
Rămâi gazdă sănătoasă 

C-ai făcut mândru prin

casă

La mulţi ani cu sănătate

Masa plină cu bucate

Rămâi gazdă veseloasă

Şî la anu mai voioasă.

Inf. Chindriş Aurica, 60
ani, Suciu de Sus

Strigături la verjel
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Fă-mă, Doamne, ce mi-i

fa

Pasăre să pot zbura 

Pă fereastră la mândra

Sa văd sara ce-a cina 

Dimineaţa ce-a prânzî

Dimineaţa cu cine a si

Inf. Lazăr Ileana, 62 ani,

Suciu de Jos

238

memoria ethnologica nr. 26 - 27 * ianuarie - iunie 2008 ( An VIII )

HANS GEHL

DELIA SUIOGAN: Forme de interacţiune între cult şi
popular. Editura ETHNOLOGICA, seria Cultura

tradiţională, Editura Universităţii de Nord,
Baia Mare, 2006, 178 p., ISBN: (10) 973-87953-2-X 

(şi –2-7; 96-3; 96-9)

Volumul de faţă este încadrat într-o Prefaţă scrisă de Ştefan Mariş,
un Argument (de fapt o a doua Prefaţă a autoarei, de la care provine
şi un capitol denumit În loc de încheiere, adică o primă  încheiere,
urmată de o Postfaţă de Carmen Dărăbuş. Atâtea ajutoare de pornire
surprind, căci lucrarea îşi reliefează caracterul deopotrivă
independent şi ştiinţific. De fapt ar fi fost suficientă o prefaţă a
autoarei – postfeţele se recomandă doar în cazul editării unei lucrări
străine.

Volumul Deliei Suiogan continuă prima ei carte Simbolica
riturilor de trecere. Din Argument rezultă scopul lucrării: Vrea să fie
un studiu interdisciplinar despre modul de circulaţie a simbolurilor
între culturi şi deschiderea interpretării spre mit, ritual, sărbătoare şi
credinţe. Prefaţa reţine ideea că toate formele culturii compun un lanţ
discursiv, iar cultura modernă îşi are izvoarele în mentalităţile
tradiţionale. Iată un argument pentru punerea în relaţii a spaţiilor
culturale moderne cu fondul arhaic, păstrat în zone de retragere, cum
ar fi Maramureşul.

Beneficiarii volumului vor fi toţi cei interesaţi de această
temă, dar şi studenţii de la Litere şi Studii culturale care sunt
confruntaţi aici – în mod cert – cu exigenţe deosebite. Un curs pentru
studenţi ar fi putut să prezinte diversitatea ideilor tratate într-o formă
mai accesibilă. Dar cartea se vrea, în primul rând, o publicaţie
preponderent ştiinţifică, urmărind descifrarea atât a trăsăturilor
specifice, dar şi universale ale culturii române.

Partea centrală a volumului este structurată în cinci părţi.
Prima e intitulată: Între preluare – prelucrare – invenţie. Poezia
populară / Poezia cultă, purtând cel mai accentuat caracter teoretic.
Pornind de la studiile consacrate ale lui Mircea Eliade, Gilbert
Durand, Paul Ricoeur, Jean Chevalier, Ivan Evseev, Ioan Petru
Culianu şi a altora, autoarea analizează formele de interacţiune între
cult şi popular, constatând, printre altele, că la nivelul gândirii de tip
tradiţional, se poate vorbi despre o logică simbolică, iar atâta timp cât
simbolurile vor rămâne vii şi sensurile vor reînvia, ne vom putea
apropia de trecutul, fără de care prezentul şi viitorul nu sunt posibile.
Deci din nou o referinţă la valoarea fondului arhaic, păstrat în
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Când începea jocul

feciorii, jucau Mânânţălul

şi strigau:

Sus, sus, sus că sus te-om

pune 

Numa să-ţi cumpărăm fune 

Fune-ai gata cumpărată 

Numa trebe acăţată

Inf. Filip Zamfira, 54 ani,

Suciu de Jos
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Haida, mândră-n sus pe

vale

O făcut mazărea floare

De gândeşti să ne iubim

Hai, mazărea s-o pledim

De gândeşti să ne lăsăm

Hai, mazărea s-o tăiem

Inf. Pop Petre, 76 ani,

Suciu de Sus
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civilizaţiile tradiţionale. Iar imaginarul popular, ca parte a tradiţiei,
este strâns legat de ideea identităţii de grup.

