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Abstract: The paper aims to highlight two aspects: on the one hand, to what 
extent names of saints interact with names of holidays in the Christian (Orthodox, 
Greek-Catholic, Roman-Catholic) calendar and in the folk calendar; on the other 
hand, whether names of saints and/or holidays in Romanian cultural space can 
be found in other cultural spaces. Upon looking at names of saints and holidays 
over the year in the calendars mentioned above, sometimes we notice similarities 
or contaminations, whereas on other occasions we come across differences. We 
focus our attention on twelve saints, correlated with twelve holidays over the year, 
celebrated by Christians regardless of religious confession and cultural space. The 
regional names of the holidays from various Romanian ethnographic areas attest to 
their age. The complexity of this research is underpinned by our synchronic analysis 
and interdisciplinary perspective (linguistics, ethnology, religion, mythology), 
which also refers to identity-otherness relationships, eponyms, isotopies, synonymy 
and antinomy connections, contamination and multiculturalism in onomastics.
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1. Introducere
Lucrarea îşi propune să evidenţieze multiculturalismul în onomastică, pornind 

de la denumirile unor sărbători coroborate cu numele unor sfinţi din diverse spaţii cul-
turale. Pornind de la cele douăsprezece luni ale anului se au în vedere douăsprezece 
sărbători, conexate cu doisprezece sfinţi. Analiza sincronică, perspectiva interdiscipli-
nară (lingvistică, etnologică, religioasă) subliniază binarităţi, precum: Calendar popu-
lar–Calendar creştin (ortodox, greco-catolic, romano-catolic), identitate–alteritate, 
spaţiu cultural românesc–alte spaţii culturale. Calendarul Sfinţilor1, având în vedere 
cele trei confesiuni creştine (ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică), subliniază în 
ce măsură există asemănări, deosebiri, contaminări. 

Pornim de la premisa că persoanele cu nume de sfinţi s-au născut în preajma săr-
bătorii când se prăznuieşte sfântul respectiv. Fiecare sfânt a avut şi are un impact major 

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_sfin%C8%9Bilor, 09.08.2019.
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asupra credincioşilor, iar numele acelui sfânt se sudează cu personalitatea purtătorului: 
„în mentalitatea celor care optează pentru nume de sfinţi, odată cu transferul de nume, 
are loc şi «o transfuzie» din personalitatea purtătorului ilustru, atributul care l-a con-
sacrat, care i-a asigurat notorietatea, care l-a scos din eterogenitatea nediferenţiată a 
profanului şi l-a aşezat pe direcţia spre sacru” (Felecan D. 2017: 28). În lucrarea Nume 
de sărbători româneşti (2006), aceeaşi autoare are în vedere „motivarea semantică a 
vorbitorilor în ceea ce priveşte atribuirea unor nume sărbătorilor discutate. În cazul 
unora dintre ele, forma internă este justificată prin etimologie (forma numelui fiind 
rezultatul evoluţiei fonetice), iar în cazul altora, numele a fost «inventat» de vorbitorii 
care au simţit nevoia să denumească un ritual pe care îl practicau cu o anumită oca-
zie, creând o corespondenţă lexico-semantică între practica respectivă şi denumirea ei 
(forma numelui fiind rezultatul unei etimologii populare).”

2. Sărbători–sfinţi. Calendar popular–Calendar creştin
a1 Antanasiile (Calendar popular, 16–17 Gerar)
Sesizăm amalgamarea cuvântului Antanasii < Anton (gr. ánthos < „floare”, con-

form etimologiei populare) + Tănasă. Conform Evangheliarului slavon de la Reims, 
Sfântul Anton (lat. Antonius) a fost prăznuit pe 16 ianuarie. Sfântul Atanasie (gr. 
athanasios < „nemuritor”, a = „negaţie” + thanatos = „moarte”), ucenicul şi biograful 
Sfântului Anton, a fost celebrat pe 17 ianuarie. Ziua de 18 ianuarie îi aparţinea Sfântului 
Ciril. Învecinarea sfinţilor Anton şi Atanasie în calendarul greco-slavic explică proce-
sul amalgamării. Conform Calendarului popular, Anton şi Tănase de Ciumă erau şi 
sunt invocaţi în anumite zone etnografice ale ţării noastre (Banat, Bucovina, Oltenia), 
pentru sănătate, pentru vindecarea unor boli grele – ameţeli, „pojar” [rujeolă], „rău al 
copiilor” [epilepsie] (Marian 2011: 284).

Denumiri regionale: 
a1i Izotopie sezonieră: Circovii de iarnă.
Circovii (ţerkovnîie sviata < „Sfinţii Bisericii”) reprezintă un ciclu sărbătoresc de 

trei zile, regăsit în majoritatea marilor sărbători de peste an (Olteanu 2001: 60). Circovii 
de iarnă inserează sfinţi, precum: Sânpetru de Iarnă, Antanasiile (Anton + Tănase de 
Ciumă), Chiril.

a1ii Antinomii: 
– Circovii de Iarnă (16–18 Gerar) – Circovii de Vară (16–18 Cuptor);
Conform mentalităţii tradiţionale româneşti, calendarul pastoral constă în două 

anotimpuri – iarna şi vara. Circovii de Iarnă marchează miezul iernii pastorale, iar 
Circovii de Vară anunţă miezul verii pastorale.

