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Obiceiurile populare constituie modalităţi de discuţii şi de comportament, cărora
li se supun de bună voie membrii societăţii, deoarece răspund tradiţiilor culturale vii,
şi constituie prin caracterul lor forma spontană de viaţă care se desfăşoară în zilele de
lucru şi în cele de sărbătoare. Erau, şi pe alocuri sunt până în zilele noastre, ca un cod
moral. Au apărut ca urmare a unei dezvoltări istorice îndelungate, constituie o
moştenire deosebită adusă din patria primitivă comună, altele au fost preluate de la
populaţiile cu care am intrat în contact şi cu care ne-am amestecat (de ex. Celţii) iar
multe alte obiceiuri le-am preluat de la popoarele învecinate. De aceea, o serie de
obiceiuri sunt comune pentru toată Europa centrală. Trăsăturile caracteristice ale
obiceiurilor noastre din Cehia trebuie căutate mai cu seamă în forma lor decât în
funqiile lor - în poezie, în colorit, în gust, în melodie, în noţiunile de teatru etc. În
ultimii cincizeci de ani acestea au cunoscut mari schimbări, au apărut obiceiuri noi,
cele vechi au căpătat alături de sensurile lor vechi şi funcţii noi - magia şi miturile
s-au transformat în simple povestiri distractive, se pierde motivaţia religioasă ş.a.
Unele obiceiuri de primăvară care se practicau la noi, în Boemia, după o
îndelungată funcţionare s-au pierdut sau dispar în faţa ochilor noştri, (de ex. golirea
fântânilor, stropitul de Paşti, colăceii sfinţiţi de Paşti, pelerinajul cu Regina, ruperea
florilor şi crengilor verzi de Sf. Ioan Botezătorul şi pregătirea paturilor de Sf. Ioan,
sacrificarea cocoşului, aruncarea ţapului sau a berbecului de pe turnul bisericii, urcarea
carelor pe acoperişurile caselor, ridicarea mestecenilor de Rusalii în gunoiul din grădină
ş.a. Dintre acele obiceiuri care s-au păstrat se remarcă arderea vrăjitoarelor şi înălţarea
copacilor de mai. Conform acţiunii de anchete pe bază de chestionare, realizate la
finele anilor douăzeci ai secolului al XX-iea de către Institutul de etnografie şi
folcloristică al Academiei de ştiinţe Ceho-Slovace din Praga, vrăjitoarele se ardeau în
perioada respectivă în 90% din satele ţinuturilor Boemiei, copacii de mai se înălţau în
20% din sate şi ambele aceste obiceiuri au o tendinţă de a se reînnoi şi de a se
extinde.
În seara zilei de 30 aprilie pe multe coline în întreaga Boemie, deseori şi în
Moravia şi Silezia, ard focuri mari, iar la 1 mai în multe sate se înalţă majestuos
copacii de mai, înalţi, frumos împodobiţi. Cum şi din ce s-au născut obiceiurile de
ardere a vrăjitoarelor? Vrăjitoarele apar în multe basme populare cehe şi credinţa în
acestea este vie pe alocuri până în zilele noastre. Vrăjitoarele, numite şi „bosorky",
„je:libaby", „jedubaby" etc. erau persoane care cu ajutorul unor formule şi proceduri
magice se străduiau să facă rău. În mod excepţional activitatea putea avea şi rezultate
pozitive şi în acest caz li se spunea făcătoare de farmece. Erau în stare să farmece
dragostea, prevesteau viitorul, prevedeau dar şi răzbunau dragostea neîmpărtăşită. Ca o
activitate specială a vrăjitoarelor era şi chemarea duhurilor celor decedaţi. În basme,
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vrăjitoarea

este înfăţişată de obicei ca o femeie bătrână, gârbovită, cu un baston în
cu privire deochiată, cu o limbă ascuţită, cu mâinile uscate, cu degete lungi şi
cu uughii lung~. În majoritatea cazurilor, vrăjitoarele erau considerate persoane care
trăiau singuratic şi erau suspectate că ar avea de-a face cu duhuri rele (cu diavolul magia neagră). Erau în stare să producă pagube la recoltă (prin ploi abundente,
grindină, fulgere şi diminuau recolta prin culegerea de rouă de pe plante cu ajutorul
unui cearşaf), produceau pagube la casă (prin inundaţii, incendii, deochierea vreunui
lucru, - de exemplu când se bătea untul), provocau daune persoanelor (au fermecat.