Prin simboluri descoperim identitatea, ele permit
comunicarea între omul individual şi cel universal; astfel viaţa poate
fi înţeleasă ca un fel de ceremonie, jucată ca un limbaj simbolic. Iar
simbolul reprezintă sinteza concretului cu imaginarul şi cu
abstractul. Toţi oamenii fiind fiinţe cosmice, e firesc să utilizeze
simboluri drept limbaj antropo-cosmic. Simbolismul magico-
religios ţine de producţia spontană a activităţii subconştiente şi
trans-conştiente a omului. Simbolurile trebuie citite ca scriitura
picturală a înţelepciunii omului tuturor timpurilor, concretizat în
marile simboluri tehnologice şi astro-biologice cum ar fi: soarele,
luna, copacul, cerealele, focul, amnarul, ţesătura, fierul sau oala.
Cele mai multe simboluri pornesc de la arhetipuri. Astfel, în
interpretarea unui ritual sau a unui text trebuie să se recurgă la
clasele de simboluri. Sistemele socio-culturale reprezintă
moştenirea colectivă care devine în timp logica culturală. Aceasta
cumulează diversele aspecte ale identităţii unei societăţi,
exteriorizate în canonul valorilor care uneşte o societate regională,
naţională şi supranaţională, de ex. europeană.

Gama largă de idei şi enunţuri e aplicată – în continuare –
la scriitori români interbelici. În această perioadă găsim arhetipuri,
simboluri şi scheme comune tradiţiei autohtone şi universale. Satul,
pădurea, arborele cosmic, muntele, apa, labirintul, animalele
constituie cadrul simbolic al ideilor poetice enunţate. De remarcat
că poeţii epocii interbelice (I. Pillat, L. Blaga, T. Arghezi, G.
Bacovia, A. Maniu, N. Crainic, I. Barbu, V. Voiculescu, D. Botez)
rămân integraţi în cultura citadină şi în modernismul epocii lor, dar
în acelaşi timp se ataşează tradiţionismului, prin întoarcere la
folclor. Majoritatea acestor poeţi au avut o copilărie în stil patriarhal
şi îşi caută un echilibru sufletesc într-o nouă artă poetică, în căutarea
unui mit misterios şi pierdut.

Astfel, Lucian Blaga conturează în opera s-a artistică şi în
cea filozofică imaginea unui sat fictiv, atemporal, cu rituri şi
elemente magice care împletesc cosmocentrismul cu miraculosul
de basm. Blaga năzuia spre necesitatea preluării folclorului şi spre
românizarea artei şi literaturii vremii sale. - Nichifor Crainic susţine
necesitatea ca prezentul să se raporteze la trecut, aceasta fiind
singura modalitate de păstrare a identităţii unui neam. Această idee
e cunoscută îndeobşte: Un popor care îşi uită propriile rădăcini, nu
va avea niciun viitor. – Vasile Voiculescu preia conştient elemente
folclorice sau mitologice. Pentru el pădurea este un simbol pentru
viaţa în veşnica devenire în sensul refacerii unităţii primordiale. În
poezia “Bivolii” se trece de la un tablou banal la o imagine
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Pasărea gândeşti că-i pui

Şti-o dracu de când îi

Pasărea gândeşti că-i

cioară

Şti-o dracu de când

zboară

Inf. Boga Reghina, 73 ani,

Libotin
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Mândra mea ş-a me Mărie

De-oi muri eu mai întâie

Mie popă nu-mi trebuie

Nu-m-o-n pic de ceteraş

Mândrele peste sălaş

Când or coasă sălaşu

Io le-oi face cu otiu

Când or coasă scândura

Io le-oi face cu geana.

