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Cuvinte cheie: ritual, ceremonial, rituri de trecere, separare, agregare, prag, naştere,
nuntă, înmormântare, nunta mortului
Lucrarea Ritualurile de familie în Maramureş propune o incursiune în ritualurile
tradiţionale legate de naştere, căsătorie şi moarte din Maramureşul istoric, reevaluând, din
perspectiva modernităţii, riturile şi ritualurile, cu accent pe rezistenţa şi importanţa lor în
cotidian, pentru a demonstra că, în Maramureşul secolului XXI, ritualurile de familie aparţin
actualităţii.
Omul societăţii moderne, la fel ca omul societăţii tradiţionale, caută să se raporteze la
univers ca parte a acestuia, iar manifestările rituale sunt cele care mediază, la fel cum au
făcut-o de-a lungul timpului, această relaţie.
Lucrarea este structurată în patru capitole, cărora li se adaugă un corpus de texte.
Ritualurile legate de momentele importante din viaţa omului sunt manifestări complexe,
analiza acestora impunând atât studierea ritualului, cât şi a formulelor ritual-ceremoniale.
Capitolul I, intitulat Marcarea existenţei prin rit şi ritual, este compus din trei
subcapitole, care abordează, din punct de vedere teoretic, problematica riturilor, în special a
riturilor de trecere: Rit şi ritual în secolul XXI?, Existenţa umană şi riturile de trecere,
Interesul pentru obiceiurile legate de viaţa omului în Maramureş.
Primul subcapitol aduce în lumină deosebita capacitate de rezistenţă, dar în acelaşi
timp de remodelare de care ritul şi ritualul dispun, arătând că acestea reuşesc să răspundă, şi
într-o lume dominată de tehnică, nevoii de semnificare ce l-a caracterizat pe om de-a lungul
timpului. Provocările modernităţii produc evidente mutaţii funcţionale în întregul sistem
cultural, utilitatea ritului se atenuează, însă atenuarea nu este echivalentă cu dispariţia. Chiar
dacă în prezent primează funcţia estetică şi de amuzament, nici funcţia utilitară nu este anulată.
Ritualul este cel ce stă la baza ceremonialului, asigurându-i substratul şi potenţându-l.
Cel de-al doilea subcapitol se axează pe riturile de trecere, care au marcat şi continuă
să marcheze existenţa umană. Fiecare dintre cele trei momente importante: naştere, căsătorie şi
moarte, presupune o trecere, o separare de vechea stare, pentru a se integra, în urma unei
perioade de prag (ce poate funcţiona şi ca proces de iniţiere), într-o nouă condiţie, o nouă
lume. Toate aceste momente ce evidenţiază, în acelaşi timp, ruptura şi continuitatea, sunt
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marcate de rituri de trecere, care, potrivit teoriei lui Arnold Van Gennep, se împart în trei
categorii majore: rituri preliminare (de separare de lumea anterioară), rituri liminare (de prag)
şi rituri postliminare (de agregare la o nouă lume). Acţiunea lor se îndreaptă spre două planuri:
în primul rând au în vedere apărarea individului şi marcarea trecerii lui într-o altă stare, iar în
al doilea rând, acţiunea se răsfrânge asupra socialului, a comunităţii, care este automat marcată
de schimbarea suferită de individ.
Fiecare trecere este, de fapt, o schimbare, iar naşterea şi moartea sunt cele care
comportă schimbări radicale. Naşterea şi moartea nu se supun raţiunilor sociale, modernitatea,
cu tot ce înseamnă dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, nu poate transforma viaţa într-un proces
reversibil nici nu poate împiedica, pe premise normale, continuitatea vieţii. De vreme ce viaţa
îşi urmează cursul, de la originile culturii până în prezent, credinţele în legătură cu aceasta se
perpetuează, ajungând, în forme adaptate realităţii, în prezent.
Pentru o analiză a ritualurilor de familie din Maramureş, aşa cum sunt ele în prezent, se
impune, în primul rând, marcarea interesului pentru cercetarea practicilor rituale de familie din
această zonă, încă de la primele dovezi scrise cunoscute, subiect abordat în cel de-al treilea
subcapitol. În acest sens, ne-au fost referinţă trei lucrări. Prima este Folcloristica
Maramureşului, unul dintre studiile de căpătâi pe care Dumitru Pop le-a lăsat viitorilor
cercetători. Maramureş, ţară veche – Antologie de folclor de pe Cursul Superior al Tisei
(1672-1908), alcătuită de Dumitru Iuga, este o altă lucrare ce ne pune la dispoziţie ceea ce se
cunoştea din folclorul maramureşean până în anul 1908. Cea de-a treia lucrare, Istoria
folcloristicii maramureşene. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului maramureşean,
realizată de Dorin Ştef, ne-a permis completarea şi aducerea în prezent a informaţiilor.
