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Le mariage, l’étape fondamentale de la vie

humaine suppose  des changements du statut

individuel, social, d’âge, de lieu (le

changement de la résidence). Ces

changements ont pour effet un moment de

crise qui peut être anihilé par les rites.

Les parrains étant considérér les parents spiri-

tuals, il apparaît certaines interdictions. Ils oc-

cupant un lieu privilégié, se réjouissent du

préstige, la rélation parrains – filleuls est une

qui suppose le rapport initié - ininitié .

Normalement, le patronymique se transmit du

père aux enfants, l’ attribution du prénom est

pareille à un rite d’intégration dans la com-

munauté, la résidence du nouveau couple peut

être patrilocale / matrilocale / néolocale.

Même s’il a lieu dans le milieu rural / urbain,

le marriage implique le changement de statut,

des obligations morales, socials qui doivent

être respectées.

IOAN REBUªAPCÃ

Cosmicizarea profanului prin epifania
luminii sacre

O grupã unitarã ºi distinct conturatã a poeziei de
ritual o constituie colindele ucrainene pe tema
preamãririi frumuseþii fetei1, genetic legate de
ritualul nupþial, în care întâlnim cântece precum
„Strãlucita steluþã a luminat,/ Cu cine, Marusea, te-
ai cununat“, pe baza tematicii, simbolismului ºi
poeticii cãrora s-au ºi constituit colindele de fatã2 ,
discursul cãrora este modelat, invariabil, din trei
constructe poetice: 1/ gãtitã în straie de aur ºi argint,
purtând pe cap cununa strãlucitoare (de aur etc.),
fata-mireasã strãluceºte precum steluþa de pe cer,
luna, soarele, potopind cu lumina revãrsatã drumul
spre cununie, biserica, ºi, la întoarcere de la cununie
– curtea pãrinteascã, tinda, interiorul casei; 2/ cei
prezenþi (oamenii, junii, „domnii“) se minuneazã de
frumuseþea ei, se ridicã de pe scaune, se descoperã
ºi o întreabã dacã nu e vreo împãrãteasã ori
preoteasã; 3/ rãspunsurile fetei, stereotipe, cu uºoare
variaþiuni stilistice, sunt: nu-s þarevnã, nici
împãrãteasã, da-s fata bunului meu tatã – domniþa
dalbã, panna Hannã.
Cã acest tip de colinde a apãrut într-o strânsã legãturã
cu ritualul de nuntã, o dovedesc urmãtoarele:
l.  Imaginea fetei care strãluceºte ca o stea este
general rãspânditã în datina ºi poezia de nuntã3:
printre darurile aduse de mire se numãrã ºi beteala,
ce conferã chipului miresei o pronunþatã impresie de
strãlucire: Foaie verde mirtã creaþã, / Astã dragã
dimineaþã / Soarele a rãsãrit, / Fetiþa nu s-a ivit, / Ea
mireasã s-a fãcut, / Frumoasã s-a împodobit / Cu
betele de argint4 .
Când înainte de plecarea la cununie mireasa huþulã
privea spre rãsãrit prin colac, mama îi ura: „Sã fii
frumoasã ca o stea”. În majoritatea cântecelor de
nuntã se aratã cã de la strãlucirea fetei se lumineazã
ºi casa, strãlucirea fiind asociatã une ori cu cea mai
frumoasã vârstã a fetei. Cântecul spune: „Nu
devastaþi curtea cu caii voºtri ºi n-o luaþi pe Marusia,
cã este încã micã, n-a petrecut destul ºi faþa ei n-a
strãlucit îndeajuns”5, motivaþie întru totul sinonimã
cu rugãmintea rujiþei mici neîmpupite sã mai fie
lãsatã pânã duminicã – atunci va fi ºi-mpupitã
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ºi-nfloritã (= mireasã frumoasã). În cântecele
orientale, în momentul aducerii miresei în cãmarã,
se spune: „am adus luna, luminãtoarea camerei
nupþiale”6, iar în cântecele ucrainene cuvântul
stea, de obicei în formã diminutivalã, ziroñka,
„steluþã“, în mod curent este folosit cu funcþia de
metaforã a fetei, ca în urmãtorul exemplu de
paralelism:

Siala zironka siala
Z kym je ty, Marusea, ºliub brala?

Strãlucita steluþã a luminat,
Cu cine, Marusia, te-ai cununat ? 

