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Câteva dintre preocup\rile P\rintelui 

St\niloae legate de folclorul românesc 

(religios [i laic)*

Drd. Ric\ BERBECE

P\rintele St\niloae, tr\itor al obiceiurilor str\bune

P\rintele Dumitru St\niloae a cuprins în studiile sale, nu în ultimul r=nd, [i
folclorul rom=nesc. Aceast\ preocupare este justificat\, av=nd în vedere c\
P\rintele s-a n\scut [i a copil\rit într-un sat cu bogate tradi]ii populare (Vl\deni),
nealterate înc\. Satul [i tradi]iile unde P\rintele a crescut ne par nou\, celor de
ast\zi, chiar tr\itori la sat sau proveni]i de la sat, total idilice. Din p\cate, sunt
descrieri ale unor tradi]ii trecute, care nu [tiu dac\ se mai p\streaz\ sau nu în
regiune. Aceasta nu înseamn\ c\ ele nu sunt conforme cu realitatea pe care a
tr\it-o marele dasc\l la vremea aceea.

Al doilea motiv, care justific\ preocuparea P\rintelui St\niloae pentru
folclorul rom=nesc, este faptul c\ acesta st\ sub semnul religiosului. Chiar dac\
el nu trateaz\ teme exclusiv teologice (cum ar fi colindele), totu[i g\sim la tot
pasul cuget\ri [i comportamente cre[tine. Aproape c\ nu putem vorbi de un
folclor religios pur, deoarece cele dou\ aspecte (laic [i cre[tin) se întrep\trund.
Poporul rom=n este cre[tin, dar mai p\streaz\ în obiceiurile sale multe elemente
preluate din perioada de dinainte de cre[tinism, chiar dac\ unele dintre ele au fost
cre[tinate. 

Zestrea extraordinar\ a folclorului rom=nesc, de care lu\m cuno[tin]\ prin
str\dania unor folclori[ti ca: Simion Florea Marian (1847-1907), Constantin
Br\iloiu (1893-1958) etc., dovede[te complexitatea, ingeniozitatea, inteligen]a [i
profunzimea poporului nostru.

Datorit\ culegerilor de folclor, aceste valori nepre]uite au fost salvate, de[i nu
în totalitate, de la o dispari]ie sigur\. Dac\ S. Florea Marian se ocup\ mai mult de
studierea datinilor [i obiceiurilor de s\rb\tori, iar C. Br\iloiu de studierea

* Referat sus]inut în cadrul cursurilor de doctorat în teologie, Sec]ia Sistematic\,
Disciplina Îndrum\ri Misionare [i Ecumenism, sub îndrumarea P.C. Diac. Prof. Petre
David, care a dat avizul de publicare.



86 TEOLOGIE {I VIA}|

folclorului muzical, P\rintele St\niloae trateaz\ o serie de aspecte esen]iale ale
folclorului rom=nesc.

I. Câteva aspecte esen]iale ale folclorului românesc

1. Dorul

Cuvântul dor poate deriva de la latinescul dolor, care înseamn\ durere. Este
înrudit cu cuv=ntul „jale”, dar e diferit de el. În dor durerea e mai pu]in prezent\,
fiind unit\ cu o anumit\ dulcea]\1.

Dorul reprezint\ tema cea mai des înt=lnit\ în crea]iile folclorice. Pentru cel
îndep\rtat de locul natal, dorul nu are ca obiect doar persoanele, ci [i locurile
p\r\site. Aceast\ înstr\inare de ]inutul de origine este suportat\ cu o u[urin]\ mai
mare de c\tre intelectual, deoarece sufletul acestuia este „luat în st\p=nire de o
ideologie abstract\, uniform universalist\”2.

De regul\, dorul este provocat de absen]a unei persoane iubite, persoan\ care,
de[i fizic este vie, se afl\ la distan]\. Dorul reprezint\ acea punte de leg\tur\ între
cel care dore[te [i cel dorit: „Dorul aduce [i ]ine în cel st\p=nit de el chipul celui
dorit, dar [i o durere, deoarece chipul nu ]ine cu adev\rat locul celui absent [i
dorit. Dorul e «trimis» de acela. Prin dor vine ceva de la acela sau duce ceva din
fiin]a celui ce dore[te la cel dorit”3. Dorul este un sentiment care nu se poate
descrie în cuvinte, „în care inima se tope[te de dragul fiin]ei iubite”4.

