Simboluri vegetale şi timpul solstiţiului de vară
Georgeta Niţu
Configuraţia calendarului popular şi derularea sărbătorilor şi ceremonialurilor specifice unui an
calendaristic sunt determinate de cele patru evenimente cosmice importante - solstiţiile şi echinocţiile: solstiţiu]
de iarnă (21 sau 22 decembrie), echinocţiu] de primăvară (20 sau 21 martie), solstiţiu] de vară (21 sau 22 iunie)
şi echinocţiu] de toamnă (22 sau 23 septembrie) .
Cele mai multe dintre sărbătorile solstiţiale şi echinocţiale marchează începutul sau sfârşitul unor etape
calendaristice şi sunt percepute ca puncte de reper, temporale, în desfăşurarea unor activităţi productive
tradiţionale ale cultivatorilor de cereale, pomicultorilor, viticultorilor şi crescătorilor de animale.
Simbolismul solstiţiilor nu exprimă insuşirile anotimpurilor corespunzătoare. Dacă solstiţiu] de iarnă
deschide faza ascendentă a unui an calendaristic, ca o poartă spre lumină şi viaţă (spre primăvară şi spre vară),
solstiţiu] de vară se prezintă ca o fază descendenta, ca o poartă spre intuneric şi moarte (spre toamnă şi spre iarnă) .
Practicile specifice ceremonialurilor care celebrază aceste evenimente cosmice intr-un microcosmos
specific - cel al gospodăriei ţărăneşti - evidenţiază întrebuinţarea unor vegetale cu valoare de simbol, in dorinţa
de a comemora, de fiecare dată, actul primordial al regenerării. Detaşarea acestor exemplare vegetale, cărora
spiritualitatea arhaică ţărănească le-a conferit valori magice, se bazează "pe o intuiţie globală a sacrului
biocosmic care se manifestă la toate nivelurile vieţii, sporeşte, se epuizează şi se regenerează periodic"3 •
Peste timpul de desfăşurare al solstiţiului de vară, moment de apogeu in cursa Soarelui pe cer,
creştinismul a introdus sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), zi cunoscută in limbaj popular
şi sub alte denumiri: Ziua florilor, Zi împărătească, Sărbătoarea leacurilor, Sărbătoarea femeilor, Ursină,
Drăgaică, Sânziene. Plasticitatea şi varietatea acestor denumiri dovedesc perpetuarea şi preluarea de către
sărbătoarea creştină a unor practici păgâne.
Sărbătoarea se inscrie sub insemnul florilor de sânziene a căror perioadă de inflorire se suprapune
timpului solstiţiului de vară. lnflorescenţele globulare, alcătuite din floricele mici galbene, amintesc de forma
astrului solar, aflat acum la apogeu. La fel cu Soarele, care, din momentul producerii solstiţiului de vară incepe
să coboare pe orbită, lumea vegetală este in regresie, "dă înapoi", de unde şi expresia in limbajul popular "dai
înapoi ca sânziana".
