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ORIGINEA. SEMNIFICATIA
51 FUNCTIONALITATEA SIMBOLURILOR
•

•

•

Ştefan ENA CHE

Există un consens al tuturor cercetătorilor că principalul obstacol în calea accesului la tezaurul
de informaţii pe care îl conservă creaţia populară în diversele ei ipostaze (obiceiuri, basme, colinde
etc ) este limbajul. Că simbolul reprezintă modalitatea de vehiculare a informaţiei spre deosebire
de culturile gramaticalizate care folosesc ca suport al informaţiei alfabetul1 .
Apare aşadar, în cadrul aceluiaşi popor vorbitor a l aceleiaşi limbi, nevoia transcrierii sau
mai bine zis a traducerii textelor dintr-un limbaj în altul, într-un anumit moment al evoluţiei
istoriei. Nu este suficient să ştim ce semnificaţii vehiculează de pildă simbolul soarelui, lunii,
şarpelui, păsării, broaştei etc., ci şi ideile concepţiile, ideologiile pe care simbolurile sunt
chemate să le ilustreze. Semnificaţiile calului pictat sau gravat de obicei la intrarea în peşteri
sunt oare aceleaşi cu cele de pe bisericile ţărăneşti din lemn din secolul al XVIII-iea, de protecţie
şi apărare a acestor sanctuare?
De asemenea, semnificaţiile ursului din grotele paleoliticului şi cele de pe aceleaşi biserici din
Oltenia, nu pot fi rupte de calităţile intrinseci ale acestui animal, forţa, hibernarea, calitatea de a
rezista fără hrană timp îndelungat pe timpul iernii, echivalând cu moartea şi renaşterea. În obiceiurile
din Oltenia, cine avea anumite afecţiuni, sau voia să fie sănătos tot anul trebuia la începutul primăverii
să treacă ursul peste el şi să-l calce.
A stabili o relaţie de continuitate între semnificaţiile calului şi ursului din peşterile paleoliticului
şi obiceiurile din Oltenia sau Maramureş păstrate până la începutul secolului al XX-lea este riscant
fără o analiză care să fundamenteze gramatica combinării şi utilizării lor în diversele epoci istorice
pentru a putea citi în clar semnificaţiile colindelor, obiceiurilor, basmelor etc. Iată de ce este necesară
cunoaşterea acestui prim strat cultural al umanităţii în care apare simbolismul, pentru că aici pot fi
mai uşor sesizate necesităţile care le-au generat şi funcţiile care le-au îndeplinit.
Valoarea informaţiilor pe care le deţine creaţia populară încifrată în basme, colinde etc.
derivă din rolul pe care simbolismul ca vehicul al informaţiei l-a avut în istoria civilizaţiei şi
spiritualităţii umane, dezvoltate inclusiv în spaţiul cultural geografic .românesc, ilustrat din
abundenţă de săpăturile arheologice. Toate sanctuarele geto-dacice începând cu cele de la Grădiştea
Muncelului implică simbolismul.
Scorilo, unul din regii geto-dacilor, după cum atestă scrierile anticilor, pentru a-şi convinge
concetăţenii de inoportunitatea contextului politic al atacării romanilor (la Roma era război civil)
nu rosteşte discursuri aşa cum se proceda la Atena sau Roma (vezi Demostene, Cicero etc.) ci
foloseşte simbolurile. Sunt aduşi doi câini şi puşi să se bată după care este introdus în scenă un lup.
Câinii vor înceta lupta aliniindu-se împotriva lupului. Conch,1zia a fost că aşa vor proceda şi romanii
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dacă vor fi atacaţi. Argumentele au fost hotărâtoare pentru a-i convinge pe războinicii geto-daci, de
a nu-i ataca pe romani2. Dromihete procedează în aceeaşi manieră3.
Informaţii vitale şi esenţiale despre una din marile culturi ale antichităţii, cea a traco-geto-dacilor,
despre care minţile luminate ale antichităţii ca Platon se exprimau în termeni elogioşi, informaţii
capitale deci rămân încă ascunse4. Este curios că deşi s-a demonstrat folosirea alfabetului la geto-daci,
informaţii scrise despre spiritualitatea lor nu avem decât de la scriitorii străini ai antichităţii. Acestea
sunt fragmentare şi uneori evazive. Pentru ca transcrierea de către scriitorii greco-romani a unor

informaţii dintr-un limbaj în altul era dificilă.
, De asemenea, după retragerea romană informaţiile sunt laconice, vizând cu deosebire aspecte
militare şi mai puţin despre viaţa spirituală a populaţiei autohtone. Formarea poporului român,
formarea spiritualităţii daco-romane, articularea noilor instrumente culturale care au realizat unitatea
spirituală a tuturor locuitorilor fostei Dacii va fi tributară simbolismului. Mioriţa, în dubla ei ipostază
de colind şi baladă încununează şi sintetizează esenţa procesului de făurire a unităţii spirituale a
poporului român. Deşi implicaţiile simbolismului au fost sumar evocate, o concluzie se impune.
Simbolurile nu pot fi abstrase din contextul social-istoric al diverselor epoci. Simbolul nu joacă aici
rolul cuvântului în propoziţie care slujeşte la articularea sensului. Aşadar, care sunt necesităţile care
au impus apariţia simbolurilor şi ce funcţie au îndeplinit? Ce relaţii se pot stabili între structura culturală
a unei epoci şi inventarul de simboluri? Când sunt introduse noi simboluri în circuitul culturii şi care
sunt raporturile cu ideologiile şi sistemele religioase specifice diverselor epoci? Care sunt relaţiile
dintre inventarul de simboluri şi diversele componente ale culturii? Iată întrebări cărora ne vom strădui
să le dăm un răspuns utilizând informaţii furnizate de arheologie, antropologie, etnografie etc.
Paleoliticul5, acest prim strat al culturii umane pe care arheologii îl identifică cu epoca pietrei
neşlefuite, prezintă interes prin apariţia unei noi specii în ordinea naturii, cea umană care îşi creează
un mod nou de obţinere a hranei cotidiene, uneltele. Din acest moment istoric, atât hrana cât şi
celelalte nevoi specific umane apărute pe durata evoluţiei noii specii vor fi satisfăcute prin intermediul
creaţiei culturale. Crearea de unelte în vederea producerii de obiecte necesare existenţei specific
umane, conturează în mare specificul culturii. Dar făurirea de unelte şi obiecte necesare existenţei
cotidiene n-a reprezentat decât partea vizibilă a aisbergului cultural. Ele au fost precedate de o vastă
muncă de analiză a realităţii, a speciilor zoologice care formau principala sursă de hrană.
Cunoaşterea cât mai profundă a particularităţilor diverselor specii, sesizarea raporturilor şi
conexiunilor cu mediul natural de existenţă în vederea conceperii de unelte şi tehnici de prindere,
de vânare, a impus folosirea unor elemente sau unităţi cu ajutorul cărora să fie exprimate raporturi
calitative între elementele componente ale realităţii. Pe această treaptă de evoluţie a speciei umane,
elementele componente ale realităţii naturale (minerale, animale, plante, astre etc. şi ale creaţiei
culturale (capcane, nodul, arcul, săgeata, mai târziu spada etc.) vor deveni elemente de analiză şi
sinteză a realităţii. Informaţiile pe care aceste componente ale mediului natural şi cultural le
vehiculează, vor fi calităţile lor intrinseci. Ele vor purta denumirea de simboluri indiferent de tehnicile
de realizare şi natura materialului care va fi utilizat ca suport.
Gravat, pictat, sculptat, mimat în materiale dure sau perisabile, vizualizate sau sonorizate,
semnificaţia generală rămâne aceeaşi. 6 Transpunerea realităţii în simboluri în vederea confruntării,
a sporit capacitatea de analiză şi sinteză a simbolului, a eficienţei activităţii practice. Cunoaşterea,
reflectarea cât mai exactă a realităţii în conştiinţă, pentru a putea anticipa situaţii previzibile din
realitatea şi elaborarea pe această bază de modalităţi optime de acţiune, formează mecanismul
specific uman de adaptare la mediul şi de creaţie culturală. Sporirea continuă a acestui tezaur de
cunoştinţe de care depinde existenţa grupului a creat necesitatea conservării şi transmiterii acestor
valori culturale determinând apariţia unor genuri ale culturii, ale primelor mituri şi rituri, a primelor
forme de iniţiere a unor instituţii şi a unor indivizi specializaţi a-i grupului: vrăjitori, preoţi etc.
Noul mod de obţinere a hranei a statuat preeminenţa analizei şi sintezei, a cercetării cum am
spune azi în raport cu actul făuririi uneltelor, aspect relevat de modificările edificiului cranian, de
sporirea rolului cortexului prefrontal ca instrument de reglare afectivă, de coordonare şi j udecată 7
6
https://biblioteca-digitala.ro