Dorul este [i expresia comuniunii ce caracterizeaz\ at=t via]a religioas\ (via]a
liturgic\), c=t [i via]a laic\ (impregnat\ de aspectul liturgic). Cel individualist nu
sufer\ de absen]a celuilalt [i nu are dor. Cel cuprins de dor realizeaz\ c\ îi este cu
neputin]\ s\ tr\iasc\ în singur\tate. Chiar cei retra[i în sih\strii nu sunt singuri,
întruc=t ei sunt mai aproape de Dumnezeu [i de lumea cereasc\, iar lumea de pe
p\m=nt este prezent\ prin rug\ciunea pe care o face permanent pentru ea.

Dorul reprezint\ [i expresia dorin]ei de a realiza o comuniune final\ deplin\,
în ve[nicia lui Dumnezeu, dup\ înl\turarea desp\r]irii temporale. Orice desp\r]ire
nu este dec=t temporal\, în final noi urm=nd s\ ne înt=lnim cu to]ii în lumea
cealalt\, în via]a ve[nic\. Ca o consecin]\ a acestei convingeri, multe dintre bas-
mele noastre se încheie cu c\s\toria dintre F\t-Frumos [i Ileana Cos=nzeana,
eveniment la care ia parte toat\ ]ara, tot cosmosul, într-o fericire f\r\ de sf=r[it5.

Cel ce este st\p=nit de dor devine mai sensibil, mai delicat fa]\ de tot ceea ce-l
înconjoar\, întruc=t dorul are aceast\ putere extraordinar\ de a transfigura.

În general, dorul este înso]it de lacrimi, iar natura particip\ la întristarea sau
la suferin]a celui st\p=nit de dor. Între cel ce dore[te [i cel ce este dorit, de[i

1 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Reflexii despre spiritualitatea poporului rom=n, Ed.
Scrisul Rom=nesc, Craiova, 1992, p. 127.

2 Ibidem, p. 9.
3 Ibidem, p. 81.
4 Ibidem, p. 82.
5 Ibidem, p. 85.
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absent, se realizeaz\ o comunicare special\, dar mult mai intens\ dec=t cea cu
lumea din jur.

Numeroase texte citate în colec]iile de folclor se refer\ la dorul fetei dup\
iubitul ei6. Dorul este aspa]ial [i atemporal. El este mai presus chiar [i de moarte.
Cei vii se g=ndesc cu dor la cei ce au plecat dincolo, iar cei adormi]i se g=ndesc
la cei ce au r\mas. Unul dintre temeiurile pentru pomenirea mor]ilor îl constituie
[i dorul de cei adormi]i7. Dorul între]ine o comuniune afectiv\ nu numai între cei
vii, ci [i între cei vii [i cei care au adormit.

2. C=ntecul [i doina

Poporului nostru îi este specific\ o mare varietate [i nuan]are a c=ntecului
popular. Între bog\]ia [i varietatea peisajului rom=nesc [i c=ntecul popular exist\
o interdependen]\, c=ntecul reprezent=nd leg\tura între popor [i spa]iul geografic
în care tr\ie[te, el este „exprimarea peisajului rom=nesc, reflectat cu afec]iune în
inima poporului rom=n”8. Toate aceste trei elemente: popor, peisaj [i c=ntec
formeaz\ un întreg.

C=ntecul arat\ bog\]ia [i varietatea sufletului rom=nesc. Fiecare zon\ geogra-
fic\, fiecare sat [i fiecare persoan\ are un mod de a c=nta propriu: „Fiecare ins î[i
modeleaz\ melodia dup\ st\rile lui suflete[ti”9.

Exist\ c=ntec de dor [i de jale, dar exist\ [i c=ntec de veselie. Cel de dor [i de
jale e c=ntat de rom=n mai mult c=nd e singur. Astfel de c=ntec interpretat coral e
mai mult pentru spectacol, „nu din pornirea spontan\ de a da glas dorului real”10. 

În c=ntecul de veselie se inten]ioneaz\ s\ se uite de aleanul tr\it în doin\.

