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În ciuda puseelor de raţionalism pe 
care le-a suportat în ultimele secole, a 
unor iniţiative repetate de reformare bise-
ricească, menite, între altele, să impună 
tuturor modelul creştin al elitelor, printr-
un „gigantic efort al creştinării”, prin 

separarea seminţelor credinţei de neghina superstiţiilor1, uzând de un cler mai 
bun, utilizând o pastorală a fricii şi obţinând sprijinul eficace al autorităţii civile 
pentru combaterea formelor de politeism, pentru modelarea unor comportamente 
conforme moralei creştine, separarea în mentalul colectiv a sacrului de profan, 
purificarea liturghiei2, umanitatea, în varianta sa creştină, a trecut pragul dintre 
mileniile II şi III însoţită, încadrată, de elemente ale religiozităţii numită, „cu un 
termen eufemistic”, „creştinism popular”3.

Desigur, iniţiativele amintite nu au rămas fără urmări: ele au dus la eliminara 
treptată a unor componente precreştine şi necreştine, pe care Biserica fusese nevoită 
să le accepte ori să le tolereze în etape anterioare. Au existat şi spaţii în care măsurile 
de separare ale canonicului fie nu s-au luat, fie au avut efecte modeste, precum cele în 
care masivul ţărănesc, a persistat mai mult în timp, s-a suprapus peste spiritualitatea 
orientală, prin definiţie mai conservatoare, adesea aproximativ controlată ierarhic, 
cum s-a întâmplat în Transilvania în primele secole ale modernităţii. Reprezentanţii 
tuturor confesiunilor care au practicat prozelitismul la nivelul populaţiei româneşti 
transilvănene, i-au acuzat primitivismul, ignoranţa în care, din perspectiva lor, 

1 Philippe Ariès, „Culture orale et culture ecrite”, în Plongeron, Pannet, (sous la direction), 
Christianisme populaire les dossiers de l’histoire, La Centurion, f.a., p. 227.

2 Jean Delumeau, „De l’aujourd’hui a l’hier de l’Occident Chretien, XVI-e XVIII-e siecles”, în 
Bernand Plongeron (sous la direction de), La religion populaire dans l’Occident chretienne. 
Approches historiques, Editions Beauchesne, Paris, p. 99-101.

3 Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civilizaţia românească a secolului 
al XVIII-lea, Editura Antet, Bucureşti, 1996, p. 35.
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trăia, dominată spiritual de o preoţime fără instrucţie ori cu minim de pregătire4, ea 
însăşi de condiţie iobăgească, deci solidară cu cea a credincioşilor şi din care ar fi 
trebuit scoasă prin acceptarea altei confesiuni. Mai mult, necuprinderea confesiunii 
ortodoxe între religiile recepte ale Transilvaniei, situarea ei de jure în plan secund, 
întărea dreptul său la arhaism. Orice iniţiativă dar şi orice eşec în plan prozelit 
erau însoţite, justificate, de acuzaţii de practici necanonice, necreştine. Să ne 
aducem aminte de condiţiile impuse de superintendenţa creştină clericilor români 
transilvăneni în veacul al XVII-lea, după ce în 1640, Ştefan Katona de Gelej, om 
de încredere al principelui Gheorghe Rakoczi I cu vederi umaniste, ce se intitula 
„episcop al valahilor ortodocşi”, a înaintat suveranului un caiet de sugestii, cerând 
ca episcopul ce urma a fi numit peste români, să „fie invitat a interzice practicile 
supertiţioase privitoare la îngroparea morţilor”, să suprime obiceiul „alegerii unei 
regine la Rusalii şi dansul paladinilor (probabil al Căluşarilor) oriunde şi în orice 
vreme”. Protopopului Simion Petraşco din Maramureş, care s-a unit cu calvinii, i se 
cerea în 1652 să interzică „boscenele cele de la botez şi de la cununie” iar documentul 
din 1675 al Soborului bisericii ortodoxe transilvănene tutelată de ierarhia calvină 
stipula îndepărtarea din preoţie a preoţilor care se vor mai face vornici la nunţi 
ori „măscărici” (se vor masca) sau vor participa la acte de vrăjitorie; se interzicea 
aprinderea focurilor în ziua de Joia Mare, conform credinţei „că în această zi morţii 
au permisiunea de a se întoarce la casele lor, pentru a se încălzi, a mânca şi a bea, 
după frigul, foametea şi setea pe care le-au îndurat pe cealaltă lume”, fapt pentru 
care „în dimineaţa acelei zile se fac focuri din lemn de alun, rupte sau tăiate, în faţa 
caselor”, în jurul lor aşezându-se „scaune pe care să stea morţii; pe unul din ele se 
aşază o pâine şi un ulcior cu apă”; sunt pomenite pentru a fi interzise, „sărbătorile 
drăceşti”, în care se puteau face vrăji, ca şi udatul fetelor în ziua a doua de paşti5; 
măsuri repetate, cu efecte minimale, de vreme ce medicul german Georg Tallar, 
membru al unei comisii medicale în Transilvania în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, constata că viaţa religioasă a românilor transilvăneni era „plină de 
credinţe deşarte”, după părerea sa românii păstoriţi de preoţii inculţi, dintre care 
foarte puţini ştiau să scrie şi să citească, credeau „mai mult în înşelăciunea Satanei 
decât în puterea Creatorului”6.

Nu doar la noi puteau fi identificate asemenea realităţi, întreaga lume rurală a 
Europei trăind în secolele XVII-XVIII, „într-o atmosferă saturată de magie”7, chiar 
dacă începând din secolul al XVI-lea „procesele de vrăjitorie, predicile, catehismul 

4 Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate 
rurală şi mentalităţi colective, Presa Universitară Clujeană, 1997, p. 94.

5 Adrian Fochi, „Folclor românesc din Transilvania sec. al XVII-lea”, în Revista de folclor, 
an III, nr. 1, Bucureşti, 1958, p. 48-58.

6 Valeriu L. Bologa, „Raportul din 1765 al unui chirurg german despre credinţele românilor 
asupra moroilor”, în Anuarul Arhivei de Folclor, III, Cluj, 1935, p. 161.

7 Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV XVIII), vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1986 (în continuare: Jean Delumeau, Frica în Occident..., vol...), p. 88.
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s-au străduit cu tot mai multă insistenţă să impună în mentalitatea colectivă a 
ţărănimii deosebirea necesară dintre Dumnezeu şi Satan, dintre sfinţi şi demoni”. 
„În umbra religiilor, uneori chiar în interiorul lor, scrie Robert Muchembled, cel 
mai adesea într-o îndârjită concurenţă, magia poartă un crâmpei de sacru, de 
transcendent, un crâmpei din ceea ce depăşeşte fiinţa pământească, pentru a o feri 
de supranatural şi pentru a-i oferi securitatea, speranţa sau iluzia că poate acţiona 
eficient asupra lumii invizibile...”8. 

Însoţind frica de numeroase primejdii, în ciuda vigilenţei autorităţilor civile şi 
religioase ce uzează de interdicţii draconice, o serie de practici magice îşi continuă 
existenţa, împinse în clandestinitate, chiar în diocezele – protestante sau catolice – 
cele mai radicale, în altele puterea ecleziastică acceptând, pe linia unei îndelungate 
tradiţii, „să binecuvânteze” comportamente şi rituri anterioare creştinismului, luând 
atitudine doar vis à vis de practicile ce încercau să se sustragă controlului bisericii, 
rezultând „un magism creştin care, până nu de multă vreme, a rămas una dintre 
componentele majore ale vieţii religioase din Occident”9. Aşa se face că, şi după 
Reforma catolică, în ciuda eforturilor clericale, „Credinţele şi practicile vechi, prea 
înrădăcinate pentru a dispare, supravieţuiesc şi se integrează sub alte forme în 
religia obişnuită”, majoritatea credincioşilor rămânând „idolatri botezaţi”, convinşi 
de necesitatea de a întări „eficacitatea ceremoniilor şi rugăciunilor Bisericii, prin 
practici complementare, de natură magică; nu văd nici o contradicţie în a recurge 
simultan la preot şi la vrăjitor”. Într-un asemenea context se menţin vechile culte 
agrare şi terapeutice, cu încuvinţarea ori chiar participarea clerului „conştient că 
nu poate face altceva dacă nu vrea să se rupă de populaţie”10.

Recunoaşterea de jure a bisericii ortodoxe transilvănene, prin excelenţă „o biserică 
a ţăranilor”11, prin acceptarea ierarhiei proprii, după mijlocul secolului al XVIII-lea, 
cuprinderea sa în sistemul de libertăţi religioase dar şi de control ale statului austriac, 
a însemnat o presiune crescândă din partea autorităţilor laice pe linia modernizării, 
la care era chemat să adere şi clerul ortodox, ai cărui reprezentanţi sunt consideraţi 
– şi ei - funcţionari ai statului în teritoriu. Lor li se cere să transpună în practică şi o 
serie de idei preluate de stat din ideologia reformei catolice, convergente cu ideile 
iluministe de combatere a întunericului ignoranţei. Cultura populară a avut de 
înfruntat, „o veritabilă coaliţie de fapt, între reformele religioase şi Lumini pentru 
a elimina tot ceea ce nici unele nici cealaltă nu înţelegeau”12, la care se adaugă 

8 Robert Muchembled, „Magia şi vrăjitoria din vechime până astăzi”, în Robert Muchembled 
(coordonator), Magia şi vrăjitoria în Europa din Evul Mediu până astăzi, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1997 (în continuare: Robert Muchembled (coordonator), Magia şi vrăjitoria în 
Europa...), p. 5.

9 Jean Delumeau, Frica în Occident..., vol. I, p. 107.

10 Benoit Garnot, Societé, cultures, et genres de vie dans la France moderne, XVI-e – XVIII-e 
siecles, Hachette, 1991, p. 138.

11 Keith Hitchins, Mit şi realitate în istoriografia românească, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 1997, p. 12.

12 Philippe Ariès, op.cit., p. 232.
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intervenţia tot mai hotărâtă în sens raţionalist a statelor, materializată în instrucţia 
şcolară, mai târziu a oraşelor în ascensiune. „În ultimile veacuri, scria Mircea Eliade, 
când raţionalismul a câştigat pe deplin lumea savanţilor – magia a fost batjocurită 
fără îndurare şi zugrăvită în cele mai negre culori. Pentru un cercetător din secolul al 
XVIII-lea sau al XIX-lea, magia nu era altceva decât o adunătură de practici absurde, 
de rituri ridicole şi concepţii iraţionale... Cărţile de ştiinţă, până acum câteva zeci 
de ani, când povesteau de cauzele care au contribuit la rădăcirea spiritului omenesc 
departe de cărările logicei şi experienţei, nu uitau niciodată să amintească şi magia, 
originea tuturor culturilor şi tuturor religiilor”13.