În structurarea lucrării, am considerat oportună alocarea unui capitol de sine stătător
fiecăruia dintre momentele importante ale vieţii. Capitolul 2, intitulat Naşterea – de la
preexistenţă la existenţă, prezintă practici rituale legate de graviditate şi perioada prenatală, de
naştere şi perioada postnatală, evidenţiind, în acelaşi timp, importanţa moaşei şi naşei, ca
mediatori între lumi, dar şi substratul ritualic al jocurilor copilăriei.
În timpul gravidităţii, femeia este supusă anumitor restricţii, pentru a nu fi afectat
copilul. De fapt, toate acestea sunt rituri negative, care împiedică maleficul. Se crede şi acum
în Maramureş că viitoarea mamă nu trebuie să vadă oameni cu handicap, iar dacă intră în
contact cu aceştia, să „îşi aducă aminte să zică Doamne feri”!, pentru ca noul-născut să nu
5

moştenească din deficienţele acestora. Nu trebuie să poarte nimic în buzunare pe burtă, pentru
că, altfel, copilul se va naşte cu pete.
Referitor la naştere, s-a demonstrat existenţa numeroaselor practici rituale. Marcând
trecerea de la preexistenţă la existenţă, de la necunoscut la cunoscut, în cadrul ritualurilor ce
au legătură cu naşterea pot fi distinse: rituri de anticipaţie, rituri de separaţie, rituri ce
marchează naşterea propriu-zisă şi rituri de integrare. Astfel, desfacerea brâului sau a
cordonului şi nasturilor femeii care urmează să nască este o practică ce intră în categoria
riturilor de anticipaţie, tăierea cordonului ombilical, baia ritualică, practici legate de încetarea
alăptării copilului, sunt rituri de separare de vechea stare.
Acestei etape îi sunt caracteristice şi practici de apărare. Unele dintre acestea se aplică
chiar în momentul naşterii: familia nu are voie să dea nimănui nimic din casă, pentru a nu da
norocul copilului, nimeni nu poate să treacă peste el, pentru a nu rămâne mic. Noul născut este
supravegheat continuu, pentru a nu fi schimbat de duhurile rele sau de Fata Pădurii, pentru a
nu se îmbolnăvi sau a i se lua somnul. În acest sens, în leagăn i se pune tămâie, sare, usturoi şi
i se leagă la mână un fir de aţă roşie, în special pentru a-l apăra de deochi. Dacă este absolut
necesar ca micuţul să fie lăsat pentru câteva momente singur, i se pune lângă leagăn/pat o
mătură, pentru a păcăli forţele rele. Înlăturarea definitivă a răului este posibilă prin rituri de
transfer (vânzarea simbolică – trecerea peste fereastră, trecerea prin hat, descântecele de
deochi).
Botezul şi ritul de denominaţie au rolul de a-l integra pe copil în lume şi în comunitate.
Practicile rituale legate de botezul copilului fac parte din riturile de integrare. Integrarea
copilului în lumea creştină, dar, în acelaşi timp, recunoaşterea lui ca individ prin intermediul
botezului şi al denominării, sunt aspecte definitorii ale întregii existenţe pământeşti a
individului. Însă până ca integrarea să poată avea loc, riturile din cadrul botezului sunt şi rituri
de purificare, prin apă sfinţită, atât de păcatul originar, cât şi de necurăţia naşterii. După botez
are loc botejunea, o mică petrecere ce simbolizează acceptarea de către familie a noului
membru.
Chiar dacă nu mai există în satele cercetate moaşe empirice, moaşa rămâne, la fel ca
naşa, actant important în desfăşurarea ritualurilor din cadrul obiceiurilor legate de naştere, de
ele depinzând o serie de secvenţe rituale. Se poate observa că mama, din punct de vedere
ritual, nu are un rol important pentru copil în perioada de după naştere, acest rol fiind
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îndeplinit de moaşă şi, ulterior, de naşă, acestea având atribuţii de mediator între copil şi lume.
