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ORTODOXISM ŞI ROJvlAl':-ISM
ÎN SUD-ESTUL TRAN SILVANIEI
Siirbătorile re ligi o as�:.
Dan Bode1lt
Cornelia Călin··liJodea

Sărbătorile sunt frumuse1:i ce vin de dincolo d,� timp, de dincolo de vremi, de dinco
lo de spaţii . Sărbătorile înseamnă puţinţa istoriei de

a triti In l um in:1, de a respira in frumuseţe
In logos. Logosul este frumuseţe

cuvânt. Sărbătorile reprezintă asp iraţia spre logos şi trf:.in�a

şi înţelepciune totodată. Aspiraţia spre frumuseţe coinc ide cu căutarea, cu scormonirea după
Absol ut, după înfinire, după ve�nkie, ce în prunc bethk emic

se arată . . . Sărbători l e sunt chiar

trăirea în etern. Chiar termenii de lumină, cruce, întrupare., botez, biserică, înviere sunt mereu

de actual itate, mărturie fiind uni tăţi ascunse şi detectak întn timp şi Mare Timp. între religie

şi istorie, între etnologie şi sacru.

În c iuda obstacolelor, a declinului, a impasari lor,

a umbre lor, forţa suverană şi

dominatoare după care se forme ază şi se mişcă etniilt: e ste dorinţa de nepotolit de a ajunge la

c�:tetic sau cel moral cum îl
e nea_{:âr npăml după Dumnezeu, cântarea lui

împlinire: este duhul vieţii, cum rosteşte Scriptura, principiul
botează fi lozofi i . N o i vom afirma simplu că

Dumnezeu, psalmul de slavă adm: slavei sau colindul c::�.re pe aceste meleaguri "se umblă".

Leru-i, Doamne, ler, început sau slărşit de colind, car•! cefinqtc aşezarea neamului românesc

în spaţ i i cereşti, deci înţelegerea

în profunzime a pogor.îrii înaltului în cetatea Bethleemului.
1 a Mi ercurea sau la Breţcu, l a

Şi Bethleemul este la S făntul Gheorghe sau l a Topl i1a,
Sâncrăieni sau la Sânsimion . . .

Prin urmare, de îndată c e Duhul Sflint se desch ide cuv:mtului şi s e destăinuie î n fru

museţe-icoan1i-biserică-naştere-·inviere - aşa cum ni s-.:1 arătat prin Lege, prin profeţi, prin
glasul lui Ioan, mântuirea prin frumuseţe şi cuvânt est�

1m

ab,�c,�dar religios. Duhul Sfânt este

o înţelegere imediată a frumuseţii , "înturnată în obicei Lu-i �:i datin i
dimineaţă sau de seceriş, de fântână sau de hotar';

,

în jocuri şi cânturi de

îmbră! i şare totodată a cerescului.

Frumuseţea-sărbătoare înseamn:i c:onştiinţa profeticii a mmc nici. Sărbătoarea este imaginea

individual izcazli m�amul românilor şi, în
în universalitate. Sărbătoare ,! este• de:;crierca i storiei neamului
românilor în "fuga" spre veşnicie. Timpul aşteaptă g�:rn::tnd şi rugându-s e ca frumuseţea să fie

frumoasă în chip pozitiv şi abf:olut. Sărbătoarea
acelaşi timp, îl aşează

săpată, dăltuită în omul devenit sfănt prin suflul col indei, prin puterea rugăciun i i . Sărbătoarea
(Crăciunul, Anul Nou, Rusal iile) rămâne certificare�t ac e�1te i

sti nţt:nii şi încontinua şedere în

sacru. Frumuseţea a pus-o Dumne:zeu în suflet in ti mpul istorico-liturgic, ca un rug aprins

:k romftnime, rădăcinile. În cruce, în
unmd cele douii lumi "rănindu-le cu
iubire". În cruce neîncăputul se cuibăreşte în finit, în coaja de nucă a veacului acestuia. . . Şi