Dacă ne raportăm la Transilvania, modelele culturale elitare sunt propuse 
populaţiei româneşti, mult timp, cu sprijinul eficace al statului, de reprezentanţi 
ai altor etnii, de altă limbă, de altă religie, atentând la religiozitatea ei de factură 
populară, întreţinută de preoţi situaţi cultural în imediata apropiere a credincioşilor; 
chiar atunci când, în veacul al XVIII-lea, o intelectualitate aderentă la ideile 
iluministe, se încadrează cu forţă în ridicarea poporului prin cultură, la extragerea sa 
din lumea superstiţiilor, a credinţelor deşarte, are loc o apreciere a lor din perspectivă 
ideologică: multe sunt declarate de origine romană, devenind argumente ale vechimii 
şi nobleţei etnice; aceste tradiţii devin şi mai importante în veacul următor, când, 
după îndemnul herderian14, atât de fidel urmat în această parte a Europei, diferenţele 
culturale asiguratoare de identitate, se pot stabili mai ales la nivelul culturii populare; 
ele nu mai sunt motiv de jenă, de acuzaţii de primitivism, de barbarie, sunt etichetate 
ca însemne de identitate. Aceasta în paralel cu propunerile de raţionalizare venite 
prin şcoală ori prin măsuri administrative care toate aveau menirea de a moderniza, 
de a destructura formele de viaţă tradiţionale, ţărăneşti. 

Secolul al XIX-lea cunoaşte, sub influenţa romantismului, o schimbare de 
atitudine la nivelul elitelor cu privire la cultura populară – într-o perioadă în care 
debutează în forţă etnografia şi folclorul –, chiar preoţii „... nu mai dovedesc ostilitatea 
predecesorilor cu privire la devoţiunile populare”, redescoperind „şiretlicurile 
medievale” de a-i ţine pe oameni legaţi de biserică şi prin intermediul unor forme 
culturale la care aceştia aderau în mod natural15. 

Sunt doar câteva din rotiţele angrenajului prin care diferitele elemente ale 
melanjului cultural numit creştinism popular s-au transmis până în secolele XIX-
XX, fiind accesibile anchetelor etnografice, înainte de a se confrunta cu o nouă piatră 
de încercare: industrializarea şi urbanizarea, ateismul epocii comuniste ca părţi ale 
unui puseu de modernizare forţată de o duritate extremă, cu care s-a confruntat 
societatea predominant rurală românească, în care rolul comunităţii tradiţionale este 
preluat tot mai mult de stat. Cultura populară a suferit pierderi, fără nici o îndoială 
în acestă încleştare dar în acelaşi timp a continuat procesul de cercetare a ei, mai 

13 Mircea Eliade, Morfologia religiilor – prolegomene, Editura Jurnalul Literar, 1993, p. 48.

14 Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri. Siomboluri, Ideologii, Editura Accent, Cluj-
Napoca, 2002, p. 84.

15 Philippe Ariès, op.cit., p. 234-235.
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ales a componentelor ce puteau fi disimulate sub masca laicităţii ori a încadrării 
lor unei culturi precreştine, mai veche şi deci mai legitimă în plan reprezentativ, 
pentru ideologia comunistă, decât cea creştină. Despărţite oficial de creştinism, 
separate de biserică, tradiţii folclorice au fost revalorizate, asigurându-le condiţii de 
supravieţuire. După 1989, ele au putut reveni la matcă, într-un nou puseu, invers, de 
reîncadrare în creştinismul popular, cu sprijinul ori îngăduinţa Bisericii, bucuroasă 
să vadă, după presiunea atee, reîntoarcerea oamenilor la biserică, chiar împreună 
cu credinţele situate la marginea canonicului. 

În acelaşi timp trebuie spus că creştinismul de esenţă populară a supravieţuit 
până în contemporaneitate şi în spaţii în care reforma religioasă şi evoluţiile în sens 
raţionalist au fost mai precoce şi mai consecvente, precum cel al Europei occidentale, 
unde Biserica a condamnat superstiţiile dar în realitate, preoţii au căzut la învoială 
cu obiceiurile locale16 şi unde o cercetare efectuată la finele secolului XX asupra 
fenomenului vrăjitoriei, arăta că prezenţa acestuia „nu face altceva decât să umple 
enormul gol lăsat nu de ştiinţă ci de încadrarea umană a ştiinţei17.

Toate iniţiativele de epurare a credinţei s-au izbit, în diferite epoci, de reticenţa 
marii mase a credincioşilor, la nivelul căreia cultura scrisă a pătruns cu greutate şi 
care a avut, în spaţiu transilvănean, pe linia aşteptărilor populare de la Biserică, un 
important ascendent faţă de preoţi: comunităţile le-au asigurat mult timp subzistenţa, 
ca atare erau tentate să le impună şi punctul lor de vedere cultural: „În aceste 
condiţii, scrie Jean Delumeau, este limpede că populaţiile rurale vedeau în preot pe 
acela care, investit de Biserică cu puteri excepţionale, putea feri un ogor de grindină 
şi furtuni – manifestări evidente ale mâniei divine”18.

Aşadar, în societăţile ţărăneşti tradiţionale o bună parte a spiritualităţii se 
compunea din credinţe şi practici magice, cele mai multe nefiind condambabile din 
punctul de vedere al Bisericii19 într-o societate pentru care a crede în magie semnifica 
„o componentă normală a vieţii săteşti, răspândită şi obişnuită”, în condiţiile unei 
mentalităţi ce considera obligatorie dublarea muncii pozitive „de o tehnică magică, 
concretizată în gesturi şi cuvinte cu putere de influenţare şi de sporire a eficienţei 
celei dintâi”20. Dacă ne referim la agricultură, ea nu este pentru omul arhaic o simplă 
tehnică profană, „este înainte de toate un ceremonial”, „Aşa a fost din primele 
timpuri, aşa a rămas şi astăzi în societăţile populare, chiar în regiunile cele mai 
civilizate ale Europei...”. „Gesturile şi munca ţăranului se împlinesc înăuntrul şi în 

16 Robert Muchembled, Societé et mentalités dans la France moderne, XVI-e – XVIII-e siecles, 
Armand Colin, 1990 (în continuare: Robert Muchembled, Societé et mentalités dans la 
France moderne...), p. 40.

17 Philippe Ariès, op.cit., p. 232.

18 Jean Delumeau, Frica în Occident..., vol. I, p. 112.

19 Wolfgang Behringer, „Germania, „mama atâtor vrăjitoare” şi centrul persecuţiilor”, în 
Robert Muchembled (coordonator), Magia şi vrăjitoria în Europa..., p. 66.

20 Nicolae Bot, „Obiceiuri agrare şi pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-
Mare)”, în Satu Mare. Studii şi comunicări, IV, 1980, p. 328.
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legătură strânsă cu un ciclu cosmic exprimat în ani, anotimpuri, vremea principalelor 
munci”. Ciclul anotimpurilor dictează ansambluri ceremoniale, cum sunt cele în 
legătură cu alungarea anului vechi şi aducerea anului nou, cu expulzarea relelor şi 
regenerarea puterii fertilizatoare şi fecundantă, care, remarca Mircea Eliade, induc „O 
anumită concepţie optimistă a existenţei” care face ca moartea să fie considerată doar 
„o schimbare provizorie a modului de a fi” iar iarna asociată ei să nu fie niciodată 
definitivă, ea fiind urmată de regenerarea naturii; ca atare, „nimic nu moare pentru 
întotdeauna, ci numai se odihneşte în aşteptarea unei noi primăveri”. Dar, acelaşi 
mare savant sublinia că această concepţie „senină, împăcată”, nu exclude momentele 
dramatice, pentru depăşirea cărora se apela la o serie de rituri.21

În lumea ţărănească tradiţională funcţia economică a gospodăriei era dublată de 
una spirituală, ambele aflându-se într-o strânsă corelaţie22, cea din urmă îndeplinită 
în componenta sa magică, în principal de femei23 şi asigurată de mănunchiul de 
practici magice şi rigioase aflate într-o strânsă simbioză, formând împreună un 
sistem coerent, „având scopul de a apăra oamenii, animalele şi lucrurile şi de a le 
pune bine cu forţele invizibile care guvernează lumea”. Definindu-se drept creştini, 
ţăranii „trăiesc religia ca pe un obicei şi nu ca pe o dogmă rigidă şi abstractă. Aşa 
se explică faptul că multor practici religioase li se dă adeseori, în mod inconştient 
aproape, justificare magică, după cum nu e rară nici justificarea religioasă a unor 
practici direct magice. De aceea, multe din credinţele şi riturile magice nu contrazic 
pentru ei deloc religia solemnă a bisericii”, cum scria Ştefania Cristescu-Golopenţia 
cu privire la locuitorii din Drăguş ai perioadei interbelice24 care, „ştiu prea bine că 
hărnicia, priceperea şi ştiinţa omului nu depind numai de el, ci şi de forţele nevăzute 
ale firii care trebuiesc câştigate în favoarea lui tocmai prin vechile obiceiuri pe care 
le-au respectat străbunii... acesta nu înseamnă deloc că drăguşanul, femeia ca şi 
bărbatul, nu-şi dau seama de rolul ce revine în primul rând pământului, ploii sau 
muncii omeneşti. Dar operaţiile magice întăresc după ei toate acestea, le împrumută 
o forţă în plus...”, „întreţin credinţa tare în reuşita sforţărilor omeneşti, atunci când 
totul a fost îndeplinit”25.

De fiecare dată se cuvine a fi remarcată puterea de informare a supravieţuirilor 
magice care fac societatea actuală solidară, pe anumite segmente ale ei, cu epoci 
istorice revolute, „... să căutăm a vedea dacă nu cumva, în formele de viaţă rurală 
ale prezentului, nu se poate surprinde firul vieţii celei vechi”, cum îndemna Ion 
Conea, misiune cu atât mai importantă cu cât a vorbi despre ţăran ca istoric, este 

21 Mircea Eliade, op.cit., p. 191-192.

22 Ştefania Cristescu-Golopenţia, „Gospodăria în credinţele şi ritualurile magice ale femeilor 
din Drăguş (Făgăraş)”, Extras din Monografia „Drăguş, un sat în Ţara Oltului, întocmită 
de Institutul de Ştiinţe Sociale al României, Bucureşti, 1940, p. 3.

