesturi magice prin care se încerca
deturnarea energiilor nefaste către semnul pozitiv: „cumpără vin şi
stropesc acele capace, în semn ca ţestul să fie norocos tot anul" 68 . Este
evidentă legătura dintre lutul din care este făcut ţestul şi pâine, ca hrană
rituală creată de femeie, care înglobează în materia sa alcătuitoare atribute
materne, de fermentaţie, germinaţie, de sprijin al vieţii - împărtăşanie.
De aceea, sărbătoarea este dominată prin excelenţă de marca
femininului, fiind deseori asociată cu Ciurica. Îndeosebi în Oltenia,
sărbătoarea Ropotinilor era ţinută cu praznice tocmai spre a îmblânzi
duhurile rele: „sărbătorile femeieşti tare trebuie păzite, mai tare decât cele
bărbăteşti, pentru că femeia e mai iute. Într-o sărbătoare femeiască, cum e
Chirica, Marina, Catrina, Nicuvioasa (Cuvioasa Paraschiva), ia să
69
îndrăzneşti ceva şi-i videa!" •
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Aceste celebrări erau bune prilejuri de petreceri între femei. Cu
acest prilej femeile aveau dreptul de a-şi manifesta pornirile răzbunătoare,
inversând astfel rolurile, împotriva bărbaţilor, iar călcarea pământului
pentru obţinerea ţestelor se interpreta tot ca o manifestare de putere a
femeii, care „de ordinaru suntu atâtu de aplecate, atâtu de supuse, uneori
devote pene la fanatismu dogmeloru prescrise de religiune, la noi tocmai
ele iniţieză, promovă şi esecută aceste datine" 70 • Călcarea pământului cu
picioarele este echivalentul aratului, care este activitate aparţinând sferei
masculine. Este un echilibru al dreptului asupra pământului, producător
de hrană prin natură şi cultivare.
Nu lipseau nici actele magice: se stropea ţestul cu vin, nu salutau pe cei
care treceau pe drum. La Verbiţa sau Verbioara-Dolj, ţestele făcute în
această zi se aruncau în fântână, fiind percepute ca leac sau ca piedică în
calea ploii. La Rusăneşti-Romanaţi se credea că femeile călcau ţeste în
picioare „pentru ca diavolul să fie călcat în picioare şi dogorit de foc ca şi
ţestele" 71 .
Dacă la crugul de iarnă al anului domina marca masculinului, la
echinocţiul de vară se impune şi pe planul mitologicului dominanta
feminină: culegerea plantelor de leac, riturile de divinaţie etc. Specifice
statusului premarital, riturile de ursită se practicau la marile sărbători de
peste an: Sf. Gheorghe, Sânziene, Sf. Dumitru, Sf. Andrei, dominantă
fiind perioada de sfârşit de an, de la ajunul Crăciunului la Bobotează.
Deoarece dezideratul căsătoriei era foarte ardent pentru sexul frumos,
performanţa acestor ritualuri era preponderent feminină. Dintre sărbătorile
cu dată fixă, în care femeile au rol de performere ale secvenţelor rituale,
amintim Ciurica, pe 15 iulie, sărbătoare anuală tradiţională, cu prilejul
căreia se inversau rolurile, adică femeia căpăta dreptul de a avea un
cuvânt de spus, de-a se îmbăta sau de-a-şi brutaliza bărbatul. Ciurica, în
credinţele populare, este sărbătoarea unei divinităţi războinice feminine,
care îi „ciuruia" în bătaie pe cei care nu o sărbătoreau cum se cuvine.
„Pusă în legătură cu bătaia („a ciurui pe cineva în bătaie"). Pentru o
singură zi, femeile îşi puteau manifesta în public orice trăire, fără a-şi
atrage oprobiul comunităţii. Această zi se serba fie în preajma Sf. Ion, fie
în apropierea Paştelui. Femeile ieşeau de la biserică, cerând bărbaţilor o
sumă de bani, adică „o iordăneală", cu care seara făceau o petrecere cu
mâncare, băutură, lăutari, fără bărbaţi 72 •
În această zi femeile erau considerate mai puternice decât bărbatul
şi, pe lângă plătirea unor poliţe, se avea în vedere şi dobândirea pe cale
G.Dem.Teodorescu, Credinţe, datine şi moravuri ale poporului romanu, Bucuresci,
Tipografia Petrescu-Conduratu, Calea Belvedere, 1874, pag. 123.
71
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magică