Inf. Lazăr Ileana, 62 ani,

Suciu de Jos
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simbolică, a animalului sacru. Contemplaţia satului-spaţiu în raport cu
noaptea-timp semnifică refacerea echilibrului distrus prin
desacralizarea spaţiului şi a timpului. – Poetul Adrian Maniu creează
în “Altă privelişte” imaginea unui spaţiu-sentiment: cimitirul, văzut ca
loc sacru, vatră a strămoşilor. Cimitirul apare ca un simbol pentru o
poartă de comunicare între lumea de aici şi cea de dincolo, dar şi
pentru comunicarea între trecut şi prezent, devenind astfel un simbol
pentru definirea conceptului de totalitate. – Pentru filosoful culturii
Lucian Blaga poezia menţine comunicarea dintre lumi, realizând ideea
de intreg. Modelul lui Blaga a fost mereu folclorul. Preia din gândirea
omului arhaic şi tradiţional imaginea satului, mitul şi viziunea unităţii
spaţiului şi timpului. Noaptea este un timp al iniţierii, în care se poate
coborî în subconştient cu ajutorul imaginilor onirice. Astfel, noaptea
devine un început, fiind un timp al germinării. Somnul corespunde cu
o moarte temporară, care dă şansa, prin regresie, la recuperarea
istoriei, a trecutului mitic, sacral. Centrul spaţiului sacru e marcat prin
simbolurile: Satul, Muntele, Arborele Cosmic (bradul tânăr şi cel
bătrân), Coloana sau Peştera. – Pentru matematicianul Ion Barbu,
Copacul reprezintă un simbol arhetipal. Iniţierea absolută care oferă
posibilitatea cunoaşterii absolute, e definită prin moartea care face
posibilă regenerarea şi evoluţia ciclică a Cosmosului.

Poezia de ritual şi de ceremonial nu conservă doar elemente
de gândire magico-mitică, ci îşi dezvoltă un limbaj simbolic
semnificativ. Oricât s-ar deosebi între ele culturile lumii, ele valorifică
riturile şi miturile străvechi şi se inspiră din ele. Toate culturile au ca
element comun nevoia omului de a fi în consens cu ritmurile
universului, concretizate prin imagini arhetipale. Plugul, sapa şi
sămânţa, prezente în numeroase rituri şi obiceiuri, semnifică ciclul
repetabil care conduce la ideea prezentului etern, iar prin participarea
repetată la ciclul creaţiei putem participa chiar şi la creaţia originară.

Partea a doua se ocupă de: Forme de receptare. Mecanisme
ale înţelegerii. Mioriţa. Acest capitol aplicativ arată că manifestările
culturale populare vizează valorizarea imaginilor lumii, iar cele culte
urmăresc luarea lor în posesie. Diferă sentimentul naturii în poezia
populară şi în cea cultă, elementul comun rămâne însă recuperarea
miticului. În cazul baladei-colind “Mioriţa” se urmăreşte relaţia între
real şi mitic. Mesajul este transmis prin simboluri ca şi în majoritatea
poeziilor de ritual şi ceremonial. Este vorba în “Mioriţa” despre
acceptarea legii, nu doar despre acceptarea senină a morţii. Moartea
e depăşită printr-o existenţă ciclică. De remarcat şi înmormântarea
ritualică în spaţiul familial, chiar în centru (stână pe munte), cu obiecte
semnificative: fluierul (adesea şi trâmbita sau tilinca), apoi lancea,
toporul şi baltagul. Acţiunile ulterioare morţii simbolice – deşteptarea
şi nunta cosmică, simbolizează participarea ciobanului la un joc cu
reguli stabilite de Marele Tot, acţiuni care devin sacre.
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Măritaţi-vă bătrâne

Nu staţi tăte după mine

Dracu v-a lua pă tăte

Mie mi-s bugăte şăpte

Inf. Burzo Valerica, Suciu

de Sus

Strigături la Bobotează
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Hui Adin,

Mărita-m-oi în ais’timp

Dacă nu răspunde porcul:

Hui Adam,

Dapă-i pă-s amui un an

Inf. Inf. Lazăr Ileana, 62

ani, Suciu de Jos
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Partea a treia se referă la Meşterul Manole, tradiţie –
inovaţie – invenţie. Autoarea analizează felul preluării motivului
popular de creaţia cultă (Meşterul Manole de Lucian Blaga şi
Octavian Goga, Moartea unui artist de Horia Lovinescu,
Paracliserul de Marin Sorescu şi Meşterul de Adrian Maniu).
Balada include următoarele mituri: mitul fundamental, cosmogonic,
apoi mitul morţii, văzut ca marea trecere, mitul călătoriei,
cuprinzând mitul marelui drum şi călătoria spre centru. Mai apar
elemente ale spaţiului şi timpului mitic şi categoria personajelor
mitologice. Ca loc pentru construcţie servesc motive literare,
simbolizate ca: pustiul, codrul, o catedrală părăsită (centrul) etc. 