23 Ibidem, p. 13.

24 Ibidem, p. 15-16.

25 Ibidem, p. 18-19.
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„o misiune foarte anevoioasă”26. La rândul său, Lucien Febre îndemna la a se reliefa 
„prezenţa trecutului în existenţa oamenilor de azi, ceea ce a făcut ca istoria să se 
deschidă spre antropologie”27. Capacitatea de informare a culturii populare dar şi 
persistenţa unor elemente străvechi constă „în necurmata performare sau reluare de 
ceremonii, procese rituale, obiceiuri, comportamente, comunicări şi semnificaţii”.28

De unde nevoia ca istoricul ţărănimii, al unei lumi prin excelenţă orală, să fie 
dublat, susţinut de etnolog, să fie atent la încheierile acestuia, posesor al unor 
metodologii de sondare a „nescrisului”, atent la continuităţi, la a discerne în lumea 
pe care o studiază direct, elemente de arhecivilizaţie, supravieţuiri anacronice ce 
convieţuiesc cu cele mai noii elemente ale modernităţii; supravieţuiesc, este necesar 
să o spunem, pentru că mentalităţile le susţin încă, desigur, din ce în ce mai slab 
şi periferic, dacă ne raportăm la lumea satului românesc de astăzi, încă tributară 
într-o oarecare măsură, acelei „etici a supravieţuirii” proprie societăţilor ţărăneşti29. 
Nevoia de securitate existenţială pe care o oferă spiritualul, face ca o serie de rituri 
să mai susţină credinţe vechi la care lumea de astăzi apelează, e drept, mai puţin 
convinsă de eficacitatea lor şi mai mult dintr-o inerţie a gândirii că nepracticându-le 
s-ar rupe ceva din echilibrul existenţial promovat de vechi mentalităţi; chiar dacă 
adesea semnificaţia riturilor s-a pierdut, „e bine să le faci”.

Aducem în discuţie practici rituale cu caracter agrar care, acceptate, preluate, 
incluse de biserica de rit oriental, la nivel parohial, în propriul ritual, au supravieţuit 
până în zilele noastre. Am putea spune chiar că Biserica le-a asigurat în bună 
parte supravieţuirea, apărându-le de efectele destructive ale ale laicizării, ale 
raţionalismului impus de şcoală. Este curentă şi astăzi practica sfiinţirii cununilor 
împletite din spice de grâu în dumineca Rusaliilor în bisericile din Bihor, ce 
constituie punctul de plecare a consideraţiilor noastre. Ea se încadrează riturilor 
de etapă, exprimă nevoia ţăranului de confirmări, de certitudini periodice, ori, mai 
larg, unui mănunchi de tehnici spirituale ce a susţinut, la nivelul mantalităţilor 
tradiţionale ţărăneşti, efortul fizic, practic al oamenilor, dintre care unele au fost 
preluate, selectiv, de Biserică, altele rămânând în afara discursului ei, fiind acceptate 
tacit de preoţii nevoiţi să intre într-o permanentă complicitate cu nivelul cultural 
al enoriaşilor.

Vorbind despre acest nivel, el a fost repartizat culturii populare, termen 
ambiguu, dar aşa cum scria Philippe Ariès, „Cuvintele care ating viaţa profundă 
sunt întotdeauna echivoce”, înainte de a defini cultura şi religia populară ca fiind, 
„în modul cel mai simplu, cultura şi religia comunităţii istorice” tradiţionale, loc 
al funcţionării solidarităţilor spontane care nu erau modelate decisiv nici de stat, 

26 Giovanni Cherubini, „Ţăranul şi muncile câmpului”, în Jacques Le Goff (coord.), Omul 
medieval, Polirom, Iaşi, 1999, p. 107.

27 Alexandru Duţu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcţii în istoria mentalităţilor, Editura 
Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 6.

28 Tiberiu Graur, „Sistematica culturii populare”, în Anuarul Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei, IX, 1977, p. 140.

29 Daniel Chirot, Societăţi în schimbare, Editura ATHENA, 1999, p. 61.
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nici de biserică30. Solidaritatea comunitară se exprima ritmic prin funcţia sa festivă 
etalată în timpul sărbătorii. Cultura populară, scrie Ariès, se compune în egală 
măsură din supravieţuiri, din împrumuturi din cultura scrisă, din compromisuri, 
fiind în esenţa ei religioasă, însumând „tot felul de mijloace de a linişti şi de a capta 
forţele supranaturale”, în care sacrul şi profanul se interpătrundeau31. Religiozitatea 
populară a inclus în permanenţă, în toate epocile, o componentă magică ce a 
rezistat eroziunilor modernităţii, propuse după anul 1690 de „o utopie ştiinţifică 
şi tehnică”, una din formele acestei rezistenţe fiind recuperarea oralităţii „într-o 
civilizaţie înnăbuşită de triumful absolut al scrisului”32. În acelaşi timp, trebuie 
avut în vedere faptul că societăţile ţărăneşti europene „trăiesc într-un timp creştin, 
marcat de sărbători creştine, precum Paştele, Crăciunul, Rusaliile şi Boboteaza”, 
chiar dacă dau acestui timp un conţinut mai larg decât cel acceptat curent de 
biserică33, religia laicilor fiind „un amestec de creştinism, învăţat oficial, şi practici 
mai mult sau mai puţin magice”34, „o religie utilitaristă”, chemată să „ protejeze de 
moarte, de iad, de calamităţi”35.

Raoul Manselli sublinia unitatea faptului religios, considerând că „A percepe 
religia populară ca fiind un lucru cu totul distinct de religia savantă, ar fi..., o 
eroare metodologică gravă, pe care unii specialişti n-au putut-o evita...”36, după el 
distincţia între religia savantă şi cea populară, derivând din faptul că „prima tinde 
să se structureze într-o sistematizare conceptuală a datelor propuse prin „cuvântul” 
revelaţiei creştine”, în vreme ce religia populară, percepe acelaşi cuvânt al revelaţiei 
creştine „ca un ansamblu de adevăruri garantate printr-o realitate superioară şi 
care sunt preluate subiectiv de către mase, în măsura în care aceste adevăruri sunt 
capabile să satisfacă exigenţele lor proprii”, de unde decurge, pentru religia populară, 
„o preeminenţă marcată de valori afective şi emotive asupra valorilor logice dar şi o 
prezenţă continuă a tradiţiilor anterioare...”37, ca şi „nevoia de protecţie, de susţinere 
şi de ajutor care apare aşa de puternică, pentru a nu spune tiranică, în viaţa dificilă 
a poporului de rând”38.

O altă problemă delicată şi discutată este relaţia dintre creştinismul popular 
şi tradiţiile etnografice ori folclorice. Se includ ele creştinismului, religiozităţii 
populare? Da, după păreri autorizate, dar doar de o manieră parţială şi anume acele 

30 Philippe Ariès, op.cit., p. 227-228.

31 Ibidem, p. 229-230.

32 Ibidem, p. 240.

33 Daniel Barbu, op.cit., p. 35.

34 Benoit Garnot, op.cit., p. 121.

35 Ibidem, p. 123.

36 Raoul Manselli, La religion populaire au Moyen Age. Problemes de methodes et d’histoire, 
1975, p. 16.

37 Ibidem, p. 17.

38 Ibidem, p. 18.
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componente ale sale ce aparţin sferei religioase. O formulă magică, un gest, un rit 
devin elemente ale religiei populare, „în momentul în care într-un fel sau pentru o 
raţiune oarecare, ele primesc conotaţii religioase”39. 

În acelaşi timp, încă în antichitate Tacitus remarca afinităţile dintre femeie 
şi magie40. S-a remarcat de mult timp că „Solidaritatea mistică între rodnicia 
câmpului şi capacitatea creaturală a femeii este una din intuiţiile fundamentale 
ale conştinţei agricole”41: cu ocazia Rusaliilor, fetele cu statut de fete de măritat – 
stabilit şi consolidat ritual anterior, de pildă, în Bihor, la sărbătoarea Paştilor, prin 
ritualul „prinderii suratelor” (practicat încă în a doua jumătate a veacului XX) – îşi 
reafirmau acest statut social, prin dreptul (privilegiul) de a interveni ceremonial 
în favoarea grupului, confruntat cu incertitudinea viitoarei recolte: o recoltă bună 
însemna consacrarea stării de normalitate, asigurarea „sudurii” în bune condiţii; 
una proastă trimitea inevitabil comunitatea în impas; ele aveau posibilitatea să 
asigure acel plus necesar pentru a înclina balanţa spre normal prin punerea la 
dispoziţia lanurilor cu grâu a preaplinului forţei fecundante a fetelor de măritat 
într-un moment în care se forma bobul în spic şi el trebuia să „lege”; ajutat într-un 
moment de cumpănă al dramei sale anuale, grâul punea la dispoziţia tinerelor aflate 
în faţa celui mai important examen social, cel al căsătoriei, propria energie benefică, 
cea înmagazinată în boabele care au legat, care trebuiau să ajute viitoarele tinere 
soţii să dea naştere copiilor sănătoşi, una din cele mai importante atribuţii puse pe 
seama lor de comunitate. Neindeplinirea ei atrăgea, cum s-a remarcat, sancţionarea 
socială severă, prezentă în pictura bisericiească prin imaginea femeii care nu face 
prunci aliniată pentru a fi trasă cu forţa spre iad, în vreme ce serpi îi sug sânii. 
Ea este păcătoasă prin definiţie, vinovată în faţa lui Dumnezeu pentru conspiraţii 
satanice, ca atare repartizată pedepselor infernale42.

Obiectul ritual este o cunună împletită din spice de grâu, asemănătoare cu cea 
a cununii de seceriş, obiceiul agrar consacrat la noi ca şi în alte spaţii asigurării 
transmiterii simbolice a fertilităţii către un nou ciclu agricol. Cununa de seceriş 
se împletea din ultimile spice de grâu, investite cu forţa de a conserva spiritul 
grâului, ea reprezentând fertilitatea, mana ce nu trebuia să se epuizeze, transmisă 
simbolic pentru un nou ciclu agrar. Pe drumul spre casa gazdei era purtată pe cap 
de o fată – numită pe unele locuri „mireasa grâului43” – ori dusă în mână de două 
fete însoţite de alaiul secerătorilor44; oamenii prin faţa caselor treceau udau alaiul 
cu apă, imersiunea în apă având semnificaţia „regresiunii în preformal, regenerarea 

39 Ibidem, p. 36-37.

40 Wolfgang Behringer, op.cit., p. 67.

41 Mircea Eliade, op.cit., p. 192.

42 Barbu Ştefănescu, Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual, Editura Universităţii din Oradea, 
2004, p. 437-438.

43 Florea Florescu, „Ceremonia agrară a cununii în Munţii Apuseni”, în Sociologie rmânească, 
anul IV, nr. 4-6, 1939, p. 286.

44 Iulian Chivu, Cultul grâului şi al pâinii la români, Editura Minerva, Bucureşti, 1997, p. 22.
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totală, noua naştere” cu energie vitală sporită, ce trebuia să se producă şi în anul 
viitor, apa devinind simbol al „vieţii fără de moarte („apa vie”). „Bogată în germeni, 
ea fecundează pământul, animalele, femeia”, încă din preistorie ansamblul Apă-
Lună-Femeie fiind intuit ca un circuit anthropo-cosmic al fecundităţii45, apa având 
alături de semnificaţia sa pluvială şi una seminală46. La casa gazdei, secerătorii erau 
răsplătiţi cu o masă, cu joc. Cununa se păstra până anul viitor când boabele sale se 
amestecau în sămânţă pentru a transmite fertilitatea noului ciclu agrar47.

