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Anatol Eremia

oRiGiNEA  ŞI  seMNIFICaţIa  tERMENiloR  CAlENdARiStiCi

Terminologia calendaristică reprezintă un microsistem al vocabularului limbii 
române cu trăsături specifice de ordin lingvistic, istoric, social, etnocultural. Termenii  
şi numele proprii cu caracter cronometric datează din diverse perioade istorice şi dispun 
de motivaţii ce ţin de diferite domenii ale vieţii şi activităţii oamenilor. Unele formaţii 
onimice şi terminologice sunt unităţi lexicale moştenite din latină, altele sunt creaţii  
proprii sau cuvinte preluate din alte limbi.

Primele încercări de măsurare a timpului s-au făcut în Antichitate. Sistematizarea 
duratei timpului în unităţi mai mici sau în perioade mai mari devenise o necesitate pentru 
societatea umană, dat fiind că în acest fel oamenii îşi puteau organiza raţional viaţa,  
îşi puteau rândui muncile agricole, ieşirile la vânat şi pescuit, participările la solemnităţile 
şi manifestările publice.

Observările asupra fenomenelor naturii şi perceperea unor legităţi ale ei, ca 
periodicitatea anotimpurilor, ciclul fazelor Lunii, succesiunea zilei şi nopţii etc., au contribuit 
la identificarea principalelor unităţi astronomice: ziua – timpul în care Pământul face  
o rotaţie în jurul axei sale; luna – durata de timp în care Luna face o rotaţie în jurul Pămân- 
tului; anul – perioada de timp în care Pământul face o rotaţie în jurul Soarelui.

Faptul că duratele acestor fenomene astronomice nu sunt întotdeauna atât de exacte 
şi constante, venind uneori în contrazicere cu realitatea cronologică, a dus la sistematizarea 
timpului după diverse principii. Asirienii, populaţia statului antic Asiria (existent în mil. 
III-I î. Hr., situat pe cursul mediu al fluviului Tigru) foloseau săptămâna de 6 zile. Romanii 
divizau săptămâna în 8 zile. Grecii antici împărţeau lunile în trei segmente a câte 10 zile 
fiecare, denumindu-le decade (ngr. deca „zece”), durata anului variind între 354, 360  
şi 365 de zile. Chinezii, păstrând tradiţia cronologică babiloniană, foloseau calendarul  
de 12 luni, cu durata lunii de 29 de zile, iar a anului întreg de 354 de zile. Egiptenii împăr- 
ţeau anul în 12 luni a câte 30 de zile fiecare.

Primele calendare reprezentau nişte mănunchiuri de sfori sau nişte bucăţi de lemn 
(denumite de noi răbojuri), zilele săptămânii şi lunile anului fiind însemnate respectiv prin 
noduri şi crestături. Drept calendar se mai folosea în trecut şi un vas de ceramică cu 30 
de pietricele în el, din care, pe măsură ce se consuma o zi, una dintre pietricele era mutată  
în alt vas de ceramică. Astfel de calendare se mai folosesc şi astăzi la unele triburi din 
Asia şi Africa.

Calendarul modern. Calendarul din zilele noastre îşi trage originea din epoca 
romană. La romani anul era împărţit iniţial în 10 luni şi începea cu luna martie, având  
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doar 304 zile. Deoarece această stare de lucruri venea în contradicţie cu realitatea 
cronologică, la insistenţa învăţaţilor astronomi, în sec. al VII-lea î. Hr., anului i s-a adău- 
gat încă 50 de zile. Astfel apăru necesitatea de a introduce suplimentar cele două luni  
la început de an – ianuarie şi februarie. În anul 46 î. Hr., la propunerea savanţilor astronomi, 
pe timpul lui Iulius Cezar, anul a fost împărţit, după sistemul egiptean, în 12 luni, durata  
lui fiind de acum de 365 de zile. Noului calendar i s-a dat denumirea de calendar iulian.

Romanii numeau prima zi a fiecărei luni calende, aceasta pentru că în prima zi  
a fiecărei luni se anunţa public începutul lunii noi şi se indicau sărbătorile din cursul lunii 
respective. În latină calo, -are însemna „a chema, a convoca, a anunţa”. La această dată 
expira termenul la împrumuturi şi se achitau datoriile. Mai întâi calendarium a însemnat  
doar registrul în care cămătarii îşi notau numele datornicilor şi sumele pe care aceştia 
trebuiau să le achite. Ulterior cuvântul a căpătat şi sensul de „indicator sistematic al suc- 
cesiunii zilelor şi lunilor unui an”.