Personajul principal e meşterul (Creatorul care repetă un act
originar) sau femeia (privită ca sentiment – dragostea). Tragicul de
acţiune constă în jertfa dublă, acceptată fără ezitare şi, capabilă să
refacă ideea de Tot. În variantele populare apare un tragic convertit
în sublim, iar în textele culte un tragic anulat în sublim. Surparea
durează în baladă de la câteva zile până la trei ani, dar la Blaga şapte
şi la Lovinescu zece ani (cifrele trei, şapte şi zece fiind semne
arhetipale). Dacă Manole din baladă este în primul rând creator, în
textele culte se transformă în om-creator, cu trăiri interioare
puternice. Horia Lovinescu îmbină chiar motivul Meşterului
Manole cu acela al Mioriţei, cu sensul ei specific al morţii care poate
fi învinsă. Motivul este interpretat, iar inovaţia poate deveni chiar
invenţie. Numai clădind, moartea devine nemurire. Singur mitul
supravieţuieşte procesul de interpretare.

Partea a patra se referă la Formele de interferenţă între
imaginarul omului modern şi al omului tradiţional. Povestitul Prin
structurile sale interne povestitul reprezintă o acţiune comunicativă,
comunicarea narativă provenind din cea rituală. Se constată că în
prezent accentul povestitului s-a mutat de la basm şi poveşti spre
povestiri superstiţioase cu teme ca: Fata Pădurii, Ciufu şi Omu
Nopţii, Muma Pădurii, Vântoase, Calu de Miazănoapte etc. Unele
legende mitologice se îmbină cu cele etiologice, explicative, de ex.
legenda Cetăţii de Ardud, a Săpânţei etc. Mai târziu apar legendele
istorice. Snoavele (despre defecte ca prostia, lăcomia, răutatea)
conţin o satiră de moravuri, defectele fiind pedepsite. Literatura
orală prezintă numeroase informaţii: formele de reprezentare a
lumii, credinţele şi modelele de comportare. Membrii grupului pot
apela oricând la imaginile oferite în discursurile şi textele folclorice
pentru a transmite mesaje. Genurile literaturii orale reprezintă o
formulare într-un cod propriu a unor fonduri culturale, şi prin
extensie, chiar al existenţei umane. Organizarea simbolică a
spaţiului, timpului şi a reprezentărilor corpului sunt privite drept
forme ale unei reprezentări culturale a lumii.
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Hui Godan,

Mărita-m-oi în aista an

Dacă grohotea porcul

trăgeai nădejde că te vei

mărita

Hui Atim,

Mărita-m-oi io iestimp

Inf. Boga Reghina, 73 ani,

Libotin

Satiră la Bobotează:

Slănina cu cântec
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De Ajun umblând cu popa

Un biet cantor dintru-un

sat

La un om  în pod zăreşte

Porcul pus la afumat.
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Comunicarea are două funcţii dominante: cea integratoare şi
cea interpretativă. Simbolul i-a permis omului să ajungă la un nivel
profund de cunoaştere. Considerând că orientarea spaţio-temporală
este un act fundamental de cunoaştere, s-a apelat din cele mai vechi
tinmpuri la simboluri care să ofere omului acces la lumea imediată
dar şi la cea dincolo de limita vizibilului. Simbolurile de bază în
această orientare ar fi stâlpul, crucea, cercul, dar şi casa, palatul sau
pădurea, toate purtând sensul de bază: Cosmosul. Gândirea religioasă
presupune trăirea Cosmosului ca totalitate. Povestitul are o funcţie
artistică, dar şi una formativă şi alta integrativă. Formarea şi integrarea
presupun redes coperirea şi refacerea în continuu a unei stări de
echilibru. Iar jocul este partea unui sistem care repetă cosmogonia,
făcând parte din multiplele scenarii ale iniţierii.

Din basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără moarte
rezultă funcţiunile povestitului. Acest basm contravine tiparului
obişnuit, nu se termină cu nunta ci cu o altă etapă a vieţii. Perechea
împărătească îşi doreşte un urmaş. Întâmplările după naşterea şi
creşterea miraculoasă a copilului ţin de iniţierea părinţilor. Eroul intră
în pustiul labirintic, apucând o cale complexă spre răsărit, fiind
răsplătit cu zâna frumoasă, Ileana Cosânzeana. Cele două etape ale
călătoriei eroului sunt drumuri iniţiatice, calea dintre naştere şi
moarte, deci drumul vieţii însăşi. Iniţiatul are dreptul de a se întoarce
acasă.

