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Obiceiurile – modalitãþi de actualizare a modelului 
socio-cultural

Întreaga viaþã a omului  a fost ºi este marcatã de obiceiuri ºi ritualuri,
datini, chiar dacã în forme mai  mult sau mai puþin schimbate. Existã
încã sate româneºti unde dãinuie ºi azi obiceiul potrivit cãruia îl pofteºti
pe cel care þi-a intrat în casã sã stea, ca sã-þi stea binele ºi norocul, apoi
îl cinsteºti cu ceea ce ai, pentru cã în acest fel va spori belºugul casei; la
plecare gazda trebuie sã-ºi însoþeascã oaspetele pânã la poartã sau cel
puþin pânã afarã din casã. Oamenii când se întâlnesc se salutã, urându-ºi
reciproc Noroc sau Bunã dimineaþa, Bunã ziua, Bunã seara. Toate
acestea ºi multe altele þin de un tipar comportamental, schemã umanã de
acþiune prin care se vizeazã anularea unei stãri haotice ºi subordonarea
vieþii de zi cu zi  ordinii ºi armoniei.
Obiceiurile au fost ºi sunt domeniu important al culturii populare
româneºti, (ele) constituie ansamblul manifestãrilor folclorice ºi de artã
popularã încadrate într-un sistem unitar, marcând evenimente legate de
ciclul bio-cosmic, de datele calendaristice, de ciclul vieþii, într-o strânsã
înlãnþuire sincreticã ºi polisemicã (Georgeta Stoica, Mihai Pop, Zona etnograficã

Lãpuº, Editura Sport-Turism, Bucureºti,1984, p. 70.). Obiceiurile însoþesc viaþa
omului de când se naºte ºi pânã moare. Obiceiul este un act solemn care
iese din mersul comun al vieþii, având menirea sã consfinþeascã  trecerea
de la o situaþie la alta (Mihai Pop, Obiceiuri tradiþionale româneºti, Bucureºti, 1976, 

p. 127.), afirmã Mihai Pop.
Unul dintre primii noºtri etnografi, Dimitrie Cantemir, îºi dãdea seama
de vechimea ºi originea pãgânã a obiceiurilor noastre, peste care s-au
suprapus, fãrã sã le desfiinþeze, cele creºtine. Poporul creeazã mereu
forme noi de manifestare ritualã sau ceremonialã, pãrãsind, uneori lent,
alteori brusc, obiceiurile sale mai vechi, pãstrând numai pe cele socotite
de el sau simþite ca vitale, esenþiale, dar ºi pe acestea completându-le,
transformându-le neîncetat prin noi creaþii ºi adaptãri.
Fiecare popor îºi exprimã personalitatea mai ales  prin intermediul
culturii. În structura culturii naþionale un important rol îl ocupã bunurile
materiale ºi valorile spirituale care s-au transmis de la o generaþie la
alta. Printre valorile spirituale ale poporului nostru create în zbuciumata
sa istorie putem situa ºi creaþiile folclorice, obiceiurile ºi ritualurile sale.
Cultura reprezintã un sistem de valori elaborate de gândirea umanã, ca
rezultat al procesului de asimilare ºi adaptare în raport cu mediul
înconjurãtor. Poporul român, în momentele de liniºte ºi rãgaz pe care le
lãsa lupta grea cu viaþa ºi aceea pentru  a-ºi pãstra identitatea, a cãutat
sã-ºi înjghebeze diferite serbãri, jocuri, priveliºti, petreceri care se
transmit apoi din generaþie în generaþie ca niºte obiceiuri ale pãmântului
strãmoºesc ºi ale neamului (T. T. Burada, Istoria teatrului în Moldova, Ed. Minerva,
Bucureºti, 1975, p. 5).
Obiceiurile nu privesc viaþa fiecãrui individ ca singularitate, ci ele se
referã la participarea comunitãþii la toate momentele importante din
viaþa lui. Individul este în mod obligatoriu parte integrantã a unei
colectivitãþi. Astfel, obiceiurile ne apar ca fapte de culturã ale diferitelor

And drank my peace of mind 
away

In the valley with the little brook.
- For you this spring I’ve sown 

the seeds
Of good luck in the flowerbeds
And I’ve transplanted luck for 

you
This spring into the meadow too
If it won’t take, what can I do?

4021

ªtiut-ai, mândrule, bine

ªtiut-ai, mândrule, bine
Când ai dat mâna cu mine
Cã io n-am grãdinã verde
Grãdinã-s cine mã vede.
ªi când mã duc pã cãrare
Bujoratã-s ca o floare
Mândru dupã mine moare.

De la Anã Bud, 11.X.1977

Dear, you had to understand

Dear, you had to understand
The first time that you took my 

hand
That I’ve no orchards rich and 

green:

Fiecare demnicat are mult de îndurat.
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comunitãþi umane. Obiceiurile sunt forme de participare la viaþa
culturalã a comunitãþii, rãspunzând unor cerinþe imperioase ale
comunitãþii. Ele asigurã continuitatea socialã. Principala funcþie a
obiceiurilor este, deci, cea de transmitere treptatã a experienþei
comunitãþii. Ernest Bernea surprindea în studiul sãu Introducere la
studiul obiceiurilor,  raportul dintre obicei ºi obiºnuinþã,  susþinând o
idee foarte importantã ºi anume cã obiceiul înseamnã în primul rând
deprindere,  nu una individualã, ci una colectivã, act repetat cu scopul
de a conserva ºi organiza viaþa socialã, deprinderea individualã poartã
numele de obiºnuinþã ºi este nu un fapt de etnologie, ci de sociologie.
Pornind de la aceastã afirmaþie, autorul citat sintetizeazã urmãtoarele
trãsãturi ale obiceiului: fenomen de deprindere colectivã; regulã
tradiþionalã de comportare; organizare tradiþionalã de acte.
Acestor trãsãturi, deduse de Ernest Bernea, li se vor adaugã mai târziu
alte trãsãturi sau funcþii ale obiceiurilor cum ar fi: funcþia de
comunicare, surprinsã de Mihai Pop, sau funcþia modelatoare, impusã de
Ion ªeuleanu. Obiceiul are în fapt un caracter multifuncþional. În obicei
sunt cuprinse manifestãri ºi norme sociale, juridice, cultural-estetice etc.
Obiceiul cuprinde comportamente, credinþe, atitudini, manifestãri
sociale, cu caracter modelator, toate orchestrându-se ºi conducând spre o
finalitate moral-esteticã. Utilul ºi frumosul organic legate constituie o
altã caracteristicã majorã a obiceiului. Oricare ar fi tipul de obicei,
forma sa de manifestare, structura sa, el se referã întotdeauna la relaþia
dintre individ ºi grupul sãu social, pe de o parte, ºi la relaþia individului
cu Cosmosul, pe de altã parte. 
Pentru definirea conceptului de obicei, specialiºtii s-au raportat aproape

