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Dragobetele (sărbătorit în preajma zilei de 1 martie, cel mai adesea pe 24 

februarie), sărbătoare cunoscută şi sub denumirea de Ziua Indrăgostiţilor, Cap de 
primavară, Logodnicul Păsărilor) era, pe vremuri, o sărbătoare a dragostei, în 
momentul în care natura se trezeşte la viaţă, păsările îşi caută cuiburi, iar oamenii 
intră în comuniune cu această natură. 

 În ziua de 24 februarie, Biserica prăznuieşte Întâia şi a doua aflare a 
capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan. Se serbează apoi Sfântul mucenic 
Vlasie, protectorul păsărilor de pădure şi al femeilor însărcinate, când se spunea în 
popor că se întorc păsările migratoare, că li se deschide ciocul şi încep să cânte. Iar 
la Dragobete aceste păsări se vor strânge în stoluri, ciripesc, se împerechează şi 
încep să-şi construiască cuiburile în care vor creşte puii. Se spune că păsările 
neînsoţite în ziua de Dragobete rămân stinghere şi fără pui până la Dragobetele 
următor. Acest ritual a fost preluat şi de oameni. Ca să nu rămână singuri, fetele şi 
băieţii, asemenea păsărilor, trebuie să se întâlnească. 

În folclorul românesc pasărea, în special cucul, este personificarea 
dragostei, dar este un simbol oarecum trist, tristeţe provocată de lipsa şi depărtarea 
persoanei îndrăgite. 

Feciorii cuprinşi de fiorii dragostei, dar şi mugurii culeşi de fete de pe 
crengile copacilor şi puşi la ureche sunt numiţi dragobeţi. În comunitatea tradiţională 
românească, aceştia se întreceau să învârtă fetele în braţe. În unele sate, femeile 
scoteau din pământ rădăcina de spânz folosită în practicile de medicină populară, 
fetele şi nevestele îşi făceau rezerve de apă din zăpada netopită cu care se spălau 
în anumite zile ale anului pentru păstrarea prospeţimii tenului. De frică să nu ciricăie 
toata viaţa, de Dragobete nimeni nu lucra. Se spunea ca acest patron al dragostei, 
cu înfăţişare de flăcău iubăreţ, ar umbla prin pădure să pedepsească fetele care au 
lucrat în ziua lui. 

Credinţa populară românească spune că cei care participă la Dragobete vor fi 
feriţi de boli tot anul. Aşadar, dimineaţa, îmbrăcaţi în cele mai bune haine, tinerii se 
întâlneau în centrul satului sau în faţa bisericii. Dacă timpul era favorabil, porneau 
cântând în grupuri căre pădure sau prin lunci în căutarea ghioceilor şi a altor plante 
miraculoase (folosite pentru descântece de dragoste). Daca vremea era urâtă, se 
adunau la unii dintre ei acasă şi se ţineau de jocuri şi de poveşti.  

De Dragobete se făceau logodne simbolice pentru anul următor (uneori le 
urmau logodnele adevărate) sau fetele şi băieţii făceau frăţii de sânge.  



În pădure, în jurul focurilor aprinse, tinerii stăteau de vorbă. Fetele strângeau 
viorele şi tămâioasă, pe care le păstrau la icoane, fiind folosite apoi în diverse 
farmece de dragoste. În dimineaţa zilei de Dragobete, fetele şi femeile tinere 
strângeau apa de pe florile de fragi sau zăpada proaspătă, o topeau şi se spălau cu 
apa astfel obţinută pe cap, crezând că vor avea părul şi tenul plăcute admiratorilor. 
Această apă era păstrată cu mare grijă pentru că avea proprietăţi magice (se 
spunea ca e „născută din surâsul zânelor”) şi putea face fetele mai frumoase şi mai 
drăgăstoase. Dacă nu erau omăt şi fragi, fetele adunau apă de ploaie (pentru 
spălatul părului) sau de izvor, atunci când Dragobetele se ţinea în luna martie.  

 Sunt multe credinţe populare cu referire la Dragobete. Astfel se spunea că 
cine participa la această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, şi mai ales de 
febră, şi că Dragobetele îi ajută pe gospodari să aibă un an îmbelşugat. Îmbrăcaţi 
de sărbătoare, fetele şi flăcăii se întâlneau în faţa bisericii şi plecau să caute prin 
păduri şi lunci, flori de primăvară. În sudul României (Mehedinţi), fetele se întorceau 
în sat alergând, obicei numit zburătorit, urmărite de câte un băiat căruia îi căzuse 
dragă. Dacă băiatul era iute de picior şi o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în 
văzul tuturor. Sărutul acesta semnifica logodna celor doi pentru un an, sau chiar 
pentru mai mult, Dragobetele fiind un prilej pentru comunitate de a afla ce nunţi se 
mai pregătesc pentru toamnă. 

