Studiul
al neamului
şi al comuniuiţii,
ai
marişial celeirestrânse
trebuie
să reînnoiască
bazeleunorstudiicomparative
Întreierişi azi,Între
şicelelalte
continente,

Problemadiscutatăîn studiulnostru
titlul
Neamulritualic este
o problemă interdisciplinaritate,modalitateştiinţificăde investigare
multe domenii, care revine în
la acest
secol şî de
'in
avantajul unor cercetări larg cuprinzătoare.Abordăm,
, studiul
al
neamului şi al relaţiilor de rudenie stabilite Intr-o comunitatetradiţională,dintr-o
perspectivă interdisciplinară,care ne
un cadru general
il putea
dezvolta problemeleproprii.AntropologulamericanRobin Fox,
care
1967
s-a ocupat constant de studierearelaţiilor de rudenie (cercetăricare,
sa, se
într-o subdisciplină,
recomanda în ]994
studiul
acestora să se
şi din perspectivadescopeririiunor "modele de mtejrgibnrtate,
cu pretenţii universalitate".El credea că un asemeneastudiu trebuie raportat la
comunităţiumane
şi nu izolate,
că din astfel de comunităţis-au născut
şi cele mai
forme de asociere umana, la toternism,ca formă de înrudire
primitivăde natură magică,la cultul strămoşilor,care a
'injurul unui
altar sacru.
era legată de vatra
tatăl fiind oficiantul sacrificiilor,
continuatorul strămoşilor. Potrivit credinţei străvechi din mitologiile clasice
cunoscute,numai tată! poseda principiulmisteriosal fiinţei şi numai el transrnttea
scânteia vieţii, consideratăa f de esenţă sacră şi divină. De aceea, cultul dornestic
se transmiteaÎntotdeaunadin barbatîn bărbat,femeileparticipândla acest cult doar
prin intermediul bărbatului (tatălui şi soţului). Pe teren românesc, problematica
neamului din perspectivă etnologică se
tratată în lucrări clasice, pe care
specialiştii le cunosc şi Ia care se raportează în studiile lor, precum
lui
Nicolae Constantinescudin 1987,recent reeditată'.
Etnologia
şifolclorul
retatiitor
derudenie,
Bucureşti,
Editura
Univers,
2000,
AUL,1.XLII XLIII,20022003,Bucureşti,
p. 19!196
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Neamulritualic în context românesc,de la cele
vechi atestări de rituri şi
obiceiuri până în
noastre, implică străvechi rituri
denominaţie, care
corespundeaumentalităţilorarhaice şi care creau relaţii de rudenie prin sistemul
!",'v/lir;irituale.
un sistem de înrudire aproape la fel de puternic ca şi cel al
înrudirii
sau bazate pe afinitate,care acţiona'in directă dependenţăde
acestea şi care a devenit viabil şi s-a perpetuat prin obiceiurilevieţii de familie,
cele calendaristicesau ale sărbătorilorde peste an. Acest tip special de înrudire
avea de la Inceputo conotaţiemagică,pe care;obiceiurileo păstrau şi o perpetuau
(cum fac, de altfel, şi astăzi), A existat in societateatradiţionalăromânească,încă
de la cele mai vechi forme, după cum observa Traian Herseni În cartea Forme
străvechi de cultură poporană românească (1977), obiceiul de a da nepoţilor
numele
al
lor. Autorul lega
obicei de ideea străvecheil
unuI
Mater sau Tellus Materţ, care dă
tuturor
le
ele
apoi, din nou de la el
roditor,ceea ce
se intorcîn pământulmatern,unde rodescdin nou, ca orice
la forme tinere de viaţă, De aici, credinţacă generaţiiletinere nu
rl"','nl'<ln""',,,
fiinţele strămoşilor,de reţinut fiind ideea după care cultul
este o componentăesenţială, o coloană vertebrală a culturii noastre
tradiţionale,care este o cultură întemeietoare.În tradiţia de neam româneascăse
excepţiidatorateconjuncturilorsociale(care creeazăşi
păstrareaprincipiuluimasculini'nriturile de denorninaţie,
Se
cu uşurinţă,în harta din studiu!Magdalenei
, preponderenta
'in atribuirea numelui după
masculini ai
neamului.•mai ales la băieţi, virtualicontinuatori,prin nume,ai
de neam,
Prin instalareatimpuriea crestinismului,vechiulrit de
îmbracăhaina
cultică a
care reglementeazăşi atribuirea
ca formă de integrare
reugioasă a noului membrual comunităţii.Astfel, au devenit importanţi,
botez ai copilului, ca
tpatres
de
rituală (pseudoînrudire)trimite la o formă de
n;y·"d,r",
spiritualăpe care am discutat-oşi cu altă
tnruairea
moşire sau
prin moş-moaşă,ca
ai neamutui.