întotdeauna la cel de datinã; acelaºi Ernest Bernea constata obiceiul este
un fapt îndelung repetat, exprimat în forme moºtenite de la bãtrâni. Dar,
în timp ce obiceiul este un act social care dã  viaþã  ºi actualizeazã
datinile, datina este o formã socialã, un chip al fiinþei colective prezent
continuu în aceastã fiinþã deþinãtoare a unor funcþii ºi valori sociale.

Yet I’m an orchard, rightly seen.
And when I’m walking down the

way
Rosy-cheeked as a flowerspray
My handsome sweetheart wastes 

away.

4022

Lasã, mãi, mândrule, lasã

Lasã, mãi mândrule, lasã
Cã ºî noi ne-om face casã.
Dint-on par º-o nuieluþã
ªî pã sarã-s cu cãsuþã
Dint-on par, dint-o nuie
Pã sarã merem în ie.

De la Anã Bud, 19.VII.1978

Love, don’t let it trouble you

Love, don’t let it trouble you
We can build a homestead too
With a twig and with a post
I’l have a little house by dusk
With a twig and with a beam
By nightfall we’ll enter in.

4023

Nu si mândruþ supãrat

Nu si mândruþ supãrat
N-om si numai noi în iad.
C-or si popti ºî priotesã
ªî giupâni ºî giupânesã*.
Plinu-i iadu de frumoºi
Raiu de neputincioºi*
Plinu-i iadu de frumoase
Raiu de neputincioase.
Io mã duc în iad pã punte
ªãd la mândru pã jãrunche.
Pânã dracii ºi-or prândzî
Cu mândru m-oi drãgosti
Pânã dracii ºi-or cina
Cu mândru m-oi sãruta.
*Ceva oameni care-s mai aleºi,
mai mari, nãnaºi, un neam mare.
*Nu-s de treabã; orice surzi, 

ºchiopi.
De la Anã Bud, 10.VII.1977

Don’t be vexed, my dearest one

Don’t be vexed, my dearest one
In Hell, we won’t be alone.
Priests and priest-wives are in 

Hell

În vale nu-i periculos, 
Cã nu poþi cãdea mai jos.
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Amândouã pot fi privite ca fenomen tradiþional, dar, în timp ce datina
reprezintã o tradiþie nemijlocitã de date, obiceiul reprezintã o tradiþie în
act, o tradiþie vie(Ernest Bernea, Introducere la studiul obiceiurilor, în Revista de

Etnografie ºi Folclor, tom XIII, nr.5, 1968.)

În limba românã, în general, noþiunile de obicei ºi datinã desemneazã
acelaºi  lucru, sunt sinonime. Totuºi specialiºtii în folclor opereazã o
deosebire de nuanþã stilisticã între cei doi termeni: <<datina>> pare a fi
termenul popular ºi în limba literarã are un colorit mai arhaic pe când
<<obicei>> este curent în uzul general al limbii literare ºi a devenit
termen tehnic în studiile etnografilor ºi folcloriºtilor (Mihai Pop, Pavel

Ruxãndoiu, Folclor literar românesc, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1978, p. 133).

Menþinând în structurile lor formale unele teme ºi motive, obiceiurile
constituie o permanentã sursã de generare, de înnoire, de creaþie, incluse
în sfera tradiþiei; aºadar, obiceiurile rãmân în permanenþã  fapte
culturale complexe, menite înainte de toate sã organizeze viaþa
oamenilor sã marcheze momente importante ale trecerii lor în lume, sã
le modeleze comportãrile (Mihai Pop, Dumitru Pop, Valeriu Ciobanu, Poezia

obiceiurilor, în Istoria literaturii române, vol. I, Ed.Academiei,  Bucureºti, 1970, p. 29.).
Participarea individului la actele rituale presupune acceptarea datinilor ºi
supunerea lui unor norme ºi reguli de comportare.
Al. Suciu considerã, la rându-i, cã pentru a delimita unele aspecte
deosebite funcþional în cadrul faptelor de culturã, specialiºtii în literatura
popularã folosesc pe lângã termenii de obicei ºi datinã ºi termenii de
ceremonial ºi ritual (Al. Suciu, Nevoia actualã de ritual ºi ceremonial, Ed. Lux Libris,