Calendarul iulian a fost introdus în uzul cotidian în anul 45 î. Hr. În mod obişnuit, 
el avea 365 de zile, împărţit în 12 luni. La fiecare patru ani se desemna un an bisect  
de 366 de zile, durata medie a anului fiind de 365,25 de zile. Ulterior s-a stabilit că anul 
are nu 365,25 de zile, ci 365,14 zile. Diferenţa de 11 minute dintre ani făcu să crească  
anul calendaristic cu 7 zile.

În anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a dispus reformarea calendarului iulian, 
luându-se în calcul acea diferenţă de 11 minute. Noul calendar, denumit gregorian, a fost 
apoi adoptat în mai toată lumea catolică, cu excepţia unor ţări de ortodoxie rusă, sârbă, 
bulgară. De aici diferenţa dintre stilul nou şi stilul vechi, care se rezumă la: 10 zile pentru 
intervalul 4 octombrie 1582 – 28 februarie 1700; 11 zile pentru intervalul 1 martie 1700 
– 28 februarie 1800; 12 zile pentru intervalul 1 martie 1800 – 28 februarie 1900; 13 zile 
pentru intervalul care începea la 1 martie 1900.

În România trecerea la calendarul gregorian a fost adoptată la 16 noiembrie 1918 
stil vechi (1 decembrie 1919 stil nou). Conform unui decret oficial, ziua de 1 aprilie 1919 
stil vechi a devenit ziua de 14 aprilie 1919 stil nou.

Primele calendare în limba română au apărut la sf. sec. al XVIII-lea. M. Strelbiţchi 
tipăreşte la Dubăsari „Calendarul pe 112 ani”. În Moldova au circulat nu numai calendare 
bisericeşti, ci şi calendare cu caracter laic, populare: Calendarul pentru bunul gospodar 
(1845), Calendarul pentru toţi (1863), Calendarul plugarului, Calendarul sătenilor ş.a. 
Acestea, pe lângă informaţiile cronometrice propriu-zise, includeau şi îndrumări folosi- 
toare pentru agricultori, păstori, vânători, pescari. În paginile lor se publicau adesea şi 
creaţii folclorice, fragmente din operele literaturii artistice. Tradiţia vechilor calendare 
populare este continuată şi astăzi prin editarea diferitor calendare cu caracter informativ 
şi ştiinţifico-popular.

Actualmente se vorbeşte tot mai mult despre Calendarul universal, conform căruia 
anul este împărţit în patru trimestre egale a câte 91 de zile fiecare. Prima lună a fiecărui 
trimestru cuprinde 31 de zile, iar următoarele două luni câte 30 de zile. Anul, trimestrele 
şi săptămânile încep duminica şi se termină sâmbăta. Cele patru trimestre constituie  
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un an, acesta având durata de 364 de zile. Cea de a 365-a zi, care cade între sâmbătă,  
30 decembrie, şi duminică, 1 ianuarie, nu este datată şi nu poartă un nume calendaristic.  
Această zi s-a propus să fie denumită Ziua păcii şi prieteniei. În anii bisecţi se va introduce, 
între ziua de sâmbătă, 30 iunie, şi duminică, 1 iulie, încă o zi – Ziua anului bisect.

lunile anului. Necesitatea denumirii lunilor s-a ivit odată cu apariţia primelor 
sisteme şi mijloace de măsurare a timpului. Numele lunilor din limba română sunt de origine 
diferită. Unele sunt moştenite din latină, altele reprezintă creaţii proprii sau împrumu- 
turi din alte limbi. După modul şi sfera lor de întrebuinţare, se disting două tipuri  
de nume ale lunilor: o f i c i a l e (ianuarie, februarie, martie etc.) şi p o p u l a r e 
(gerar, făurar, mărţişor etc.). Factorii motivaţionali care au determinat desemnarea  
lunilor au fost diferiţi: tradiţiile antice, fenomenele naturii, credinţa şi obiceiurile popu- 
lare, activităţile oamenilor.

