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Un ritual de depistare a hoþului ºi câteva dintre
implicaþiile sale.

O imagine a infractorului în colectivitãþi folclorice

Textul acesta e decupat dintr-o lucrare mai mare, referitoare la una dintre
modalitãþile de aflare a hoþilor în colectivitãþi folclorice din Transilvania:
cotatul în ciubãr sau datul cu ciubãrul. 
Despre ce este vorba? Pe scurt: În cazul în care s-a furat ceva (un cal, o
oaie, portofelul, celularul etc.) sau în cazul (mai rar) în care s-a sãvârºit o
crimã, femeia din familia pãgubitã ori îndoliatã poate sã afle vinovatul
prin practica ritualicã a datului cu ciubãrul. Ea trebuie sã vorbeascã cu
copii (dar mai ales fete) din sat (3, 5, 7, 9 etc.), curaþi ritual (aflaþi la vârsta
pubertãþii), care sã participe la realizarea actului magic. În plus, trebuie sã
convoace o femeie bãtrânã, de asemenea curatã ritual, care sã o ajute.
Practica în sine se defãºoarã duminica dimineaþa. Fetele sau pãgubita aduc
apã neînceputã, toarnã apa în ciubãr ºi spun o rugãciune.  În unele
localitati, în recipient se pun ºi anumite obiecte, precum: o cruce, busuioc,
mãtãnii, una sau mai multe  verighete, un ban (sau mai mulþi) etc.
Duminica dimineaþa, actanþii – fetele ºi bãtrâna - se întâlnesc la casa
gazdei, pe nemâncate, înainte de a începe sã se tragã clopotul la bisericã.
Atunci când încep sã batã clopotele,  copilele se aºazã în jurul ciubãrului.
Gazda le acoperã cu pãturi, ca sã nu pãtrundã nici un fir de luminã pânã la
ele. Toate participantele spun rugaciuni, apoi fetelor „li se aratã” fapta:
furtul sau crima. Mai întâi “se deschide ciubãrul”, iar fetele vãd cerul cu
stelele. Apoi ele vãd locul faptei, în cele mai mici detalii,  infractorul,
savârºirea infracþiunii, precum ºi urmarea ei: încotro a pornit furul sau
criminalul, ce a fãcut el în continuare. Dacã e din sat, îl recunosc. Dacã nu,
îl descriu amãnunþit. Nu toate fetele vãd, “nu la toate li se aratã.” Dupã ce
au refãcut “filmul”  infracþiunii, fetele ies de sub masã, iar gazda le
rãsplateºte cu o masã. Vestea se rãspândeºte sub formã de zvon ºi în scurt
timp tot satul aflã cine e hoþul. Rãufãcãtorul poate fi acum prins, având în
vedere greutatea argumentului de care pãgubitul dispune: “l-au vãzut
copilele in ciubãr!” Menþionez cã se mai cautã în ciubãr ºi pentru alte
probleme: dacã cineva a dispãrut de acasã – o persoanã sau un 
animal – sau dacã cineva trage sã moarã – ciubãrul fie îi uºureazã trecerea,
fie dã indicii dacã omul mai are zile de trãit.  
Lucrarea se bazeazã pe cercetarea directã a fenomenului, prin anchete de