Circovii sunt divinităţi meteorologice care determină intemperii („piatră” [grin-
dină], viscol, fulgere etc.) şi prejudicii, de exemplu, generează pagube turmelor de oi, 
favorizează prădătorii – lupii. Interdicţiile se respectă cu sfinţenie în universul ontolo-
gic al satului românesc, deoarece au menirea de a îmbuna aceste divinităţi. 

Extrapolând, luatul din Circovi este o boală neuropsihică.
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– Sânpetru de Iarnă (16 Gerar) – Sânpetru de Vară (29 Cireşar).
Aceste zile fac parte din cele treizeci şi cinci de zile consacrate lupilor, conform 

Calendarului popular.
a1iii Izotopie meteorologică: Fulgerătoarele. 
Denumirea atestă antropomorfizarea fulgerului, devenit o divinitate meteorolo-

gică terifiantă atât pentru oameni, cât şi pentru animale. Pe parcursul celor trei zile alo-
cate Circovilor de Iarnă, oamenii din mediul rural postesc. Se crede că Fulgerătoarele nu 
se vor manifesta (primă)vara, în special de Circovii de vară, iar ceea ce s-a semănat nu 
va fi distrus, plantele vor creşte, se vor dezvolta, iar recoltarea acestora se va desfăşura 
la momentul oportun.

a1iv Denumirea unor boli ale copilăriei în alte spaţii culturale: feu Saint-
Antoine, St. Anthony-fire (Marian 2011: 285). 

O boală a copiilor care produce ameţeli, febră este rujeola, denumită, în popor, 
aşa cum s-a mai menţionat, „pojar”. Conform Calendarului greco-catolic şi romano-
catolic, Sfântul Anton de Padova, celebrat pe 13 iunie, este protectorul copiilor. În 
ziua respectivă, creştinii merg la biserică, având în mână flori albe de crin, iar copiii 
sunt binecuvântaţi. Extrapolând, denumirile menţionate mai sus (în limbile franceză şi 
engleză) fac trimitere la Sfântul Anton de Padova, la protectorul copiilor, dar şi la boala 
care poate fi sistată prin ruga înălţată acestui sfânt deosebit. 

a1v Antroponime vechi: Antonie, Antonel, Antul, Antin, Antache, Tone(a), Andon, 
Donca (Petrache 1998: 22–23).

a2i Sf. Cuv. Antonie cel Mare (Calendar creştin ortodox, 17 ianuarie)
Sfântul Antonie s-a născut în Egipt în anul 251. După moartea părinţilor săi şi-a 

vândut averea, a donat-o săracilor şi s-a retras în singurătate. A trecut la cele veşnice 
în anul 356 d. Hr. Informaţiile din prezent le cunoaştem din scrierile ucenicului său 
Atanasie2.

a2ii Sf. Antoniu cel Mare, cuvios (Calendar creştin greco‑catolic, 17 ianuarie)
a2iii Sf. Anton, abate (Calendar creştin romano‑catolic, 17 ianuarie)
a2iv Sf. Ier. Atanasie şi Chiril (Calendar creştin ortodox, 18 ianuarie)
Sfântul Atanasie a combătut arianismul (în anul 325). După moartea Sfântului 

Alexandru devine episcop al Alexandriei. A trecut la cele veşnice în anul 373. 
Sfântul Chiril a fost împotriva nestorianismului (în anul 431). Datorită Sinodului 

de la Efes, i se recunoaşte Fecioarei Maria atributul de Născătoare de Dumnezeu3.

b1 Haralambie (Calendarul popular, 10 Făurar)
Conform mentalităţii tradiţionale, Sfântul Haralambie a primit putere de la 

Dumnezeu de a le reda sănătatea atât oamenilor acaparaţi de starea maladivă, cât şi 

2 https://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfantul-antonie-mare–98788.html, 
13.08.2019.

3 https://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfintii-atanasie-chiril–98792.html, 
14.08.2019.
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animalelor bolnave. Se crede că poate ţine Ciuma în frâu: „a legat-o de grumaz cu un 
lanţ de fier” (Marian 2011: 320). 

Sunt drastic sancţionate persoanele care nu respectă interdicţiile din ziua respec-
tivă. Se crede că este bine să se meargă la biserică, să se postească, să se dea de pomană 
(colaci, colivă, mere etc.), să se stropească vitele din gospodărie cu agheasmă. 

Ciuma este antropomorfizată, are o înfăţişare terifiantă: „cap de om, coarne de 
bou şi coadă de şarpe în vârful căreia este un ghimpe” (Ghinoiu 2013: 81). Ciuma 
devine un adevărat justiţiar, îi ucide pe oamenii care nu respectă interdicţiile menţionate 
anterior: „are aripi şi o sabie lată în mână” (Marian 2011: 320). În lumea satului româ-
nesc, pe lângă credinţa în Sfântul Haralambie, există convingerea că epidemia provocată 
de această făptură este sistată dacă se confecţionează o cămaşă: „Cămaşa Ciumei avea 
o funcţie apotropaică [de apărare] doar dacă era ţesută de nouă femei sau de nouă fete 
neprihănite într-o singură noapte. Odată finalizată, Cămaşa Ciumei trebuia îngropată 
la hotarul satului sau trebuia îmbrăcată cu ea o păpuşă din paie” (Răchişan 2018a: 10).