Braºov, 1998, p. 24.). ªi aceºti doi termeni au sensuri ce se întrepãtrund, de
foarte multe ori ei sunt folosiþi ca sinonime. Ceremonialul ar defini
caracterul solemn al unui eveniment realizat prin intermediul unui
scenariu. Ceremonia/ceremonialul devine un sistem de comunicare
socialã. Literatura etnologicã a evidenþiat faptul cã un ceremonial se
desfãºoarã pe douã planuri: un plan ce þine mai mult de inconºtientul
uman, compus din elemente mitico-rituale, ºi un plan concret senzorial,
cu manifestãrile sale spectaculare (Ofelia Vãduva, Paºi spre sacru, Ed.
Enciclopedicã, Bucureºti,  1996, p. 21.).
Ritualul poate fi definit drept acea supunere a individului unui
comportament formal care face trimitere directã la credinþa în fiinþe,
forþe supranaturale sau superioare, omul încercând sã imite
comportamentul acestora. Dacã ceremonialul era o formã de comunicare
socialã, ritualul este o formã de comunicare cu lumea imaginarã, miticã.
Ritualul se realizeazã cu ajutorul riturilor, ritul fiind o secvenþã care
simuleazã un act magic, având o funcþie foarte bine marcatã. Practicile
rituale au, aºadar, o evidentã origine magico-miticã.
Din cele mai vechi timpuri comunitãþile umane au elaborat sisteme de
gândire, de raþionamente ºi în timp omul a început sã creadã cã propriile
acþiuni, devenite deprinderi, au o putere ascunsã, dincolo de eficienþa lor
strict practicã, capabilã sã se impunã voinþei lucrurilor din naturã.
Asistãm în fapt la dezvoltarea unei gândiri de tip magico-ritualic, care în
evoluþie creºte în complexitate, riturile generate de ea cãpãtând funcþii
plurale. Practicile corespunzãtoare ei pot fi considerate etape
intermediare în evoluþia mentalitãþii ºi gândirii umane. Cunoscând

Gentry and their wives as well.
Hell takes all the handsome men,
Heaven takes the weaklings then.
Hell takes all the handsome 

women,
Weakling girls are sent to 

Heaven.
By the bridge to Hell I’ll go
Sit close by my darling beau.
Till the devils come to eat
I’ll trade kisses with my sweet.
Till the devils come to dine
I will kiss my darling man.
*People who are more special,
more important, those
you’d ask to be godparents, of 

good kin.
*They’re no good; deaf or lame.

4024

Mamã când oi muri ieu

Mamã, când oi muri ieu
Cheamã-mi drãgucioru mieu
Sã mã puie-n copârºeu.
Atunci oi si hodinitã
Când oi si de iel tomnitã.
Atunci oi si aºedzatã
Când oi si de iel gãtatã.
De la Floare Ciuc, 25.VIII.1978

Lângã o bisericã mândrã
ªî colduºu’ are altã faþã.
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ritualurile ºi simbolurile unui popor, poþi sã-i explici mai bine devenirea
ºi îi poþi identifica cu adevãrat specificul.
Omul culturilor de tip tradiþional a avut o atitudine ritualã faþã de tot
ceea ce-l înconjura, faþã de locuinþa sa, faþã de alimentele pe care le
consuma, faþã de obiectele cu care se îmbrãca etc. În timp, aceastã
atitudine ritualã a devenit una ceremonialã. Ceremonializarea a condus
la apariþia unor complexe procese de comunicare ºi a unor adevãrate
sisteme de semnificare în interiorul neamului.
Colectivitãþile tradiþionale au tendinþa de a pãstra, determinând
conservarea unor obiceiuri, chiar ºi dupã ce ºi-au pierdut sau ºi-au
schimbat sensul, pentru cã oamenii vãd în ele forme ale unei gândiri
anterioare. Mai mult chiar, se poate observa o grijã foarte mare acordatã
respectãrii elementelor moºtenite. Aceastã grijã pentru îndeplinirea
corectã a obiceiurilor, ceremonialelor ºi riturilor a fãcut sã se acorde o
mare importanþã formei lor ºi a dus la o cristalizare formalã a structurii
lor. (Mihai Pop, Pavel Ruxãndoiu, op. cit., p. 137.)

Din acest motiv obiceiul a devenit o cheie pentru etnologi, în cercetarea
fenomenelor etnografice ºi folclorice, atât din punctul de vedere al
conservatorismului tradiþiei, cât ºi din acela al dinamicii sociale (Gabriela
Voo, Rolul individului în schimbarea obiceiurilor, în AMET, 1971-1973, Cluj-Napoca, p.
559) . Întregul sistem al obiceiurilor se axeazã, de fapt, pe o scarã de
valori foarte bine stabilitã, membrilor unei comunitãþi fiindu-le
transmise normele comportamentale ºi de gândire din copilãrie,
individul  acceptându-le ºi devenind o verigã în lanþul tradiþional al
transmiterii mai departe urmaºilor.
Cultura reprezintã, deci, un sistem de semne sau valori elaborate de
gândirea umanã, ca rezultat al procesului de asimilare ºi adaptare în
raport cu mediul înconjurãtor, sistem intermediar între om ºi naturã,
natura fiind transformatã, în cadrul lui, prin asimilare, remodelatã de
gândirea umanã dupã chipul ºi asemãnarea omului (Mihai Pop, Pavel

Ruxãndoiu, op. cit., p. 65), concluzioneazã Mihai Pop ºi Pavel Ruxãndoiu.
Cultura popularã evolueazã, cunoscând o interferenþã de valori ºi de
structurã, fapt  care îi imprimã un grad mare de receptivitate ºi faþã de
valorile inovatoare, aceasta manifestându-se nu numai prin asimilare, ci
ºi prin respingerea valorilor culturale care nu-i convin. Apare o aºa
numitã opoziþie între tradiþie ºi inovaþie. Aceasta nu trebuie definitã însã
prin termenul de antinomie, ci prin termenii de continuitate ºi variaþie
care reflectã caracterul dinamic al fenomenului folcloric, aºa cum bine
au observat marii noºtri folcloriºti. Pentru ca inovaþia, ca manifestare a
originalitãþii sã fie acceptatã de colectivitate ºi sã capete valoare de
circulaþie trebuie sã se integreze ea însãºi tradiþiei; ea devine expresie
folcloricã numai în mãsura în care, cu timpul, devine ea însãºi tradiþie
(idem, p. 72). Toate aceste forme de comportament: ritul, ritualul,
ceremonialul au luat naºtere în timp, nu au fost creaþii spontane, ele au
apãrut, deci, ca efect al conºtientizãrii de cãtre om a naturii sale efemere
ºi limitate. Au  rezistat pânã astãzi imaginile arhetipale prin studierea
cãrora putem redescoperi într-o oarecare mãsurã comportamentul
strãmoºilor. Dupã cum observã marii etnologi ai lumii, oricât s-ar
deosebi între ele culturile lumii, ele continuã sã valorifice riturile ºi
miturile strãvechi ºi sã se inspire din ele, utilizând ca instrument de
cunoaºtere logica simbolului.