Încheierea procesului antropologic, creşterea spectaculoasă a eficienţei instrumentului cultural
evidentă în paleoliticul superior şi încetarea adaptării la mediu prin mecanisme genetice moştenite
de la regnul zoologic, a determinat regresiunea şi pierderea în final a unor capacităţi geI_letice de
adaptare la mediu, împotriva frigului, a bolilor etc. , impunând satisfacerea lor prin mecanisme
exclusiv ale creaţiei culturale. Se conturează astfel alături de unelte noi genuri ale culturii ca:
arhitectura (locuinţa), ţesutul (pentru confecţionarea îmbrăcămintei), olăria pentru depozitarea şi
fierberea hranei. În mitologia chineză divinitatea care i-a învăţat pe oameni folosirea focului este
Paoxi, ceea ce înseamnă „carnea friptă la foc" sau „a frige came de vită"8. De acest moment istoric
care precede paleoliticul superior, şi după care încetează adaptarea genetică şi omul devine obiectul
propriei reflecţii, este legată şi tema mitului epocii de aur din istoria umanităţii, când nu erau boli şi
oamenii trăiau în armonie. Această temă o găsim în marile culturi ale lumii: chineză, indiană,
greco-romană. O regăsim de asemenea în legendele populare româneşti. Explicaţia acestei stări
paradisiace, edenice este diferită de la o cultură la alta. Ceea ce este important pentru noi, este
situarea într-un timp istoric concret care precede paleoliticul superior şi înţelegerea cauzelor care
au generat-o. O altă consecinţă a pierderii capacităţii de adaptare prin mecanisme genetice o constituie
şi apariţia unor malformaţii ca urmare a practicii nediferenţiate a căsătoriilor. Nevoia reglementării
relaţiilor de căsătorie pentru a preveni incestul şi în acest fel degradarea speciei umane s-a impus de
la sine. Ele vor deveni norme morale ale comunităţilor acţionând ca principiu de organizare şi
integrare socială. Simbolul căsătoriei este un exemplu de valorificare diferită a semnificaţiei în
contexte social-istorice şi religioase diferite. Din modelul de integrare socială cum era considerată
căsătoria dintre soare şi lună la geto-daci şi daco-romani, va deveni incest ca urmare a adaptării
creştinismului în Dacia în sec. IV-VI, evoluţie determinată de lupta noii ideologii împotriva
concepţiilor precreştine.
Să urmărim acum specificul surselor de hrană, mijloacele şi tehnicile de vânare imaginate,
simbolurile prin care realitatea a fost evaluată şi modelul cultural elaborat pentru fixarea şi
transmiterea cunoştinţelor necesare supravieţuirii individului şi a grupului în ansamblu.
Deşi simplă în aparenţă, epoca paleoliticului superior s-a dovedit fertilă în sfera creaţiei culturale,
desăvârşind modalitatea specific umană de existenţă şi consacrând instrumentul cultural ca unic
mijloc de adaptare a omului la mediu.
Pictura rupestră prezintă din acest punct de vedere o importanţă capitală pentru sesizarea
mecanismului gândirii şi al problematicii abordate şi fixate în imagini pe pereţii grotelor de către
grupurile umane care le-au locuit. Această problematică va rămâne o constantă a tuturor grupurilor
umane şi mai târziu a etniilor, indiferent de tipurile de civilizaţie cunoscute şi traversate de către
om. Sursa principală de hrană a comunităţilor paleolitice după cum atestă izvoarele arheologice, ·a
constituit-o animalele vânate. Vânătoarea a fost precedată de o vastă muncă de observaţie şi o
analiză a caracteristicilor biologice ale speciilor, a particularităţilor mediului lor de viaţă pentru a
imagina curse şi capcane. O confruntare directă dintre om şi bizoni, elefanţi, urşi etc. , era de
neconceput. Pentru că omul nu era mai puternic sub raportul forţei animalelor pe care le vâna. Ceea
ce îl detaşa era inteligenţa superioară, capacitatea de analiză şi sinteză, de a imagina şi realiza
mijloace de contracarare a forţei animalelor. Realizarea de curse şi capcane reprezintă preocuparea
de bază a vânătorului paleolitic. Pentru că uneltele de piatră serveau în principal nu la nimicirea, ci
la prelucrarea vânatului după ce a fost capturat, aspect evident şi în direcţia de evoluţie a uneltelor
de piatră spre extinderea suprafeţei de tăiuşuri. Dar conceperea capcanelor, necesita o cunoaştere
cât mai exactă a animalelor vizate. Mascarea s-a impus ca metodă eficientă în c;:ondiţiile tundrei de
apropiere de vânat în vederea observării, studierii şi capturării animalelor. Mascarea asigură deci
accesul la informaţii vitale, dar şi o tehnică de apropiere de vânat realizând surprinderea.
Prezenţa omului cu cap de mamut din peştera Les Combarelles9 (Planşa 1 ) cu cap de bizon din

peştera Trois Freres din Franţa 10 relevă importanţa pe care o deţinea mascarea ca instrument ce
asigura succesul. Viclenia, inducerea în eroare a adversarului se constituie în acea epocă ca o valoare
socială care asigură reuşita. Ea va deveni alături de violenţă, desprinsă şi ea desigur din specificul
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economiei vânătoreşti, normă şi principiu de bază al modelului cultural întemeiat pe capturarea şi
sacrificarea animalelor.
Asupra acestor aspecte vom reveni. Vânătoarea animalelor mari asigură prin curse şi capcane
o cantitate îndestulătoare de hrană pentru membrii grupului, erau cum s-ar zice azi cel mai productiv
mijloc de obţinere a hranei. Numărul relativ mare de semne

( 1 3%) denumite tectiforme şi în formă

de triunghiuri, dreptunghiuri sau circulare reprezentând curse şi capcane indiferent dacă sunt pentru
animale sau spirite, ilustrează rolul şi importanţa lor în viaţa comunităţilor paleolitice. Ele se situează
ca importanţă pe acelaşi plan cu reprezentările de bizon ocupând locul secund în ierarhia funcţională
a simbolurilor paleolitice. 1 1
Modul de procedare în cunoaşterea diverselor specii a fost observarea, stabilirea între faptele
observate de relaţii uniforme, de regularităţi pe baza cărora se pot face previziuni, conceperea pe
această bază de curse şi capcane. Adevărul observaţiilor ca şi principiile fizico-matematice pe care
se întemeia construcţia capcanelor, se verifica în practică în timpul vânătorii, ceea ce echivala cu un
laborator experimental. Caracterul exact, măsurarea şi controlul informaţiei angaja cunoştinţe
multiple deşi empirice, de biologie, geografie, matematică, fizică etc.
O altă caracteristică a economiei vânătoreşti o reprezintă dinamica obiectului observaţiei, o
realitate în continuă mişcare şi devenire. Vânatul prin diversitatea lui, prin mobilitatea lui în spaţiu
şi timp în raport cu grâul cultivatorului, a impus analize pe spaţii mici dar variate, fiecare specie
stabilind relaţii specifice cu mediul natural de existenţă.
Fiecare specie reprezintă o reuşită, un model de adaptare la mediu şi supravieţuirea unui
tezaur de informaţiţ verificat în practică de care noua specie, omul, se poate folosi, fie imitându-le,
fie în analiza şi compararea unor aspecte noi ale naturii. Diversele specii de animale şi vieţuitoare
prezintă interes nu numai pentru valoarea lor nutritivă, practică, ci şi pentru propriile calităţi care
oferă posibilitatea expriinării şi individualizarea unor fenomene, realizându-se actul cunoaşterii.
Caracterul dinamic al surselor de hrană, analiza fragmentară impusă de multitudinea şi
i!ldividualitatea speciilor, conceperea de mijloace diferenţiate de capturare şi verificarea lor în
timpul vânătorii, formează caracteristicile de bază ale cunoaşterii economiei proprii paleoliticului,
aspect care se va menţine şi în perioada trecerii de la domesticirea şi creşterea animalelor prin
migrarea cu turmele după păşuni, prin conflictele şi războaiele prin care tipul economiei vânătoreşti
este continuat.
Pictura rupestră reprezintă documentul principal al epocii paleolitice care ne oferă posibilitatea
să cunoaştem inventarul de simboluri utilizat şi perspectiva ideilor care le-au grupat şi solidarizat.

