
Periplu transilvan in ajun de Craciun
Sa ne imaginam ca intr-o astfel de zi de decembrie ne-am afla undeva, sus de tot, in Muntii Fagaras, inca
din toamna avand piscurile troienite de albul zapezilor. in dreapa, privirea ne coboara spre istorica si
crestineasca Curte Domneasca de pe Arges, iar in stanga, spre urcusul lin din valea Oltului pana sub
zidurile falnicei Manastiri a Brancovenilor-Martiri de la Sambata de Sus. Şi astfel, din marele tablou al
Ţarii putem decupa un crampei din rotundul geografic al Romanie, cu asezarile si cu oamenii ei batrani
sau tineri, bucurosi sau tristi, aflati in pragul sarbatorilor Craciunului.
  
  Pentru ca aceasta sarbatoare crestina a iernii pastreaza, si in amintirile autorului acestor randuri,
imaginea frumoasa a Craciunului, din anii copilariei sale, petrecuti in tinuturi Transilvane. Astfel ca, din
tot ceea ce a fost mai frumos, mai trainic si mai adevarat romanesc, venite din indepartate timpuri,
vrednicul taran-oier din Marginimea Sibiului a izbutit sa duca mai departe obiceiul de a parli cu paie
porcul taiat si de a umple matului gros cu chisca afumata pentru sarmale; de a cobora in sat, cu carul tras
de boi, un falnic trunchi de fag sau de stejar adus din padurile vaii Sadului, in jurul caruia feciorii si fetele
sa incinga invartitele si barbuncurile de Craciun, de Anul Nou si de Boboteaza; oamenii satelor,
imbracati in straiele lor populare, de o frumusete si simplitate cuceritoare, vor urca, in a patra zi de
Craciun, in Saliste, la traditionala "intilnire a Junilor si Juneselor " din Marginime; de Sfantul Ioan
Botezatorul vor fi oaspetii satului Talmacel, la udatul, in apa de clestar a raului de munte, a purtatorilor
numelui de Ioan si Ioana. Tot acum este vremea cand batranul cioban Dumitru Ştef, din Gura Raului, isi
pregateste rabojul calendarului popular, ca si cel al culesului plantelor medicinale din anul viitor, luand in
calcul cele 12 zile care despart Craciunul de Boboteaza. De peste 80 de ani, consemnarile sale prevestesc
cu precizie cum va fi vremea in fiecare luna si anotimp al anului. Astfel ca el stie, de timpuriu, ca iarna in
care am intrat va fi nu numai lunga si geroasa, dar si saraca in zapezi. Ca urmare, va trebuii sa dramuiasca
cu grija fanul si otava din sura, precum si cucuruzul din hambare pentru hrana indestulatoare a oilor gata
de fatat. in Jina Marginimii Sibiului, fratii-cojocari Vingarzan, continua sa tabaceasca, sa croiasca si sa
coase cu talent, impreuna cu nevestele lor, pieile pentru vestitele cojoace lungi pana in pamant, "invelite "
in lana oilor turcane, iar fierarul Nicolae Prode mestereste forfecele otelite pentru tunsul primavaratec a
lanii oilor. Ţarancile-academicene ASTRA ale creatiei populare romanesti, Maria Ciuca din Poiana
Sibiului si Silvea Tecoanta din Altana Vaii Hartibaciului si a Agntei, le "scoleste " in arta veche a
tesutului si brodatului pe elevele-copile ale satelor. Iar peste tot si peste toate se va auzi colidul de
Craciun si canarile fluierasilor din Orlat, Tilisca si Rasinarii pooetului Octavian Goga, cu al sau vestit
diplas Naie Chiorul. Şi, astfel, cu emotie, batranii satelor isi aduc amintene de anii copilariei cand
mergeau "Cu Steua ", iar de Anul Nou si de Boboteaza "Cu plugusorul "! 
  
  Sibiu, decembrie 2011 Ioan VULCAN-AGNITEANUL
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