
Hora din Rusca, o sarbatoare de pus la suflet

   Aproape nu e sfarsit de saptamana, pe timpul verii, fara vreun festival in satele si orasele judetului
Sibiu. Atributele "cultural" si "traditional" sunt asociate cu multe asemenea manifestari, dar imixtiunea
kitschului e tot mai mult prezenta. La Sebesu de Jos, lucrurile sunt diferite, iar gura de traditie e mai
sanatoasa.  Albinenii,din nou acasa
  
  Anul acesta, Hora din Rusca, sarbatoarea de suflet a Sebesului de Jos, a avut o incarcatura speciala,
pentru ca albinenii s-au intors acasa. Sunt locuitori ai satului Albina, intemeiat in urma cu 90 ani de
sebeseni, in Banat, si au venit la Hora din Rusca pentru prima oara in numar mare.
  
  Au plecat din Albina sambata, dis-de-dimineata, asa ca la orele pranzului au ajuns acasa, la Sebesu de
Jos, printre ai lor. Iar sebesenii i-au intampinat cum se cuvine, cu paine si sare, cu calarasi pe cai
impodobiti. "Pana prin anul 2000, am jucat si noi, in Albina, hora cu noduri din Rusca. Traditia nu s-a
mai tinut, asa ca ne bucuram sa fim aici, de Rusalii. E pentru prima oara cand albinenii vin in numar
mare, cu ansamblul satului, la Hora din Rusca. Pana in 1991, obisnuiam sa venim de 1 Mai. Interesul
nostru este ca si copiii sa pastreze aceasta legatura cu Sebesu de Jos, pentru ca noi locuim in Banat, dar
sufletul e ardelean", ne-a spus Mirela Trusca, co-autor al monografiei satului Albina.
  
  Şi pentru ca albinenii au venit la Sebesu de Jos, in familie, au fost multe de povestit si multe fotografii
de aratat sambata dupa-amiaza si seara, iar duminica dimineata cu totii au mers la biserica.
  
  Hora-n deal sihora-n vale
  
  Sute de oameni in haine romanesti, incat iti vine sa crezi ca traiesti candva in veacul al XIX-lea si nu in
secolul al XXI-lea - aceasta a fost impresia celor care au venit la biserica in Sebesu de Jos, de Rusalii.
Localnici, albineni, ansambluri invitate din Sebesu de Sus, Ţopa, Turnu Rosu si Porumbacu De Sus - toti
au purtat costumul popular romanesc, asa ca a fost o minune ca printre casele mai vechi sau mai noi sa
vezi serpuind un alai de sute de oameni, in haine romanesti.
  
  in mijlocul satului s-a incins prima hora pentru ca si cei mai in varsta sa se poata bucura de un joc
precum odinioara, apoi lumea a urcat pe Rusca, dealul unde in urma cu doua secole, romanii - slugi la
baronul Samuel von Brukenthal - au facut o hora cu noduri.
  
  Hora cu noduri s-a facut si duminica, semn ca jocul din batrani e pe maini bune. Peste 70 de membri ai
Ansamblului Hora din Rusca, fie ei copii de 4 ani sau studenti in marile orase ale tarii, au aratat astfel ca
pot sa pretuiasca traditia. Sebesenii au mai jucat hodoroaga, roata fetelor, invartita cu spatele, braul si
musamaua, apoi au predat stafeta traditiei ansamblurilor invitate. Pe platou, in razele dogoritoare ale
soarelui, lumea i-a privit cu drag, iar o voce i-a incurajat mereu pe cei de pe scena: Dina Stoica, fiica
adoptiva a satului, cea care ani si ani de-a randul a vegheat ca Hora din Rusca sa fie perpetuata. "Hora din
Rusca e un obicei divin, tinut in sfanta zi a Rusaliilor, un omagiu pentru stramosii care au innodat hora in
semn de iubire si respect pentru neam si pentru credinta stramoseasca. Hora din Rusca din acest an a fost
o sarbatoare precum cele de odinioara si ma bucur ca le-a mers la inima si sebesenilor si albinenilor", a
spus Dina Stoica.
  
  Cand am plecat de pe platoul din Rusca, oamenii petreceau inca, doar o data pe an se tine hora cu
noduri. Şi cum satul era cuprins de liniste si nemiscare, am avut prilejul sa vedem ceea ce, furati de
multimea hainelor populare, am ratat. Am vazut satul, asa cum si-a intampinat el oaspetii; in haine de
sarbatoare, cu rigole curatate, cu copaci varuiti si garduri proaspat vopsite. E semn ca Hora din Rusca nu
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e un festival, ci o sarbatoare de pus la suflet.
  
  Hora de la Rusca isi are radacinile in urma cu peste doua sute de ani, intr-o intamplare ce s-a
transformat in obicei: fiind lunea Rusaliilor, oamenii au refuzat sa munceasca si au incins o hora la
capatul satului dinspre munte. Dansul localnicilor nu a fost unul simplu, ci, pentru ca jocul lor sa nu se
sfarseasca repede, satenii au facut o hora innodata, in cadrul careia lantul de dansatori a creat mai multe
noduri. Doar un bun conducator stie sa des-faca aceste noduri, fara sa rupa sirul de brate.
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