Am văzut că simbolurile reprezintă elemente ale realităţii naturale şi ale creaţiei culturale prin

care realitatea este evaluată în funcţie de scopul urmărit.

Concluziile specialiştilor ca Andre Leroi-Gourhan bazate pe sinteza documentelor grafice ale
paleoliticului permit să descifrăm conţinutul general mitologic al picturii rupestre, să identificăm
ideile care au polarizat şi dat sens, coerenţă picturii rupestre şi care vor deveni teme permanente şi
esenţiale ale mitologiilor postpaleolitice, a umanităţii în genere. Ele vizează în esenţă producerea şi
reproducerea surselor de hrană şi maniera de acces la ele a omului.
Cuplajul de reprezentări masculin-feminin, apoi semnele care se grupează şi ele în acelaşi mod
nu fac decât să sugereze principiul care stă la baza acestei reproduceri atât al surselor de hrană cât
şi al omului. Acelaşi principiu al erosului propriu vânătorilor şi crescătorilor de animale va sta şi la
baza teogoniilor şi cosmogoniilor homerice şi hesiodice de mai târziu în opoziţia cu cosmogoniile

orfice care se inspiră din practica şi ideologia cultivatorilor de plante, exprimând alte raporturi
dintre om şi natură. 12

Ideea accesului la sursele de hrană este ilustrată de aşa-numitele semne tectiforme (în formă
geometrică) reprezentând curse şi capcane 13, iar cea a reproducerii acestora de cuplajul de animale :
cal 14 (principiul masculin), bizon (principiul feminin) de depunerile de rezerve de hrană, unelte, de
material brut în vederea regenerării acestora. Într-un mormânt de la Konstenki pe Don au fost găsite

