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Obiceiuri i tradi ii legate de S rb toarea Bobotezei 

în sudul Olteniei 
 
 

Anca Ceau escu  
 

Boboteaza (Botezul Domnului) este una dintre cele mai importante 
s rb tori cre tine, celebrat , în fiecare an, pe data de 6 ianuarie. Aceast  s rb toare 
mai este cunoscut , în popor, i sub numele de Epifanie, Teofanie, Ar tarea 
Domnului, Descoperirea Cuvântului Întrupat, deoarece în aceast  zi Isus s-a ar tat 
pentru prima dat  în lume.  

Începuturile s rb torii dateaz  înc  din secolul al II-lea, fiind amintit  la 
Sfântul Clement Alexandrinul, mult  vreme s rb torindu-se împreun  cu 
Cr ciunul, pe aceea i dat  de 6 ianuarie. Dou  secole mai târziu, cele dou  
evenimente au fost desp r ite, pe 25 decembrie fiind celebrat  Na terea Domnului, 
iar pe 6 ianuarie, Botezul: „Comasarea celor dou  mari evenimente cre tine într-o 
singur  zi, logic  din punctul de vedere al noii credin e, a devenit, cu timpul, surs  
de neîn elegere i confuzie pentru credincio i. În aceast  situa ie, teologii au g sit o 
solu ie de compromis: au p strat data de 6 ianuarie pentru Botezul Domnului Iisus 
i au devansat na terea fizic  cu dou  s pt mâni, pe 25 decembrie, unde se celebra, 

pe atunci, moartea i na terea zeului Iranian Mithra i a celui carpato-dun rean 
Cr ciun”1. 

 Boboteaza este s rb toarea când, în fiecare an, Biserica Ortodox  oficiaz  
slujba de sfin ire a apelor, ca reactualizare a celor petrecute în apa Iordanului, a 
momentului în care Mântuitorul a coborât în apele râului pentru a fi botezat de 
c tre Ioan Botez torul. Prin cufundarea lui Isus în râu, apele acestuia, neavând ce 
s  cure e, au fost ele însele purificate: „Intrarea lui Hristos în apa Iordanului este cu 
adev rat o coborâre în sânul crea iei dec zute. … primind botezul în Iordan, nu El 
este cel purificat, «c ci Dumnezeu n-are nevoie de a se cura i» … ci crea ia 
întreag , cuprins  în ape, se cur e te de p cat”2. A adar, prin botezul 
Mântuitorului, apa din lumea creat  devine „izvor al mântuirii”. 

În ziua aceasta, imediat dup  botezul Domnului, la râul Iordan cerurile s-au 
deschis i s-a ar tat, pentru prima dat , Sfânta Treime (Tat l, Fiul i Duhul Sfânt): 
„ i botezându-se Iisus, când a ie it din ap , îndat  cerurile s-au deschis i Duhul lui 
Dumnezeu s-a v zut pogorându-se peste El ca un porumbel, iar glasul Tat lui s-a 
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auzit din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit, pe 
Acesta s -L asculta i»”3.  

De i era f r  de p cat, Hristos a venit la Iordan pentru a primi botezul de la 
Ioan. Isus i-a cerut acestuia s -l boteze nu pentru a se purifica pe Sine, ci pentru a 
îngropa, simbolic, omul vechi, aflat într-o stare dec zut , i pentru a începe, astfel, 
zidirea unui om nou, f r  de p cate. El s-a botezat pentru mântuirea oamenilor, 
pentru a ar ta fiec ruia dintre noi c  are nevoie de poc in , de o preschimbare a 
omului p c tos, de trecerea lui spre o nou  existen .  

 
Botezul Domnului „este prefigurarea propriului nostru botez, instituirea i 

fundamentul s u istoric”4. Omul, prin botez, dup  întreita afundare în apa sfin it  
de preot, în numele Sfintei Treimi, se na te din nou spiritual, dobânde te iertarea de 
p catul str mo esc i de toate p catele f cute pân  atunci: „... aici se produce într-
adev r, un lucru tainic, o minune: Dumnezeu, prin harul s u terge p catul 
str mo esc; pe cel botezat în numele Sfintei Treimi, îl na te de sus, din ap  i din 
Duh (Ioan 3,5) dându-i puteri noi i îl face p rta  la via a divin . Ajuns la 
maturitate duhovniceasc , cu aceste puteri poate s  dep easc  condi ia vie ii 
obi nuite, poate s  ajung  la stadiul vie ii îngere ti, s  devin  sfânt, casnic al lui 
Dumnezeu i asemenea cu El (Efes. 2, 19-20)”5.  