Listen , mother, when I’m gone

Listen, mother, when I’m gone
Tell my darling love to come
Lay me in my coffin then.
I shall not sleep quietly
Till my love composes me.
I’ll not lie in peace, unless
My true love prepares my rest.

4025

Dã Doamne sã mor desarã

Dã Doamne sã mor desarã
Demineaþa sã-nziu iarã
Sã vãd lumea cum trãieºte
Pã mândru cine-l ibieºte.
De-l ibie una ca mine
Dumnedzãu sã-i dãie bine.
De-l ibdie una frumoasã
Ptice-i carnea di pã oasã.
Sã rãmâie osu gol
Cum am rãmas ieu cu dor.

De la Anã Bud, 23.VIII.1978

Let me die when evening comes

Let me die when evening comes
And rise again with the morning 

Nu vorbi de lup 
Dacã nu vrei sã-l vezi.
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Riturile, miturile, simbolurile sunt creaþii ale unui complex cultural bine
delimitat. Ele s-au rãspândit din punctul lor de origine în numeroase
tipuri de culturã, fiind asimilate treptat. Acest lucru a fost posibil
datoritã acelui element comun tuturor tipurilor de culturã, ºi anume
nevoia omului de a fi în consonanþã deplinã cu ritmurile Universului.
Astfel, experienþa vieþii, privitã ca o cãlãtorie prin labirint în încercarea
de redescoperire a Centrului/Sinelui; experienþa morþii, vãzutã ca o
lungã cãlãtorie cãtre Lumina clarã/Adevãrul absolut/ Viaþa cea adevãratã
– ambele experienþe având ca punct comun încercarea de elucidare a
marilor mistere ce-l înconjoarã pe Om ºi nevoia de a gãsi o explicaþie
atât vieþii cât ºi morþii -, nevoia sacrificiului de Sine, dar ºi a jertfei
rituale sunt doar câteva din elementele ce aparþin întregii umanitãþi.
Regenerarea periodicã a Universului reprezintã principiul central al
tuturor religiilor precreºtine; tot astfel, omul are un destin marcat de mai
multe transformãri, acestea dându-i dreptul la Nemurire.
Atât riturile, cât ºi miturile trimit, prin intermediul simbolurilor, la
reprezentãri ce depãºesc lumea materialã, ele îºi au originea în
imaginarul colectiv. Nu putem vorbi despre o gândire de tip abstract
care ar caracteriza omul arhaic, ci vom vorbi despre o transformare, prin
apelul la legile gândirii simbolice, a realitãþii imediate într-o realitate
paralelã, magico-miticã. Gândirea simbolicã sparge realitatea imediatã,
fãrã sã o împuþineze ori sã o deprecieze, în perspectiva ei; Universul nu
este închis, nici un obiect nu rãmâne izolat în propria-i existenþialitate:
toate se leagã între ele, printr-un sistem strâns de corespondenþe ºi
asimilaþii (Mircea Eliade, Imagini ºi simboluri, Editura Humanitas, Bucureºti, 1994, p.

220) , spunea Mircea Eliade.
Obiceiurile intrã, aºadar sub incidenþa conceptului de necesitate
colectivã, ele presupunând o integrare culturalã, precum ºi o statuare
cutumiarã. Convenþia este cea care defineºte apartenenþa culturalã, ºi are
la  bazã  similaritatea cu experienþa. Experienþa  va ridica operarea la
nivelul semnificãrii. Prin intermediul operãrii ºi al semnificãrii, omul
arhaic îºi structureazã comportamentul ºi gândirea, iar principiul
structurãrii devine modalitatea fundamentalã prin care se dã sens Lumii.
În cadrul ritualurilor, o comunitate se supune unor norme ºi reguli, care
nu sunt altceva decât modele de acþiune. Funcþia socialã a obiceiurilor
este evidentã, participarea la aceste acte nu face altceva decât sã
stimuleze o comportare civicã ºi moralã. În acest context trebuie adusã
în discuþie ºi problema inovaþiilor – adoptarea unor noi reguli, norme
neînsemnând în mod necesar renunþarea la tradiþie, cu condiþia ca
acestea sã se dovedeascã viabile prin capacitatea lor de a deveni, la
rându-le, modele de acþiune. 
Toate aceste acte de ritual ºi ceremonial împletesc armonios valorile
etice, estetice ºi religioase. Gestul, cuvântul, dansul, muzica se
împletesc ºi se completeazã reciproc pentru construirea sensului. Idealul
este coborât  în planul realului prin intermediul practicilor rituale ºi
religioase.Toate manifestãrile folclorice dovedesc faptul cã omul tuturor

sun
So I can see how people are
So I can see who loves my dear.
If he is loved by one like me
Then let God’s blessing on her 

be.
If he is loved by a pretty one
O let the flesh fall from her 

bones
So only naked bones remain
Naked as I who’ve longed in 

vain.

4026

Ia-þi mândrule clopu-n mânã

Ia-þi, mândrule, clopu-n mânã
De dragoste, noapte bunã.

ªî io-m ieu pândzãtura
De dragoste ne-om lãsa.