70 de lame de silex,

un ac de os cu urechi şi alte obiecte15.
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În morminte au fost descoperite figurine feminine, brelocuri cu figuri stilizate reprezentând o
pasăre în zbor. Deosebit de interesante sunt mormintele duble (bărbat-femeie sau mama cu copilul)
sau mormântul în care au fost îngropai tatăl, mama şi copilul, ca acela din peştera Barma-Grande de
la Grimaldi din Italia16 - aspecte care amintesc de gruparea cal-bizon, masculin-feminin, a semnelor
geometrice. Înmormântările orientate spre răsărit, în poziţie feotală sau presărate cu ocru roşu,
marchează intenţia de a lega soarta sufletului de traiectoria soarelui, de speranţa unei renaşteri.
Mircea Eliade, în eforturile de a contura spiritualitatea epocii paleolitice, aduce argumente din
obiceiurile triburilor de vânători contemporani, care deşi separate în timp aparţin aceleiaşi economii
vânătoreşti. La aceştia oasele şi craniul au o valoare considerabilă pentru că se credea că ele găzduiesc
sufletul sau viaţa animalelor, şi vor face să crească o carne nouă.
Din această cauză craniul şi oasele lungi se expun pe crengi sau pe înălimi. 17 Această idee a
supravieţuit şi în mitologii mai evaluate ca cea a popoarelor ll.ordice. Ţapii înjunghiaţi şi consumaţi
seara erau înviaţi a doua zi pornindu-se de la oasele lor. Toate acestea demonstrează ideea separării
sufletului de trup, a posibilităţii reîncarnării sufletului (spiritului) animalelor, deci a reproducerii surselor
de hrană, a vânatului, dar şi a omului.
Această relaţie sursă de existenţă-om şi reproducerea ei se constituie ca axă a tuturor mitologiilor
postpaleolitice. Ideea regenerării cosmosului ca fundament al surselor existenţei şi al omului în
aceeaşi manieră este clar exprimată în inventarul megaliţilor18.
Din aceeaşi concepţie derivă şi structura similară a obiceiurilor calendaristice de peste an şi
aceea a obiceiurilor din ciclul familial 19• Modelul regenerării surselor de hrană a stat la baza
fundamentării sau imaginării reproducerii fiinţei umane. Toate riturile de înmormântare conţin şi
înglobează această relaţie. Regenerarea timpului este legată de ideea regenerării surselor existenţei şi
a omului. Timpul nu capătă sens decât în legătură cu acest binom, cu această relaţie, surse de existenţă
- om sau cosmos - om. Regenerarea periodică constituie o necesitate primordială a supravieţuirii.
Riturile, obiceiurile calendaristice vizează nu numai regenerarea surselor de hrană, a cosmosului,
dar şi a structurilor sociale, a formelor care reglementează accesul la acestea.
Fără a intra în amănuntele documentelor grafice ale paleoliticului, semnalăm observaţiile
savantului francez A L. Gourhan, referitoare la fazele sau stilurile picturii rupestre, după cum le
numeşte autoruF0. Faza I sau stilul I afirmă un schematism în care formele sunt abia identificabile.
În prima fază, simbolurile sunt incizate pe plăci de calcar, linii paralele, curbe organizate stângaci
în formă de capete de animale şi simboluri feminine21.
În toate peşterile bine conservate, figurile sunt grupate sistematic, semne ritmice, vulvă-animal .
Această grupare de semne sugerează ideea repetiţiei (inciziile paralele) şi modul de reproducere al
animalelor22 . Stilul II este ilustrat de peşteri ca Pair-non-Pair din Gironde23 sau Garagas în Pirinei şi
de statuete din fosta U.R. S . S. şi Cehoslovacia, Austria, Franţa, statuete denumite şi Venus de la
Kostenki, Wilendorf şi Lespugue. În această fază atributele care individualizează imaginile animale
(bizoni, cai, bouri) şi umane sunt redate în aceeaşi manieră cu mijloace minime dar cu o eficienţă
maximă. Pe un nucleu central sunt gravate atributele de identificare. La animale de pildă contururile
dorsale sunt aceleaşi, identice deosebindu-se prin minimum de particularităţi: coarnele şi o bărbiţă
pentru bizon, coama şi un bot mai su�ţire pentru caF4. La figurile feminine sânii sunt enormi,
atârnând de pe un corp masiv. În genere sunt accentuate acele elemente care le individualizează, cel
al reproducerii - pântecele ca loc de gestaţie şi sânii ca izvor alimentar, al laptelui, simbol care va
persista în mitologiile popoarelor europene25.
Stilul III excelează prin realismul reprezentării animalelor. Fiecare figură trăieşte prin ea însăşi
şi în cadrul ei fiecare dintre părţi îşi joacă rolul. Forţa şi prospeţimea sunt impresiil� pe care le
degaj ă reprezentările plastice ale acestei faze. Stilul IV - (13000--8000 î.Hr.) continuă realismul
fazei precedente, reprezentând perioada maximă de înflorire a picturii rupestre. Peşterile, Altamira
din Spamia şi Niaux din Franţa reprezintă cele mai izbutite realizări ale acestei faze, după care
marile ansambluri picturale cad în desuetudine ca urmare a schimbărilor climatice intervenite în
Europa şi a dispariţiei principalelor surse de hrană, reprezentate de bizon, mamut, ren etc. şi apariţia
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unei faune mărunte legată de pădure care nu mai putea fi capturată cu vechile tehnologii. Această
criză a surselor de hrană a făcut inoperante nu numai tehnicile de ('.apturare a animalelor, ci a afectat
şi modelul cultural elaborat pe baza acestora. Crearea de noi tehnici adecvate noilor surse de hrană,
animale mici, peşti, sau adecvate culesului din natură va da naştere la modele culturale noi, cu noi
valori sociale care vor fi afirmate şi promovate de noile mitologii. Dar gruparea de simboluri
masculin-feminin, nu este singura temă a reprezentărilor rupestre. În multe peşteri au fost descoperite
amprente de mâini sub două aspecte, mâini negative şi mâini pozitive, obţinute prin aşezarea mâinii
pe peretele de calcar şi pulverizarea peste aceasta a vopselei. Mâinile pozitive sau obţinute prin
mânjirea părţii interne a mâinii cu vopsea roşie sau neagră şi aplicarea pe peretele calcaros.
Amprentele de mâini aparţin bărbaţilor, femeilor, copiilor şi chiar nou-născuţilor. 26
Acestor amprente li s-au dat semnificaţii multiple, semne de posesiune, amputări rituale, infecţii,
degerături, funcţie de tratament medical.
Noi vom reţine semnificaţiile cu caracter terapeutic, ipoteză pentru care optează şi arheologul
M. Cârciumaru. Apariţia de malformaţii, de aspecte cu caracter degenerativ ale figurii umane, a
fost o realitate istorică, apărută pe fondul practicii nediferenţiate a căsătoriilor, a reproducerii speciei
umane şi a regresiunii unor capacităţi genetice moştenite de la specia zoologică de adaptare, ca
urmare a perfecţionării instrumentului cultural.
Funcţia terapeutică este ilustrată atât la mulajele de argilă descoperite în peştera Garagas din
M-ţii Pirinei27 de utilizarea ocrului roşu şi negru a căror semnificaţii nu pot fi desprinse de ideea de
regenerare a degetelor (ocru roşu) şi cea a morţii, a pierderii acestora (culoarea neagră). După cum se
observă, încă de pe acum îşi face loc ideea că regenerarea este precedată de moarte, idee care o vom
întâlni frecvent în mitologiile ulterioare. Sugerarea morţii şi renaşterii prin intermediul culorii este
practicată nu numai în cultura paleoliticului, dar şi în cele postpaleolitice. În neolitic ceramica pictată
în alb, roşu, negru, nu poate fi ruptă de semnific:a�ile vehiculate de simbolurile cromatice. Reproducerea
malformaţiilor figurii umane şi indicarea unei soluţii de remediere ridică problema modelului cultural .
Înainte de a-l analiza să revenim la aşa-zisele semne numite tectiforme de M. Breuil . Ele au forme
geometrice diverse, triunghiuri dreptunghiuri şi forme mai mult sau mai puţin circulare28 .
Nici pentru aceste semne nu lipsesc ipotezele şi interpretările specialiştilor, colibe, curse
pentru vânatul animalelor, curse de spirite. Noi vom reţine ipoteza capcanelor şi curselor, evidente
în plasarea acestora pe animale, dar şi pe cea a spiritelor. Aceasta opţiune se întemeiază pe sensul
general al reproducerilor rupestre, pe practica comunităţilor umane de a abstrage un produs natural,
sau al creaţiei culturale din contextul real al existenţei lui şi a-l folosi în exprimarea unor idei,
concepţii, în actul de comunicare interumană. Aşa cum gruparea cal-bizon de pildă p oate exprima
ideea de reproducere a surselor de hrană, tot aşa o cursă sau capcană pentru urşi sau mamuţi
poate fi utilizată în alt context la înfruntarea spiritelor rele, ostile omului, aspecte întâlnite nu
numai la popoarele primitive, dar şi în practica vrăjilor şi descântecelor populare. Capcanele şi
cursele reproduse în peşteri sunt adecvate vânătorii în tundra europeană. Mascarea gropilor
naturale, punerea de pari ascuţiţi, dirijarea turmelor sau a animalelor izolate spre aceste capcane
reprezintă metode eficiente de vânare în această epocă. Extrapolarea şi asupra spiritelor se justifică
prin contracararea efectului lor.
Un alt aspect al picturii rupestre îl formează aşa-zisele reprezentări fantastice realizate prin
reunirea unor simboluri disparate ca de pildă ursul cu coada de felină sau calul cu coarne de bizon29.
Cea mai interesantă imagine fantastică este vrăjitorul din peştera Trois-Frere (Franţa) care are corpul
şi picioarele aproape omeneşti, braţele şi sexul de inspiraţie felină, coadă de cal, urechi, bărbiţă şi
coarne de ren. Ochiul şi ciocul aparţin se pare unei bufniţe30. Identificarea acestei figuri de sinteză
cu a unui vrăjitor sau stăpân al animalelor este acceptată de specialişti. Noi vom reţine şi această
manieră de sinteză a unor simboluri atât de diferite care pot configura sfera puterii a fiinţei divine
care stăpâneşte şi decide regenerarea surselor de hrană. Asocierea mai multor simboluri pentru a
exprima idei şi fenomene mai complexe a sfârşit prin detaşarea uneia dintre ele şi asimilarea celorlalte,
a tuturor semnificaţiilor ale acestora.
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Aşa se întâmplă cu luna şi mai târziu cu soarele care vor simboliza şi sintetiza întreaga
ideologie sau mitologie a unei epoci ca neoliticul sau epoca metalelor. Fără a intra în amănunte
putem reţine cuplul de simboluri cal-bizon care exprimă ideea de fecunditate, de reproducere a
surselor de hrană, iar renul sursa concretă alimentară cunoscând că ultima parte a paleoliticului a
fost numită şi epoca renului datorită locului prim pe care 1-a deţinut în alimentaţie şi în furnizarea
materiei prime (oasele) pentru unelte.
.
Bufniţa este o pasăre de pradă, se hrăneşte cu cadavre, domină înălţimile şi se caracterizează
prin vânătoarea pe timp de noapte. Simbolul ei îl vom regăsi în epoca megaliţilor sugerând ideea
descarnării cadavrelor pentru regenerarea celor decedaţi, aceleaşi spirite însă într-o carne nouă,
proces similar regenerării animalelor. În obiceiurile populare româneşti ca Boriţa sau Turca, este
realizată o sinteză asemănătoare de simboluri, o figură umană, coarne de bou, cioc de pasăre, blăniţă
de iepure, iedera, culoare roşie, pene de pasăre. Figurile de dans pe care le execută jucătorul de
mască n-au mai putut fi descifrate. Moartea Boriţei sau Turcii, împuşcarea ei exprimă aceeaşi idee
ca şi a jocului ursului, caprei sau căluşului, cea a morţii şi renaşterii, a încheierii şi începerii unui
nou ciclu de vegetaţie, deci a reproducerii surselor de hrană.
Ceea ce are comun vrăjitorul din peştera Trois-Freres cu Boriţa sau Turca transilvană este
maniera de configurare a „fiinţei supreme" conţinutul lor fiind în mod firesc diferit, datorită timpului
care separă cele două reprezentări. Demne de interes sunt şi reprezentările semiumane din aceeaşi
peşteră Trois-Freres, care însoţeşte scena vrăjitorului .31
Ea constă dintr-o siluetă umană mascată cu cap de bizon, braţe ferminate cu copite iar la gură un
instrument muzical asemănător unui fluier sau arc muzical. Poziţia picioarelor pare să indice după
opinia specialiştilor un dans. Interpretarea, zice M. Eliade32 poate fi convingătoare pentru că se mai
cunosc în arta paleolitică încă vreo 5 5 de figuri de oameni îmbrăcaţi în piei de animale şi de multe ori
în poziţia de dans. Acesta este şi un comportament ritual specific populaţiilor contemporane de vânători.
Dar exprimarea şi comunicarea unor realităţi din viaţa cotidiană prin mijlocirea dansului,
gestului mimic şi sunetelor din care va deriva ulterior dansul şi muzica este documentată în
paleolitic şi practicată în epocile ulterioare, menţionată din antichitate de sursele literare. Orfeu
reuşeşte s-o elibereze pe Euridice datorită fluierului fermecat cu care a înduplec(\.t pe păzitorii
hadesului. Geţii îşi însoţeau soliile cu cântec din citere după cum menţionează Teopomp . Gestul
mimic este o caracteristică atât a modului de comunicare cât şi al riturilor şi obiceiurilor ca de
pildă plângerea şi jeluirea nou-născuţilor şi cinstirea prin cânt şi joc a înmormântărilor33 .
În mitologia populară românească este conservată imaginea ciobanului care prin intermediul
fluierului său fermecat reuşeşte aidoma lui Orfeu să comunice cu animalele34. Evocarea unor activităţi
practice prin intermediul gesturilor mimice, dansului este o realitate abundent ilustrată de obiceiurile
româneşti. Unele figuri de dans ale Căluşului poartă denumiri ce amintesc activităţi practice ţărăneşti
ca: ţesutul, pusul porumbului, seceratul grâului, războiul etc. Gestul imitativ este o componentă
esenţială a obiceiurilor populare fiind dublată şi de o exprimare verbală. Obiceiul plugului este
evident, gestul mimic (arat, semănat etc.) fiind însoţit sau transpus într-o exprimare verbală. Există
însă şi numeroase obiceiuri lipsite de o expresie verbală ca obiceiul ursului, caprei, căluşului etc.
O valoare deosebită o reprezintă urmele lăsate pe solul argilos al peşterii de la Montespan şi
care au fost interpretate ca dans ritual . Interpretarea este susţinută de practicarea acestui dans de
toate populaţiile de vânători din Eurasia, Europa Orientală, Melanezia, indienii din California
etc. Scopul dansului este de: împăcare a sufletului animalului doborât, sau pentru înmulţirea
vânatului35 . Dansul circular ca simbol este documentat şi utilizat în culturile eneolitice din România
(Hora de la Frumuşica), la traci (cultul lui Dionisos), la geto-daci şi în obiceiurile româneşti. La
ultimul dans al căluşarilor numit Hora căluşului participă toţi locuitorii satului .
Dansul semnifică triumful vieţii, renaşterea omului şi a vegetaţiei. Producerea şi reproducerea
surselor de hrană şi a omului a fost asociată încă de la început cu factorul timp, cu ideea de repetiţie,
de calendar. Inciziile regulate de pe fragmentele de os descoperite în paleolitic au fost identificate
cu ideea de ritm. De asemenea, cercetările din ultimul timp au demonstrat existenţa în paleoliticul
'
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superior a unui sistem simbolic de măsurare a timpului bazat pe observarea fazelor lunare. Aceasta
presupune fixarea cu mult timp înainte a unor ceremonii periodice al căror scop este în mod expres
de reproducerea surselor de hrană36 .
Relaţiile dintre lună şi vegetaţie au fost observate cu mult timp înainte de descoperirea agriculturii.
Importanţa pe care astrul nopţii îl va juca în mitologiile paleoliticului şi postpaleoliticului se întemeia
pe modul ei de a fi, creşte, descreşte şi dispare, supunându-se legii universale a devenirii sugerând
propriul mod de a fi al omului, al cosmosului în general în care sunt integrate sursele de existenţă37.
Această eternă reîntoarcere la formele iniţiale, această periodicitate rară sfărşit fac ca luna să fie
prin excelenţă asttul ritmurilor vieţii, fazele lunii relevând omului timpul concret, distinct de timpul
astronomic care a fost descoperit cu mult mai târziu. Luna va fi identificată mai târziu, pământului el
însuşi considerat matrice a tuturor formelor vii38. Populaţiile nomade în epoca contemporană care
trăiesc din v�.nat şi cules, nu utilizează decât calendarul lunar, pentru că timpul, măsurat cu ajutorul
fazelor lunare se raportează totdeauna la o realitate biocosmică şi va supravieţui în comunităţile rurale
până la începutul secolului al XX-iea.
fn concluzie, se poate afirma că în paleolitic s-au pus bazele culturii şi structurii acesteia ca
instrument indispensabil existenţei speţei umane. În această epocă sunt articulate şi primele mituri
şi în primul rând cele cosmogonice şi miturile de origine (a omului, a vânatului, a morţii etc.)
funcţia lor fiind de a fixa modele exemplare tuturor riturilor şi acţiunilor semnificative ale omului39 .
Acestea sunt prezente şi documentate n u numai sub forma expresiei verbale, care apare mai
târziu, ci şi a semnului, care poate fi o ramură, o floare, un animal adus în procesiune din casă în
casă şi arătat tuturor. Aceste semne sunt mituri criptice cum le numeşte Mircea Eliade40 şi reprezintă
prin simpla lor prezenţă garanţii sigure ale venirii primăverii, a renaşterii vegetaţiei şi surselor de
hrană. Plimbarea ursului primăvara prin satele din Oltenia şi punerea de ramuri verzi la case,
Căluşul, B oriţa, Capra41, aveau această semnificaţie.
Obiceiul ursului sau îngroparea de ouă în brazdă sunt semne care nu enunţă în mod explicit
regenerarea naturii (creaţia cosmogonică) ci implicit prin semnificaţiile revelate. Textele colindelor
evocă şi ele verbal întâmplări sau evenimente exemplare (există colinde cosmogonice şi profesionale
specifice categoriilor sociale).
Analiza documentelor arheologice, a uneltelor şi picturii rupestre relevă o impresionantă unitate
culturală a epocii paleolitice în care se integrează şi teritoriul României. Configurarea încă de la
începuturile umanităţii a individualităţii culturale a Europei în raport cu alte arii culturale geografice
ca Orientul constituie o trăsătură şi o permanenţă ce va marca întreaga dezvoltare postpaleolitică.
Aceasta se întemeiază pe specificul surselor economice generată de unitatea geo-climatică a Europei
care a favorizat constituirea şi dezvoltarea unei economii de tip preponderent dinamic, în raport cu
cea orientală cu trăsături sedentare dominante. Animalele domestice în Europa şi cerealele obţinute
prin cultivarea în Orient constituie sursele alimentare de bază care au modelat structurile culturale
şi sociale în vederea producerii şi reproducerii lor.
În rezumat, putem conchide că în paleoliticul superior (40 OOO Hr. 1 1 OOO î.Hr. ), odată cu
încheierea procesului antropologic s-au definitivat şi structura formelor culturii ca instrumente de
adaptare Ia mediu a speciei umane. În cadrul formelor culturale specializate în satisfacerea diverselor
nevoi ale existenţei, tehnicile de obţinere a hranei ca forme specializate ale culturii vor reprezenta
factorul cel mai dinamic care va antrena modificări în ansamblul sistemului cultural.
Dacă în paleolitic s-a putut sesiza articularea formelor culturii în mezolitic vom avea prilejul
să urmărim şi pentru prima dată mecanismul de funcţionare al instrumentului cultural, al adoptării
acestuia la schimbările intervenite în structura surselor de hrană.
Mezoliticul (mileniul XI VII î.Hr.) înregistrează modificări profunde ale climei, florei şi
faunei. Animalele mari dispar, se retrag spre nord, iar altele se adaptează noilor condiţii. Îşi fac
apariţia pădurile de pin, salcie, mesteacăn, ulm, stejar, tei şi alun. Acum dispare definitiv renul.
Fauna de lac şi pădure devine din ce în ce mai bogată conţinând sursa alimentară de bază. După
cum se observă se schimbă structura vânatului, speciile de animale.
-