Abia după ce îşi va răscumpăra, ritual, copilul de la naşă, de mamă va depinde, pe toată
perioada copilăriei, formarea acestuia ca individ şi ca membru al familiei, neamului şi
societăţii săteşti.
Cel de-al treilea capitol, Nunta – ritual şi ceremonial, se referă la următoarea etapă
marcantă a vieţii oricărui individ, căsătoria, ce poate fi văzută ca ritualul fundamental de
întemeiere a unei familii, întemeiere ce este posibilă doar prin intermediul unor acţiuni rituale,
prin folosirea unor obiecte cu funcţie simbolică. Nunta presupune următoarele secvenţe
ceremoniale: peţitul, credinţa şi nunta propriu-zisă.
Chiar dacă ceremonialul şi, uneori, spectacularul, par să fie mai pregnante, în esenţă, în
spatele lor, potenţându-le, se află riturile. Rituri de separare de vechea stare se descifrează în
jocul steagului, seara de cunună. Steagul de nuntă este simbolul virilităţii, iar cununa, simbol
al fecioriei şi purităţii. Seara dinaintea nunţii, ce stă sub semnul acestor obiecte rituale,
marchează despărţirea mirelui de ceata de feciori şi a miresei de grupul fete, dar şi de familie,
începerea drumului spre închegarea unei noi familii, compusă din cei doi tineri şi, în acelaşi
timp, integrarea în comunitatea oamenilor căsătoriţi. Atât jocul steagului, cât şi jocul cununii,
introduc sexualitatea ca element caracteristic căsătoriei; cele două momente rituale se
desfăşoară noaptea, timp asociat relaţiilor sexuale.
Iertăciunile mirilor (iertarea şi binecuvântarea cerută părinţilor) fac parte din aceeaşi
categorie a riturilor de separare. Rostirea se face printr-un gest sincretic de închinare cu sticla
cu „horincă”. Mirii au pregătite, special pentru acest moment, câte două sticle de ½ litri de
„horincă îndulcită”, „înstruţate cu pospan” şi aţă roşie; simbolurile ce se ascund dincolo de
acestea sunt: viaţa frumoasă, îndelungată şi plină de dragoste.
În componenţa ceremonialului de nuntă se regăsesc, cu o deosebită încărcătură
simbolică, riturile de fertilitate: aruncarea cu boabe de grâu peste miri (strigatul la blidul
grâu), colacul miresei. Strigatul la blidu’ cu grâu este o secvenţă cu profunde implicaţii
augurale, ce se păstrează şi la nunţile actuale, grâul fiind simbolul fertilităţii şi al abundenţei.
Colacul miresei, simbol al fertilităţii şi rodniciei, este nelipsit din ritualul nunţii. Este simbolul
Soarelui, stabilind, prin aceste atribute simbolice pe care le presupune, legătura dintre cer şi
pământ.
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Un alt gest menit să asigure fertilitatea este cel al strigatului la găină. Se ştie că, din
cele mai vechi timpuri, găina a fost asociată principiului feminin, în ceremonialul nunţii găina
astfel împodobită devenind o imagine a miresei. „Dansul” găinii pune în prim plan
transformarea relaţiilor sexuale, consumarea găinii reprezentând consumarea, în plan simbolic,
a actului sexual. Momentul, la fel ca toate secvenţele importante din ceremonialul nunţii, este
însoţit de formule ritual-ceremoniale. Ele cuprind o serie întreagă de „prescripţii”, de sfaturi,
ceea ce scoate în relief caracterul lor integrator. De asemenea, aceste spuneri rituale sub formă
de strigături au rolul de a îndepărta orice spirit necurat ce ar putea interveni între tinerii
căsătoriţi.
Şi riturile de schimb îşi găsesc locul, atât în ceremonialul nunţii tradiţionale, cât şi în
prezent, când schimbul de daruri a luat forma schimbului inelelor de cununie, dar şi al florilor:
buchetul miresei – floarea din pieptul mirelui. Înlocuirea miresei, strigăturile, secvenţe care
sporesc atmosfera de destindere, sunt, de fapt, rituri apotropaice, al căror scop este păcălirea
şi alungarea duhurilor necurate. Ospăţul, zestrea, darurile, toate aceste aspecte care par să dea
seama asupra stării materiale a familiilor, compensează, din punct de vedere ritual, pierderea
suferită prin plecarea unui membru, care îşi formează propriul nucleu familial.