Denumiri regionale:
b1i izotopie antropomorfă: Aralampie, Aralam, Aralambie, Haralam, Haralambie, 

Haralampie.
b1ii izotopie antropomorfă + apotropaică: Haralambie de Ciumă.
Haralambie de Ciumă, aidoma Sfântului Tănase de Ciumă, izgoneşte ciuma, pro-

tejează oamenii şi necuvântătoarele. Este un sfânt respectat în lumea satului românesc. 
Se crede că a fost cioban, că a învăţat de la un doctor cum să tămăduiască oamenii. 
În timpul unei epidemii de ciumă, acesta a scăpat cu viaţă, iar oamenii l-au conside-
rat sfânt: „Dumnezeu i-a dat atunci, Sfântului Haralambie, Ciuma în seamă” (Olteanu 
2001: 100).

b1iii Antroponime vechi: Haramb, Arambie, Haralampie, Haralap, Arapie, 
Alampie (Petrache 1998: 56).

b2i Sf.  Sfântul Mucenic Haralambie (Calendarul creştin ortodox, 10 
Februarie)

Sfântul Haralambie (gr. Kara < „bucurie, încântare, entuziasm” + vb. lámpo < „a 
lumina, a străluci”), Episcopul cetăţii Magnesia, a propovăduit cuvântul Domnului şi a 
tămăduit mulţi bolnavi. A fost condamnat la tăierea capului cu sabia: „În timpul rugă-
ciunii dinainte de moarte, cerurile s-au deschis şi sfântul a văzut pe Mântuitorul şi pe 
îngerii Săi. Sfântul martir i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne 
moaştele sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame sau boli, să aibă prosperitate, 
pace, abundenţă de fructe, roade şi vin, iar sufletele oamenilor din acel loc să fie mân-
tuite. Domnul i-a promis că o să-i îndeplinească dorinţele şi S-a ridicat la cer împreună 
cu sufletul martirului Haralambie. Din mila Domnului, sfântul a murit înainte de a fi 
executat”4. 

4 https://www.calendar-ortodox.ro/luna/februarie/februarie10.htm, 15.08.2019.
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b2ii Sf.  Haralamb, preot, martir (Calendarul creştin greco‑catolic, 10 
Februarie)

c1 Moș Alexe (17 Mărţişor, Calendar popular)
Denumiri regionale:
c1i izotopie antropomorfă: Moş Alexe; Alexâie; Teple Alexe.
c1ii izotopie antropomorfă + sezonieră: Alexă cel cald.
c1iii izotopie apicolă: Retezatul stupilor.
c1iv izotopie sauromorfă: Ziua Şarpelui.
c1v izotopie ihtiomorfă: Ziua Peştelui.
c1vi izotopie sacră: Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu cel cald; Alexe boje.
c1vii izotopie antropomorfă + vegetală: Alexie – corn înflorit.
c1vii Spaţiul cultural românesc:
Antroponimul Alexie generează diverse prenume: Alexe, Alexi, Alexa, Alexoi, 

Alexu (Constantinescu 1968: 7). Conform mentalităţii tradiţionale româneşti, Alexie 
are la brâu două chei cu care deschide şi închide pământul la intervale foarte bine deli-
mitate de timp – 17 Mărţişor, respectiv 14 Răpciune. Nerespectând porunca divină, 
Moş Alexe îşi pierde statutul de om şi devine simbol avimorf – cocostârc5. 

c1viii Antroponimul Alexe în alte spaţii culturale: ucr. Olexa (Constantinescu 
1968: 7); gr. Alexandros, Alexarhos, Alexippos (Petrache 1998: 19).

c2i Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Calendar creştin ortodox, 17 martie)
În noaptea nunţii şi-a părăsit mireasa, casa părintească şi s-a stabilit la biserica 

din Edesa, timp de optsprezece ani. De acolo, pentru a scăpa de lauda oamenilor, a 
pornit cu o corabie spre Tarsul Ciliciei, însă din pricina unei furtuni a ajuns tocmai la 
Roma, locul naşterii sale. A cerut găzduire la casa părinţilor săi. Nu a fost recunoscut 
de nimeni, timp de şaptesprezece ani. Înainte de a trece la cele veşnice şi-a relatat viaţa 
într-o scrisoare. Împăratul şi patriarhul l-au căutat pe omul lui Dumnezeu. Găsindu-l, 
împăratul a citit scrisoarea respectivă. Cei care au şansa de a-i atinge moaştele sfinte se 
vindecă. Trupul cuviosului Alexie a fost îngropat la Biserica „Sfântul Apostol Petru”6. 

