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Iluminaþia la Onceºti

Pentru unii a simboliza valorile complementare sau alternative ale unei
evoluþii, lumina este pusã în relaþie cu întunericul. Lumina simbolizeazã
necontenit viaþa, mântuirea, fericirea date de Dumnezeu, care este El
Însuºi luminã. Legea lui Dumnezeu este o luminã în calea oamenilor.
Messia aduce lumina. Mai mult, lumina lui Dumnezeu risipeºte
întunericul ºi cheamã oamenii spre luminã.
Iluminaþia pentru comuna Onceºti, are loc vineri, înainte de sãrbãtoarea
Sf. Dumitru, fiind consideratã de cãtre onceºteni aproape atât de
importantã ca Paºtele sau Crãciunul. Sufletele celor trecuþi în nefiinþã
iau luminã din lumina lumânãrilor ºi vin la întâlnire cu cei dragi.
Lumânarea simbolizeazã lumina. Simbolismul lumânãrii este legat de
acela al flãcãrii. Fitilul face sã se topeascã ceara, ºi astfel, ceara þine de
foc: de aici, legãtura cu spiritul ºi materia. Pregãtirile pentru iluminaþie
se fac cu douã, trei  zile înainte, gardurile sunt sãpate, se curãþã crucile.
Vineri la ora 12.00, femeile vin în sintirim cu flori, lumânãri ºi cele
necesare pomenii ºi parastasului. Fie cã e de mãrimea modestã a unui
muncel sau cât o mãgurã, fie cã se înalþã înspre cer ca o piramidã,
mormântul ne aminteºte de simbolul muntelui. Fiecare mormânt
reprezintã o replicã modestã datã munþilor sacri, consideraþi rezervoare
ale vieþii. Cum spuneam, simbolismul mormântului ne aminteºte de
bogatul simbolism al muntelui, ce þine de ideile de înãlþime ºi de centru.
Fiind înalt, vertical, apropiat de cer, muntele se înscrie în simbolismul
transcendenþei; în calitatea lui de centru al hierofaniilor atmosferice ºi al
multor teofanii, el se înscrie în simbolismul manifestãrii. Muntele este
astfel punctul de întâlnire dintre cer ºi pãmânt, sãlaº al zeilor ºi capãt al
ascensiunii omului. Privit de sus, el apare ca vârf al unei verticale, ca un
centru a lumii; privit de jos, de la orizont, el apare ca linie a unei
verticale, ca o axã  a lumii, dar ºi ca o scarã, ca un urcuº. 
Între orele 12.00 – 14.00, mormintele sunt împodobite cu flori ºi
lumânãri. Cei mai importanþi - membrii ai familiei poartã dialog cu
morþii, deapãnã amintiri, femeile se cântã:

La ora 14.00 preotul, diacul ºi cârstnicul încep parastasele pe morminte.
Este nevoie de o sticlã de vin, ca simbol de nemurire ºi prin
generalizare, simbol a tuturor darurilor pe care Dumnezeu le-a adus
oamenilor, un colac, ca simbol al hranei spirituale, pâinea vieþii cum îi
spunem lui Hristos din Euharistie, trei lumânãri ºi lista cu morþii
familiei, aºezându-se în capul listei cel cãruia i se face parastas. 
(Ileana Drãguº, 65 ani, Sighetu Marmaþiei, 2005).

Dupã parastas, se pregãteºte masa cu mâncãruri de post: ptiroºte cu
hribe, pancove de post ºi vin. Cu cât este mai bogatã masa, cu atât sunt
morþii mai pomeniþi. Convingerea este cã tot ce oferi astãzi, morþii vãd

S-o lãut ºi s-o schimbat
El atunci n-o aºteptat
ªi din curte o plecat
ªi de vecini a-ntrebat:
O femeie bãtrânã i-a spus cã fata
a fost aruncatã în apã de cãtre
mama lui. S-a dus ºi s-a aruncat
ºi el în apã:
Sub o dalbã rãdãcinã
Tot þinându-se de mânã.
Mamã-sa cã i-o îngropat
Pe fatã lângã bãiat.
Din mormântul de fetiþã
Creºte o frumoasã viþã.
Din mormântul de bãiat
Creºte-un brad mândru-

crengat
Bradul creºtea, se-ntindea
ªi pe viþ-o cuprindea.
Oamenii care treacea
Pe pãrinþi îi blestema:
-Bate, Doamne, acei pãrinþi
Care despart doi iubiþi
-Bate, Doamne, pãrinþii
Care despart iubiþii.
De la Iliºca Codrea, 29 de ani, Berbeºti, 

1964 
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Tânãrã m-am mãritat

Tânãrã m-am mãritat
Rea soacrã mi-am cãpãtat.
ªade-n vatrã ºi tot latrã
Ie vãtrarul sã mã batã.
M-o mânat la secerat
Sângurã fãrã bãrbat.
Secerai cât secerai,
Rãu la deget mã tãiai
M-am uitat pe-o cãrãruicã,
ª-am vãzut o pãsãruicã.
-Hei, tu, pui de pasãre

Cinste ºi pace vine peste cine face bine.
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Ioi, mãmucã ºi hãi ma,
Fã-þ cãrare prin priboi
ªi mai zinã pã la noi
Fã-þ cãrare printre nuci
ªi mai zinã pã la prunci.

