Originea astronomica a Sarbatorii Sanzienelor
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Pe 24 iunie crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc nasterea Sfantului Ioan Botezatorul.
Putini credinciosi stiu insa ca momentul coincide cu o sarbatoare pagana mult mai veche, cu
adanci semnificatii astronomice si care are la origine stravechiul cult al soarelui, sarbatoare
cunoscuta in popor sub denumirea de Sanziene.
Solstitiul din 21 iunie se aniverseaza de popor in mod obscur si codificat, am putea spune, printr-o
sarbatoare "campeneasca" denumita Sanziene, la trei zile dupa momentul astronomic propriu zis.
Avem de-a face aici cu o desincronizare ce se datoreaza fenomenului "precesiei" (sau mai formal
"precesiei echinoctiilor"), fenomen care facea ca in vremea imperiului roman solstitiul de vara sa
cada mai tarziu in calendar, pe o data ulterioara decat cea din prezent, respectiv pe 24 iunie.
Asupra mea exercita o fascinatie deosebita sinteza armonioasa a elementelor crestino-pagane cu
radacini astronomice. Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cel numit in cartile religioase
"Inaintemergatorul", pregateste venirea Mantuitorului, cea a lui Iisus Hristos, precum noaptea
vechiului solstitiu de vara marca inceputul verii, al "nasterii" Soarelui. Cu timpul, sarbatoarea
pagana devenita intre timp crestina a fost decuplata in calendar de substratul sau astronomic,
datorita precesiei, iar poporul a dat incet uitarii semnificatia sa reala.
In noaptea de ajun a Sanzienelor asistam la obiceiuri rurale cu importante semnificatii
astronomice.
Flacaii satelor construiesc si dau foc la ruguri, parca pentru a marca noptile albe de vara, si aprind
faclii pe care le invart intotdeauna in sensul miscarii soarelui pe bolta cereasca, in timp ce striga
incantatia magica:
"Du-te, Soare, vino, Luna Sanzienele imbuna, Sa le creasca floarea - floare, Galbena, mirositoare,
Fetele sa le adune, Sa le prinda in cunune, Sa puna la palarie, Floare pentru cununie, Babele sa le
rosteasca, Pana-n toamna sa nunteasca." (Tainele Sanzienelor, Formula AS nr. 924/2010 autor
Natasa Galche)
Alegoria ascunde stravechi cunostinte astronomice populare. Caci din momentul solstitiului ziua
incepe sa se micsoreze, iar Soarele sa scada pe cer! Iar cingatorile si cununile impletite de fete din
planta Sanzienelor (Galium verum), placut mirositoare, cu florile sale galben-aurii, precum si hora
incinsa pe pajistea de la marginea satului, nu sunt altceva decat obiectificarea cercului zodiacal
parcurs de astrul datator de viata.

Faclii de Sanziene
(fotografie preluata de pe http://setter-photonest.blogspot.com/ )
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