etnologieşi antropologiede Pierre Bonte şi Michel Izard,
, se discută felurilespeciale înrudireîn articolul
Aici
se
înrudirea de sânge, înrudirea de lapte şi
spirituală, ce
relaţiile dintre naşi şi
rezultate in lumea
precizareaefi această din urmă relaţie ajunge să îndeplinească
grupuri sociale din generaţie în
Pentru zona
tsalcannorse face trimiterela Hammel, 1968,
2Repartition
territoriale
desnomsdeparenteen daco-roumain
(d'apresl'AU?),'in.Rcvue
Roumaine
deLinguistique",
t XI,J966,nr.1,p.47,harta6,
3Iaşi,Editura
Polirorn,
1999,p. 512--513.
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Analizanoastrăcare urmeazăse face pe materialromânesc.După dicţionarele
de limbă română consultate,de la cele mai vechi (Tiktin,
la ediţia
nouă a Dicţionaruluiexplicatival limbiiromâne (DEX) şi la DLR, moşie este
un cuvânt
din moş+ sufixulie însernnândavere moştenitădin moşi-strămoşi,
ocină,părinţie, cu valoare de durată, moştenire
transmisă din neam
În neam
de aici,
extensie, s-au dezvoltat sensurile seminţie, neam,
populaţie, pământ strămoşesc,ţară strămoşească, baştină, patrie. Lingvistul Ion
Coteanu,ocupându-se,in studiilesale, de "doi termeni
şi moşie"(in
1981), era
că moş Însemna nu numai străbun, ci desemna şi partea de
pământ care revenea urmaşilor direcţi sau indirecti, ceea ce demonstrează
continuitateade stăpânire a pământului.Acest sens îl relevă textele vechi, unde
întâlnim formulări
tipul "această moşie este de
moşi?". Moşii ca naşi,
problemăde care s-a ocupat,printre alţii, şi Paul H. Stahl 'In 1979 şi 19935,adaugă
relaţiei de consangvinitate
("străbun", bătrân dintr-un grup de oameni,
înrudiţi între ei) nuanta relaţiei spirituale. Altfel spus, moşii erau adevăraţii
iniţiator!ai noilor membri ai societăţiitradiţionale,dela naştere până la căsătorie.
Apartenenţa de neam, dictată de regulile rudeniei consangvinesau spirituale, nu
înceta nici după moarte, ci se continua prin mulţimea riturilor funerare şi a
obiceiurilorde cinstireperiodicăa celor morţi, prin cultul strămoşilor.
În cadrul obiceiurilor de naştere, Înrudirea prin moşire, prin moaşă, ca
oficiantă a cerernonialuluişî totodată şi rudă spirituală, ca moaşă de neam, de
moştenire,de baştină, de ocină, era o componentăde structură a relaţiilorde neam,
cu Încărcătură preponderent rituală, Uneori, moaşa putea fi chiar radă prin
consangvinitatecu cel moşit (în cazul când era bunica paternă). Henri W Stahl şi
Paul H. Stahl numesc acest tip special de înrudire spirituală
moaşăt'znrudirea
prin moşie,pentru că moaşa de neam, împreunăcu moşulsunt, prin tradiţie, şi naşii
de botez ai copilului, mai cu seamă când acesta este băiat, deci continuatorul
nume şi de moşie al neamului. majoritatea răspunsurilorla capitolul Naştere
dintr-un Chestionar etnografic şi folcloric general, care se află in Arhiva de
a Moldovei şi Bucovinei (AFMB), se menţionează efi naşii de cununie
trebuie să fie naşii de botez ai băiatului,care erau, de
moşii de neam (moşul""Ja:;>a/.Aceasta este dovada clară că, intr-o mentalitatetradiţională,acest tip
înrudire rituală se transmite din neam în neam, iar structura patriarhală se
păstrează,'in linii
în condiţiile schimbărilorsociale interveniteÎn
istoriei neamului. În această privinţă, studiile etnologice trebuie
coroborate cu cele lingvistice şi cu
genealogice. Se poate observa, din
numeroaselerăspunsuri
şi analizate de noi, că spiţa de neam
patriliniară are şi pe plan ceremonia!