vreo boală, insucces în muncă, nenorociri, de la bărbaţi luau potenţa, de la femei luau
fertilitatea ş.a.). Vrăjitoarele uneori apăreau travestite ca pisică sau broască, dar ele
aveau puterea de a transforma şi alte persoane în animale (de exemplu flăcăul infidel
într-un ţap). Ele îşi exercitau farmecele prin intermediul magiei simpatetice - îşi
însuşeau obiectul străin ţintit din timp, o parte din hainele sau firele de păr ori bucăţi
de unghii şi cu ajutorul acestor lucruri făceau rău foştilor proprietari. De exemplu o
figurină modelată din ceară, în care s-au pus fire de păr sau de unghii de la o
persoană, se împunge cu nişte obiecte ascuţite, ceea ce ar fi trebuit să aibă drept
consecinţă dureri pentru persoana respectivă sau chiar să-i cauzeze moartea. Un element
însoţitor absolut obligatoriu erau descântecele (la fel ca şi în cadrul şamanismului
popoarelor naturale, farmecul vudu ş.a.), uneori profanau obiectele din cultul creştinesc
(a hostiilor, a cretei sfinţite, a apei sfinţite, a lumânării sfinţite etc.), transmiteau
blesteme ş.a„ Vrăjitoarele preparau şi nişte prafuri şi doctorii speciale (din broaşte,
şobolani, lilieci, câini, pisici, din creierele acestora şi din excrementele lor, din oase de
om, din trupul copiilor morţi înainte de a fi fost botezaţi, din sicrie, din ţărână adusă
din cimitir, din frunzele şi tulpinile florilor de înmormântare ş.a.), după consumarea
cărora ar fi trebuit să se ajungă la îmbolnăviri cu febră, la orbire şi alte boli. Un rol
oarecare în ~ctivitatea vrăjitoarelor au jucat şi halucinogenele vegetale şi minerale, care
afectau schimbările în conştiinţa oamenilor, aşa că unele manifestări ale aşa-numitului
zbor spre sabat puteau fi percepute şi redate ca trăiri reale. Obiectele auxiliare ale
vrăjitoarelor erau un glob din cristal, o oglindă, o sabie sau un beţişor fermecat, oase,
o lampă şi lumânări negre. Drept urtnare a acestor credinţe apare şi obiceiul arderii
mână,

vrăjitoarelor.

Conform credinţei populare, vrăjitoarele aveau cea mai mare putere în Vinerea
în noaptea Sfântului Filip şi lakub (30 aprilie), de Sfântul Ioan (23 iunie), de
Sfântul Petru şi Pavel (28 iunie), de Ajunul Crăciunului (24 decembrie), de Bobotează
(6 ianuarie). În aceste zile se făceau adunări, uneltiri, sabaturi la intersecţii de străzi,
de drumuri sau de dealuri, unde se adunau vrăjitoarele călare pe un băţ sau pe mătură.
Aprinderea focurilor şi arderea figurinelor simbolizează pe de o parte magia imitativă
a distrugerii cauzelor răului Şi a puterii sale, pe de altă parte funcţionează ca un
principiu psihologic al focului, legat de fecundarea în forma sa sexuală, şi, în fine, pe
de altă parte acţionează ca un ritual magic de protecţie, în cadrul căruia se formează
cenuşa şi jeratecul împotriva vrăjilor şi împotriva farmecelor. În afară de aceasta,
fenomenul se desfăşoară în perioada trezirii la viaţă a vegetaţiei. Cu o săptămână
înainte de a avea loc arderea vrăjitoarelor (numită şi Noaptea Valpurgină) se deschide
Mar~,
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pământul

(la 24 aprilie, de Sfântul Gheorghe), din pământ ies afară şerpii şi şopârlele,
atunci pe vremuri se scoteau pentru prima oară vitele la păşunat, tunetul în timpul
primelor furtuni de primăvară avea efecte terapeutice magice.