Odată cu ritualul de îmbălţuire (schimbarea cununii de pe cap cu năframa), mireasa
trece în noua stare, cea a nevestelor. Se observă înlocuirea portului de fată cu cel de femeie
măritată (fetele purtau capul descoperit, părul împletit în cozi prinse cu panglică, pe când
năframa era semnul distinctiv al femeilor căsătorite). Şi în acest context apare acea credinţă
referitoare la cea de-a „treia încercare”; astfel, mireasa va arunca de două ori năframa înapoi
feciorilor, nepermiţând ca aceasta să-i fie legată, pentru ca abia la cea de-a treia încercare să
facă posibilă aşezarea ei de către naşă. Momentul este marcat de strigături adresate de către
stegar, naşă şi feciori viitoarei neveste, implicând formule care evidenţiază adevărata trecere la
noua stare, cea de femeie căsătorită, prin schimbarea unui obiect vestimentar cu altul.
Chiar dacă ritualul de nuntă se manifestă unitar, există o serie de diferenţieri, chiar în
cadrul aceleiaşi zone etnografico-folclorice. Aşa se face că, în Budeşti, integrarea definitivă a
tinerilor în noua stare, aceea a oamenilor căsătoriţi, se produce abia la o săptămână după nuntă.
Sâmbătă seara, naşa „îi punea împletiturile” tinerei, adică îi prindea părul într-o coroniţă
împletită, pe cap, din acel moment ea nu mai avea voie să poarte părul în cozi, simbol al
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„fetiei!. În prima duminică, tânărul soţ mai mergea la joc cu „clopu-n zgărzi”, simbol al
fecioriei, pentru ca abia apoi zgărzile şi struţul din clop să fie înlăturate definitiv.
În zona Vişeului este cunoscută o practică rituală în legătură cu ultimul copil (dacă era
fecior) care se căsătorea. Mama mirelui era jucată pe bani şi era răscumpărată, cu cea mai
mare sumă, de către tatăl mirelui. Urma „îmbălţuirea” ei, însă cu o năframă neagră, de babă,
conform credinţei că, odată văzându-şi copiii „aşezaţi la casele lor”, şi-a îndeplinit misiunea.
Riturile de agregare întâlnite în ceremonialul nunţii pot avea atât importanţă
individuală, cât şi colectivă. Riturile de unire propriu-zisă sunt schimbul de inele, de daruri,
dar şi oferirea de băutură sau mâncare celuilalt (ex: prima îmbucătură din tortul miresei îi este
servită mirelui de mireasă şi invers). De importanţă colectivă este ritul mesei în comun, la care
participanţii vin atât din partea mirelui cât şi din partea miresei. Ospăţul, prin participarea
simbolică a întregii comunităţi, demonstrează acceptarea de către aceasta a noilor săi membrii;
marchează, la fel ca năşirea şi încuscritul, integrarea socială, mirii nefiind doar parte a familiei
şi neamului, ci şi a comunităţii din care fac parte.
Deşi în timp au apărut modificări de conţinut în ceremonialul nunţii, accentuându-se
funcţia ceremonial-spectaculară în detrimentul celei rituale, semnificaţia sa fundamentală se
păstrează.
Experienţa ultimă a fiecărui om constituie subiectul capitolului 4, Moartea – punte
între lumea terestră şi „Ceia lume”. Scenariul funebru şi-a păstrat cea mai arhaică structură,
din toate riturile de trecere. Moartea încheie existenţa terestră a omului, dar nu şi pe cea
spirituală, de aceea este însoţită atât de rituri de separare (a decedatului de lumea terestră, cât
şi a celor vii de acesta), dar şi de pregătire a celui trecut în nefiinţă pentru a se integra în
comunitatea strămoşilor.
Pragul, uşa, poarta, cu valenţele lor sacral-simbolice, apar şi în riturile de
înmormântare, cu roluri certe de puncte spaţiale de separare a mortului de comunitate. După ce
„se trece pragul” cu mortul, uşa se închide în urma lui, pentru ca acesta „să nu se întoarcă” sau
să „ia cu el” şi alţi membri ai familiei. Acest gest al închiderii uşii este explicat şi de credinţa
că sufletul rămâne, până la scoaterea trupului din casă, în „blana de la uşă”; în momentul
scoaterii sicriului, va ieşi şi sufletul, uşa fiind închisă în urma lui.
