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Nazwy dni tygodnia, jak rzadko które nazwy utrwalone w postaci całościowego 
systemu w języku, szczególnie nadają się do badań typu kulturowego. Opinia 
wyrażona przez J. Anusiewicza (1995: 23), że „Język przenosi kulturowo uwarun-
kowany model świata, jego obraz (czy też ujęcie), a także stanowi rezultat procesu 
i sposobu poznania świata” jest, w konkretnym przypadku badania nazw dni tygod-
nia w różnych językach i kulturach, szczególnie trafna. U podstaw moich analiz 
leży przekonanie, że etnolingwistyczne ujęcie, zakładające, że język służy nie 
tylko porozumiewaniu się, ale jest też narzędziem interpretowania rzeczywistości  
i w pewien sposób narzuca obraz świata, jest dobrym punktem wyjścia również  
w zakresie opracowań porównawczych. Przez opracowanie porównawcze rozu-
miem, w tym przypadku, uporządkowane zestawienie dostępnego materiału języ-
kowego w obu językach oraz próby wyjaśnienia motywacji semantycznej kon-
strukcji utrwalonych, zmetaforyzowanych oraz ich źródła – „szlaku kulturowego” 
danego leksemu, bądź też frazeologizmu. W niniejszym artykule punktem wyjścia 
jest język rumuński, a przedstawiony materiał posłuży, w przyszłości, do zestawie-
nia z innymi językami. 
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Omawiany zakres leksykologiczny został wyczerpująco opisany od strony ety-
mologii przez językoznawców (por. Danka 2000; Matuszewski 1978; Waniakowa 
1998), a w każdym z tych opracowań zwraca się uwagę na oddziaływanie czynni-
ków kulturowych (pozajęzykowych), zwłaszcza religijnych. J. Waniakowa w pracy 
poświęconej etymologii nazw dni tygodnia w językach indoeuropejskich pisze: 

Przeto nazw dni tygodnia nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od zjawisk kulturo-
wych i historii, w tym wypadku bowiem nie mamy do czynienia z umową społeczną, jak 
to się dzieje przy powstawaniu nazwy czegokolwiek innego. To systemy wierzeń i stan 
wiedzy motywowały strukturę i nazwy dni tygodnia (Waniakowa 1998: 163).  

Nie zajmując się w tym miejscu historią kalendarza, przypomnę tylko w skrócie 
podstawowe fakty, ważne dla zrozumienia tła kulturowego interesującego nas 
tematu. Synchronicznie rzecz ujmując, współcześnie mamy do czynienia z trzema 
ich typami: z kalendarzem cywilnym, kościelnym oraz zachowanymi śladami 
kalendarza ludowego (a dokładniej – kalendarzy ludowych). Kalendarz cywilny to 
proste zestawienie dni ułożonych w tygodnie i miesiące (tydzień liczony jest od 
poniedziałku), kalendarze kościelne przypisują dni roku Trójcy Św., Matce Bożej  
i kilku tysiącom świętych (liczone od niedzieli, według tradycji nowotestamen-
towej). Kalendarz ludowy regulował życie i pracę chłopów w zależności od pory 
roku, miesiąca, tygodnia, a nawet dnia, wskazywał najlepszy czas orki, siewu, 
zawierania małżeństw, odczyniania uroków itp. 

Ujmując zagadnienie z punktu widzenia diachronicznego, na terenach europej-
skich mamy do czynienia ze śladami kalendarza planetarnego oraz kościelnego. 
Ten pierwszy, którego nazwy dni tygodnia odnoszą się do nazw planet-bogów,  
o korzeniach egipskich, a potem greckich i rzymskich, kontynuowany jest przez 
języki romańskie (poza portugalskim); ten drugi, stosując nazwy numeryczne 
(według tradycji Starego lub Nowego Testamentu), jest powszechny w językach 
słowiańskich. Tematyka ta jest przedstawiona szczegółowo w pracach wspomnia-
nych wcześniej językoznawców, jak i historyków. 

 
Nazwy dni tygodnia w językach romańskich mają następujące postacie1: 

łacina ludowa  włoski  hiszpański francuski rumuński 

pn. Lunae dies  lunedì  lunes  lundi  luni 
wt. Martis dies   martedì   martes  mardi   marţi 
śr. Mercurii dies   mercoledì  miércoles  mercredi  miercuri  
cz. Iovis dies   giovedì   jeuves   jeudi   joi  
pt. Veneris dies   venerdì   viernes   vendredi  vineri  
so. Sabatum   sabato   sábado   samedi   sîmbătă  
nd. Dies Dominica domenica  domigo   dimanche  duminică  

 

                                                        
1 Na podstawie: Danka 2000: 111. 
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Język rumuński należy do grupy języków romańskich i jest obecnie jedynym jej 
reprezentantem na wschodzie Europy. (...) Przyniesiona w II w. n.e. na tereny Dacji 
przez legionistów rzymskich łacina nawarstwiła się na język dacki. Na tym podłożu 
łacina uległa właściwym tylko językowi rumuńskiemu zmianom fonetycznym. Na dalszy 
los języka rumuńskiego ogromny wpływ miało sąsiedztwo Słowian. Wielka ilość zapo-
życzeń pochodzi zwłaszcza z języka starobułgarskiego. Część z nich zresztą została już 
usunięta, wraz z zanikiem oznaczanych przez nie rzeczy, np. prymitywnych narzędzi. 
Warto zauważyć, że choć podstawowy zasób słownictwa – wyrazy niezbędne w co-
dziennej komunikacji – pochodzi z łaciny, to w pewnych dziedzinach życia nie można 
się obejść bez zapożyczeń słowiańskich. (...) Silny wpływ języków słowiańskich był 
uzasadniony nie tylko sąsiedztwem, ale przede wszystkim wspólną prawosławną religią, 
która w dawnych czasach pełniła główną rolę kulturotwórczą. Charakterystyczne jest, że 
piśmiennictwo rumuńskie do końca XIX wieku posługiwało się cyrylicą, a pierwsze 
wyrazy rumuńskie zanotowane były w dokumentach kościelnych, pisanych lokalną 
odmianą języka cerkiewno-słowiańskiego2.  

