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OBICEIURI ŞI PRACTICI RITUALE  
PRIVIND FERTILITATEA PĂMÂNTULUI� 

ANCA CEAUȘESCU�� 

În tradiția populară românească, practicile și riturile agrare formează un 
capitol însemnat, agricultura fiind una dintre ocupațiile tradiționale care a generat 
cele mai numeroase manifestări magico-rituale. În concepția lui Mircea Eliade, în 
ansamblul său, agricultura este un ritual: „În ceremonialul și în tehnica agricolă omul 
intervine direct: viața vegetală și sacrul vegetației nu-i mai sunt exterioare, el participă 
acum la ele, manipulându-le, implorându-le. Pentru omul «primitiv», agricultura, 
ca orice altă activitate esențială, nu mai este o simplă tehnică profană. Fiind în 
raport cu viața și urmărind sporirea prodigioasă a acestei vieți prezente în semințe, în 
brazdă, în ploaie și în duhurile vegetației, agricultura este înainte toate un ritual”1. 

Fiecare interval temporal din ciclul calendaristic era marcat de un set de 
obiceiuri și credințe, în strânsă legătură cu mersul vremii și dezvoltarea vegetației, 
dar și cu principalele faze de desfășurare a muncilor agricole. Agricultorul își 
efectuează acțiunile într-o comuniune cu sacralitatea, toate gesturile sale fiind 
încărcate de consecințe, „pentru că se împlinesc înăuntrul unui ciclu cosmic, în care 
anul, anotimpurile, vara și iarna, vremea însămânțărilor și aceea a culesului își 
accentuează propriile lor structuri, luând fiecare o valoare autonomă”2. 

Pentru perioada de creștere a culturilor, interval temporar care coincide cu un 
moment climateric de mare însemnătate pentru recolte, Calendarul obiceiurilor 
agrare înscrie numeroase cunoștințe agricole tradiționale, manifestări rituale, 
practici și obiceiuri, unele care au loc cu regularitate, la o dată fixă, altele, 
practicându-se în funcţie de necesităţile culturilor. După cum notează Alexandru 
Popescu, parafrazându-l pe Romulus Vuia, „alternanța anotimpurilor calde și 
favorabile vegetației cu cele reci și dușmănoase vieții, cu contrastele lor de lumină 
și viață în anotimpurile plăcute, cu frig și moarte în timpul iernii, au influențat în 
mod covârșitor asupra dispoziției sufletești și a fanteziei popoarelor și le-a condus 
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la concepția unei lupte între natură și iarnă. Această concepție și-a găsit expresie în 
diferite sărbători populare practicate la momentele principale ale schimbării 
anotimpurilor. Îndeosebi era sărbătorită reîntoarcerea primăverii și verii. Cele mai 
multe dintre obiceiurile de primăvară și vară de astăzi își au originea în această 
sărbătoare a reînvierii naturii. Aceste obiceiuri sunt deci acte – la diferite 
anotimpuri – ale aceleiași reprezentări dramatice: reînvierea naturii”3. 

În cadrul obiceiurilor agrare, o categorie însemnată o formează riturile de 
fertilitate, acestea concentrându-se mai mult asupra asigurării unor condiții normale 
de precipitații. Dacă pentru sporirea recoltelor, omul tradițional avea la îndemână 
metode clasice de creștere a fertilității solului și lucrări de întreținere curente, 
uneori în situații limită, cauzate de lipsa precipitațiilor sau de abundența acestora, 
el recurgea la modalități magico-rituale ce aveau în centrul preocupărilor apa. 

Din categoria obiceiurilor agrare practicate de poporul român, care au 
menirea de a stimula fertilitatea pământului, în materialul de faţă ne vom opri asupra 
Caloianului (cu referire la Oltenia), un rit magic, în principal, pentru pornirea 
ploilor (uneori, oprirea acestora), conservat în tradiția orală a poporului român și 
practicat până aproape de zilele noastre. Alături de Paparudă, obiceiul este pus în 
legătură cu practicile magico-rituale ale oamenilor destinate schimbării mersului 
vremii și provocării, pe această cale, a creșterii rodniciei solului pentru a asigura, 
astfel, o recoltă cât mai bogată. 