De la Anã Bud, 19.VII.1978

Come, dearest, pick up your
hat

Come, dearest, pick up your hat
and bid love goodnight;
then I’ll pick up my headscarf, so
and let love go. Nu tot ce-i curajos îi ºi frumos.
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timpurilor a fost un hommo religiosus, iar viaþa sa a fost perceputã ca o
experienþã religioasã. 
Tot acum considerãm cã trebuie readusã în discuþie problema relaþiei
dintre religia precreºtinã ºi cea creºtinã, observând cum se întrepãtrund
elementele celor douã tipuri de religie. Multe credinþe ºi deprinderi
vechi, statuate printr-o experienþã religioasã modelatã de ideea cã omul
este parte integrantã a Totului, care este Universul, sunt prezente ºi
astãzi, alãturi de credinþele ºi practicile aduse de creºtinism. Ceea ce a
condus la aceastã continuitate a credinþelor ºi practicilor strãvechi,
permiþând întrepãtrunderea între elementele precreºtine ºi cele creºtine,
este tocmai  permanenta dorinþã a omului de a se simþi deasupra istoriei,
de a fi solidar cu singura realitate vie ºi permanentã: Cosmosul sau
Divinitatea. Avem de-a face la nivelul mentalitãþii tradiþionale, pe lângã
o gândire de tip religios, ºi cu o gândire de tip filosofic. Ideatica
folcloricã a evoluat în timp spre o înþelegere metaforicã ºi simbolicã a
consubstanþialitãþii om-cosmos. Toate simbolurile folosite de cãtre
actanþii ritualurilor, fie de naturã gestualã, obiectualã, fie de naturã
animalã sau vegetalã etc. au rolul de a reconstitui mitul (cel al Creaþiei
originare sau cel Creºtin). Nimic nu este accidental, totul se supune
ordinii instituite de memoria miticã. Sãrbãtoarea Crãciunului sau cea a
Anului Nou, ºi nu numai, devin o formã de participare directã la acea
ordine cosmicã. Mitul a fost periodic remodelat la nivel comunitar,
dovedindu-se astfel caracterul deschis al culturii tradiþionale; fãrã a se
renunþa însã la acel sens de bazã. S-au schimbat, deci, semnificaþiile
mitului prin schimbãrile de mentalitate sau prin asimilarea unor teme,
motive ºi simboluri externe, nu însã ºi sensul. 
Obiceiurile cu caracter agrar exprimã concepþia de viaþã a unei populaþii
de agricultori, în care tradiþia,  îndeplinirea întocmai a gesturilor ºi
practicilor transmise ºi moºtenite peste generaþii, concurã la cea mai
bunã desfãºurare a vieþii ºi activitãþii comunitãþii. S-a remarcat
întrepãtrunderea permanentã a riturilor agrare cu cele ale ciclului vieþii
umane. Rãdãcinile lor genetice converg cu acelea ale cultului morþilor
(Maria Bocºe, Grâul-finalitate ºi simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcãului,
în AMET, Cluj-Napoca, 1977, p. 262),  dupã cum bine observa Maria Bocºe.
Dar tot atât de adevãrat este ºi faptul cã în sistemul de corespondenþe
între evenimentele vieþii individului dintr-o colectivitate agro-pastoralã
ºi ciclurile naturii sau perioadele vieþii vegetative, e firesc sã observãm
o serie de paralelisme între etapele iniþierii erotice ºi calendarul naturii.
Astfel, /…/ perioada iniþierii erotice ar cuprinde primãvara, ca anotimp
al începutului, vara ca moment al zenitului ºi paroxismului iubirii,
toamna ca anotimp al legiferãrii dragostei prin cãsãtorie (Ivan Evseev,

Simboluri folclorice, Editura Facla, Timiºoara,1987, pp.68, 69), dupã opinia lui Ivan
Evseev. Direct legate de muncile sezoniere agrare sunt obiceiurile care
marcheazã marile momente ale trecerii omului prin lume,  muncile
sezoniere devin acel element concret ce a putut da naºtere unor rituri de
trecere (propriu-zise) atât de complexe. Încercãrile repetate de a înþelege
ceea ce se întâmplã în jurul sãu l-au dus pe om la concluzia legãturii
dintre ciclul temporal, miºcarea aºtrilor ºi ciclul vegetaþiei. Fiecare etapã
este însoþitã de obiceiuri corespunzãtoare, ce vizeazã fertilitatea solului.
Elementul care uneºte riturile agrare cu cele ale ciclului vieþii umane 

4027

Poþi, mândru, sã te mângâi

Poþi, mândru, sã te mângâi
Cu mãr roºu din Gutâi
C-amu de mine rãmâi.
Poþi, mândru, sã te deznierz
Cu mere din Gutîi verdz
C-amu de mine te ptierdz.

De la Anã Bud, 11.X.1977

Sweetheart, lift your spirits up

Sweetheart, lift your spirits up
With apples from Mount Gutin’s 

top
Now you stay on, apart from me.

Sweetheart, hug your spirit tight
With apples from Mount Gutin’s 

height
Now you stray on, away from 

me!

4028

He tu mândruluþule

He tu mândruluþule
Pune mâna pã inímã
Vezi caré suntem de zinã
Care-am greºit dragostii
Ne-am lãsat de-a ne ibdi.
De-ai greºît mândrúle tu
Pice frunza din codrú.
De-am greºît mândrúle ieu
Nu-m agiute Dumniedzãu.
De ne-o greºît oamenii
Nu s-ar puté hodini
ªî-n pãmânt, dac-or murí.
N-aivã nice sãmn de cruce
Nici la groapã cine-i duce.
De ne-o greºit fetile
N-aivã nãroc bietile

