
1883memoria ethnologica nr. 20 * iulie - decembrie  2006 ( An VI ) 

Mamã io m-aº însura
Da’ tu pã cin’e-i lua
Mamã, pã drãguþa mea 
D’ecît pã drãguþa ta
Mai bin’e-mn’i ardã casa
Da þ-ie ºaua d’in cãmarã
ªi t’e du a peþî-n þarã
ªaua el cã o luat
ªi-n þarã-a peþî-o plecat
Mãrs-o pã la mîndra lui
Pîn’ capãtu satului
Ieºi, mîndruþã, pîn-afarã
Cã mã duc a peþî-n þarã
Mîndra-afarã o ieºit
C-on pãr galbîn d’esplet’it
Cu lãcrãm’i pînã-m pãmînt  
Na, bãd’iuþ, nãframa me’
ªi-o cotã amu º-amu
D’e-i vid’e cã-i ponosîtã
ªi-n tus patru cornuri frîntã
ªt’ii bin’e cã io-s peritã
D’e maicã-ta omorîtã.
Na in’elu þurþurelu
ªi-l cotã pãstã tri zîle
D’e-i vid’e c-o rujinat
ªtii bin’e cã-s cred’inþat
ªi el calu l-o-nturnat
ªi-n þarã-a peþî-o plecat
Cînd o fost la jumãtat’e
S-o-ntînit c-on morãraº

Unul umblã ºi strãbate ºi p-altu fericirea-l bate.

Lector univ. dr. DELIA SUIOGAN
Univ. de Nord Baia Mare

Iniþierea – forme de reprezentare simbolicã

Prin intermediul obiectelor, al gesturilor, al ritmului, omul culturilor de
tip tradiþional nu încerca decât sã menþinã acea permanentã legãturã cu
macrocosmosul. Acest lucru este evident  ºi astãzi, chiar dacã ideile,
concepþiile despre lume ºi univers au evoluat, s-au diversificat. În acest
context, realul poate fi considerat prototip pentru imaginar, precum ºi
invers. Ni se pare important sã menþionãm faptul cã imaginarul s-a
dezvãluit omului ca imagine. Faptul cã individul i-a gãsit un 
corespondent în realitatea imediatã nu a însemnat o anulare a 
imaginarului, ci, credem cã este vorba mai degrabã de o identificare cu
acesta printr-o “recuperare” a sensurilor superioare într-un plan al
“banalului”. Astfel, realitatea imediatã devine o formã de repetare a
imaginarului, ºi nu invers, lucru foarte bine demonstrat de Mircea Eliade
în studiile sale asupra relaþiei dintre sacru ºi profan. Acest lucru este
fãcut posibil de faptul cã realitatea imediatã este ºi trebuie privitã în
primul rând ca o formã totalã de reactualizare a ceea ce a fost la origine.
Omul mediilor tradiþionale a fost dintotdeauna un om religios. Gândirea
religioasã  presupune sentimentul de trãire a Cosmicului ca totalitate,
acest mod de a fi implicã un permanent proces de semnificare ºi 
resemnificare a existenþei. Viaþa nu este pusã sub semnul 
experimentului, ci sub semnul unei iniþieri continue, ea fiind cea care va
conduce la cunoaºtere. Nu se aspirã spre o cunoaºtere absolutã, 
mentalitatea tradiþionalã refuzã raþionalitatea purã, ci se încearcã 
integrarea în Absolut (înþeles ca Marele Tot) prin intermediul unei
raþionalitãþi semnificante. Ritul nu este atât transcrierea unei mitologii
sau a unui simbolism, ci el este transferul în acþiune, dublatã mai apoi de
vorbire, al unui gând rezultat în urma observãrii Realitãþii, dar ºi a
intuirii Supra Realului. Toate riturile au la bazã o circumstanþã.
Asocierea acestora unei circumstanþe date va conduce la  formarea unui
sistem de rituri. Un astfel de sistem realizeazã Naºterea, Nunta, Moartea.
Învelirea pruncului în pânza albã, de cãtre naºã, pânzã din care se va face
o cãmaºã ce va fi purtatã pânã se va rupe; îmbrãcarea miresei cu
iie/rochie albã; îmbrãcarea defunctului în haine noi ºi aºezarea pânzei
albe “cât e de lung mortul” – nu sunt simple gesturi cotidiene, ce þin de
planul realului repetabil la nesfârºit; vom vorbi mai degrabã despre  
gesturi ce au valoarea unei simulãri. Asistãm la repetarea unor acþiuni
primordiale ce au rolul de a scoate individul/actant, pasiv sau activ, din
realul imediat ºi de a-l situa într-o stare  superioarã. 
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Bunã zîua, morãraº
Sãnãtate, cãlãraº
Ce-i vestea d’e min’e-n sat  
Veatea-i bunã, nu-i d’e tin’e 
Cã curvã-ta d’e mã-ta
Þ-o omorît drîguþa
N’icãri nu o-ngropat
Numa-n mare o þîpat
ªi el înapoi o-nturnat
ªi acasã o plecat
Cînd o trecut pragu-n t’indã
Pana lui juca pã grindã
Cînd o trecut pragu-n casã
Pana lui juca pã masã
Ce-ai fãcut mamã, d’e cinã
Cureti verde d’in grãdinã
Mînîncã, mamã, sãnãtoasã
Cã io acum mã duc d’e-acasã
Traje, mamã, laibãru  
Cã mn’i-ai mîncat norocu 
Traje, mamã, cizmile  
Cã mni-ai ciuntat zîlile 
ªi el la mare-o plecat  
S-o tãt dus pã mare-n jos 
Pã d’e-asupra mãriii
Vãzui cornu zadii
El în mare s-o-aruncat
ªi în braþã o luat
Cînd o fost la jumãtat’e  
ªi acolo cã i-o prins  
Pã fecior l-o îngropat 
Lîng-un þãrmuraº de mal
Pîn’ ce-o fost la bocotan
ªi pã fatã o-ngropat 
Lîng-un þãrmuraº de apã
Pîn’ ce-o fost fatã sãracã
D’e la cap de la fecior
Rãsãrit-o ruguºor
D’e la cap de la fetiþã
Rãsãrit-o ruje plinã
Rugu-atîta s-o întins
Pînã floarea o cuprins
Cîþi oameni pã drum trecea
De pãþania lor vorbea
Cin’e-o despãrþît doi dulci
Mînce-i corbd’ii carnea-n nuci
Cin’e-o despãrþît doi draji
Mînce-i corbd’ii carnea-n faji.