Spre deosebire de simfoniile occidentale, unde se pleac\ de la o problem\
filosofic\ [i se construie[te totul ra]ional [i individual, „în c=ntecul popular rom=-
nesc totul e dincolo de accentul îngro[at al uneia sau mai multor probleme, filo-
sofic g=ndite [i ra]ional exprimate în form\ melodic\. În c=ntecul rom=nesc,
spiritul poporului nostru este sesizat la nivelul lui deasupra unei sau unor
filosofii unilaterale [i prea precis articulate. E în el o fine]e suprafilosofic\ [i
supraideologic\, întruc=t c=nt\re]ul este scufundat într-o realitate dincolo de struc-
turile ideologiei exprimabile. Doina rom=neasc\ este expresia tr\irii directe a
ad=ncului indefinit de bogat [i dincolo de orice determinare a tainei existen]ei”11.

Dorul ofer\ c=ntecului accente de duio[ie [i reflexiune. Aceste accente carac-
terizeaz\ doina rom=neasc\, care nu este influen]at\ doar de spa]iul geografic,
foarte variat de altfel, ci este în întregime „reflexiune iubitoare [i duioas\ sau în
oarecare grad dureroas\ la persoana desp\r]it\ [i la calit\]ile ei care apar de la
distan]\ foarte scumpe [i dulci, îndemn=nd pe cel ce o dore[te s\ o alinte,

6 Ibidem, p. 130.
7 Ibidem, p. 133.
8 Ibidem, p. 45.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 86.
11 Ibidem, p. 47.
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provoc=ndu-i acestuia cu at=t mai mult\ durere deoarece ea e dep\rtat\”12. C=n-
t\rile noastre biserice[ti au mult\ reflexiune, prin con]inutul lor profund, dar
doinele au, pe l=ng\ reflexiune, [i un „sentiment m=ng=ietor pentru persoana
desp\r]it\, dar [i cu durerea pentru dep\rtarea de ea”13.

Aceste trei elemente: reflexiune, sentiment m=ng=ietor [i durere confer\ doinei
un ritm prelungit, de mare fine]e [i nuan]are. Toate aceste sentimente prezente în
doin\ presupun o iubire nem\rginit\, iubire ce spiritualizeaz\ doina, transform=nd-o
într-un c=ntec profund spiritual, deosebit mult de c=ntecele altor popoare14.

3. Portul rom=nesc [i jocul popular

Portul popular este variat, în func]ie de varietatea geografic\. Po]i depista
foarte u[or locul de provenien]\ al unui ]\ran dup\ straiele pe care le poart\.

P\rintele St\niloae distinge, în leg\tur\ cu portul popular rom=nesc, în general,
ni[te note caracteristice. Astfel, observ\ prezen]a a mai multor culori, dintre care
albul este predominant. De[i foarte variate, aceste culori se afl\ într-o armonie
deplin\. Aceast\ armonie nu este lipsit\ de importan]\, deoarece prin ea „poporul
român se str\duie[te s\ sugereze... bog\]ia armonioas\ a naturii umane, comple-
xitatea sentimentelor [i st\rilor ei suflete[ti”15. Combina]ia cromatic\ bogat\, în
care albul [i negrul sunt culori dominante, las\ celelalte culori s\ ias\ în relief. 

Multitudinea motivelor brodate exprim\ bog\]ia de sentimente [i emo]ii pro-
duse în sufletul omului de natura înconjur\toare. 

Forma ve[mintelor are un dublu rol: în primul r=nd unul utilitar, de a oferi
u[urin]\ [i repeziciune în mi[c\ri (fie în zilele de lucru, fie în zilele de s\rb\-
toare), în al doilea r=nd, unul estetic, prin care se completeaz\ frumuse]ea fizic\
[i nu se scot în eviden]\ p\r]ile pudice.

Portul popular, asemenea portului sfin]ilor din iconografia ortodox\, ofer\
trupului o spiritualizare, o încercare de dep\[ire a limitelor materialit\]ii.

Sunt pu]ine popoarele care s-au preocupat a[a de mult de ]inuta exterioar\.
Ve[mintele exprim\ bog\]ia sufleteasc\ a unui popor. Toat\ aceast\ complexitate
[i armonie a sufletului rom=nului se exterioriza prin portul s\u de o frumuse]e
uimitoare. Bucuria înt=lnirii cu ceilal]i, cu semenii, sau bucuria unei s\rb\tori
religioase sau laice era sporit\ prin ve[mintele at=t de frumos împodobite [i at=t
de curate.