-
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Aceste modificări în structura vânatului au impus apariţia unor tehnici şi unelte noi de vânătoare.
Concomitent, culesul din natură va completa într-o măsură mult mare necesarul de hrană al grupurilor
umane. Apariţia toporului din corn şi piatră, înmănuşarea lui reprezintă un moment de referinţă în
evoluţia tehnologiei. Toporul era folosit la prelucrarea lemnului, la spargerea gheţii în zonele de
pescuit, la săparea gropilor pentru locuinţe. Tot acum se inventează barca scobită cu ajutorul focului
ce va fi folosită la deplasarea pe spaţii mari. Vânătoarea şi pescuitul reprezintă principalele surse de
hrană ale acestei specii, se perfecţionează şi inventează capcane pentru fauna specifică, măruntă a
mezoliticului. Apar plase de pescuit şi vârşii din nuiele42 împletite. Cea mai spectaculoasă invenţie
a mezoliticului este arcul şi săgeata care deschide seria uneltelor compuse. Din perspectiva evoluţiei
ulterioare a culturii Europei, mezoliticul realizează prima mare breşe în vechea unitate culturală a
paleoliticului de la Atlantic la Urali.
În raport cu paleoliticul în care capcanele aveau drept scop să contracareze forţa animalelor
vânate, constituind tehnica dominantă, în mezolitic atenţia vânătorilor va fi orientată spre găsirea
de soluţii care să contracareze caracteristicile vânatului mărunt cu o mare mobilitate în spaţiu, mult
superioară bizonului şi mamuţilor din epoca anterioară. Dinamismului acestui vânat mărunt existent
din abundenţă ilustrat şi de picturile rupestre ale mezoliticului vest-european i se va opune sporirea
capacităţii de reacţie, de mişcare a omului şi uneltelor (arcul şi săgeata, barca etc.).
Mărirea razei de acţiune a grupurilor umane, dar şi datorită altor factori ca nevoia eficienţei,
utilizarea uneltelor de piatră datorită îndepărtării de carierele de silex. Spaţii noi deci, puteau fi
valorificate de grupurile umane. Barca de pescuit, se înscrie în cadrul acestor necesităţi.