Ianuarie. Romanii denumeau această lună ianuarius mensis „luna lui Ianus”.  
După vechile legende, Ianus era zeul protector al Romei pe care a salvat-o de invazia 
sabinilor. Mai târziu a fost considerat zeul timpului, având darul de a cunoaşte trecutul  
şi a prevedea viitorul. Era înfăţişat, de obicei, cu două feţe opuse, una privind înainte, 
iar alta înapoi. Mai era denumit şi zeul tuturor începuturilor sau zeul porţilor (lat. ianua 
„poartă, uşă, intrare”). Simbolic ianuarie ar însemna deci „începutul anului”. Lui Ianus  
i-a fost închinată prima zi a anului, ea devenind una dintre cele mai populare sărbători, 
căreia în zilele noastre îi corespunde ziua de Anul Nou. Denumirea populară a lunii ianu- 
arie este gerar, care pare să fi rezultat prin etimologie populară din ghenar (v. slav.  
генварь) sau poate fi o creaţie apărută pe teren propriu însemnând „luna gerului”.  
Pe alocuri se întrebuinţează şi termenii ghenarie şi cărindari, acesta din urmă constituind 
o reflecţie a anticului calendae.

După vremea din ianuarie se prezicea evoluţia vremii din lunile următoare: dacă 
ianuarie era geros, atunci în februarie avea să ningă din abundenţă; dacă nu era ger mare, 
atunci avea să fie timp frumos în lunile de primăvară, în martie şi aprilie. În această  
lună se dădeau petrecerile dedicate noului an. Până astăzi Anul Nou este întâmpinat  
prin ritualul fastuos cunoscut cu numele de Pluguşor şi cu Brazda dintâi, ca noul an agri- 
col să fie bogat în roadele câmpului. În ianuarie sunt marcate multe sărbători de iarnă:  
1 ianuarie – Sf. Vasile (Sântvasile, Sântvăsâi), când se umblă cu uratul şi pluguşorul; 
6 ianuarie – Boboteaza (Boteaza, Botezul Domnului); 7 ianuarie – Sf. Ion Botezătorul 
(Sântion); 17-18 ianuarie – Sf. Anton şi Tănase (Sântantanasie); 30 ianuarie – Sf. Trei 
Ierarhi (Vasile, Grigorie şi Ioan), protectorii oamenilor paşnici şi înţelepţi.

Februarie. Etimonul motivant al termenului februarie este lat. februarius, denumire 
dedicată zeului purificării Februs. De obicei, în această perioadă a anului cetăţenii romani 
aduceau divinităţii jertfe de purificare şi ispăşire. Astăzi în vorbirea populară lunii i se zice 
faur şi făurar. Numele făurar reprezintă o variantă modificată a termenului februarie. Faur 
însă a rezultat din făurar, prin reducerea silabei finale ar, şi numai întâmplător seamănă  
cu lexemul faur, care înseamnă „fierar”, acesta dedus din lat. faber „meşter, meseriaş”. 
Totuşi sugestia pare să nu fie incidentală, deoarece în popor se zice faurul ferecă şi desferecă, 
adică „februarie îngheaţă şi dezgheaţă”.
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În conştiinţa vorbitorilor acţiunea gerului din februarie, care „încheagă apele şi că- 
leşte fierul”, a fost comparată cu munca de făurire a fierarului. De aici şi denumirea  
de ferecar pentru această lună, întâlnită pe alocuri în graiuri. A fereca însă nu înseamnă 
altceva decât „a pune în fiere, a încătuşa, a zăvorî”, cu alte cuvinte „a întări, a solidifica,  
a consolida”. Februarie, luna viscolelor şi gerurilor mari, mai este denumită şi Luna 
lupilor, pentru că în această perioadă lupii se strâng în haite şi fac ravagii prin gospodării  
şi pe la stâne. Denumirea lunii semnifică începutul pregătirilor pentru lucrările de pri- 
măvară, când ţăranii îşi făuresc uneltele pentru munca câmpului.

Martie. Cea de a treia lună a anului poartă numele lui Marte, zeul renaşterii naturii, 
devenind mai târziu zeul agriculturii, iar, în cele din urmă, şi zeul războiului. Era prima  
lună în vechiul calendar roman şi, pentru că în această perioadă aveau loc serbările divini- 
tăţii agricole, a fost dedicată zeului Marte. Conform tradiţiei autohtone, în luna martie  
zeiţa apelor Apia dezgheaţă râurile şi lacurile, desfundă izvoarele şi dezleagă ploile.