Pântru poliþist tarifu-i redus.
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îl constituie asocierea dintre rodirea pãmântului ºi fecundarea 
maternã, prezentã încã în gândirea primitivã prin relaþia dintre cultul
rodirii ºi al femeii. 
Toate ocupaþiile tradiþionale ºi-au adaptat o serie întreagã de obiceiuri,
deoarece, în mentalitatea arhaicã, ºansele de reuºitã ale omului
depindeau în mare mãsurã de felul în care reuºea sã îmbuneze, sã-ºi facã
favorabile forþele supranaturale. Numai cã nu toate îndeletnicirile au
generat sau au conservat acelaºi numãr de rituri ºi obiceiuri, dupã cum
nici amploarea ºi nici complexitatea lor nu a fost aceeaºi. Cele mai
multe sunt generate de agriculturã, aceasta pretindea o succesiune de
rituri, marcând diferitele faze ale culturilor. 
În ceea ce priveºte tradiþia folcloricã româneascã, una din constatãrile
principale pe care le prilejuieºte cercetarea riturilor ºi a obiceiurilor este
cã obiceiurile agrare dominã net în comparaþie cu toate celelalte (Dumitru
Pop, Obiceiuri agrare în tradiþia popularã româneascã, Editura Dacia, Cluj-Napoca,  1989, p.
7), dupã pãrerea lui Dumitru Pop. Obiceiurile agrare se înscriu în
strãvechiul calendar popular, alcãtuind un sistem bine închegat. Comunã
tuturor obiceiurilor agrare este magia prin analogie. Astfel, când
bãrbatul mergea la semãnat trebuia sã fie îmbrãcat în haine curate,
semãnatul îl fãcea cu capul descoperit, iar animalele erau stropite cu apã
curatã/sfinþitã ºi afumate cu tãmâie. Coarnele boilor erau unse cu
usturoi, sã nu se apropie de ei nici o boalã, iar la ieºirea din ogradã
treceau peste un lanþ, sã fie tari ca fierul.
Perioada care urmeazã aratului ºi semãnatului, perioada de aºteptare,
este marcatã de numeroase rituri ºi obiceiuri, ele au rolul sã apere
culturile, dar ºi pe om, de forþele malefice. Omul arhaic avea o viziune
clarã asupra propriei sale vieþi ºi asupra vieþii naturii ºi vegetaþiei,
fãcând din Naturã o zeitate. Aceasta reprezintã expresia stratului de cea
mai mare adâncime a comuniunii dintre om ºi naturã ºi ea explicã nu
numai reprezentãrile mitice ºi religioase care alcãtuiesc miezul
obiceiurilor ºi riturilor arhaice, ci ºi imaginile artistice din creaþiile
poetice întâlnite pânã târziu în folclorul popoarelor.

De cununa ce roºîie*
Nici de sfânta cununie.
De ne-o greºît feciorii
Sã n-aibã nãroc bdieþî.
*Mireasa [poartã cununã roºie].

De la Anã Bud, 6.X.1977

Set hand on heart, my
handsome dear

Set hand on heart, my handsome 
dear

Say which of us is guilty here
Say which one sinned our love 

away
So none is left to us today
If you sinned, dear, against our 

love
Then let the forest’s leaves fall 

off
If it was I who was at fault
Then let God’s mercy touch me 

not
If people did this sin to us
Then let them living have no rest
Nor underground, when die they 

must
No cross nor marker shall they 

have
No friend to walk them to the 

grave
If it was girls who did this sin
Then let them have no luck, poor

things
Not in the bridal wreath so red
Nor when the wedding rite is 

said
If it was boys who did this sin
Then no good luck, poor things, 

to them.

Doar pentru cinstiþi doi plus trei fac cinci.
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Sterilitatea pãmântului era pusã, dupã cum bine se ºtie,  pe seama unor
forþe malefice iar rodul pãmântului putea fi dezlegat prin diferite
mijloace magice; de aceea în legãturã cu aratul ºi semãnatul existau o
serie întreagã de interdicþii, fiind vorba tocmai de actul generator care
trebuia sã se desfãºoare în condiþii de curãþire, de purificare. 
Cea de-a doua etapã în seria obiceiurilor de primãvarã acoperã  lunile
aprilie ºi mai. Una dintre sãrbãtorile cele mai importante ale acestei
etape o constituie la noi Sângeorzul. Ea coincide cu triumful primãverii,
dar ºi cu o perioadã criticã în viaþa culturilor. Tocmai de aceea, riturile ºi
acþiunile cu caracter apotropaic dominã sãrbãtorea Sângeorzului. Casele,
gospodãriile, grãdinile sunt apãrate cu ajutorul unor plante sau obiecte
cu proprietãþi magice: leuºteanul, usturoiul. Dacã în prima etapã
accentul cãzuse pe riturile de apãrare, în aceastã a doua etapã vom
întâlni numeroase rituri de fertilitate, întemeiate pe principiul magiei
prin analogie: stropirea cu apã constituie procedeul cel mai uzual ºi 
cel mai rãspândit.Etapa urmãtoare în viaþa culturilor este cea a  legãrii
rodului ºi apoi a coacerii;  în aceste momente se revine asupra riturilor
de apãrare, mai ales împotriva furtunilor ºi grindinii, care sunt foarte
periculoase în aceastã fazã: se þin joile pânã la Sâmpetru, sau vinerea de 
Rusalii, când preotul face slujba la bisericã iar oamenii nu 
lucreazã nimic la câmp. 
Momentul cel mai important din evoluþia culturilor îl constituie culesul,
recoltatul reprezentând deznodãmântul scenariului dramei agrare, cum
numeºte Mircea Eliade ciclul muncilor agricole. Recoltatul, în special
seceratul, este marcat de numeroase credinþe ºi rituri magice, având
funcþii ºi înþelesuri variate, cea mai importantã  pare a fi semnificaþia de
conservare sau de regenerare periodicã a rodului. Seceratul înseamnã
împlinire ºi încheiere, dar tot aici vom regãsi ºi elemente ce anunþã un
nou început, un nou ciclu vital, vestind moartea zeului naturii, riturile ºi
ceremoniile de secerat vestesc implicit ºi apropiata lui reînviere
(idem, p. 23), în opinia profesorului Dumitru Pop.
Din întreg repertoriul obiceiurilor calendaristice conservate în tradiþia
poporului român, cele legate de Crãciun ºi Anul Nou reþin însã 
atenþia prin amploarea ºi bogãþia lor, prin varietatea valorilor artistice
integrate în formele lor de desfãºurare. Anul Nou se sãrbãtorea de cãtre
strãmoºii noºtri, se pare, la începutul primãverii,  marcând începutul
unui nou ciclu agrar. 
Un obicei, foarte mult analizat de altfel, dar care poate susþine ºi teoria
noastrã potrivit cãreia între muncile agrare ºi riturile de trecere propriu-
zise se poate stabili o relaþie de intercondiþionare, este Pluguºorul.
Ritualul ºi-a pãstrat încã, dincolo de timp, funcþia sa magicã pe care a
avut-o la început, tocmai pentru cã limbajul cu care opera a fost
dintotdeauna unul de naturã simbolicã, cu puternice trimiteri cãtre
acþiunile reale. 
În acest sens trebuie adus în discuþie ritul primei brazde care marcheazã
azi în primul rând începutul Anului,  fãcând trimitere însã ºi la începutul
muncilor agricole. Gestul trimite la ideea procreãrii, plugul, unealtã
cãreia i s-a atribuit funcþia simbolicã de principiu activ dominând
pãmântul (Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor ºi simbolurilor culturale, Editura