Scalda rituală este primul pas în vederea pregătirii mortului pentru marea trecere.
Având de întreprins o călătorie, trebuie să aibă toate cele de trebuinţă pentru a i se asigura un
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drum şi o primire favorabilă; este motivul pentru care, uneori, i se pun bănuţi în mână, un
colac, iar în trecut, alături de colac se puneau şi obiecte specifice meseriei pe care defunctul a
avut-o. Cea mai importantă practică ce pregăteşte mortul pentru intrarea în „Ceia lume” este
priveghiul, veghea rituală a mortului de către familie şi comunitate; casa se transformă
dintr-un univers închis, al familiei, într-un univers deschis. În acest context, marcarea
perioadei de limită este accentuată printr-o stare de exces, creată prin împletirea dintre plâns,
manifestare a durerii pierderii celui drag, şi râsul provocat de jocurile de priveghi.
Plângerea, bocirea mortului de către familie, este considerată a fi nu doar manifestare a
tristeţii, ci şi o practică impusă de comunitate şi se încadrează în categoria riturilor piaculare,
ce se regăsesc pe toată perioada celor trei zile cât mortul rămâne în casă, dar şi în ceremonialul
înmormântării propriu-zise şi în perioada de doliu. Bocetele şi ţipetele celor apropiaţi conţin
îndemnuri pentru cel decedat de a nu-şi părăsi familia, de a se ridica să-i vadă pe toţi cei
adunaţi, dar, pe de altă parte, trebuie observat faptul că toate practicile performate au drept
scop împiedicarea defunctului de a mai reveni în lumea celor vii. Prima atitudine are ca
motivaţie durerea resimţită de familie pentru pierderea unui membru, pe când cea de-a doua
exprimă teama ancestrală de întoarcere a celui decedat.
Un rol important îl au riturile apotropaice, menite să protejeze comunitatea de
revenirea mortului sub formă de strigoi, dar şi cele menite să apere mortul de piedicile ce pot
apărea în călătoria lui. Dacă mortul este cu gura deschisă, este legat cu o bucată de pânză pe
sub bărbie, existând credinţa că, altfel, va chema şi alte suflete cu el. Cei rămaşi în viaţă,
pentru a nu li se arăta mortul, îl scutură de degetul mic, zicând: „nu mă tem de tine”! Apoi taie
o şuviţă din părul acestuia, o ard şi „se afumă” toţi cei se tem. Mortul nu trebuie să stea fără
lumânare, nici singur în casă, pentru a nu se apropia duhurile rele de el. În timpul
înmormântării, persoanele care ţin lumânările şi praporii au câte o năframă prinsă pe mâna
stângă. Aceste năframe, dar şi prosoapele şi batistele care se împart celor care duc mortul şi
copiilor, au rol de pod sau punte; scopul lor ritual este acela de a uşura trecerea sufletului prin
vămile văzduhului.
Lumânările, simbol al luminii, au un rol deosebit de important în ritualurile de
înmormântare. De asemenea, apa şi colacul dobândesc puternice valenţe rituale. Apa de la
capul mortului este considerată a avea puteri magice, de aceea este deseori folosită pentru
vrăji. Apa este folosită cu caracter divinatoriu şi poate avea în acelaşi timp valenţe pozitive şi
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negative. De exemplu, în relaţie cu ceilalţi membri ai comunităţii, apa de pe mort este impură,
însă este curată, pusă în legătură cu ideea de fertilitate, putând fi aruncată la rădăcina unui pom
fructifer. Pe lângă importanţa apei, trebuie remarcată şi simbolistica pe care o are colacul.
Acesta stabileşte legătura dintre cei vii şi cei morţi, dintre cer şi pământ.
Cele mai puternice se dovedesc a fi riturile postliminale, ce au ca scop integrarea celui
decedat în lumea morţilor. La sfârşitul acestei perioade, cei vii se reintegrează, purificaţi, în
comunitatea din care fac parte, iar sufletul mortului se integrează în comunitatea strămoşilor.
De acum, comunicarea directă dintre cele două lumi nu mai este posibilă, ea fiind mediată prin
dezlegări, pomeni.