Cum puteau fi recunoscute vrăjitoarele? Cine a cioplit în perioada Sfintei Lucia
(13 decembrie) un scăunel sau o lingură de Lemn, pe care apoi le lua Ia biserică, Ia
liturghia de la miezul nopţii şi ori se aşeza pe scăunelul respectiv ori se uita prin gaura
de la lingura de lemn, a putut recunoaşte care dintre femeile prezente în biserică este
vrăjitoarea. De asemenea, preotul, făcând semnul crucii în timpul liturghiei le putea
recunoaşte, căci acestea ori se întorceau cu spatele, ori ţineau La subsuoară o cărămidă,
ţineau în mână un ac ascuţit, ori şedeau pe un scaun. Vrăjitoarea care lua de la vaci
laptele, ţinea, cică, în palmă un căţel de usturoi.
Împotriva farmecelor oamenii se apărau prin purtarea mascotelor sau amuletelor,
ori a unor ierburi. Dacă cumva cineva s-a îmbolnăvit din cauza farmecelor, trebuia să
fie spălat cu o fiertură din nouă feluri de plante, din care nici o pasăre nu se poate sătura
de mâncare, apa după spălare trebuia aruncată lângă o tufă de soc negru, pentru ca
boala să plece de unde a venit şi imediat după aceea trebuie părăsit locul. Dacă omul
a fost atacat de o vrăjitoare sub formă de pisică neagră, cel atacat trebuia numaidecât
să se caţere pe cuptor. Împotriva activităţii vrăjitoarelor din timpul anului, ori în Ajunul
Crăciunului, ori în Vinerea Mare, pârâul de lângă sat se curăţa cu grebla de la cuptor.
Clădirile se protejau în zilele de adunare sau de sabaturi prin stropirea lor cu apă
sfinţită cu ajutorul spicelor de grâu sau cu ajutorul crenguţelor de soc negru; cu crengi
de soc se astupau în zilele respective şi crăpăturile din gard sau în coteţe sau grajduri
pentru protejarea vitelor şi păsărilor, crenguţe de soc se puneau şi în ferestre, deasupra
uşilor şi porţilor. În perioada când trebuia să iasă puii, nu era voie să se împrumute
nimic din gospodărie. Aceste proceduri, ca şi· altele de acest gen aveau legătură cu
credinţa în caracterul purificator al apei, al focului, al fugii, cu folosirea farmecelor sau
formulelor magice sau scrisului şi altor tipuri de amulete.
