Maibaum
(Árvore de Maio)

Maio é a época em que a
primavera começa a exibir as suas cores
mais exuberantes, época das primeiras
colheitas e, naturalmente, do amor. Pois
é fato científico que o acréscimo de
claridade, graças aos dias mais longos e
ao

tempo

ameno,

causa

grandes

mudanças hormonais, aumentando sensivelmente não só o bom humor como também a
libido. E as mornas noites de maio são famosas...

Também originária de rituais de fertilidade e carregada de simbologia é o
Maibaum ou Árvore de Maio, que preside a "dança maio adentro", com que se dá boas
vindas ao mês benfazejo. Eckehart Spengler, perito nos ritos de maio, explica que, na
origem, as manifestações se dirigiam a Maia, deusa romana da fertilidade. Assim, entre
a Páscoa e Pentecostes era uso saudar a primavera com cantos e instalar na praça central
a Árvore de Maio, representando a Árvore da Vida.
Não é de espantar que até hoje se cultivem, até mesmo nas grandes cidades,
rituais ligados ao acasalamento, em parte com origens comprovadas na pré-história.
Derivado da Festa das Noivas de Maio, na Idade Média, persiste ainda o costume de
depositar um galho decorado, tradicionalmente de bétula, diante da janela da amada: se
ele florescer, este amor tem chances, se não... bem, no próximo ano, maio estará
seguramente de volta.
O Walpurgis Night é um tradicional feriado religioso (celebrado pelos Pagãos,
Católicos, Romanos e Satânicos) comemorado em 30 de abril ou 1º de maio em grandes
partes da Europa central e do norte. O festival é corrente na maioria dos países que
comemoram o nome de Saint Walpurga, nascido em Devon cerca de 710. Devido ao seu
santo dia cair no mesmo dia, o seu nome se tornou associado com as comemorações, as
duas datas ficaram misturadas entre si e criaram o Walpurgis Night.

No folclore alemão o nome é conhecido como
Walpurgisnacht ou Hexennacht, comemorado na noite de
30 de abril (véspera do dia 1º de maio) é à noite quando as
bruxas supostamente possuem uma grande comemoração
aguardando a chegada da primavera sobre a montanha de
Brocken. Esta montanha é magnificada por uma sombra de um observador, que
geralmente é cercada por um pano de bandas atirado para um
banco de nuvem em regiões montanhosas e elevado quando o
sol está baixo. O fenômeno foi primeiramente relatado em
Brocken.
Por isso à fogueira feita com galhos e casacas do Maibaum
serve para expulsar as bruxas e espíritos malignos que ficam em formas de cascas e
besouros escondidos.
Brocken é a mais alta das Montanhas de Harz norte central da Alemanha.

Mapa da região de Harz (Brocken)

Na Alemanha o pinheiro utilizado como Árvore de Maio (Maibaum) possui de
60 a 100 anos e chega a medir entre 27 e 32 metros, na tradição essa árvore irá
simbolizar força e saúde.
Os Maibaums são na sua maioria grandes, árvores altas, com 30 metros
aproximadamente, decorados e fixados na praça central da cidade ou na entrada da vila,
em um evento festivo será levantada. Na Bavária tem a espiral a partir da esquerda
inferior ao superior direito. Antes de colocar a árvore é realizada uma procissão através

da comunidade ou vila e é acompanhada por uma banda (Brass Band) e um grupo de
danças folclóricas germânicas, onde se dança em torno da árvore (Maibaum), para
comemorar o início da primavera e a chegada do verão.
Logo que a árvore esta pintada, ela inicia uma nova fase da vida dela. Isso quer
dizer que agora o Maibaum pode ser "roubado". Por isso são organizados turnos para
vigiar a árvore. Mas às vezes os guardas noturnos, voltando da festa, não deixam seu
sono ser interrompido pelos "ladrões". Se isso acontece, o Maibaum precisa ser
resgatado, normalmente o preço do resgate é uma grande mesa com comidas e cervejas.
O Prefeito da cidade dá as boas vindas a todos e agradece
as doações realizadas pelos
moradores, o reverendo realiza
a benção do Maibaum para que
ele fique na cidade como
forma de força e saúde. Após a benção a árvore não pode
ser “roubada”.
Após a Árvore de Maio ser levantada inicia-se a
solenidade onde é hasteada a Bandeira ou Flâmula que é
acompanhado pelo hino da cidade, a platéia comemora
com cervejas e salsichas, enquanto jovens rapazes da
comunidade fixam no Maibaum os símbolos de várias
profissões manuais e artesanais existentes na comunidade
ou vila.
Tudo isso é acompanhado
pela música e pelas danças
em torno do Maibaum.
As fitas brancas e azuis sobre a guirlanda tem uma
bandagem de magia é uma espécie de bênção da
prosperidade. A guirlanda é produzida pelas mulheres
jovens da cidade que recolhem donativos e outros enfeites.

Pela tradição, o Maibaum precisa ser erguido sem maquinas, nessa hora entram em cena
os homens da cidade. Apesar disso hoje já há cidades que utilizam guindastes para essa
tarefa. Pois hoje o mais importante é a concorrência de quem tem o maior Maibaum.
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