preponderentpe care il arc în viaţa
socială şi istorică a neamului.Prin riturile de denominaţie(din cadrul obiceiurilor
Nicolae
Constantinescu,
OjJ.
cii.
5Vezi,maiales,articolul
Moşitul
şi năşitul.Transmisia
lorincadrulneamului,
în "Revista
de
etnografie
şi folclor",
t. 38,ne 5, 1993.
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de naştere) se realizeazăprima încadrate cerernonialăa copiluluiîn grupul de rude
căruia îi aparţine,în seria de generaţiiale acestuia.Transferulcalităţiide moaşă de
neam de la soacră la noră intră în mecanismulînrudiriiritualeprin moşire şi prin
moşie,nora ocupândexact aceeaşipoziţiepe care cu o
în urmă a deţinut-o
propria ei soacră, in timp ce soţul moaşei (moşul) este consangvin, peste o
generaţie, două sau mai multe, cu copilul moşit. Gind moaşa aparţine aceluiaşi
neam, prioritară se consideră legătura stabilită prin moşie (sistemul de Înrudire
moş-moaşă), ca o consecinţărezultată din vechea organizarea familiei. În cazul
când moaşa nu era din acelaşineam, ea devenea,prin practicilerituale efectuate,ca
şi rudă, la fel ca soţul ei. În această situaţie este evidentă inrudirea prin moşire.
Moaşa numea pe femeia lăuză, cu care era sau nu rudă, "nepoată", iar pe copil,
"nepot". Între familia lăuzei şi familia moaşei se stabilea o legăturăcvasisimilară
aceleia consangvine, Nepotul moşit îl numea pe soţul moaşei moş sau moşoi
(augmentativultrimite la calitatea de cel mai mare dintre moşi). În felul acesta,
moaşadevine "rudi'i"cu tot satul, cu toată comunitatearespectivă.
Un aspect particularal înrudiriiritualeprin moşie(sistemulmoş-moaşăşera,
în satul tradiţional românesc, încadrarea În spiţa de neam (şi, implicit, în cultul
strămoşilor)a copiluluinăscut în afara căsătoriei(sau fără căsătorie).Aici intervin
din nou moşii, de data aceasta legătura făcându-sedoar cu cei materni. Absenţa
spiţei de neam patriliniar impuneaca încadrareanou-născutuluisă se raporteze la
seria de generaţii a grupului de rude matern. Caracterul special al împrejurării,
conotată negativ de societateatradiţională,pentru că nu respectă normele impuse
de tradiţie, făcea necesar ca pe plan ceremonialsă.se efectuezerituri prealabilede
apropiere de riturile şi regulile în vigoare. Avea loc, mai întâi, o nuntă magică a
fetei-mamă la pom (salcie, răchită), menită a o încadra ceremonialîn grupul de
neveste. Acest obicei arhaic a fost semnalat şi descris în secolul al XIX-lea de
Teofil Frâncu şi George Candrea",iar În secolul al XX-lea de Ion Chelcea, după
informaţiile culese în Caraş-Severin'. Spiţa de neam a mamei copilului o
suplineşte,în acest caz, pe cea patriliniară.Este vorba de una dintre cele mai vechi
forme de Înrudirerituală, cu repercusiuniîn plan social şi istoric, pe care etnologii
clasici au numit-o inrudire uterină. Copilulnăscutîn acestecircumstanţe,în care se
încălcau riturile şi regulile în vigoare, primea numele de botez al moşului sau al
moaşei materne. Sancţiunea în plan ritual şi social se făcea prin sistemul
denominaţie prin poreclă (devenită, peste generaţii, nume de familie): Florea,
Florean,Buruiană,Fochi, Bitang, Ilegitimu,
Un alt aspect al înrudiriiritualeprin moşiese încadreazăîn sistemulde relaţii
stabilitprin înfrăţire sau însurăţire, sistemcare se integreazăriturilorde trecere (de
vârstă). Este vorba de un tip special de înrudire, care a căpătat o pronunţată
conotaţie economică, socială, adică ritul îmbracă, în acest caz, o formă de
6Românii
dinMunţii
Apuseni
(Motii),
Bucureşti,
Tipografia
Modernă
Luis,1888.
