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Î n spaţiul cercetat (nordul Doljului cu Salcia, centru de referinţă) , am întâlnit două forme
majore de vise. Le-am numit visul strict simbolic: şi visul narativ prevestitor .
Prima formă se rezumă la decriptarea simbolică a unui semn venit in vis şi la interpretarea
lui. Tipul acesta de vis apare schematic şi se reduce la un singur element; eventual o imagine. Î n
Salcia, dacă o femeie sau un bărbat visează apă neagră, este semn de moarte. Dacă visezi ţuică, e
necaz, iar dacă mai şi bei din ea, e rău de moarte. Uneori , interpretarea elementelor este
contradictorie şi ţine de gradul de i niţiere a i nformatoarei respective.
Cealaltă categorie de vise, pe care le-am numit narative, conţine dincolo de imagini şi o
derulare a unor întâmplări petrecute ca şi cum ar fi aievea. Visul are, prin urmare, coerenţă narativă.
Dar toate i nformatoarele, cu care am vorbit, aveau convingerea că visele „le vin" de la divinitate (de la
Dumnezeu) şi că fac parte dintr-o revelaţie ocultă. Pentru aceleaşi informatoare, visul este adevărat,
pentru că tot ce prevesteşte el se îndeplineşte.
Evident că visele se produc în somn , iar „somnul se circumscrie el însuşi unui context magico
- eroic în care este când probă i niţiatică, destul de frecventă în bazmele noastre, când legătura eroului
cu destinul sau cu o divinitate supremă" .1
Că oniromancia este o practică foarte veche în culturile arhaice, ne-o dovedeşte şi savantul E .
R . Dodds în studiul „ Dialectica spiritului g rec" . 2 Ab initio, savantul precizează că cercetările recente
asupra viselor la popoarele primitive contemporane sugerează că, alături de visele anxioase obişnuite
şi cele legate de împlinirea dorinţelor, comune amândouă întregii umanităţi, există şi altele al căror
conţinut expres este determinat de conţinutul cultural local . E. R. Dodds depăşeşte gândirea freud-istă
care vedea în vis reflectarea unor dorinţe ascunse, şi topeşte creator concepţia lui C. G. Jung asupra
visului, aceea că visul ţine de emanaţia spirituală a inconştientului colectiv, fiind un produs arhetipal .
Visele, continuă E. R. Dodds, sunt „strâns legate de mit, despre care s-a spus, cu
îndreptăţire, că este gândirea visată a colectivităţii , la fel cum visul este un mit individual''. 3
Î n visul Mariei Cruceru, precum în poemele homerice, protagonista se detaşează de ea însăşi.
Visul ei este, de fapt, o călătorie (a ei) - separată de ea însăşi - într-o altă lume, lumea de dincolo.
Visul poate fi redus la o vizită de cunoaştere, aşa cum, în poemele homerice zeul (de data aceasta)
descindea într-o altă lume. Visul Mariei Cruceru este unul „obiectiv" , pentru că (aşa cum subliniam la
început) predicţia se îndeplineşte. Dar pentru a uşura demersul nostru şi pentru a susţine afirmaţiile,
rezumăm conţinutul narativ al visului Deci Maria Cruceru visează c-a murit. Stă întinsă în pat şi se
vede de deasupra, din tavan, pe ea însăşi , moartă. Îşi vede în continuare propria înmormântare : cum
vine l umea , cum se jeleşte, cum au pus-o-n tron ( Î ntrebată asupra receptorului acestor imagini , Maria
Cruceru a răspuns : păi sufletu , el era acolo sus I) . Cortegiul ajunge la g roapă şi tronul este coborât.