Numele popular al lunii este mărţişor, cuvânt ce reprezintă diminutivul termenului 
calendaristic martie. De aici şi denumirea obiectului de podoabă mărţişor care se oferă  
în dar la 1 martie rudelor şi prietenilor ca semn al sosirii primăverii. În graiuri circulă  
şi termenii mart, marta şi numele de Dochia, acesta fiind legat de cunoscuta legendă  
a Babei Dochia. Luna mai este denumită şi germănar, germinar, încolţitor, pentru  
că în această perioadă prind germeni, încolţesc seminţele, în general, natura începe  
să prindă viaţă şi culoare.

Aprilie. Denumirea reproduce termenul lat. aprilis, rezultat în limba de origine  
din verbul aperire care înseamnă „a deschide, a desface, a descoperi”. În aprilie pământul 
îşi dezbracă veşmântul de iarnă, înverzesc câmpurile, înfloresc pomii. Prier este numele 
popular al lunii, moştenit şi el din latină. O anumită răspândire în limba noastră cunosc 
variantele onimice aprel, april, priel, precum şi compusele luna lui april, luna lui prier. 
În aprilie, cu o săptămână înainte de Paşti, fără o dată stabilă, este sărbătorită Duminica 
Floriilor, ziua intrării triumfale a lui Iisus Hristos în Ierusalim. În zilele noastre, de Flo- 
rii, credincioşii obişnuiesc să meargă la biserică pentru a sfinţi crenguţe de salcie care 
urmează să fie puse la porţi, uşi şi ferestre pentru a îndepărta duhurile rele.

Mai. În această perioadă romanii celebrau cultul zeiţei Maia, divinitate ce simboliza 
primăvara. Maia era considerată de italici zeiţa Pământului, însoţitoarea lui Zeus, stăpânul 
Cerului. Indienii o numeau mamă a Universului. În cinstea ei a şi fost denumită cea  
de a cincea lună a anului. Deoarece în această lună dau în floare pomii, ea a fost denumită 
în popor florar. Ziua de 1 mai este denumită în popor arminden, fiind considerată drept 
început de primăvară. Termenul este de origine veche slavă (Иеремиинъ день „ziua 
prorocului Ieremia”), fiind cunoscut şi în limbile bulgară, sârbă, maghiară. Prima zi  
de mai a fost consacrată deci Sf. Proroc Ieremia, considerat ocrotitorul vegetaţiei,  
al belşugului şi rodniciei pământului. Conform tradiţiei, armindenul era celebrat  
ca sărbătoare încă de pe vremea Daciei. În unele regiuni această sărbătoare este cunoscu- 
tă şi cu denumirile Ziua Pelinului şi Pomul lui Mai.

De Ziua Pelinului se culeg plantele medicinale amare şi se bea vin cu pelin, 
care se crede că ar avea puteri magice vindecătoare. Denumirea de Pomul lui Mai este  
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legată de un vechi obicei, când din pădure este adus un copăcel de brad sau de fag  
şi sădit în curtea gospodăriei, fiind împodobit cu flori şi spice de grâu ca anul să fie bun 
şi bogat. De arminden se pun crenguţe de pelin pe masă, alături de veselă, în aşternut  
şi între haine, acest obicei având scop igienic. Tinerii poartă mănunchele de pelin  
la brâu sau la pălărie. În această zi via nu se lucrează, în schimb se recomandă a semăna 
pepenii (harbujii), castraveţii şi fasolele.

Iunie. Este un termen de origine latină (iunius). Romanii au dedicat această lună 
zeiţei Iuno (Iunona), protectoarea luminii şi fertilităţii. Conform vechilor legende, Iuno 
stăpânea tunetul şi trăsnetul, dezlega ploile, dăruia viaţă şi lumină pe Pământ. Luna iunie 
este timpul recoltării cireşelor, de aceea în popor a fost denumită cireşar. În graiuri circulă  
şi termenii cireşer, cireşel, luna lui cireş. De cireşar se dăruiesc rudelor şi prietenilor coşu- 
leţe cu cireşe, tinerii poartă la piept şi la pălărie crenguţe cu cireşe coapte.