Mircea Eliade w niewielkiej pracy zatytułowanej Rumuni tłumaczy „historyczny 
cud” przetrwania, pomimo niezliczonych najazdów i otoczenia różnych nacji i ras, 
narodu, którego kultura i język są pochodzenia łacińskiego, podając dwa argu-
menty: to, że przodkowie Rumunów nie byli koczownikami (stąd ogromne przy-
wiązanie do ziemi) oraz wiarę chrześcijańską (Eliade 1997: 75). Chrześcijaństwo 
tego narodu ma swe odbicie, wyrażone explicite w języku – są to regionalne użycia 
etnonimu Rumun oraz jego derywatów w znaczeniu ‘chrześcijanin’3. 

Dla zilustrowania różnych aspektów wielokulturowości zawartej w tym języku 
wybrałam rumuński kalendarz ludowy, skupiając się na ukazaniu elementów 
chrześcijańskich, przedchrześcijańskich oraz pozachrześcijańskich, do jakich można 
dotrzeć poprzez analizę etnolingwistyczną. Cesarstwo Rzymskie zalegalizowało 
kult chrześcijański w r. 313, czyli już po opuszczeniu Dacji przez legiony, 
niemniej jednak wcześniejsze lata administracji rzymskiej na tych terenach sprzy-
jały rozprzestrzenianiu się tej religii; pisze o tym Tertulian (Adversus Judacos) 
około r. 200, istnieją również ślady archeologiczne z II wieku. Nowa wiara docie-
rała do Dacji dwiema drogami – grecką i łacińską, a kultura rumuńska zrodziła się 
z ich syntezy. Mówiąc więc o chrześcijaństwie ludowym, musimy pamiętać rów-
nież o poprzednich warstwach mitologicznych na tych terenach – najpierw o wie-
rzeniach dacko-trackich, później o mitologii rzymskiej. Jest pewne, że niektórzy 
bogowie daccy byli czczeni dalej, ale już pod imionami rzymskimi. Proces ten spo-
tykany jest też w innych prowincjach i znany jest pod nazwą interpretatio romana 
(Pop 1998: 36). Dodając fakt, że większość rumuńskich mitów wykazuje silny 
związek z wierzeniami występującymi na Słowiańszczyźnie (Kocój 1999: 236, 240), 
jako wynik wielowiekowego sąsiedztwa oraz przynależność olbrzymiej większości 
Rumunów do Kościoła prawosławnego z językiem liturgicznym cerkiewno-sło-
wiańskim, otrzymujemy jako produkt język i kulturę niesłychanie interesującą  

                                                        
2 http://www.tpr.pl/post/33/mariola-jakubowicz-joanna-porawska-limba-romn/. 
3 Więcej na ten temat zob. Porawska 2006. 
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w aspekcie etnolingwistycznym. Personifikacja dni tygodnia jest w rumuńskim 
folklorze szczególnie częsta (Olteanu 1997: 247–248), a źródła jej upatrują etnolo-
gowie w kulturze tureckiej. 

Do początków XX wieku Rumuni używali, równolegle do oficjalnego kalenda-
rza, uznanego przez Kościół i państwo, kalendarza ludowego – przekazywanego 
drogą ustną, niedrukowanego. Sytuację badacza problemu kalendarza utrudnia 
jeszcze przejście Rumunii w 1919 r. na kalendarz gregoriański (zaakceptowany 
przez Cerkiew Rumuńską w 1924 r.). Święta i związane z nimi zwyczaje prze-
trwały jednak w niektórych okolicach do dziś. Jedne przybrały imiona świętych 
chrześcijańskich, niektóre jednak, jak Ziua Lupului ‘Dzień Wilka’, czy też Ziua 
Ursului ‘Dzień Niedźwiedzia’, pozostały w swej dawnej, przedchrześcijańskiej 
formie, inne wreszcie – tak jak Crăciun ‘Boże Narodzenie’ – mają niepewną ety-
mologię. 

Tematem niniejszego artykułu jest zarys etnolingwistycznego opisu piątego (po 
niedzieli, w kalendarzu kościelnym) dnia tygodnia. 

Jadwiga Waniakowa (1998: 107), opisując pierwotne znaczenia etymologiczne 
nazwy piątku w językach indoeuropejskich, grupuje je następująco: 

I.‘dzień Afrodyty-Wenus-Frîi (Frigg)’,  
II. ‘szósty dzień tygodnia’,  
III. ‘piąty (po niedzieli) dzień tygodnia’, 
IV. ‘dzień przygotowania’, 
V. ‘dzień postu’,  
VI. ‘piąty dzień tygodnia’, 
VII. ‘dzień zgromadzenia’, 
VIII. inne.  
Piątek, jako jeden z trzech dni tygodnia (obok niedzieli i soboty), które miały 

szczególne znaczenie w chrześcijaństwie, utrwala w niektórych językach indoeuro-
pejskich odrębne, indywidualne nazwy. Etymologiczne znaczenie ‘dzień przygoto-
wania’ (gr. IV) jest poświadczone w pierwszym rzędzie przez język grecki. Nazwa 
παρασκευη ‘przygotowanie’ „występuje od czasów Herodota (V w. p.n.e.) w lite-
raturze religijnej tylko jako przygotowanie przed określonym dniem, jako ‘dzień 
przygotowania przed świętem’, zwłaszcza przed szabatem, czyli w znaczeniu 
‘piątku’. Wśród Żydów oznaczała pierwotnie dzień przygotowania przed świętem 
Paschy” (Waniakowa 1998: 116). Nazwa ta wyparła wcześniejszą postać – ‘dzień 
Afrodyty’ (ibidem: 122). 