 De obicei, tinerii se adunau mai mulţi la o casă, pentru „a-şi face de 
Dragobete”, fiind convinşi că, în felul acesta, vor fi îndrăgostiţi întregul an, până la 
viitorul Dragobete. Această întâlnire se transforma, adesea, într-o adevarată 
petrecere, cu mâncare şi băutură. De multe ori băieţii mergeau în satele vecine, 
chiuind şi cântând peste dealuri, pentru a participa acolo la sărbătoarea 
Dragobetelui. 

 Uneori, fetele se acuzau unele pe altele pentru farmecele de urâciune 
făcute împotriva adversarelor, dar de cele mai multe ori tinerii se întâlneau pentru a-
şi face jurăminte de prietenie. 

 Se mai credea că în ziua de Dragobete păsările nemigratoare se adună în 
stoluri, ciripesc, îşi aleg perechea şi încep să-şi construiască cuiburile, păsările 
neîmperecheate acum rămânând fără pui peste vară. Oamenii bătrâni ţineau 
această zi pentru friguri şi alte boli. 

 Dragobetele era sărbătorit în unele locuri şi la data de 1 martie, deoarece 
se considera că el este fiul Dochiei şi primul deschizător de Primăvară. 

 Obiceiurile de Dragobete, zi aşteptată cândva cu nerăbdare de toţi tinerii 
bucovineni, au fost în bună parte uitate, păstrându-se doar în amintirea bătrânilor. 

Bărbat chipeş, neastâmpărat, năvalnic, cunoscut şi sub denumirea de Cap 
sau Început de primavară, Dragobetele este deschizător al dragostei şi bunei 
dispoziţii pe plaiurile carpatice-un fel de Cupidon, zeul dragostei în mitologia 
romană, Eros, zeul iubirii în mitologia greacă sau Năvalnicul, personificare a 
dragostei patimaşe din panteonul românesc.  

Multe sunt speculaţiile pe care le fac etnologii pe seama Dragobetelui, 
considerat de către unii a fi un zeu al panteonului românesc. Cert este că, în 
prezent, amintirea faptelor relatate mai sus s-a pierdut chiar şi din memoria pasivă, 
aproape în tot spaţiul românesc, sărbătoarea Dragobetelui nefiind recunoscută doar 
de către unele comunităţi disparate ca o sărbătoare a localităţii lor. 

Ca şi concept şi mod de sărbătorire, Dragobetele corespunde ideii actuale 
despre dragoste, şi anume aceea de împerechere, ajungându-se, în prezent, de 
exemplu în unele cluburi bucureştene, să se oficieze, cu acest prilej, căsătorii de o 
singură zi. Este o dovadă de degradare a concepţiei tinerilor despre căsătorie, care, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mehedin%C5%A3i


folosită în acest context, îşi pierde sacralitatea, pe care o avea şi încă o are în 
comunitatea tradiţională românească.  

Asociată cu Valentine’s Day şi chiar considerată şi promovată ca o replică 
românească la această sărbătoare, Dragobetele a dobândit, în ultimii ani, în 
România, un caracter comercial, mai mult spectacular decât ritual; este un implant 
de dată recentă, încă neasimilat de comunitatea românească şi situat mai mult în 
sfera unor anumite instituţii culturale, care încearcă o promovare a sărbătorii, uneori 
chiar mergând numai pe ideea de dragoste, prin spectacole de cântece, dans, chiar 
teatru de păpuşi. Oricum, departe de înţelesurile care îi sunt atribuite, în mod 
tradiţional, sărbătorii. 

Sub presiunea Valentine’s Day, dar şi a concepţiei tinerilor despre dragoste, 
a mentalităţii tradiţionaliste a celor mai în vârstă, dar şi a unor cercuri care încearcă 
promovarea sărbătorilor păgâne în comunitatea actuală românească, între mass-
media şi comunităţile tradiţionale, dar şi sub influenţa mentalităţii creştine asupra 
ideii de dragoste şi căsătorie, vom vedea care va fi destinul sărbătorii în viitor. 
Acum, la confluenţa acestor drumuri, dar şi în bătaia multor vânturi, Dragobetele 
rămâne, în ciuda promovării care i se face, o sărbătoare artificială a românilor 
contemporani, prilej mai mult de distracţie decât de bucurie, mai mult pe scenă 
decât în panteonul românesc, mai mult în cercurile oficiale decât în inimile 
românilor. 
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