Iulie. În vechiul calendar roman, de zece luni, această lună era consemnată prin 
numeralul quintilis „(luna) a cincea”. Numele calendaristic latin Iulius mensis l-a primit 
mai târziu, în memoria împăratului Iulius Cezar, care s-a născut în această lună. În vorbi- 
rea populară pentru această lună se foloseşte termenul cuptor, având şi varianta compusă 
luna lui cuptor. Legătura dintre numele lunii şi timpul în care se coc grânele, fructele  
şi legumele este evidentă. Potrivit tradiţiei, iulie este antipodul lui februarie, aceasta  
pentru că pe cât de frig e în februarie, pe atât de cald e în iulie.

August. Numele latin al acestei luni indică ordinea ei numerică în vechiul calendar 
de zece luni: sextilis „(luna) a şasea”. Asupra denumirii calendaristice iniţiale ne informează 
textul unui decret emis de senatul roman (sec. I î. Hr.): „Deoarece în luna sextilis împăratul 
August a devenit pentru prima oară consul, de trei ori şi-a sărbătorit triumful în Roma,  
a condus de trei ori … legiunile care i-au urmat cu credinţă auspiciile; deoarece, din aceste 
motive, luna sextilis s-a dovedit şi se dovedeşte a fi foarte favorabilă imperiului nostru; … 
senatul hotărăşte ca pe viitor această lună să poarte numele de august”.

Deoarece în această lună, aşa după cum spun bătrânii, se gustă pâinea nouă, ei  
i s-a dat numele de gustar. Convenţional şi în plan de etimologie populară, termenul 
gustar poate fi interpretat ca derivat din verbul a gusta (cu sufixul -ar), datorită asemănării 
dintre a(u)gust şi a gusta. Specialiştii însă îl deduc din augustar, cuvânt format cu suf. -ar  
de la august, după modelul celorlalte nume populare ale lunilor (gerar, florar, cireşar),  
prin reducerea silabei iniţiale (afereză).

Septembrie. Cuvântul motivant al acestui nume este termenul din calendarul 
bizantino-slav septembris, acesta având ca etimon lat. september „(luna) a şaptea”. 
Denumirea populară a lunii este răpciune, explicat prin lat. raptio (raptionis) „a rupe,  
a smulge”, având şi semnificaţia extinsă semantic „a culege, a recolta”. Deci răpciune  
ar putea însemna „timpul culesului, al recoltării”. În popor luna mai este denumită  
vinicer, deci „luna vinului”. Se zice că dacă în septembrie e cald, atunci în octombrie  
vremea va fi rece şi ploioasă, iar dacă tună în septembrie, e semn de multă zăpadă  
în februarie, sau dacă înfloreşte liliacul în septembrie, atunci toamna va fi lungă şi caldă.

Octombrie. Evoluţia etimologică a acestui termen este următoarea: lat. october 
„(luna) a opta” > gr. octobrios, octobris > biz.-slav. octomvrii, octomvri, octombri > rom. 
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octombri, octombrie. Luna primei brume de toamnă este denumită în popor brumărel  
sau brumarul cel mic. În octombrie şi noiembrie se înteţeşte vântul, se formează bruma  
şi chiciura. Dacă plouă mărunt în octombrie, atunci se crede că iarna va fi grea.

Noiembrie. Termenul ni s-a transmis din latină, unde november înseamnă „(luna) 
a noua”. Şi în acest caz termenul a pătruns la noi prin filiera calendarului bizantino- 
slav: noembrios, noembris > noemvrii, noemvri > noiembri, noiembrie. Ultimei luni de 
toamnă i s-a zis în popor brumar şi brumarul cel mare. În această perioadă toamna se retra- 
ge, bruma înălbeşte câmpurile, viile şi livezile, frigul instalându-se treptat, dar cu putere.

Decembrie. Şi această lună a fost consemnată de romani cu un numeral ordinal – 
december „(luna) a zecea”. Termenul ni s-a transmis prin filiera aceluiaşi calendar bizantino-
slav. Dat fiind că în decembrie se sărbătoreşte ziua Sf. Andrei (lat. Andreas dies), acestei 
luni i s-a zis Luna lui Andrei, denumirea fiind modificată şi prescurtată conform tendinţei  
de economie în limbă: indrea, îndrea, undrea. Varianta undrea apare în creaţia orală 
populară: Undrea îngheaţă, viscoleşte, de sărac nu se-ngrijeşte.