Strãlucirea fetei, lumina reflectatã de aceasta,
aureola, vãpaia (focul), fulgerul sau astrele
luminoase care însoþesc imaginea fetei reprezintã o
relaþie misticã (Mircea Eliade), ceea ce în
comunicarea semioticã ritualã conoteazã statutul
ei de fatã nubilã, „curtatã“ în preajma trecerii
pragului. Schiþând portretul „ciutei“, la logodnã,
peþitorii subliniazã cã aceasta are „faþa mai
strãlucitoare ca soarele ºi luna“7, alþii solicitã sã li
se dea „acea floare,/ Acea stea strãlucitoare“8. La
ruºi9, ucraineni10 sau la bulgari strãlucirea fetei în
momentul cununiei este asemuitã ºi cu lumânarea
arzând în bisericã11. Momentul dinaintea trecerii
pragului (= pregãtirea lui N pentru „vânãtoare“),
în colindele ucrainene pentru flãcãu, este marcat,
de asemenea, prin strãlucirea luminii: „Dinspre
deal luna se zãreºte,/ ‘N noul grãjduþ focul
strãluceºte,/ Acolo N cãluþu-ºi pregãteºte“12.
Conotarea limitei de prag prin Strãlucirea astrelor
ºi trecerea acestuia – prin pãlirea luminozitãþii lor
reiese cu toatã claritatea dintr-un alt colind
ucrainean: „Frate, când te-i însura,/ Luna ºi steaua
vor lumina,/.../ ªi când tu te-ai însurat, / Luna ºi
steaua în nori au intrat“ (Chodakowski, p. 130).
Din mãrturia Elenei Niculiþã-Voronca precum cã
„fata care-i curatã, are cununã pe cap (= aureolã
strãlucitoare – I. R.) de la Dumnezeu“13 sau din
precizarea Marthei Bringemeier cã în obiceiurile
de nuntã din Bavaria (sec. XVI-XVII) coroana de
nuntã a miresei arãta precum coroana Fecioarei
Maria;14 importantã pentru demersul nostru este
deducþia cã strãlucirea fetei se datoreazã
neprihãnirii acesteia (Cf.: funcþia magicã a venirii
miresei cu „cununã“,  terra non arabilisquae
fructum purturüt, în noua ei gospodãrie), fapt ce