Groapa es', € acoperită cu pământ. Dintr-o dat�
oapa se transformă în cameră în care se mai aflau
t
un pat �i o masă :., · : pat, o pătură şi două pern& ntr-un timp. se deschide uşa şi în cameră apare un
bărbat bătrân din sat, care, la data temporală a visului nu murise : Nea Niţă . Femeia îl întreabă unde
se aflâ. Bătrânul îi răspunde că acolo este „ numai" Rai u l Cei doi ies afară din mormânt (cameră) . Au
leşit „pe poartă-n vale" şi ea şi-a văzut bărbatul cu un copil de mână; copilul purta în cealaltă mână o
oală cu foc. Apoi batrânul o duce la trei femei (Maria Cruceru l e identifică cu ursitorii ) . Aici apare si
un alt copil al Mariei, pe care ea îl avortase. Cele trei femei o iau cu e l pe o potecă Mai jos, pe
potecă era o vale. Ş i, pe vale, se vedeau „g ropane, gropane" , unde erau chinuite femeile ce-şi
omorâseră copiii. După ce se termi nă poteca, se trezeşte „măi la deal d < 1rn1t1r" Ac Io era hora 1
joc. Se prinde şi ea în horă şi joacă, după ce este iniţiată de una din femeile cu c, re venis Apoi, se
trezeşte aproape de propria-i gospodărie. Î l imploră pe Nea Niţă să-i dea voie să s1 v dă copiii.
·
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O dată ajunsă în curte, cheamă toată „ maiaua" şi începe să l e povestească visul „de pe
lumea cealantă". Printre cele care ascultă este şi o femeie pe care o cheamă Bălaşa. Una din cele trei
femei o recheamă pe Maria Cruceru la horă. Ea refuză, dar acceptă Bălaşa .
„ A luat-o pe aia d e lângă mine şi-a zburat c u ea" .
Urmarea ne-o povesteşte tot Maria Cruceru :
„M-am deşteptat (de data acaasta real) ş i-am ieşit în drum ca să povestesc. Cân' am
terminat, vine o femeie di la vale.
- Ce faceţ' , fă, aici ?
- Ete, io povesteam un vis.
- Da auzârăţ' ceva ? !
- Nu !
- Bălaşa l u' Croitoru căzu pi la săpun şi e gata să moară."
Acest vis, cu o construcţie literară excepţională, aparţine deci unei ţărănci (e adevărat isteaţă)
din Salcia, care, cu siguranţă, n-a citit vreodată o carte sau o revistă despre fenomenele paranormale.
Visul Mariei nu mai poate fi asimilat visului simplu, simbolic, care este, de fapt, o metaforă „ca
un fel de ghicitoare, o semnificatie ce nu poate fi înţeleasă fără interpretare"4 , ci este harama sau
viziunea care este o derulare premonitivă a unui element viitor.
Aşa cum afirmam, femeile de la Salcia cred că visul vine şi este transmis de la divinitate. La
fel , pentru greci sau egipteni visul venea de la zei. „Aşadar, visele sunt trimise de zei oamenilor spre
a le da indicaţii asupra conduitei de urmat" .5 Î n literatura biblică, Iosif este marele iniţiat în onirologie şi
oniromancie. El avusese încă de la început o anumită propensiune spre această „ştiinţă" . Considera,
de asemenea, că puterea lui şi talentul sunt de origine divină. Grecii ca ş i egiptenii provocau visul prin
metode magice, în special prin incubaţie. Se închideau într-o cameră a unui templu şi aşteptau visul
sacru , m ult dorit. Alte m ijloace pentru provocarea visului i ncludeau . „ izolarea, rugăciunea, postul ,
auto - m utilarea, somnul pe pielea unui animal sacrificat sau în contact cu un alt obiect sacru" .6
În zona cercetată de noi (în special Salcia, Argetoaia, Greceşti) , se mai crede şi azi că visul
poate fi provocat. La Anul Nou, dacă pui busuioc sub cap, îţi vei visa ursitul . La fel , la Florii ş1 Sfântul
Gheorghe, dacă foloseşti creangă de salcie s u de frăsinet. Î n cărţile antice de vise, se recomandă
dormitul cu o creangă de dafin sub pernă.
Am remarcat că „visătoarele" de la Salcia consideră că visul este o „producţie" a sufletului .