Amarcord, Timiºoara, 1999, p.383) este purtãtorul acestui sens, pentru cã plugul
ºi sapa - simbolizeazã, ca majoritatea uneltelor cu tãiº, acþiunea

4029

ªtii, mândrule de mai an
Dint-on mãr ne sãturam.
Dint-on mãr ºi dint-o parã
Ne iera cina-nt-o sarã.
ª-amu, de-am ave cu sacu
Nu ne-am da unu la altu.

De la Anã Bud, 23.VIII.1978

O last year’s beau do you recall

O last year’s beau—do you 
recall?

Out of an apple we ate our fill
Out of an apple and a pear
We made dinner and to spare.
Now if we had bagfuls here
Nothing in them we would share.

4030

Drumu-i lung, pã iel mã duc

Drumu-i lung, pã iel mã duc
Capãtu nu i-l agiung.
De-aº agiunge capãtu
Da-u-aº mâna cu cucú
ªî cu tine, mãi hâd, nu.
— Oare arde-ne focu? Arde.
Acu aº hori-o io-nt-aiesta [aratã 

magnetofonul],
Nu acolo-i rai, unde-i cel mai...
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principiului masculin asupra materiei pasive, deci feminine. (Jean

Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de simboluri., vol. III, Editura Artemis, Bucureºti,

1995, p. 111). Spargerea crustei pãmântului permite unirea dintre întuneric
ºi luminã; unind adâncul cu înaltul; el nu este, deci, în primul rând un rit
de separaþie, ci un rit de unire pe verticalã. Asistãm de fapt la o
renaºtere care repetã un act originar, mitic. 
Noul stã sub semnul resacralizãrii printr-o participare conºtientã la
limitã. Cu plugul ºi cu brazda se dãdea ocol casei, ogorului, satului, în
formele vechi ale ritualului; asistãm, deci, ºi la un rit de delimitare a
sacrului de profan, mergându-se pe acelaºi sistem al reimpunerii stãrii
de echilibru prin intermediul unei cãlãtorii în spiralã în încercarea 
de reînchidere a cercurilor concentrice,  cât ºi la un rit de apãrare 
în planul orizontalei. 
Orice naºtere, fie cã este vorba despre una în naturã sau despre una
umanã, este precedatã de o moarte, o moarte simbolicã însã; vom vorbi
în ambele cazuri despre anularea unei stãri anterioare, privitã ca
inferioarã: starea de fatã ºi cea de pãmânt nearat. Acþiunea tragerii
primei brazde trebuie interpretatã, aºadar, în primul rând ca un rit de
întemeiere, tragerea unei asemenea brazde constituia un act magic de
înstãpânire asupra teritoriului ºi de cosmicizare (culturalizare) a
spaþiului, dar ºi un brâu ocrotitor împotriva invaziei forþelor haosului
(Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor…, ed. cit., p.67), dupã cum bine observa 
Ivan Evseev.
Astãzi, ritualul primei brazde nu este este prea bine conservat, se
performeazã însã unele gesturi ºi acþiuni care au preluat o parte din
funcþiile sale. Astfel,  în ziua de Boboteazã, se merge cu tãmâiatul: se
porneºte din vatra casei cu vãtraiul cu cãrbuni aprinºi peste care se
presarã tãmâie, trecându-se prin curte, peste ogoare, prin vii,
ajungându-se în hotarul satului. Se respectã, deci, funcþia de bazã, ºi
anume încercarea de refacere a cercurilor concentrice ce au puterea de
reinstaurare a sacrului ºi, implicit, de asigurare a beneficului – fertilitate,
prosperitate. Acest act ritual dubleazã încã vechi acte de ritual ce se
performeazã în timpul colindatului propriu-zis, mai vechi, probabil,
chiar decât ritul primei brazde: înfigerea colindei înaintea porþii casei, a
prispei, în capul viei, în mijlocul grãdinii de zarzavat; ocolirea satului
pânã la sfârºitul colindatului de cãtre colindãtori etc.
În legãturã cu plugul ºi cu aratul trebuie sã analizãm ºi semãnatul,
pentru cã nearuncarea sãmânþei în brazda rãsturnatã ar presupune
inutilitatea aratului; deoarece doar sãmânþa indicã potenþialitatea
imortalitãþii, a renaºterii ºi, implicit, a participãrii la ordinea cosmicã. Sã
nu uitãm cã ºi în cadrul colindatului propriu-zis copiii poartã în trãistuþe
seminþe de grâu ºi de porumb pe care le aruncã peste gazde în finalul
ritualului. În cadrul riturilor de trecere propriu-zise,  regãsim sãmânþa cu
aceeaºi funcþie simbolicã: grâul pus în prima scãldãtoare a copilului,
stingerea lumânãrilor de botez sau de nuntã cu ºtiuleþii de porumb nu
foarte bine curãþaþi de boabe,  aruncarea cu boabe de porumb ºi de grâu
peste miri în timpul desfãºurãrii ritualului Isaia dãnþuieºte, toþi colacii ºi
pâinile de mãlai, prezente la toate ospeþele rituale.