Adoptarea roţii descoperite în Orient în jurul anilor 3000 î.e.n. folosirea animalelor la transport

şi a calului ca mijloc de deplasare în mileniile următoare se înscrie în limitele aceloraşi necesităţi de
cucerire a spaţiului şi timpului ale crescătorilor de animale, de a pune în valoare sursele de hrană
pentru turmele domestice anterior.
Mezoliticul prin structura şi specificul surselor de hrană, a tehnicilor de vânătoare a sporit
posibilităţile de adaptare şi supravieţuire a omului. Arcul şi săgeata, barca de pescuit, nu sunt numai
uneltele cele mai eficace ale epocii. Ele au creat posibilităţi incomparabile mai mari în raport cu
paleoliticul de afirmare a calităţilor individului. Modelul vânătorului exemplar aşa cum îl întâlnim
în mitologiile diverselor epoci se naşte acum, după cum cel al războinicului se naşte în epoca
bronzului, când războiul prin perfecţionarea forţei va instaura un nou model de existenţă socială.
Hercule este un vânător exemplar. Legătura sub forma de nod a pielii de leu de la gâtul eroului este
o invenţie a mezoliticului folosită la plasele de pescuit, la capturarea şi reţinerea vânatului. Nodul îl
vom găsi ca simbol al forţei pe templele antice din Grecia cu funcţie apotropică ca şi semnul solar.
Celebrul nod din Gordos tăiat cu o lovitură de spadă de Alexandru cel Mare, semnifică anularea
forţei magico-religioase a unui simbol ce proteja Orientul, deschizând astfel drumul la nivel simbolic,
armatelor macedonene.
Din perspectiva evoluţiei ulterioare a culturii, mezoliticul realizează prima mare breşe în vechea
unitate culturală a paleoliticului. Dacă în Europa epoca de trecere la neolitic modifică doar structura
vânatului, prelungindu-se economia vânătorească cu încă câteva milenii, în Orient tranziţia pregăteşte
trecerea la economia agricolă productivă prin recoltarea gramineelor sălbatice şi începutul domesticirii
animalelor sălbatice proces considerat a fi încheiat între

8000--6000 î.e.n„ documentat de cercetările

arheologice din Orient la Ierichon de pe valea Iordanului în Palestina, Kabat-Jarma în Irakul de est.
Catal-Huyuk în Turcia etc. 42

Descoperirea agriculturii a schimbat radical destinul umanităţii oferind comunităţilor umane
surse alimentare (cereale) practic inepuizabile prin regenerarea lor periodică, stimulând creşterea
spectaculoasă a populaţiei. Practicarea agriculturii a impus sedentarizarea, deschizând o
perspectivă nouă de observaţie şi cercetare a naturii şi a cosmosului în ansamblu. S-a inaugurat
astfel un nou tip de cultură statică, echilibrată, al cărei model era planta, alături de cultura dinamică,
într-o permanentă frământare determinată de spiritul economiei vânătoreşti. Grecia antică va da
expresie filozofică celor două forme fundamentale ale culturii, eleată şi heraclitică. „Schimbarea
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este imposibilă" spune Zenon. „Toate curg" replica Hereclit44. Sinteza acestor două tipuri de
culturi ca instrument specific uman de existenţă socială va da naştere la marea diversitate a
culturilor lumii.

THE ORIGIN, THE SIGNIFICANCE ANO THE FUNCTION

O F THE SYMBOLS

The author analyses the relation between the symbol 's origin, significance and
functions. on the background ofdifferent epochs in European history. limited by
the archaeological and historical investigations paleolithic and mesolithic.
Starting from the archaeological observations concerned with the signi.ftcance
of the caverne 's paintings and especially with the signification of the
masculine-feminine group of signs (horse-bison), the author cultural achieved
an analysis upon the cultural system in thisfirst epoch of cultural creation.

NOTE
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Studiul de faţă se deosebeşte de alte cercetări de acest gen prin relaţia pe care încearcă să o stabilească
între originea, semnificaţia şi funcţionalitatea simbolurilor în contextul unor epoci distincte ale istoriei
noastre cu cadre spirituale şi religioase clar delimitate de cercetarea arheologică şi istorică: paleoliticul,
mezoliticul, neoliticul, epoca bronzului şi fierului, când apar primele configurări etnice, epoca geto-dacică
şi 'epoca daco-romană. În acest studiu vor fi prezentate două epoci de creaţie culturală, paleoliticul şi
mezoliticul. În studiul următor va fi abordată relaţia dintre originea, semnificaţia şi funcţionalitatea
simbolurilor din perspectiva şi analiza sanctuarelor, ca expresii materializate a miturilor sau viziunii despre
lume. Pentru ca simbolul, deşi este purtător de informaţie nu capătă sens decât în contextul miturilor şi
riturilor fie că sunt sanctuare întemeiate pe simboluri fie traduse în limbajul discursiv întemeiat pe alfabetul
fonetic. Pentru maniera de abordare a cercetării vezi şi în studiul nostru Elemente fundamentale ale
spiritualităţii geto-dacice în Oltenia studii şi comunicări. Etnografie, Craiova, 1 996, pag. 67-90.
Frontinus, Stratagemele, l, 1 0, 4, în Izvoare privind istoria României, Editura Academiei, Bucureşti,
1 964, p. 43 1 .
Diodor din Sicilia, 2 1 , 4, în Izvoare privind Istoria României, Editura Academiei, Bucureşti, 1 964, p. 197.
Platon, Opere, Charmides, 1 56, e, 1 5 7, a, b, c, V. I, Editura Ştiinţifică f. a. p. 1 83- 1 84.
Pentru peridizările istoriei vechi europene ş i româneşti vezi Dumitru Berciu, La izvoarele istoriei,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1 967; Vladimir Dumitrescu, Alexandm Vulpe, Dacia înainte de Dromihete,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1 988.
Definiţiile date de autori consacraţi ai domeniului ca Mircea Eliade şi Rene Guenon nu intră în contradicţie,
ci dimpotrivă se susţine şi completează. „Simbolul revelează anumite aspecte-ale realităţii, cele mai profunde
care resping orice alt mijloc de cunoaştere. Imaginile, simbolurile, miturile nu sunt creaţii arbitrare ale
spihicului; ele răspund unei necesităţi şi îndeplinesc o funcţie: dezvăluirea celor mai secrete modalităţi ale
fiinţei", Mircea Eliade, în Imagini şi Simboluri, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 994, p. 15.
Andre Leroi-Gourhan, Gestul şi cuvântul, Editura Meridiane, Bucureşti, V I 1 993, p. 1 90. Savantul
francez subliniază saltul spectaculos al evoluţiei antropinilor ca urmare a deblocării prefontale, a
modificării edificiului cranian.Volumul cerebral nu a variat de la paleantropii cei mai evoluaţi:
(arhantropi: 1 250- 1 300 cm3; Vechii paleantropi 1 250-1 3 00 cm3; neandertalieni: 1 400- 1 600 cm3;
neantropi: 1 400- 1 5 5 0 cm3 iar transformările esenţiale au trebuit să se producă prin modificări ale
proporţiei diferitelor părţi ale creierului şi nu prin aport de materie nouă; idem p. 1 8 3 .
Iuan Ke, Miturile Chinei antice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 987, p. 62.
Marin Cârciumaru, Mărturii ale artei rupestre preistorice în România, Editura Sport Turism, Bucureşti,
1 987, fig. 45, p. 1 29.
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1 0 . Idem, fig. 42, p. 1 2 3 .
li.Idem, p. 1 08.
12. Hesiod - Orfeu, Poeme, Editura Minerva, Bucureşti, 1 987.
1 3 . Marin Cârciumaru, op. cit., fig. 45, p . · 1 29.
14. Idem, fig. 6 , p. 36.
1 5 . Dumitru Berciu, La izvoarele istoriei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1 967, p . 85.
1 6 . Idem, p. 86-87.
1 7. Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică V.I, Bucureşti.
1 984, p. 6; Mitologia nordică, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1 992, p. 4 1-43 .
18. Marija Gimbutas, Civilizaţie şi cultură, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 989, p. 1 14- 13 9 .
1 9. Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradiţia populară românească, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 989, p. 1 2-24.
20. Andre Leroi-Gourhan, op. cit. v. II, p. 1 95-206 .
2 1 . Idem, v. I, fig. 84-85, p. 262.
22. Idem, v. II, fig. 1 29, p. 1 95 .
23 . Idem, fig. 1 30- 1 3 1 , p . 200.
24 . Idem.
25 . Idem, p. 200.
26. Marin Cârciumaru, op. cit„ p. 1 24- 1 27 .
2 7 . Idem, p. 1 25 .
28. Idem, fig. 44-45, p . 1 28- 1 29.
29. Andre Leroi-Gourhan, op. cit„ v. II, p . 289.
30. Idem, p . 22 1 .
3 1 . Marin Cârciumaru, op. cit„ fig. 42, p . 1 2 3 .
3 2 . Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, v. I , Bucureşti, 1 984, p . 1 7 .
3 3 . Pomponius Mela, Descrierea pământului, II, 1 6, în, Izvoare p rivind istoria României, p . 1 3 9 .
34 . Tony Brill, Legende populare româneşti, Editura Minerva, Bucureşti, 1 98 1 , p. 1 50- 15 3 .
3 5 . Mircea Eliade, op. cit., p . 24.
36. Idem, p . 22; Andre Leroi-Gourhan, op. cit„ v. II, p. 1 92 .
3 7 . Mircea Eliade, Traite, d'histoire des religions, Payot, Paris, 1 975, p. 1 39.
38. Idem, p . 145.
39. Mircea Eliade, Istoria credinţelor. . v. I, p. 26.
40. Mircea Eliade, Traite .. p . 346 .
4 1 . Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Editura fundaţiei culturale române, Bucureşti,
1 997, p. 23, 29.
42 . Dumitru Berciu, op. cit„ p. 1 44- 1 47.
43. Idem, p . 1 67.
„