7Obiceiuri
in legăturăcu viaţaomuluiîn Pătaşşi Borlovenii
Vechi,Caraş,în "Revista
de
folclor",
1958,nr.3,p. 55-82.
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organizare economică, cu efecte patrimoniale.b1lrâţirea pe moşie este, după
definiţia lui Rornulus Vulcănescu",o legătură "ce se stabileşte intre persoanele
străineÎn cadrul unei comunităţiobşteştiprin muncaIn comun a pământului
sau aservit,
condiţiile unei fraternităţi stabilite pe diferite căi". Informaţii
preţioase în această problemă de interdisciplinaritategăsim şi în alte lucrări",De
pildă, în lucrarea lui I. Minca şi L. T, Boga'" sunt citate documente care atesta
faptulcii se înfrăţeauritualnu numaistrăiniîntreei, cum spuneRomulusVulcănescu,
în lucrarea
ci şi rudele Între ele, ritul fiind garanţiaperpetuăriiunor astfel de
jurăminte angajamentepeste generaţii.Aceste aspecte sunt discutate şi de Petru
Caramanl , care observa că tipul de înrudire la care ne referim, cu un puternic
caracter religios şi economic,face armonieperfectă cu vechiul tip ritual de esenţă
magică prin excelenţă. în Muntenia şi Oltenia, arată P. Caraman, înfrăţirea pe
moşie se celebra în biserică, pe cruce şi pe evanghelie, după ce, în prealabil,
jurămintele rituale ale fraţilor de cruce se făcuserăpe pâine şi pe sare. Prin acest
tip de înfrăţire pe moşie, fraţii de cruce dobândeaufiecare asupra averii celuilalt
drepturi egale, ba, uneori, mai mari decât
sau fraţii naturali. "Era mai aproape
fârtatul decât fratele", spunea un informator din Lăpuşul Românesc, citat de
N. Constantinescu în lucrarea la care am Tacut
v., Scurtu, analizând
termeniide înrudireîn limba română,observă.C3."Dreptulşi datoriilece au fraţii şi
surorile adevărate,t01 acel drept şi datorii aveau fraţii şi surorile de cruce'?". La
aceste reglementărirituale,cu valoarejuridică şi socială, se referă şi Gh. Cronţ, în
lucrareasa din 196913,ca şi sociologulH. H, Stahl, Intr-o lucrare din acelaşi an"
FI. H. Stahl insista asupra fenomenuluisocial al transformăriiacestui obicei ritual
Într-o modalitate de acaparare de proprietăţi: "Devenant
avec I'un des
membresde la communautepaysanne,les seigneursacqueraientles tPemes droits
que les autres membres de la comrnunaute,entre autres, celui: d'acheter les
proprieteslocalesrnisesen vente. Ils accaparaient,ainsi, les terres d l' tnterieur'?".
Printre variantelede înrudiri rituale ale tipului înfrăţirea pe}moşie era năşia
moşiesau cuscria efemoşie,avândca scop păstrareasau transmitereaproprietăţii,
mai ales când nu existau urmaşi (moştenitori)de drept. În felul acesta, moşia se
--------_.
__ ._---8Etnologiejuridică,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
1970,p.79.