Obiceiul Caloianului are o vechime considerabilă, fiind unul dintre cele mai 
arhaice elemente surprinse de Calendarul popular. Semnalat pentru prima dată de 
Ghe. Săulescu, în Moldova, obiceiul este întâlnit frecvent în zonele cu specific 
agrar (Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova). De altfel, Caloianul a fost cunoscut 
și în Transilvania, fără a avea, însă, aceeași pondere și aceeași frecvență. La origine, un 
rit consacrat zeului naturii și al vegetației, Caloianul a devenit, cu timpul, un rit de 
invocare a ploii care a coexistat, în timp și chiar în același spațiu, cu alte forme de 
obiceiuri de promovare a fertilității pământului, precum Paparuda, și cu alte rituri 
destinate influențării mersului vremii. 

Cu privire la originea obiceiului, T. Burada este de părere că trebuie căutată într-
o zeitate dacică4, iar alți cercetători au încercat să demonstreze că originea acestuia se 
regăsește în tradiția strămoșilor noștri romani și anume în sărbătoarea Argerilor, când 
se făceau „vrăji de ploaie”5. Mai târziu, Marcu Breza6 susține originea Caloianului în 
cultul zeului naturii care moare și renaște, zeu cunoscut sub mai multe denumiri (Attis, 
la frigieni; Osiris, la egipteni; Adonis, la greci; Tammuz, la babilonieni), iar în opinia 

                                                 
3 Alexandru Popescu, Tradiții de muncă românești, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 
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Tache Papahagi, Din folclorul romanic și cel latin. Studiu comparat, 1923, p. 102. 
6 Marcu Breza, Paganism in roumanian folklore, London, 1928, pp. 32–36. 
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lui G. Ivănescu7 numele de Ene sau Ian care denumește obiceiul în discuție la români și 
bulgari, provine dintr-o sursă grecească populară8. 

Dumitru Pop, pe baza cercetării materialelor legate de obiceiul Caloianului, 
ajunge la concluzia că acesta reprezintă numai una dintre manifestările folclorice 
românești, destinate influențării mersului vremii, iar „variantele obiceiului evidențiază 
adesea un proces de întrepătrundere, de contaminare a acestor manifestări, a căror 
origine nu va putea fi stabilită niciodată cu exactitate. Chiar dacă – așa cum a arătat  
I. Candrea – unele din variantele Caloianului nostru sunt identice cu cele bulgărești 
(«ghermenciuk»), există altele pe care nu le întâlnim nici la bulgari și nici la alte 
popoare”9. 

Asemenea Paparudei și Sângeorzului, ceremonialul Caloianului era practicat, 
îndeosebi, primăvara, într-un moment important în dezvoltarea culturilor, când 
acestea treceau la faza de creștere, iar semințele încolțite aveau nevoie de umiditate 
crescută. Reprezintă, așadar, la origine, un rit de etapă10, menit să asigure condiții 
de fertilitate, în primul rând un regim pluviometric normal, pe toată perioada de 
dezvoltare a culturilor. 

Spre deosebire de alte ritualuri și obiceiuri agrare, efectuate la anumite date 
fixe din Calendar sau la debutul și încheierea activităților agricole, Caloianul se 
practica și la termene fixe, dar și atunci apărea problema ce urma să o îndepărteze. 
Astfel, după unele informații mai vechi, ceremonialul se desfășura în joia a treia 
după Paști, cunoscută sub denumirea de joia Caloianului11, zi considerată o 
adevărată sărbătoare, când era interzis lucrul, iar în sat se organizau hore și petreceri. 
Desfășurarea ceremonialului în preajma sărbătorii Paștelui, într-o perioadă în care, 
anterior creștinismului, se performau numeroase obiceiuri de fertilitate, face 
trimitere la sărbătoarea primăverii care, pe vremuri, înscria sfârșitul Anului Vechi 
și începutul Anului Nou la popoarele agricole și, în același timp, se fac referiri la 
zeul vegetației care moare și învie. Totodată, este evidentă relația statornicită, în 
mentalul colectiv, între moartea și nașterea divinității sărbătorită în perioada 
pascală și cea a vegetației. Numai moartea Caloianului, ca formă de inițiere, aducea 
cu sine încărcătura magică necesară realizării scopului. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în majoritatea localităților unde a fost 
atestat, săvârșirea ritualului nu ținea de o dată anume, ci se practica „într-o marți”, 
„totdeauna joi de lângă 8 mai” sau „miercurea, în a șasea săptămână după Paști”12. 
Obiceiul avea loc și în ajunul zilei de Duminica Tomii13, iar, mai târziu, ceremonialul 

