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„Toți suntem nemuritori,
dar trebuie să murim întâi.”
(Mircea Eliade)

PREFAŢĂ

L

ucrarea „Moartea și aspirația spre armonia universală” repre‑
zintă un studiu monografic asupra riturilor funebre din
localitățile Podgoriei Aradului, având ca structură de bază patru
mari capitole, precedate de o binevenită Introducere şi urmate de
Concluziile cercetării, cărora li se adaugă o impresionantă bibli‑
ografie, un glosar dialectal, lista informatorilor, respectiv câteva
imagini relevante.
Prezenta carte s‑a fundamentat pe o cunoaştere temeinică a
imensei bibliografii etnologice privitoare la ritualurile de înmor‑
mântare, dar mai ales pe o cercetare de teren riguros şi profund
fixată pe observaţia participativă, pe interviul semistructurat şi pe
naraţiunile de viaţă, înregistrate cu reportofonul şi transcrise cu
acribie. Ea reuşeşte să ne ofere un tablou concludent asupra bogă‑
ţiei şi diversităţii credinţelor, reprezentărilor şi riturilor legate de
moarte şi de înmormântare, de Lumea de Apoi, de călătoria sufle‑
tului spre aceasta, dar şi asupra spaimelor individuale şi colective
privitoare la strigoi, amănunţit şi cu profesionalitate descrise şi
analizate de o cercetătoare formată şi stăpână pe tehnicile etnome‑
todologice actuale, dar şi pe concepte şi noţiuni de bază în ritologie
şi mitologie, în istoria ideilor şi credinţelor religioase, în studiul
folcloristic al bocetelor şi formulelor rituale îndătinate.
De altfel, înainte de a intra în analiza celor trei mari categorii de
rituri funebre stabilite după modelul etnologului şi antropologu‑
lui francez Arnold Van Gennep, în primul capitol al monografiei:
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Manifestările rituale – acte ordonatoare ale existenţei, Corina‑Viorica
Şeran articulează cu competenţă şi autoritate o seamă de conside‑
raţii teoretice despre manifestările cu caracter ritual, despre comu‑
nicarea şi limbajul ritual, cu privire la funcţionalitatea riturilor,
la raporturile profunde ale acestora cu imaginarul colectiv, la ori‑
zontul mitologic al culturii populare şi la dimensiunile ei sacrale.
Tot aici este schiţată simbolistica şi hermeneutica manifestărilor
ritual‑cultice, autoarea cărții adoptând şi precizând termeni pe
care‑i utilizează apoi cu probitate în demersurile analitice, pe baza
cărora ajunge la definiţii şi delimitări conceptuale operaţionale şi
nuanţate, ce‑i limpezesc şi sedimentează discursul, scriitura etno‑
grafică. Studiile străine şi româneşti pe care doamna Corina‑Viorica
Şeran le‑a pus la contribuţie sunt judicios alese şi corect asimilate
şi utilizate. Nu‑i putem reproşa nici creditul în exces acordat unor
surse de informaţie româneşti, întrucât, penuria modelelor de
cercetare de excelenţă ne determină adesea să ne îndreptăm tot
spre „clasicii” etnografiei şi folcloristicii noastre. Într‑adevăr, Paul
Ricoeur, Michel Foucault, Émile Durkheim, Roger Caillois, Gilbert
Durand, Pierre Bourdieu, Georges Gusdorf, dintre străini, Mircea
Eliade, Ioan Petru Culianu, Aurel Codoban, Mihai Pop, Ovidiu
Bârlea, Ernest Bernea, Ion Şeuleanu, Vasile Tudor Creţu, Otilia
Hedeşan, dintre români, i‑au luminat autoarei calea spre înţelege‑
rea complexă a fenomenelor de cultură abordate.
Următoarele trei mari şi dense capitole de analiză abordează
Riturile de separaţie, Riturile de trecere/ sau de prag şi Riturile de agre‑
gare, constituind substanţa însăşi a monografiei sale, sunt gândite
şi scrise matur, în cea mai bună tradiţie a Şcolii etnologice clu‑