Sfântul Alexie, fiul dregătorul Eufimian a fost cununat împotriva dorinţei sale. Se 
crede că după moartea acestui cuvios, cuplurile care se căsătoresc sunt întrebate dacă 
încuviinţează căsătoria – facem referire la mire şi la mireasă.

c2ii Sf. Alexie, cuvios, supranumit „Omul lui Dumnezeu” (Calendar creştin 
greco‑catolic, 17 martie).

c2iii Sf. Patriciu, episcop (Calendar creştin romano‑catolic, 17 martie).
c2iv Alte spaţii culturale:
În spaţiul cultural irlandez, această zi îi aparţine Sfântului Patrick: „Asocierea 

trifoiului cu Irlanda datează încă din secolul al V-lea, când Sf.  Patrick (a cărui 
5 Vezi detalii despre sărbătoarea şi personajul Alexie la D.-A. Răchişan (2018b: 128–135).
6 https://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfantul-cuvios-alexie–118081.html, 

19.08.2019.
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emblemă-însemn îl reprezintă) a folosit trifoiul pentru a ilustra conceptul Sfintei 
Treimi convertiţilor creştini” (Gibson 1998: 54). 

d1 Marcu boilor (Calendarul popular, 25 Prier)
Conform tradiţiilor româneşti, în această zi nu se scoteau boii la arat, nu se 

lucra, cu excepţia clăcilor organizate la preotul satului: „Nu se înjugă boul, pentru că 
Marcu Evanghelistul a pus Evanghelia în acea zi pe cornul boului, spre a fi ferit de rele” 
(Olteanu 2001: 212).

Denumiri regionale: 
d1i izotopie antropomorfă: Marcu (lat. Marcus < „dedicat zeului Marte”); 

Marco – „formă cultă” (Constantinescu: 1963: 101).
d1ii izotopie antropomorfă + zoomorfă: Marcu boilor.
d1iii influenţă greco‑slavă: Marco, Mărcan, Mărcuş, Marcea, Marcoş (Petrache 

1998: 68).
d1iv influenţă occidentală modernă: Marcél (derivat de la Marcu, lat. marcellus < 

„ciocănel”; lat. marcus < „ciocan”), Marcelina, Marciána (Petrache 1998: 68–69).

d2i Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu; Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului 
(Calendar creştin ortodox, 25 Aprilie).

Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu, ucenicul Apostolului Petru, face parte din ceata 
celor şaptezeci de apostoli ai lui Hristos. Sfânta Evanghelie a fost scrisă la Roma la 
rugămintea credincioşilor. Simbolul Evanghelistului Marcu este leul. Acest simbol este 
regăsit pe picturile murale din lăcaşurile de cult.

d2ii Sf. Marcu, evanghelist (Calendar creştin greco‑catolic; Calendar creştin 
romano‑catolic, 25 aprilie).

e1 Constandinul Puilor (Calendar popular, 21 Florar)
În mediul rural, această zi este dedicată păsărilor de pădure: „Se spune că, în 

această zi, păsările de pădure, după ce li s-a dezlegat glasul la Vlasie (11 ianuarie), s-au 
împerecheat şi şi-au construit cuiburile la Dragobete (24 februarie), îşi învaţă puii să 
zboare” (Ghinoiu 2005: 113). Totodată, în mediul rural există convingerea că este 
ultima zi de bun augur, în ceea ce priveşte semănatul porumbului, ovăzului şi meiului.

Denumiri regionale:
e1 izotopie antropomorfă + avimorfă: Constantin Graur, Constandinul7 puilor, 

Constandinul păsărilor.
Se crede că păsările, în special graurii, pot determina pagube severe holdelor, 

strugurilor. În anumite zone etnografice, podgorenii nu lucrau în această zi.

7 Cu nt > nd, influenţă grecească (Constantinescu 1963: 34).
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e2i Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Maica sa Elena, întocmai ca apostolii 
(Calendar creştin ortodox, 21 mai).

În anul 312, în ziua premergătoare luptei cu Maxenţiu, Constantin (lat. 
Constantinus) a văzut pe cer o cruce. Se spune că l-ar fi visat pe însuşi Iisus Hristos. 
Steagurile purtate în luptă au fost însemnate cu câte o cruce. În ziua luptei, Constantin 
învinge în luptă, intrând biruitor în Roma. Constantin s-a botezat împreună cu mama 
sa Elena. În Vizantia au înălţat o cetate pe care au denumit-o Constantinopol. Şi-a 
mutat scaunul în noua cetate, considerată Roma cea nouă (v. Olteanu 2001: 244).

e2ii Sfinţii Constantin şi Elena, împăraţi asemenea apostolilor (Calendar 
creştin greco‑catolic, 21 mai).

e2iii Sfântul Cristofor Magallanes, preot şi însoţitori martiri; Elena, mama împă‑
ratului Constantin (Calendar creştin romano‑catolic, 21 mai).

f1 Sânziana/Drăgaica (Calendar popular, 24 Cireşar)
Conform mentalităţii tradiţionale, Sânziana/Drăgaica este o zeiţă agrară care 

protejează femeile măritate şi lanurile de grâu. Zeiţa se naşte la 9 martie, când moare 
simbolic Baba Dochia, şi ajunge la maturitate pe 24 Cireşar8.