Vioara Maxim, 45 ani, 
Sîrbi, 1975

Omul îi ca lumnina, când lumineazã, atunci sã gatã.

Îmbrãcãmintea devine pentru actant o mascã, o barierã care-l apãrã de
cotidian, fãcând posibilã trecerea la un alt nivel. Funcþionalitatea este
evidentã – schimbarea statutului, evoluþia, dezvoltarea -, ea se realizeazã
la rându-i prin douã funcþii pe care gestul respectiv le implicã: iniþierea
ºi apãrarea, ambele conþinute de calificativele îmbrãcãmintei în toate cele
trei cazuri, alb ºi nou, dar ºi “cusut în casã”, “cumpãrat pe munca sa”. Cei
trei actanþi îmbrãcaþi în alb devin imagini arhetip ale puritãþii, fapt care
le dã dreptul la un nou început.  Dar, în primul rând, albul este cel care le
oferã protecþia, fãcând posibil sfârºitul la nivelul unei stãri anterioare,
inferioare, ºi începutul într-o stare nouã, superioarã. Purificarea ne apare
ca efect al participãrii conºtiente la o limitã. Un alt element ce poate fi
adus în discuþie, în acest context, este cel al contactului actantului cu apa.
Nu vom vorbi acum despre simbolismul apei, ci despre cel al gesturilor
implicate de contactul cu apa. Scalda ritualã, repetatã, a copilului, 
imersiunea din timpul botezului, “spãlatul” ritualic al miresei ºi al
nevestei, stropirea de cãtre mireasã a alaiului în repetate rânduri,

spãlarea mortului, “purtarea
i z v o r u l u i ” , a b l u þ i u n e a
mâinilor nu þin de conceptul
de igienã, ci toate ne trimit la
ideea de purificare. Ele nu
sunt doar rãmãºiþele unor
gesturi depãºite, ci “ele îl
proiecteazã pe individ într-o
comemorare care transcende
timpul ºi spaþiul, deoarece
contribuie la perpetuarea 
conceptului de puritate”, dupã
cum afirmã ºi Patricia
Hidiroglu (Patricia Hidiroglu, Apa

divinã ºi simbolistica ei, Ed. Univers

Enciclopedic, Bucureºti, 1997, p. 62.).
Chiar dacã abluþiunea
mâinilor este un gest obiºnuit,
zilnic, spre exemplu, în con-
textul ritual ea este dotatã cu
sens. Doar dupã îndeplinirea
repetatã a acestui gest, mama
poate sã-ºi recapete drepturile

pierdute o datã cu sarcina, în cazul ceremonialului naºterii; în cazul cer-
emonialului nupþial, dupã ce  pune voalul pe capul miresei, naºa trebuie
sã se spele pe mâini pentru a avea dreptul sã 
“încununeze”; pe când la înmormântare, doar spãlarea pe mâini, înainte
de a ieºi pe poarta cimitirului, le oferã indivizilor certitudinea separãrii 

Foto Felician Sãteanu, Cimitirul vesel, Sãpânþa
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A. 24

Joc pã lungu

Dupã terminarea jocului sã
mai obiºnuieºte pe la noi
ºapte paºi, patru paºi, ciobã-
naºu, ºtiþ cum îi obdiceiu.
- Amu zîci ºapte paº.
- Da, ºapte paº.

Vasile Bolbeli, 
Preluca Veche, 1978

Colecþia DOINA TILEª

Cîntecu gãinii la nuntã
(Grup)

A. 25

Descîntec la gãinã (Cîntecul
gãinii)

Zî, þîgane, zî cã viu (bis))
Tra, la, la, la
Batãr m-am sculat tîrzîu
Zî, þîgan’e, zî cu drag
Pînã m-oi sui pã prag

Caru care scârþâie þâne mai mult.

de “umbra ” morþii. Stropirea reciprocã  este, de asemenea, un rit vechi
care trimite tot la ideea de purificare. În acest caz, vom identifica ºi alte
funcþii, mai întâi asistãm la o extindere a stãrii de purificare dinspre un
centru capabil sã îndeplineascã acest gest asupra unui spaþiu mai mare
sau mai mic, dar ºi la asigurarea unei posibile reveniri la viaþã – ºansa
noului început - prin simularea ploii ce poate “reînvia” natura, dar ºi
omul. De altfel fiecare nuntã în parte dã posibilitatea repetãrii la 
nesfârºit a mitului Creaþiei originare. Unul dintre principalele scopuri ale
nunþii este naºterea de prunci sãnãtoºi care sã ducã neamul mai departe. 
Imersiunea, dar ºi scalda/baia ritualã permit actantului, chiar dacã este
pasiv, sã se transforme, sã acceadã cãtre o altã stare, în mod obligatoriu
superioarã anterioarei. În ambele cazuri –  copilul, defunctul -, asistãm
la o spãlare de “pãcate” ºi la asigurarea unei libertãþi ce-i dã individului
ºansa, dar ºi dreptul de a alege. Este vorba, în fapt, despre o moarte 
simbolicã, moarte iniþiaticã, urmatã de o revenire la o altã viaþã. 
De aceea s-a pus de foarte multe ori semnul egalitãþii între apã ºi
matrice. Sã  nu  uitãm  cã  întotdeauna  apa  are  unele  atribute  clare:
“neînceputã” , ”curatã”, ”curgãtoare”, este vorba despre apa purã,
neatinsã încã de om,  capabilã sã conducã la îndeplinirea acelei 
funcþii - purificarea. În directã legãturã cu scalda ritualã, vom pune 
înhumarea, dar ºi închiderea ritualã a mirilor în camera nupþialã, 
mormântul ºi camera devenind reprezentãri ale “grotei iniþiatice”. Pe de
o parte avem de-a face cu o revenire în Pãmântul Mamã, similarã unei
întoarceri la începuturi. Venim din întuneric, ne întoarcem în întuneric,
ca trup; putrezirea corpului ar putea fi însã asimilatã unei cãlãtorii 
subpãmântene care ar permite anularea materiei vechi ºi renaºtere sub o
altã formã. Marea cãlãtorie iniþiaticã o va realiza sufletul, dincolo de
mormânt, în încercarea lui de ridicare. În al doilea caz, camera a fost
asimilatã peºterii, “un loc al germinaþiei, al morþii ºi învierii”, dupã cum
o defineºte Ivan Evseev (Ivan Evseev Enciclopedia semnelor ºi 