Ziua de Sânziene devine hotar între cele două anotimpuri principale din calendarul popular (vară şi
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iarnă), "înjumătăţeşte anul" , marcând inceputul toamnei 5•
Noaptea Sânzienelor, cea mai scurtă noapte din an, era timpul cel mai indicat culegerii plantelor cu
valenţe magice multiple. Culesul ritual se făcea după miezul nopţii şi, inainte de răsăritul Soarelui, intr-o ţinută
vestimentară specială (dezbrăcate şi despletite). Florile culese (sânziană, sunătoare, avrămeasă, coada şoricelului,
păpădie, poala Maicii Precista, lemnie, dumbravnic, codiţa mielului, sulfină, etc.) şi spicele de grâu se făceau
mănunchiuri sau legături şi se păstrau undeva, afară, sub grinda vreunui pătul, sau sub streaşina casei 6 , lângă ele
aşezându-se şi o funie de usturoi 7 • Ni se pare interesant de remarcat că plantele culese la Sânziene deveneau
eficiente din punct de vedere magic doar prin alăturarea lor, în buchete. Ele aveau rol apotropaic, de apărare a
rodului câmpurilor şi semănăturilor, intr-un moment important când grâu] trebuia să fi fost pe jumătate secerat8,
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iar porumbul "copăcit" •
În ziua de Sânziene, femeile duceau ramurile de arin printre semănături, in credinţă că plantele vor
prinde rod şi că vor avea belşug in toate 10 •
Solstiţiu] de vară aminteşte de apropierea toamnei, de inceputul perioadei rutului Ia unele animale şi a
fătatului, Ia altele. Plantele culese Ia Sânziene aveau funcţii magice fertilizatoare. De aceea, ele trebuiau date in
hrana animalelor 11 • În nordul Olteniei, Ia sărbătoarea Sâzienelor, nevestele şi fetele tinere împleteau cununi din
flori pe care le aşezau la gura strungii, prin ele trebuind să treacă oile la muls. Acelaşi lucru il făceau şi când
duceau oile Ia păscut, cununa fiind apoi ascunsă la vreun izvor din apropiere. Dacă ciobanii o găseau, fetele şi
nevestele trebuiau să se lase udate 12 • Cu flori de sânziene se descântau vitele ca să "prindă" viţel şi să aibă lapte
mai mult: "Păpădie-die,/ Laptele să vie/ De la ce adie,/ Lapte de la şeptel Şi unt de la nouă". La fel se descântau li
stupii: "Păpădie-die,/ Mierea ca să vie/ De Ia ce adie,/ Din flori de izvoare,/ Ceara de la flori/ ca ploaia din nori" 1 •
Credinţela populare pun in relaţie sărbătoarea Sâzienelor şi fertilitatea oamenilor. Se spune că, in
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această zi, mai cu seamă, după amiaza, când Soarele apune, tinerii trebuie să joace in horă şi să facă dragoste •
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Femeile se încing cu împleitură din flori de sânziene sau de cicoare , practică surprinsă şi in cântecele populare:
" .. ./Eu dam vitele Ia apă,/ El mă caută prin iarbă 1Adunam flori de cicoare,/ Le puneam Ia cingătoare/ Şi la brâu,
şi la curea! Şi la cingătoarea mea" 16 •
Florile culese Ia Sânziene erau bune fie ca băuturi, fie pentru afumatul şi scăldatul femeilor care nu
puteau face copii 17 • Preparate sub formă de fierturi, se utilizau ca leacuri intr-o serie de boli care, potrivit
credinţelor populare, sunt provocate de Sânziene, spirite răzbunătoare pe cei care nu le respectă ziua: "pocituri",
"lovituri" "din dă vântul" etc. sau in alte boli atribuite de aceleaşi credinţe, Soarelui: "gălbinare", "soare sec",
18
"friguri" •
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Ziua Sânziene/ar este timpul sacru propice practicilor oraculare, P.remaritale. Sânzienele culese la "ziua
lor", purtate la cingătoare sau în cosiţe, ajutau fetele să-şi viseze ursita 19• Cu flori de sânziene se făcea ,.pe
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scrisă" • Pentru a fi remarcate şi plăcute de băieţi, la horă, fetele se rostogoleau prin ţarini le pline de rouă ~i î_şi
descântau: " Apucai/ Pe potecă necălcată,/ Pe rouă nescuturată, 1 Dragoste adunând1 1 Pe mine aruncând" . In
acelaşi sc_op, fetele de îmbăiau cu florile culese din care nu trebuia să lipsească răsura- 2 •
In nordul Olteniei, la Sânziene, fetele şi nevestele tinere se duceau la un izvor; acolo, făceau cununi din
.
florile culese pe care le prindeau la gâtui primilor ieşiţi în cale 23 •
Pentru pronosticarea duratei vieţii, fiecărui membru al unei familii i se împletea câte o cunună din
sulfină galbenă; aruncate pe casă sau agăţate pe la ferestre şi porţi, ele erau examinate a doua zi. Dacă se găseau
ofilite se credea că cei cărora le-au fost menite vor muri în curând 24 •
Rusaliile, sărbătoare creştină închinată Pogorârii Stăntului Duh, au data de desfăşurare calculată în
funcţie de sărbătorile pascale, la 50 zile după Paşti şi durează şapte zile. În substratul sărbătorii sunt depozitate
practici păgâne, cele mai multe închinate cultului strămoşilor.