Documente referitoare la încercări de acţiuni magice există însă din perioada
paleoliticului. Este îndeobşte cunoscută pictura bărbatului-vrăjitor în masca de cal din
peştera franceză Les trois freres (paleoliticul mai târziu), sau măştile de faţă din
scheletul craniului uman (tot acolo), sau descoperirile mai recente din perioada culturii
Halstat (de pe teritoriul Slovaciei), sau presărarea celor decedaţi cu un pumn de pământ
înainte de înmormântare. Despre vrăjitoare este vorba şi în Vechiul Testament (Exodus
22, 18, Moise III, 19,31). Potrivit geografului grec Strabon şi după spusele lui Di6dor,
preoţii celţi au sacrificat la sfârşitul sec. al II-iea înainte de Hristos călăii condamnaţi
şi prizonierii, întemniţaţi în cuşti uriaşe din nuiele şi din lemn, morţi şi vii, sacrificiul
efectuându-se într-un uriaş foc. Uriaşii giganţi din nuiele, înalţi de până la 15 metri, se
mişcau prin sate şi erau arşi cu ocazia sărbătorilor de echinocţiu de primăvară în
Anglia, Belgia şi Franţa (ultimele informaţii referitoare la arderea uriaşilor - figurilor
de oameni - s-au păstrat din Salisbury, din anul 1844). Creştinismul din Evul Mediu
a făcut legătura cu vrăjitoarele în contextul imaginii despre diavol. În ţinuturile Cehiei
există însemnări referitoare la farmece şi ghicitoare încă în Cronica lui Kosma (prinţesa
Kazi ad.), însă scrierile mai amănunţite se referă abia la anii persecutării directe şi la
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procesele împotriva vrăjitoarelor. În Europa aceste procese le-a intensificat, pe de o
parte, bula papală, emisă la Roma în data de 5 decembrie 1484 de către Innocenţiu al
VIII-lea (Sumis desiderantes affectibus), pe de altă parte şi mai cu seamă manuscrisul
Ciocanul împotriva vrăjitoarelor (Malleus malleficarum) al dominicanilor Sprenger şi
Institorise, din anul 1487, ulterior tipărite (a atins 29 de reeditări). În unele ţări,
persecutarea vrăjitoarelor a fost extrem de aprigă (Germania, Franţa), în alte ţări a fost
mai puţin aprigă (Anglia, Cehia). Ca o excepţie, în ţinuturile Cehiei sunt cunoscute
mari procese, cum ar fi cazul din Velike Losiny şi Superk din perioada anilor
1678-1696, Moravia de nord. În timpul proceselor, cei învinuiţi erau obligaţi prin
chinuri să recunoască crimele săvârşite la oameni şi la averi, să recunoască participarea
la adunări şi legăturile lor cu diavolul, cu Satana sub formă de ţap. Sfârşitul
învinuirilor împotriva vrăjitoarelor în Ţinuturile Cehiei este legat de Decretul Mariei
Terezia din anul 1768. În urma stabilirii câtorva principii de medicină ştiinţifică,
credinţa în vrăjitorie treptat a dispărut în Cehia, ea păstrându-se doar în povestirile
populare şi în basme. Ultima vrăjitoare a fost arsă în Europa, în Elveţia în anul 1782.
Zguduitoare este vestea recentă din Johannesburg, din anul 1~92, în care se vorbeşte
de arderea a câtorva bărbaţi suspecţi de vrăjitorie. Credinţa în vrăjitoare este alimentată
şi de câteva acţiuni contemporane ale bisericii catolice, care încă recunoaşte aşa-numita
„posesie în mâinile diavolului" şi o înlătură printr-un anumit ceremonial. Neîncrederea
în rezultatele ştiinţelor obiective contemporane contribuie la reînnoirea credinţei în
vrăjitoare; apar nu numai diferite alternanţe ale disciplinelor ştiinţifice (în medicină, în
psihologia ezoterică ş.a.), însă nu se exclude nici existenţa unor forţe naturale necunoscute
până acum (consultaţiile TV ale lui A.C. Clark: Mysterious World, informaţia recentă
în televiziunea cehă despre o fetiţă de 12 ani din Craiova, care poate ridica obiecte din
sticlă şi din metal prin apropierea mâinii sale de ele). Un nou interes faţă de vrăjitorie
apare în prezent în Anglia, unde pe baza vechii culturi celtice, a fost întemeiată
societatea de vrăjitorie Wicca; într-o serie de alte ţări apar aşa-numite secte ale
satanismului. În ţinuturile Cehiei atitudinea faţă de vrăjitoare se îndreaptă într-o altă
direcţie - ca un nou tip de distracţie. Se organizează întreceri de aşa-numita Miss
vrăjitoare, în Boemia de sud şi de vest, în cadrul organizaţiilor de educaţie fizică, de
exemplu în cadrul organizaţiei „Sokol" (= Şoimul).
