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ceastă lucrare este un o adevărată
operă, prin importanţa unui discurs
ştiinţific şi particular, prin construcţie,
inovând astfel în sfera arhitecturii portului
popular prin abordări magice şi rituale care
le semnifică costumelor tradiţionale recuzita
simbolică în riturile de trecere. Este o operă
şi prin statura valenţelor sale ce consfinţesc
virtuţi de excelenţă în peisajul cultural
etnologic şi antropologic.
Importanţa sa se revendică de
asemenea în plan educaţional, întrunind şi
atribute didactice şi pedagogice. În acest
scop se folosesc metode adecvate pentru ca
la sfârşitul acestei lecţii deosebite, susţinute
într-un cadru inedit şi unic, conturat de o
scenografie rituală, evaluarea să distingă
asupra semnificaţiilor costumului tradiţional
în raport cu discursul ritual.
Lucrarea este o carte de învățătură,
metodica ei implicând o nouă viziune de
cercetare, puţin abordată în domeniul nostru
de specialitate, privind miza sa rituală în
care obiectivele declarate şi realizate s-au
îndreptat către cititor, în calitatea sa de
receptor al mesajelor ritualice. Lectura şi
analiza acestei lucrări creează competenţe

de citire, înţelegere şi interpretare corectă
a gramaticii acestei tipologii a costumului,
documentată pe mai multe planuri: istoric,
social, economic, etic şi estetic.
Se cuvine, în acest sens, să amintim
contribuţia
doamnei
Doina
Işfănoni,
Interferenţe dintre magic şi estetic (2002),
care delimitează astfel de structuri la
nivelul formelor prezente în construcţia
unor manifestări cu statut ceremonial care
stau sub semnul obiceiului: botez, nuntă,
înmormântare, relevând în aceste contexte
obiecte cu valori expresive (şi sensibile)
ritualice.
Discursul ritual şi costumul tradiţional
din sud-estul Transilvaniei este o lucrare
deosebită, care îşi explică monumentalitatea
nu numai prin discurs sau prin amploarea
cercetărilor sistematice în arealul Ţărilor
Transilvaniei, ci şi prin imresionanta latură
ilustrată a portului, radiografiat în ipostaze
ce surprind prin bogăţie şi suprapunerea
construcţiilor un volum impresionant
de recuzită rituală explicat în cheia
mnemotehnică a mesajelor conţinute.
Pornind de la presiunea modernităţii
care produce tulburări de mentalităţi şi

https://biblioteca-digitala.ro

49

identităţi prin modificări în adâncime lumii
rurale, incluzând în acest context portul
popular/costumul rural vs. portul tradiţional
cu conotaţii diferite, „volumul este construit
pe relația dintre costumul tradiţional,
conceput ca metalimbaj în performarea
rituală, însă introduce în ecuaţie şi dinamica
costumului local, parte a peisajului cultural,
explicându-se transformarea lui în timp”.
Lucrarea fixează încă din titlu zona în
care discursul ritual s-a manifestat sau se
manifestă încă asupra costumului tradiţional:
sud-estul Transilvaniei, arealuri distincte,
cu identităţi proprii, cu denumiri ce trimit
la accepţiuni etnografice de definire: Ţara
Bârsei, Ţara Oltului, Podişul Târnavelor cu
Subzona Rupea, Valea Hârtibaciului.
În acest peisaj cultural s-au mai găsit
în ultimele trei decenii sate conservatoare,
ce includ şi comunități diferite confesional,

