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The passage from Profane to Sacred
light in au ukrainean Corrol

The ukrainean corrols exalting female beauty
represent a unitary and clearly delineated
domein of ritual poetry.
This domain is genetically connected with the
wedding ritual, as poven by a number of fec-
tures:
1. The image of the young women as a glowing
star is common in the wedding customs and
poetry; among the gifts offered by the bride-
groom being the tinsel that odds luminosity to
the bride’ s face. 
2. According to custom, the domnirise and
take off their hats whenever the bride enters
the house, the porch or the church.

3. Questions of the adveirers are part of the

wedding ritual and poetic discourse; they are

meant to illustrate the roles and objects used

in the ceremony, or to make explicit the

beauty of the young bride.

CARMEN DÃRÃBUª

Influenþa  dinamicii sociale asupra
tradiþiei în  Þara Oaºului

Schimbarea statutului geografic (migraþia) este o

parte a dinamicii sociale, indivizii schimbând nu

doar un spaþiu social cu altul, ci, implicit, un spaþiu

cultural-lingvistic cu altul.  De cele mai multe ori,

fenomenul implicã o schimbare de status ºi rol,

antrenând schimbãri configuraþionale în ceea ce

priveºte puterea, venitul, grupurile de referinþã,

imaginea despre sine.

Þara Oaºului, zonã mult timp eminamente ruralã ºi

conservatoare, era alcãtuitã din grupuri sociale

mici, interacþiunile lor fiind preponderent directe.

Spre deosebire de interacþiunile indirecte, specifice

aglomerãrilor urbane, cu intenþii haotice, mai puþin

transparente, bazate pe individualism, egocentrism,

societatea ruralã tradiþionalã avea o valoare care nu

trebuia sã se piardã – simþul solidaritãþii. Bazat pe

contacte personale, acesta este un catalizator al

interacþiunii sociale. Ramificaþiile familiale

alcãtuiau adevãrate reþele sociale devenite modele

structurale în care ansamblul este mai important

decât caracteristicile personale ale indivizilor

implicaþi, astfel cã mediul familial avea o influenþã

mai mare asupra individului decât un mediu

nesãnãtos, dar în acelaºi timp comunitatea ruralã

regla, tacit, mecanismele de funcþionare ale

reþelelor familiale.  Persoanele aflate într-o situaþie

de nevoie erau ajutate prin diverse forme de

solidaritate instituite de-a lungul timpului: prin

clacã – la construcþia unei case, la muncile

câmpului  (la dus gunoiul, la sãpat ori la strânsul
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recoltei). Acþiunile nu erau prestabilite, ci se

organizau spontan, în funcþie de necesitãþile

imediate. Vecini, persoane „din neam” sau

strãini, oricine putea participa la aceste activitãþi

– sâmbure al unui modern simþ civic, comunitar.

ªezãtoarea era o altã formã de socializare, care

presupunea ºi solidaritatea - de pildã în cazul

femeilor bolnave sau lãuze, care erau ajutate la

tors ºi la alte treburi domestice, claca la lãutul

tortului -, dar aceste întruniri constituiau ºi un

prilej de amuzament, pentru cã se spuneau

glume, se cânta, iar bãrbaþii nu aveau totdeauna

acces, o strigãturã a locului spunând: „Ciudã li-i

bãrbaþilor/ Pe claca femeilor.” Relaþia muncã-

distracþie era una dinamicã, dar munca era asprã,

manufacturând 2-3 rânduri de haine pentru un

sezon. Acum, materialele sunt sintetice, în cea

mai mare parte.  În ceea ce-i priveºte pe tineri,

aceºtia organizau repetiþii înainte de Crãciun,

învãþau colinde  pentru a putea respecta tradiþia.

Grupul de colindãtori era însoþit de un

instrumentist (în general, un violoncelist).