a unor valenţe masculine redutabile. Ciurica este în etimologia
populară o divinitate răzbunătoare feminină, care conferea iniţiatelor forţa
necesară pentru a lupta cu armele bărbaţilor, într-o societate masculină ce
a înlocuit vechea societate matriarhală. Acest gen de celebrare, de
exprimare a unei solidarităţi feminine, se întâlneşte şi la popoarele ugrofinice (ungurii, finlandezii, ruşii etc). În Rusia, femeile măritate participau
la „sărbători ale nevestelor". Aceste momente rituale erau prilejuri de
ridiculizare a bărbaţilor, dar şi a fetelor bătrâne, rămase nemăritate. Există
şi informaţii referitoare la nevestele germane care organizau petreceri cu
73

băutură .

La 17 iulie se serba Sfânta Mărina Măcinica, Sfânta Mare
Marina, a treia zi a Circovilor în care activa elementul feminin,
o zi bună pentru remedii magice. Se practică rituri de iniţiere de anumite
categorii de vârstă: „nevestele tinere o serbează întotdeauna"; femeile se
pot face surate, dăruindu-şi reciproc anumite remedii magice: pelin, câte
un pui e găină, colaci etc. Cu măturile din pelin făcute în ziua de Mărina
nu se mătură. Pelinul din mătură se folosea la descântece.
Prin analogie cu Ciurica, Drăgaica se ţine de femei „ca să nu
capete bătaie
de la bărbaţi, să nu capete drăgaică" 74 .
Sărbătoare cu dată fixă, 24 iunie, Sânzienele sau Drăgaica este la
nivelul gestului ritual asemănătoare Căluşului. Drăgaica sau Cap de vară
suprapune miezul verii ca punct culminant al vitalităţii vegetaţionale peste
credinţa că Soarele poate arde recoltele, motiv pentru care se juca
Drăgaica, „ca să nu mănânce vârcolacii soarele" 75 .
Partituri de performanţă exclusiv feminină sunt derulate la
Drăgaică sau Sânziene, iar dominant feminină era Cununa de seceriş,
alături de alte sărbători de vară cu rezonanţă feminină cum erau Marina şi
Ciurica. De fapt, feminitatea apare ca marcă a purităţii în majoritatea
cultelor agrare, marca aceasta fiind adeseori suplimentată prin graviditate
Muceniţă