Sufletul (ca în visul Mariei Cruceru) se ridică deasupra şi-şi vede propria imagine (eidola) sau alte
imagini (eidolon) . Î n timpul somnului, sufletul se poate desprinde de timp şi poate călători aiurea, aşa
cum face şi sufletul mortului şase săptămâni . O asemenea concepţie este foarte veche. Orficii
considerau că sufletul este expresia unor puteri înnăscute, puteri pe care le puteau exercita ori de
câte ori se eliberau în ş i prin somn de materialitatea trupul ui .7 Trupul este perisabil , ăflăm din mitologia
română, şi aparţine Diavolului, sufletul însă este veşnic şi aparţine lui Dumnezeu (divi'riităţii ) . La fel
afirmase cândva Xenofon. După filosoful grec, somnul lasă să se perceapă cel mai pregnant natura
divină a sufletului, iar, în somn, sufletul are puterea de a percepe viitorul şi asta pentru că numai în
somn el este cu adevărat liber. 8 Este greu de afirmat dacă între ele două gândiri, cea tradiţional
românească şi cea a filosofului Xenofon, este o simplă coincidenţă sau altceva.
Afirmaţii asupra libertăţii sufletului în somn apar şi la Platon şi la Aristotel . Noua mi şcare
filosofică stabileşte un nou model cultural, identifică sufletul cu psyche sau sufletul cu personalitatea
omului viu, în care psyche este „sălaşul curajului, al pasiunii al milei , al anxietăţii, al poftei animale,
dar aproape niciodată înainte de Platon (ca despre) lăcaşul raţiunii"9 . Teoria sufletului este preluată şi
de primii gânditori ai creştinismului : Origen şi mai ales Tertulian.
Pentru acesta din urmă „ suflet şi corp suntem ca două naturi" Dar cu toate că omul fizic este
trup, iar metafizic, suflet, după Testulian „ sufletul se recunoaşte ca putere însufleţitoare (anima) şi ca
spirit (animus) . „"10• Etienne Gilson m enţiona - într-o excelentă lucrare apărută de curând1 1 - printre
părinţii filosofi ai creştinismului pe Boethius şi Cassiodor, care au avut preocupări asupra relaţiei di ntre
trup şi suflet. Excursul nostru cu privire la suflet a fost întreprins pentru a sugera că toate credinţele
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despre suflet, ce încă se întâlnesc în spaţiul românesc, aparţin unui sistem cultural amplu cu circulaţie
foarte mare în spaţiu şi timp. Este posibil ca o parte din aceste credinţe să provină din fondul
autohton, dacic, fond care dădea o importanţă covârşitoare sufletului. Se ştie că grecii îî numeau
nemuritori. Al doilea conducător al dacilor era unul spiritual, Marele Preot , iar Zalmoxes cel iniţiat
de Pitagora, era şi rege şi preot. „ Evlavia acestora (dacilor n.n), cunoscută de când lumea, ne dă
dreptul să considerăm pe strămoşii noştri aproape ca pe un fel de creştini înainte de creştinism"12•
Legătura cu divinitatea şi condiţia muritoare a trupului ne-o sugerează exemplar o femeie fără
carte din Salcia : „Presâmţâri avem şi visăm cân' vrea Dumnezău. Nu poţ' să afli ce vrei tu, ci numai
cân' vrea Dumnezău. Io am visat că s-a deshis ceriu şi s-a văzut o lumină frumoasă, şi-am văzut
numai frumuşaţă. Era totu o lumină şi totu sclipea. Nu era ca pe lumea asta. Noi credem în visele
astea. " 1 3 Pentru această femeie divinul ţine de lumină şi frumos". O definiţie aproape perfectă. Dintre
visele povestite de Elisabeta Ionescu, transcriem unul foarte sugestiv : „Am visat-o pe soacră-mea
şi-am întrebat-o : La ce venişi că t'-am dat tot ce trebuia de pomană! Da' ea a zâs : Aşa e tată, mi-ai
dat. da ştii, zâce, m-aţ' înmormântat a doua zî'. La Salcia mortul se înmormântează a treia zi şi atunci
apariţia moartei în vis este motivată. Şi Elisabeta Ionescu a trebuit să mai facă si alte pomeni să
împace sufletul. Astfel de vise în care zeul solicită o anumită ofrandă apar şi în cultura greacă
(homerică) .