Dac\ vorbim despre un specific local, zonal, al portului nostru popular,
putem vorbi [i despre un specific na]ional. „Spiritul rom=nesc se releveaz\ [i prin
portul poporului nostru, ca distinct de spiritul tuturor popoarelor... prin incom-
parabila lui bog\]ie [i neobi[nuit de subtila lui armonie. El este unic într-un mod
eminent. Este adev\rat c\ s=rbii [i bulgarii au o înrudire cu rom=nii în portul [i
c=ntecul lor. Coloritul costumului s=rbesc [i al celui bulg\resc este îns\ mai [ters.

12 Ibidem, p. 127.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 128.
15 Ibidem, p. 42.
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Dar faptul c\ aceste popoare se deosebesc în portul lor de ceilal]i slavi [i se
înrudesc cu rom=nii arat\ c\ au împrumutat portul [i c=ntecul lor de la popula]ia
traco-romanizat\ din Peninsula Balcanic\ [i daco-romanizat\ de la Nordul
Dun\rii”16.

În str=ns\ leg\tur\ cu portul este [i jocul popular. Atunci c=nd rom=nii sunt în
s\rb\toare [i se adun\ pentru joc, ei sunt îmbr\ca]i în cele mai frumoase
ve[minte, acelea de s\rb\toare, astfel c\ „portul [i jocul formeaz\ un unic
spectacol”17.

Varietatea jocului tradi]ional este tot a[a de mare ca [i cea a portului, iar
expresivitatea lui nu e mai diminuat\ dec=t cea a portului. „Între hora domoal\,
s\rb\toreasc\, în care to]i se privesc în fa]\ [i î[i z=mbesc, între înv=rtita, în care
fl\c\ul încearc\ sprinteneala de suveic\ a fetei [i fata capacitatea de purtare
u[oar\, dar energic\ a ei de c\tre fl\c\u, [i br=ule]ul m\runt [i iute al fl\c\ilor se
înscrie o bog\]ie de jocuri de toate ritmurile, de toate formele, exprim=nd o mare
bog\]ie de st\ri suflete[ti...”18.

Jocul este diferit de dans [i ca terminologie [i ca mod de manifestare. Jocul,
prin complexitatea [i importan]a lui, dep\[e[te dansul, care a p\truns la noi din
Occident. Jocul este specific spiritualit\]ii noastre [i nu poate fi confundat cu
dansul. Între joc [i dans exist\ o distinc]ie clar\: „Jocul e o bucurie”19. În joc are
loc o spiritualizare ca [i în port, deoarece, prin modul de manifestare, se dep\-
[e[te carnalul [i patima. El se transform\ într-o ocazie de mai bun\ cunoa[tere
între tineri în vederea c\s\toriei. „Fl\c\ul joac\ în fa]a fetei ca s\-[i arate sprin-
teneala [i imagina]ia sa, av=nd grij\ s\ se pun\ în eviden]\ în fa]a comunit\]ii
întregi; fetele sunt invitate la joc pe r=nd, de fiecare fl\c\u, pentru a vedea cu
care se va potrivi p=n\ la urm\ pentru c\s\torie. {i cu aceea cu care e pe cale s\ se
hot\rasc\ pentru o c\s\torie, joac\ de la o vreme mai des”20. 

II. Teme [i probleme religioase în folclorul românesc

Folclorul rom=nesc este impregnat de religiozitate cre[tin\, av=nd în vedere
faptul c\ apar]ine unui popor cre[tin. Chiar dac\ s-a f\cut conven]ional o
împ\r]ire a folclorului nostru în religios [i laic, în realitate nu se pot separa în
mod strict crea]iile populare în cele dou\ categorii, întruc=t între ele exist\ o
penetrare reciproc\. De[i unele crea]ii populare sunt anterioare cre[tin\rii daco-
romanilor, totu[i acestea nu au fost înl\turate radical dup\ trecerea la cre[tinism,
ci au fost încre[tinate. Au fost încre[tinate nu numai crea]iile populare în sine, ci
[i modul în care erau experimentate sau tr\ite aceste crea]ii de c\tre popor. 