simbolurilor culturale, Editura “Amarcord”, Timiºoara, 1999, p. 367.)

Ea este totodatã ºi un loc al iniþierii. Camera poate fi asimilatã ºi grotei
din interiorul muntelui, având în vedere faptul cã am identificat deja
casa þãranului cu muntele cosmic. Toate aceste “intrãri”/închideri ale
mirelui/ miresei sau defunctului pot fi considerate, dupã teoria lui 
M. Eliade regressus ad uterum, toate locurile închise devin simbolul 
caracterului ciclic al evoluþiei cosmice: naºtere-moarte-regenerare. Dupã
cum se ºtie, toate ritualurile au în structura lor secvenþialã ospãþul.
Naºterea, nunta, dar ºi înmormântarea se caracterizeazã printr-o 
adevãratã abundenþã alimentarã, aceasta fiind simþitã drept o normã,
pentru cã ea va determina într-o mãsurã destul de mare evoluþia 
ulterioarã a actanþilor, fie cã e vorba de copil, mire/mireasã, sau de
defunct. De altfel, ospãþul (masa în comun) îl regãsim cu aceeaºi valoare
ºi în alte sãrbãtori de peste an: masa de Crãciun, masa de Paºte, masa de
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Sã mã duc cu gãina
Sã i-o duc la nãnaºa
Cã m’i-a da vo doi, tri lei,
Sã-mi cumpãr zad’eie pã iei
Zadie albã de mãtasã
Cã ºî ieu am fost mn’ireasã
ªterje-te, nãnaº, pã gurã
Cã þ-aducem o fripturã
Fripturã d’e puicã n’eagrã
C-aceie þ-o fo’ mai dragã.

Din Chiuzbaia

Cântec

A. 26

Pîntru tine mãi bãdiþã

Pîntru tine mãi bãdiþã,
Mã sfãd’eºt’e-a me mãicuþã
La, la, lai, la…
Nu mã lasã pã uliþã
D’e fricã cã-þ dau guriþã
Dã-mã, mamã, dupã drag
Sã nu-þ fac’ t’inã la prag
D’e m-i da dupã urît
Pragu’ nu þî-l calc mai mult
Mare-i, maicã,  Someºu
Dar mai mare-i urîtu
Cã Someºu’ tot îl treci
Cu urîtu nu-þ petreci
Dã-mã, mamã, dragului
ªi d’e n-are casa lui

Se obiºnuieºte omul cu rãul.

Mucenici sau de Joi Mari etc. Ospãþul este în toate cazurile un rit de 
integrare, care precede ºi permite agregarea la o nouã stare.
Prin acþiunea de participare la aceastã secvenþã ceremonialã se manifestã
dorinþa tuturor membrilor comunitãþii de a rezolva starea de dezechilibru
produsã în sânul familiei, colectivitãþii, fie cã este vorba de apariþia unui
nou membru încã nelumit, fie cã este vorba de plecarea miresei din casa
pãrinteascã/din sat, sau despre plecarea pentru totdeauna a celui mort 
dintre cei vii. Refacerea echilibrului se produce în douã etape. Mai întâi,
mesenii acceptã venirea/plecarea, participarea lor este mesajul acestei
acceptãri, iar în al doilea rând “reînnoadã” cu cei afectaþi: mama 
copilului, pãrinþii miresei, cei rãmaºi în viaþã, legãturile rupte odatã cu
instalarea graviditãþii, anunþarea faptului cã-ºi mãritã o fatã, dispariþia
unui membru al familiei. Trebuie sã amintim faptul cã se credea cã la
aceste mese participã ºi strãmoºii, astfel, integrarea este una totalã. 
Ospãþul este ºi un rit augural, el are rolul de a asigura bunãstarea familiei
care îl “porunceºte” ºi conform Ofeliei Vãduva: “prin funcþia sa 
fiziologicã, actul alimentar deþine un loc central în existenþa umanã ºi
implicã, mai mult decât orice altã activitate, numeroase tehnici ºi 
simboluri, reguli sociale ºi norme de comportament, interdicþii ºi 
prescripþii /…/. Actul alimentar relevã, tototdatã, o accentuatã valoare
spiritualã, cumulând funcþii complexe în ansambluri ceremoniale ºi 
rituale.”(Ofelia Vãduva, Paºi spre sacru, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1996, p. 5)