În Oltenia, Boboteaza, s rb toarea care încheie ciclul s rb torilor de iarn , 
adun  numeroase obiceiuri i practici magice care au ca scop cur irea spa iului de 
spiritele malefice, practici de  profilaxie, de divina ie i, totodat , acte rituale 
menite s  atrag  bel ugul în anul care tocmai a început. 

În Ajun, pentru to i cre tinii este momentul cur irii suflete ti i al 
purific rii. Preo ii sfin esc casele gospodarilor prin stropirea cu apa sfin it  în 
diminea a respectiv , dup  slujba de Liturghie: „În Ajunul Bobotezei merge preotul 
cu botezul prin sat. Acum pleac  mai înainte cu dou , trei zile pentru a avea timp s  
ajung  la toat  lumea. Intr  în toate casele. Trebuie s  s ru i crucea, iar preotul te 
strope te cu busuiocul. Intr  în fiecare camer  i strope te peste tot cu ap  
sfin it ”6. În aceast  zi, oamenii in post negru. Se crede c  aceeia care postesc vor 
fi binecuvânta i de Dumnezeu i vor avea parte de s n tate i noroc în acel an.  

De asemenea, la fel ca în ajunul marilor s rb tori, în aceast  noapte cerurile 
se deschid, iar tinerele î i pot cunoa te ursitul i norocul în c s torie. Conform 
tradi iei, fetele nec s torite pun, seara, sub pern , busuioc sfin it, „furat” din 
m nunchiul cu care preotul strope te casa. Se crede c  ele îl vor vedea în vis pe cel 
predestinat: „Când vine preotul cu botezul, îi ceri s - i dea un fir, dou  de busuioc. 
Fetele tinere îl pun sub perna pe care dorm, iar b iatul pe care îl viseaz  noaptea, 
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4 Ierodiaconul Gabriel, op. cit.
5 Arhim. Ioachim Pârvulescu, Sfânta tain  a spovedaniei pe în elesul tuturor, M n stirea Lainici – 
Gorj, 2005, p. 16.
6 Inf. Pe a Maria, 78 ani, Cetate, jud. Dolj, 2014.
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acela îi va fi so ”7. Busuiocul se mai pune i la un pom sau în gard, a a cum se 
întâmpl  la Oboga, jud. Olt: „În Ajunul Bobotezei se luau fire de busuioc i se 
a ezau în gard. Dac  a doua zi, diminea a, firul era brumat se credea c  fata se va 
c s tori în anul respectiv”8.  

Tot pentru c s torie, în satele oltene întâlnim i alte practici divinatorii ale 
fetelor, precum num rarea parilor: „Fata num ra, în noaptea din Ajunul 
Bobotezei, trei pari (stobori) din gardul împletit, de la gr dina casei, la întâmplare, 
pe întunericul nop ii. Al treilea par îl lega cu fir ro u. A doua zi fata se ducea s  
vad  cum arat  parul legat. Dac  parul era drept i necojit, soarta îi d dea un b iat 
bogat i frumos. Necojit dar strâmb însemna b iat bogat dar urât. Dac  era cojit i 
strâmb b iatul va fi s rac i urât”9 sau lovirea vitelor: „La Anul Nou, la Boboteaz , 
fata intra în grajd i d dea cu piciorul într-o vac  spunând: «H i acu, h i la alt an». 
Dup  cât de repede se ridica vaca, dup  atâ ia ani se m rita”10. De asemenea, dac  
doresc s  tie numele celui care le va fi so , fetele „ies seara cu o m tur  în mân  în 
pragul casei, spre a vr ji. Cel dintâi nume de b rbat, care îl aud pe linie, înseamn  
c  viitorul so , a a se va numi”11. 

În ziua de Boboteaz , un loc important îl ocup  ritul cre tin de sfin ire a 
apei. Biserica Ortodox  s vâr e te acest act religios nu doar pentru a rememora 
botezul Mântuitorului în Iordan, dar i pentru „a sfin i i a binecuvânta efectiv 
întreaga fire, rev rsând asupra ei deplin tatea harului lui Hristos «prin mijlocirea 
acestei ape sfin ite»"12. Locul de desf urare a slujbei se alege, de obicei, într-un 
spa iu mai larg, în curtea bisericii sau în afara acesteia, la o fântân  din sat, lâng  
un râu sau lîng  un izvor. Pentru acest eveniment, se aduc vase mari din lemn care 
se umplu cu ap , urmând ca preotul s  oficieze ceremonialul religios, la care 
particip  întreaga comunitate.    