În acest sens, duhul comuniunii, fundamental Bisericii Ortodoxe, se mani-
fest\ la sat prin participarea tuturor la evenimentele capitale din via]a omului:

16 Ibidem, p. 44.
17 Ibidem, p. 50.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 49.
20 Ibidem, p. 50.
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Botez, Cununie, înmorm=ntare21. Pe de alt\ parte, în toate crea]iile artistice po-
pulare este prezent\ o g=ndire profund\ la cel\lalt22. 

Chiar desc=ntecele, prin care se invoca puterea celui r\u, cu scop destructiv,
sunt încre[tinate, întruc=t acum se invoc\ puterea lui Dumnezeu, într-un scop
constructiv. Astfel, acum avem de-a face cu desc=ntece cu caracter pozitiv, prin
încre[tinarea celor p\g=ne23. 

În crea]iile folclorice ur=tul înceteaz\ de a mai avea doar o semnifica]ie
exterioar\, fizic\. El denume[te [i pe oamenii care au un chip sufletesc diform,
astfel c\ el denume[te at=t lipsa frumuse]ii fizice, c=t [i a celei suflete[ti24. 

1. F\t-Frumos [i poporul rom=n 

Literatura teologilor bizantini care a circulat înc\ de timpuriu prin m\n\stirile
rom=ne[ti, în manuscrise, a influen]at imagina]ia creatoare a poporului nostru
(colinde, basme etc.)25.

Înv\]\turile lui Neagoe Basarab, Varlaam [i Ioasaf, precum [i alte crea]ii de
dinainte, au influen]at omenia în popor, care a dat na[tere chipului lui F\t-
Frumos [i a tuturor eroilor basmelor noastre. Ace[ti eroi nu umbl\ dup\ aventuri
sau dup\ domina]ie, a[a cum fac cavalerii occidentali, ci ei se lupt\ împotriva
r\ului, întruchipat de obicei în zmeu, pentru ajutorarea celor neputincio[i [i
nec\ji]i26. Drumul pe care-l face F\t-Frumos este drumul oric\rui t=n\r, necesar
c\lirii [i preg\tirii în vederea maturiz\rii trupe[ti [i suflete[ti, pentru a întemeia o
familie. Lupta lui F\t-Frumos cu r\ul este lupta tipic\ a fiec\ruia dintre noi cu
for]ele întunericului. În aceast\ lupt\ omul nu este ajutat doar de Dumnezeu, ci [i
de întreaga natur\ înconjur\toare, care este creat\ tot de El. 

Omenia este esen]ial\ cre[tinismului, iar Fiul lui Dumnezeu S-a înomenit
pentru a redescoperi întregii lumi adev\rata valoare a umanit\]ii, omenia. F\t-
Frumos lupt\ împotriva celor lipsi]i de omenie27. Prin aceast\ omenie, cel ce res-
pect\ pe altul se respect\ pe sine însu[i [i respect\ în acela[i timp umanitatea28.

2. „Umblarea” lui Dumnezeu pe p\m=nt 

Crea]iile folclorice care vorbesc despre „umblarea” lui Dumnezeu pe p\m=nt,
înso]it de Sf=ntul Petru, nu exprim\ o metafor\, ci un adev\r istoric, deoarece
M=ntuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, a umblat pe p\m=nt în mod real.
Imagina]ia poporului a completat relatarea foarte concis\ a Evangheliei cu

21 Ibidem, p. 105.
22 Ibidem, p. 58.
23 Ibidem, p. 127.
24 Ibidem, p. 88.
25 Ibidem, p. 22.
26 Ibidem, p. 29.
27 Ibidem, p. 91.
28 Ibidem, p. 92.
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presupuse dialoguri, scene, episoade din activitatea p\m=nteasc\ a M=ntuito-
rului29. Toate aceste crea]ii populare nu vin în contradic]ie cu Evanghelia sau cu
vreun adev\r dogmatic al credin]ei noastre. Dimpotriv\, aceste episoade au rol
moralizator [i explicativ al adev\rului de credin]\.