Przystępując do etnolingwistycznego opisu tego dnia tygodnia w kulturze 
rumuńskiej, należy się odwołać nie tylko do grupy I (dzień Afrodyty-Wenus), 
dominującej we współczesnym nazewnictwie języków romańskich, ale również do 
grupy IV (dzień przygotowania). Takie ujęcie tematu pozwoli lepiej zrozumieć 
specyfikę językowo-kulturowego obrazu tego dnia tygodnia. 

Rumuńska forma vineri jest jednoczłonowym kontynuantem łacińskiej nazwy 
planetarnej dies Veneris ‘dzień Wenus’ (DELR: vineri; Waniakowa 1998: 110).  
W ludowym przedstawieniu świata dzień dedykowany jest „Świętej Piątek” 
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(Sfânta Vineri), mitologicznej postaci porównywanej przez etnologów do rzym-
skiej bogini Wenery, patronki roślinności i płodności. Forma imienia Świętej 
Paraskiewy (rum. Parascheva, Paraschiva), identyfikowanej w folklorze z posta-
cią Sfânta Vineri, pochodzi natomiast od postaci greckiej (Waniakowa 1998: 110, 
116–117, 121). Ta grecka nazwa piątku, o korzeniach judeochrześcijańskich (przy-
kład z grupy IV w przytoczonej klasyfikacji autorki), ma w folklorze rumuńskim 
wspólny denotat z przedchrześcijańską nazwą pochodzenia łacińskiego, odnosząc 
się jednocześnie do prawosławnej świętej (Sfânta Parascheva) oraz utożsamianej 
z nią legendarnej i baśniowej postaci „Świętej Piątku” (Sfânta Vineri albo 
Vinerea4). M. Mesnil i A. Popova (1997: 374) zaznaczają, że forma apelatywu 
Sfânta Vineri jest starym mołdawskim regionalizmem, poświadczonym przez 
podróżników już w okresie sprowadzenia szczątków Paraskiewy do Jassów (1641), 
a jej istnienie w tym czasie świadczy o kulcie świętej istniejącym przed tą datą. 

Zwyczaje i tradycje w folklorze rumuńskim 

Badacze literackich tekstów folkloru oraz etnologowie opisujący rumuńskie 
wierzenia podkreślają, że w opisywanej postaci można wyróżnić dwie, a nawet 
trzy Święte Piątki. W baśniach Sfânta Vineri pojawia się zwykle obok innych, per-
sonifikowanych dni tygodnia – niedzieli i środy – i wtedy ma konotacje pozy-
tywne, wspomagając baśniowego bohatera w wypełnieniu jego misji; natomiast  
w wierzeniach i przesądach, występując razem z wtorkiem i czwartkiem, jest 
przedstawiana jako postać odrażająca i niebezpieczna dla kobiet nieprzestrzegają-
cych jej zakazów (Levonian 2010: 83–85).  

Święta Paraskiewa-Vineri, której przypisuje się 56 dni świątecznych (w tym 
cztery główne), uważana jest za jedną z najważniejszych w bałkańskim i rosyjskim 
prawosławiu, opisana bogato w hagiografii, zarówno tej oficjalnej, jak i ludowej, 
na terenach południowo-wschodniej Europy. Na całych Bałkanach (wliczając w to 
Rumunię) istnieje jej kult „tygodniowy”, wyrażający się zakazami dotyczącymi 
wykonywania pewnych prac gospodarskich, jak i spożywania produktów pocho-
dzenia zwierzęcego (Mesnil, Popova 1997: 363). W aspekcie hagiograficznym 
mamy do czynienia z trzema różnymi świętymi, podawanymi przez synaksarium 
(menolog) Kościoła prawosławnego, niemniej jednak w tradycji ludowej (a raczej 
tradycjach ludowych, bo mowa tu o całych Bałkanach) mamy do czynienia z jedną 
świętą Paraskiewą, której święta przypadają w Grecji i Serbii 26 lipca, na południu 
Bułgarii w piątek po Wielkanocy, a w Bułgarii, Rumunii, Serbii oraz północnej 
Grecji 14 października. Ta ostatnia data wiąże się z postacią świętej Paraskiewy  
z Epivatos, której popularność przysporzyła relikwiom ważnej roli w umocnieniu 
jedności bałkańskiego prawosławia. Nadano jej imię Paraskevi, ponieważ urodziła 
się w piątek. Wszystkie Kościoły prawosławne zachowały to imię, nadając mu 
brzmienie zgodne ze specyfiką danego idiomu (ibidem: 364–365, 373–374). 
                                                        

4 Postać vinerea to rzeczownik vineri z postpozytywnym rodzajnikiem określonym -a. 
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Legenda Sîntei (Sfântei) Vineri cieszyła się od dawna zainteresowaniem filo-
logów rumuńskich, będąc jednym z najstarszych tekstów spisanych w tym języku 
(ibidem: 371). Dokładny jej tekst (a raczej tekst jednego z wariantów), prawdo-
podobnie najstarszy (sprzed 1600 r.), został podany i opracowany przez B.P. Haş-
deu (1879/1984: 122–140). Autor podaje, że prototyp legendy pochodzi ze źródła 
bizantyjskiego, jednak wersja rumuńska jest tłumaczeniem nie z greckiego,  
a z języka słowiańskiego (bułgarskiego lub serbskiego), a koronnym argumentem 
jest używanie, zarówno w tytule, jak i w tekście, imienia w postaci zgodnej z fone-
tyką serbsko-bułgarską – Petka. Według tego samego autora, lud rumuński miał 
jednak w zasobie swoich baśni i opowieści postać Sînta (Sfânta) Vineri, przekształ-
coną w okresie wczesnego chrześcijaństwa z rzymskiej bogini Wenery, zanim 
uległ wpływom hagiografii greckiej (ibidem: 125). 