Pânã acum ce l-aþi gãtat.
Cã la voi l-aþi tot poftit
Pânã ce l-aþi mântuit.
ªi voi i-aþi dat gãini fripte
Pã deasupra rumenite,
Pe dinlontru otrãvite.
ªi i-aþi dat otravã tare,
Vãlean sã nu sã mai scoale.
Cântã cucu sus pã cruce,
Vãlean de la noi sã duce.
Cântã cucu sus pã prun,
Unde duc omul cel bun?
Cântã cucu sus pã nuc,
Pã Vãlean la groapã-l duc.
Iarã murgu’ lui iubit
Nu mai poate de scârbit;
Murgu’ lui de jale moare
Pentru cã nu e în stare
Sã ducã pe altu’ cãlare.
Când la groapã au ajuns,
Toate mândrele s-o strâns
ªi nu mai puteau de plâns.
Mã-sa-amar se tânguia
ªi din gurã cuvânta:
Dragul, maichii, fecioraº,
Dragul, mamii, Vãlenaº,
Cum te-au mâncat mândrele,
ªi þi-au bãut sângele,
ªi þi-au curmat zilele!
Cãci când sarã se fãcea, 
Vãlenaº al meu mergea,
Iar când zuã se fãcea,
Vãlenaº al meu venea.
În urmã când o plecat,
A doua zi o-nturnat
ªi la pãmânt s-o trântit,
Cu nimeni n-o vorovit
ªi era slab de cu sarã,
Iarã pânã-n zuuºoarã
O fost ºi sub pânziºoarã,
Când pã el þârnã turna,

Prea multe socãciþe stricã zama.
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teren desfãºurate în 11 localitãþi din judeþele  Sibiu, Cluj, Bistriþa Nãsãud,
Braºov, Mureº ºi Alba, în perioada septembrie 2005-septembrie 2006.
Cercetãrii directe i s-a adãugat cea indirectã, cu ajutorul chestionarelor,
realizatã de studenþi ºi masteranzi de la Facultatea de Litere a Universitãþii
“Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Cercetarea a cuprins, pânã acum, un
numãr de 57 de localitãþi din judeþele menþionate anterior. În toate acestea
ritualul s-a practicat pânã de curând sau se mai practicã ºi în prezent. Cea
mai recentã actualizare a sa s-a realizat în localitatea Hoghiz, judeþul
Braºov, în data de 12 noiembrie 2006.
În continuare mã voi opri asupra unui aspect ce þine de mentalul colectiv
ºi imaginile create de acesta, intersectându-se cu un segment de
sociologie ºi psiho-sociologie ruralã. Este vorba despre câteva observaþii
privitoare la imaginea infractorului în colectivitãþi de tip folcloric, pe
care cercetarea ritualului „cotatul în ciubãr” mi le-a prilejuit. 
Masculin/ Feminin
Marea majoritate a relatãrilor pe care le-am înregistrat pe teren vorbesc
despre o clarã polarizare a infractorului în funcþie de gen. Din zecile de
naraþiuni despre hoþi ºi hoþii pe care le-am strâns, doar douã prezintã femei
infractoare. Menþionez cã acestea se referã la furturi din ultimii 5 ani. 
S-ar pãrea cã, în chip tradiþional, doar bãrbaþii erau consideraþi hoþi.
Identitate/ Alteritate
În localitãþile cercetate, cele mai multe relatãri privitoare la furturi
prezintã cazuri în care hoþii sunt persoane marginale. Folosesc termenul
„marginal” atât în sens spaþial cât ºi în sens social. Mai precis, marginalii
sunt fie strãini de sat, fie oameni veniþi de curând în localitate
(marginalitate teritorialã), fie sunt indivizi care ocupã o poziþie socialã
fragilã, conotatã negativ de comunitate (marginalitate socialã). În aceastã
ultimã categorie se încadreazã vicioºii (de pildã beþivii), nevoiaºii, adicã
aceia care, neavând pãmânt sau animale suficiente, erau nevoiþi sã
presteze diverse munci pentru ceilalþi sãteni (de pildã ciurdarul satului,
zilierii sau cei angajaþi temporar) ºi cei care prezintã o anomalie psihicã
(cleptomanii). Totuºi, nu toate relatãrile se referã la astfel de hoþi. Unele
vorbesc despre oameni din sat, despre care nu se mai precizeazã altceva.
Un singur interviu vorbeºte despre despre un om care nu era  sãrac, ba
chiar era „gazdã” ºi totuºi fura. Mi se pare demn de menþionat cã însãºi
noþiunea de „gazdã” (adicã de om bogat, cu prestigiu social) este extrem
de laxã. Ea depinde în foarte mare mãsura de starea materialã ºi de punctul
de vedere al interlocutorului. În cazul de care am pomenit mai sus,
interlocutoarea mea era o femeie sãracã - lipitã pãmântului. Atât de sãracã,
încât în sat circula zvonul (creditat de sãteni) cã femeia ºi-a vândut casa în
care locuia pe 2 milioane de lei vechi, adicã aproximativ 60 de euro. Mai
mult decât atât, locuinþa femeii fiind într-atât de dãrãpãnatã, nimeni nu a
gãsit cu cale sã o cumpere (chiar ºi cu acea sumã ridicolã). Din punctul de
vedere al acelei femei, e foarte probabil ca „gazdã” sã insemne orice om
cu puþin mai avut decât ea.   