                                                 
7 G. Ivănescu, O influență bizantină sau slavă în folclorul și limba românească: Caloianul, în 

„Folclor literar”, I, Timișoara, 1967, p. 14. 
8 Ibidem, pp. 20–22. 
9 Dumitru Pop, op. cit., p. 151. 
10 Ibidem, p. 143. 
11 Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, București, 

Editura Minerva, 1976, p. 177. 
12 Ibidem, p. 268. 
13 Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui  

B.P. Haşdeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 372. 
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se organiza ocazional, cele mai multe informații menționând practicarea acestuia 
„la secetă prea mare primăvara sau vara” sau „când era secetă”14. 

Totodată, în aceleași chestionare găsim răspunsuri potrivit cărora Caloianul 
se practica „și la secetă prea mare și la ploaie prea abundentă” sau „când plouă prea 
mult”15. Aceste răspunsuri, în opinia lui Dumitru Pop, „indică confuzia cu alte rituri 
destinate influențării mersului timpului, precum și un ultim stadiu din evoluția 
obiceiului, după care se va restrânge și se va retrage treptat din viața folclorică”16. 

Ritualul cuprinde, în desfășurare, câteva momente principale care se întâlnesc 
în majoritatea zonelor în care obiceiul s-a practicat: confecționarea păpușii cu chip 
de om, împodobirea ei, bocirea ca pe un mort, înmormântarea, pomana, dezgroparea la 
trei zile și aruncarea pe apă sau într-o fântână. 

Elementul central al obiceiului este păpușa confecționată din lut galben, 
pământ, noroi, cârpe sau petice vechi, care substituie fie o divinitate pluviometrică, 
fie un sol trimis la divinitatea pluviometrică pentru pornirea sau oprirea ploilor. Ca 
număr, se făceau una, două sau mai multe păpuși (cu trăsături feminine și masculine). 
În opinia lui Ion Ghinoiu, în funcție de zonă și de scopul pe care-l urmăreau 
protagoniștii, aceasta se numea Ploaia, Moașa Ploii, Mama Caloiana, Maica 
Călătoarea, Scaloiana (atunci când era invocată să aducă ploaia), Mama Secetei, 
Seceta, Tatăl Soarelui, Sfântul Soare, Sântilie (când trebuia să o oprească)17. Pe 
aceleași coordonate se înscriu și informațiile consemnate de Adrian Fochi: 
„Termenul de Caloian și Scaloian apare destul de rar; în general, practica și 
denumirea păpușii este «muma ploii», «tatăl soarelui» sau «mama secetei»”18. 

În Oltenia, mica păpușă, cât și ceremonialul, poartă denumiri diferite: Muma 
ploii (Corlățel, Gogoșu, jud. Mehedinți, Rusănești, jud. Olt), Caloian (Prunișor, 
jud. Mehedinți), Zgherman (Orlea, jud. Olt), Muma Ploii și Tata Soarelui (Bistreț, 
Gogoșu, jud. Dolj, Bălăcița, jud. Mehedinți, Dobrun, jud. Olt și în multe alte 
localități)19. 

Cel mai adesea se făcea o singură păpușă. Aceasta era modelată numai de 
copii cu vârste până la 10–12 ani, în special de către fetițe, care erau organizate în cete 
formate dintr-un număr impar de persoane (uneori, participau și băieți). Criteriul de 
bază în selectarea membrilor cetei era puritatea rituală, în mentalul popular existând 
credința că întotdeauna copiii „erau curați la suflet și puteau să fie ascultați”20. În 
unele situații, participau și adulți care, însă, doar ajutau la această operațiune. 

                                                 
14 Adrian Fochi, op. cit., p. 263. 
15 Ibidem. 
16 Dumitru Pop, op. cit., p. 154. 
17 Ion Ghinoiu, Mitologie română. Dicționar, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 

2013, p. 60; vezi și Idem, Comoara satelor.Calendar popular, București, Editura Academiei Române, 
2005, p. 152. 

18 Adrian Fochi, op. cit., p. 275. 
19 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român, vol. I, Oltenia (ediţie îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca), Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2001, p. 310. 