Piątek jest jednym z najbardziej uświęconych dni tygodnia w rumuńskim kalen-
darzu ludowym, podczas którego mają miejsce liczne praktyki, powiązane z wie-
rzeniami o świętej, noszącej to imię. W odróżnieniu od innych dni charakteryzuje 
się nakazem zachowania postu, istniał także zakaz pracy, dotyczący głównie 
kobiet. Feralny charakter tego dnia5, pozbawionego rozrywek i radosnych akcen-
tów, powodował przesadną wiarę, że dzieci urodzone w piątek nie będą miały 
szczęścia w życiu. Zakaz pracy obejmował w szczególności: mycie się, obcinanie 
paznokci, szycie, przędzenie, zamiatanie, pieczenie chleba (Olteanu 2001: 703). 
Kobiety, które przędły albo śpiewały w piątek, były karane przez Świętą Piątek 
(Sfânta Vineri), a kobiety leniwe bywały przez nią zamieniane w łasice (Kernbach 
1983: 631). Nie powinno się zaręczać w tym dniu. Poświadczenia z badań etnogra-
fów rumuńskich z przełomu XIX i XX wieku, zebrane w pracy Antoanety Olteanu 
(2001: 703–707), przedstawiają ją jako siostrę Niedzieli, a jej waga wynika  
z faktu, że w piątek został ukrzyżowany Jezus Chrystus.  

Ta sama autorka w jednym z rozdziałów swej pracy dotyczącej mitologii 
porównawczej (Olteanu 1997: 217–292) ukazuje istotną rolę, jaką odgrywało przę-
dzenie oraz poznawanie metod przekształcania przędzy w nici, a następnie w tka-
niny w społeczeństwach archaicznych, w ramach tajemnych grup kobiecych. Opi-
sując ścisły związek między czynnością przędzenia a życiem i przeznaczeniem, 
wyjaśnia, jak liczne istniały ograniczenia przy inicjacji w wykonywaniu tej czyn-
ności, która odbywała się sekretnie, często nocą. Ta pora narzucała dodatkowo 
bardzo ważną relację z Księżycem, który tkał Czas oraz istnienia ludzkie. Przecież 
greckie Mojry, rzymskie Parki, rumuńskie Ursitoarele – to „prządki” (Eliade 1993: 
178–179).  

Motyw złego ducha, pojawiającego się kobietom, które łamią zakaz pracy,  
a zwłaszcza przędzenia, wraz z zapadnięciem zmroku, w przededniu świąt albo  
w sobotę i niedzielę, znany jest w baśniach wielu krajów europejskich (Olteanu 
1997: 217–292). A. Olteanu podaje poświadczenia tych ograniczeń dotyczących 
piątku również w folklorze sąsiednich narodów (ibidem: 256). 

                                                        
5 Na temat dni feralnych zob. Olteanu (2001: 703) oraz DMDMR: 489. 
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Językowy obraz rumuńskiego piątku 

Rumuńska Sfânta Vineri – Parascheva posiada bogatą i złożoną symbolikę, 
którą pragnę ukazać na podstawie poświadczeń językowych (nazw poszczególnych 
piątków w kalendarzu ludowym, różnorakich konstrukcji utrwalonych – frazemów, 
zawierających w swym składzie leksem vineri, oraz derywatów od tego leksemu). 
Licznie występujące nazwy poszczególnych piątków w ludowym kalendarzu 
rumuńskim zaświadczają o ważności tego dnia i jego pozycji w hierarchii dni 
tygodnia.  

Interesujące nas nazwy piątku zostały przedstawione w kolejności zgodnej  
z kalendarzem kościelnym nowego stylu (według modelu zastosowanego przez 
Antoanetę Olteanu 2001): 

Pierwszy tydzień od Bożego Narodzenia 

Pierwszy piątek po Bożym Narodzeniu – Vinerea Ciumei (zwany też Ciumarca) 
był obchodzony w celu zapobieżenia morowemu powietrzu (ciumă ‘dżuma, 
zaraza’). Wyobrażano sobie postać zwaną Ciuma jako starą, szkaradną kobietę, 
ubraną na biało, chodzącą ukradkiem z sierpem w ręku i zjadającą ludzi, gdy była 
zagniewana. „Morowy piątek”6 jest śladem jednej z największych plag, jakie 
dotknęły Europę, począwszy od pierwszych wieków po Chrystusie. 

Dziewiąty tydzień od Bożego Narodzenia 

Piątek zwany Vinerea Ouălor (ouă ‘jajka’) rozpoczyna cykl 12 piątków, zwa-
nych w tradycji rumuńskiej Vinerile Scumpe („Skąpe Piątki”), obchodzonych 
przed ważnymi świętami (Olteanu 2001: 580, 704). Z nazwą Vinerea Ouălor zwią-
zany jest przesąd, że jeżeli się nie przestrzega tego dnia, psują się jaja wysiady-
wane przez kwoki i nie wykluwają się z nich pisklęta. W „Skąpe Piątki” należało 
pościć w sposób szczególny, nie pracując, modląc się, nie jedząc nic aż do następ-
nego dnia albo jedząc tylko wieczorem. Piątki te wyobrażano sobie jako święte 
niewiasty, przebywające w pobliżu Pana Boga, nadzorujące stare kobiety, aby je 
przywieść do skruchy (ibidem: 704). Te „Święte Piątki” karały chorobą stare 
kobiety pracujące w tym dniu, ażeby troszczyły się o modlitwę, a nie o pracę 
(DMDMR: 490–491). 

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu 

W czasie bezpośrednio poprzedzającym okres zwany Sântoaderi (Dzień Sân-
toader przypada na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu) (Olteanu 1997: 253) 
piątek nosi następujące nazwy: Vinerea Sântoaderului; Vinerea Furnicilor; Vinerea 
Ierbii; Vinerea Omanului. Według etnologów rumuńskich (Olteanu 2001: 594) to 
czas, podczas którego mają miejsce głównie praktyki apotropaiczne, zdolne od-
wrócić grożące zło, mające osłabić zgubny wpływ złych duchów na społeczność. 