„

44. Anton Dumitriu, Culturi eleate şi culturi heraclitice, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1 9 8 7, p.
1 1 9- 1 25 .

Planşele 1-6 şi 7 (Fig. 1 ), reprcxluceri după Marin Cârciumaru, „Mărturii ale artei rupestre preistorice în România".
Planşa 7 (Fig. 2-3 ), reproduceri după Marija Gimbutas, „Civilizaţie şi cultură".
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Planşa 1

Fig. 1:

.

a -Semn tectonic asociat cu mamut gravat din peştera Bemifal (Franţa);
b - Mamut într-o capcană" din peştera Font-de-Gaume; căprioară din peştera Les Combarelles.
„

a --

Fig. 2:
Vrăjitorul" - pictat şi gravat - din peştera Trois- Freres;
b - ·Om cu cap de mamut din peştera Les Combarelles;
c -Semn tectiform asociat cu cal gravat.
„

Fig. 3:
a - Tectiforme din peştera Font-de-Gaume ( Franţa), interpretate drept curse pentru vânarea animalelor;
b - căprioară ce pare prinsă într-o cursă, La Pasiega (Spania).
16
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Planşa 2

a

e

d

Fig. I. Semne tectiforme:
a-c - din peştera Font-de-Gaume ( Franţa);
d-e - din peştera El Castillo (Spania).

Fig. 2.
Semne tectiforme interpretate afi curse pentru spirite".
„
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Planşa 3

Fig. I.
Pictură rupestră în negru şi brun închis din peştera Minatoda (Spania).

Fig. 2.
Pictură parietală în roşu din peştera Los Cabalos (provincia Barranco de Val/torta, Spania),
reprezentând o vânătoare de cerbi.
18
https://biblioteca-digitala.ro

Planşa 4

a._
d

Fig. 1. Scene de vânătoare:
a - pictură rupestră în brun de la Tortosillas (provincia Valencia din Levantul Spaniol),
reprezentând vânătoarea de capră neagră;
b - pictură parietală roşie de la Cogul (provincia Leride din Levantul Spaniol),
reprezentând vânătoarea de bizoni;
c - vânătoarea de mistreţ redată prin pictură parietală în roşu închis, de la Val def Charco
def Aqua Amarga (provincia Teruel, Spania);
d - pictură rupestră in roşu inchis din peştera Mas d 'en Josep (provincia Barranco de Valltorta, Spania),
redând o vânătoare de cerbi.

Fig. 2. Pictură rupestră in roşu de la Bicorp ( Spania), redând recoltarea mierii;
b - mama cu copilul, redaţi prin pictura rupestră în brun, de la Minateda (Spania);
c - dansator cu capul împodobit, alături de un muflon repictat în două perioade succesive
din adăpostul Vieja, de la Alpera.

https://biblioteca-digitala.ro

19

Planşa 5
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Fig. 1.
Variante de semne masculine şi feminine din peşterile cu artă rupestră paleolitică
(după A. Leroi-Gourhan, 1964).

Fig. 2. Evoluţia de la realism la schematism în arta rupestră:
a - în redarea calului;
b - în redarea cerbului.
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Planşa 6

Fig. 1. Pictură rupestră de la Baia de Fier Oud. Gorj), din peştera Pârcălabu (a-k) şi din peştera Muierilor.

J I •
'....: I

Fig. 2. Desene şi gravuri rupestre de pe pereţii defileului Sohodol, în apropierea corn. Runcu ( Gorj).
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Planşa 7
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Fig. 1. Dispoziţia ideală a animalelor într-un sanctuar paleolitic (A. Leroi-Gourhan, 1965).

a

b

Fig. 2.
a. Modele in lut ale unor temple aparţinând culturii Sesklo, Thessalia, cca 6100-6000 î.Hr. - Crannon
(Douraki sau Khalkiades.
b. Model de templu in lut de la Porodin, Macedonia, cu intrări în formă de T inversat şi cu masca zeiţei
pe un cilindru în acoperiş.

Fig. 3. Model de templu ( teracotă) împodobit cu semne sacre şi simboluri.
Cultura Vinca, aşezarea Gradeşniţa, nord-vestul Bulgariei, cca 5000-4500 i.Hr.
22
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EPISCOPIA RÂMNICULUI SI PROPRIETĂTILE SALE
LA CRAIOVA ÎN SECOLELE AL XVIII-LEA SI AL XIX-LEA
•

•

•

Eugen DECA

La începutul secolului nostru, în anul 1 906, prin strădania episcopului Atanasie şi a unui colectiv

de preoţi apărea lucrarea „Istoria Eparhiei Râmnicului"1 o lucrare valoroasă în sinea ei, care ne oferă
informaţii preţioase despre judeţul Vâlcea, despre întinsele şi numeroasele moşii, sate, livezi, vii şi
altele, pe care le stăpânea Episcopia Râmnicului în întreaga Oltenie. Totodată, se trec în revistă
numeroasele danii făcute de voievozi şi boieri de-a lungul veacurilor acestui înalt aşezământ bisericesc.
Analizând cu atenţie lucrarea şi coroborând-o cu investigaţiile făcute în arhivele Episcopiei
Râmnicului, ajungem la concluzia că aceasta are şi o serie de limite. Aşa de pildă, nu se pomeneşte
nimic sau doar tangenţial despre câteva danii domneşti făcute Episcopiei Râmnicului la Craiova, pe
la mijlocul secolului al XVIII-iea, danii care au generat mai târziu o serie de lungi procese2.
La 26 august 1 74 1 , voievodul Ţării Româneşti, Nicolae Mavrocordat, a dăruit Episcopiei