jene, în cadrul căreia s‑a format autoarea, şi mai ales în coordo‑
natele tehnico‑metodologice ale Monografiilor Arhivei de Folclor a
Academiei Române, stabilite de Ion Muşlea, în perioada interbelică
şi reconsiderate de cercetătorii instituţiei pe care Muşlea a fondat‑o
prin monografii şi corpusuri moderne, prin fondurile documen‑
tar‑ştiinţifice clujene sistematic puse în valoare.
Subcapitole echilibrat juxtapuse, în raport cu momentele şi
secvenţele ceremoniale, dau imaginea unor exemplare descrieri
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etnografice, cu continue raportări la stratul de credinţe, la inter‑
dicţii sau prescripţii rituale, la formule îndătinate, simple sau ver‑
sificate. Asemenea comentarii analitice sunt urmate, adesea, de
analize atente ale motivelor de bocete sau asupra semnificaţiei
generale a bocetului şi a celor structurale ale priveghiului, uneori
întinse pe mai multe pagini. Analizele referitoare la ritualul morţii
tinerilor nenuntiţi sau cele privind perioda de doliu, cele despre
Strigoi, despre Praznicele mortuare, atât de importante în arealul
vestic şi în cel estic al spaţiului etnocultural românesc, se ridică la
cote înalte de profesionalism.
Observaţiile de teren, citate cu acribie din notele de teren ale
cercetătoarei, sunt coroborate, în discursul ştiinţific, cu date etno‑
grafice din bibliografia de specialitate, iar interpretările privitoare
la sensul şi conotaţiile unor acte şi gesturi rituale sunt raportate,
de regulă, la consideraţii autorizate ale unei pleiade de cărtu‑
rari străluciţi precum: Atanasie Şandor, Atanasie Marienescu,
Simeon Mangiuca, George Cătană, Gheorghe Alexici, Iosif
Popovici, Nicolae Ursu, Sabin Drăgoi, Ioan T. Florea. Scopul
mărturisit de autoarea monografiei este acela de a determina
şi circumscrie atât specificităţile ritualului în satele microzo‑
nei, cât şi încadrarea materialului empiric în spaţiul etnocultu‑
ral românesc, aşa cum a procedat şi Ovidiu Bârlea în studierea
înmormântării la Pădureni, de unde s‑a inspirat Corina Şeran
în frecventele raportări la fenomene similare din alte zone, mai
ales intracarpatice. În acelaşi mod procedează Corina Şeran şi în
compararea unor credinţe şi rituri de la înmormântările româ‑
neşti cu cele ale rromilor, maghiarilor şi şvabilor din aria multi‑
culturală cercetată.
La publicarea acestei valoroase monografii microzonale, constat
cu multă satisfacţie că autoarea și‑a înscris demersurile în proiec‑
tul inţiat la Cluj de Ion Muşlea, în anii ‘30–‘40, ai secolului trecut,
conştientă fiind de posibilităţile infinite de valorizare mai adâncă
şi diversificată a materialelor etnografice prelevate din microzona
Podgoriei Aradului, pe care o va studia în viitor şi din alte perspec‑
tive etnologice şi antropologice.
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Comparând rezultatele la care a ajuns Corina‑Viorica Şeran
în monografierea riturilor funerare dintr‑o arie restrânsă cu cele
din monografiile de altădată ale stipendiaţilor Arhivei de Folclor a
Academiei Române, putem constata, cu deplină mândrie, un real
progres, atât sub raportul cantităţii şi diversităţii informaţiei empi‑
rice, cât şi sub acela al comprehensivităţii analitice a fenomenelor
supuse observaţiei şi analizelor. Întâmpinăm, de aceea, cu sinceră
şi nespusă bucurie apariţia acestei valoroase şi contributive mono‑
grafii etnologice, însoţind‑o de îndemnul de a‑şi continua cu stăru‑
inţă investigaţia antropologică.
Prof. Univ. Dr. Ion Cuceu
Universitatea „Babeş‑Bolyai” Cluj‑Napoca