                                                        
6 Tłumaczenia nazw piątków – J. Porawska. Nazwy te, w większości, nie występują  

w języku polskim jako postacie utrwalone.  
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Nazwa Vinerea Sântoaderului utrwaliła odniesienie do bogatej tradycji zwanej 
Caii lui Sântoader ‘Konie Św. Teodora’, koni wysyłanych przez św. Teodora 
mających za zadanie okrutne karanie ludzi nieprzestrzegających odpowiednich 
zakazów pracy (zwłaszcza przędzenia i tkania), obowiązujących w przeddzień 
większego święta. Postacie te są interpretowane jako główni strażnicy procesu 
przędzenia, sankcjonując kary za złamanie zakazu. 

Inną nazwą na ten dzień jest Vinerea Furnicilor (furnici ‘mrówki’), reminiscen-
cja wierzenia, że obchodzenie tego piątku zapobiegnie wyjadaniu przez mrówki 
korzeni młodej kukurydzy i innych roślin (Olteanu 2001: 595). Świadomość 
związku z otaczającym światem została też utrwalona w nazwach „zielnych piąt-
ków” – Vinerea Ierbii7 oraz Vinerea Omanului (rum. oman/homan, łac. Inula hele-
nium, pol. oman wielki). Ziele to, stosowane w medycynie ludowej, a także  
w kosmetyce, poświadczone w tekstach zaklęć – rzucania i odczyniania uroków, 
objawia swą moc zwłaszcza w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Opis tradycji oraz 
rytualnych zachowań, związanych z tym „zielnym” dniem, znajdujemy w pracy  
A. Olteanu (2001: 595) oraz u Ghinoiu (2001: 86–87). Zagłębiając się w zakres 
medycyny ludowej i ziołolecznictwa, badacz wkracza w trudne, nieopracowane 
szczegółowo (zwłaszcza w perspektywie porównawczej) problemy terminologii, 
odnoszące się do klasyfikacji istniejących w potocznym (naiwnym) widzeniu 
świata oraz ludowych nazw roślin. 

Szósty tydzień Wielkiego Postu 

Przynależny do tego tygodnia, należący do cyklu „Skąpych Piątków” (Vinerile 
Scumpe) piątek przed Niedzielą Palmową (Duminica Floriilor) nosi nazwę 
Vinerea Floriilor. Obchodzono go z wiarą, że zachowanie szczególnego postu  
w tym dniu uchroni ludzi przed oparzeniami (Olteanu 2001: 606). Nazwa Florii 
odnosi się do zbliżającego się święta Niedzieli Palmowej, upamiętniającego wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy. 

Siódmy tydzień Wielkiego Postu 

Nazwy Vinerea Paştilor/Paştelui (Paşti ‘Wielkanoc’), Vinerea Patimilor (Patimi 
‘Męka Pańska’) są określeniami piątku przed dniem Zmartwychwstania i, z punktu 
widzenia formy językowej, mają odniesienia czysto chrześcijańskie, nazywając 
dzień, w którym został umęczony i ukrzyżowany Jezus Chrystus. Nazwa Vinerea 
Mare ‘Wielki Piątek’ występuje czasem z dodatkowym określeniem de lângă 
Paşti, wskazującym na okres wielkanocny, w odróżnieniu od innego święta Vine-
rea Mare – jesiennego Wielkiego Piątku, Świętej Paraskiewy 14 października.  
Z dniem tym wiążą się w kalendarzu ludowym liczne legendy apokryficzne oraz 
praktyki magiczne. Wówczas to (albo w poprzedzający Wielki Czwartek) barwi się 
jajka oraz piecze paschę – świąteczne ciasto wielkanocne, okrągłego kształtu.  
W językowym obrazie świata tego dnia, w nazwach Vinerea Seacă (sec m., seacă f. 

                                                        
7 Leksem iarbă ‘trawa’;‘ziele’ jest też elementem licznych w języku rumuńskim złożeń, 

będących nazwami ziół. 
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‘suchy; rel. postny’) oraz Vinerea ;eagră (negru m., neagră f. ‘czarny’)‚ swe 
odbicie znalazły prawdopodobnie odniesienia nie tylko do zwyczaju zachowywa-
nia „czarnego postu” (rum. post negru), ale też i do „wysuszania” chorób, wkra-
czając tym samym w dziedzinę medycyny ludowej. To dzień ścisłego postu, spę-
dzany na modlitwie, podczas którego jedzono wyłącznie suchy chleb (rum. pâine 
seacă) i pito jedynie wodę. 

Pierwszy tydzień po Wielkanocy 

Nazwy tego piątku – Vinerea Tămăduirii, Vinerea Izvorului, Izvorul Tămă-
duirii, Fântâniţa – zawierają jako element składowy leksem związany z mitologią 
akwatyczną, kultem wód, a zwłaszcza kultem cudownych źródeł (Eliade 1993: 
195–198). Tămăduire oznacza w rumuńskim języku ludowym ‘wyzdrowienie, 
ozdrowienie; rel. uzdrowienie’, natomiast syntagma Izvorul Tămăduirii, oprócz 
nazwy święta, może też oznaczać miejsce występowania wód leczniczych (rum. 
izvor ‘źródło; zdrój, krynica’). Nazwa święta Izvorul Tămăduirii ma w polskim 
prawosławiu odpowiednik (święto) Matki Bożej Życiodajne Źródło. Również inna 
nazwa ludowa tego święta – Fântâniţă, zdrobnienie od formy fântână ‘1. studnia 
2. fontanna 3. przest. źródło, krynica’ – odsyła nas do kultów i obrządków skon-
centrowanych wokół wód. 