Atât timp cât ritualurile privesc defunctul (ritualurile din perioada de separare şi din
cea liminală), ele au drept scop „îndepărtarea” firească a acestuia de cei vii. După încheierea
perioadei liminale, când mortul s-a integrat în comunitatea strămoşilor şi este pomenit
împreună cu aceştia, la anumite ocazii (la moşi), practicile de pomenire postliminale capătă alt
caracter.
Sinucigaşii nu beneficiază de acelaşi ritual al înmormântării cu persoanele care mor de
moarte naturală, nu sunt îngropaţi la un loc cu aceştia, nu li se pune cruce la mormânt, nu le
este pomenit numele nici la propria înmormântare, nici la dezlegări, ei fiind excluşi şi
excluzându-se prin gestul lor din comunitatea strămoşilor.
Cercetarea întreprinsă a permis descoperirea unor legături vii, actuale, între cele trei
momente care marchează viaţa omului. În satele în care ritualurile de familie au fost supuse
analizei, în cadrul fiecărui ritual se regăsesc gesturi rituale cu impact sau influenţă asupra
celorlalte. Astfel, unele semne de la naştere prevestesc reuşita în căsnicie a viitorului adult
(dacă micuţul are două ‘învârtecuşuri’ în păr, se va căsători de două ori), după cum unele
gesturi rituale din cadrul nunţii au importante semnificaţii pentru naştere (când merge la
biserică, mireasa pune pe uşă atâtea degete câţi copii vrea să aibă; la masă îşi ţine sub şezut
atâtea degete câţi ani nu vrea să devină mamă). Şi unele practici din perioada înmormântării se
referă la căsătorie. Astfel, dacă persoana care rămâne văduvă vrea să se recăsătorească, va
trece pe deasupra mormântului, după ce a fost aşezat sicriul, înainte de a fi acoperit cu pământ.
Se cunosc şi modalităţi de „legare a cununiilor”, adică de împiedicare a unei persoane să se
căsătorească, prin punerea unui obiect ce îi aparţine, în sicriu, cu mortul.
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Legătura dintre moarte şi nuntă atinge punctul de maximă intensitate în cazul
înmormântării tinerilor necăsătoriţi. Dacă naşterea şi moartea sunt procese inevitabile,
căsătoria poate fi împiedicată de moarte. Astfel, tânărul, neputând să-şi împlinească toate
îndatoririle pe această viaţă, nu se poate integra în comunitatea morţilor.
Etapele sunt aceleaşi ca ale unei înmormântări obişnuite, însă încărcătura simbolică şi
ritualică este dublă: înmormântarea şi nunta se împletesc şi se întrepătrund pentru a asigura
integrarea celui decedat în „Ceia lume”. Tinerii decedaţi sunt îmbrăcaţi în costume specifice
nunţii; mireasa poartă cunună, dar panglici negre în cozi, mirele are struţ, dar panglicile din
pieptul lui sunt tot negre. Dacă moare o fată, prietenul acesteia va sta la capul ei, îmbrăcat ca
un mire, iar dacă moare băiatul, aleasa lui îi va fi mireasă. Elemente preluate din ritualul nunţii
sunt druştele, stegarul, ceteraşii, care intonează cântece de jale şi călăreţii. Călăreţii îşi
împodobesc caii la fel ca în cazul unei nunţi, însă „năfrămile” de pe ei sunt negre, de doliu.
Cât timp preotul face parastasul, mirele (mireasa) stau la capul mortului, plângând. După
scoaterea mortului din casă, mireasa stă lângă sicriu între doi feciori (mirele între două fete), la
fel ca în cadrul ceremonialului nunţii, când mirele stă între ”surorile” sale, iar mireasa între
”fraţi”.
Moartea, văzută ca început al vieţii veşnice, nu-şi poate îndeplini funcţia dacă nu a avut
loc nunta, momentul de împlinire a vieţii pe pământ. De aceea, familia tânărului decedat
recurge la toate practicile legate de nuntă, care ar fi decurs din firescul vieţii, pentru a permite
sufletului tânărului integrarea în lumea de dincolo.