Sânziana este termenul utilizat în Banat, Bucovina, Maramureş, nordul Moldovei, 
Oltenia, Transilvania. Drăgaica este denumirea folosită în Dobrogea, în centrul şi în 
sudul Moldovei, în Muntenia. Sânziana/Drăgaica pot fi asociate cu zeităţi remarcate 
în mitologia altor popoare: Artemis, Hera (Panteonul grec), Ceres, Diana Sancta, Iuno 
(Panteonul roman). Sânziana/Drăgaica sunt termeni cu origine diametral opusă: 
„Cum acest obicei se mai numeşte şi Sânziene, unii cercetători îl consideră de obâr-
şie daco-romană, legându-l de numele zeiţei Diana (Sancta Diana < „Sânziana”), deşi 
nu pot ocoli faptul evident că numele Drăgaica este de origine slavă draga – „draga”, 
„frumoasa”, probabil un epitet encomiastic al unei divinităţi feminine a recoltelor” 
(Mihăescu 2005: 55–56).

Denumiri regionale: 
f1i izotopie agrară: Regina Holdelor.
f1ii izotopie avimorfă: Amuţitul Cucului.
f1iii izotopie astrală: Ziua Soarelui.
f1ii vizotopie calendaristică: Cap de Vară, Miezul Verii agrare.
fv izotopie fitomorfă: Sânziana, aluzie la florile albe şi galbene de sânziene.
f1vi izotopie religioasă: Sântion de Vară.
f1vii izotopie socială: Împărăteasă, Mireasă, Stăpâna Surorilor.
f1vii izotopie supraumană: Drăgaica, Sânziana, aluzie la zeiţa agrară îmbrăcată în 

rochie albă din flori de sânziene.
f1viii Sărbătoarea Sânziana/Drăgaica în alte spaţii culturale: Enyovden 

(Bulgaria), Ivanje (denumirea slavă pentru Ioan, Croaţia), Ukon Juhla (în trecut era 
8 Vezi alte detalii despre Sânziene/Drăgaica la D.-A.  Răchişan (2017a: 994–995, 2017b: 

173–187).
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celebrat Ukko, zeul cerului şi al vremii; Finlanda), Juhannus (în prezent este cele-
brat sfântul Ioan Botezătorul, Finlanda), Saint Jean (Franţa), San Giovanni (Italia)9. 
Sesizăm că, în prezent, denumirile din alte spaţii culturale fac trimitere la sărbătoarea 
creştină, nu la sărbătoarea precreştină.

f2i Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Niceta de Remesiana, Aducerea Moaştelor 
Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava (Calendar Creştin Ortodox, 24 iunie).

f2ia eponimie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul-Sântion de Vară.
f2ib antinomie: 
– Sântion de Primăvară (24 Făurar) – Sântion de Vară (24 Cireşar). 
Remarcăm că una dintre denumirile regionale ale sărbătorii autohtone Dragobete 

este Sântion de Primăvară. De Dragobete se sărbătoreşte dragostea curată. Sfântul Ioan 
a propovăduit statornicia, iubirea neprihănită. A fost decapitat, tocmai din această pri-
cină, la dorinţa Salomeei, fata Irodiadei.

– Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 Iunie) – Tăierea Capului Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul (29 August).

f2ic sinonimie: sânt (lat. sanctus)/sfânt (sl. sfintu): „cuvântul moştenit a fost 
încorporat în cel împrumutat (sfânt în loc de sânt)” (Felecan N. 2011: 243). Exemple: 
Sanctus dies Johannis (denumirea latină a Sânzienelor); Sfântul Ioan (Calendar creştin); 
Sântion (Calendar popular). Sesizăm că numele sfinţilor se reflectă şi în oiconime: „Din 
punct de vedere lingvistic, se observă o diferenţă terminologică în transpunerea lati-
nescului sanctus în limba română. Dacă numele localităţilor din spaţiul extracarpatic 
au în componenţă termenul de origine slavă sfânt, în Ardeal se întâlneşte mult mai des 
lexemul moştenit sân(t), ceea ce arată, pe de o parte, profunzimea romanizării teritoriu-
lui, iar pe de altă parte, influenţa religioasă apuseană” (Felecan O. 2017: 615).

f2id contaminări: Drăgaica (sl. dragu < „iubit”, „drag”) – Dragobete (sl. dragu, 
biti< „a fi drag”) – Drăgostiţă (< Dragoste + suf. -iţă) – Drăgostea (< Dragoste + suf. 
-ea). Tema drag- a generat o întreagă familie de cuvinte: „drăguţ, drăgălaş, drăgăstos, 
dragoste, a se îndrăgosti” (Cosniceanu 2006: 46).

f2ii Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Calendar creştin greco‑catolic; Calendar 
creştin romano‑catolic, 24 iunie).

g1 Pricupul (Calendar popular, 8 Cuptor)
Conform mentalităţii omului trăitor în universul satului românesc, această repre-

zentare mitică are puterea de a grăbi pe de o parte coacerea cerealelor semănate primă-
vara, iar pe de altă parte are menirea de a feri holdele de grindină, dar şi de arşiţă. Dacă 
nu îi este respectată cu sfinţenie ziua, Pricupul devine o forţă supraumană de rău augur: 
„o reprezentare mitică meteorologică, un idol care ofileşte şi strică recoltele înainte ca 
acestea să rodească” (Ghinoiu 2005: 150).

