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La fiecare dată, atunci când se sărbătorește pe 7 ianuarie ziua Sfântului Ioan, satul de munte 

Tălmăcel, de lăngă Tălmaciu, din județul Sibiu, își udă toți Ionii, într-un ritual destinat din vechime 

să le aducă acestora prosperitate, bucurii și sănătate în noul an. În această zi, pe ulițle din sat, 

întâlnești feciori costumați în port național cu tricolor, călare pe cai împodobiți și fete tinere cu ii 

și cojoace. Flăcăii cu numele de Ion sau Ioan, duc cu ei un stindard românesc împodobit și sunt 

urcați de comunitate într-un car alegoric, gătit cu crengi de brad, animalele înhămate sau după caz, 

înjugate, cai de tracțione sau bivoli de povară sunt și ele împodobite cu betele viu colorate.  

În acest fel, cu toți, formează un alai, iar după oficierea de către preot a Sfintei Liturghii, sunt 

purtați până la marginea satului, la râu. Primul udat, este conform tradiției preotului satului, chiar 

dacă nu poartă numele de Ion, urmează apoi bătrânii, veretanii de război, notabilitățile satului, doar 

dacă aceștea poartă numele de Ion. Prin ritualul botezului și prin stropirea cu apă sfințită de preot 

cu o zi înainte de Bobotează sunt purificați Ionii și satul de toate relele anului care a trecut – astfel 

întreaga comunitate, care are un număr de peste patru sute de Ioni de felurite vârste urmând să aibă 

parte de un an îmbelșugat și mai ales sănătos. După desăvârșirea acestui ritual al botezării Ionilor 

se organizează un joc la care sunt invitate și fetele, atât cele care se numesc Ioana, dar și celelalte.  

Sărbătoarea acestui obicei se încheie, de regulă, acasă la unul dintre Ioni, iar acesta ca semn al 

bunei găzduiri, îi primește pe toți, cinstindu-i cu băutură și colaci, în limitele bunei măsuri.  