Alimentele au ele însele valori magico-rituale pentru cã trimit în mod
obligatoriu la ideea de sacrificiu; este vorba în primul rând despre 
sacrificiul bobului de grâu pentru “a face” pâinea, ºi sacrificiul 
animalului pentru carne. Munca depusã pentru pregãtirea alimentelor, dar
ºi dãruirea acestora trebuie interpretate la rându-le ca  forme de 
sacrificiu. “Alimentaþia ritualã este astfel <<o punere în acþiune a 
simbolurilor>> ce se constituie într-un limbaj codificat, cunoscut ºi 
înþeles de întreaga comunitate” (Ofelia Vãduva, Paºi spre…, ed. cit., p. 25), 
prin intemediul alimentelor  realizându-se un act de comunicare, atât pe
orizontalã, dar ºi pe verticalã. Pâinea, colacul se mãnâncã ritual 
“în situaþii liminale de destrucþie spaþialã, temporalã sau socialã”,  putând
fi observatã la nivelul  obiceiurilor calendaristice sau din ciclul vieþii
“/…/ funcþia mediatoare a pâinii, în ipostaza ei de dar sau de ofrandã 
ritualã” (Ofelia Vãduva, Paºi spre…., ed. cit., p. 57). Facerea pâinii/colacului,
ruperea acesteia, consumarea bucatã cu bucatã sunt în mod evident atât
gesturi de separare,  de integrare, dar ºi de consacrare a unui nou început.
Mireasa/mirele “mor” ca fecioarã/fecior, renãscând ca nevastã/bãrbat;
defunctul “moare”, ca individ aparþinând viului, dar renaºte ca strãmoº.
Aceastã renaºtere nu este însã imediatã, trecerea de la o stare la alta 
presupunând depãºirea unor obstacole, “vãmi”, tot aºa cum ºi în facerea
pâinii vom observa o insistenþã asupra ideii de efort; 
frãmântatul pâinii, dospirea corespund acelei etape de aºteptare, 
de tranziþie. 
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Cã d’e n-are º-o mai face
ªi-oi trãi cu cin’e-mi place. 

Din Preluca Veche

Colecþia 
DAN MÃRIOARA

A. 27

Cântec 

Copil micuþ cu ochi cãprîi
Copil micuþ cu ochi cãprîi
Ce tã’ plînji ºi spui oricui
Cã ieºti copilu nimãnui (bis))
A nimãnui pe-acest pãmînt
A mei pãrinþ sunt în mormînt
La Mãrãºeºti tãticu meu
Cu arma-n mînã-a murit el
Iar maica dac-a auzit
De plîns ie s-a îmbolnãvit
Sãrmana dupã douã luni
Murii-ntr-o casã de nebuni
ªi de-atunci tã’ zic mereu
Mãmica mea, tãticu meu
ªi de-atunci tã’ spui oricui
Cã sunt copilu nimãrui.

Terezia Marchiº, 65 ani, 
Berinþa, 1979

Binele ce-l faci la oarecine, 
Þi-l întoarce vremea care vine.

Cea mai dificilã treaptã pentru definitivarea pâinii este aruncarea ei în
foc, anulându-se starea de necopt, prin cea de copt; tot astfel, ºi individul
aflat într-o stare liminalã va avea de depãºit proba ultimã a agregãrii
definitive la noua stare, cel mai dificil “prag”. 
Cel mai cunoscut tip de sacrificiu este cel al animalului, care ne trimite
la simbolismul sângelui; fiind un simbol al vieþii, este asociat focului,
energiei solare. Contactul cu carnea animalului, implicit cu sângele 
acestuia, înseamnã transferul de putere, de viaþã asupra celui care   
consumã acest aliment. În acelaºi timp, animalul devine mediator între
lumi,  între om ºi zeu/Divinitate, între om ºi strãmoºii sãi. De aceea, nu
se sacrificã orice animal, ci doar acelea ce poartã în ele anumite valori 
simbolice: gãina, vaca, oaia, porcul. Dintre sacrificiile de tip obiectual
nu putem sã nu amintim lumânarea. Arderea lumânãrii, flacãra, sunt în
acest caz un simbol al distrucþiei, dar una care dã posibilitatea aflãrii
adevãrului. Sã nu uitãm cã lumânarea este unul dintre cele mai 
importante simboluri ale verticalitãþii, ea devine în plan simbolic un
corespondent al umanului. Aprinderea sa ar semnifica arderea de sine, o
formã de recunoaºtere ºi asumare a rãului, ºi, implicit, eliberarea prin
luminã. Flacãra  reprezintã focul purificãrii ºi al judecãþii. Dacã ceara ºi
fitilul pot substitui corpul uman, flacãra devine semnul sufletului. De
aceea, resturile de la lumânãrile arse nu se aruncã oriunde. Lumânarea
are, aºadar, o funcþie apotropaicã , dar ºi una iniþiaticã ºi de consacrare,
acordându-se atenþie modului cum arde, dar ºi cum/când se stinge.
“Prezenþa lumânãrii la toate riturile de trecere e o dovadã în plus a
echivalenþei simbolice între aceste rituri, care se bazeazã pe scenariul
mitic al morþii (fie ea ºi aparentã) ºi pe cel al renaºterii într-o nouã stare.
În toate <<trecerile>>, sufletul omului este simbolizat de o lumânare, el
nu moare, chiar dacã restul fiinþei e supus transformãrii radicale” (Ivan

Evseev, Enciclopedia semnelor…, ed. cit., p.254.) Cea mai mare grijã se acordã
lumânãrilor de la înmormântare, pentru cã transformarea vizatã acum
este una totalã, dar ºi în cazul naºterii ºi nunþii, dupã cum am vãzut, acest
obiect are un loc foarte bine marcat. În toate cele trei rituri de trecere
flacãra lumânãrilor poate fi asimilatã ºi focului ritual – focul jurãmântu-
lui. Aceastã flacãrã va fi martor al legãturii tinerilor, în cazul nunþii, al
“lumirii” copilului, sau al iertãrii defunctului. Ca martor, focul va putea
proteja, dar va putea ºi pedepsi. Vorbeam despre grija acordatã modului
în care se stinge o flacãra de lumânare; trebuie sã spunem cã nici
aprinderea ei nu era permisã oricui, deoarece existã încã vie credinþa cã
focul aprins pentru astfel de ritualuri trebuie “sã fie curat”. Vom reveni
asupra simbolismului fitilului, pentru cã el are o semnificaþie deosebit de
importantã ºi ne va dezvãlui încã o datã în plus de ce 
culturile de tip arhaic ºi tradiþional puneau atât de mare accent pe modul
în care foloseau aþa în anumite contexte rituale ºi ceremoniale. “Fiecare
lume, sau fiecare stare de existenþã, poate fi reprezentatã 
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Colecþia DORU ARSENE