Dup  sfin irea apei, credincio ii sunt binecuvânta i de c tre preot, prin 
stropirea lor cu ap  sfin it  i sunt invita i s  bea din aceasta. Oamenii iau aghiasm  
acas  în vase special preg tite i stropeasc cu ea gospod riile. 

A adar, la Boboteaz , apa devine elementul central al s rb torii. Despre apa 
sfin it  în aceast  zi, numit  Agheasma Mare, se spun urm toarele: „Aghiasma, apa 
sfin it  prin slujba bisericeasc , se face când preotul cheam  asupra ei puterea 
Duhului Sfânt, pentru ca ea s  aib  puterea de a sfin i via a oamenilor i a naturii 
înconjur toare, pentru ca ele s  capete binecuvântarea Domnului. Apa este 
simbolul cur irii suflete ti, a promov rii i a sfin irii vie ii. La Botezul Domnului, 
se face aghiasma mare; aceasta se ia înainte de anafor ; se d  i celor ce sunt opri i 

7 Inf. Tonciu Maria, 87 ani, Maglavit, jud. Dolj, 2014.
8 Ion Ghinoiu (coord.), S rb tori i obiceiuri. R spunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 
Român, vol. I, Oltenia (ed. îngrijit  de Ofelia V duva i Ofelia Ple ca), Bucure ti, Editura 
Enciclopedic , 2001, p. 262.
9 Ibidem, p. 261.
10 Ibidem.
11 Charles Laugier, S n tatea în Dolj, Craiova, 1910, p. 104.
12 Ierodiaconul Gabriel, op. cit.
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de la Împ rt anie, ca înt rire spre n dejdea poc in ei, a mângâierii i îndrept rii 
lor pentru viitor (Constitu iile Apostolice VIII, 29)"13. 

Preo ii spun c  aceast  ap  are o putere sfin itoare foarte mare. O parte din 
ea se p streaz  în Biseric , de regul  în Sfântul Altar, fiind folosit  de preot la 
numeroase rug ciuni, iar o alt  parte este luat  acas  de membrii comunit ii.  

Agheasma Mare nu se altereaz  niciodat , datorit  prezen ei în ea a harului 
lui Dumnezeu. Este apa care se p streaz  proasp t  i curat  mult timp, apa care 
are propriet i miraculoase i t m duitoare, apa care cur  de tot felul de p cate, 
este apa care ajut  în caz de suferin . Ea se p streaz  la loc curat, de regul  lâng  
icoan . Conform obiceiului, fiecare cre tin trebuie s  consume din agheasm  timp 
de opt zile, începând cu Ajunul Bobotezei, pân  la încheierea praznicului, pe 13 
ianuarie, iar dup  aceea doar în zilele de post i de ajunare sau în zilele de s rb tori 
mari.  Întotdeauna, agheasma se consum  diminea a, înainte de a mânca.  

Prin sfin irea ei, apa cap t  valen e magice, iar acestea se transmit asupra 
întregii comunit i, alungând spiritele rele i protejând. De aceea, exist  obiceiul de 
a stropi cu Agheasm  Mare casa, curtea, grajdurile animalelor, ogoarele i livezile: 
„oamenii stropesc cu aghiasm  casele, vitele, viile, câmpul”, stropesc „cu aghiasm  
de la Boboteaz  toat  averea mi c toare i nemi c toare”14. Totodat , b trânii spun 
c  aceasta este bun  i în descântecele pentru deochi sau în dezlegarea de 
farmece15.  

În unele localit i din jude ul Dolj, situate pe malul Dun rii, cum ar fi 
Calafat i Cetate, se p streaz  obiceiul ca preotul s  arunce crucea în ap . Dup  
încheierea slujbei din diminea a Bobotezei, preotul împreun  cu credincio ii 
pornesc, în procesiune, c tre Dun re. Obiceiul se p streaz  din vechime, când 
crucea era cioplit  din ghea a care se forma la suprafa a fluviului sau a lacurilor, 
spre deosebire de ultimii ani, când aceasta este confec ionat  din lemn. Preotul 
arunc  crucea în ap , iar mai mul i tineri înnoat  pentru a o aduce la mal. Cel care 
reu e te va primi binecuvântarea preotului, dar i o recompens  în bani. Despre 
acesta se spune c  va avea noroc tot anul.  

