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Seasonal Celebrations 

 
 
Romanian transcript:   
 
M:  Deoarece munca câmpului e… a fost pricipala ocupație timp de secole a poporului, 
poporul a observat cu atenție și natura. Și foarte multe tradiții, obiceiuri sunt legate de 
anumite momente în natură. Primavara, în ziua de Armindeni, respectiv de întâi mai, 
sărbătoare preluată și la oraș mai târziu, se aduc în… acasă se aduc crengi verzi din 
pădure și se împodobesc, se pun la poartă, la grajdul animalelor, pentru ca să fie ferite de 
boli. La oraș ziua de Armindeni însemnă neapărat ieșirea la iarbă verde, mâncat mici, 
băut bere.  
 
Vara se consideră practic că durează până la Sfântul Petru, adică până pe 29 iunie. Atâta 
vreme cât sunt creșterile în natură, când păsările își depun și-și cresc puii. Se spune că de 
Sânt Petru cucul încetează să mai cânte, pentru că mănâncă cireșe și se îneacă cu cireșe. 
Tot în perioada aceasta este sărbătoarea Drăgaicei, sau a Sânzienelor. Se consideră că 
ziua de Sânziene este ultima zi când se pot culege buruieni de leac.   
 
Apoi, pe șase august, o altă sărbătoare tradițională legată și de o sărbătoare religioasă este 
Schimbarea la Față. Se consideră că se răcesc apele, ca începe încetul cu încetul să se 
treacă către noul anotimp, către anotimpul de toamnă. 
 
Apoi, spre iarnă mai este sărbătoarea Sfântului Andrei. Este o sărbătoare și cu 
semnificații magice. Se consideră… sunt câteva momente de-a lungul anului când se 
consideră că se deschide cerul și pământul. Aceasta este o noapte magică, este noaptea în 
care și lupii pot deja să întoarcă capul, nu-i mai supără gâtul. Oamenii pun, la Sfântul 
Andrei pun la încolțit grâu, pentru a-l avea verde pe masă de Crăciun și de Anul Nou.      
 
 
English translation: 
 
M:  Because working in the fields is… was the main occupation of people for centuries, 
people have closely observed nature, too. And many traditions, customs, are connected to 
certain moments in nature. In the spring, for Armindeni Day, which is the 1st of May, 
[there is] a celebration, adopted in the city as well, [where people] bring… home green 
branches from the forest and decorate [with] them – put them at their doors, in the stables 
– in order to be protected from diseases. In the city, Armindeni Day means going out in 
the greenery, eating mici1, drinking beer.  
 
Summer is considered to last until Saint Peter’s Day, that is to say until the 29th of June, 
while things in nature are growing, while birds are laying their eggs and raising the 
young. They say that on Saint Peter’s Day, the cuckoo stops singing because it’s eating 

                                                 
1 Mici are ground meat sausages.  



cherries and choking on the cherries. During this time, there is the celebration of 
Drăgaica, or Sânzienele. It is thought that Sânziene Day is the last day when you can 
gather herbs for cures.  
 
Then, on the 6th of August, another traditional celebration connected to a religious 
celebration is Schimbarea la Față2. They say that water becomes cooler, that the new 
season, autumn, gradually begins to sink in.  
 
Then, towards wintertime, we have the Feast of Saint Andrew. This is a celebration with 
magical significance. They say… there are some moments throughout the year when they 
say that the skies and the earth can open up. This is a magical night; it is the night on 
which even wolves can turn their heads and their necks aren’t bothering them anymore. 
On Saint Andrew’s Day, people leave the wheat to sprout so that it is green for the 
Christmas meal and New Year’s.  
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2 Schimbarea la Față is the Transfiguration of Christ, a Christian celebration. 