Oraþie de nuntã

A. 28

Mulþumiturã de la mireasã

Preafrumoasã adunare,
V-aº ruga de ascultare
De la mic pânã la mare
Dacã nu-i cu supãrare
De-oi ºti, cinste mi-a hi
De nu, dumnevoastrã 
Iertãtori îþi fi

Ieri din somn când m-am trezât
Tot la aceasta m-am gândit
Cã fiind aici chematã
La a me pretinã dragã
Sã-i închin cu-n pãhãrel
Cum oi ºti mai frumuºel
Frunzuliþã ruptã-n douã
Sã trãieºti crãiasã nouã
Sã trãieºti cu voie bunã
Cu-al tãu mire împreunã

Dragostea acoperã multe pãcate.

printr-o sferã traversatã pe diametru de un fir de aþã, astfel încât aþa sã
constituie axa care uneºte cei doi poli ai sferei; se vede astfel cã axa 
acestei lumi nu este, la drept vorbind, decât o porþiune a înseºi axei 
manifestãrii universale, ºi în acest mod este stabilitã continuitatea 
efectivã a tuturor stãrilor ce sunt incluse în aceastã manifestare” (Rene

Guenon, Simboluri ale ºtiinþei sacre,  Humanitas, Bucureºti, 1997, p. 359.). 
Cea mai importantã lumânare a ceremonialului funerar este lumânarea
trupului sau “statul”, mãsura  defunctului; lumânãrile de nuntã trebuie sã
fie lungi ºi groase; lumânarea de botez va fi scurtã, cât copilul. Este 
evident cã vom vorbi despre “mãsura” unei stãri  existenþiale, 
parcurgerea (arderea) fiecãrei trepte existenþiale conducând la ideea de 
manifestare universalã, ºi nu  individualã. Sã nu uitãm cã toate obiectele
de îmbrãcãminte ritualã se cos/þes fãrã nod; nodul nu ar face altceva decât
sã menþinã fiinþa într-o anumitã stare, neoferindu-i-se posibilitatea unei
evoluþii ulterioare dincolo de limitele permise acestei stãri – copilului i se
negau o serie întreagã de drepturi înainte de “lumire”, primirea numelui;
nu puteai sã nunteºti înainte de a fi intrat în horã; nu-þi este “permis” sã
mori înainte de a fi nuntit etc. Legãmântul din timpul botezului, sau cel
din timpul cununiei poate fi considerat un astfel de “nod”. Nodurile
menþin un timp mai îndelungat sau mai scurt individul în treapta de
manifestare a umanului; nodurile acestea trebuie desfãcute pentru a se
putea trece/reveni la stare supraumanã. Incinerarea/putrezirea trupului ar
putea fi înscrisã între formele simbolice de desfacere a nodului. Putem
aminti ºi alte gesturi simbolice de desfacere a nodului care trimit spre
aceeaºi semnificaþie: mirele trebuia sã desfacã nodul “cingãtorii” cu care
era încinsã mireasa, cu dinþii; “legãtura” cu care erau prinse picioarele
defunctului era desfãcutã prin arderea cu lumânarea; vãduvei i se
despletea pãrul ºi, timp de nouã zile dupã moartea soþului, umbla cu
nãframa neînnodatã. Arderea unei pãrþi a axei nu anuleazã ideea de 
continuitate, ci înseamnã depãºirea unei trepte; axa ºi limiteazã prin 
apartenenþa la o sferã, dar ºi oferã posibilitatea extensiei, deoarece 
verticalitatea ei implicã existenþa unei alte sfere, a unei alte trepte. Astfel,
descoperim ºi la nivelul Fiinþei sistemul cercurilor concentrice, ce
defineºte diversitatea. Devenirea ne apare ca o permanentã cãutare a
unitãþii, a ordinii. Cu fiecare treaptã parcursã ne creãm/recreãm pe noi ca
Sine. Considerãm cã aºa putem înþelege mai bine de ce moartea 
propriu-zisã nu avea nimic tragic în ea, în mentalitatea de tip tradiþional,
ea fiind identificatã cu acea regãsire a ordinii universale. Morþile 
simbolice, altfel spus, contactul direct sau indirect cu limita, presupuneau
existenþa tragicului, menþinut  doar pânã la conºtientizarea totalã de cãtre
actant a acestei limite. Alãturi de flacãra lumânãrilor trebuie  sã punem ºi
focurile rituale pentru jertfã. Este vorba de focurile aprinse în vatrã sau
în cuptor pentru pregãtirea mâncãrurilor ce vor fi dãruite la
ospãþ/pomanã, aburii acestora  se vor ridica, hrãnindu-i ºi pe cei de



1889memoria ethnologica nr. 20 * iulie - decembrie  2006 ( An VI ) 

Mireasã, mirele tãu
Dimineaþã s-o sculat
ªi pã faþã s-o spãlat
ªi-n grãdinã-o alergat
Mândrã ruje º-o aflat
Ruje-o fost  plinã de rouã
I s-o rupt inima-n douã
ª-o rupt-o cu rãdãcinã
ª-o dus-o-nt-a lui grãdinã
Grãdina lui nesãpatã
Nu-i mai fi la mã-ta fatã
Grãdina lui nepleditã
La feciori îi fi urâtã
Crenguþã de mãieran
Nu-i mai fi fatã ºohan
Cã de astãz’ înainte
Cãrãrile þî-s oprite
Numa tri þ-o mai rãmas
În grãdinã dupã ceapã
La fântânã dupã apã
ªi la mã-ta câteodatã.
Când îi fi mai supãratã
Mâne pã la prânziºor
Colþu’ mesî ieste gol
Pãrinþî tãi or ofta
Lângã ei nu te-or vedea
Rãmas bun, mãicuþa mea,
Apã rece nu-i mai bea

Copilul alintat îi om stricat.