76

La Sânziene (24 iunie) fetele şi femeile mergeau să culeagă ierburi
înainte de răsăritul soarelui, pe care le fierbeau pentru „lăutoare", bună
pentru răceală sau alte boli. Fetele făceau cununi pe care şi le puneau pe
cap, se încingeau cu ierburi şi flori şi, acoperite aproape peste tot de
verdeaţă, alergau prin şesuri, ca nişte zâne-plante. Cununile se puneau la
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stâlpi sau se aruncau pe casă, iar dacă se opreau pe coamă, se zicea că
omul trăieşte mult.
Drăgaica este o manifestare ceremonială de ceată, a cărui funcţie
dominantă este legată de fertilitate, care se desfăşoară asemenea
Căluşului, concretizându-se prin limbaj actanţial (drăgaicele rupeau bucăţi
din năframe şi le lăsau la casele colindate, în scop fertilizator, executând
un joc dominat de sărituri ample), estetic (fetele sunt îmbrăcate în
costume populare de sărbătoare, purtând cununi pe cap, marame sau
basmale pe care le manevrează în timpul dansului, uneori fiind prezent în
grup şi travestiul, ca la Căluş), verbal şi muzical (interpretează catrene
asemănătoare stilistic cu strigătura). Din recuzita drăgaicelor face parte şi
steagul împodobit cu panglici colorate, basmale, usturoi şi sare, asemeni
steagului Căluşarilor. Steagul avea o lungime de 2-3 m, având în vârf o
cruce de lemn. În timpul jocului drăgaicelor, ca şi la cel al căluşarilor,
femeile dădeau haine ale copiilor sau persoanelor bolnave, pentru „a fi
jucate" pe steag. Jocul Drăgaicelor a fost prezentat iniţial de către
Dimitrie Cantemir, în „Descrierea Moldovei" 77 .
În unele sate apare în cortegiul drăgaicelor şi travestiul, asemeni
vătafului căluşarilor, iar ca element specific apare coasa sau secera, cu
trimitere directă la funcţia agrară a rolului 78 •
Ritualul, performat de fete, se concentra în jurul celei mai
frumoase fete din sat, pe care celelalte o împodobeau cu cunună de spice
şi flori de sânziene, o duceau cu alai la câmp, unde o numeau „drăgaică",
întorcându-se înapoi, în sat, cântând şi dansând. Întâlnirea dintre două
cete de drăgaice genera confruntări dinamice. Deoarece ritualul se
desfăşura o dată cu pârgul holdelor de grâu, se poate face o comparaţie
între fecioare şi spicele de grâu, ritualul concentrându-se astfel pe
celebrarea fertilităţii vegetale şi umane, laolaltă. Cununa sau cununile de
flori de sânziene erau aruncate peste streaşina casei, pentru bunăstarea
gospodăriei şi viitorul fericit al fetelor.
De asemenea, pelinul şi florile de sânziene de pe steagul
drăgaicelor aveau valenţe apotropaice şi purificatoare, tămăduitoare
pentru cei bolnavi şi pentru copii.
Ritualul de marcare a sfârşitului secerişului era cunoscut mai ales
din Transilvania, sub denumirea generică de „cunună" de spice de grâu.
Grâul din cunună era folosit ca leac mai târziu, ori se punea în cununa de
nuntă sau în steagul nupţial. Grâul are aici valenţe apotropaice şi
fertilizatoare, iar performanţa ritualică este majoritar feminină. Cununile
erau purtate de fete sau de o singură fată, numai în sudul Ardealului, la
77
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Fetele sau femeile împleteau cununa, iar alaiul de secerători jucau
o horă în jurul cununii înainte de a o aşeza pe capul celei desemnate s-o
poarte, îndreptându-se spre sat cu „Cântecul cununii", interpretat de fete.
Cununa se punea la grindă, în cui, la oglindă, urmând ca peste an spicele
de grâu să capete diferite utilităţi: unele spice se „treierau aparte, se
băteau cu îmblăciul şi se amestecau în sămânţa anului viitor, punându-se
în fiecare sac de sămânţă câte un pumn de grâu din cunună" 80 .
În accepţie tradiţională, Drăgaica este pozitivă, apărătoarea
recoltelor, iar Sânzienele au o forţă distructivă, ele „dau florile înapoi, iau
sporul".
Sărbătoarea este numită Sânziene în Oltenia, Banat, Transilvania, iar în
Muntenia, Dobrogea, Moldova sudică se numeşte Drăgaică. În cetele de
Drăgaică fata care joacă rolul zeiţei este îmbrăcată în mireasă. La polul
opus, Sânzienele erau percepute în cultura populară ca reprezentări
malefice coborâte pe pământ spre a juca în anumite locuri. Exista credinţa
că trecerea peste acele locuri atrăgea îmbolnăvirea persoanei respective.
Asemenea Rusaliilor, Sânzienelor, Drăgaicei, Nedeia este o
sărbătoare care se ţinea numai de femei pentru ferirea de anumite boli, de
grindină: „ ... în această zi o femeie lucrând a fost izbită, umblând pe
câmp şi jucând"; „Pe o margine de luncă,/ Vezi N edeea cum s-aruncă". În
tradiţia populară s-a conservat credinţa conform căreia, prin anumite
practici magico-rituale, anumite femei puteau face rău celor pe care îi
vizau. Nedeia era un bun prilej de cunoaştere între fete şi feciori, urmată
de căsătorii. Nedeia este percepută ca o zi a păstorului, agricultorului,
pomicultorului, obigatoriu a fi ţinută pentru a avea noroc la roade. S-au
perpetuat până în prezent „târgurile", care au în Transilvania un caracter
cu totul particular, cu deosebire în ţinutul moţilor. Caracterul religios la
origine al Nedeii este confirmat şi de numele bănăţean al acestui ritual, şi
anume „rugă". Au loc târguri ca cel de la Găina, numit şi Târgul de fete,
cel din Hălmagiu, numit Târgul nevestelor, de la Călineasa, numit Târgul
de dat. Târgul de fete de la Găina este tot un fel de nedeie. În Oltenia de
vest la nedeie se spune „govie". În Banat şi în Serbia govie înseamnă
logodnică şi mireasă. In vederea casatoriei se practicau cu prilejul
diferitelor sarbatori cu data fixa riturile de ursită: de Sf. Gheorghe,
Sânziene, Sf. Dumitru, Sf. Andrei, Anul Nou, Bobotează şi toate ac estea
aveau rolul de-a o pregăti pe fata nubilă pentru momentul căsătoriei.
Astfel, fetele obişnuiau ca în dimineaţa zilei de Sf. Gheorghe, pe 23
Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Editura Univers, Bucureşti, 1999, pag.
130.
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la pădure până nu se scutură roua, să caute mătrăgună şi
năvalnic, care, aduse acasă, sunt agăţate la streaşina casei sau la icoană.
Făceau aceasta în convingerea că ierburile le vor aduce noroc, se vor
mărita cât mai degrabă. Practici magice de aflare a ursitului se derulau şi
în ajun de Sf. Andrei, cand fetele făceau „turta de Andrei'', din măsuri
egale de apă, făină şi sare. Apa se aducea în gură de fetele mari, iar
măsurile de făină erau măsurate cu coaja de nucă. Fiecare fată îşi făcea
turta pe vatră şi o mânca, după ce postise toată ziua post negru, existând
credinţa că peste noapte ursitul îi va da apă în vis, pentru a-i astâmpăra
setea. Colacul de Andrei se făcea din pâine dospită, punând în mijlocul lui
un căţel de usturoi. Se ţinea o săptămână într-un loc călduros, iar după
acest interval, dacă răsărea usturoiul, fata avea noroc, dacă nu, fata avea
ghinion. În Moldova, fetele se adunau într-o casă şi făceau „Usturoiu",
adică ungeau ferestrele cu usturoi să nu vină strigoii, ascundeau o
căpăţână de usturoi pe care flăcăii o căutau toată seara, timp în care fetele
petreceau: „flăcăii satului se împărţau în patru grupuri şi merjeu prin sat la
Crăciun cu Cocoşu, la Sf. Vasîle cu uratu, iar la Paşti cu mielu ... Dacă la
Crăciun te scote vreun flăcău la jioc, apă' la Sf. Vasile vine cu uratu şî
trebue să-i dai colacul... aşă trebue" 81 .
aprilie,