Cel de-al cincilea şi ultimul capitol: Ipostaze ale Fiinţării –
între tradiţie şi modernitate, compară ipostaza omului tradiţional cu
cea a omului modern. Omul tuturor timpurilor şi-a dat seama că lumea
depăşeşte limitele vizibile, încercând să afle ce e dincolo de orizont.
Printr-un transfer simbolic s-a realizat comunicarea omului cu
propriul său grup, dar şi cu Cosmosul. Ipostazele devenirii omului au
fost homo socius, ludens, religiosus, iar homo symbolicus rezultă din
homo legens. Raportul omului faţă de sărbători şi marile ceremonii
diferă omul tradiţional de cel modern. Omul arhaic şi cel tradiţional
sunt mai strâns legaţi de univers decât omul modern. Pentru omul
arhaic universul este un vast sistem de semne care trebuie descoperit
şi decodat. Iar omul tradiţional îşi găseşte salvarea în mit prin care se
reinstaurează ordinea impusă de o putere spirituală, Divinitatea. 

Oamenii comunică cu transcendentul în totalitatea lor, prin
sărbători. Prin ele omul primeşte puteri creatoare. În acest timp
participă la jocul ritualic şi sacru, trăind într-o lume a echilibrului
total. Jucarea rolului impune trecerea limitei, simbolizată de prag şi
de poartă în ceremonialul nupţial. Poarta e constituită din trei stâlpi
paraleli care simbolizează abundenţa, iar ornamentarea ei concen -
trează energia sacră care opreşte răul. Astfel poarta devine o cheie a
medierii dintre lumi. Pragul casei marchează trecerea din planul
profan în cel sacru. O altă limită e hotarul satului unde se practică, de



Uit’ce porc părinte dragă

Ia te uită, dumneata

Şi costiţă afumată

Cum le-om binecuvânta

Ba să-ţi vezi de treabă în

fine

Popa cantorului zice

Că te bate ca pe tine

Gospodarul cel de-aice

Vezi de treabă zice popa

Cantorul colo şi el

De ruşine-ncheie vorba

Şi gîndeşte-n acest fel

După ce termin cu popa

Şi eu crucea de umblat

Binişor mă-ntorc aicea

Omul când va fi culcat

Intru-n tindă

Urc pe scară

La slănină-n pod mă sui

Tai slănină, iau costiţă

Şi la traistă eu le pui

Şi ca omul să nu creadă

Că din pod slănina-i fură

Am să cat umblând

pe-acolo

Să vorbesc ca din Scriptură
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Rusalii, rituri periodice de fertilitate. 
Limita spaţială este strâns legată de temporalitatea, marcată

printr-un dinamism permanent până la moarte, prin care omul
pătrunde într-o altă dimensiune existenţială. Structura labirintică a
drumurilor conduce călătorul în mod circular spre centru.
Obiceiurile însoţesc toată viaţa omului. Sis temul obiceiurilor se
axează pe o scară de valori bine stabilită. Experienţa vieţii este
privită ca o călătorie printr-un labirint, iar moartea este reprezentată
ca o lungă călătorie către lumina clară şi viaţa cea adevărată. 

Prin riturile legate de naştere, nuntă şi moarte, dar şi prin
riturile legate de munca câmpului şi de trecerea printre anotimpuri,
individul se integrează în colectivitatea umană, dar se află şi în
tangenţă cu Cosmosul. Aceasta e esenţa riturilor de trecere. Dansul
magico-ritualic era o reprezentare simbolică a unor acţiuni. Chiar
dacă mişcarea ritmică, pentru omul modern a devenit un fel de
petrecere zgomotoasă, dansul popular românesc mai domină încă
viaţa individului şi a colectivităţii. Jocul încheie o acţiune şi
deschide alta. Logica gândirii tradiţionale  are o mare putere
asociativă şi inductivă. Astfel căsătoria, locuirea, sărbătoarea şi
dansul sunt plasate în matricea vieţii universale. Prin sărbătoare
individul îşi demonstrează apartenenţa la etnia şi regiunea sa, chiar
dacă şi-a schimbat domiciliul în cadrul mobilităţii specifice epocii
moderne.