După unele datini etnofolclorice, în noaptea spre 14 decembrie dacii sărbătoreau 
începutul unui an nou. Mai târziu peste această sărbătoare laică s-a suprapus altă sărbătoa- 
re, de cult religios. Potrivit credinţei creştine Sf. Apostol Andrei e considerat creştinatorul 
şi ocrotitorul românilor. Seara de Sf. Andrei (Sântandrei) însă a rămas să fie marcată după 
obiceiurile preistorice. Tinerii de prin sate, fete şi băieţi, se adună într-o casă de gospodar 
şi petrec în veselie până a doua zi dimineaţa. Mai mult, fetele în taină întreprind acţiuni 
magice pentru a-şi afla „ursita” (însoţitorul de viaţă). Pe vremuri se obişnuia să se facă 
unsul casei. Gospodinele ungeau cu mujdei de usturoi, privegheat în noaptea de Sântan- 
drei, gurile hornurilor, uşorii de la uşi şi cercevelele ferestrelor pentru a alunga spiritele 
rele. Bătrânii, după unele observări meteorologice şi astronomice, „noroceau” anul care 
vine: dacă va fi cu roadă sau secetos, dacă va fi pace şi linişte sau se vor abate asupra 
oamenilor gâlcevile şi nevoile.

În seara de 5/18 decembrie, în ajunul sărbătorii de Sf. Nicolae (Sântnicoară), copiii 
îl aşteaptă pe Moş Nicolae, personaj legendar şi mitic, să le aducă cadouri, bineînţeles, 
celor cuminţi; celor neascultători însă le lasă în prag o nuieluşă, făcându-i atenţi la ceea  
ce îi aşteaptă, aşa-numita nuieluşa lui Moş Nicolae. Conform tradiţiei populare, Moş  
Nicolae ne trimite prima zăpadă de iarnă. El îi ocroteşte de primejdii pe corăbieri  
şi pescari. În această zi gospodinele aduc în casă crenguţe de pomi fructiferi şi le pun  
în apă la icoane; dacă crenguţele vor înflori până la sfârşitul anului, atunci anul care 
vine va fi bun şi roditor. Feciorii de prin sate se adună în casa unui gospodar ca să înveţe 
colindele de Crăciun şi urăturile de Anul Nou, îşi aleg dintre ei cămăraşii şi vătafii de ceată. 
Meteorologic această lună oferă oamenilor unele informaţii despre vremea din următorul 
an: dacă în decembrie gerurile sunt mari, atunci noul an va fi roditor, iar dacă în decembrie 
va ninge des, e semn că în iunie vremea va fi ploioasă.

Observăm deci că numele oficiale ale lunilor din limba română au avut diferite  
surse de provenienţă şi mai multe căi de pătrundere. Unele au fost moştenite direct  
din latină, altele ne-au venit prin intermediul altor limbi. Cât priveşte numele populare, 
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acestea reprezintă în fond formaţii pe teren propriu (florar, cireşar, cuptor, gustar,  
brumar, brumărel). Aceste nume au fost date după diferite caracteristici ale timpului,  
după diverse munci agricole, după numele unor plante.

După aceleaşi criterii motivaţionale erau denumite lunile şi în alte limbi. În limba 
rusă, de exemplu, numele populare ale lunilor sunt: ianuarie – сечень (timpul tăierii 
pădurii) sau просинец (luna zilelor mai luminoase), februarie – лютый (luna gerurilor 
mari), martie – березень (luna în care înverzeşte mesteacănul), aprilie – цветень (florar), 
mai – травень (ierbar), iunie – червень (cireşar), iulie – липец (timpul când înfloresc teii), 
august – серпень şi жнивень (seceriş), septembrie – вересень (luna ierbii de toamnă), 
octombrie – листопад şi жовтень (perioada când îngălbenesc şi cad frunzele), noiembrie 
– грудень (груда – drum de iarnă, drum pe gheaţă), decembrie – студень (luna zilelor  
reci, friguroase). Ucrainenii, bieloruşii şi polonezii folosesc şi astăzi aceste nume ca ter-
meni calendaristici literari.

zilele săptămânii. Periodizarea timpului după cele şapte zile ale săptămânii datează 
din Antichitate. Prima menţiune a săptămânii de şapte zile o găsim în Vechiul Testament, 
parte a bibliei scrise în limba ebraică cu un mileniu înainte de Hristos. Egiptenii antici  
şi babilonienii (mileniul II-I î. Hr.) se foloseau de ciclul săptămânal de 10 zile, astfel  
încât un an era alcătuit din 12 luni, fiecare lună având câte 30 de zile şi în plus la acestea 
5 zile de sărbătoare. Pe vremuri s-au folosit şi cicluri cronologice săptămânale de 8  
şi de 5 zile.