că-şi are în aceste câmpuri nemărginite, în aceste spaţii
sărbătorile sfintei cruci se descifrează scara lui Iacob
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timpul se face colier fără asemănare aşezat P'� gl1.lmaml Mielul ui-Mire: "Şi când D�n:u'ul
s-a născut/ Pământul în cer s-a pretlcut ..". l.n cruc'� s�irbâtoare perpetuă - se dtstmge
arborele vieţii. Se pre:Gintă �1stfel "icoana" divinci iubiri de oameni care surprinde bucuria
tatălui, surâsul părintelui ceresc, marea mulţumire: "Cânt tatălui ceresc totdeauna/
Pretutindeni . . 1 Cât voi trili/ Lui îi voi aduce prmos de f:lavă şi cinste" ... În acest surâs de pe
cruce se strânge întregul mister dumnezeiesc. Aşa :11intt:a poate crJprinde imnul : "lart�.-i, Tată,
căci nu ştiu ce fac !" ... Şi slirbătoarea Crucii s� umple: d e duh sfânt şi veşniceşte istoria şi
neamul care din istoric pă�eşte în nesfârşire. Întreg ne<Lmul românesc înţelege - prin partici
parea la sărbătoarea crucii - (:ă are parte de ,,rai '·. �ii ve�-nicia se iconizează în sărbătorile care
descifrează, singure, sufletul de neam. Aşa vom îr ţe lege adâncul trăirii în ziua de Bobotează
sau de Bunăvestire, in ziua de Sînzâieni sau Ador:nirea Maicii Domnului . . .
Sărbătorile înseamnă o împingere î n m;inos de biseriGă, deci o stăruire î n sacru.
Sărbătorile sunt apoi o inveşmântare în rugăc iune ne�;fât·şită, în mereu tânără şi proaspâtă
liturghisire. Frumuseţea-sărb.:itoare salvează llllr.e� �:i constituie miezul rugăciuni i adresată de
Dionisie Areopagitul Maicii Domnului: "Doresc ,;a chipul tău si!. se arate mereu în oglinda
sufletelor - pe pragul şi în n·upul istoriei - timp .�:i să le pâstreze curate, neîntinate până la
capâtul veacurilor, să ridice pe cei căzuţi şi sii dea nădo;:j die celor ce cinstesc şi urmează
această pildă de neîngustată frumuseţe". Frwnm eţ·!a·-sărblitore-rugăciune va salva lumea şi o
va face demnă de nuntă. Înălţând - la Sărbătoar·�a Înălţării, şi nu numai, chipul căzut Ia cin
stea dintâi, 1-a unit, 1-a conectat la părintească ti-umusetc, la părintească înţelepciune.
Sărbătoarea se ţine într-o negătare de obiceiuri şi datini, ferestre deschise şi
deschizându-se spre căden�a luminii.
Lângă o civilizaţie t.:!hnică, practică se: râ1duk cultura spiritului, care este un câmp
predestinat cultivării valorilor imperial-istorice, phnă In clipa trecerii spre Marele Timp.
Simbolurile semnifică setea c e ceresc şi, concomitent, putinţa de a fi ceresc.
Obiceiurile, datini le,. particularizează şi tniversal.izează un neam. Ele rostesc dacă
neamul a fost aici dintotdeaUita sau exprimă ve:nin a lui la un moment dat. Întrebând pămân
tul, acesta ne va iosti că a fost arat şi i s-au secen.t roadele de grâu de către neamul românesc
din timpuri imemoriabile. Obiceiul primei arături ca şi a 3eceratului - laudă interminabilă 
sunt specifice şi puternic m�mifestate in trupul de neam, în trupul manifestării de neam .
Obiceiurile şi datinile imping veşnicia în timp pr in strigarea după substanţa vieţii: pâinea
vieţii, trupul Mântuitorului care ni se dăruie în pm11ancnţă şi, mai ales, cu ocazia primirii
Sfintei Împărtăşanii sau în dimineaţă de Paşti. Sărbi!.toarea ne arată că însăşi istoria este un
martir şi poartă urmele unui botez cu sânge şi fo-:, cu pf.i n(� ş i cu" ânt.
Datinile şi obiceiurile leagă şi sfinţes1; tr 1pul de neam . Şi îl oferă "peste zări" in
puterea dăinuirii şi înţelegerii, în minunăţia zidurilor şi uc rărilor prin vremi.
În sărbătoarea Anului Nou se dezvăluie acd caracter bifrontal al timpului, dubla faţă
a devenirii întoarsă în acelaşi timp spre trecut şi spre viitor. Este poate cel mai evocator
numele primei luni a anului, i�muarie, de la Ianus , a şa cum ara� Gt�orge Dumezil, provine de
la exageza arhaică de la care au survenit lanua. Ianuariu:;. care desemnau trecerea de la o
perioadă la alta.
Sărbătoarea, in sine, creionează succ esul, dar Anul Nou ca festum incipium
prefigurează derularea timpului în care se intră. i:;-rumuseţe a frumuseţilor este începutul
noului timp, amintind de trecerea de la vechiul ca td.ir·� şi lucrare - în Noul An al Mielului
sÎant. De fapt, în formele cele mai îndepărtate ale culturii , un rol distinct 1-a jucat "magia
primelor trei zile" sau a w1ui "mănunchi de trei zil•e". Toate acţiunile desfăşurate în acest
interval sărbătoresc au un caracter modelator, cu un statut de exemplaritate cu efect prelun..