M=ntuitorul este înso]it de Sf=ntul Apostol Petru nu pentru faptul c\ el era
cel mai important dintre Apostoli, ci pentru faptul c\ îi reprezenta pe ceilal]i,
av=nd în vedere c\ era mai în v=rst\. Astfel, de nenum\rate ori, Sf=ntul Petru face
gre[eli, ceea ce demonstreaz\ c\ nu este infailibil, spre deosebire de M=ntuitorul,
Care nu a gre[it vreodat\30. Sfin]ii Apostoli sunt importan]i în iconomia m=n-
tuirii, deoarece noi cunoa[tem pe M=ntuitorul Hristos prin propov\duirea lor31.

3. Legenda M\n\stirii Arge[ului [i Miori]a 

Aceste dou\ balade populare, poate cele mai frumoase [i mai reprezentative
pentru poporul nostru, au primit de la criticii literaturii populare diferite inter-
pret\ri. Foarte pu]ini au observat în con]inutul lor aspectele religioase care au stat
de fapt la baza alc\tuirii acestora. Aceste dou\ balade ne vorbesc în mod figurat
despre jertfa lui Hristos [i despre parabola nun]ii fiului de împ\rat din Evan-
ghelie. În legenda M\n\stirii Arge[ului „Hristos e numit Manole, forma ro-
m=neasc\ a lui Emanuel (s.n.), cum e numit Hristos în Sf=nta Scriptur\, care se
traduce în rom=ne[te «cu noi este Dumnezeu». Emanuel sau Manole nu poate
întemeia Biserica decât pe jertfa trupului S\u, cuv=ntul trup fiind în limba greac\
de genul feminin (sarx)”32. Aceea[i idee este întâlnit\ [i în balada Miori]a:
„ciobanul care are oi mai frumoase dec=t fariseii [i Pilat este Hristos, iar mireasa
lui («o m=ndr\ mireas\ a lumii cr\ias\») este sufletul omenesc, în grece[te de
asemenea feminin”33. 

În Miori]a iese în eviden]\ [i un alt aspect esen]ial al spiritualit\]ii ortodoxe:
transfigurarea. Aici avem de-a face cu transfigurarea sau umanizarea naturii nu
în sens panteist, ci în sens profund cre[tin, în „viziunea personalist\ [i liturgic\ a
cosmosului, dezvoltat\ de sensul spiritual al Bizan]ului, în special de cel al unui
Maxim M\rturisitorul”34. 

Concluzii

1. Exist\ pericolul pierderii folclorului rom=nesc în mediul urban [i mini-
malizarea lui în cel rural datorit\ degener\rii lui [i p\trunderii modernismului.
Satul rom=nesc, continuator al tradi]iilor [i creator de folclor, prezent în preocu-
p\rile P\rintelui St\niloae, apar]ine perioadei interbelice, în care nu p\trunsese
bol[evismul [i nu începuse s\ se aplice politica de distrugere a satului. 

29 Ibidem, p. 107.
30 Ibidem, p.109.
31 Ibidem, p.112.
32 Ibidem, p.160.
33 Ibidem, p.112.
34 Ibidem, p.10.
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În anii dictaturii atee, ]\ranul a fost for]at s\ se mute la ora[. În acest fel s-a
creat o ruptur\ a rom=nului de mediul s\u natural. El s-a trezit dintr-o dat\ f\r\
c=mp, f\r\ p\dure, f\r\ animale, f\r\ s\rb\tori religioase (înlocuite prin s\rb\-
torile civile), f\r\ biseric\ (vezi cartierele muncitore[ti). O dat\ cu lipsa acestora
]\ranul nu a mai putut perpetua la ora[ datinile [i obiceiurile legate de ele. 

Dup\ 1989, prin deschiderea grani]elor, prin televiziune [i prin acceptarea
f\r\ discern\m=nt ca modele, sub toate aspectele, a personajelor din filme, înde-
p\rtarea de folclorul autentic al rom=nilor a ajuns la cote îngrijor\toare. Ast\zi,
preocuparea fa]\ de folclor apar]ine în mare m\sur\ celor în v=rst\, [i ace[tia nu
prea numero[i. 