Dincolo, permiþând o agregare definitivã a actantului la noua stare, prin
coparticiparea tuturor pãrþilor neamului la eveniment. În acelaºi context,
aducem în discuþie ºi simbolul fumului: fumul focului, fumul lumânãrii,
fumul de tãmâie, toate trimiþând la ideea unui element magic, cu funcþie
apotropaicã; fumul purificã iar, prin faptul cã se ridicã spre cer, el devine
un semn al comunicãrii pe verticalã. În seria sacrificiilor trebuie sã
încadrãm ºi încununarea din timpul ceremonialului nupþial. Acceptarea
cununii, începând de la cununa de flori pusã pe cap de fetele din ceata
miresei, pânã la cununa pusã pe cap de preot în timpul cununiei 
religioase, semnificã renunþarea la sine ca individualitate ºi  trecerea la
o stare supraindividualã. Aceastã trecere impune redescoperirea centru-
lui; cununa, coroana sunt rotunde, fapt ce permite contactul cu Centrul.
Mai mult chiar, în cazul cununii de flori, mireasa intrã în relaþie cu
floarea, iar în celãlalt caz intrã în legãturã directã cu un metal preþios,
aurul. Credem cã aceste douã elemente pot fi situate în seria simbolicã a
“germenelui”, care dã posibilitatea renaºterii într-un alt plan. ªi tot aici
vom aminti despre acceptarea inelului de cãtre mireasã, în schimbul
cãruia mirele primeºte o nãframã. Inelul, în primul rând, izoleazã  iar, în
al doilea rând, supune. Vorbim ºi în acest caz despre un gest simbolic ce
are putere de metamorfozare. În acelaºi context, vom aduce în discuþie
plânsul ºi râsul, douã manifestãri omeneºti cu o funcþie ritualã foarte
bine marcatã, atât la nivelul naºterii, nunþii, cât ºi la cel al înmormântãrii.
“Plânsul sau râsul nu sunt simple reacþii naturale ºi necontrolate ale
omului /…/. Ele au o întemeiere culturalã ºi fac parte din codurile 
paralingvistice de comunicare ºi de expresivitate umanã”, afirmã Ivan
Evseev (Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor …, ed. cit., p. 379.)

Plânsul ºi râsul cu valori rituale aveau valenþe magice, fie de naturã
apotropaicã, cu rol e propiþiere, în cazul riturilor  naºterii, cât ºi în cele
funebre; fie de naturã fertilizatoare, cu rol e propiþiere, în cazul riturilor
nupþiale. Aceste douã reacþii nu þin, aºadar, doar de latura tragicã sau de
latura comicã a unor acþiuni, ci ele au rolul de a media comunicarea între
douã planuri, faptul fiind evident în cadrul riturilor ce marcheazã
ciclurile vieþii. Plânsul ºi râsul sunt totodatã simboluri ale fricii ºi
nehotãrârii, dar, prin contrast, sunt ºi simboluri ale eliberãrii, ambele au
rolul de a stimula forþele vieþii, punându-l pe om sub ocrotirea  
beneficului. “Jelirea” din cadrul ceremonialului funerar are o funcþie pur
ritualã astãzi, în trecut însã ea având o funcþie magicã. În cadrul acestui
act ritual, existã o legãturã foarte strânsã între codurile verbale ºi cele
nonverbale. Credem cã rolul dominant în menþinerea funcþiei de bazã îl
au ºi astãzi gestul ºi mimica, dublate de ritm ºi sunet (strigãt). 
Gesturile performerului evolueazã într-un cod simbolic specific. Vom
putea identifica atât gesturi simbolice primare – actul jelirii (ocolirea
casei, oprirea la colþurile dinspre rãsãrit ale casei, ocolirea sicriului,
aplecarea spre pãmânt a bocitoarelor ºi apoi ridicarea mâinilor spre cer,
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Îi be apã din fântânã
Adusã de-o sãptãmânã
Þ-or aduce-o streinii
ªi-i be de þ-a trãbui
Plânji, mireasã, ºi sustinã
Doru’ maicii din inimã
Plângi, mireasã, lacrimi varsã,
Acum eºti la altã casã
Pãstã munþi înt-alte curþi
La pãrinþi necunoscuþi
Sã le zici mamã ºi tatã
Cum îi lega niciodatã
Tu, fatã, din doi pãrinþ’
Ce gândeºti de te mãriþi
Mãritatu’ nu-i noroc
Cã bãrbatu-i zdici de foc
Mãritatu’ nu-i tihnealã
Cã bãrbatu-i zdici de parã
Te-ai grãbit la mãritat,

Ca floarea la scuturat.
Te-ai grãbit la logodit, 
Ca floarea la veºtezât.
Mai ºtiu, miresucã, bine, 
Dupã trecutele zile
Floarea încã-i floare-odatã
Da tu nu-i fi altu fatã
C-amu ieste drum de þarã

Dupã nori îi senin, dupã dragoste suspin.