Maicã-sa amar striga,
Tot poporu’ lãcrima
ªi din gurã cuvânta:
Orice maicã e aºa,
Când o doare inima!
Iar dupã ce-l îngropa
ªi napoi de înturna,
Mã-sa-amar mai blãstãma;
Blãstãma ºi cuvânta:
Hoaþelor, tâlharelor!
Mi-aþi mâncat pe-al meu
fecior,
I-aþi pus capãt zilelor!
N-aveþi parte de luminã, 
Cum n-am eu de voie bunã!
Cucu-necat de cântat
Cã pã Vãlean l-o-ngropat.

De la Floare Mândruþ, 46 de
ani, Ortelec, Sãlaj, Publicat
în vol. Du-te, dor ºi vino,
dor. Folclor literar din Sãlaj.
Culeg. apãrutã sub îngrijirea
prof. ªtefan Goanþã ºi Ion
Piþoiu, Zalãu, 1972, 
p. 537 - 544

Colecþia 
DOINA ILIEª

A. 124

Horea lui Vãlean

Foaie verde mãieran
Pe uliþa lui Vãlean
Înflorit-o mãieran
Mãieran º-o tãmâiþã
Trece Vãlean pã uliþã
Tãt horind ºi fluierând
Tare-n frunzã zicând
Da’ mândra Vãleanului
Hi-ar capu-a dracului