Cununa de Rusalii poate fi numită „cununa dinaintea cununii”, până la un punct 
cu aceleaşi semnificaţii, ale fertilităţii şi fecundităţii, ale legăturii cu morţii. Ea 
are şi valenţele unui sacrificiu în avans48, pentru ca, după principiul reciprocităţii 
al teoriei darurilor, Dumnezeu să garanteze viitoarea recoltă ca şi fecunditatea 
fetelor de măritat. În general, secerişul ca punct culminant al „dramei agricole” 
trebuia pregătit ritual; în Ţara Oltului, până la Precup, – sărbătoarea simbolică de 
începere a seceratului –, sătenii participaseră la trei slujbe pentru sfiinţirea roadelor 
şi împletiseră de trei ori „cununi de holdă verde”, puse pe crucile de hotare: la Sfântu 
Gheorghe întâi, când grâul era de-o şchioapă, se făcea maslu cu şapte preoţi la o 
cruce în hotar49, a doua oară la Ispas, când holda avea spic, a treia oară la Rusalii, 
sau cu o săptămână înainte de seceriş”50. 

Şi cununa de seceriş şi cea de Rusalii sunt purtate de fete, una spre casa gazdei 
clăcii de secerat, cealaltă spre Biserică. Una consacră certitudinea recoltei care 
trebuie să se regăsească şi în următorul ciclu agricol, cealaltă, cea de Rusalii, era 
menită să contribuie la realizarea certitudinii recoltei într-un moment de mare 
incertitudine. Cununa de seceriş este simbol al reuşitei anului agricol, cea de Rusalii 
este simbolul nevoii concentrării fluxurilor de energie pozitivă convergente pentru 
a asigura în dublu sens fertilitatea şi fecunditatea care pentru a fi direcţionate corect 
au nevoie de intervenţia Atotputernicului, cerută cu ocazia slujbei ţinută în Biserică. 
Din obiceiul cununii de Rusalii lipseşte „veselia apotropaică”, obligatorie pe tot 
parcursul ritualului cununii de seceriş, în schimb rămâne valabil ritul de control 
al participării la cunună a întregii comunităţi51.

Cununa de Rusalii nu este solidară doar cu cea de seceriş, ci şi cu cea de mireasă 
(cununa de Rusalii devine substitut şi al celei de mireasă, ajutând-o pe fata care o 
poartă să se realizeze social prin căsătorie), cu cea de Sânziene, ori cu colacul şi el 
în formă cunună dat în numeroase zone colindătorilor. 

45 Mircea Eliade, op.cit., p. 125-126.

46 Ibidem, p. 192.

47 Maria Bocşe, „Grâul – finalitate şi simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea 
Barcăului”, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX, 1977, p. 271.

48 Iulian Chivu, op.cit., p. 90.

49 Ştefania Cristescu-Golopenţia, op.cit., p. 89.

50 Iulian Chivu, op.cit., p. 93.

51 Ibidem, p. 94.
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Faptul că acest ritual avea loc în spaţiul sacru al Bisericii, nu are nimic insolit: 
cultul păgân al grâului şi pâinii era de multă vreme valorificat de creştinism, era 
menit să asigure eficacitatea acestor măsuri spirituale prin punerea lor sub puterea 
directă, benefică, de influenţare a lui Dumnezeu, chemat să răspundă darurilor 
simbolice aduse în lăcaşul său printr-un contra-dar ce presupunea reafirmarea 
principiului fertilităţii şi fecundităţii în comunitate, manifestat într-o recoltă 
liniştitoare. Biserica oferea condiţiile cele mai propice pentru desfăşurarea ritualului: 
spaţiu sacru, timp sacru, cel al sărbătorii, operator al sacrului. Astăzi nu mai există 
dubii asupra originii necreştine ori precreştine a multora dintre credinţele ţărăneşti, 
dintre care Biserica a fost nevoită să absorbă, selectiv, rituri magice, „de îmbunare 
a naturii şi spiritelor, practici animiste şi forme de magie simpatetică”52, iar preotul 
însuşi nevoit să participe la punerea lor în practică, gest perceput de enoriaşi „ca 
pe una dintre manifestările funcţiei sale sacre” şi care făcea ataşamentul oamenilor 
faţă de biserică mai profund, ea devenind pentru comunitatea rurală „inima” ei53. 

Biserica şi-a asumat de la început rolul de a participa prin practici specifice – 
slujbele de pomenire – la întreţinerea memoriei morţilor, a strămoşilor, acreditaţi cu 
puterea de a influenţa viitoarea recoltă. Toate marile sărbători au secvenţe rituale 
legate de cultul morţilor. În acelaşi timp, asumându-le, le-a curăţat de excesele care 
intrau frecvent în contradicţie cu morala creştină. În diferite culturi agricole, riturile 
ce însoţeau momentul critic al încolţirii, erau însoţite de orgii rituale54, vocaţia 
orgiastică fiind o caracteristică antropologică a sărbătorii55, pe care Biserica s-a 
străduit să o elimine (din ritul pus în discuţie) ori să o tempereze (în cazul cununii 
de seceriş, redusă la o masă cu joc).

Cununa de Rusalii apare şi ca un gest de respect faţă de morţi, se încadrează 
arsenalului practicilor de liniştire a morţilor, mobilizate pentru asigurarea confortului 
psihic al celor vii56 dar şi de captare a energiilor lor pentru susţinerea viitoarei recolte. 
În spaţiul bisericii, cununile de spice împletite de fete la Rusalii se aşază pe suliţele 
praporilor, utilizaţi cel mai frecvent în ceremoniile mortuale. În afara spaţiului 
bisericii, se agăţau pe troiţele din hotar, monumente în acelaşi timp funerare dar şi 
cu rol apotropaic, acela de a creştina periferiile spaţiului familial, în permanenţă 
predispus asaltului unor forţe necreştine, malefice, între care şi cele ce-şi propuneau 
luarea manei câmpurilor.

Eficacitatea riturilor de manifestare a forţei vegetative – este sporită ca la orice 
ritual, de asigurarea unor condiţii de spaţiu şi timp. De aceea, în cazul ritualului 
sfinţirii cununilor de Rusalii, la spaţiul Bisericii trebuie să adăugăm timpul unei 
mari sărbători. La Rusalii este un momemnt critic al timpului anual, când începe o 

52 Giovanni Cherubini, op.cit., p. 125.

53 Ibidem, p. 126.

54 Mircea Eliade, op.cit., p. 206.

55 Ibidem, p. 209.

56 Daniel Barbu, op.cit., p. 122.
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nouă etapă decisivă pe linia regenerării vegetaţiei57, indus de posibilele consecinţe 
ale acţiunii Rusaliilor, (Ielelor ori „Cele Frumoase”, „Vântoasele”, „Dânsele”, „Cele 
nepomenite”, „Cele Sfinte”), fiinţe malefice ce pleacă în lume la jumătatea distanţei 
în timp dintre Paşti şi Rusalii58, „fete îmbrăcate în galben, fete ale câmpului, fete 
năluce, femei rele, femei sfinte, spirite rele, duhuri rele, duhuri necurate, duhuri 
nevăzute, fiinţe răufăcătoare” care „iau” pe cine nu le serbează ziua”; „femeia care 
lucrează atunci e luată de Rusalii sub formă de vârtejuri şi are stricăciuni şi pagube”, 
„înnebunesc pe cel ce lucrează”; „strâmbă pe oameni, mutându-le gura la ceafă”59, 
umblă noaptea prin văzduh, „toarnă argint viu prin puţuri şi fântâni”, „cine bea 
apă din putinile în care au aruncat argint viu, devine pocit de boale şi neputinţe”, 
„joacă pe pământ în câte un loc şi acolo se usucă iarba”; „schidolesc oamenii”60, 
a căror acţiune trebuia neutralizată prin acţiuni inverse. Trebuie să mai spunem 
că în paralel cu acestă practică preluată de Biserică, aveau loc acţiuni cu caracter 
apotropaic în afara ei, efectuate de ceata căluşarilor, ce se constituie în aceeaşi 
zi acreditată cu pornirea Rusaliilor în lume61, de a preveni dar şi de a înlătura 
consecinele negative ale acţiunii acestor fiinţe malefice feminine: cei „pociţi” de 
acestea nu pot fi vindecaţi decât prin dansul magic al căluşarilor, cu calităţi curative, 
terapeutice: „apără împotriva frigurilor, împotriva celor cauzate de „Cele sfinte, cele 
frumoase, zânele şi ielele”62, cei atinşi de acţiunea lor malefică „nu se pot vindeca 
decât la Rusalii, intrând în ceata căluşarilor, fără a putea pronunţa vreun cuvânt 
tot timpul cât durează jocul”63. Căluşarii au o putere magică mai largă decât cea 
dea apăra, de a vindeca: „Care din oameni joacă căluşarii pune la mijloc un bulgăre 
de sare şi puţin usturoi verde. Sarea se dă apoi la vite, ca să nu se îmbolnăvească 
şi să se prăsească, usturoiul se păstrează pentru oamenii bolnavi de friguri”; tot 
căluşarii „se roagă să dea Dumnezeu ploaie şi roade multe”; pentru eficacitatea 
demersului lor ritual, trebuie să respecte regula abstinenţei sexuale: „Se jură că 
în timpul căluşului nici unul nu se va atinge de vreo femeie. Au puterea de a 
vindeca anumite boale, sărind de mai multe ori peste bolnav cu steagul căluşului 
şi dându-i ustroi din cel ce poartă la brâu. Sătenii se cred obligaţi să-i primească 
pentru sănătatea şi belşugul acelei case”64. Biserica a venit şi a contrabalansat aceste 
credinţe, asumându-şi, creştinându-le, cât a putut, opunându-le pe cele acceptate 
de ea celorlalte: fermecătoarelor, rusaliilor, biserica le opune acţiunea benefică, 

57 Mircea Eliade, op.cit., p. 189.

58 Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1976 (în continuare: Adrian Fochi, Datini şi eresuri...), p. 327.