În Calendarul popular, S rb toarea Botezului Domnului cuprinde, pentru 
arealul oltenesc, elemente specifice s rb torilor de Cr ciun i Anul Nou. Astfel, în 
unele locuri, se colind , se fac farmece i vr ji, se descânt . Totodat , în aceste zile, 
se fac previziuni ale timpului i rodului în noul an. Se spune c  dac  la Boboteaz  
vremea este frumoas , iarna este lung , iar dac  ninge i este frig, va urma un an 
bogat16. Conform spuselor populare, pomii înc rca i cu chiciur  sunt semn de 
bel ug. 

13 Teodor Danalache, Agheasma, apa sfin it , a se vedea: 
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/botezul-domnului-boboteaza/aghiasma-sfintita-128165.html 
(accesat la 24.11. 2016).
14 Adrian Fochi, Datini i eresuri populare de la sfâr itul secolului al XIX-lea, Bucure ti, Ed. 
Minerva, 1976, p. 147.
15 Inf. Brânzan Maria,  85 ani, Cetate, jud. Dolj, 2014.
16 Ibidem.
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Tradi ia mai spune c  la Boboteaz  i în urm toarele opt zile, pân  la 
sfâr itul praznicului, nu se spal  rufe, deoarece se crede c  în aceast  zi toate apele 
sunt afin ite. De asemenea, acum nu se d  nimic cu împrumut, pentru a nu da 
sporul din gospod rie.  

Un obicei de un interes deosebit, întâlnit în a ez rile din sudul Olteniei i 
practicat în noaptea dintre Boboteaz  i Sf. Ioan, este p zitul fântânilor. Acesta 
presupune un întreg ritual, desf urat dup  reguli tradi ionale, dar este, în acela i 
timp, i un bun moment de petrecere pentru tineri. Fântânile de pe uli ele satului 
erau împodobite cu brad, frunze, coceni de porumb, stuf (acolo unde existau b l i), 
hârtie colorat , chilimuri, a ternuturi. Erau p zite toat  noaptea, crezându-se c  
astfel vor fi împiedicate duhurile rele s  „spurce” apa.  

Diminea a, apa din fântân  trebuia s  fie curat  ca „lacrima”. Acum, tinerii 
care au p zit fântâna se împ r eau în grupuri, umpleau g letu ele cu ap  i mergeau 
pe uli ele satului cu Iord nitul – un alt obicei specific zonei. Ei se opresc la fiecare 
cas  i, cu un m nunchi de busuioc stropesc fiecare persoan  din familie i-i 
adreseaz  ur ri cu caracter augural: „S  fi i s n to i! / S  ave i un an bogat! / La 
mul i ani!”.  

Cele mai multe dintre aceste obiceiuri de Boboteaz  se mai p streaz  i 
ast zi în sudul Olteniei, cum sunt, spre exemplu, mersul preotului cu botezul în 
Ajunul Bobotezei, sfin irea apei, botezarea credincio ilor, aruncarea crucii în 
Dun re, iord nitul. P zitul fântânii, îns , s-a men inut pân  aproape de zilele 
noastre, dar semnifica iile ini iale ale obiceiului s-au pierdut demult, r mânând 
evident caracterul distractiv.  

  
 
Résumé 
 
Théophanie (Épiphanie) est l'une des plus importante fête chrétienne, 

célébrée chaque année le 6 Janvier. Epiphany, chaque année, l'Eglise Orthodoxe 
officiait la consécration des eaux, qui mettent à jour des événements en Jordanie, 
au moment où Jésus est descendu dans la rivière pour recevoir le baptême de Jean 
Botez toru. 

Dans le Calendrier populaire, l'Epiphanie comprend des éléments 
spécifiques à Noël et Nouvel An: local, à carol, connaître le destin, ils font des 
charmes et les sorts. Aussi, maintenant, sont des prévisions du temps et de recolte 
dans la nouvelle année. 

Mots-clés: Épiphanie, une fête chrétienne, les traditions, les coutumes, les 
rituels. 

 