în care memoria colectivă a înregistrat serii
simbolice de costume, construite în funcție
de riturile de trecere, mai ales în ceremonialul
nunții.
Aceste acte şi practici rituale exprimate
printr-o recuzită simbolică specifică riturilor
de trecere practicate cu câteva decenii în
urmă, sau mai recente, au fost analizate în
peste 60 de localități rurale care au făcut
în ultimii 30 de ani obiectul cercetărilor de
teren ale unui harnic colectiv muzeal din care
lucrarea de faţă documentează şi analizează,
realizând studii de caz pentru 15 sate
considerate relevante în raport cu subiectul
abordat, punând în valoare un bogat material
informativ - interviuri, imagini, istorii orale,
obiecte semantizate de gesturi şi practici
rituale.
Pornind de la astfel de documente
relevante, furnizate şi de localnicii deţinători
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ai savoir-faire-ului portului popular şi ai
distribuţiei şi semanticii obiectelor de recuzită
simbolică, precum şi a mecanismelor de
funcționare a momentelor rituale (confirmarea
la saşi, obiceiurile din ciclul vieţii - nunta,
cu aceleaşi ritualuri de trecere practicate la
români, saşi, maghiari -, lucrarea se structurează
pe două niveluri de discurs: primul, o informare
primară în care se recurge la cunoaşterea
semnificaţiilor pieselor vestimentare prin
descifrare, descriere sistematică ce urmărește
linia anatomică a corpului, dispunerea pieselor
vestimentare şi ordinea lor succesivă conform
unor mesaje simbolice cu încărcătură magică pe
două registre: găteala capului - semnificantul
cel mai puternic pentru trecerile, pragurile
rituale, precum şi dispunerea obiectuală care
acoperă poalele şi cămaşa femeiască.
Această etapă a discursului cuprinde
descrieri ce conţin detalii ale costumelor
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cu recuzită rituală, aspecte legate de forme,
decoruri, tehnici, denumiri.
Al doilea nivel de discurs este unul
teoretizant, privitor la ciclul premarital, la
practicile magice din ceremonialul nunţii şi
la riturile de iniţiere de gen, precum Ceata
de feciori din Ţara Oltului la sărbătorile
Crăciunului. Acest „prag” al lucrării, ca să
folosim gândirea simbolică a riturilor de
trecere, consolidează discursul ştiinţific într-o
analiză „a funcţiilor, simbolurilor şi statutului
ritual al costumelor sau al artefactelor care
fac parte din construcţia vestimentară a
performerilor în raport cu funcţiile asumate
de scenariul nunţii cu precădere”.
Un element de noutate foarte preţios
pentru conţinutul lucrării îl constituie schemele mnemotehnice documentate de deţinătorii cunoştinţelor lumii rurale care comunică după un cod de semne şi semnificaţii,
explicând de asemenea cum se realizează
recuzita simbolică a costumului tradiţional.
Aceste fişe de obiect şi de context ceremonial constituie tot atâtea modalități de
a explica subtilitatea patrimoniului imaterial,
care sugerează perpetuarea cunoștințelor de
a face, de a crea, dar şi de a recrea încărcătura simbolică a obiectelor dintr-o succesiune
şi multitudine de construcţii surprinzătoare

în această etapă în care, pe măsura trecerii
timpului, codurile vestimentare se desemantizează.
Se reiterează în această etapă intenţia
pedagogică a lucrării în care, cu ajutorul acestor fişe, prin relatări şi imagini complexe, se
realizează un cadru de învățare a costumului
ceremonial, de înțelegere a sensurilor artefactelor vestimentare care la prima vedere
par aglomerări, suprapuneri sau construcţii
compozite.
Schemele mnemotehnice conţin ştiinţa
arhitecturii portului, detalii de construire şi
dispunere, denumiri locale, cuvinte dialectale.
Configuraţia morfologică a pieselor de
port din cele 15 localităţi transilvane marchează simbolic treceri progresive în sintaxa funcţionării riturilor de trecere această
recuzită „de-a lungul existenţei individului
în comunităţile rurale fie româneşti, săseşti,
maghiare dezvăluind subtil ţesătura magică
a vieţii”.
Se cuvine să observăm că acest discurs
ritual este în deplină rezonanţă cu învelişul
său material care ne dezvăluie încă o dată
o carte monumentală prin conţinut şi prin
apariţia editorială elegantă şi impresionantă,
asemenea staturii profesionale şi intelectuale
a autoarelor.
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