Vinerea Mare 

Vinerea Mare (Wielki Piątek), zwany też jesiennym (Vinerea Mare de Toamnă) 
lub „Piątkiem dwunastu Piątków” (Vinerea celor 12 Vineri) (Ghinoiu 1997: 216), 
jest świętem stałym, przypadającym na 14 października8, poświęconym przez 
Kościół Prawosławny Świętej Paraskiewie (według jednej z legend święta ta 
została poddana torturom przez pogan w piątek). Niezależnie od dnia tygodnia, na 
który przypada w danym roku to święto, w kalendarzu ludowym nosi nazwę 
Wielkiego Piątku – Vinerea Mare. W tym dniu odbywa się wielka pielgrzymka do 
relikwii świętej Paraskiewy w Jassach. Opisywany jest w źródłach etnograficznych 
jako ważne ludowe święto pasterskie, zapoczątkowujące lub kończące, przed okre-
sem zimowym, najważniejsze działania i czynności tego istotnego w rumuńskiej 
kulturze ludowej stanu (przygotowanie stad owiec do zimowania, zejście stad  
w niżej położone tereny łąkowe, angażowanie pasterzy na nowy sezon, organizo-
wanie słynnych targów, podczas których sprzedawano produkty przez nich wytwo-
rzone). W ludowym przedstawieniu świata dzień dedykowany jest postaci „Świętej 
Piątek” (Sfânta Vineri). Jednocześnie dni 14 i 27 (lub 28) października mają za 
patronkę Świętą Paraskiewę i dlatego nazywane są Vinerele. Okres ten był uwa-
żany na wsi za niekorzystny do jesiennych siewów. 

Nie tylko nazwy poszczególnych piątków, również zasób frazeologiczny języka 
rumuńskiego dostarczają informacji na temat szczególnego charakteru tego dnia. 
Wyniki analiz motywacji semantycznych konstrukcji frazeologicznych ukazują,  

                                                        
8 A. Olteanu (2001: 669) podaje, że obchodzony był w piątek poprzedzający dzień Św. 

Paraskiewy. 
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w większości, jego chrześcijańskie oblicze. Istotnym elementem w językowym 
obrazie świata, widocznym w nazwach rumuńskich dni tygodnia, jest hierarchia 
panująca między nimi (w której najważniejsza jest niedziela – Dzień Pański). 
Powiedzenie A fi ca vinerea de lângă Paşti [Być jak piątek przy Wielkanocy/pią-
tek wielkanocny] (Zanne VII, 15478), w znaczeniu metaforycznym ‘biedny’, 
odsyła badacza do segmentów czasu pojmowanego w tradycji chrześcijańskiej 
jako zhierarchizowane. O ile jednak sam feralny charakter piątku ma korzenie 
wcześniejsze, przedchrześcijańskie, o tyle przypisanie go w tym frazeologizmie do 
największego chrześcijańskiego święta, Wielkanocy (a więc do niedzieli wielka-
nocnej), sytuuje go również w strukturze chrześcijańskiego pojmowania czasu.  

Interesującym dla paremiologa przypadkiem jest powiedzenie ;u e totdeauna 
Vinerea Mare [Nie zawsze jest Wielki Piątek] (Zanne VII, 15918) o znaczeniu 
metaforycznym ‘nie zawsze jest nam dobrze’, ‘jeżeli raz trafiła ci się okazja, nie 
licz na to, że zawsze tak będzie’, ‘nie zawsze są sprzyjające okoliczności’. Zanne 
odsyła w przypadku tego powiedzenia do innego hasła ;u este în toate zilele Paşte  
[Nie co dzień jest Wielkanoc] (Zanne VII, 15464), o tym samym znaczeniu9. Ana-
lizując analogiczne powiedzenia w wielu językach, I. Zanne dochodzi do wniosku, 
że przysłowia rumuńskie, podobnie jak i warianty poświadczone na innych obsza-
rach językowych, mają swe źródło w łacinie. Przykład ;u e totdeauna Vinerea 
Mare, odnosząc się prawdopodobnie do jesiennego Wielkiego Piątku, utrwalił 
odniesienie do wyjątkowej pozycji tego święta. 

Następną grupę przykładów tworzą frazeologizmy nawiązujące do chrześcijań-
skiego nakazu zachowywania postu w piątek, ponieważ w tym dniu ukrzyżowano 
Chrystusa. Nakaz zachowywania postu w piątki (i we środy) znalazł swe odbicie  
w kilku frazeologizmach rumuńskich. Przysłowie Prostu mănâncă postu şi vinerea 
cu dulce [Głupi jada postnie, a w piątki niepostnie] (Zanne VII, 16336) oraz zwrot 
A mânca joia post şi vinerea carne [Jadać we czwartki postnie, a w piątki mięso] 
(Zanne VII, 15661) mają oba znaczenie metaforyczne ‘robić wszystko na odwrót; 
być głupim’. Takie samo znaczenie przenośne ma powiedzenie De parcă mănâncă 
numai vinerea/numai miercurea şi vinerea [Jakby jadał tylko w piątki/tylko we 
środy i piątki] (Zanne III, 8738). O człowieku chuderlawym, wychudzonym, wy-
cieńczonym (tak jak przy zachowaniu długiego, surowego postu) mówi się Parcă-i 
Sfânta Vineri [Jakby był Świętą Piątek] (Zanne VII, 15848). Jest w tym powiedze-
niu zawarte odniesienie do wyglądu baśniowej postaci Sfânta Vineri, a dodatko-
wym elementem znaczenia jest starość, jak o tym świadczy tłumaczenie cytatu, 
podanego w dziewiętnastowiecznym rumuńsko-francuskim słowniku „Era ca 
Sfânta Vineri = elle était très vieille” (NDRF, vineri). 