În dicţionarele limbii române termenii zi şi săptămână sunt definiţi astfel: zi – 
„interval de timp cuprins între răsăritul şi apusul soarelui”; săptămână – „perioadă de şapte 
zile consecutive, cu începere de luni dimineaţă până duminică seara”. În limba noastră 
aceste cuvinte sunt moştenite din latină (dies, septimana). Denumirile româneşti ale zilelor 
săptămânii de asemenea sunt de origine latină.

De la aceşti termeni, pe teren propriu, s-au format numeroase locuţiuni şi expresii. 
Câteva exemple pentru termenul zi: ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, bani albi pentru 
zile negre, zi şi noapte „tot timpul”, „neîntrerupt”, de zile mari „cu ocazii deosebite”,  
de cu ziuă „devreme”, „dis-de-dimineaţă”, ziua de ieri „trecutul”, ziua de mâine 
„viitorul”, bună ziua „formulă de salutare” ş.a. Termenul săptămână stă la baza expresiilor  
şi îmbinărilor de cuvinte: săptămână de săptămână „tot timpul”, săptămâni întregi  
„timp îndelungat”, Săptămâna Mare „ultima săptămână înainte de Paşti”, Săptămâna 
Luminată „săptămâna care începe în duminica Paştilor” ş.a.

La noi prima zi a săptămânii este luni, iar ultima duminică. Potrivit tradiţiilor iudaice 
însă, prima zi a săptămânii era considerată duminica. Grecii creştini, preluând această 
tradiţie, au ca primă zi a săptămânii duminica, ziua în care, potrivit credinţei creştine,  
a înviat Iisus. Deci din punct de vedere biblic, a şaptea zi a săptămânii era sâmbătă  
(Sabatul ebraic), zi de odihnă şi serbări. În ţările de religie islamică ziua de odihnă 
săptămânală este vinerea. Numele româneşti ale zilelor, după cum s-a menţionat, sunt  
de provenienţă latină. Unele dintre ele reproduc numele zilelor din Antichitate şi cores- 
pund respectiv denumirilor de planete din sistemul solar.
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Luni. Denumirea provine din lat. Lunae dies „Ziua Lunii”. Această zi este patro- 
nată de Sf. Petru şi Pavel şi de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil. Conform tradiţiilor  
populare, lunea e bine să se înceapă toate treburile casnice (construcţii, reparaţii, ţesutul, 
cusutul, brodatul etc.). Lunea însă nu se face negoţ, nu se dă pe datorie, nu se împrumută 
lucruri din gospodărie, nu se merge la peţit. Se zice că omul născut lunea este sănătos  
şi norocos. Animalele născute în această zi sunt denumite, de obicei, Lunaia, Lunica,  
Lunila. Pentru luni sunt cunoscute zicerile populare: lunea şi lunea „rar de tot”, de luni 
până luni „toată săptămâna”, lunea-zi grea „început greu de săptămână”.

Marţi. Etimonul motivaţional al denumirii este lat. Martis dies „Ziua zeului luptător 
Marte”. Din vechime se consideră că este ziua gâlcevilor, de aceea este nepotrivită  
pentru înţelegerile de tot felul (tratative, negoţ, logodne, nunţi). De aici expresia marţea 
– nici zi de târg, nici zi de împăcăciune. Despre oamenii născuţi în această zi se spune 
că dispun de un entuziasm deosebit, „susţinut de un bagaj generos de energie pozitivă”. 
Animalele născute marţea poartă numele Martin, Martinica, Marţole.

Miercuri. Denumirea provine din lat. Mercurii dies „Ziua zeului roman Mercur”, 
zeul negoţului şi al călătoriilor, patronul muncilor agricole (arat, semănat, cosit, recoltat 
etc.). Potrivit vechilor credinţe, Miercurea era zeiţa vieţuitoarelor de pădure, se îngrijea 
de hrana şi vindecarea animalelor sălbatice. Şi oamenii bolnavi, dacă o visau, neapărat se 
vindecau. Persoanele născute în ziua de miercuri se spune că sunt în plină putere şi foarte 
active. Animalele născute miercurea sunt botezate Miercan, Miercana, Miercuţa.