59 Ibidem, p. 258-259.

60 Ibidem, p. 61-62.

61 Ibidem, p. 327.

62 Ibidem, p. 40.

63 Ibidem, p. 60.

64 Ibidem, p. 50.
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licită, a forţei fertilizatoare şi fecundante a fetelor şi a grâului, forţa atotputernică 
a lui Dumnezeu cel care nu va mai lăsa să se manifeste alte forţe spirituale dirijate 
de Satana, cel aflat şi el sub puterea lui Dumnezeu dar care, pentru a pedepsi 
păcatele oamenilor este lăsat să se manifeste. Biserica a avut în permanenţă tentaţia 
de a controla prin puterea sa spirituală şi rolul ei social comunităţile autonome în 
cultura lor tradiţională; a făcut aceasta prin libertate lăsată manifestărilor magice, 
prin însuşirea şi adaptarea unora la exigenţele cultului creştin, pentru a le controla, 
pentru a le scoate din puterea reală sau potenţială a Diavolului; lumea feminină, 
mai cu seamă, mai dispusă să fie agent satanic, trebuie controlată în intimitatea ei; 
ritualurile feminine sunt aduse în spaţiul Bisericii, fie că este vorba de prinderea 
suratelor ori de cununa de Rusalii; oricum unele, mai ales cu tentă sexuală, scapă 
oricărui control al preoţilor. Biserica a reuşit în timp să aducă în momente rituale 
importante de partea sa ceata de feciori; acum aduce de aceeaşi parte a baricadei 
şi ansamblul fetelor, sacru controlat de acestea, mai complex, mai enigmatic, mai 
predispus spre malefic. Preoţii au dat gir, prin prezenţa lor, şi altor practici magice, 
de pildă, la trasul brazdei rituale pentru a apăra satul de ciumă sau alte nenorociri, 
în unele locuri, în spatele plugului, mergea preotul care stropea brazda65 etc.

Pe de altă parte, obiceiul cununei de Rusalii este încadrabil şirului mare al 
obiceiurile calendaristice şi cele din ciclul familial care vizează grâul ori au în 
componenţa lor grâul, grâul „rege” al civilizaţiei europene66, „personaj complicat”67, 
care are un neajuns de neiertat: are un randament slab, îşi hrăneşte rău lumea68, este 
o plantă tiranică69, de unde nevoia de a fi stimulat ritual. În sărbătorile de peste an, 
grâul şi pâinea au menirea de a asigura legătura cu noua recoltă ori de a întreţine 
cultul strămoşilor70, funcţie pe care şi-o asumă la înmormântare, pe când la naştere, 
la nuntă au în principal rosturi augurale71. Boabele din cunună se pun în sămânţa 
viitorului an, se folosesc la descântat pentru întors mana grâului, sunt ţinute în 
sân de femeile gravide pentru a naşte mai uşor72. La arat-semănat ritualurile sunt 
asumate de bărbat, ulterior, riturile de fertilitate şi apotropaice legate de creşterea 
plantelor, inclusiv la „legat” bobul, ca şi cele cu rost apotropaic – de apărare de 
grindină, de secetă etc. –, de femei. La Rusalii, grâul, semănat, apărat de diverse 
pericole care l-au pândit, este pe punctul să rodească, „să lege”, să facă bob, sau 

65 Ibidem, p. 137.

66 Cornelia Belcin Pleşca, „Civilizaţia grâului în evul mediu românesc – tehnici şi simboluri”, 
în Revista de Etnografie şi Folclor, tom. 38, 1993, nr. 5, p. 287.

67 Fernand Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme (XV-e–XVIII-e siecles), tome I-er, 
Librairie Armand Colin, 1967, p. 81.

68 Ibidem, p. 89.

69 Ibidem, p. 108.

70 Iulian Chivu, op.cit., p. 71.

71 Ibidem, p. 74.

72 Ibidem, p. 95.
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să nu lege, să nu facă bob; în acest moment de cumpănă are nevoie de energii 
suplimentare, de ordin spiritual, pentru a-l determina să adopte prima variantă; ori 
acestea le putea primi prin Biserică, de la operatorul sacrului care este preotul, de la 
alţi agenţi rituali care apar în ceremonial – fetele de măritat, simbol al potenţialului 
de fecunditate şi fertilitate maximă, cununa, simbol al anului agricol, al transmiterii 
principiului fertilităţii de la un ciclu la altul, praporele, simbol şi al legăturii cu 
morţii – sărbătoarea poartă numele sărbătorii păgâne (romane) Rosalia, a pomenirii 
morţilor73 –, acreditaţi cu potenţial mare de a sprijini noua recoltă. În multe sate 
bihoene, în aceeaşi zi se sfiinţesc holdele, într- o procesiune la care participă toţi 
cei prezenţi la Biserică.

Înainte de a fi actanţi ai ceremonialului de Rusalii la care facem referire, fetele 
de măritat avuseseră un rol important, inclusiv în planul riturilor de fertilitate, al 
legăturilor cu morţii, la Paşte, când, în prima sau a doua zi, se organiza în satele din 
zona Beiuşului obiceiul numit „Lioara”, sau „prinderea suratelor”; ceremonia începea 
în cimitir printr-un ceremonial în care fetele care ieşeau acum pentru prima dată în 
lume cu haide de „fată mare” îşi prindeau, în prezenţa întregii comunităţi, printr-
un legământ ceremonial, „surate”, surori rituale, cu scopul de a se într-ajutora mai 
ales în preparativele legate de căsătorie74; faptul că aceste ceremonii erau publice, 
colective şi aveau loc în cimitir, conduce la invocarea legăturilor cu morţii iar 
plecarea în procesiune pe uliţele satului avea rol ingrator în cadrul comunităţii viilor. 

Practicarea riturilor de fertilitate puneau femeia în legătură cu Pământul, „pântecul 
matern din care s-au născut oamenii, caracterizat prin „neistovita lui capacitate 
de rodire”, tot ce se naşte din el fiind înzestrat cu viaţă, tot ceea ce se întoarce la 
el redobândeşte viaţă”; „pământul aproape că nu cunoaşte odihnă, destinul lui e să 
zămislească necontenit, să dea formă şi viaţă celor ce se întorc la el sterpe şi inerte”. 
„Orice manifestare biologică are loc datorită fecundităţii pământului; orice formă naşte 
din el vie şi se întoarce în el când şi-a istovit partea de viaţă care i se cuvenea. Se întoarce 
să renască; dar înainte de asta, ca să se odihnească, să se purifice, să se regenereze...”75. 

Apare deci ca firească „Solidaritatea dintre fecunditatea pământului şi fecundi-
tatea femeii”, „omologarea femeii cu brazda lucrată”, a phalusului cu plugul, a 
muncii agricole (arat-semănat) cu actul generator ca una din trăsăturile esenţiale ale 
societăţilor agricole76. Solidară cu celelalte centre ale fecundităţii cosmice – pământul 
şi luna – femeia a dobândit prestigiul de a putea influenţa ori distribui fertilitatea 
ce s-a păstrat şi după ce agricultura a devenit o tehnică masculină, ce stă la baza 
numărului mare de ritualuri şi credinţe ale ceremoniilor agrare77. Mai ales primăvara, 

73 Vasile Golban, Dimensiunea etico-estetică a sărbătorii, Casa de Editură Panteon, Iaşi, 
1995, p. 72.

74 Dumitru Colţea, „Obiceiul «prinderii suratelor» în Cărăsău – Bihor”, în Zilele folclorului 
bihorean, Ediţia a IV-a, Oradea, 1974, p. 147-153.

75 Mircea Eliade, op.cit., p. 144-150.

76 Ibidem, p. 151.

77 Ibidem, p. 152.
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ca timp al reînnoirii vieţii universale, este puternic încadrată ritual, menite să susţină 
regenerarea vieţii, inclusiv cea umană, prin participarea la reînvierea vegeraţiei78. 

Femeile, în general, îndeplineau rosturi apotropaice dacă respectau o serie de 
interdicţii, în perioada de dezvoltare şi coacere a grâului, nu puteau toarce, spăla, 
coase, în zilele unor sărbători necanonice, băbeşti, precum Ghermanul ce se ţinea 
în săptămâna a doua după Rusalii, uneori pe 12 martie, alteori pe 12 mai ori în 
miercurea a patra după Paşti „ca să nu bată piatra”, „pentru rodirea câmpului şi 
ferirea pomilor de viermii din pământ”, „să nu mânce viermii sămănăturile şi vitele”, 
„să nu le moară boii”79, Marina (17 iunie), serbată pentru a-şi feri semănăturile şi 
casele de foc, trănet sau piatră, de lupi şi urşi, de epilepsie, de poceală, de boală de 
femeile care postesc o săptămânî înainte, iar în ziua Marinei „femeile nu lucrează 
nuimic, nu se toarce, nu se cerne, nu taie, nu umblă cu foarfecele”80, Foca, Pălia, 
Pantelimin, Lunea lupilor, Marţea între tunuri, Joia verde, toate situate în perioada 
dintre echinocţiul de primăvară şi solstiţiul de vară, „ca să nu bată piatra şi să se 
pălească holdele”81; se ţin joile dintre Paşti şi Rusalii, pentru a fi apăraţi de „de 
grindină, de tot felul de pagube, de felurite primejdii, de nenorociri, de răutăţi, 
stricăciuni, vremuri grele, ploi mari, brumă, secetă, mană, trăznet, foc, boli, pentru 
a nu fi luaţi de Rusalii, de iele, de boli de vite, fiare, lăcuste, gândaci, viermi; pentru 
a avea „rod în semănături”, „pentru încolţirea roadelor”, pentru ploaie82; tot femeile 
erau angajate în neutralizarea acţiunilor de luare a manei, presupuse a fi practicate 
de unele dintre ele goale83, care adunau înainte de ivirea zorilor roua de pe spice 
şi o aruncau pe holdele lor, ori de drumeţi şi păstorii care treceau cu turmele prin 
sat, fapt pentru care „pe la trecători, pe sub punţi, se punea câte o legătură, petec cu 
tărâţe de grâu nou, amestecate cu usturoi şi sare”. În acelaşi scop, la Sîngeorz, erau 
stropiţi toţi trecătorii cu apă, „ca să nu ducă ploile de peste sat şi mana câmpului”84. 
Unul din riturile de fertilitate cu mare remaneţă în timp este cel numit Paparuda 
(Dodoloaia în Bihor) ce se practica primăvara şi vara – se mai practică şi astăzi – când 
era secetă dar avea şi date fixe, a treia sau a patra joie după Paşti: o fată de până la 
10 ani, îmbrăcată în verdeaţă, însoţită de 5-6 copii, este plimbată în alai prin sat, 
intonând versuri: „Paparudă, rudă/, Vino de ne udă/, Cu găleata, leata/, Peste toată 
ceata/, Cu găleata plină/, Ploile să vină...”, jucând pe la case, unde era udată cu 
apă; alteori paparudele erau cele care stropeau cu apă pe trecători, mai ales femeile 
însărcinate; sătenii le dăruiau bani, ouă, grâu etc.85

78 Ibidem, p. 181.

79 Adrian Fochi, Datini şi eresuri..., p. 132.

80 Ibidem, p. 190.

81 Maria Bocşe, op.cit., p. 269.

82 Adrian Fochi, Datini şi eresuri..., p. 175-176.

83 Iulian Chivu, op.cit., p. 19.

84 Maria Bocşe, op.cit., p. 269-270.

85 Fochi, Datini şi eresuri..., p. 222-225.
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Nu doar vegetaţia este stimulată de om ritual, fiind valabilă şi reciproca, fecun-
ditatea oamenilor fiind stimulată de renaşterea vegetativă, circuitul închis al 
substanţei vitale „care irumpe în toate nivelurile cosmice dar care poate fi făcută 
să se concentreze sau să se proiecteze în anumiţi centri (femeie, vegetaţie, animale), 
după nevoile omului”86. 