să meargă

Pentru aflarea ursitului fetele puneau sub pernă 41 de fire de grâu,
descântându-le, pentru a-şi vedea în vis ursitul. Pentru aflarea norocului, grâul
era semănat de membrii casei câte o strachină cu pământ. Cel al cărui grâu
răsărea frumos şi bine era sănătos tot anul următor. În ajun de Sfântul andrei se
puneau 9 ceşti cu apă, într-o strachină, sub icoană. A doua zi de dimineaţă se
măsoară, cu aceeaşi ceaşcă, apa din strachină. Dacă ieşea mai multă, se
considera semn de noroc, dacă ieşea lipsă, era nenoroc 82 .
Pe 4 decembrie, Sf. Varvara sau Barbura era ţinută de femei, pentru
ajutor la naşteri, boli, pentru a se mărita, pentru a trăi mult; mamele îşi ungeau
copiii cu miere, cu apă şi zahăr, pentru a-i feri de „vărsat" sau „friguri"; îi
„îmbărburau" , adică înmuiau un pai în miere şi făceau cruce pe fruntea
copilului, pe obraji, pe piept şi braţe, rostind formula: „Cruce, să iasă vărsatul
dulce!" 83
Aceleaşi practici se desfăşurau şi pe 5 decembrie, în ziua „Bubatului"
sau a Sfântului Sava. De Anul Nou fetele făceau descântece pentru aflarea
„ursitului". A circulat mereu în popor credinţa că în ziua de Anul Nou sau de
Paşti trebuie ca prima persoană care trece pragul casei să fie de sex masculin
pentru că altfel familia va fi bântuită de boală sau ghinion.
Preeminenţa feminină în menţinerea acestor obiceiuri tradiţionale de
datorează faptului că, într-o colectivitate sătească, atitudinea faţă de tradiţie şi
nou diferă de la un grup social la altul. Femeile sunt mai tradiţionaliste, iar
bărbaţii sunt mai puţin tradiţionalişti.
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