.

-

.

-
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d e an nou strânge în sine
git în cel mai mare segment temporal: anul ce v a s ă v in�i. 'i ncepLltul
ideea de renovare, căci în acea spărturl'i, care reprezintă ruperea cercului pentru a semnala
s fârşitul şi a d eschide un alt incc:put este ascunsă acea ··i �.nieitate protJrie mişcăr i i Wliversu
lui. Prin festivitatea formelor cu lturale se oferâ o soluţ l•! c·alitat iv�� cathartică, pro fun d prote
în faţa
guitoare pentru întrega colectivitate care îşi soluţ: oue11ză îndepărtarea angoasei
nte
em
l
e
necunoscutului, pentru că să.rblltoarca A nul ui Nou c:o:1ţ ine subtil şi în subtilitate
�

contradi ctori i . Stare a b ucuriei S(� amestecă cu un oarec are picur de teamă pentru ce va să vmă.
Dar, spre deosebire de angoasa îr, faţa schimbării f�ră. întoarc•!re, cea care se înfiltrează în
momentul pragul u i di ntre an i, este susţ i nută de sperant.l, de nădej di e şi nădăj dui r i . Practicile
festive prilejuite de ocazia treceri i în noul an au un c onţinut senin, au o val oare stimulativă.
în zi lele Anului Nou, omul de aici ti nde s ă- �i j i rijeze trăiri le în perspectivă, văzute
în triple raporturi : cu Dumne zeu , cu neamul din can: se t r ag•: Ş i cu sint! ca individ, ca templ u
al lumini i , ca spaţiu de cuvânt şi cuvântare. Dar tc•at � act stt: nădej di , aspiraţii pe care le

decoperim în funcţi a ş i o s atura in tregul u i buchet de rnan.iJesti:iri ale sărbătorii A nul u i Nou de
la s i mpl ul gest, l a ceremonii c om p lexe nu sunt al eato r i i , c .i e:<teriorizează norme riguroase de
gândire, mentalitate, evoluţie şi evaluare. Conţi nutu l ;:i mi c,l formelor culturale de cupează

con creteţe a ţăran ulu i , asp i raţ i i le sa.le spre atingerea unc tr r:ccolt e bogate , creşterea numărului
de animale, fericirea familiei şi diii nui re a numelui �:rtu pe-sk wemi. Apare evi dentă legătura
dintre acest c i clu i ntegrator şi sistemul genuin al obiceiurilor şi d atinilor: ob i ceiuri le de
muncă, ob ice iurile de păstorit, obiceiurile de nuntă; ritu rile de ursitoare ti i nd un p re am bul cu
obiceiurile funerere, înscriindu-se c ategoria! aici rituril � postsepulc lan: (M oşii ) .
Sărbătoarea Anului Nou oferă o imperialitate a s ărbătoresc u lui şi sărbătorescul îşi
trage seva din puterea ortodoxiei,. care omează n e am şi limbii.. Anul Nou în s eamnă apoi o
urmare imediată a întrupării logosului :înseamnă o i ntrare in i stori a cerurilor deschise, aşa
c um se înfăţişează cu ocazia Bo':ezului Domnului Şi !orcanJI este orice râu care taie şi
împ li neşte sufletul om ulu i . Anu l Nou este o dov adă a şed:�rii în sacru. Sacrul care înveşmântă
Anul Nou - Anul Do m nului - mărturiseşte iruperea în a,:ehStiL iume a a bso lutului . Sacrul, prin
elementele din ac e stă istorie, îndeamnă şi înseamnii l uo�rare, participare la ne văzut . Actul
dumnezeiesc al întrupării scoate o fiinţă, sau un l uc ru , sau un gest, sau o căd ere "în rugă
c i une" din condi ţ i i le sale empiric.:,, n aturale şi le pune 1·11 co:1mniune cu energiile sfinţitoare,
transcendente, ceea ce le modi fkă fluidul, substanţa ş i fw:e s[t se simtă acel mysterium
tremendum, tremurul sacru înaintea feţei celuilalt. A uzi .. la intrare a în odaia de Mire ceresc