aplecarea peste cel mort) este el însuºi un gest simbolic primar, motivat,
deoarece  permite o comunicare directã între defunct ºi performerul 
ritualului, dar ºi între cele douã Lumi -, dar ºi gesturi secundare, precum
ruperea hainelor, tragerea de mânã, de cap a defunctului, care nu sunt
total motivate din perspectiva funcþionalitãþii actului. Ele au rolul de a
marca starea de dezechilibru, momentul de crizã,  urmând însã a fi 
anulat, prin revenirea la normalitate. Codul verbalizat, realizat prin
diminutive, imperative sau vocative evolueazã ºi el într-un cod simbolic
specific. Astfel, strigãtul, într-un plan simbolic primar, total motivat,  are
rolul de menþinere a unui dialog continuu între cei rãmaºi ºi cel plecat;
într-un plan simbolic secundar el este doar o exteriorizare a durerii. 
Aºadar, la nivelul planului simbolic primar, jelirea are valoarea unei
poezii de unificare; la nivelul planului simbolic secundar ea are valoarea
unei poezii de separare. Cele douã planuri nu se anuleazã reciproc, ci ele
interfereazã la nivelul sensului. Unificarea presupune mai întâi o separare
între planuri, doar ea fãcând posibilã reunificarea la un nivel superior de
comunicare. “Jelirea” sau “cântarea” mortului definesc foarte bine sensul
simbolic al plânsului ritual: el se defineºte astfel ca un act magic, ce nu
este un semn al durerii, decât într-un plan secundar,  fiind, în primul rând,
o formã de asigurare a “trecerii” sub semnul firescului Dincolo. Trebuie
sã avem în vedere faptul cã lacrimile erau percepute drept “monedã” de
schimb pentru plata “vãmilor sufletului”, de aceea  trebuia sã fie adunate
în nãframã sau în batistã; ele nu trebuia sã-l atingã pe defunct pentru cã
l-ar fi putut “arde” sau “îneca”. Lacrimile au rolul de a-l elibera pe
defunct, dar ºi pe cei rãmaºi. Pentru a demonstra încã o datã funcþia 
ritualã a plânsului vom aduce în discuþie faptul cã pe timpul priveghiului
era interzis a se plânge între asfinþitul ºi rãsãritul soarelui, el fiind înlocuit
de joc ºi râs. Aceeaºi funcþie o vom regãsi în cadrul riturilor de la naºtere,
unde se vorbeºte despre “obligaþia” copilului de a plânge la botez; ºi în
cazul ceremonialului nupþial, existã anumite secvenþe în care el devine
obligatoriu. Gesturile, mimica ce genereazã plânsul sunt dublate din nou
de strigãt (strigãturã) ºi, dacã în cazul ceremonialului funerar, funcþia 
primarã a acestora este de unificare; la nuntã sau la botez accentul se
mutã pe ideea de separare, unificarea trecând în  plan secundar.  
S-a spus mereu cã nunta este singurul ritual ce ne permite rãmânerea în
aceeaºi Lume albã; aceastã continuitate are  legile sale, trecerea de la o
stare la alta trebuind sã se facã fãrã rupturi, or, aceasta presupunea o
conºtientizare totalã a sensului gesturilor ºi acþiunilor presupuse de 
ritual. Plânsul ne apare aici ca o formã superioarã de conºtientizare a 
sensului ultim al ritualului, prin acceptare. Un rol foarte important îl are
aici lacrima: ea purificã mai întâi ºi abia apoi elibereazã.
În toate cele trei ritualuri plânsul este dublat de râs, funcþia valorificatã
aici este cea catharticã. Existã, cu siguranþã, diferenþe în modul de
realizare a acestei funcþii. În cazul naºterii ºi al înmormântãrii, râsul are
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Nu-i mai fi fatã fecioarã
Cã-i fi cu mnirele tãu
ªi la bine ºi la rãu
Cã mirele nu þî-î frate 
Sã gândeºti cã nu te-a bate
Nici soacrã-ta nu þî-î mamã
Sã gândeºti cã nu-l îndeamnã
Nici nu þ-a pune de cinã
ªi te-a mustra fãr’ de vinã
Mireasã, cununa ta
Sta-ua-n cui ºi-a rujina
De doru’ mãicuþî-ta.
Vini-u-ai, nu-i cuteza,
Strãinii nu te-or lãsa
Cã-i pune mâna pã cheie
ªi-i ieºi ca o scânteie.
ªi-i pune mâna pe zar
ªi-i ieºi ca un pojar
Dar te roagã înc-o datã
Cãtre dulcele tãu tatã
ªi cãtre iubita mamã
Ii zi ºi noapte s-o sculat
Pã braþe te-o legãnat
Þâþã ca sã taci þ-o dat
Acum ai hi de folos
Bunu Dumnezeu a-ntors
Soarele cãtã sfinþât
Acest mire te-a gãsât
Sã te ia dintr-a lor braþã
Sã hii a lui pã viaþã
Miresucã, hainã scurtã
La tine lumea sã uitã

Cine are pretin nãrod, ajunge din pod în glod.