Colindatul devenea un spectacol elaborat care

unea segmentul tânãr, mai ales, în preajma

sãrbãtorilor. Casele erau colindate neselectiv, fãrã

a þine cont de motivaþii afective sau de preferinþe

de alt tip (interese, politeþe formalã etc.), astfel cã

întreaga comunitate se bucura de sãrbãtorile

iernii.  Revelionul era mai puþin sãrbãtorit,

marcând o trecere a timpului care n-avea motive

sã-i entuziasmeze –, dar, în schimb, era un

moment al practicilor magice. De Crãciun, se

dansa trei zile, ca-n poveºti; la început în ºurã, în

casã (dacã spaþiul permitea), în curte, iar mai

apoi la „ciupercã”, un spaþiu comunitar special

amenajat în acest scop. Copiii se antrenau cu

plãcere ºi mândrie în spectacole populare care

sã reprezinte obiceiurile locului, iar pãrinþii erau

mândri sã-ºi vadã copiii pe scenã. Metodele de

tratament erau mai ales naturiste, având, iniþial,

puþinã încredere în medicina modernã. Dar ºi acum

se transmit, unui grup foarte restrâns, metodele

vechi de tratament, având la bazã fiertul diverselor

plante în cearã de albinã. Bradul, mic ºi aºezat pe

masã, era împodobit cu nuci ºi mere, apoi cu nuci

învelite în hârtie creponatã. Spectacolul fastuos al

bradului împodobit a apãrut mai târziu.  Toate

aceste forme de socializare, în care erau implicate,

într-un fel sau altul, toate categoriile de vârstã,

aveau rolul de a regla mecanismele comunitãþii.

Dorinþa de-a înainta cu vremurile este fireascã, dar

modernitatea trebuie sã se bazeze pe stâlpii solizi ai

tradiþiei. Dacã avangarda artisticã dorea „arderea

punþilor” cu trecutul, altfel stau lucrurile în plan

social. Simþul convivial, solidaritatea trebuie

recuperate din zestrea tradiþiei ºi aduse într-o

contemporaneitate tot mai sufocatã de alienare.

Relaþia dintre tradiþie ºi inovaþie, în perioada de

conflict care se cere atenuat (nu se poate trãi nici în

trecut, dar acesta nici nu poate fi anulat cu

brutalitate fãrã pericolul de a cãdea în kitsch ºi

grotesc) este cea dintre natural ºi artificial.

Mediul rural românesc a cunoscut douã valuri mari

de dizlocare: unul generat de industrializarea

comunistã care a provocat un exod spre urban ºi a

cuprins întreaga þarã, iar altul generat de emigraþie

în þãrile dezvoltate, care a cuprins anumite regiuni

ale þãrii, dintre care face parte ºi Þara Oaºului. În

concluzie, de mai bine de o jumãtate de veac,

mediul rural românesc este un „spaþiu social de

tranziþie”, dupã sintagma sociologului Dumitru

Sandu.  Primul val, care a cunoscut o regresie dupã

1990, a modificat deja configuraþia tradiþionalã a

ruralului, prin contaminare cu mentalitãþi urbane,

dar ºi urbanul a devenit eterogen, pentru  cã

locuitorul din mediul rural a plecat nepregãtit

pentru un alt mod de viaþã, astfel cã a luat cu el o

parte din obiceiuri. Astfel, „remigraþia este o
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formã nouã a imigraþiei ºi, implicit, a migraþiei ºi

mobilitãþii. Acest fenomen se caracterizeazã prin

revenirea dupã o plecare definitivã (consideratã

în mod ipotetic) sau temporarã a unor indivizi în

localitãþile rezidenþiale de domiciliu.  Din aceastã

cauzã, fenomenul mai este cunoscut ºi sub

denumirea de migraþiune de revenire din urban în

rural.”  Ritmul tradiþional de viaþã era unul

paºnic, cu evitarea conflictelor. Dar, vrând-

nevrând, conflictele apar inerent odatã cu

schimbarea generaþiilor. Conflictul dintre

generaþii este adâncit de  emigraþia masivã spre

state  mai dezvoltate – Italia, Spania, S.U.A. - ,

astfel cã importul altor mentalitãþi este bulversant

pentru vechea generaþie, profund tradiþionalistã,

care trebuie sã suporte un dublu ºoc.

Nerespectarea valorilor tradiþionale îi intrigã pe

cei rãmaºi acasã. În mod constant, aceºtia

identificã modernismul cu individualismul, cu

absenþa simþului solidaritãþii, existent din

vechime în Þara Oaºului. Influenþa  mediului

este, acum, mai puternicã decât cea a familiei, ºi

acest lucru pare extrem de grav generaþiei

ancorate în tradiþie, care acordã încredere mult

mai mare factorului genetic decât învãþãrii: „Care

nu-i om pã sama lui, nu-i p-a nimurui.”