- timp nou, an nou - m agn i ficelc vorbe: " S coateţi înc:ih ămintea din pi ·� i oare l e talc, căci Jocul
urmează :t �:tdbaLe are sângele jertfei Mielului.
Timpul în care intri are suflarea biruinţei Crucii : a Învia Hristos d in morţi, deci a înviat tim
pul şi locul, m ărgi nitu! şi nemărginitul. Toate intră în \l eşnic .e prin setea de trăire a fin itu lu i .
Cutremurarea scripturistică, semitii în faţa celui neatins . a c e lui nepMruns, a celui tainic, dis
pare imediat prin iniţierea liturgic:\ în i u bire a dumne:�e i a scă de p�irint-� ceresc, dar, ma i ales,
de s emen i , de oameni şi se preface în nuntă su fl et� a 5 că prin ce le b rarea întâlnirii, prin
scoborârea şi lucrarea "de ceruri". Neamul române s c m: i!:>te numai tolerant, înţe legător, d is
pu s suflete şte spre ce l el alte nerum.ri, ci este îmbrăăţi11ar e . es·:e 'mire în H r i stos , este iubire.
Este desăvârşirea unui timp şi a unui spaţiu. E ste des�.vâ.rşin:a tmei re laţii pure de
oarece e s te sfinţi tă, ceea ce înseamnă albită, adusă la st:Lr•�a i niţ i al ă : să fie A nul Nou recepta
col curat al unei prezenţe, locul un de Dumnezeu se îm;l l i ne�:te. S(' regiiseş te şi străluce şte în
toată lW11ina dăruirii sale. Anul Nou se naşte în trup de Hristos în vreme ce om ul a fost este
absorbit de adâncul iertării şi î ndurări i. În adevăr, ac.:st -ci:11p. ace s t spaţiu care se dăruie
noului sunt, aşadar, sfinte prin prezenţa lui Dum neze u, venire pe:;tc tot şi în Bethleem şi în
spre care mergi este sfânt". Păm.mtul ce
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Bethleemul carpatin. Răsunii cuv i nte smarald �u� trepte l e iscteoriei care, de la întrupare,
r�âne deschisă pururea: " Adu-ţi aminte Doamne.. d<: cei d in pust1t� şi din munţi şi din peşteri
şi din crăpături le pâmântul ui . . . Adu-ţi aminte, Do :unne , d·� poporul ce-ţi stă inainte şi de cei
ce, pentru binecuvântate p ri c:i ni , nu s-au înt!tţişat aici. C:'tm ări l e lor le ump l e de tot binele;
câsni c i i le lor in pace şi unire le pâzeşte; pe prund 'ii c rc�:te, ti ne reţi l e le călă.uzeşte, bătrâneţi le
le întăreşte, pe cei slabi de suflet îi imbărbAteaz!i, pf ct:i risipitori îi adunli ... Pe cei bântuiţi
de duhuri necurate îi sl obozeşte ; cu cei ce cMâtorcsc , laolaltâ c ălătoreşte ; pe cei robiţi î i
izbrtveşte , pe cei bolnavi îi tâmliduieşte ...
Izbăveşte, Doamne, toate oraşele de foam<!te, de c ium r1 , de cutremur, de potop, de
foc, de sabie , de năvălirea asupra noastră a altor n ea•n,;ri �i de r�u:bo iul cel dintre noi . . .
Pe toţi ne p ri m e şte Tn împărăţia Ta, fii ai lumtniJ şi fii ai zi l e i arătându-ne" . . . Prin
liturghi e , neamul românilor depăşeşte or i zontul triiirii �:ale de neam şi se revarsă - fagure de
miere - peste celelalte neamuri întru dragoste şi cumsedidenie, întru ajutorare şi sprij inire.
Dezamăgirea cea mai adânc!i a firii uman e hi are rădăcinile în ti mp : nu-l putem
stăvili, nu-l putem aduce i n apo i . Totul tre ce, dispare .şi l>e îndreaptă spre înşe lătorul sffirşit de
ne opri t. Mai mul t, timpul est.e o amăgire, o i l uzie .. dacă nu ştii să î l aduci inimii floare.
Sfăntul Augusti n , in Confesiunile sale, a :e liefht 1n mod ge nial , că d in cele trei faze
ale ti mpul ui , nici una nu tl.xează: viitorul, ceea c e nu e>; istă încă trece prin prezent, c l i pă
insesizabilă în rapiditate\,\ sa trecătoare, pentru a d c\· t�ni i mediat tr·ecut şi pentru a se pierde în
ceea ce nu mai există. Aici trebuie să facem distincţia I ntre timp ul p ăcatul ui , al neascultării,