În acest sens, femeia ca beneficiară a calităţilor magice ale grâului - grâul, ca 
şi pâinea, fiind investit cu un potenţial exclusiv benign, care se poate răsfrânge 
şi asupra persoanei care poartă în acest scop în permanenţă asupra sa un bob de 
grâu sau o bucată de pâine - şi în general a riturilor agrare, apare şi în alte multe 
situaţii: în noaptea de Anul Nou, fetele îşi puneau la căpătâi o bucată de pâine din 
grâu nou pentru a-şi visa ursitul; la nuntă se punea „chită”, mănunchi de grâu, la 
steagul ţovarului, peste miri se arunca grâu, iar miresei i se dădea să guste „din colac 
de grâu mănos, să facă un prunc frumos”; la intrarea miresei în curtea mirelui, se 
punea un blid de grâu în ogradă, care, după ce era înconjurat de trei ori de nuntaşi, 
era aruncat peste casă, „pentru a aduce noroc şi spor în toate”; hainele miresei 
erau ornamentate cu motive precum „spicul”, „bobul”, „pana spicului”; era bine ca 
femeia însărcinată să poarte în sân boabe din cununa de seceriş, iar în scutecele 
noului născut să pună, alături de usturoi, fire de slăbănog, zburătoare, boabe de 
grâu87. S-a practicat apoi, obiceiul „făcutului de mărit” cu ajutorul unui colac din 
grâu nou, din aluat nedospit în care s-au amestecat câteva boabe din cununa de 
seceriş, consumat de fetele care se supun ritualului înmuiat cu apă ţinută în gură, 
după răsăritul stelelor88. Sunt şi alte substanţe cu valenţe magice care, incluse unor 
rituri de fertilitate, influenţează şi viaţa propriu-zisă a celor care le practică: fără 
îndoială, udatul practicat la Sângeorz în satele transilvănene este rit agrar, dar are 
şi semnificaţii colaterale: feciorii udă fetele pentru a fi sănătoase şi harnice, să fie 
fertile, calităţi cerute obişnuit viitoarelor soţii89. 

Dacă pentru riturile de fertilitate ce urmează semănatului, femeii îi revine rolul 
ritual principal, momentul semănatului fusese unul dominat de bărbat solidarizat 
cu seminţele care fecundează câmpul reprezentat de femeie90, în spaţiul nostru, 
purtător al forţei fecundante a seminţei91, cel care în ziua în care ieşea la arat trebuia 
să îmbrace haine noi, purtând la pălărie „ciucure de diochi”, din lână roşie sau 
mărgele, în care se ascundeau usturoi, hodolean, „plante în măsură să îndepărteze 
vrăjile ce ar fi putut fura mana câmpului” şi mânând vitele peste un „lanţ încopciat” 

86 Mircea Eliade, op.cit., p. 185.

87 Maria Bocşe, op.cit., p. 275-276.

88 Maria Bocşe-Călugăru, „Obiceiuri agrare pe valea Crişului Negru (subzona Tinca)”, în 
Zilele folclorului bihorean, Ediţia a IV-a, Oradea, 1974, p. 109.

89 Nicolae Bot, „Obiceiuri agrare şi pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-
Mare)”, în Satu Mare. Studii şi comunicări, IV, 1980, p. 334.

90 Mircea Eliade, op.cit., p. 193.

91 În alte spaţii europene, femeii îi revin sarcini rituale în acest sens (Iulian Chivu, op.cit., 
p. 46).
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– ca să fie încleştată gura fiarelor în sezonul care începea, având legat între coarne 
colac de grâu dar şi o năftamă în care erau înnodate trei boabe de grâu, 5 fire de 
hodolean, 3 mlădiţe de leuştean şi 7 rămurele de răscopască, ce trebuiau să asigure 
norocul, fertilitatea. La sfârşitul aratului în unele sate bihorene s-a păstrat până 
în a doua jumătate a secolului XX, un obicei asemănător „plugarului”, celebrarea 
celui dintâi care a terminat de arat, purtat pe tileguţa de la plug de-a lungul satului, 
stropit cu apă ”neîncepută”, luată în zori, pentru ca „Tăria cerului să se despice”/ 
Ploaie curată să pice/ Ş-odată s-aştearnă/ Pat bun pentru roadă”. 

Cel care ara, de obicei acelaşi care şi semăna, trebuia să fie curat la haine şi la 
trup, să se supună la o serie de interdicţii, între care abstinenţa sexuală, pentru ca 
puterea sa fecundantă şi fertilizatoare să se transmită pământului asimilat femeii 92, 
abstinenţa fiind peste tot o condiţie a stimulării culturilor93. De fapt, rituri anterioare 
erau menite să asigure eficacitatea semănatului; colindatul, atribut masculin, 
este asimilat semănatului ritual. Cu ocazia Crăciunului este consemnat pentru 
Transilvania un ritual asemănător petrecut în biserică: „la un semn al diacului, 
credincioşii aruncă toţi cu grăunţe de porumb aduse de ei, în sus, strigând „rod în 
cucuruz”, având aci exemplul unui alt rit agrar ce are ca loc de desfăşurare Biserica. 
Colacul, alt simbol al sărbătorii Crăciunului, prin forma sa duce spre simbolurile 
solare, ca şi cununa94; el este, în acelaşi timp, mesager consacrat al ţăranului spre 
orizontul lumii de dincolo, ofrandă în cultul morţilor dar şi important element ritual 
(la colinde, la cunună, la nuntă)”95. Petre Caraiman a sesizat similitudinile dintre 
colacul de Crăciun şi cel funebru, de unde caracterul de sărbătoare cu valenţe de cult 
al morţilor a Crăciunului, ceea ce nu anulează, ci dimpotrivă presupune funcţiile 
sale agrare, pentru că „Pentru mentalităţile arhaice, înhumarea morţilor favoriza 
reînvierea, prin analogie cu punerea semintelor în pământ pentru germinaţie”. 
Asocierea dintre colacul de Crăciun şi cununa de seceriş, vizează rolul comun de a 
transmite fertilitatea, mana, de pe un an pe altul. Colacul primit de colindătorii din 
Bihor, era „alduit”, ca şi în alte părţi ale Transilvaniei, în versuri care constituie ele 
însele o „cunună”, un cerc al ciclului anului agricol; colacul este simbolul împlinirii 
anului agricole, el trebuie multiplicat şi în anii care vin.

Pe de altă parte, depunerea unor ofrande (cununile puse pe prapuri) creştinate 
prin desfăşurarea ritului la Biserică, oficierea unei slujbe de sfiinţire, aşezarea 
lor în lăcaşul sfânt pentru un an de zile – cele de seceriş se ţin acasă, în ele 
intersectatea cu biserica nu se face ceremonial, legătura fiind asigurată doar de 
faptul că în satele transilvănene clăcile ce se încheiau cu împletirea unei cununi 
de seceriş se făceau în primul rând la preoţi –, se face pentru sufletele morţilor 

92 Maria Bocşe-Călugăru, op.cit., p. 101-102.

93 Iulian Chivu, op.cit., p. 18.

94 Nicolae Bot, „Funcţiile agrare ale colindatului”, în Anuarul Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei, IX, 1977, p. 314-316.

95 Iulian Chivu, op.cit., p. 62.
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cu conotaţii agricole evidente. Eliade remarca faptul că „agricultura – ca tehnică 
profană şi ca formă de cult – se întâlneşte pe două planuri distincte cu lumea 
morţii”; mai întâi în solidaritatea în pământ dintre morţi şi sămânţa; apoi, prin 
faptul că morţii sunt atraşi de misterul renaşterii, al fecundităţii şi fertilităţii 
promovate de agricultură: „Ca şi grăunţele îngropate în matricea telurică, morţii 
aşteaptă revenirea lor la viaţă sub o nouă formă”. Sufletele lor „însetate de prea-plin 
biologic”, ca o compensaţie a vacuitatăţii substanţei „îi înserează într-un curent 
impetuos de potenţă şi germeni de iminentă manifestare”96, ce poate fi canalizat 
ritual pe direcţia sprijinirii încolţirii seminţei ca şi condiţie iniţială a recoltei. 
Germenii au nevoie să fie ajutaţi, întovărăşiţi în procesul lor de creştere de energii 
suplimentare care pot veni de la alte acte ale vieţii – de la fecunditatea femeii ce 
poate stimula fecunditatea câmpului, la rândul ei bogăţia vegetaţiei ajută femeia 
să rodească ori din colaborarea morţilor care sprijinind atât fecunditatea câmpului 
cât şi a femeilor, aşteaptă, în compensaţie, de la ambele izvoare de fertiliitate, 
„energia şi substanţa care să-i reintegreze ciclului vital”97. 

Cununa de seceriş exprimă în egală măsură triumful anului agricol şi promisiunea 
de viitor pentru care trebuie canalizate toate energiile spirituale importante, inclusiv 
cele ale morţilor ce rămân, în gândirea populară, într-o permanentă legătură cu cei 
vii; comentând contribuţiile lui J.G. Fraser din acest punct de vedere, Paul Valery 
scria că: „Din Malaezia în Magadascar, din Nigeria în Columbia, fiecare popor se 
teme de morţii săi, îi hrăneşte, îi foloseşte, întreţine relaţii cu ei, le dă un rol pozitiv 
în viaţă, îi îndură ca pe nişte paraziţi, îi primeşte ca musafiri mai mult sau mai puţin 
doriţi, le atribuie nevoi, intenţii, puteri”98. Mai ales, persistă credinţa că şi morţii 
răspund la provocările ciclurilor naturii şi odată cu ele la cele agrare; pământul care 
se dezgheaţă, se încălzeşte, uşurând germinaţia, devine propice şi pentru o reluare 
a activităţii spirituale a sufletelor morţilor, „amorţite”, „îngheţate” în timpul iernii, 
care revendică un nou drept la viaţă, prin înviere; motivul Învierii, al renaşterii 
naturii şi a tot ceea ce se încorporează în Mama-Pământ este un motiv central al 
perioadei de „sudură”; renaşterea (învierea) vegetaţiei, înseamnă impunerea vieţii 
asupra morţii; sigur, învierea morţilor nu este de dorit înaintea Judecăţii de Apoi, 
chiar dacă ei revendică un loc la festinul vieţii, adesea în detrimentul celor vii; 
morţii sunt parteneri doriţi de vii doar dacă rămân în lumea lor, pe de altă parte 
fiecare viu realizează faptul că este un mort potenţial şi ar dori, desigur, să nu fie 
un mort deplin, să nu i se taie posibilitatea de a reveni, periodic şi licit, simbolic, 
printre cei vii.