În anii 1948-1989, în ţinuturile Cehiei arderea vrăjitoarelor se numea acţiunea
cunoscută sub numele de focurile păcii. În vederea acestora se pregătea tineretul cu
câteva zile înainte. Pe un loc mai ridicat deasupra localităţii se pregătea o grămadă
mare de lemne (ramuri uscate aduse din pădure), în prezent, din păcate, la lemnele
respective se mai adaugă şi câteva cauciucuri uzate. În vârful grămezii de lemne, în
unele locuri leagă simbolic şi o înfăţişare de vrăjitoare (este un element nou). Tinerii
adună câteva mături vechi, uneori resturi de unsoare pentru roţi, smoală, dar mai cu
seamă uleiuri uzate. Desfăşurarea serbării spre orele de seară a zilei de 30 aprilie în
anii amintiţi a fost îmbogăţită cu un alai în pomenirea eroilor căzuţi în primul război
mondial. Se rosteau cuvântări politice şi se cânta Internaţionala. După aceea alaiul cu
lampioane aprinse şi cu steagurile ţării şi cele sovietice pornea spre locul unde era
pregătită grămada de lemne. Aici a fost rostită o nouă cuvântare, s-a cântat Cântecul
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muncii, s-au strâns steagurile şi s-a aprins focul. Acuin a început ceremonialul
tradiţional propriu-zis. Băieţii aruncau sus măturile îmbibate de smoală sau ulei şi
aprinse, alergau după ele, iar când vatra începea a se stinge, săreau peste foc.
Participarea la rderea vrăjitoarelor este extrem de numeroasă. Deseori ia parte la acest
eveniment o jumătate din populaţia oricărei localităţi, nu numai rurale, dar şi urbane.
De exemplu în anul 1978, la arderea vrăjitoarelor dintr-o localitate de opt mii de
suflete cum este Humpotc, au participat mai mult de patru mii de oameni. Ceremonialul
astăzi este mai simplificat, nu se mai urmăresc scopuri politice şi are drept scop
adunarea locuitorilor ce trăiesc în aceeaşi localitate şi în vederea organizării unei
distracţii comune.
În aceeaşi zi când se ard vrăjitoarele, tineretul se pregătea pentru un alt
ceremonial - înălţarea copacilor de mai. În trecut tinerii trebuiau să găsească în
pădurea domnească un brad frumos, înalt (de 25-30 metri), pe care trebuiau să-l taie
în taină (dă-l fure), să-l aducă în sat şi să-l cureţe de coajă. Uneori la vârf smocul
verde original, dacă era destul de frumos, altfel îl înlocuia cu un mesteacăn, cu o zadă
sau cu un frasin. Fetele apoi împodobeau vârful cu baticuri, cu panglici, cu flori de
hârtie şi cu steguleţe; în unele locuri, la vârf se lega şi o sticlă cu băutură. De prăjina
copacului de mai, sub verdeaţa copacului se agăţau două sau trei cununi din verdeaţa
pinilor sau din flori şi din nou panglici. Cu efortul colectiv al mai multor tineri şi
bărbaţi căsătoriţi, copacul de mai se ridica, de regulă, în piaţa localităţii. În vederea
înălţării trebuia multă iscusinţă şi unul dintre cei mai în vârstă dădea comenzi pentru
a se ridica în acelaşi ritm cu ajutorul uneltelor ajutătoare. Corpul copacului de mai
deseori era format din două sau trei elemente - trunchiuri de copaci, pe care fierarul
local a trebuit să le unească în mod corespunzător cu ajutorul unor cercuri, încât să fie
suficient de înalt, de regulă mai înalt decât turnul bisericii locale; în unele locuri
copacul acesta înalt era numit „lenii" (= rege).
Crengile verzi ale copacului de mai trebuiau să asigure umiditatea în tot timpul
anului, o vegetaţie bună a plahtelor ce au renăscut, se credea că acest copac al lui mai
îi protejează pe oameni în faţa calamităţilor naturale - în faţa grindinei, a furtunilor şi
inundaţiilor etc. Crenguţa verde d& frasin fixată în vârful copacului de mai înlătura
spirit~le necurate ale iadului şi dansatoarele vrăjitoare în noaptea de Sfântul Filip şi
lakub.