Sărbătoarea de mai sus este precedată de o alta, cunoscută sub diverse denumiri: Strat de Rusa/ii,
Stradui Rusa/ii/ar, Strătunul, Sfredelul Rusaliilor, Stodoruse/e, Todarusaliile, Strodorusale, /stadorusele şi se
ţine într-o zi de miercuri, în a patra săptămână după Paşti, împărţind simetric timpul între Paşti şi Rusalii. Acum
se celebrează naşterea simbolică a Căluşului, divinitate care în credinţele populare protejează caii şi sezonul
călduros 25 •
Ambele sărbători sunt circumscrise, ca timp de desfăşurare, solstiţiu) de vară deşi, într-o etapă
anterioară, precreştină, ele se grupau, undeva, în jurul echinocţiu lui de primăvară şi celebrau naşterea şi moartea
divinităţi!or vegetaţionale. Ulterior, creştinismul le-a împins mult în afara ciclului pascal.
In crediţele populare, sărbătoarea este patronată de Rusa/ii, Cele Sfinte, Dânsele. lele, Frumoasele,
spirite răzbunătoare, responsabile de producerea unor afecţiuni de natură reumatică şi neuroleptică. Pentru
anihilarea lor, credinţele populare au detaşat o serie de vegetale cu puteri miraculoase: pelin, avrămeasă,
cristineasă, odolean, leuştean, dumbravnic. Dintre toate, cea mai mare căutare o avea pelinul, a cărui maturizare
biologică. atingea maximum în perioada solstiţiu lui de vară26 •
In Săptămâna Rusa/ii/ar şi în Strat de Rusa/ii, femeile puneau pelin la capul albiei, când spălau şi la
cingătoare, bărbaţii îl aşezau în căciulă şi la cheotoarea gulerului cămăşii. Pelinul verde se agăţa la porţi, uşi,
ferestre, în grajduri şi în coarnele vitelor. Cu un amestec de untură, usturoi şi pelin se ungeau coarnele, botul şi
burta vitelor pentru a le fi protejată "mana". Cei "pociţi" sau "luaţi din căluş" îşi găseau leacul dacă erau jucaţi în
Căluş, în zilele Rusaliilor. Bolnavul se frecţiona cu pelinul cules de căluşari în ziua de Strat de Rusa/ii şi se
aşeza pe un aşternut din pelin. Un rol magic deosebit îl aveau pelinul cules la Strat de Rusa/ii şi cel purtat de
căluşari, asupra lor în zilele de Rusa/ii. Cei suferinzi de boli provocate de Rusa/ii se treceau prin cercuri împletite
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din pelin, cules la "ziua lui" şi se afumau.
/stodorusele se înscriu ca un timp prielnic practicilor oraculare, de ghicire a viitorului. În acest scop,
dis-de-dimineaţă, femei "iertate" sau "curate" culegeau dumbravnic. Din plantele adunate se alegeau atâtea fire
câţi membri erau în familie. Ele se aşezau pe acoperişul caselor sau pe gard şi sorteau fiecăruia, în parte. Dacă a
doua zi se găseau fire vestejite se spunea despre cei cărora le-au fost menite că vor muri 28 •
Trebuie să amintim şi de simbolistica exprimată, în contextul celor două sărbători (Strat de Rusa/ii şi
Rusa/ii) de ramurile verzi ale unor arbori (tei, salcie, nuc, plop, stejar) sau ale unor arbuşti (jaleş, rujă, rosmarin,
soc, mur). Având rol apotropaic, ramurile verzi "încoronau" casele, aşezându-se la cosoroabe, uşi, porţi,
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ferestre • locuri considerate de trecere, între o lume "din afară", bântuită de forţe malefice şi, o alta, "dinăuntru",
care se dorea purificată. Ramurile verzi, aşezate prin grădini şi prin vii, le apărau de grindină şi trăsnete,
făcându-le fertile 30 • Tot pentru asigurarea fertilităţii, în Joia Verde din Săptămâna Rusaliilor se punea tufă de
arin, printre semănături 31 şi ramuri de tei în coarnele vitelor32 •
Circovii Marinii- un ciclu de trei zile (17-20 iulie sau 16-18 iulie)- marchează calendaristic miezul
verii pastorale, aşa cum Circovii de iarnă, reprezintă miezul iernii pastorale 33 , fiind şi cumpănă între vară şi
iarnă. La fel cu Rusa/iile, Circovii sunt un timp al neliniştitor, bântuit de lele, Circavi, Strigoi, diavoli, spirite
care, potrivit credinţelor populare, sunt producătoare de suferinţe ("pocituri", "lovituri", "izbituri", "luat din
lele", "luat din Circovi", etc.) şi de fenomene naturale cu forme violente (grindină, trăsnete, etc.) cauzatoare de
distrugeri în semănături, în special cele de _grâu şi cânepă 34 • Tot ele pot periclita viaţa animalelor, îndreptând
fiarele sălbatice spre gospodării şi stâne. In calendarul creştin, prima zi din ciclul celor trei este închinată
Muceniţei Marina.