20 Ibidem. 
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Efigie a divinității pluviometrice21, mica păpușă din lut era împodobită cu 
flori, uneori cu coji de ouă roșii păstrate de la Paști și supusă, apoi, unui adevărat 
ceremonial de înmormântare. Florile ce o împodobesc (busuioc, flori de câmp, 
izmă creață) conferă micii păpuși caracterul de personaj vegetațional. Efigia era 
așezată pe o bucată de scândură sau într-un coșciug, era bocită și înmormântată. 
Ceata, orânduită sub forma cortegiului funerar, asemănător celui real, participa la 
înmormântarea Caloianului după un scenariu asemănător înmormântării tinerilor 
necăsătoriți (cu preot, steag funerar și bocete) în diverse locuri (în grădină, în 
câmp, pe malul uni râu, la răscruce de drumuri etc.). 

Spațiul de îngropare a păpușii era tot atât de important, având rosturi magice. 
Astfel, se credea că, dacă este îngropată pe malul unui râu sau lângă o fântână, se 
va produce fenomenul dorit – ploaia. Prin îngroparea în câmp se indica locul unde 
era necesară ploaia pentru creșterea feritilității. Uneori, păpușa era înmormântată la 
hotar, între două sate sau la răspântii, așadar în locuri mitice, în spații unde 
comunicarea dintre cele două lumi, Lumea de aici și Lumea de dincolo, devine 
posibilă22. Alteori se îngropa într-un loc secret, neștiut de nimeni. 

În unele variante locale, păpușa de lut, în loc să fie îngropată, era aruncată 
într-o fântână sau lăsată să plutească pe o apă curgătoare. La Rusănești, jud. Olt, 
„Copiii făceau o păpușă din cârpe, o aruncau în Olt ca să plouă, boceau și făceau 
pomană”23, iar la Brâncoveni, în vreme de secetă se făcea Muma ploii care se arunca în 
fântână ca să învie: „Când era secetă mare, copiii, fetițe și băieți, până la 10 ani, puși de 
babe, făceau Muma Ploii din pământ, nămol. O puneau într-o cutie și o înconjurau cu 
flori. Unul lua cutia în mână, ceilalți mergeau cu lumânări aprinse și plângeau. Ne 
rugam să plouă, ocoleam tot satul și o azvârleam în fântână”24. 

Ceremonialul funerar este însoțit de bocete. Se pare că la origine avem de a face 
cu incantații, în care principalul motiv îl reprezintă implorarea ploii binefăcătoare. 
Caloianul este rugat să urce în cer și să implore divinitatea să dezlege ploile: 
„Caloiene, iene, / Du-te-n cer și cere / Să deschidă porțile, / Să sloboade ploile / Să 
curgă ca gârlele / Zilele și nopțile… Ca să crească grâiele”25 sau, într-o altă variantă: 
„Caloiene, ene, / Caloiene, ene, / du-te-n ceri la Dumnezeu / ca să plouă tot mereu, 
/ zilele / și nopțile / să dea drumul roadelor, / ca să fie-mbelșugată, / roadele, 
noroadele, / țara toată, lumea toată”26. Alături de valorile magice, prin invocarea 
divinității căreia i se adresează o cerere, întâlnite în formele mai vechi, lirismul 
Caloianului îmbracă și valori de esență practică, un strigăt de disperare în fața 
iminenței foametei: „Cum ne curg lacrămile / Să curgă și ploile”27. 
                                                 

21 Ion Ghinoiu, Mitologie română..., p. 60. 
22 Antoaneta Olteanu, Metamorfozele sacrului. Dicționar de mitologie populară, București, 

Editura Paideea, 1998, p. 42; a se vedea și Idem, Calendarele poporului român, București, Editura 
Paideea, 2000, pp. 639–640. 

23 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 312. 
24 Ibidem, p. 311. 
25 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, București, Editura Didactică și 

pedagogică, 1991, pp. 135–136. 
26 Marcel Olinescu, Mitologie populară, București, Editura Saecului I.O., 2001, p. 244. 
27 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, op. cit., p. 136. 
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Într-o altă variantă mai veche și mai restrânsă ca întindere geografică (sudul 
Moldovei, Dobrogea) este prezentată situația nefericită a mamei care-și caută fiul 
dispărut: „Caloiene, Ene / Te plânge mă-ta / Prin pădurea rară, / Cu inima friptă-
amară; / – Aoleo, Caloiene, Ene! / Te caută mă-ta / Prin pădurea deasă, / Cu 
marama întoarsă / Cu fața aleasă / …”28. Este vorba aici, după cum subliniază 
Narcisa Știucă, despre un motiv suplimentar, „al căutării mamei îndurerate, cu altă 
sugestie de interpretare: tânărul Caloian și-a încheiat deja viața pământească, el nu 
mai poate fi un mediator între oameni și cer, dar plânsul neistovit al mamei 
anticipează simbolic ploaia, ca rezultat al sacrificiului lui”29. 