9N.Iorga,
Anciens
document»
dedroitroumain,
vol.1,Paris-Bucureşti,
1930,p.93,97;1.Minca
şi L.T. Boga,Cumse moşteneau
moşiile
în rara Românească
pânăla sfârşitul
secolului
a! XVI-lea
.
'rmtrilvntinni
la istoriavechiului
dreptînŢ17ra
Românească,
Iaşi,vol.I-Fl,1933--1935.
Vezinota9.
il lntrătirea
ritualălapopoarele
sud-estului
european
şi originea
eitraco-ilirică,
în vol,"Studii
defolclor",
In,
1995,p.214şiurrn,
12Termeni
deinrudire
inlimba
românii,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
1966,
p.122.
13instituţii
medievale
româneşti,
Înfrăţirea
pe moşie.Jurătorii,Bucureşti,
EdituraAcademiei
Române,
1969,p.40şiurm.
14Les anciennescommunautes
villageoises
roumaines.Asservissement
et penetration
capitaliste,
Bucarest--Paris,
1969.
15Ibidem.
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păstra 'în familie şi se transmitea(se moştenea)conformcu drepturilede moştenire
ale fraţiloradevăraţi.
Frăţia de moşie,sistemde înrudireritualăcu
de reglementarejuridică,
asigura conservarea proprietăţii familiale moşiei) şi contribuţia la întărirea
grupului familial al comunităţii respective. Etnologi!notează şi în zilele noastre
conservarea unor asemenea practici rituale în zone arhaice precum Bucovina,
Chioar, Lăpuş, Buzău, Ilfov etc., ceea ce
că. înfrăţirea rituală s-a
practicatpe aproapetot teritoriulwmânesc](',
Studiulnostru se opreşte,deocamdată,doar la acesteforme arhaicede înrudiri
rituale, cu importante repercusiunisociale, istorice asupra neamului, urmând să
continuăm,într-o viitoare cercetare,eu "năşia rituală",formă de înrudire spirituală
paralelă cu inrudirea de sânge, pe care o completeazăşi căreia îi adaugă.pecetea
ritualăa mentalităţiipoporuluirespectiv.
LA

H.rrUEI,LE
R(SUME:

Leprobleme
ci-traire
faitrecoursa l'intcrdisciplinaritc
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celuiconccrnant
lesrelations
depatente.
Dansla littcrature
internationale
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dansunesous-discipline:
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kinship,
proposec
des 1967parRobinFox,anthropologue
americain,
et quis'estimposce
depuis,
Jacques
LeGolfremarquait,
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rituellesarchaiques,
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aucoursdestempo,coexiste
avecla
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L'auteurdiscute,en ce sens,desanciensritcsde denomination
quicreaient
desrelations
de
parentepar le systemede patenterituelle(aussinommee
parentcspirituelle).
On inelutdansee
systemeles notionsde moş-moaşă,
commcrepresentants
vivantsdesancetres
de la lignee.Parle
processus
nomme
«lIioşire»,
«moaşa
deneam»s'apparente
pratiquement
auvillagctoutentier,sibicn
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quivicnnent
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et lesnouveau-nes
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Cesdcrniersamontdes obligations
ritucilesa soncgard:fl l'occasion
desgrandes[etes(Nom,
Fă.ques),
ilsdevrontl
a visitcretluiapportcr
deseadcaux.
Uneantreformcdeparentespirituclle
estcellequeH.H.Stahlnommait
«parente
spirituellc
avecleparraim> parrains
del)aptcmc
eldernariage,
comme
parentsspiritucls
del'cnfant,
pulsdes
jeunesmaries).
Pomfinir,un autremodede parenteritudlcilnalyse
par1'aulcurestceluiparfraternisation
(<<fl'eres
decroix»et«sccurs
decroix»),
Dansune socict6traditionnellc,
le probleme
a des repercussions
sociales.historiques
et
culturelles.
Institutui
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str.Codrescu,
nI'.2
16Vezivot.Graiul.etnografia
şilCilciorul
zoneiChiom-,
CasaJudeţeană
a Creaţiei
Populare,
BaiaMare,1983.
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