9 Vezi când se sărbătoreşte solstiţiul de vară în diverse colţuri ale lumii: Anglia, Danemarca, 
Estonia, Norvegia, Suedia etc. https://jysk.ro/blog/solstitiul-de-vara-idei-de-distractie-pentru-
cea-mai-lunga-zi-din, 21.08.2019.
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Denumiri regionale:
g1i izotopie antropomorfă: Pricopul, Precop.
g1ii izotopie religioasă + antropomorfă: Sfântul Pricopie.
g1iii izotopie zoomorfă: Ziua Lupului10.

g2i Sf.  Mare Mucenic Procopie, Sf.  Mc. Epictet preotul şi Astion monahul 
(Calendar creştin ortodox, 8 Iulie).

Sf. Mare Mucenic Procopie a crescut în Ierusalim. Iniţial s-a numit Neania, iar 
după botez este numit Procopie de însuşi Iisus Hristos.

g2ii Sf. Procopiu, martir (Calendar creştin greco‑catolic, 8 Iulie).

g3 Alte spaţii culturale: Procopie din Cezareea – 8 Iulie, Procopie din Palestina 
– 22 Noiembrie, Procopie din Persia – 26 Noiembrie, Procopie din Sazava – 1 Aprilie, 
16 Septembrie, Procopie din Usian – 8 Iulie, Procopie din Ustiug – 8 Iulie, Procopie din 
Vyatsk, nebunul pentru Hristos – 21 Decembrie (Petrache 1998: 266).

h1 Martirul Lupu (Calendar popular, 23 Gustar)
Denumiri regionale:
h1i izotopie zoomorfă: Martirul Lupu.
h1ii antinomii: Martirul Lupu (23 Gustar) – Ziua Lupului (Gădinetele), Mărtinul 

cel Mare de Toamnă (13 Brumar) – Ziua Lupului (8 Cuptor) – Ziua Lupului (18 
Brumărel). 

Remarcăm relaţia de antinomie, în ceea ce priveşte perioada desfăşurării acestor 
sărbători. Aceste zile, fiind dedicate lupului, au ca element comun simbolul zoomorf, 
adică lupul. Se respectau interdicţii severe: nu se pronunţa cuvântul „lup”, nu se tor-
cea, nu se ţesea, nu se aruncau cenuşă sau cărbuni afară etc. Zilele menţionate anterior 
fac parte din cele treizeci şi cinci de zile consacrate lupului şi confirmă supravieţuirea 
unui „scenariu ritual de înnoire a timpului calendaristic, probabil Anul Nou Dacic” 
(Ghinoiu 2001: 110).

h2i Sf.  Mucenic Lup, Sf.  Mucenic Irineu (Calendar creştin ortodox, 23 
August).

h2ii Sf. Lup, martir, Sf. Irineu, episcop, martir (Calendar creştin greco‑catolic, 
23 August).

i1 Sântămăria Mică (Calendar popular, 8 Răpciune)
Este o sărbătoare respectată în prezent de creştini, în special de femeile care 

doresc să aibă copii sau să nască fără dureri: „Peste o mare sărbătoare precreştină din 
preajma echinocţiului de toamnă, dedicată morţii şi renaşterii Marii Zeiţe de origine 

10 Vezi despre celelalte zile consacrate lupului la D.-A. Răchişan (2017c: 248–257).
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neolitică, Părinţii Bisericii au suprapus Naşterea Fecioarei Maria” (Ghinoiu 2013: 
248). Începând cu această zi, păsările migratoare zboară înspre locul de unde au venit, 
se culeg plante de leac, se bat nucile, se începe culesul viilor etc.

Denumiri regionale:
i1i izotopie religioasă: Precista Mică.
i1ii izotopie religioasă + antropomorfă: Sântămăria Mică, Sânta Maria Mică.
i1iii antinomie: Sântămăria Mare/Naşterea Maicii Domnului (8 Septembrie) – 

Sântamăria Mică/Adormirea Maicii Domnului (15 August).
i1iv Denumirea locaşului de cult însoţită de hram: 
Cele mai vechi biserici de pe meleagurile maramureşene au hramul Maicii 

Domnului: „Cele mai vechi biserici atestate documentar din Maramureş sunt: Naşterea 
Maicii Domnului din Ieud (UNESCO) (1364), Adormirea Maicii Domnului din 
Săcălăşeni (1442)” (Munteanu-Siserman M., Siserman S. 2017: 941).

i2i Naşterea Maicii Domnului (Calendar creştin ortodox, Calendar creştin 
greco‑catolic, 8 Septembrie).

i2ii Naşterea Sf.  Fecioare Maria (Calendar creştin romano‑catolic, 8 
Septembrie).

Fecioara Maria, Maica Mântuitorului Iisus Hristos, a fost fiica lui Ioachim şi a 
Anei. Arhanghelul Gavril a anunţat-o că îl va naşte pe Pruncul Sfânt, care va mântui 
umanitatea. Iosif din Nazaret i-a fost logodnic: „În tradiţia creştină (ortodoxă, catolică, 
anglicană şi luterană), precum şi în cea musulmană, a rămas prin minune fecioară în 
timpul conceperii şi naşterii lui Iisus”11.

i3 Sărbători creştine închinate Maicii Domnului: Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie), Intrarea în biserică (21 noiembrie), Buna Vestire (25 martie) şi Adormirea 
Maicii Domnului (15 august).

i4 Oiconime: Sânta Maria (SJ), Sântămărie de Piatră (HD), Sântămărie (AB) 
(Felecan O. 2017: 615–616). 

