DRAGOBETELE
* De Dragobete iubim românește!*
Pe 24 februarie sărbătorim Dragobetele, sărbătoarea
dragostei, care are la origini obiceiuri şi datini străvechi ale
poporului nostru. În această zi oamenii sărbătoresc, fac doar
ordine prin casă şi aşteaptă oaspeţi, deoarece se crede că
Dragobetele îi ajută pe gospodari să aibă un an mai îmbelşugat.
Zeul iubirii în mitologia română, Dragobete, este
considerat a fi fiul Babei Dochia, fiind numit şi Cap de
Primăvară, Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor. La naştere el
a avut ca ursite Primăvara care i-a dăruit iubirea, prospeţimea
florilor şi tinereţe fără bătrâneţe, Vara care i-a dăruit dulceaţa fructelor şi căldura dragostei,
Toamna care i-a oferit un fluier pentru a-i înveseli pe oameni cu cântecele lui, iar cea de-a patra
ursitoare, Iarna i-a dat o îmbrăcăminte albă cu sclipiri de diamante. Dragobete este descris ca un
tânăr voinic, frumos şi veşnic îndrăgostit. În popor se crede că numele Dragobete înseamnă a
iubi, a fi îndrăgostit. Dragobete este zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. De ziua lui se organizau
petreceri, deseori urmate de căsătorii. El este protectorul şi aducătorul iubirii în casă şi în suflet.
De Dragobete se credea că se logodesc păsările cerului. Întreaga natură se pregăteşte să renască.
Sărbătoarea simbolică a logodirii păsărilor s-a extins simbolic şi la oameni. În această zi, satele
răsunau de veselie. În popor se spunea că cine sărbătoreşte Dragobetele este ferit de boli,
îndeosebi de febră, şi că Dragobete îi ajută pe gospodari să aibă un an îmbelşugat.
Distinsul folclorist şi etnograf român Simion Florea Marian scria la 1898 în studiul său
etnografic „Sărbătorile la români”, reeditat la Bucureşti în 1994 (p. 237): „Băieţii şi fetele au
credinţa nestrămutată că în această zi trebuie ca şi ei să glumească, să facă Dragobetele”.
Dacă timpul era frumos, dimineaţă, flăcăii şi fetele mari, îmbrăcaţi de sărbătoare, se
adunau în grupuri şi plecau să caute prin păduri şi prin lunci primele flori de primăvară. Fetele
culegeau flori, pe care le puneau la icoane şi le foloseau apoi, pe parcursul anului, la diverse
farmece de dragoste. Flăcăii adunau vreascuri şi făceau un foc, unde era voie bună şi glumeau.
Și elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vadu Moldovei - Suceava au sărbătorit românește
„Ziua iubirii”. Cei mici au desenat, pictat sau au decupat inimioare, preșcolarii din grupa mare
îndrumați de d-na educatoare Airinei Loredana Crinuța au lucrat de zor la colțul strămoșesc cu
obiecte vechi. Sunt mici, dar păstrători de datini străbune.

Cei din clasa I de la Școala Gimnazială Nigotești sub îndrumarea d-nei prof. înv. primar
Leonte Paula Maria au
sărbătorit românește Ziua
iubirii.

Elevii clasei a III-a (prof.înv.primar Dulgheriu Paula Veronica) au împărțit cadrelor
didactice din școală inimioare personalizate ce

simbolizează afecțiunea elevilor.
Elevii clasei a V-a, coordonați de dl. prof. Beraru Dan au sărbătorit Dragobetele prin proiectul
educațional „ Prietenia ne apropie mai mult”. Au realizat postere cu eseuri, imagini ilustrative,
citate și proverbe despre prietenie – o altfel de iubire.

Cei mari, din clasele a VIII-a reunite, sub îndrumarea doamnelor profesoare Sofia Alina
Florina și Condur Camelia Elena, s-au împărțit în două grupe (Echipa inimioarelor –Valentine's
day și Echipa ghioceilor – Dragobete) pentru a demonstra frumusețea acestei sărbători
românești.

Sărbătoarea de import celebrată anual în 14 februarie, cu inimioare, trandafiri şi
declaraţii de dragoste a readus în atenţia noastră o sărbătoare asemănătoare din cultura
românească, peste care se aşternuse praful uitării.
Dar noi iubim și sărbătorim românește!
A consemnat coordonatorul de programe și proiecte educative,
prof.înv.primar Dulgheriu Paula Veronica.