al prăbuş iri i şi timpu l răscumpărat şi orientat spre dim tne aţa dori tă, îns orită . Prin întrupare,
ti mpul existenţial se înscrii: în mare istorie ce rodqtc- în iubire. Fiecare clipă din tim pul exis
tenţial se deschide din interior "pe o cu totul altă d i mt�nsiune". Es te timpul sacru sau litur
gic . Veş ni cia este dimensiunea spre care t impul se des<:hide, se g:răbeşte. Marea finalitate a
vieţii nu înseamnă sfiirşit, ci i ntrarea în Pleromă. krtf�t nu se r·eproduce deloc, ci apare în
realitatea mereu prezentă a în;Uţării. Anul Nou - pri n I:UY<int întru pat - înseamnă înălţarea spre
cele neatinse. Dumneze u a i ntrat în timp, pentru c a 101, oamenii, să intrâm în veş nic i e .
Dumnezeu a pătruns în timp pentru ca timpul s:� nu fie ab�orbit dt: noapte . Începe expli carea
tainică a basmului "Tinereţe :fără bătrâneţe şi viap Hiră de moarte" care oferă adâncimea de
s imţire şi cug etare a neamului românesc.
Memoria nmistră ne arată prezenţa omogt� nil a :.recutul ui •:a amintire, inaugurarea sa
fixată: "m emo ri al ul liturgi c:" lnaintează în profum im e , în nevăzut. Prin puterea tainei litur
gice, ti mpu l se deschide, iar :1oi suntem azvârl ili în locul în care veşnicia se contopeşte cu
ti mpul şi devenim contemporanii de neînl ăturat ai marilor evenimente, începând cu creaţi a,
cu facerea şi crescând p ână la marea Î nviere. De ac eea, fiecare c i t ire a liturghiei ne prinde ş i
cuprinde in evenimentul relatat. "În acea vretr.e' ' , li1rmulă de început al oricărei lecturi,
înseamnă timpul sacru, istoria sacră, îm pl i nirea , aducerea tuturor eveni mente lor în contem
poraneitate. De Crăciun participăm la naşterea l ui :-Irist•Js, iar H risto s cel de moarte biruitor
ne apare în Noaptea de Paşti ş i face din toţi cei aflati " la Cuvânt" martori oculari ai eveni
mentului Marii Naşteri . Ca atare, Marele timp se :·nscri t\ se boteazA şi apoi se deschide în
Noul An. Şi Noul An va purta spre sărbătoarea I nvierii, spre Ru.salii, spre Ziua Crucii, spre
Adormirea Maicii Domnului. Acestea sunt oazei ·� de lw n ină în care stăruie istoria neamului
şi limba se încearcă cu înfinin: prin adăparea la iz.v :larele eterne.
Sărbătorile împărăteşti demonstrează demamehLrea marginilor timpului şi ale spaţi
ului şi integrarea în nesfărşire: istoria sfăntă insearr n�. tr�ire dup ă ,.,slobozirea cuvântului" . . .
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ORTHODOXY AND R0 \11 .'\.NISM
.

IN THE SOUTH-EAST OF TNANS YLVANIA

(Abstract)
Holidays ar e thi ngs o f be�.uty" which have acc ;nnpani� d us since remote ages, since TIME
and SPACE were just bom.
Holidays mean the possibility of history to live in •he light, to brcath in beauty. Holidays are
the perfect image, pozitive and absolute.
Holidays individualize the Romanian people aud ':11 the ;ame tirnc. place it into universality.
Holidays are the description of out people's history on his � ny to eternity.
The holiday cartiers on in a succession oftraditions and customs. Th·�Y particularize and make
universal our nation. They .,utter" whether the people has dways been here or thcy can show his arrival
at a certain moment.
Christmans, New Year, Pentecost and ali the c·th•!r ho idays that belong to the Romanian
spi rituality are also present in the life of the Romanian communitie:i i11 the South-East of Transylvania,
communities strongly marked by th e cultural interferer,ces •.!stablish•!d \Vith the over-Carpathians
brothers and with the other natiom•lities with whlch the Romanians li ve toget.her.
.,

www.cimec.ro / www.mncr.ro