Pentru tineri, aceast\ preocupare este o „floare rar\”. Ceea ce este [i mai
îngrijor\tor este faptul c\ avem de-a face cu o degenerare grosolan\ a folclorului
autentic. }iganizarea [i americanizarea folclorului nostru este din ce în ce mai
evident\ [i din p\cate nimeni nu ia o m\sur\ concret\ împotriva lor. Ast\zi, mul]i
tineri sunt str\ini de puritatea [i nevinov\]ia sentimentelor exprimate în doinele
de alt\ dat\, preocuparea lor fiind, înc\ de la o v=rst\ timpurie, sexualitatea.
Portul rom=nesc de alt\ dat\, plin de decen]\ [i de noble]e, a degenerat într-o
]inut\ extravagant\. 

C=ntecul at=t de în\l]\tor [i de ginga[ alt\dat\ a degenerat în tot soiul de
combina]ii între folclor [i rock-ul american. 

Jocul maiestuos [i decent de la horele din sat a degenerat în tot felul de
b=]=ieli [i sc\l=mb\ieli de la discoteci [i de la „chefurile” particulare.

2. Preotul trebuie s\ fie factor de reînnoire a folclorului rom=nesc în parohia
zilelor noastre. Se observ\ c\ cei care s-au îndep\rtat de valorile folclorului ro-
m=nesc s-au îndep\rtat [i de credin]\. Nesocotirea sau desconsiderarea crea]iilor
populare este înso]it\ de cele mai multe ori [i de desconsiderarea credin]ei
ortodoxe. Cei rup]i de folclorul nostru tradi]ional sunt racola]i cu mai mare u[urin]\
de secte. Cel ancorat în folclor este neap\rat ancorat [i în credin]a Bisericii str\-
mo[e[ti, întruc=t cei care au creat valorile folclorice au fost credincio[ii Bisericii.

În acest sens, preotului îi va reveni sarcina s\ se preocupe, nu în ultimul rand,
de conservarea folclorului existent înc\ în parohia sa, îndeosebi la sate. La ora[,
unde acesta a disp\rut aproape în totalitate, se va preocupa de revenirea sau de
reînviorarea lui. Aceasta necesit\ în primul r=nd capacitate din partea preotului,
interes, [i nu în ultimul r=nd mult\ str\danie.

În sufletul fiec\rui rom=n exist\ o predispozi]ie pentru ceea ce este rom=nesc,
autentic [i preotul, dac\ va [ti s\ sensibilizeze [i s\ st=rneasc\ interes prin cuv=nt,
prin îndemn, prin îndrumare [i exemplu personal, va reu[i, cu siguran]\, ca tot ce
înseamn\ non-folclor sau folclor degenerat s\ fie înlocuit cu adev\ratul folclor. 
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The vision of Father Staniloae on the Romanian folklore 
(religious and laic)

The study „The vision of Father Staniloae on the Romanian folklore (religious

and laic) analyses the main aspects in the Father Staniloae’s work on the ancient

Romanian traditions and their relevance in his theology. Deeply rooted in the sacred

Tradition and living the faith through the eyes of the people, Father Staniloae

expresses the real spirituality of the Romanian nation. 

In the first part of the study „Father Dumitru Staniloae – not only preoccupied in

theology but also living the ancient traditions”, the author of this study, Father Rica

Berbece, writes on the most important words and expression in the folklore. For

instance, the word „dor” which is untranslatable but it means longing, desire, love and

missing, is analysed through our national ballads and popular songs. Father Staniloae

finds that this word is the expression of the communion and the desire to communi-

cate, to share your love and to receive the offering of the world. 

The popular songs, the Romanian specific popular clothing, all the rituals that

follows the human life are included in a religious and delicate vision of the people,

where the human being is unique and God is the Master of everything. The country

vision on life is, thus one of the keys of Father Dumitru Staniloae’s theology. 

The second part of the study „Religious themes and issues in the Romanian folk-

lore” we read about the most important religious themes in folklore. We can observe

that the traditions are deeply influenced by the faith, i fact being a complex and uni-

tary mixture of the old pagan tradition with the Christian faith. The popular tradition

is a Christianised one where the Church feasts, the saints and the theology are very

important issues. The „Miorita” ballad, the legend of „Master Manole” (about the

foundation of a Church), the presence of God and Saint Peter on earth, are the themes

with a great preponderance of religious motives.    