Aşadar, în societăţile rurale tradiţionale care cred în jurisdicţia morţilor asupra 
seminţei îngropată în pământ99, morţii sunt acreditaţi cu puterea de a interveni în 

96 Mircea Eliade, op.cit., p. 203-204.

97 Ibidem, p. 206.

98 Jean Delumeau, Frica în Occident ..., vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 140

99 Mircea Eliade, op.cit., p. 204.
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existenţa celor vii, fie malefic, ceea ce trebuie împiedecat cu orice preţ, fie benefic, 
fie să se manifeste neutru, prin rituri repetate de reverenţă pentru morţi, – „strămoşii 
trebuie să aibă partea lor la toate marile evenimente ale vieţii,... precum şi la marile 
sărbători de peste an”100- cele mai frecvente fiind amintirea lor însoţită de momente 
de comensualitate, sub forma ospăţului colectiv, indispensabil atât la sărbătorile 
agricole, cât şi la comemorarea morţilor, uneori prin simularea unor mese comune 
într-o comuniune a viilor cu morţii, puse chiar pe mormânt, „pentru ca defunctul să 
se înfrupte de prea-plinul vital dezlănţuit”101, cum se proceda în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea la Paştile Blajinilor, când „se duc la cimitir femeile cu mâncăruri 
şi băuturi, de se împărţesc pentru morţi, ca să mănânce şi să bea şi ei”102 sau cum 
se procedează uneori până astăzi în anumite sate din vestul României (de pildă 
în zona Beiuşului, la Dumineca Tomii, „la Droscele”,cum spun localnicii). Marco 
Bandini înregistra pentru Moldova, mijlocului secolului XVII, credinţa că în Joia 
Mare, sufletele morţilor obişnuiesc să se întoarcă la ai lor pentru hrană, din care 
cauză, în zori de zi, tatăl sau mama familiei face un foc înaintea casei sale, pune 
lângă el un scăunel acoperit cu o pânză curată, pune pe el pâine şi altă mâncare, 
băutură, „pentru ca părinţii, străbunii şi străbunele să-şi întremeze sufletul”103, 
practica fiind consemnată şi de ancheta întreprinsă de Nicolae Densuţianu, la finele 
secolului al XIX-lea: în noaptea de Joi Mari „se fac focuri cu scopul de a se încălzi 
morţii”... Lângă foc se pun oale cu apă şi un scaun, zicând că morţii şed la foc pentru 
a se încălzi şi pentru a bea apă din oale”; tot „de joimari se fac focuri la morminte, 
spre a se încălzi şi morţii”104. Ori cum se proceda în Franţa la Sărbătoarea Tuturor 
Sfinţilor, când se puneau „mese colective pe mormânt, în cadrul unui veritabil rit 
de comuniune cu dispăruţii”105. Etnologii au remarcat în acelaşi timp caracterul de 
ofrandă a meselor de la marile sărbători, cât şi caracterul lor de rituri de fertilitate106. 

Obiceiul cununii de Rusalii se înscrie, apoi, într-o serie lungă de rituri de 
fertilitate, de stimulare a vegetaţiei ori cu scopuri apotropaice derulate de-alungul 
unui sezon agricol dar mai ales în perioadele critice ale timpului anual, echinocţiile 
şi solstiţiile, perioade de cumpănă ce marchează timpul unei recolte, marcate prin 
rituri agrare: la Crăciun, colindatul şi „alduitul colacului”, cel din urmă având 
„forţa unui descântec, a unei invocaţii pentru stimularea rodului, a fertilităţii, în 
anul viitor”107, la Anul Nou, prin obiceiuri prin care se dezlega anul şi rodul, prin 
Pluguşor; tinerii umblau pe uliţă colindând, iar vacarmul pe care-l făceau cu bice, 

100 Iulian Chivu, op.cit., p. 86.

101 Mircea Eliade, op.cit., p. 204.

102 Adrian Fochi, Datini şi eresuri..., p. 23.

103 Cornelia Belcin Pleşca, op.cit., p. 484.

104 Adrian Fochi, Datini şi eresuri..., p. 181.

105 Robert Muchembled, Societé et mentalités dans la France moderne..., p. 53.

106 Cornelia Belcin Pleşca, op.cit., p. 286.

107 Maria Bocşe, op.cit., p. 263
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buciume sau oale, avea drept scop înlăturarea forţelor malefice, seceta, tăciunele 
grâului, insectele şi animalele dăunătoare, în anul care urma; la Bobotează, avea 
loc alduitul casei: câte 4-5 băieţi „curaţi”, sub 14 ani, înconjurau casele, ocoalele, 
grajdiurile sau holdele sunând din „ţangalauă” (clopoţei) şi talăngi, rostind în versuri 
finalitatea ritualului: „Chiraleisă/ Spic de grâu până-n brîu /Roadă bună, mană-n 
grîu”108; la Crăciun, Anul Nou, Sfântul Gheorghe, Paşti se practica ritul pomului 
sterp, de obicei cu implicarea femeii: „Femeia se duce la pom şi-l îmbrăţişează, iar 
bărbatul se duce în urmă cu un topor şi zice către pomul sterp: Ei, pomule, de ce 
astă vară nu mi-ai făcut fructe? Te tai de-acum, te pun pe foc”. Iar femeia se face că-l 
apără pe pom, şi-l roagă pe bărbat să-l mai lase un an. Iar bărbatul dă cu toporul în 
coaja copacului, zicând necontenit: „Te tai, te tai! Femeia se face că-l apără până 
ce, în fine, îl înduplecă să-l ierte. Apoi femeia zice către pom: „Vezi pomule, te-am 
scos acum dar la anul să faci fructe multe, multe că eu nu te-oi mai scoate”; alteori, 
femeia îmbrăţişează pomul cu mâinile pline de aluat109; Sfântul Trifon sau Triful 
cum este numit popular, sărbătorit la1 februarie, este acreditat cu puterea de a „lega 
gurile gadinilor”. La această sărbătoare „Poporenii aduc la biserică sămânţă de fiecare 
fel. Sămânţa se stropeşte şi se ia înapoi”110; la Mucenici, sărbătoare considerată 
„cap de primăvară” (9 martie): „fac focuri dinaintea casei, iar femeile ocolesc de 
jur împrejur cu cenuşă, sub cuvânt ca să fie apărată de şerpi”; „se fac focuri mari 
afară la câmp peste care sar şi cu care afumă vitele”; „se face un cuptor de colaci 
şi-i frânge între coarnele plugului, rugându-se pentru belşug”; „femeile fac moşi pe 
care-i numesc „bradoşi”, imitând o figură omnească, se ung cu miere şi se împart 
la vecini”, „se duc colaci la biserică şi se face pomenirea morţilor, dându-le oale 
noi cu lapte dulce şi flori legate de mănuşa oalelor”; „unii bătrâni pun colaci prin 
coarnele boilor, când se duc la plug”; „Copii ies la soare şi bat cu beţele în pământ, 
zicând: „Intră ger şi ieşi căldură/ Să se facă vremea bună/ Pe la noi pe bătătură”; „se 
dă cu muchia toporului în pământ, zicând că îngroapă gerul şi scot căldura”111. În 
zona Barcăului, la 23 martie, echinocţiul de primăvară, fetele puneau grâu în blide 
cu apă, invocând ploile şi fertilitatea: „cum creşte grâul de verde şi sănătos în blidul 
meu, aşa să fie în holdă de frumos”112; tot în perioada echinocţiului se aprindeau 
– se mai aprind şi astăzi - ruguri la marginea satului, cu rol apotropaic, în legătură 
cu sufletele morţilor ce se puteau transforma în strigoi. În unele zone, „La Florii, 
fetele se strâng la o casă, îşi pun inelele sau cerceii într-o căldare cu apă şi inelul 
care este scos de trei ori, acea fată rămâne goghie. A doua zi din Paşte fiecare fată 
se duce cu colaci la goghie şi ea le pune masa”, în altele „În dumineca Floriilor, 
se adună flăcăii şi fetele la verdeaţă. Fetele îşi pun inelele într-o cofiţă. Apoi, una 

108 Ibidem, p. 267.

109 Adrian Fochi, Datini şi eresuri.., p. 239.

110 Ibidem, p. 325.

111 Ibidem, p. 211-214.

112 Maria Bocşe, op.cit., p. 268.
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scoate un inel. Cea a cărui inel a fost scos, se numeşte ghoghia cea mare şi trebuie 
să dea o masă a doua zi de Paşti, cu contribuţia tuturor fetelor însă” etc.113 

La 23 aprilie, la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, „apărătorul ţarinilor şi al 
vitelor”114, tinerii se udau între ei, ca să fie an cu noroc şi cu ploi bune, se aducea şi se 
punea pe prag glie cu iarbă verde, se punea – se mai pune - ramură verde în poartă, cu 
rosturi fertilizatoare ori se puneau spini la uşile poieţilor, la poarta gospodăriei etc., 
cu rosturi apotropaice, de a proteja oamenii şi gospodăria de acţiunile vătămătoare 
ale strigoilor şi duhurilor rele115. În noaptea de Sfântul Gheorghe, „femeile merg prin 
grâne înainte de răsăritul soarelui şi adună roaua cu care spală pe cei suferinzi de 
vreo boală oarecare”; „se tăvălesc în pielea goală prin iarbă sau semănături, spre a 
fi sănătoşi tot anul”, „alte femei umblă în pielea goală prin fânaţe, ca să nu le mai 
urască bărbaţii”; „noaptea... se suflă în buciume, în ţevile cazanelor, se bat tobe, căci 
se crede că unele femei rele iau laptele vacilor”; „unele femei, care ştiu farmece... 
leagă nişte trenţe de amândouă picioarele lor şi umblă pe câmp, prin iarbă, adunând 
rouă, pe care apoi o strâng într-un vas şi o dau vitelor cu lapte să o bea...”; „unele 
femei umblă noaptea goale, cu un săculeţ gol legat de picior, ca să ia mana la vaci 
şi semănături”116. O grijă deosebită este acordată în această noapte vitelor care sunt 
păscute în holdele cu grâu, sau pe roua nescuturată pentru a fi mănoase, câmpurile 
împrumutând vitelor din fertilitatea lor; „În noaptea spre Sf. Ghorghe, oamenii care 
au vaci cu viţel, le leagă cu o funie, le ung cu usturoi la uger, şi le închid într-un 
coşar, spre a nu le lua mana de către femeile fermecătoare”; „femeile ung cu usturoi 
porţile şi staurele vitelor, iar ţăranii fac focuri şi cântă din buciume de tei, ca să 
nu se apropie fermecătoarele care iau mana vitelor”. „Fetele şi feciorii se scoală de 
dimineaţă, iau o oală nouă în mână, cu busuioc în ea şi se duc la gârlă, iau apă în 
oală de trei ori şi fac de dragoste”117. Sunt doar câteva spicuiri din noianul de date 
pe care cei care au răspuns la chestionarele lui Nicolae Densuşeanu le-au oferit vis 
a vis de semnificaţiile spirituale ale uneia din cele mai puternic încadrate ritual 
sărbători ale anului.