Circovii se înscriu sub emblema vegetalului, acelaşi ca la Strat de Rusa/ii şi Rusa/ii, pelinul. Cules
ritual de femei dezbrăcate şi despletite 35 , pelinul se întrebuinţa pentru confecţionarea de mături. O parte din e!e,
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împreună cu un pui de găină şi porumbi verzi, buni pentru fiert, se dădeau de pomană pentru copiii morţi' ,
Circovii având şi semnificaţii funerare; cealaltă parte se păstra peste an şi se folosea la măturatul casei, al curţii
şi al uliţei, în credinţa că astfel se vor îndepărta spiritele răuvoit~are şi se vor proteja cele protectoare, apărătoare
ale comunităţii. Măturile se păstrau în P.odul casei, sub streaşină''.
, La Circovi, femeile împleteau cercuri din pelin prin care îşi treceau copiii. pentru a nu ,.zeleti'' din
somn·' 8 şi pe cei suferinzi de epilepsie39 •
Zilele Circovilor se constituie într-un timp favorabil culesului plantelor de leac, în special al celor bune
pentru tratarea ,.cuiului de stricăciune". Dintre toate, dafinul (salcâmul) era cel mai înzestrat cu puteri magice 40 •
41
Şi acum se aşezau ramuri de arin printre semănături, pentru îndepărtarea insectelor •
Obrejenia, Pobrejenia şi Prabrejenia sunt denumirile populare ale sărbătorii creştine. Schimbarea la
faţă (6 august) se constituie ca hotar între vară şi toamnă, în calendarul popular. De acum, răcirea vremii şi
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apropierea toamnei sunt evidente. Se spune ca, în aceasta zi, "plâng copacii", lăstarii nu mai cresc, frunzele încep
sa se îngalbenească42 •
Ziua este rezervata culesului ritual al unor fructe din padure (coarne şi alune) şi al unor plante
(avrameasa, împărăteasă, buruiana moaştelor, usturoi de samlastra, cicoare, flori de tigva, Ieuştean) 43 folosite ca
antidot împotriva relelor provocate de lele ("lovituri", "izbituri", "albeaţa", "umflătura", "brânca", etc.).
Din cele prezentate se observă că, în practicile rituale specifice obiceiurilor suprapuse timpului de
desflşurare a solstiţiului de vară, numărul vegetalelor cu valoare de simbol este 'llult redus faţă de cel care
însumează vegetalele întrebuinţate în practicile rituale din obiceiurile corespunzătoare timpului de desflşurare al
solstiţiului de iarnă şi echinocţiului de primăvară şi aceasta ca urmare a stagnării dezvoltării vegetaţionale, etapă
care marchează sfârşitul unui an calendaristic.
Alegerea vegetalelor cu valoare de simbol, în credinţele şi practicile tradiţionale nu s-a făcut într-un
mod aleatoriu, selecţia lor dovedind, dimpotriva, o cunoaştere aprofundată a însuşirilor şi bioritmurile fiecarei
specii în parte, în aşa fel încât vegetalele consacrate să se confunde cu o etapa calendaristica sau cu alta.
Resume
L'etude presente d'une maniere detaillee Ies principals petes, les acties magiques et Ies rites, pendant le
solstice d'ete: Sânzienele, Rusaliile, Circovii, Obrejenia.
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