Powiedzenie A nimerit-o (s-a dus) ca ţiganul vinerea/miercurea la stână [Trafił 
(udał się) jak Cygan w piątek/we środę do owczarni] (Zanne VI, 14273, 14272; III, 
                                                        

9 Podając jego warianty w różnych językach (w niektórych przypadkach zamiast Wiel-
kanocy występuje inny leksem – święto), autor przytacza argumenty dyskusji naukowej, 
jaką na ten temat prowadzili dwaj wybitni filologowie rumuńscy Haşdeu i Gaster, w latach 
80. XIX wieku. 
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7847) odnosi się do sytuacji, gdy ktoś ‘zabiera się za coś w nieodpowiedniej 
chwili; źle trafia, nie ma szczęścia, nigdy nie trafia w sedno’. Zanne, objaśniając 
motywację tego powiedzenia, podaje opowiastkę o tym, jak Cygan, wiedząc, że  
w szałasie pasterskim można dostać ser, mleko i inne produkty, udał się w góry, 
nie pomyślawszy, że trzeba się tam wybrać w dzień niepostny. Dotarł jednak do 
szałasu w piątek/środę, kiedy baca i wszyscy pasterze pościli, tak, że biedny Cygan 
powrócił do domu głodny. 

W piątek, dzień postu, żałobny w chrześcijańskiej tradycji, nie było wskazane 
śmiać się. Dniem wesela i zabaw była niedziela. Powiedzenie Acel care râde vine-
rea, plânge duminica [Ten, kto śmieje się w piątek, płacze w niedzielę; nie śmiej 
się w piątek, bo będziesz płakał w niedzielę] (Zanne I, 318) ‘po śmiechu następuje 
płacz’ wskazuje, na poziomie pierwotnej motywacji semantycznej, niestosowność 
sytuacji, w której nie przestrzega się hierarchii dni tygodnia. 

Zwrot a îndruga de Vinerea-mare [gadać, bajać, mamrotać jak w Wielki 
Piątek] (Zanne I, 319), mający znaczenie ‘pleść trzy po trzy’ jest przykładem 
wymagającym dokładniejszego wyjaśnienia. Występuje on również w postaci  
a îndruga ca de Joi-mare (gadać, bajać, mamrotać jak w Wielki Czwartek). 
Występujący w tym przykładzie czasownik a îndruga pochodzi z zakresu słow-
nictwa związanego z przędzeniem i tkaniem i oznaczał wytwarzanie grubych nici  
z lnu i konopii, procesu łatwiejszego niż przędzenie (po rumuńsku nazywane 
innym czasownikiem – a toarce). Zakres tego leksemu uległ rozszerzeniu i z cza-
sem zaczął oznaczać czynność przędzenia wykonywaną byle jak, w pośpiechu,  
a nawet nabrał znaczenia przenośnego ‘wymawiać niewyraźnie, mamrotać’ lub 
‘mówić głupoty’, pot. ‘pleść, bajać’. Wziąwszy pod uwagę, że współczesny 
rumuński słownik frazeologiczny (DFLR) podaje siedem innych zwrotów z kom-
ponentem a îndruga, mających wszystkie znaczenie przenośne ‘minte foarte mult; 
vorbeşte aiurea’ (bardzo kłamie; gada od rzeczy), należy przyjąć, że czasownik 
ten, od strony znaczeniowej, przynależy aktualnie do kategorii verba dicendi. Nie 
zmienia to jednak faktu, że element nominalny omawianego zwrotu odsyła nas do 
chrześcijańskiej rzeczywistości Wielkiego Piątku lub Wielkiego Czwartku. W tej 
sytuacji opis motywacji, przedstawiony przez I. Zanne, który ją wywodzi od zwy-
czaju odczytywania w Wielki Czwartek (w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc), 
od wieczora do północy, dwunastu fragmentów Ewangelii, wydaje się wiarygodny. 
Zmuszony do ich odczytania w określonym tempie i czasie, pop niejednokrotnie 
wykonywał tę czynność w pośpiechu i monotonnie, „mamrocząc” teksty.  

Powiedzenie Precum ţin câinii vinerea/vinerile [Tak, jak psy przestrzegają 
piątku/piątków] (Zanne I, 1565) o znaczeniu metaforycznym ‘w ogóle nie, wcale 
nie’, odnosi się, w swojej dosłownej warstwie znaczeniowej, do zwyczaju prze-
strzegania piątków, wskazując na bezsensowność sytuacji, w której psy miałyby 
„obchodzić piątki”. Być może, dodatkowo, wybór tego zwierzęcia jest spowodo-
wany ludową wiarą, że diabeł może się ukrywać pod postacią czarnego lub rudego 
psa (DMDMR: 76). 
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Odniesienia pozachrześcijańskie odnajdujemy w dwóch przykładach, które 
utrwaliły wiarę w istnienie dni feralnych. Rumuni wierzyli, że nie należy zaręczać 
się we wtorki, środy oraz piątki, ponieważ są to dni nieszczęśliwe (feralne).  
W języku utrwalił się ślad tego przekonania w rymowanym przysłowiu După ce 
erau tineri, se logodiră şi vineri [Ponieważ byli młodzi, zaręczyli się w piątek] 
(Zanne IV, 10206), stosowanego w sytuacji, kiedy jakąś czynność wykonuje się 
nie w porę (a zwłaszcza dotyczyło to swatania, proszenia dziewczyny o rękę i zarę-
czania się). 

W tej grupie frazeologizmów należy również umieścić zwrot a (mai) avea 
multe vineri (mieć wiele piątków) ‘mieć jeszcze wiele dni do przeżycia; żyć 
długo’. Gheorghe Colţun (1998: 26), interpretując jego powstanie, odnosi się do 
funkcji piątku jako jednostki czasu w obrębie tygodnia, którą należy rozpatrywać 
w kontekście poniedziałku, który oznacza początek (w tym konkretnym przypadku 
– początek życia), oraz soboty, symbolizującej koniec. A więc, doczekać piątku, 
znaczy dotrzeć prawie do końca, tzn. długo żyć. Dodatkowo tę hipotezę potwierdza 
fakt, że piątek symbolizuje również długie życie. Zdaniem piszącej te słowa możli-
wa jest też inna interpretacja (niesprzeczna z poprzednią a synkretyczna, sytuująca 
jednak opisywany frazeologizm w grupie poświadczeń odzwierciedlających chrześ-
cijańskie widzenie świata) – piątek, jako najważniejszy po niedzieli dzień tygodnia 
w hierarchii chrześcijańskiej, zaczyna oznaczać szczególny punkt na linii czasu  
i zastępować jednostkę obejmującą dłuższy odcinek: tydzień. Podobny proces miał 
przecież miejsce w języku polskim, w którym leksem niedziela oznaczał, oprócz 
szczególnego dnia tygodnia, również cały tydzień. Fakt ten może być interpre-
towany jako kolejny dowód wysokiej pozycji piątku w rumuńskim językowym 
obrazie świata. 