După înmormântare, se face pomana Caloianului, o masă rituală cu alimente 
aduse de către membrii cetei sau adunate de la săteni. 

Secvența îngropării simbolice a Caloianului este partea din ritual cea mai 
importantă, încărcată de sensuri magice și religioase. Potrivit informațiilor etnografice, 
semnificația îngropării păpușii din lut este „ca să înverzească”, ca să reînvie30. 
Întemeindu-se, la origini, pe sacrificii umane reale, îngroparea Caloianului, așadar 
moartea simbolică a acestuia și contactul direct cu solul determină reînvierea vieții 
îngropate, creșterea puterii de regenerare, deci conduce la creșterea fertilității: 
„Frate, frate, Caloiene, / Nu te punem în pământ ca să putrezești, / Ci te punem să-
nverzești, / Căluiene, Căluiene, of! of!”31. 

În ceea ce privește gestul ritual al aruncării în apă a Caloianului, se păstrează 
aceeași idee, a regenerării, a învierii zeului. Imersiunea în apă presupune, în plan 
uman, moartea, dar pe plan cosmic și antropologic este vorba despre o moarte 
simbolică, urmată întotdeauna de o renaştere, o regenerare: „Contactul cu apa 
implică întotdeauna regenerarea; pe de o parte, pentru că disoluţia e urmată de o 
«nouă naştere», pe de altă parte, imersiunea fertilizează şi sporeşte potenţialul de 
viaţă şi creaţie”32. 

Uneori, după trei zile, păpușa era dezgropată, bocită din nou și, fie era 
aruncată într-o fântână sau într-o gârlă, fie era așezată pe o scândurică și i se dădea 
drumul pe o apă curgătoare, urând ca anul să fie ploios și plin de belșug. La 
Gogoșu, jud. Mehedinți, păpușa de lut „se îngropa pe malul Dunării. În groapă se 
puneau flori, coji de ouă roșii. Copiii boceau. [Când se dezgropa păpușa] era lăsată 
să plutească pe apă sau era aruncată în Dunăre”33. 

În unele variante locale, după ce era dezgropată, efigia era zdrobită sau ruptă 
în bucăți și apoi abandonată în fântâni sau ape curgătoare: „Când era secetă se 

                                                 
28 Georgeta Nițu, Magia ploii. Practici tradiţionale de invocare a ploii, în „Anuarul 

Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu Plopşor»”, nr. 3, 2002, p. 333. 
29 Narcisa Alexandra Știucă, Spirala sărbătorilor. Rosturi, tâlcuri și deslușiri, Sibiu, Editura 

Astra Museum, 2014, p. 207. 
30 Dumitru Pop, op. cit., p. 158; vezi și Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 520. 
31 Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 484. 
32 Mircea Eliade, op. cit., pp. 183–184. 
33 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 311. 
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îngropa Muma ploii la crucea fântânii; [dacă seceta continua] era scoasă, ruptă și 
băgată în fântână”34. 

Secvența dezgropării Caloianului, a ruperii lui în bucăți, a zdrobirii acestuia 
și aruncarea în fântâni „vine să confere obiceiului nu numai o mai mare amploare și 
un grad sporit de complexitate, ci și o idee nouă: aceea de pedepsire a zeului naturii. 
Poate că într-un stadiu mai vechi Caloianul era dezgropat a treia zi numai dacă după ce 
fusese înmormântat nu plouase, dacă prin urmare zeul nu-și dusese la îndeplinire 
misiunea pentru care îl invocaseră oamenii. Cele două rituri s-au contras apoi în 
unul singur, acesta din urmă devenind o simplă secvență a celui dintâi. Astfel, 
«ruga» a ajuns să fie însoțită și de cealaltă alternativă: pedepsirea prin ucidere și 
profanare a zeului”35. 