Cã noi cu drag te-aºteptãm
Cu cinã ºi cu luminã
ªi cu dor de la inimã.
(Ileana Drãguº, 65 ani, Sighetu     

Marmaþiei, 2005)



pe lumea cealaltã. Rugãciunea fãcutã cu luminile aprinse ajutã la
mântuirea sufletelor ºi lumineazã calea spre viaþã veºnicã. (Ileana Drãguº,
65 ani, Sighetu Marmaþiei, 2005)
Dupã masã, li se dau dulciuri copiilor ºi sãracilor peste morminte sau
printre morminte. Când preotul încheie parastasele pentru familii, face
un parastas în faþa capelei ºi o masã comunã, pentru cei care au murit
nespovediþi, ºi fãrã lumânare. Participã cât mai multe familii ºi din nou
se face pomanã. În aceastã zi se întorc în vatra strãbunã toþi fiii satului,
pentru a-ºi comemora strãmoºii. Strãbunul, strãmoºul, anticul sunt
cuvinte ce poartã învestitura sacrului, indiferent de obiectul sau
persoana la care se referã. Faptul cã ceva e strãmoºesc, strãvechi, ne
evocã deja un soi de legãturã cu forþele supratemporale. Ceea ce e
strãbun, strãvechi ºi a existat odinioarã influenþeazã psihismul ca un
element stabilizator ºi ca o prezenþã a celuilalt tãrâm, a lumii de dincolo.
Cimitirul este aºezat pe o colinã ºi seara dacã privim din centrul satului,
cimitirul pare un orãºel în miniaturã, de unde rãzbat amintirile celor
plecaþi dintre noi. Fie-le þãrâna uºoarã, ºi sufletele în Rai, unde toþi
sfinþii ºi drepþii se odihnesc!

CRISTINA ZEBRENIUC BEUCA

Semne prevestitoare ale vremii în folclorul ucrainean
din Poienile de sub Munte

*

Dacã porcul este neliniºtit ºi cautã ºi aduce paie în rât, înseamnã cã
peste 2 – 3 zile urmeazã vreme urâtã, ploaie, vânt, ger, frig.

*

Când vrãbiile fac gãlãgie pe sub streaºina casei, prevestesc frigul, vântul
rece.

*

Când kanya adicã ºoricarul cântã ºi cere apã, e semn cã peste 2 – 3 zile
va ploua.

*

Dacã cucul îºi înceteazã cântecul înainte de Sf. Onofrei, 25 iunie,
înseamnã cã toamna va veni de timpuriu, iar dacã îºi cântã numele ºi
dupã aceastã sãrbãtoare, înseamnã cã toamna va veni târziu.

*

Când pisica se întinde în mijlocul casei, se prevesteºte vreme frumoasã
ºi o iarnã cãlduþã.

Nu ieºti tu din þara me?
Ba eu îs din þara ta
N-ai vãzut pe mãmuca?
Ba eu, zãu, c-o am vãzut
Pitã albã frãmântând,
Cu lacrimi învãluind.
-Hei tu, pui de pasãre
Du-te spunei mami aºa:
Pitã albã nu frãmânte
Dupã mine sã nu cânte,
Cã de unde-s nu mã scoate
Numa straºnicã de moarte.
-Hei, tu, pui de rândune
Du-te spune-i mami aºé:
Cã hainile din fetie
Nu le poarte, nu le þie
Sã le scoatã-ntre hotarã
ªi le deie foc ºi parã.
Cine mi-o vedea focu,
Mi-a vedea ºi norocu.
Cine mi-o vedea para,
Mi-o vedea ºi tihneala.
De la   Ioana Moiº, 66 ani, 

Berbeºti, 1964.

Variante:

T. Bud, Poezii populare din Maramureº în
vol.Folclorul din Transilvania, vol.I,
Bucureºti,1962, p. 34
Tache Papahagi, Graiul ºi folclorul
Maramureºului, Bucureºti 1925, p.98
I. Bârlea, Poezii populare din Maramureº,
vol. I Bucureºti, 1924, p. 32.
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Vinderea nevestei

Fost-odatã  de-nsurat
Un fecior de gazdã mare
ª-o luat sãracã tare
Mãmã-sa de fatã mare,
O îmblat prin sat a cere.
N-o cerut pitã ºi sare
Ce-o cerut fermecãtoare
Ca sã-i poatã fermeca,
Sã le strice dragostea.
Gheorghiþã, dragu mamii
De nu-i vinde nevasta 
Ieu þ-oi aprinde casa
ªi marhãle þi le-oi prinde,
Sãrãcia te-o cuprinde.
Azi îi luni ºi mâni îi marþi
ªî-i târguþ la  Brãilaþi
ªi de boi, dar ºi de vaci
ªi de oameni care-s dragi.

Trufaºu face rãu ºi gânde cã face bine.

memoria ethnologica nr. 16 - 17 iulie - decembrie  2005 (An V)1685