W języku rumuńskim powstały następujące derywaty od leksemu vineri: vinerel 
(DELR) – imię nadawane byczkowi, vinerică (lub vinerea) – nadawane krówce, 
urodzonym w piątek, vineriţă (Ajuga reptans) – nazwa ziela o działaniu przeciw-
krwotocznym, używanego w medycynie ludowej10. Vinerele to, w wierzeniach 
ludowych, dni 14 i 28 października, pomiędzy którymi nie należy siać żyta, zaś 
tym, którzy nie przestrzegają tego zakazu, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 

*** 

Wynikiem powyższych analiz jest ukazanie cech związanych z religią chrześ-
cijańską, jak i elementów przedchrześcijańskich oraz pozachrześcijańskich. O ile  
w nazwach poszczególnych piątków z kalendarza ludowego przeważają odniesie-
nia związane bardziej z niechrześcijańską magią (Vinerea Ciumei, Vinerea Ouălor, 
Vinerea Sântoaderului, Vinerea Furnicilor, Vinerea Ierbii, Vinerea Omanului, 
Vinerea Tămăduirii, Vinerea Izvorului), o tyle poświadczenia z zasobu frazeolo-
gicznego częściej odnoszą się do rzeczywistości chrześcijańskiej. Nazwy piątków 

                                                        
10 Al. Ciorănescu [DELR] jest zdania, że vineriţă jest wynikiem konfuzji z inną nazwą 

tej rośliny (vineţică, Ajuga reptans). 
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związane z tradycją chrześcijańską (Vinerea Floriilor, Vinerea Paştilor, Vinerea 
Seacă, Vinerea ;eagră) oraz synkretyczne są mniej liczne. 

Rumuńscy badacze folkloru są zgodni, że w przypadku postaci Sfânta Vineri 
mamy do czynienia z sakralizacją wymiaru czasowego, jaki w religii chrześcijań-
skiej posiada ten dzień tygodnia, w którym Jezus został ukrzyżowany. Obcho-
dzenie piątku jest interpretowane jako powrót do czasu świętego, do fundamental-
nego momentu religii chrześcijańskiej (Gaster 1983: 254, Hedeşan 2000: 64, 
Olteanu 2001: 616). R. Levonian (2010: 83) przytacza serię wierzeń ludowych, 
które potwierdzają tę opinię, łącząc w językowym obrazie piątku elementy odno-
szące się do męki Chrystusa na krzyżu (w wielkanocny Wielki Piątek) oraz te, 
które odnoszą się do męczeństwa świętej Paraskiewy (w jesienny Wielki Piątek). 
Jednocześnie cytat z badań terenowych, zapisanych przez T. Pamfile (1997: 180) 
wyraża explicite synkretyczny charakter tego dnia tygodnia oraz złożoność sym-
boliki wspólnego denotatu – postaci Sfânta Vineri (pochodzenia rzymskiego) oraz 
grecko-słowiańskiej Świętej Paraskiewy: „Sfânta Paraschiva se numeşte Vinerea 
Mare” (Święta Paraskiewa nazywa się Vinerea Mare) (Levonian 2010: 83). W ten 
sposób tytułowy romańsko-słowiański styk języków i kultur znajduje potwierdzenie 
w badaniu typu etnolingwistycznego. 
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Résumé 

L’image linguistique et culturelle de la notion du jour de vendredi dans le calendrier  
populaire roumain à la charnière romano-slave des langues et cultures 

La langue, considérée par les ethnologues à la fois en tant que la partie d’une culture et son 
produit, est aussi un moyen de la conservation de cette culture et de sa transmission entre 
les générations. L’étude ethnolinguistique qui contribue à la description de la manière de 
l’expression d’une culture, touchant aux rapports entre la linguistique et la vision du monde, 
peut être aussi un instrument utile dans la didactique d’une langue étrangère dans la situa-
tion où, comme on a constaté plusieurs fois, la seule compétence linguistique n’est pas suffi-
sante pour que l’acte de communication soit réussi. 

Notre démarche a comme point de départ l’analyse des différentes formes linguistiques 
figées (syntagmes, expressions phraséologiques, proverbes), contenant le lexème vineri 
(‘vendredi’). Notre exposé présente le phénomène de la conservation dans la langue rou-
maine des traditions païennes et chrétiennes, concernant la notion de ce jour. 

Summary 

Linguistic and cultural image of Friday in Romanian folk calendar 
in the meeting of languages and cultures 

The language – described by ethnologists as a part of culture and as its product – is, at the 
same time, a means for serving to preserve this culture and its transmission between gener-
ations. Ethnolinguistic research which contributes to the description of the way of its ex-
pression, and which shows relations between linguistic description and the view of the 
world, can be also a useful tool in the process of foreign language teaching in a situation, in 
which – as it was stated repeatedly – the only knowledge of a language, which turns out to 
be insufficient for an act of communication to be completely successful. 

Our point of departure are different forms recorded in language (syntagmas, set 
expressions, proverbs), which contain the lexeme vineri (‘Friday’). Its review proves, that, 
in Romanian, the preservation of the vestiges of pre-Christian and Christian traditions 
related to this day. 
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