Ceea ce trebuie subliniat cu insistenţă, considerăm noi, este faptul că visele citate până acum
repetA, de fapt, un model cultural, devenind implicit modele culturale. Precizăm că
în felul acesta ne apropiem mai mult de concluziile lui E. R. Dodds care afirmă că „în multe societăţi
primitive, întâlnim structuri onirice legate de un model religios care se transmite social şi că acestea
dispar de îndată ce credinţa subiacentă intră în declin" 1 4.
Visul se mulează pe o perenă cultură tradiţională . De aceea, visele din Salcia au caracter
stereotip. Diferenţele sunt minime.
Din aceste motive, ne detaşăm de concepţia lui C.G. Young care consideră visele imagini
arhetipiale transmise printr-o memorie universală.
Este greu să analizezi simbolurile ce apar în visele narative culese de la Salcia. Operaţia
presupune o extragere din contextul narativ şi deci o înstrăinare a lor. Din motive didactice, mai ales,
ne-am oprit totuşi asupra următoarelor simboluri :
Camera mormânt, aşa cum o descrie Maria Cruceru, este o cameră obişnuită cum se află
frecvent la Salcia; aproape austeră, mobilată cu un singur pat, acoperit cu o pătură şi două perne, şi o
masă. Camera - mormânt este un spaţiu de trecere, un fel de purgatoriu, în care trupul se topeşte, iar
sufletul îşi aşteaptă sentinţa. Intimitatea unui asemenea spaţiu închis (mormânt, sicriu) este una reală,
iar prezenţa celor două perne sugerează o cameră nupţială. Din această cameră (goală), sufletul iese
numai cu aprobarea îngerului (Maria Cruceru susţine că bătrânul, Nea Niţă, este, de fapt, îngerul) .
Camera săpată în pământ este aşa cum afirmam, chiar un prag, dar şi „un leagăn magic pentru că
e locul odihnei de pe urmă." 15 Dar orice spaţiu închis şi necunoscut este creator de angoase. Sufletului
îî este frică aici. Se impune un efort supllmentar, bazat pe o conştiinţă curată, pentru a face faţă16 • Şi
trebuie să faci faţă pentru că numai închiderea, (moartea) poate fi urmată de epifanie, (reînviere) .
Un autor francez bine cunoscut stabileşte legături simbolice esenţiale între cameră, mormânt,
grotă sau crisalidă17•
Val- spaţiu al tuturor posibilităţilor, pentru că are urcuş dar şi coborâş coboară spre apă,
dar are şi şansa muntelui. Este ea însăşi un spaţiu de trecere. Reprezintă, în acelaşi timp, un tărâm
fecund, dar şi nostalgic. (vezi Valea plângerii din basm).
Hora joc molcom, întâlnit în tot spaţiul românesc - este, înainte de toate, un joc ritual ·(hora
mlresli , hora de pomană etc.)
Forma ei rotundă, prinderea oamenilor de mână sau mijloc, sugerează simbolic o armonie
universală, cosmică, un ciclu indestructibil, veşnic. Firesc, o asemenea Imagine poate fi asimilată
Ralului.

·
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Topografia Raiului fi Iadului in visele premonitorii

Şi Raiul şi Iadul îşi au locul în cer. Dar acest cer este unul m aterial , ca pe pământ. Văi ,
dealuri, ape, configurează aceste tărâmuri şi le dau consistenţă materială. Î ntâlnim aici şi arbori şi
păsări şi animale. Sufletul din vis al Mariei Cruceru merge pe o potecă ; vede undeva o vale unde se
află gropane în care se chinuie femeile pruncucigaşe. Raiul sublim nu este departe de această vale.