Întoarcerea acasã a celor plecaþi se petrece mai

ales de sãrbãtori, pentru respectarea tradiþiilor,

dar în ochii generaþiei vechi totul pare un

compromis. Faptul cã se duc la colindat cu

maºina, în grupuri mici, cã nu se mai adunã la

repetiþii pentru a învãþa colinde,  transformã acest

moment într-unul electiv, nu mai este un moment

de solidaritate convivialã care antreneazã

comunitatea. În trecut, copiii participau cu

entuziasm la spectacole ale culturii populare, dar

acum pãrinþii nu mai doresc sã-i lase,

considerând cã este pierdere de timp dacã nu sunt

remuneraþi. Sub pretextul cã „nu se pricep”, nu

mai vor sã le facã copiilor costume tradiþionale.

Acest du-te-vino al generaþiilor tinere dã celorlalþi

o senzaþie de inconsistenþã, acest stil de viaþã fiind

caracterizat prin sintagma enunþatã tot mai des:

„Treacã azi, vie mâni.” Iar replica noilor generaþii

nu se lasã aºteptatã: „Atunci o fost un fel, acum e

alt fel.”  Faptul cã într-o comunitate cu construcþii

noi de mari dimensiuni  (dar cu grad de

funcþionalitate îndoielnic ºi care sufocã peisajul) nu

mai existã un Cãmin Cultural vorbeºte de la sine

despre stadiul gregar al unei societãþii puternic

tradiþionaliste pânã nu de mult. Oricum, cel mai

mulþimit de aceste schimbãri pare a fi segmentul

feminin, care acuzã existenþa unei vieþi dure, grele

în trecutul tradiþional. ªi dorinþa lor de mai bine

este de înþeles; cu condiþia unui filtru stilistic al

continuitãþii, pe care timpul îl va impune.

Dacã mult timp religia cãreia aparþinea

comunitatea româneascã era cea ortodoxã, acum

existã un numãr destul de mare de români care au

trecut la diverse forme ale cultelor neoprotestante –

lucru oarecum neaºteptat la o societate atât de

conservatoare. Uneori apartenenþa la confesiuni

diferite a provocat drame în rândul tinerilor care

doreau sã se cãsãtoreascã, dar familiile nu-ºi

dãdeau acordul din motive de apartenenþã

religioasã diferitã. Probabil cã rivalitatea

pãguboasã ºi ridicolã dintre ortodoxism ºi

catolicism nu este strãinã de aceastã reorientare. 

Mobilitatea intrageneraþionalã (care vizeazã o

schimbare în raport cu propriul status deþinut 

într-un moment anterior) ºi mobilitatea

intergeneraþionalã (care vizeazã schimbarea

statusului în raport cu cel avut de pãrinþi ºi bunici)

caracterizeazã dinamica socialã provocatã de

emigraþie. Deºi se îndepãrteazã de tradiþie, noile

generaþii pãstreazã reflexele tradiþiei, dând dovadã

de un anumit tip de conformism. ªi asta se vede
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cel mai bine în noile locuinþe construite dupã o

perioadã de ºedere în þãri occidentale, pentru cã

ajung sã importe modelele culturale  fãrã

discernãmânt. Zonã sãracã multã vreme, poate fi

vorba de o nevoie de compensare în exces, prin

parada realizãrilor de naturã materialã. Aceste

forme hi-tech, numite de localnici 21 (de la

secolul XXI)  într-un peisaj de mare frumuseþe

naturalã, vorbesc despre negarea violentã a

tradiþiei, care ajunge uneori sã-i stinghereascã.

Este, într-un fel ciudat, echivalentul miºcãrii de

avangardã de la începutul secolului XX. Casa

tradiþionalã este rezultatul cãutãrilor mai multor

generaþii, care rãspunde unui mod de a fi

patriarhal, natural: „Casa tradiþionalã ne

demonstreazã încã o datã în plus faptul cã

principala modalitate de comunicare a omului cu

Cosmosul a reprezentat-o simbolizarea realitãþii,

ce i-a permis omului sã se situeze în interiorul

misterului, aducându-l la nivel de imagine.”