În cele din urmă, se organiza, din nou, o petrecere de pomenire a Caloianului, 
numită „pomana Caloianului” care se încheia, uneori, cu hora Caloianului36. 

Deși în studiile de specialitate s-a vorbit despre unitatea obiceiului pe întreg 
teritoriul românesc, analiza variantelor acestuia conduc către o mare diversitate în 
cadrul acestei unități. După cum subliniază Dumitru Pop, „problema care se pune este 
dacă această diversitate este rodul procesului de dezagregare a obiceiului, mai complex 
odinioară sau, dimpotrivă, variantele lui sunt mărturii ale procesului său treptat de 
evoluție, până la formele cele mai ample și mai complexe pe care le cunoaștem?”37. 

În sudul Olteniei și Munteniei, obiectele ritului erau două păpuși de lut, una cu 
înfățișare bărbătească – Tatăl Soarelui, alta cu trăsături feminine – Muma Ploii, 
Caloiana, Caloienița, mesageri perechi care sunt trimiși către divinitate printr-un rit 
funerar (înhumare sau scufundare în apă) cu mesaje antagonice: Ea să aducă ploaia, 
El să o oprească38. Fiecare sunt simboluri ale Soarelui ca divinitate la multe 
popoare39, respectiv simbol al Ploii, entitate mitică, căreia i se atribuia caracter 
sacru la multe popoare unde agricultura era ocupație de bază. 

În general, ritualul era performat pentru aducerea ploii, în perioadele secetoase. 
În acest caz, era îngropată păpușa reprezentându-l pe Tatăl soarelui, iar Muma ploii se 
arunca pe apă sau se lega de un par în gard. Dar, pe lângă invocarea ploii, obiceiul se 
înfăptuia și pentru stoparea acesteia, acum procesul fiind invers, se îngropa Muma ploii 
și se lăsa Tatăl soarelui. Iată cum se desfășura ritualul la Ghioroiu, jud. Vâlcea: „Muma 
Ploii și Tata Soarelui erau două păpuși din pământ clisos. Îngropau păpușa la rădăcina 
unei cruci [făcută tot de copii] din nuiele mai groase sau din coceni de porumb. Când 

                                                 
34 Ibidem. 
35 Dumitru Pop, op. cit., p. 168. 
36 Ion Ghinoiu, Mitologie română..., p. 61. 
37 Dumitru Pop, op. cit., p. 152. 
38 Ion Ghinoiu, Mitologie română... p. 61; vezi și Idem, Zile și mituri. Enciclopedie a 

sărbătorilor, ritualurilor, ființelor fabuloase, eroilor, și miturilor, din panteonul popular românesc, p. 
57, a se vedea: https:/ / kupdf.net/ download/ ion-ghinoiu-zile-aring-yuml-i-mituri-calendarul-aring-
pound-auml-fnof-ranului-roman_58e3e722dc0d609059da980d_pdf (accesat la 5 iunie 2020). 

39 Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Timișoara, Editura Amarcord, 
1994, pp. 170–171. 
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erau prea multe ploi îngropau pe Muma ploii, ca să nu mai plouă; când era secetă mare, 
îngropau pe Tatăl soarelui, ca să oprească seceta și să dea drumul ploilor. Boceau ca la 
mort, puneau flori în groapă. Păpușa nu se dezgropa niciodată”40. În funcție de 
orizontul de așteptare, este înregistrat un text ritual specific: „A murit tata soarelui /  
Și-a-nviat mama ploii” sau „A murit muma ploii / Și a înviat tatăl soarelui”41. 

După cum se observă, în acest ritual are loc amenințarea și pedepsirea uneia dintre 
cele două zeități-patroane (a secetei sau a ploii) în paralel cu invocarea celeilalte. În 
opinia lui Dumitru Pop, s-ar putea ca, inițial, să fi existat două rituri independente („tatăl 
soarelui” și „muma ploii”) la care oamenii apelau în funcție de necesități iar în decursul 
timpului acestea s-au influențat reciproc, constituindu-se într-unul singur: „Modul lor de 
desfășurare în stadiul de evoluție pe care-l reprezintă aproape toate variantele ce ne sunt 
cunoscute relevă probabil contragerea lor în unul și același rit, pedepsirea prin moarte a 
uneia dintre cele două divinități arhaice, fiind simultană cu invocarea celeilalte, sau, în 
sistemul gândirii magice, anularea uneia echivalând, implicit cu afirmarea, cu 
promovarea celeilalte”42. Același autor subliniază faptul că obiceiul „tatăl soarelui” și 
„muma ploii” reprezintă un rit arhaic de alungare a secetei sau a ploii (și nu de 
invocare, ca în cazul Caloianului). 