„vine“ spre noi, probabil, încã din strãvechea
spiritualitate indianã în care „lumina este procreaþie“
(Satapatha Brahmana, VIII, 7, 2, 16-17), este
„puterea care procreeazã“ (Taittiriya Samhita, VIII,
1, 1, 1), „soarele este viaþa“ (RgVeda, I, 115) ºi
„fiinþa se manifestã prin lumina purã, iar omul
cunoaºte Fiinþa (pe Dumnezeu) printr-o experienþã a
luminii supranaturale“15. Zeul primordial al cerului,
la vechii indieni, Dyaus, însemna „strãlucitor““ (div
= strãlucire), cerul în Vede simboliza locul unde
strãlucesc divinitãþile. De altfel, „aproape în toate
religiile lumii divinitãþile sunt luminoase“16,
Minerva, de pildã, are drept epitet constant – zeiþa
cea luminatã 17. Prin îndelungata experienþã a lumii
supranaturale (Eliade), printr-o doritã „ridicare“ a
omului la divinitate (Cf. imitatio dei), adicã printr-o
cosmicizare a fiinþãrii ca urmare a „umplerii“
existenþei lor fiziologice cu un conþinut sacru,
oamenii societãþilor patriarhale au ajuns sã
împãrtãºeascã ideea cã sunt oameni-luminã, purtând
în ei lumina ºi strãlucind precum zeitãþile, ba, mai
mult, aceºtia credeau cã se ºi înmulþesc prin luminã,
actul sexual rezumându-se la simpla contemplare,
dupã care lumina pãlea (Eliade). De aceea, probabil,
trecerea pragului ritual de cãtre tinerii „curaþi“ ca în
vechile tradiþii indiene, se realiza prin iluminare,
strãlucirea lor, epitetul strãlucitor (–oare) devenind
unul constant în ritualul nupþial, cum ne-o dovedesc
„inserþiile“ iconice ale riturilor de trecere încã la
Homer: Nausica, „cea cu braþele albe“, precum
Diana, „Aºa-ntre roabe strãlucea fecioara“ spãlând
darurile de nuntã la râu (Odiseea, VI, 125-148)
[aceastã icoanã = un alt stereotip prefigurând, dacã
nu ºi coexistând cu variantele strãlucirii fetei între
prietenele sale, la ucraineni, sau cu strãlucirea
steluþei între doi nori negri, la bulgari – I. R.]. Aflatã
în postura de a fi cuceritã de unul dintre peþitori,
Penelopa, cum cerea „scenariul“ ritual canonizat
deja, apare în faþa lor „C-un vãl strãlucitor lãsat pe
spate“ (Ibidem, XXI, 88-89).
2. Ceea ce atestã înrudirea colindei ucrainene cu
ritualul de nuntã, este modul de întâmpinare a
miresei de cãtre „domni”: conform obiceiului, la
intrarea ei în casã (v. tindã, bisericã etc.) cei prezenþi
se ridicã în picioare ºi se descoperã. Oferim câteva
mãrturii etnografice. La români, duminecã
dimineaþã, înaintea luãrii miresei la cununie, vornicul
mirelui trece de cele douã „obstacole“ ajunge în casã
ºi cere s-o vadã pe „crãiºoara”. „Vornicul miresei
aduce mireasa din cãmarã ºi la intrarea ei în casã,
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toþi, afarã de mire, se ridicã în picioare. La
bieloruºi, mirele cu ceata sa se aflã la masã.
„Fratele aduce mireasa împreunã cu druºtele ei;
ceata ºi mirele se ridicã ºi vin în întâmpinare”18
(S. Fl. Marian, Nunta, 482). La ucrainenii din
Clisura, „când starostele o aduce pe druºcã în casã,
toþi cei prezenþi se ridicã de pe scaune.”19 În unele
localitãþi din Pind, în seara dinaintea cununiei
fetele împreunã cu mireasa se retrag într-o cãmarã
pentru a o împodobi. „ În casã se încep jocurile ºi
mireasa, cu betealã de aur în pãr ºi cu o învelitoare
de purpurã împrejurul capului (= strãlucire), cu
faþa frumos rumenitã ºi cu genele ºi sprâncenele
negru colorate, iese înaintea tuturor bãrbaþilor ce
intrã înãuntru ca sã-i sãrute mâna”(S. Fl. Marian,
Nunta, 284).
3. Întrebãrile admiratorilor fac parte din marea
categorie a feluritelor interpelãri uzitate în datinã ºi
în discursurile poetice ca procedee de identificare
a persoanelor sau obiectelor rituale ori de
explicitare a cauzei frumuseþii fetei precum în
cazul de faþã (mama a îmbãiat-o în lapte, fraþii i-au
aurit/ argintat genele, sprâncenele, pãrul...).20
Colindele cu motivul analizat aici „se aºeazã“,
probabil, în „prelungirea“ unor modelãri mult mai
vechi conþinând in nuce, parþial sau în totalitate,
cele trei elemente componente ale discursului
poetic: 1. Strãlucirea persoanei aflatã dinaintea
pragului; 2. mirarea admirativã a celor prezenþi; 3.
autoidentificarea persoanei, de exemplu: 1.
atingându-l pe Ulise (înaintea momentului de a se
prezenta ca peþitor – I. R.) cu varga de aur,
Minerva „pe trup îi pune/ Veºmânt frumos ºi
mantie curatã/ ªi statul îi mãri ºi tinereþea./ ªi faþa-
i iar i se smezi ºi-obrajii/ Se-mplinirã, pãrul pe
bãrbie/ I se-nnegri...“; 2. „Ulise merse-n casã,/ Iar
fiul sãu se buimãci [de arãtarea strãlucitoare a lui
Ulise – I. R.] ªi de cutremur se uita în lãturi/.../ ºi
zise:/ „Cu totul altu-mi pari acum strãine/.../ De
bunã seamã eºti un zeu din slavã;“ 3. „Rãspunse-
atunci Ulise:/ „Eu nu-s de loc un zeu/.../ Eu sunt
bietul tãu pãrinte...“ (Homer, Odiseea, XVI, 216,
º. u.); aceleaºi elemente, minus autoidentificarea,
regãsim în apariþia eroinei homerice în faþa
peþitorilor: Penelopa „se coboarã/ Din casele-i de
sus strãlucitoare“ (încadratã de douã însoþitoare, ca
în repertoriile cunoscute deja) / „Cum ajunge / La
peþitori podoaba de femeie, /.../ C-un luciu vãl
acoperindu-ºi faþa /.../ pe loc slãbirã în genunchi
bãrbaþii, / Cuprinºi fiind de farmecul iubirii“

(Ibidem, PVIII, 270-280). Într-un discurs poetic de
o altã facturã, strãlucirea, admiraþia ºi singularizarea
eroinei, lauda frumuseþii se regãsesc în lirica de
nuntã biblicã: „Solomon are ºaizeci de regine ºi
optzeci de concubine, iar fecioare socoteala cine le-
o mai þine!/ Dar ea e numai una/.../ Fetele când au
vãzut-o, laude i-au înãlþat/.../ Cine-i aceasta, ziceau
ele, care ca zarea strãluceºte ºi ca luna-i de frumoasã,
ca soarele-i de luminoasã...“ 
(Cântarea cântãrilor, VI, 8-10).
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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