Râde prostu de deºtept da nici el
nu-i mai deºtept.
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Vreau sã subliniez – dacã mai este nevoie - faptul cã am la dispoziþie doar
relatãrile interlocutorilor mei, nu adevãruri absolute. Nicidecum nu afirm
cã hoþii sunt sau ar trebui sã fie oameni care aparþin anumitor categorii.
Vreau sã spun doar cã aºa se configureazã imaginea hoþului în interviurile
pe care le-am realizat. Având în vedere imaginile cele mai frecvent
întâlnite în cursul cercetãrii, observ cã se contureazã o polarizare destul de
evidentã identitate - alteritate, hoþia subsumându-se cel mai adesea
acesteia din urmã. Identitatea e alcatuitã din majoritatea sãtenilor. Ei se
definesc printr-un spaþiu comun (se aflã de mult timp în acel loc, spre
deosebire de „vinituri”, adicã cei veniþi de puþin timp), printr-un trecut
comun, adesea ºi printr-o relaþie de înrudire (mai apropiatã sau mai
îndepãrtatã). Toate acestea configureazã o identitate culturalã, care
implicã o conduitã eticã ºi comportamentalã comunã. Cel care nu aparþine
acestui „câmp” comun al identitãþii este cel mai susceptibil de a fi încãlcat
normele de conduitã identitarã, adicã, în cazul cercetat de mine, de a fi
furat. Se traseazã o frontierã simbolicã între identitate ºi alteritate.
Realizând o schiþã tipologicã a alteritãþii de-a lungul istoriei, Helene
Ahrweiler aratã cã aceasta poate sã se confunde cu: a) ignorarea celuilalt
(etnicã, religioasã, de culoare); b) anormalitatea (nebuni, anormali);
c) minoritatea (miºcãri subterane) ºi devianþa; d) barbaria (alteritãþi
culturale, societãþi orale) ºi bineînþeles e) alienarea (sãraci ºi sclavi).
Confruntând aceastã schiþã cu cea realizatã de mine pentru hoþie, observ
cã ele se suprapun în mare mãsurã, mai precis cã  imaginea hoþului este
coincidentã în bunã parte cu  imaginea alteritãþii. Consider cã în
preeminenþa câtorva categorii, precum: strãinul, cleptomanul, alcoolicul,
intervine ºi percepþia persoanei, o problemã importantã din câmpul
cogniþiei sociale. Din acest punct de vedere, se poate observa o anumitã
standardizare a mentalitãþii legate de hoþi ºi o ocurenþã a unor stereotipuri.
„Cliºeele ºi stereotipurile sunt afirmaþii ºi evaluãri care circulã în mediul
sociocultural al individului ºi pe care acesta le preia, de regulã fãrã sã le
analizeze critic.” Se pot distinge, în aceastã enumerare, mai multe
categorii de indivizi: strãinul sau outsiderul, deviantul (cleptomanul) ºi
individul marginal (alcoolicul). Ei se opun persoanelor ce sunt integrate
grupului. „Persoana integratã se identificã cu colectivul, îºi însuºeºte [...]
normele ºi valorile acestuia, le susþine în raport cu grupul strãin sau cu
devianþa internã. [...] Deviantul nu se supune normelor comune, ci se
conduce dupã standarde personale sau împrumutate. [...] Individul
marginal se situeazã la periferia colectivului, participând doar sporadic la
activitãþile comune. În sfârºit, strãinul este exterior grupului [...], intrând
totuºi în contact activ cu acesta.” Aºadar, nu este întâmplãtor faptul cã
majoritatea relatãrilor indicã o suprapunere a imaginii strãinului cu cea a
rãufacatorului în general. Transcriu un fragment de interviu care vorbeºte
despre aceastã suprapunere:
„ – Sunt viniþi la noi în sat! Tot vin de ne fac satul de ruºine. Cu lucruri
rele!

Scoasã capu pã fereastrã
Hai, Vãlene, pânã-n casã
Cã horinca îi pã masã
Bè Vãlean de douã ori
ªi grãiè de nouã ori
Mãicuþã, aºterne patu’
Cã pã mine mã doare capu’
Spusu-þ-am, Vãlene, spus
Cã mândrile te-or pune sus
Nu te-or pune cã te-or pus
Bate-le-ar cela de sus
Când era la miazãnoapte
Vãlean sã-mblãtè de moarte
Când zâucã sã facè
Dupã Vãlean clopotè
Frunzã verde de cireº
Dupã Vãlean clopotesc
Frunzuþã verde de fag
Pã Vãlean în lut îl trag. 