Așadar, păpușa care este îngropată reprezintă divinitatea care trebuia pedepsită. 
În vreme de secetă, după cum menționam, era pedepsit zeul Soare, care era îngropat în 
pământ, iar păpușa Muma ploii era lăsată să plutească pe o apă, ritualul având menirea 
de a implora divinitatea pentru dezlegarea ploilor fertilizatoare. Prin urmare, putem 
vorbi de o practică magică concomitentă, în dublu sens, având drept rezultat alungarea 
secetei, prin îngroparea Tatălui Soarelui, și invocarea ploii, prin învierea Mumei Ploii. 

Uneori, pe drum, atunci când mergeau să îngroape păpușa, membrii cetei erau 
stropiți cu apă. Astfel, la Leu, jud. Dolj, în condiții de secetă prelungită, păpușa era 
îngropată, de copii, lângă troița fântânii, însă, „Înainte de îngropare, păpușa era dusă în 
curtea bisericii, unde se ocolea biserica și se trăgea clopotul. Când se ducea păpușa să 
fie îngropată, se aținea calea cu găleți de apă, în fața și în spatele cetei. Dacă se 
întâmpla să fie și vreo femeie gravidă, se arunca apă pe ea, ca să fie belșug, să fie rod 
bun, să plouă la timp pe ogoare. Mormântul era împodobit cu flori și lumânări aprinse, 
ca la orice înmormântare. În timpul înmormântării se spunea: «A murit Tatăl Soarelui 
și va învia Muma Ploii. Plouă Doamne, plouă / Pe toate ogoarele / Să se facă bucatele / 
Să se umple pătulele»”43. Stropitul cu apă al efigiei și al membrilor cetei are o 
importanță deosebită, având menirea de a provoca, prin magia imitativă, ploaia. 

În unele localități, în vreme de secetă se îngropau amândouă. Spre exemplu, la 
Oboga, județul Olt, „se făceau două păpuși, Muma Ploii și Tata Soarelui, acum nu se 
mai obișnuiește. Le îngropau la o fântână, în groapă se turna apă, le udau și 
participanții la ceremonie. Nu se mai dezgropau, se uda mormântul timp de 40 de zile 

                                                 
40 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 312. 
41 Adrian Fochi, op. cit., pp. 273, 274. 
42 Dumitru Pop, op. cit., p. 160. 
43 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 311. 
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dacă nu ploua”44, iar la Cetate, jud. Dolj, păpușile se îngropau sub o tufă de boji:  
„… acestea erau îngropate una lângă alta. Pe ele se puneau petale de flori și peticul pe 
care au fost aduse, apoi se acopereau cu pământ stropit cu apă. Pe mormânt se puneau 
ramuri verzi și coronițe de flori. Fetele pregăteau pomana din pite de pământ, tot atâtea 
câți copii participau. Pitele se aruncau în sus pentru a chema ploaia”45. 

Un rol important în cadrul ceremonialului îl are magia cuvântului, textul care 
însoțește actul ritual. Redăm, în continuare, după datele chestionarului lui N. Densușianu, 
câteva forme ale acestuia: „Aaa, – au, – au, mărelică Doamne, / Doamne, Doamne și 
iar Doamne, / A murit tata soarelui, / Soarelui viteazului, / Și a rămas muma ploii / Să 
dea ploaie și șiroaie, / Să curgă pe hududoaie”46 sau, într-o altă incantație din Valea 
Stanciului, județul Dolj, „Aoleo, tată de soare, / Mort te punem în vultoare. / Mai 
schimbă razele călduroase / Și dă pe pământ ploi mănoase. / Aoleo, muma ploii, / Mai 
învie odată / Și dă-ne pe pământ / Ploaie îmbelșugată”47. 

Mihai Pop, analizând poezia de ceremonial pentru Muma ploii, arată faptul că 
acesta este un rit de invocare a precipitațiilor combinat cu unul de alungare a secetei: 
„Aoleo, crăiță, crăiță, / Tata Soarelui a murit, / Muma ploii a înviat, / Dă-ne și nouă 
ploiță, / Deschideți portițele / Să curgă ploițele”48. 