Joi. În latină ziua se numea Jovis dies „Ziua lui Jupiter (Iupiter)”. Numele ne 
aminteşte de zeul roman Jupiter, divinitatea cerului, purtătorul de tunete şi fulgere, dar 
şi ocrotitorul oamenilor pe care îi îndeamnă la buna înţelegere, le uşurează comunicarea, 
le sporeşte cunoaşterea, le susţine talentul. De Joia Mare, joia din Săptămâna Patimilor, 
se face curăţenie mare prin casă, prin ogrăzi şi ocoale, se aruncă lucrurile vechi şi se ard 
gunoaiele. Joimăriţa, fiinţa imaginară din mitologia populară, susţine spiritual şi apără 
gospodinele harnice, dar pedepseşte femeile care n-au terminat la timp de tors, de ţesut  
şi care nu se prea îngrijesc de curăţenia casei. Despre oamenii născuţi în ziua de joi  
se zice că sunt afectuoşi, dar în aceeaşi măsură şi de exigenţi. Animalele născute joia  
poartă de obicei numele Joian, Joiana, Joiţa.

Vineri. Această zi, denumită la romani Veneris dies „Ziua zeiţei Venera”, era dedicată 
planetei Venus. Se consideră ziua harului, a simţului artistic, a frumuseţii şi iubirii. Vinerea 
Mare, vinerea din ajunul Paştelui, este o zi de purificare prin post sever şi rugăciune.  
În această zi nu se coase, nu se ţese, nu se spală. Personificată, Sf. Vinere, în veşmântul  
ei alb, cutreieră lumea şi vesteşte oamenilor vremuri bune, de pace şi prosperitate. Oame- 
nii născuţi vinerea sunt prosperi şi bine văzuţi între prieteni şi cunoscuţi. Vinerel şi Vinerica 
sun numele obişnuite date animalelor născute în această zi.

Sâmbătă. Era ziua Sabatului biblic (Dies Sabbatti), ziua de odihnă a vechilor  
creştini. În latină se numea Saturnis dies „Ziua zeului Saturn”, zeul fiind denumit  
şi Cronos „zeul timpului”. În cursul anului erau sărbătorite zilele de Sâmbăta Mare, Sâmbă- 
ta Luminată, Sâmbăta Tămăduirii (ca şi Vinerea Tămăduirii). Persoanele născute într-o zi  
de sâmbătă se crede că sunt puternice şi optimiste. Vitele născute sâmbăta erau denumite  
Sâmbotin şi Sâmbotina.
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Duminică. La romani era ziua consacrată Soarelui – Dies Solis „ Ziua Soarelui”. 
Ulterior, conform tradiţiei creştine, a fost denumită Dominus dies „Ziua Domnului”.  
Din vechime această zi era dedicată familiei. Duminica nu se lucrează, se participă  
la solemnităţi şi manifestări religioase. Sf. Duminică, personificată în chip de femeie,  
li se arată oamenilor în vis pentru a-i sfătui cum să alunge bolile şi cum să prevină pagu- 
bele. În cursul anului se sărbătorea de obicei Duminica Floriilor şi Duminica Mare. 
Fermitatea şi loialitatea sunt trăsături de caracter ale persoanelor născute într-o zi  
de duminică. Vitele născute duminica poartă de obicei numele Duman şi Dumana.

De origine latină sunt, în fond, şi denumirile zilelor săptămânii din alte limbi 
romanice. În franceză: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.  
În italiană: lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, domenica. În spaniolă: 
lunes, mardes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. În limbile slave zilele 
săptămânii au fost definite conform succesiunii lor faţă de ziua de duminică. Pentru  
limba rusă să se compare: понедельник „ziua de după nedelea” (неделя „ziua în care  
nu se lucrează; duminică”), вторник „a doua zi de după nedelea”, среда „ziua de la mij- 
locul săptămânii”, четверг „a patra zi de după nedelea”, пятница „a cincea zi de după 
nedelea”, суббота „ziua Sabatului biblic”, воскресенье „ziua învierii lui Iisus”.

Din cele relatate observăm deci că termenii calendaristici şi numele proprii  
cu semnificaţii cronometrice reprezintă la origine creaţii lexicale după anumite criterii 
denominative, având la bază diferite surse şi factori motivaţionali: miturile şi tradiţiile 
antice, obiceiurile şi datinile populare, fenomenele din natură, realităţile din societate, 
activităţile de viaţă ale oamenilor.
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