sã vãd, cum aº hori.
—[Râde.] Tã din cap.
De la Mãria Sîma a Frunzãlesii, 

19 .XII.1978

The way is long, I’m walking it

The way is long, I’m walking it.
I haven’t seen the ending yet.
If I should ever walk it through
I’d shake hands then with the 

cuckoo
And not, o loathsome man, with 

you.
—That fire, is it burning? It is.
Now I would like to sing it into
this one [she points to the
taperecorder], to see how I would

sing it.
—[She laughs.] [This song came]
From my head as well.
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Lasã mamã duce-m-oi

Lasã, mamã, duce-m-oi
Larg în casã face-þ-oi.
ª-oi puné mâna pã uºã
ª-oi ieºî ca º-o brânduºã
ª-oi puné mâna pã chieie
ª-oi ieºi ca º-o schinteie
ª-oi puné pticioru-n prag
ªî le-oi face la tãþi larg.
—/: In nãposti [casetofonul]!
/—: A mieu-i purcicaºu-aiesta ca
un purcelaº [un copil
pe care-l þine în braþe].
De la Mãria Sîma Frunzãlesii, 

25.VIII.1978

Gãseºte pãr în zamã, da’ o mãnâncã.
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În cadrul textului vechi al Pluguºorului se vorbea ºi despre cules;
culesul presupune mai întâi de toate rodirea, ceea ce simbolizeazã
atingerea maturitãþii. Fructul ca rod devine un simbol al vieþii trãitã
deplin – el fiind ºi un semn al abundenþei, ºi. în acelaºi timp, un simbol
al cunoaºterii. Cules înseamnã însã ºi secerare, tãiere, rupere, într-un
cuvânt, moarte. Niciodatã nu i se ia însã ogorului/pomului tot rodul, te
bleastãmã pãmântul; cum nici familie fãrã copii nu poate exista, în
mentalitatea arhaicã ºi tradiþionalã. Iatã cã putem vorbi, din nou, 
despre un ciclu repetabil care ne trimite la ideea unui prezent etern,
singurul capabil sã ne facã sã trãim sacrul prin participarea repetatã 
la acea Creaþie originarã. 
Trecerea omului, ca ºi evoluþia seminþei în rod, nu înseamnã  a merge
spre moarte, ci a deveni. Aceastã devenire implicã în mod obligatoriu
repetate confruntãri cu limita, dar aceastã cale e singura care duce la o
stare superioarã, anulând limita ºi fãcându-ne pãrtaºi la imortalitate.
Omul tuturor timpurilor a fost ºi este un actor, viaþa poate fi perceputã
ca o ceremonie, jucatã ca un limbaj simbolic. Chiar ºi pentru omul
modern existã foarte multe momente când nu poate trece prin viaþã doar
printr-o simplã participare, ci trecerea implicã o formã codificatã de
reprezentare a Lumii ºi a relaþiei lui cu Lumea. Principala motivaþie a
persistenþei simbolurilor rãmâne, deci, sentimentul etern al apartenenþei
omului la Cosmos. ªi aceasta fiindcã pentru omul arhaic tot ceea ce-l
înconjoarã este real. Miturile, ritualurile, obiceiurile au puterea de a crea
formele  cu ajutorul cãrora individul poate comunica cu Absolutul.
În gândirea de tip arhaic, principala funcþie a mitului, dar ºi a ritualului
este aceea de orientare a gândirii, lucru fãcut posibil de faptul cã ambele
forme apeleazã la o sistematizare ºi la o dezvoltare a simbolurilor, prin
intermediul cãrora individul îºi reprezintã Lumea. Asistãm la o serie
complexã de operaþii ce produc acea revelare a Realului. Sistemul
cultural tradiþional, ºi nu numai, apare ca un ansamblu de coduri,
singurul capabil sã permitã realizarea acelui flux comunicaþional în 
care putem identifica sistemul de cunoºtinþe caracteristic fiecãrei
societãþi în parte.

All right, mama, I’ll go

All right, mama, I’ll go.
There’ll be plenty of room for
you.
And I’ll put my hand on the door
and I’ll walk out like a flower
And I’ll put my hand on the lock
and I’ll fly out like a spark
And I’ll put my foot on the sill,
—Plenty of room for them all.
— /: Make it work [the tape
recorder]! [Turn on the tape

recorder!]
/—:This piggy is mine, he’s just
like a little piggy [she
holds a baby in her arms].

4032

Câte târguri târguieºti

Câte târguri târguieºti
ªóhan nu te celuieºti
Cá când te cãsãtoreºti.
C-aiesta nu-i târg de þarã
Sã cumperi ºi sã vinzi iarã
Ce-i o parã mãlãiaþã
ªî þ-a si p-a ta viáþã.
Cã nu-i mãruþ codãþos
Sã muºti ºî sã-l arunci gios.
Codãþos, dacã mãru când îl
mânâncã, ºtii, api iel nu-i
bun, ºtii, ºi horea când nu-þi
place, api o arunci aºe.

De la Anuþã Morari, 25.VIII.1978

In all the trades you’d ever
trade

In all the trades you’d ever trade
You never let yourself be had
The way you do the day you’re 

wed.
For it’s no country market, where
You buy things here to sell them 

there;
For it’s a mealy pear to you:
You keep it till your days are 

through.
For it’s no wormy apple, that
You’d bite into and then throw 

out!
Codãþos (wormy), if the apple,
you know, when you eat
from it and it’s no good, you
know, the same with the
song when you don’t like it, you
throw it away.Când hambarele îs pline ºi gurile-s bune.
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