De la Mariþa Grigor,
Chiuzbaia, 1979

Sã te fereascã Dumnezãu de omu prost ºi femeia batã.
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-  Furãtori, bãutori, techerghei, bagabonþi! C-am avut un sat cumsãcade,
de Doamne-Dumnezeule! Amu aºa o venit lumea asta, destrãbãlatã!”
Roluri sociale 
Pasajul vorbeºte despre o schemã de rol social, cea a strãinului, schemã
care reprezintã aºteptãrile de rol, adicã „un set de cunoºtinþe în legaturã
cu felul în care se va comporta (verbal ºi nonverbal) un individ ce deþine
un anumit rol social.”  În cazul nostru, strãinul se va comporta ca
rãufãcãtor: „furãtori, bãutori, techerghei, bagabonþi”.
Redau, în continuare, spre exemplificare, douã situaþii în care prin
cãutatul cu ciubarul, în sat a mers vestea cã vinovatul, mai precis hoþul, a
fost un strãin.
Oºenii ºi oile
„Nouã, când eram aºa...puþân mai mare ca fata asta [interlocutoarea aratã
spre Andreea C., de 11 ani, care mã însoþeºte prin sat], acasã la pãrinþii
mei le-a furat oi. Cã ºtii, înainte de colectivizare, þineau oamenii oile
acasã. ªi erau acolo la fermã, la Cristur, oºeni acolo, luau lucru...cu
ruptul. ºi era un baci, al fermei, acolo. ªi tot pereau oi di pe-acolo...tri,
patru, cinci. No, oamenii darã s-o nãcãjît, cã, uite tu, dragã, carã oile! 
D-apai aºa o fãcut: s-o dus la Luduº sã caute cu cãrþile, c-aºe fãcea mai
nainte. Da’ acolo-n Luduº, le-o -nvãþat. Zîce: cotaþi cu ciubãrul! Plãtiþi o
slujbã ºi zice cotaþi cu ciubãrul cã se vede cine-i. No, o fost fete mai mari,
care o cunoscut, c-atuncea erau copii mai mulþi în sate. [....] Ice: ºtiti cine
v-o dus a voastre oi de-aici? Ãsta de la fermã, baciu ãla, cã, zice, l-o vãzut
fetele-n ciubãr!”  Naraþiunea mã intereseazã  atât pentru cã vine sã
confirme ideea suprapunerii de imagini: bãrbat = hoþ, strãin = hoþ, cât ºi
pentru cã oferã informaþii inedite cu privire la anumite aspecte ale ritualul
analizat: vechimea ritualului (textul afirmã cã în localitatea Triteni din
judeþul Cluj, el se practicã de circa 70 de ani, adicã din anii 1930),
originea lui (plasatã, nu în zona propriu-zis ruralã, ci în cea de trecere
dinspre rural spre urban, mai precis în mediul târgului, la Luduº),
încadrarea lui în magia divinatorie (e învãþat de la o femeie care ghiceºte
în cãrþi).
Cei trei iepuraºi
Unei familii din satul Triteni Colonie, judeþul Cluj,  i s-au furat trei
iepuraºi, pe care îi îngrijea copilul, de 13 ani. Menþionez cã în acest caz,
este vorba despre un sat cu populaþie mixtã, româneascã ºi maghiarã.
Pãgubiþii sunt maghiari, dar apeleazã la o specialistã româncã pentru
cãutatul în ciubãr. În urma ritualului, familia pagubitã a rãspândit  vestea
cã hoþul este un tânãr þigan, strãin de sat, angajat temporar  la o pãlincie
din apropiere. El a furat iepuraºii, împreunã cu niºte complici. Cazul este
prezentat pe larg ºi analizat cu mare fineþe de profesorul clujean Keszeg
Vilmos într-un studiu din 2002.  În aceastã situaþie, hoþul este de trei ori
„marginal”: din punct de vedere teritorial – pentru cã este strãin de sat,
din punct de vedere social – pentru cã este sãrac, nevoit sã lucreze cu ziua,
din punct de vedere etnic – pentru cã este rrom.

Colecþia 
ADRIANA ALMÃªAN

Colinde

A. 125

Ce vedere minunatã

Azi e ziua cea mai sfântã
În care lumea colindã
Umblã colindând, umblã
întrebând
De-mpãratul cel Sfânt,
Care astãzi s-a nãscut
ªi steaua lui s-a vãzut
Pe cer strãlucind 
ªi-n lume vestind
Cã s-a nãscut Prunc Sfânt.
S-a nãscut Prunc Mare
Leagãn ca alþi copii n-are
El doarme tãcut
Pe-al sãu aºternut
Ce este din fân fãcut
Pãstorii îl strãjuiesc
Cântã ºi îl preamãresc
ªi noi sã-i cântãm

Omul cât sã-mbãtrâneascã
Tot cere sã mai trãiascã.
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Desigur, cazurile prezentate nu epuizeazã gama extrem de largã a
cazurilor de hoþie pe care le-am întâlnit cercetând ritualul cãutatului cu
ciubãrul în localitãþi transilvãnene. Ele sunt însã suficient de
reprezentative pentru a schiþa modul în care s-a conturat o imagine a
hoþului în mediile folclorice investigate cu acest prilej.