E�te chiar foarte aproape, lângă cimitir, pe locul unde se făceau horele în Salcia. Ş i pentru Elisabeta
I onescu, Raiul este tot în cer. Acolo eşti pus la cumpănă, „la cântar, şi , dac-ai făcut rele măi multe, te
trage-n partea asta, iar, dac-ai făcut mai puţâne, te trage alături. Şi porţâle Iadului şi Raiului sunt tot în
cer". I m aginea este una profund creştină , bazată, în special , pe un principiu moral : cel al faptelor
bune. „ Rai şi Iad înseamnă, creştineşte, răsplată şi pedeapsă, pentru fapte bune şi pentru păcate. " 18
Î ntre cele două spaţii este unul de trecere, de purificare şi judecată. Î n acest „ PRAG" eşti mai
m ult sau mai puţin angoasat. Trecerea aceasta presupune implicit, ideea de conştiinţă. Iar conştiinţa
românească este una ce se defineşte, în primul rând, prin moralitate.
Lumea de dincolo, fie Iad sau Rai , este una naturală. Oamenii ajung acolo la fel de simpli,
cum au fost pe pământ.
Nimic războinic, nici un fel de opulenţă, doar strictul necesar un pat, o masă, o lumânare, un
pahar cu apă şi-un colac; eventual un pahar cu vin . O nobleţe a sărăciei. N ici dacii nu aveau
înmormântări opulente. Câteva străchini şi
urna ciobită cu cenuşă.
Î n informaţiile de la Salcia nu există totuşi o diferenţere clară între Iad şi Rai sau cel puţin ea
nu apare tranşantă. Simion Florea Marin făcea o asemenea disociere între Rai şi Iad, dar ea nu este
reală. Răspunsurile la chestionarele Haşdeu şi Densuşianu nu plasează nici ele Iadul strict plutonic.
Raiul „e la l umină", „e un loc luminos" , „o lume minunată şi slabă" , „e locul fericirii fără
dureri" , „o g rădină cu verdeaţă, păsări, mese întinse, făclii aprinse, mâncări alese, pahare pline" , „e o
grădină frumoasă, unde petrec şi veselesc" 19 • Am precizat deja că Maria Cruceru U vede în vis „ mai
sus de cim itir, după ce urci o vale". El isabeta Ionescu l-a visat şi-l crede o vale în care sufletele se
odihnesc la umbra sălciilor. Deci şi deal şi vale, spaţiul cel mai reprezentativ şi definitoriu pentru
români.
Î n răspunsurile la chestionarele Haşdeu şi Densuşianu, Iadul este văzut fie ca un loc
întunecos; tot în cer, fie în stânga Raiului , fie, sporadic, sub pământ2° . Prin urmare, Raiul şi Iadul sunt
unul lângă altul , iar uneori se întrepătrund. I nteresantă ar fi configurarea clară a spatiului pe care îl
parcurge sufletul : Î n drumul său, el trece peste „Câmpu cu doru", apoi, la capul unui pod, este
aşteptat de Paraschiva. Dar încercarea cea mai grea pentru suflet este „ Puntea Raiului" . Dacă
reuşeşti să treci, e bine, dacă nu, e rău. Cei buni o vor trece pentru că au conştiinţă curată, cei răi însă
rămân în suferinţă. La i ntrarea în Rai , te aşteaptă o poartă străjuită de Floarea - Soarelui. „Câmpu cu
doru", „ Paraschiva de la capu podul ui" , „ Puntea Raiului", sunt trei din cei nouă colaci care se fac
mortului la pomana de nouă zile, de trei şi şase săptămâni. Prin copturi rituale, ţăraoca îşi transmite
spiritul.
. „

THE PREMONITORY DREAMS, DISTINCT FORM OF TRADITIONAL
SPIRITUALITY THE TOPOGRAPHY of HEAV E N and HELL

The author underlines the fact that dreams, as they circulate in a traditional area, are
stereotype, just because they belong to and proceed from a distinct cultural model .
The significant elements of dreams are generally transmitted from generation to generation
according the principles of orality.
There can be ldentified two important categories of dreams :
- the strict symbolical dream;
- the premonitory narrative dream.
A few symbol - images are analysed i n the narrative context of dream : the grave- room , the
valley and the Romanian ring dance ( Hora) .
At the same time, it is proceeded to draft the topography of H EAVEN and H ELL, as it appears
in dream.
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