Toată noaptea din 30 aprilie spre 1 mai copacul respectiv trebuia păzit, pentru
ca flăcăii din satele vecine să nu-l doboare sau să nu şi-l însuşească şi să-l ridice din
nou în satul lor (acest lucru ar fi o mare ruşine). Câţiva tineri păzeau şi în acelaşi timp
cântau la acordeon şi jucau. În prezent tineretul de astăzi organizează în timpul pazei
un picnic nocturn cu cârnaţi fripţi, cu pui fripţi şi cu băutură.
În jurul copacului de mai se presărau crenguţe de brad, altundeva sub el se
înălţau pomişori mici, ca de exemplu brăduţi, mesteceni, tei, ienuperi, scoruşi, stejari
ş.a. Această atmosferă din jurul copacului de mai avea să-şi joace rolul său principal
în după-amiaza 'de 1 mai, când s-a adunat la copacul de mai tot tineretul pentru dans
(aşa-numitele pelerinaje cu copacul de mai sau colecta pentru copacul de mai). Imediat
după-amiază porneau doi flăcăi cu muzica şi cu un copăcel mic împodobit prin sat şi
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în toate casele unde aveau fete pentru dans le invitau pe aceste la joc. Cele invitate
şi uneori chiar femeile măritate contribuiau la plata muzicantilor şi erau conduse în
mod festiv până în piată. lângă copacul de mai. Dacă s-a nimerit să fie vreme bună,
se dansa toată după-amiaza în jurul copacului de mai, spre seară însă se juca în localul
comunei. Flăcăii se întreceau în cătăratul pe copacul de mai şi, bineînteles, câştiga
acela care reuşea să ia din vârful copacului sticla cu băutură.
Copacii de mai erau, de asemenea, doborâti în mod festiv, în unele locuri chiar
a doua zi, în alte locuri abia pe la sfârşitul lunii mai. Într-o serie de localităti copacii
de mai rămân la locul lor până la 30 aprilie al anului viitor. În timpul doborârii
copacilor de mai în unele locuri se organizează câteva scene de teatru popular, în
cadrul cărora rolurile principale le jucau măştile - poliţişti, hoti, pădurari, lucrători
forestieri, femei bătrâne, uneori şi ţigani, evrei, medici ş.a. Hoţul, de exemplu, se
străduia să taie copacul pentru a-l fura. Erau opriţi de lucrătorii forestieri sau paznicul
pădurii; în timpul acesta se întâmplau o serie de încurcături locale, care printre altele
semnalau sau chiar trădau unele nereguli în viaţa localităţii. După-amiaza. flăcăii
umblau din nou să invite fetele la dansul de mai, iar seara la balul din crâşmă se
vindeau coroanele şi panglicile culese din copacul de mai.
În afara copacilor mari de mai, destinaţi întregii localităţi, flăcăii mai înălţau în
timpul nopţii pomişori mai mici de mai, înalţi de trei până la zece metri, pentru fetele
iubite; îi înălţau în faţa geamurilor caselor, dar uneori îi fixau pe acoperişuri. În unele
localităţi aceşti pomişori de mai erau ta fel pentru toate fetele satului, în alte locuri se
înălţau pomişorii de mai în faţa caselor tuturor fetelor din sat, însă fata care avea deja
un bărbat serios, primea cu un pomişor mai mult sau era mai frumos împodobit, vopsit
în alb, uneori găsea dimineata în faţa casei mai multi pomişori şi alte mici atenţii. Dacă
la vreuna din fete vroiau să-i facă curte mai mulţi flăcăi, în timpul înălţării pomişorilor
de mai la aceste fete se ajungea la bătăi între tineri, alteori unii distrugeau pomişorul
pus de rival. Din cauza aceasta flăcăii au fost nevoiţi să-şi păzească pomişorul înăltat.
