Focul lui Sâmedru - tradiție românească veche de
peste două mii de ani.

În fiecare an, în noaptea de 25 spre 26 octombrie, înainte de sărbătoarea Sfantul
Dumitru, se aprind focuri, iar oamneii se adună în jurul acestora. Obiceiul se păstrează
și astăzi în mai multe sate, iar sărbătoarea este asociată cu venirea iernii. Cu această
ocazie, cei mai mulți tineri se strâng într-un loc înalt al satului, iar acolo tradiția spune
că se pune o grămadă de lemne și cetină de brad, iar în mijlocul acestora se adaugă o
tulpină a unui arbore tăiat din pădure, pentru a fi incinerată, iar acest lucru reprezintă un
substitut al zeului care moare și renaște. În jurul focului se strigă “Hai la Focul lui
Sumedru” și, se spune că cei care sar peste foc vor fi sănătoși tot anul. La finalul serii,
femeile împart covrigi, fructe, nuci și țuică. Însă, cel mai așteptat moment nu este
acesta, ci cel al prăbușirii bradului incinerat, care semnifică renașterea simbolică a
zeului mort. Legenda lui Sumedru Conform legendelor și basmelor din creația
populară, Sumedru era un bărbat obișnuit, păstor și crescător de animale. Acesta se
metamorfozează pe timpul nopții în porc, un vechi simbol zoomorf pentru spiritul
grâului. În timpul ceremoniei nocturne numită și Focul lui Sâmedru, eroul legendei
capătă înfățișarea unui brad, care este tăiat din pădure și incinerat în timpul unui ospăț
nocturn.

Tradiții de Focul lui Sumedru

Un vechi obicei românesc spune că în ajun de Sf. Dumitru, tinerii care vor să se
căsătorească în decursul anului care vine, trebuie să sară peste flăcările focului lui
Sumedru; Femeile trebuie să împartă, la lumina focului, nuci, mere, struguri, vin și
prune uscate; Când focul este aproape stins, conform tradiției, fiecare participant trebuie
să ia câte un tăcine pe care să îl arunce în livadă pentru a obține roade bogate anul
viitor; O superstiție a ajunului Sfântului Dumitru spune că, dacă în noaptea de Sumedru
oile se culcă în grămadă, atunci iarna va fi grea. Dacă oile dorm răsfirate, atunci iarna
va fi blândă. De asemenea, dacă gutuile și nucile sunt din abundență, va veni o iarnă
grea.
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Focul lui Sumedru este asociat cu moartea naturii și sosirea frigului și a iernii.

In data de 25 octombrie 2019 incepand cu ora 18:30, Municipiul Campulung
si Consiliul Loal vor organiza sarbatoarea locala” Focul lui Sumedru “, pe platoul Grui.

Programul din seara de Ajun a zilei Sfantului Dumitru:
Ora 18:30 - Spectacol oferit de Ansamblul Carpati al Casei de Cultura Tudor
Musatescu.
Ora 19:30 - Aprinderea focului , iar Primaria si Consiliul local vor oferii
participantilor mere, nuci, covrigi, pastrand traditia zonei noastre.
Ora 20:15 - Invitati speciali Mituta si Dumitru Ridescu.
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