În cazul în care ploile erau prea abundente, se îngropa Muma ploii, fie în grădină 
sau pe malul Dunării49, fie sub o cruce, la răspântii, în vatra focului sau în cimitir50, iar 
pe Tatăl soarelui îl puneau pe un gard, într-un pom verde, pe mărăcini sau pe o cruce 
de la fântână51, gestul urmărind cinstirea soarelui în scopul opririi ploilor. 

Se observă în această manifestare rituală, simultaneitatea celor două modalități 
magico-religioase pentru influențarea mersului vremii (cu precădere, ploaia și căldura). 
Este vorba, în primul rând, despre manifestări cu caracter de rugă, prin incantații forțele 
divine fiind chemate să aducă fenomenele necesare colectivității. Cealaltă modalitate 
este de pedepsire a divinității, pe această cale, omul încearcând să ucidă zeul care 
favorizează fenomenul atmosferic nedorit. 

Dacă în unele studii de specialitate ritul „Tatăl soarelui” și „Muma ploii” este 
considerat o formă specială a Caloianului, există și abordări care diferențiază Caloianul 
de cele două secvențe rituale. Astfel, în opinia lui Dumitru Pop, ritul Caloianului, deși a 
cunoscut forme variate de manifestare, este diferit de obiceiul „Tatăl soarelui”, „Muma 
ploii”. Dacă în ritul Caloianului, consacrat zeului vegetației, a cărui jertfire, prin 
îngropare sau scufundare în apă, aveau scopul de a-l reînvia, în ritul magico-religios 
„Tatăl soarelui” și „Muma ploii”, prin sacrificarea zeului se urmărea dispariția, anularea 

                                                 
44 Ibidem, p. 312. 
45 Ibidem, p. 311. 
46 Adrian Fochi, op. cit., p. 274. 
47 Ibidem. 
48 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, București, Editura Univers, 1999, p. 127. 
49 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, pp. 311–312. 
50 Georgeta Nițu, op. cit., p. 333. 
51 Ibidem. 
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fenomenelor pe care le patrona52. În decursul timpului a avut loc, însă, un proces de 
contaminare a celor două rituri distincte, fenomen care s-a produs pe baza afinităților 
funcționale, iar rezultatul a fost apariția unei noi variante a Caloianului. Aceasta 
debutează cu invocarea zeului, așa cum se întâmpla în forma originală a obiceiului, și se 
încheie cu pedepsirea zeului, modalitate specifică ritului Tatăl soarelui. 

Aşadar, ritul Caloianului, această practică magică de pornire sau oprire a 
ploilor, ocupă un loc important în cadrul obiceiurilor de fertilitate. Pornind din 
vremuri străvechi, obiceiul a cunoscut, în evoluția sa, forme variate însumând 
gesturi și acte magico-rituale, mai mult sau mai puțin unitare la nivel național, ce 
aveau scopul de a ajuta dezvoltarea culturilor agricole. Cu timpul, dar, mai ales, în 
ultimele decenii, obiceiul a îmbrăcat predominant o formă ludică, migrând tot mai 
mult către folclorul copiilor. În prezent, practicarea unei agriculturi având la bază 
tehnologii de ultimă generație unde randamentele solicitate au la bază cercetări 
științifice riguroase, atrage după sine o atrofiere a multora dintre riturile și 
obiceiurile de fertilitate practicate odinioară. 

RITUAL HABITS AND PRACTICES  
REGARDING GROUND’S FERTILITY 

(Abstract) 

Within agricultural habits, fertility rites form a significant category, focusing more on 
ensuring normal rainfall conditions. In this article we will focus on Caloian, a magical-
ritual practice of triggering precipitation (but also to stop them, in certain situations), 
conserved in the oral tradition of the Romanian people and practiced close to our days.  

The habit of Caloian is one of the most interesting and complex folklore 
manifestations of the archaic type. The main element of the custom is the doll made of clay, 
mud, rags or old patches, which replaces either a pluviometric divinity, either a messenger 
sent to the pluviometric divinity for starting or stopping rains. 

 
Keywords: agrarian habits, Caloian, fertility rites, popular mentality. 
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