În aceste localităţi pomişorii de mai se înălţau numai la acele fete, care erau deja în
ajunul căsătoriei, şi-i primeau de la logodnici. În prezent această ierarhizare a vârstei
nu se mai respectă şi nu rareori mici pomişori de mai le înalţă taţii pentru fetiţele lor
de vârstă şcolară.
Fetele neîndrăgite sau cele care au încălcat normele de morală, primeau în loc
de pomişor de mai o scară sau o prăjină goală, eventual în vârf se lega câte un sac
vechi sau o mătură uzată; uneori urcau pe acoperişul casei fetei o figurină de bărbat
din cârpe şi umflat cu paie, în grădină de un pom agăţau un butoi vechi cu doagele
rupte şi cu cercurile ruginite, în altă parte înălţau în curte o prăjină înaltă şi în vârf
legau o şomoioagă de paie sau un snop. Fetele din aceste case se sculau devreme
dimineaţa şi se străduiau să înlăture cât mai repede obiectele ruşinii. În unele localităţi
pe lângă înăltarea pomilor de mai se mai face presărarea cărărilor cu nisip, cu rumeguş,
însemnări sau inscripţii cu var pe şosele şi garduri. Prin aceasta deseori se trădează
necunoscute până în prezent relaţii nedorite sau nepermise dintre cei tineri şi cei
căsătoriţi. Înaintea ivirii zorilor în localităţi este multă agitaţie, forfotă, mai cu seamă
în casele unde cineva de acolo are ceva pe conştiinţă, pentru a curăţa repede drumul
sau gardul dacă au fost pictate .

.... 186„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„lllllillllllUl&lillllll&llllllll'll:llllllll1IE
https://biblioteca-digitala.ro

Copacii de mai erau cunoscuţi deja în antichitate - grecii, etruscii, romanii şi
alte popoare antice puneau înainte de 1 mai pe case şi pe clădirile anexe mici pomişori
verzi, pentru a fi apăraţi de duhuri rele şi împotriva diferitelor boli. Documentul cel
mai vechi cu privire la copacii de mai este din anul 1255 de la Cachy, unde se înălţau
aceştia ca o manifestare de respect şi de urări de bine în faţa bisericii, în faţa primăriei,
în faţa caselor cetăţenilor de vază din localitate. În ţinuturile Cehiei, în sec. al XV-iea,
înălţarea copacului de mai constituia un interes serios faţă de o fată şi putea căpăta
chiar o valoare juridică - în anul 1433 judecătoria parohială din Zitava a recunoscut
la Cetatea Pragheză legalitatea căsătoriei dintre doi tineri (ceremonialul religios de
nuntă a fost introdus abia pe la jumătatea secolului al XVI-iea). Din secolul al XVI-iea
există documentul că un copac de mai al cărui vărf a fost împodobit cu oglinzi, sticle,
cununi şi tinichele de aur stătea în sat toată vara (Jan Mirotiky, anul 1579). Dragostea
faţă de înălţarea copacilor de mai a fost mare atât. la ţară cât şi în oraşe, încât în
veacurile XV-XVI în Cehia flăcăii primeau pentru înălţarea lor din visteria locală
recompense financiare. Situaţia s-a schimbat în secolul al XVIII-iea, când, dimpotrivă,
autorităţile interziceau flăcăilor de a înălţa copacii de mai, deoarece se produceau mari
pagube în pădurile domneşti şi în cele publice - se sancţionau nu numai cu amenzi
băneşti, ci există însemnări că s-au aplicat douăzeci şi cinci de lovituri cu bâtă sau cel
vinovat a fost aşezat drept pedeapsă pe un măgăruş, pentru nerespectarea interdicţiilor
respective. Cu toate acestea, copacii de mai continuau să se înalţe mai departe, chiar
în ciuda restricţiilor şi, în onoarea autorităţilor (de ex. avem în acest sens rapoartele de
Ia Jan Jenin din Bratfice, cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-iea). Copacii de
mai sunt semnalaţi şi în textele unor cântece populare: „Na rozlouteni, my potMenij
Postavim pod okny majj haby vedili falesni lidij Ze sem ja chodival k vâm." (din
regiunea Chodsk). În traducere liberă: „ La despărţire, dragostea mea/ Îţi ridic un mai
sub fereastră/ ca să vadă oamenii perfizi/ Că am umblat la voi"; sau: „Na nasi dectin~
maj je vysokyj hej, nâm hej, maj je vysoky./ A pod tym mâjem hraje muzikaj hej,
nam hej, hraje muzika" (din Moravia), în traducere: .,În satul nostru e un mai înalt/
hei, nou hei, e un mai înalt./ Şi sub acel copac înalt cântă muzica/ hei, nou hei, cântă
muzica".