Dată fiind importanţa poeziei rituale în contextul general al ritualurilor de familie,
formulele rituale rostite sau cântate dând forţă actului şi substanţă sacră gestului, în sine, i-am
alocat acesteia un spaţiu special, alcătuind, din materiale de teren, înregistrate în timpul
performării actului ritual şi transcrise sau obţinute de la actanţi, un corpus de texte, însumând
peste 4500 de versuri, neluând în calcul versurile din cuprinsul lucrării. Relevante sunt trei
colecţii de texte rituale ce se regăsesc în corpusul ce completează prezenta lucrare. Acestea
ne-au fost puse la dispoziţie chiar de către interlocutorii noştri şi apar pentru prima dată într-o
cercetare. În legătură cu poezia ritualurilor de nuntă prezentăm colecţia de strigături a
ţipuritoarei Ileana Negrea din Petrova, iar pentru obiceiurile de înmormântare, colecţia de
verşuri a diacului Paşcu Ion Terentea, dar şi colecţia diacului Ştefan Cozma. Cu aceşti doi
dieci am realizat şi interviuri, ce ne-au permis o mai bună cunoaştere a ritualurilor din punct de
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vedere al gândirii religioase. De asemenea, un text important, ce se află în fruntea corpusului
de texte, este Rugăciunea înainte de plecarea la cununie, transcrisă de noi de pe textul scris cu
creionul de Paşcu Gavrilă Misli, din Vişeu de Jos, în jurul anului 1919.
Tocmai ca dovadă a faptului că nu există incompatibilitate între ritualurile tradiţionale
de familie din Maramureş şi modernitate, am apelat la tehnică, apanaj al modernităţii, pentru a
pune mai bine în valoare aspectele cu profunde semnificaţii rituale ce constituie nucleul dur al
obiceiurilor. Astfel, am recurs la imagine, sunet, dar şi la împletirea dintre cele două, dând
cercetării noastre consistenţă şi prin intermediul unui corpus de fotografii, a unui corpus audio
şi a unuia video, pe care intenţionăm să le donăm Arhivei de Folclor a Academiei Române.
În cazul fotografiilor, am căutat să alăturăm (metodă pe care am folosit-o şi în
cuprinsul tezei) dovezi vechi cu dovezi noi, ceea ce va permite celor interesaţi observarea
modificărilor aduse de timp, dar, în acelaşi timp, capacitatea de rezistenţă. Am folosit
fotografii din arhiva personală şi fotografii ce ne-au fost puse la dispoziţie în timpul cercetării
de teren.
În ceea ce priveşte corpusul audio, acesta conţine înregistrări ale unor secvenţe
ritualice realizate chiar în timpul performării lor. Unele dintre acestea, cum este înregistrarea
ce conţine oraţiile rostite de diacul Terentea, pot fi considerate surprinderi-document, a căror
repetabilitate este imposibilă, întrucât performerul a decedat la scurt timp după aceea.
Materialele video conţin dovezi ale respectării obiceiurilor şi ritualurilor în
Maramureşul istoric al secolului XXI. Secvenţe din cadrul unor nunţi vin să susţină cele
afirmate în partea teoretică. Referitor la ritualurile de înmormântare, de o deosebită valoare
documentară este, considerăm noi, nunta mortului, din localitatea Năneşti, pe care am redat-o
integral.
Datele rezultate ne permit să afirmăm că, în Maramureşul istoric al secolului XXI,
ritualurile de familie aparţin actualităţii. Nu afirmăm că obiceiurile din ciclul vieţii de familie
s-au păstrat neschimbate, din generaţie în generaţie. Acest lucru ar fi fost imposibil într-o lume
tot mai deschisă interconexiunilor culturale, o lume în care comunităţile rurale nu sunt închise
la nou şi la schimbare. Este, însă, evident că acestea s-au adaptat mereu, în concordanţă cu
noile realităţi şi noile moduri de asumare a acestora, reuşind, astfel, o convieţuire între idei noi
şi mentalităţi revolute, arhaice, fiecare dintre acestea avându-şi locul bine stabilit în existenţa
moroşenilor.
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Teza Ritualurile de familie în Maramureş conţine probe concrete ale existenţei
ritualurilor şi riturilor, ca marcatori ai tuturor momentelor importante din viaţa moroşenilor.
De aceea, o potenţială viitoare direcţie de cercetare ar trebui, din punctul nostru de vedere, să
plece de la ritualurile de familie din Maramureş nu ca reminiscenţe ale unor fapte rituale ce au
ghidat viaţa strămoşilor, fără a avea, însă, semnificare în prezent, ci ca realitate a secolului
XXI.
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