Amalgamul stilistic din peisajul arhitectonic

contemporan al Þãrii Oaºului vorbeºte mai puþin

despre o lipsã de mãsurã aºa cum pare la prima

vedere, cât mai ales despre o cãutare, o nevoie

concurenþialã care sã exprime succesul celui

emigrat. Raporturile dintre rural ºi urban se

schimbã haotic, dar ele reprezintã mecanisme

interne ale dinamicii sociale: „Prin migraþie se

realizeazã, în ultimã instanþã, un echilibru demo-

economic ºi socio-ocupaþional, compensând ºi

decompensând unele limite regãsite în zona de

plecare sau în cea de primire, favorizate fiind

localitãþile care suferã de un anumit deficit al

forþei de muncã sau, în situaþie inversã, cu un

surplus de forþã de muncã ºi cu imposibilitate de

valorificare a acesteia.”  Aceastã fluidizare a

grupurilor sociale este fireascã, pânã la un punct,

dar trebuie sã treacã o perioadã pânã ca echilibrul

dintre zona de emigraþie ºi cea de imigraþie sã se

stabileascã. Plecãrile ºi revenirile succesive la

matcã traduc permanente cãutãri ale individului,

reconfigurarea permanentã a imaginii de sine, a

valorilor la care se raporteazã; ºi acest lucru nu este

valabil doar pentru Þara Oaºului, ci pentru toate

zonele bulversate de rimuri ºi forme de viaþã þinute

mult timp la distanþã: „Astãzi, tendinþa generalã

este aceea de a confunda construcþia (casã, bisericã,

mãnãstire, catedralã, statuie) cu un Sine care

încearcã sã redescopere sau care se cere

redescoperit. Nu mai întâlnim suprapunerea

construcþiei peste ideea  de Cosmos ca totalitate ºi

nici actul creator nu mai apare ca formã de

reîncadrare în Marele Tot. Regãsim ideea de

Centru, dar este un Centru individual, ºi nu acel

Centru Unic, capabil sã construiascã în jurul sãu un

întreg sistem de cercuri concentrice.” 

Ideea de stil trebuie sã trimitã la un istoric

identificabil; or, imposibilitatea detectãrii unor

rãdãcini comune ale arhitecturii noi în spaþiul

oºenesc vorbeºte despre o desprindere brutalã, dar

nu totalã, pentru cã acel import fãrã discernãmânt

trãdeazã, aºa cum am amintit anterior,  reflexul

conformist, care este o componentã a tradiþiei: „A

suspenda devenirea, aceea care face vie casa ºi

totodatã o conduce spre moarte, a fost unul dintre

obiectivele prea bine atinse ale modernitãþii.”

Natura nu mai întemeiazã discursurile arhitecturii,

aºa cum întemeiazã tot mai puþin tot ceea ce þinea

de firesc. Desigur cã prezentul are dreptul sã-ºi

propunã forme proprii, dar  aspectul nou nu poate

anula istoria personalã a unor locuri, ci trebuie sã

se dezvolte armonios din aceasta: „Orice stil – cu

excepþia modernismului – se propune pe sine, dar

avanseazã în acelaºi timp a) o referinþã explicitã

sau implicitã la o stare anterioarã a arhitecturii, ºi

b) o explicaþie ontologicã asupra arhitecturii.”   ªi

tot arhitectul  Augustin Ioan vorbeºte despre ideea

de „cronofobie” în raport cu construcþiile, dar
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noþiunea poate fi aplicatã ºi celorlalte elemente

artificiale care agreseazã tradiþia: þesãturi

artificiale, brazi din plastic ornaþi agresiv,

alimente modificate genetic, aºadar un motiv al

cronofobiei este „predilecþia pentru materiale

artificiale care,  prin tocmai natura lor, serveau

proiectului de schimbare (metabolé) a naturii.

Dar modernitatea, refuzul filiaþiei se poate

dovedi o capcanã întinsã cu mãiestrie de

alienarea care câºtigã tot mai mult teren.
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L’INFLUENCE DE LA  DYNAMIQUE
SOCIALE SUR LA TRADITION DANS

LE PAYS DE L’OACH

Le changement de status et de role par suite

des deux vagues  successives d’exode du milieu

rural dans celui urbain (pendant la deuxième

moitié du XX-ème siècle) et le phénomène de

l’émigration (à la fin du XX-ème siècle et au

début du XXI-ème siècle) a boulversé le

rapport tradition/innovation dans une région

éminemment conservatrice, comme celle-ci du

Pays de l’Oach. La tradition  suppose un trés

fort sens de la solidarité ; mais aussi un degré

accru de conformisme :Les ramifications

sociales composent des véritables réseaux

sociaux devenus des modèles structurales ou

l’ensemble c’est plus important que les traites

personnelles. La mobilité intragénérationnelle et

celle-ci intergénerationnelle caractérise la

dynamique sociale caractérisée par l’émigration.

La relation établie entre la tradition et

l’inovation est celle-ci établie entre le naturel et

l’artificiel, entre la solidarité et l’individualisme.