rolul de a anula acþiunea posibilã a maleficului: am putea vorbi despre
râsul-mascã – prin interzicerea plânsului pe timpul nopþii, i se creeazã
defunctului impresia  cã este încã viu, lãsându-i timp “sã se obiºnuiascã”
cu noua sa stare. Râsul vine, deci, sã anuleze ideea de rupturã, pentru cã
ea ar conduce, inevitabil, la revenirile nefireºti sub forma moroiului.
Chiar dacã, prin moarte, se trece într-o altã Lume, trecerea trebuie sã fie
efectul unei acceptãri ºi din partea defunctului, nu doar din partea 
celorlalþi membri ai neamului. De asemenea, râsul din timpul pomenelor
are rolul de restabilire a echilibrului la nivelul comunitãþii, performerii
forþând chiar reintrarea în normalitate. ºi în cazul naºterii, râsul din 
timpul celor trei zile “ale Ursãtorilor”, dar ºi din timpul “ospãþului” au
rolul de a împiedica acþiunea maleficului, performerii încercând sã 
influenþeze într-o oarecare mãsurã destinul copilului. În ceremonialul
nupþial, acþiunea îmbracã alte nuanþe. Vom vorbi aici despre râsul 
satiric sau ironic, care chiar dacã pare a avea o funcþie de separare, are o
funcþie de unificare. Sunt puse faþã în faþã douã situaþii aflate în opoziþie,
“fetia”, cea lipsitã de griji, ºi “nevestia”, cea plinã de supãrãri. Ele nu se
anuleazã una pe alta, ci, împreunã, definesc statulul femeii în diferitele
momente ale devenirii sale; prin conºtientizarea acestor schimbãri,
mireasa va putea aparþine firesc noii stãri. Plânsul, fie cã-l situãm la
nivelul morþii, fie la cel al nunþii sau al naºterii, nu defineºte tragicul
unei situaþii, tot aºa cum râsul nu va defini comicul, ci, tocmai prin 
intermediul acestor manifestãri, tragicul ºi comicul sunt anulate, mai
întâi prin atenuare, ca mai apoi sã fie transformate în sublim. Plânsul ºi
râsul devin forme de participare
la limitã. Depãºirea normalã a
limitei, prin 
conºtientizare ºi acceptare, 
conduce la integrarea într-o nouã
stare, superioarã precedentei.
În toatã aceastã analizã a 
gesturilor fundamentale de la
nivelul riturilor de trecere am
observat cã, la nivelul 
mentalitãþii arhaice ºi
tradiþionale, se pune un accent
deosebit pe iniþiere, absenþa ei
conduce la anularea dreptului de
a depãºi o stare ºi de a accede
cãtre o alta. Riturile de iniþiere
sunt cele care reglementeazã
comportamentul umanului în
relaþia sa directã cu 
Universul. “Omul societãþilor
tradiþionale nu putea trãi decât într-un spaþiu deschis cãtre înalt, unde

Foto Felician Sãteanu, Cimitirul vesel, Sãpânþa
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Pleacã-te ºi mã sãrutã
Foaie verde de cireaºã
Dulce-i gura la mireasã
Iarã zâc, iarã mã-ntorc
Cum sã-ntoarce 
Frunza-n plop
Cãtre lunã, cãtre soare,
Cãtre cinstitu’ nãnaº mare:
-Spune-mi, nãnaº, bucuros
Dac-am închinat frumos
ªi-m’ întoarce osteneala
Drumu-i rãu ºi greu
Mã dor pticioarele rãu
ª-on pantof mni l-am stricat
Cât pã drum am alergat
Pân’ aicea v-am aflat
V-am aflat aci-ntr-un loc
Într-un ceas bun cu noroc.
Cu câte ºtim, 
Cu-atâtea ne folosâm
ªi plata nu plãtim nimic
Decât un pãhãrel cu vin
La mireasã sã-i închin.
Foaie verde cãrãjele
Horinca-i pã la podele,
Foaie verde cucuruz
Pãharu-i cu fundu-n sus.
Foaie verde bosâioc,
Sã aibã miroii noroc
Cizme negre, oi descãlþa
Poale albe, poale albe-oi 
sufulca, mãi
ªai, la, lai, la, la

Cugetul bun îi cea mai moale pernã.

ruptura de nivel era simbolic asiguratã ºi unde comunicarea cu Lumea
cealaltã, cu Lumea transcendentã, era posibilã prin mijlocirea 
ritualurilor” (Mircea Eliade, Sacrul ºi profanul, Humanitas, Bucureºti,
1995, p. 32.) Observãm  cã toate iniþierile presupun o moarte simbolicã:
scalda ritualã a copilului ºi a defunctului, renunþarea la nume în perioada
de pregãtire a nunþii, de cãtre mireasã. Prin moarte, indivizii sunt scoºi de
sub incidenþa timpului istoric, tocmai pentru a putea sã primeascã 
dreptul unui nou început. Aceastã renaºtere într-o nouã stare stãtea 
întotdeauna sub semnul sacralitãþii totale. Iniþierea nu era, deci, doar un
proces mai lung sau mai scurt de formare, de devenire, ci ea era 
perceputã ca o adevãratã experienþã magico-religioasã. De aici ºi  marea
atenþie ce se acorda tuturor gesturilor pe care le fãcea actantul principal,
dar ºi toþi ceilalþi participanþi la ritual sau ceremonial. Spre exemplu, apa
primei scalde sau apa mortului nu se arunca oriunde pentru cã pe ea, sau
cu ea, se puteau face diferite vrãji; mireasa mergea la cununie cu faþa
acoperitã pentru a fi feritã de acþiunea maleficului; mirii mergeau la
cununie doar spre rãsãrit; nici mirii, nici cei rãmaºi în viaþã în urma 
dispariþiei unui membru al familiei nu se întorceau acasã pe acelaºi drum
pe care se duseserã la cununie/îngropãciune etc.

Asist. univ. DELIA RÃCHIªAN
Univ. de Nord Baia Mare

Status incert ºi status dobândit (naºterea)

În societãþile de tip tradiþional, trecerea de la un status ontologic la altul
este marcatã de rituri, denumite de Arnold van Gennep  “Les rites de 
passage”. Naºterea, cãsãtoria, moartea fac obiectul unor rituri de iniþiere,
rituri esenþiale la nivelul comunitãþii tradiþionale. Riturile marcheazã
viaþa omului de la naºtere pânã la moarte. În opinia lui Arnold van
Gennep, orice rit de trecere presupune o diviziune tripartitã, stadii 

liminale: de separare, de prag, de agregare1. În termenii lui Mihai Pop,
tranziþia între stãri implicã trei etape: despãrþirea de vechea stare, trecerea

propriu-zisã, integrarea în noua stare2 .În folcloristica româneascã, 
riturilor de trecere le sunt consacrate denumiri, precum: obiceiurile vieþii

de familie / obiceiurile din ciclul vieþii / obiceiuri legate de momentele

importante din viaþa individului. Trecerea de la un status la altul nu

implicã doar o simplã tranziþie, ci ºi devenire, transformare, dobândirea