La Sânziene, 24 iunie, adică la solstiţiu de vară, se faceau cununi de sânziene, 
punându-se pe casă, la grajdiuri, la holde, „ca să atragă acţiunea forţelor benefice 
asupra rodului grâului”118. Cununa de sânziene şi ea împletită de fete, într-o cumpănă 
a timpului în care se adună plantele de leac, cele cu caracter curativ, apotropaic; în 
ciclul de vegetaţie al grâului este perioada de coacere a spicului, marcând drumul 
drept până la seceriş, ce trebuie curăţat de obstacole majore care să ducă la pierderi 

113 Adrian Fochi, Datini şi eresuri..., p. 133.

114 Ibidem, p. 282.

115 Virgiliu Florea, „O colecţie inedită de folclor din Hurezu Mare”, în Satu Mare. Studii şi 
comunicări, IV, Satu Mare, 1980, p. 307.

116 Adrian Fochi, Datini şi eresuri..., p. 294-296.

117 Ibidem, p. 298-301.

118 Maria Bocşe, op.cit., p. 269.
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de producţie, prin pagube făcute de grindină, secetă, ploi, furtuni; cununa nu este 
de grâu ca simbol al fertilităţii, este de plante cu calităţi curative, ocrotitoare: „În 
noaptea de Sânziene, unele femei se spală pe tot corpul, apoi se duc în pielea goală 
pe câmp, de culeg buruieni, de care se servesc pentru a se vindeca de boale în cursul 
anului”; numai cele culese în acea noapte au putere de leac; se culeg până nu se 
ia roua”; „unele femei se şi tăvălesc prin iarbă, ca să fie ferite de boale peste an”. 
Cununile de Sânzâiene se aruncă pe casă,„Dacă se opresc pe coamă, omul trăieşte 
mult”, „dacă vreuna cade, e semn de moarte”; „dacă cununa rămâne pe casă, fata 
se mărită în acel an”119.

 În zonele extracarpatice ale României, la aceeaşi dată avea loc ceremonialul 
Drăgaica, cu scopul de a apăra semănăturile de grindină, de mană, de insecte, de 
a apăra vitele de rău, de a feri oamenii de înnec, de certuri, de bătăi, de boli, de 
moarte, de trăznete, de epilepsie, de nebunie120; era un dans ritual executat de 4 fete, 
două îmbrăcate în fete, două în băieţi, în cântecul fluierului, pe la casele oamenilor; 
alte mărturii remarcă faptul că „aveau lăutarul lor şi umblau de jucau pe la case, 
întocmai ca şi căluşarii. Jocul lor consta mai mult din îmbrăţişări pe care le făceau 
în formă de cruce” etc.121 

Din consideraţiile de mai sus rezultă că obiceiul cununii de Rusalii se înscrie 
şi în seria riturilor de fertilitate şi fecunditate cu conotaţie maritală, sexuală, atât 
de prezente în toate culturile agricole, menite să asigure fertilitatea câmpurilor dar 
şi să jaloneze drumul fetelor spre împlinire socială prin căsătorie, subliniindu-
se „importanţa primordială a căsătoriei ca femomen stabilizator şi regulator al 
unei societăţi rurale tradiţionale, mariajul fiind o necesitate economică, socială 
ori psihologică pentru majoritatea oamenilor, accesul la adevărata viaţă adultă122. 
La Paşti când se prind surate, la Rusalii când fetele mari duc cununi la Biserică, 
sunt două momente importante, alături de hore, nedei, târguri de a prezenta în faţa 
comunităţii oferta matrimonială feminină. La nuntă, în anumite zone ale ţării se 
făceau „colaci numiţi „pupeze”, în formă de femeie, ce se dădeau doar fetelor, uneori 
consumaţi de mire şi de mireasă în seara nunţii ori de fete „când se prind surate” sau 
erau daţi pomană „numai la partea femeiască”123. La Sântoader, în satele din Ţara 
Haţegului avea loc „însoţitul” copiilor de aceeaşi vârstă, separat pe sexe, tradiţia 
„înfârtăţitului” şi a „însurăţitului” folosind ca element de unitate, de comuniune, 
pâinea şi grâul124. Ca unul care am trăit în copilărie şi adolescenţă experienţa acestui 
obicei an de an, ştiu că el era menit să ne declare „soţi”, respectiv „soaţe”, pe cei care 
participam la o comuniune alimentară, mâncând toţi din acelaşi vas, pâinea unui 
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colac de o formă specială, alungită, decorat cu o spirală, numit „brăduleţ”, amestecată 
cu vin; aceasta după ce în prealabil, fiecărui „brăduleţ” pe care-l aducea fiecare de 
acasă i se detaşase „creasta” în care se împlânta o floare de muşcată şi care se aruncă 
pe râu, primul care făcea aceasta, în urma unei alergări la care participau toţi membrii 
cetei, urmând să se însoare/mărite primul. În nordul Bihorului, „Când ploua, femeile 
însărcinate se scăldau goale în Barcău”, considerându-se că „fecunditatea femeii 
poate influenţa pe cea a pământului, perioada respectivă din viaţa ei având calităţile 
magice şi capacitatea trasmiterii ipostazei la amplitudinea maximă”125; în alte diverse 
obiceiuri, femeile gravide erau udate pentru a produce venirea ploilor; uneori „o 
fată mare, cu o oală nouă, udă cu apă şapte femei însărcinate, fără ca ele să ştie126”, 
nuditatea apotropaică fiind practicată doar de femei, simboluri ale fertilităţii, cu 
scopul stimulării spiritului recoltei şi a alungării forţelor malefice127. În Ţara Oltului 
în perioada interbelică era cunoscut rolul apotropaic al înconjurării grâului de pe 
câmp de trei ori în pielea goală, „ca să nu-l mânce vrăghiile”128.

Ideea de bază pe care ne-am propus să o acredităm, atunci când am enumerat sau 
am încercat să pătrundem semnificaţia elementelor unor rituri străvechi, acceptate, 
preluate sau nu de Biserică, este aceea că în ciuda unei evanghelizări incomplete, 
supravieţuirea unor rămăşiţe ale unor religii străvechi „nu înseamnă culte coerente 
ale fertilităţii, nici menţinerea unui păgânism conştient de sine şi nici organizări 
clandestine de liturghii a- şi mai ales anticreştine. Singura certitudine pe care o 
aduce cercetarea actuală a documentaţiei este aceea a unui sincretism religios care, 
mai ales la ţară, a presupus multă vreme, pe un fond mai vechi, credinţe aduse de 
biserică”129. 

În România trecerea de care vorbeşte Muchembled, de la Magia ca sistem 
coerent la supravieţuirile magice fragmentare, s-a făcut mai îndelung, continuă şi 
în prezent; rezistenţa ei mai îndelungată s-a datorat, fără îndoială, persistenţei unui 
univers mental propice, în cadrul populaţiei majoritar rurale, până la erodarea lui de 
gândirea raţională promovată de stat prin şcoală; faptul că în forma sa „fracturată, 
devalorizată” supravieţuieşte se datorează unor rudimente de mentalitate, de gândire 
magică unele preluate, amalgamate în spiritualitatea creştină care acreditează ideea 
că anumite practici, e bine să se facă; ele nu pot strica; refuzul de a le face poate avea 
repercusiuni negative; biserica a învăţat mult din lupta sa seculară cu „credinţele 
deşarte”; a constatat că reforma raţionalistă a îndepărtat oamenii de ea, a grăbit 
laicizarea, după ce secole de-a rândul acceptase coexistenţa cu credinţe magice. 
Astăzi, când principalul duşman nu mai este pentru Biserică cultura populară cu 
magia atotprezentă ci mai degrabă raţionalismul ştiinţei, a devenit îngăduitoare cu 
cele care nu contrazic esenţial dogmele ei, oficializându-le pe unele prin oferirea 
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pentru practicarea ritualurilor a spaţiului sacru al Bisericii, a recuzitei, a garanţiei 
oferite de preot pentru acceptarea lor de către Dumnezeul creştin. Apoi, biserica 
nu a putut fi insensibilă la declararea unor credinţe şi practii rituale ca elemente de 
bază ale unei spiritualităţi cu iz naţional, proprii marii mase româneşti de origine 
ţărănească, ca elemente de specificitate în raport cu elitele sociale, politice, religioase 
ale altor etnii, într-o Transilvanie dominată secole de sistemul naţiunilor privilegiate 
şi a religiilor recepte. Dacă identificăm între adversarii puternici ai magiei, care în 
cele din urmă au exclus-o din prim plan, şi la noi aceelaşi stat şi aceeaşi biserică ca 
pârghii ale modernizării societăţii rurale, trebuie să spunem că acţiunea lor a fost 
mai laxă ori atinsă de contradicţii: au lipsit în spaţiul românesc, cel puţin la etnia 
majoritară, sutele de mii de ruguri pe care le-a impus, cu sprijinul statului centralizat, 
biserica în Occident; urbanizarea s-a făcut şi ea lent, cu excepţia perioadei comuniste 
când satului, simbol al înnapoierii, i s-a pus gând rău; ţăranul primitiv, superstiţios, 
trebuia înlocuit cu muncitorul şcolit urban; dar şi regimul comunist din România 
a cotit spre o direcţie naţionalistă care a reconsiderat zestrea culturii populare, mai 
ales pe dimensiunea sa „laică” pe care a opus-o celei promovată de Biserică. Biserica 
însăşi a acceptat imixtiunea prin reconsiderarea unor sărbători sau practici populare. 
Statul comunism făcea invers de cum făcuse biserica anterior: curăţa elementele 
supravieţuitoare ale culturii populare de contagierile creştine.

Sperăm că prin această punere de probleme n-am excedat prea mult un anumit 
teritoriu delimitat de istorici pentru creştinismul popular, convinşi fiind de faptul 
că pentru o astfel de problematică circumscrisă în principal lumii rurale, chiar dacă 
practica rituală pe care am pus-o în discuţie a pătruns şi în bisericile din mediul 
urban, ca pentru orice altă problematică istorică a lumii ţărăneşti, apelul la ceea 
ce numim astăzi antropologia culturală este indispensabil pentru înţelegerea sa.