Extrapolând, numele localităţilor pot fi corelate şi cu alţi sfinţi întâlniţi în diverse 
colţuri ale lumii: „Foarte multe localităţi, în toată lumea, poartă nume de sfinţi. Iată 
câteva exemple: franţuzeşti: Saint-Cloud, Saint-Cyr, Saint-Denis, Saint-Etienne, Saint-
Germain, Saint-Michel, Saint-Nazaire; italiene: San Marino, San Michele, San Remo; 
spaniole: San Diego, San Luis, San Salvador, San Sebastian, Santiago; portugheze: São 
Paolo; englezeşti: Saint David, Saint John etc.” (Graur 1972: 46).

j1 Lucinul (Calendar popular, 18 Brumărel)
Lucinul este prăznuit „în perioada formării haitelor în vederea reproducerii” 

11 https://ro.wikipedia.org/wiki/Fecioara_Maria, 21.08.2019.
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(Ghinoiu 2013: 167). În ceea ce priveşte etimologia sărbătorii Lucinul, specialiştii emit 
anumite ipoteze: sărbătoarea provine de la numele apostolului Luca – lat. Lucas „din 
Lucanus, etnic < Lucania sau < Lucius” (Constantinescu 1963: 97); ipoteza influenţei 
slave răsăritene: „cuvântul lucina înseamnă feştilă, ea se aprindea în casă la venirea întu-
nericului toamnei” (Mihăescu 2005: 79). Sesizăm funcţia apotropaică.

Denumiri regionale:
j1i izotopie antropomorfă: Lucin.
j1ii izotopie zoomorfă: Ziua lupului.
Lupinii, filipii sunt zile dedicate lupilor. Femeile postesc pentru ca familia şi ani-

malele din gospodărie să aibă parte de protecţie divină: „ar trebui avută în vedere posi-
bila apropiere, pe teren românesc (prin falsă etimologie), între derivatul împrumutat 
din sârbeşte şi o formă regională de plural de tipul lu(p)ci a substantivului lup – a se 
vedea, în sprijinul acestei idei, forma lupinii < lucinii (Mihăescu 2005: 79).

j2i Sf.  Apostol şi Evanghelist Luca, Sf.  Mc. Marin cel Bătrân, Cuv. Iulian 
(Calendar creştin ortodox, 18 octombrie).

Sfântul Apostol Luca are ca simbol taurul înaripat. A fost ucenic al apostolului 
Pavel. Se crede că Apostolul Luca a pictat-o de mai multe ori pe Maica Domnului12.

j2ii Sf.  Luca, apostol, evanghelist (Calendar creştin greco‑catolic, 18 
octombrie).

j2iii Sf. Luca, evanghelist (Calendar creştin romano‑catolic, 18 octombrie).

j3 Alte spaţii culturale: Luca din Mitilene (Lesbos) – 23 Martie, Luca din mun-
tele Stirion-Focida (Elada) – 7 Februarie, Luca din Tavromena (Sicilia) – 6 Noiembrie, 
Luca din Triglia – 27 Decembrie (Petrache 1998: 223).

k1 Cosmadinul (Calendar popular, 1 Brumar)
Antroponimul este format prin amalgamare – Cosmadin < Cosma + Damian. Se 

crede că cei doi sfinţi îi vindecau pe oameni fără să le perceapă bani. În universul ontolo-
gic al satului românesc se apelează la medicina populară. Sfinţii erau invocaţi în anumite 
descântece: „de lingoare (febra tifoidă) şi de răul copiilor (epilepsia)” (Ghinoiu 2005: 
232). Sfinţii tămăduiau oamenii şi animalele: „nu cu buruieni, ci cu numele Domnului 
izbăveau de boală în dar, fără plată, fără să aştepte mulţumire” (Olteanu 2001: 462).

Denumiri regionale: 
k1i izotopie antropomorfă: Cosmadin.
k1ii izotopie taumaturgică: Vrăcevul (sl. vracevati < „a vindeca”).
k1iii contaminări: „1. + Damian: Cosmandin; 2. + Mirea: Cosmireşti, Cosmirin” 

(Constantinescu 1963: 35). 

12 https://ro.wikipedia.org/wiki/Luca_Evanghelistul, 21.08.2019.
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k2i Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian (Calendar creştin orto‑
dox, 1 noiembrie).

Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi. Tatăl lor era păgân, nu se închina Sfintei 
Treimi. Harul vindecării trupeşti şi sufleteşti l-au primit de la Dumnezeu. Atât Sfinţii 
Cosma şi Damian din Asia (1 Noiembrie), cât şi Sfinţii Mucenici Cosma şi Damian din 
Roma (1 iulie) au fost medici care au vindecat mulţi oameni fără a solicita vreo taxă13.

k2ii Sfinţii Cosma şi Damian, medici taumaturgi, fără plată, martiri (Calendar 
creştin greco‑catolic, 1 Noiembrie).

k3 Alte spaţii culturale: Cosma, ep. Calcedonului – 18 Aprilie, Cosma, patr. 
Constantinopolului – 2 Ianuarie, Cosma din Georgia – 17 Octombrie, Cosma din 
Palestina – 3 August, Cosma din Roma – 1 Iulie (v. Petrache 1998: 145); Damian din 
Arabia – 17 Octombrie, Damian din Palestina – 31 Octombrie, Damian din Roma 
– 1 Iulie, Damian din Siria – 23 Februarie, Damian arhiep. Ciprului – 8 Decembrie 
(v. Petrache 1998: 147–148).

l1 Ignatul (Calendar popular, 20 Undrea)
În trecut, porcul se sacrifica doar de Ignat, respectându-se cu stricteţe prescripţi-

ile ritualice străvechi.

Denumiri regionale:
l1i izotopie antropomorfă: Ignat (sl. Ignatije; lat. Ignatius, lat. veche Egnatius, ignis 

< „foc”).
Conform unei legende, Ignat era sărac şi avea mulţi copii. Acasă avea o viţea, însă 

nu şi porc de Crăciun. Diavolul deghizat în preot i-a cerut să îi dea ceea ce are acasă şi 
nu ştie, în schimbul unei turme de „mascuri” [porci]. Ignat a acceptat învoiala fără să 
ştie că soţia lui urma să aducă pe lume încă un copil. În cele din urmă este ajutat de 
Dumnezeu şi Sfântul Petru14. 

În popor se crede că în această zi nu se lucrează treburi femeieşti, pentru a nu 
geme porcul în momentul sacrificării ritualice. Femeile însărcinate trebuie să postească 
dacă vor să nască prunci sănătoşi atât la trup, cât şi la minte15.

l1ii izotopie antropomorfă + zoomorfă: Ignatul Porcilor.
În popor se crede că Sfântul Ignat ia sufletele porcilor: „Din fiecare porc tăiat în 

această zi i se dăruieşte Sf. Ignat o bucată de carne” (Olteanu 2001: 542).
l1iii izotopie ceremonială: Crăciunul ţiganilor.
În trecut, romii sacrificau porcii: „Ignat e zis şi Crăciunul ţiganilor, ei fiind cei care 

tăiau porcii” (Olteanu 2001: 541).

13 https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfintii-cosma-damian–157599.html, 22.08.2019.
14 Vezi legende, detalii despre Ignat-personaj şi Ignat-sărbătoare la D.-A. Răchişan (2017b: 

204–219).
15 Vezi şi alte detalii la Pamfile (2006: 263).
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l1iv izotopie supraumană: Înătoare16.
Înătoarea este un agent malefic feminin grotesc, justiţiar, care pedepseşte fetele 

şi femeile care torc, ţes în ziua respectivă: „sunt torturate şi opărite cu apă clocotită” 
(Ghinoiu 2013: 144). Fiind carnivoră şi atrasă de foc, este nelipsită când se sacrifică 
porcul.

l1v Antroponime: Ihnat, Ignătescu, Icnat, Ignea, Ignul, Igul, Igoiu (Constantinescu 
1963: 78).

l2i Sf. Mucenic Ignatie Teoforul (Calendar creştin ortodox, 20 Decembrie).
Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, pentru că a propovăduit cuvântul Domnului, 

a fost sfâşiat în arenă de animale. Inima sa a rămas intactă: „au aflat înăuntru pe amân-
două părţile scris cu litere de aur: Iisus Hristos”17.

l2ii Sf. Ignaţiu Teoforul, episcop, martir (Calendar creştin greco‑catolic, 20 
Decembrie).

l3 Alte spaţii culturale: Ignatie Briancianinov, ep. Stavropolului – 30 August, 
Ignatie, patr. Constantinopolului – 23 Octombrie, Ignatie din Lomsk – 28 Decembrie, 
Ignatie, Vologda, 19 Mai (v. Petrache 1998: 198). 

3. Concluzii
Pornind de la binaritatea Calendar popular – Calendar creştin (ortodox, greco-

catolic, romano-catolic), lucrarea subliniază impactul pe care îl au cele douăsprezece 
sărbători de peste an din spaţiul cultural românesc, în conexiune cu anumiţi sfinţi, 
asupra mentalităţii creştinilor din alte spaţii culturale. Dihotomia Calendar popular – 
Calendar creştin (ortodox, greco-catolic, romano-catolic) relevă asemănările, deose-
birile sau contaminările care apar între sfinţii şi sărbătorile analizate în această lucrare.

Perspectiva interdisciplinară (lingvistică, etnologică, religioasă, mitologică), 
eponimiile, izotopiile, relaţiile de sinonimie şi antinomie, contaminările, analiza sin-
cronică potenţează complexitatea şi importanţa temei. 

Între antroponimele sfinţilor şi purtătorul cu nume de sfânt se creează o osmoză. 
Studiul nu se raportează doar la spaţiul cultural românesc, ci şi la alte spaţii culturale. 
Aşadar, în funcţie de denumirea sărbătorii şi/sau numele sfântului, se fac trimiteri şi la 
alte spaţii culturale. Multiculturalismul în onomastică subliniază uneori anumite dife-
renţe, alteori unitatea în diversitate.
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