Prof. univ. dr. PETRU DUNCA

Grîul în practicile rituale calendaristice 
din tradiþia româneascã

Majoritatea definiþiilor asupra ritului evidenþiazã faptul cã, ritul este
forma esenþialã de comunicare a cãrei funcþionare are la bazã un sistem
de tehnici, un sistem de norme care structureazã relaþiile inter-umane.
Ritul devine un mediator pentru menþinerea ºi întãrirea relaþiilor
comunitare, permiþînd indivizilor sã-ºi însuºeascã o memorie colectivã ºi
un fond de tradiþii. Chiar dacã se fundamenteazã pe o acþiune simbolicã,
ritul poate fi identificat ca “un fapt social total” (1), peren,, transistoric ºi
transcultural, marcat de universalitate: oamenii recurg la practici rituale
remarcabile, indiferent în ce comunitãþi trãiesc. Omul în întreaga sa
evoluþie istoricã, ºi-a ritualizat relaþiile cu lumea înconjurãtoare,
instaurînd bogate modalitãþi de comunicare. Ritul, cu originile sale
imemoriale îºi dovedeºte dinamismul, plasticitatea ºi modernitatea
“resacralizînd-o”. Într-un numãr al revistei Terrain, consacratã “riturilor
contemporane”, antropologul Gérard Althabe nuanþa ºi definiþia sensul
ritului. “în accepþiunea antropologiei sociale, este o formã particularã de
activitate socialã. În accepþiunea interacþioniºtilor ºi a lui Goffman, orice
practicã socialã organizatã prin respectarea anumitor convenienþe este
consideratã ca fiind ritualizatã ºi denumitã rit.” (2) Ritul presupune o
“performanþã” eficace sub aspect simbolic, social ºi instituþional. În
viziunea lui Marcel Mauss, ritualul se caracterizeazã tocmai prin
eficacitatea sa simbolicã: dacã se crede cã dansurile acþioneazã asupra
cerului ºi pãmîntului, atunci ºi ceea ce este în mediul înconjurãtor
beneficiazã de acel efect: “plantele cresc graþie riturilor.” Antropologul
Pascal Lardellier, în lucrarea Teoria legãturii simbolice arãta cã “ritul se
prezintã ca un spaþiu-timp de comunicare (-ãri) la mai multe niveluri: a
membrilor ritului între ei ºi ale acestora cãtre alte entitãþi abstracte
(trecutul, valorile fondatoare …) sau reprezentãri mitice idealizate. (…)
În acest sens, riturile tind sã contureze aspiraþiile corpului social cãtre
transcendenþã, exprimînd o cãutare de idealitate ºi, într-un ultim sens, un
elan regresiv cãtre fuziune, pe calea <efervescenþelor colective>. ªi chiar
în numele acestei încercãri de reîncorporare originarã, exprimatã în mod
simbolic, dar ºi fizic, se fundamenteazã evocarea <comunicãrii
ritualice>”(3) În acest sens, ritul presupune un ciclu dinamic, structurat în
trei momente: a oferi, a primi, a înapoia. Agentul ritual are funcþii bine
determinate în secvenþele componente  ale scenariilor ceremoniale. Pe

ªi sã i ne închinãm
ªi aºa sã îl rugãm
Te rugãm Sfinte-mpãrate
Întinde-þi mila departe
La creºtinii tãi
Care sunt în tranºei
ªi-i pãzeºti pã ei
Pã cei vii Domnu-i pãzeºte
Pe eroi îi odihneºte
Iar orfanilor ºi vãduvelor
Dã-le ajutor.

A. 126

Noi în sara de Crãciun 

Noi în sara de Crãciun
Lãudãm pe cel Preabun
Colindãm colind duios
Domnului Iisus HristosCât e baba de bãtrânã,

Tot doreºte ziua bunã.
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