De la sfârşitul veacului al XIX-iea la 1 mai a început şi sărbătorirea zilei celor
ce muncesc, ceea ce sub o formă sau alta durează şi astăzi.
Pomişorii mici de mai au încetat de a mai constitui simboluri de un interes
deosebit faţă de o fată, nici nu mai desemnează o fată gata de măritat. La formele
arhaice de înălţare a copacilor de mai, în zilele noastre se adaugă unele noi sensuri,
se eliberează unele forme colective şi se renunţă la un sistem întreg de sancţiuni (în
zilele noastre păzirea copacilor de mai se face şi de către fete). Forma dominantă a
acestui obicei este caracterul său original şi azi transformarea lui definitivă într-o
simplă distracţie, în cadrul căreia nu prea evident se mai trezesc anumite straturi
istorice ale acestui fenomen (legătura directă şi indirectă cu formele arhaice, schimbarea
sensului şi variabilitatea). Deosebirile în executarea şi evaluarea acestui obicei le putem
remarca Ia cel puţin trei generaţii diferite. Influenţa formelor menţinute şi cultivate în
mod artificial creşte şi se schimbă într-o activitate folclorică, transformându-se, întrucâtva,
în înfăţişarea teatrului popular.
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Înălţarea copacilor de mai este un fenomen central european, care într-un etnic
diferit cunoaşte diferite modificări - de ex. construcţii metalice cu alaiuri din
personaje din tablă zincată, în altă parte, la înălţarea copacilor participă travestiţi
„bărbaţii de paie". cu un alai de măşti (Germania, Austria). În Slovacia se înalţă copaci
de mai în regiunea sa occidentală şi în regiunea sa cea mai răsăriteană. Acest obicei
coincide cu ritualul crenguţei verzi.
Arderea vrăjitoarelor şi înălţarea copacilor înalţi de mai sunt în prezent pe
teritoriul Cehiei obiceiurile cele mai răspândite, chiar cu tendinţe de a se transforma în
serbări vesele cu un subtext poetic simbolizând venirea primăverii şi a timpului de
dragoste.
Ph Dr. Jitka Stai\kovâ, Osc.
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LE BUCHER DES SORCIERES
Resume

La nuit des Walpurges, celebree par l'allumage des feux rituels, a survecu
travers Ies siecles .
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L'auteur fait aussi une presentation historique a partir de 1484, quand l'Inquisition
ayant vu le Ier Mai le jour du sabbat des sorcieres, condamne au bfichers toute
personne liee de pres ou de loin a la magie et au sortilege.
Les feux de Walpurges consument a present poupees figurant des sorcieres. Les
feux sont aussi Ies feux de la paix et ceux qui re~oivent le printemps et le temps de
l'amour.
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Fig. 1. Semne sentimentale .
Inimi pictate la poarta iubitelor
şi pe trotuar în noaptea de 30
aprilie - 1 mai. În această
noapte la fereastra fetelor
necăsătorite se pun pomi micuţi.
Psecko. 1975. Cehia de Sud.

Fig. 2. Înălţarea copacului de
mai . Cehia Centrală . 1978.
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Fig . 3. Masca

vrăjitoar.t:i

din alaiul de carnaval. Strakonicko . 1977 . Cehia de Sud.
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