Râmnicului „un loc de prăvălii ce este în oraşul Craiova, ce este pă Uliţa cea Mare a Târgului
numindu-să al Pivodi"3 (n. n . strada Unirii de azi, colţ cu strada spre Sfăntul Dumitru). Analizând
acest document, ne putem da seama de valoarea şi însemnătatea economică a acestei danii domneşti.
Pe acest perimetru amplasat de o parte şi alta al uliţii, cu o lungime şi lăţime de şaizeci şi opt şi
jumătate de stânjâni şi trei palme, Episcopia Râmnicului a construit o serie de prăvălii, care vor fi
concesionate unor negustori craioveni.
Pentru început, episcopul Grigore Socoteanu al Râmnicului ( 1 749-1 764) acordă locul acesta,

precum şi prăvăliile din „Uliţa cea Mare" a Craiovei, în administrarea finului său hagi Constantin
Stoenescu4 . Acest reprezentant al negustorimii craiovene, după moartea episcopului nu va mai
respecta înţelegerea cu Episcopia Râmnicului, va construi alte prăvălii şi chiar va încerca să
treacă în proprietatea sa aceste bunuri, afirmând că are acte de danie.
Dar, în ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea, episcopii Chesarie (1 773- 1 780) şi mai ales

Filaret ( 1 780-- 1 792) ajungând la concluzia că episcopia este păgubită de veniturile sale la Craiova,

l-au chemat în judecată pe hagi Constantin Stoenescu la divanul Craiovei, somându-l să prezinte
aşa-zisele acte de danie, dar acesta se prezintă în faţa instanţei de judecată şi afirmă că le-a pierdut din
cauza „răzmiri�i". În urma acestei înfăţişări, Divanul Craiovei hotărăşte ca cele aflate în litigiu (locul
şi prăvăliile din „Uliţa Mare") să revină de drept Episcopiei Râmnicului, care va plăti la rândul ei
despăgubiri în bani lui hagi Constantin Stoenescu, pentru investiţiile făcute în noile localuri de prăvălii. .
Spre finele secolului al XVIII-iea, în timpul episcopului grec Nectarie ( 1 792-1 8 1 2) în anul

1 795, prăvăliile episcopiei de pe „Uliţa cea Mare" din Craiova intră în stăpânirea lui Grigore PihtuP,

administratorul casei lui Poshar, fostul ginere al hagiului Constantin Stoenescu. Acest Posbar murind
de tânăr, averea sa s-a transmis celor două fiice ale sale şi a fost administrată de Grigore Pihtul, cel
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care va reuşi pentru o scurtă perioadă să pună stăpânire din nou pe prăvăliile episcopiei, care vor fi
distruse în noiembrie 1 800, în urma arderii Craiovei de către turcii şi cârjalii" .

După acest incendiu ce a afectat grav oraşul Craiova, pe amplasamentul din „Uliţa Mare" vor

fi construite câteva noi prăvălii pe banii negustorilor. Dar din nou, Episcopia Râmnicului îşi revendică
şi reuşeşte cu mari eforturi, deoarece se pierduse „CONDICA" în care erau trecute bunurile sale,
să-şi recupereze proprietăţile sale din Craiova. De aceea, la 1 august 1 8 1 8 , divanul Craiovei, hotărăşte
că Episcopia Râmnicului este proprietarul de drept al locului şi prăvăliilor din această zonă a oraşului

·

şi dă de veste negustorilor să se conformeze în acest sens7
Peste câţiva ani, într-un act din 1 83 6 constatăm că pe acest loc în discuţie erau amplasate 1 2

prăvălii cu embatic „din faţa Podului cel Mare până în drumul Sfântului Dimitrie" 8 .

În urma reformelor economice şi politice înfăptuite de domnitorul Al . Ioan Cuza şi a modernizării

statului român, spre finele veacului al XIX-lea, Episcopia Râmnicului va pierde vechile sale
proprietăţi de la Craiova.
În urma cercetărilor efectuate în Arhivele Sfintei Episcopii a Râmnicului, prin analiza
documentelor vremii menţionate mai sus, am putut surprinde o serie de aspecte etnografice, de
civilizaţie şi spiritualitate tradiţională ale oamenilor din această epocă.
În primul rând, sunt date o serie de informaţii despre arhitectura unor construcţii din Craiova,
respectiv a prăvăliilor care aveau aspectul modest al unor clădiri de târg, fiind construite din bârne
de lemn aşezate şi îmbinate la „încheietură" rotundă sau dreaptă (probabil în sistemul Blockbau).
Aceste construcţii ridicate din bârne erau lipite cu pământ şi acoperite cu olane9.
De asemenea, am putut observa relaţiile dintre reprezentanţii Episcopiei Râmnicului şi
negustorii locali craioveni, care erau „embaticari" (n. n. arendaşi) ai prăvăliilor, pentru care plăteau
o chirie anuală, ajungând până la 3 5 taleri.

În acelaşi timp, am surprins şi mentalitatea de tip oriental a oamenilor din această epocă,

tendinţele unor negustori de a se emancipa, sau de aş trece aceste prăvălii în proprietatea lor, făcând
uz de fals sau trafic de influenţă. Tot din cercetarea documentelor menţionate am desprins şi
categoriile de negustori, meşteşugari şi cei cu prăvălii. Aşa de pildă, sunt menţionate numele a
numeroşi băcani, cârciumari, brutari, tăbăcari, cizmari, cojocari, curelari, fierari etc.
În urma acestor cercetări putem trage concluzia, că de-a lungul veacurilor, Episcopia
Râmnicului - a stăpânit mari proprietăţi în întreaga Oltenie, nu numai la Craiova, fiind unul din
cele mai bogate aşezăminte monahale din ţară.

THE BISHOPRIC OF RÂMNIC ANO THE ESTATES OF THIS BISHOP RIC

AT CRAIOVA, IN THE Vlllth - XIXth centuries

·

Startingfrom historical considerations, the article analyses and establishes the
estates ofthe Bishopric ofRâmnic in Craiova in the VJJJ'h and the XJX1h centuries.
The investigation that was made, especially in the Bishopric ofRâmnic 's archives,
a/so reveals a complex of dates and ethnographical aspects, of civilization and
traditional spirituality.
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NOTE
1 . Episcoul Atanasie, Istoricul Eparhiei Rânmicului, Bucureşti, 1 906.
2 . Vezi: Pr. ION POPESCU-CILIENI, Vechile proprietăţi ale Episcopiei Râmnicului în Craiova şi Bucureşti,
în „Arhivele Olteniei" an XX, nr. 1 1 3- 1 1 5, ianuarie-iunie 1 94 1 .
3 . Ibidem, extras din „Arhivele Olteniei", p . 3 .
4. Arhiva Sfintei Episcopii a Rânmicului, dos . 22/1 836, f. 2 1 -28.
5. Pr. ION POPESCU-CILIENI, Operă citată, p. 4-5 .
6. Arhiva Sfintei Episcopii a Râmnicului, dos. 22/1 836, f. 1 0 .
7 . Ibidem, f. 2 1 -26.
8. Ibidem, f. 4. (jalba trimisă Episcopiei Râmnicului de un grup de negustori din Craiova).
9. Ibidem, f. 2 1 -26.
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ÎN CĂUTAREA UNEI IMAGINI DE ANSAMBLU CU PRIVIRE
LA UTILIZAREA MORII DE UÂNT DIN ROMÂNIA
Gheorghe IORDACHE

Grecilor şi romanilor le-a fost necunoscută. Până nu demult se credea că este originară din
China. În timpul din urmă, s-a încetăţenit versiunea „după care ea ar fi venit din ţinuturile înalte ale
Iranului sau din Tibet" 1 • Prima atestare documentară a morii de vânt datează din vremea lui Omar I ,

a l doilea calif arab (634-644), când este menţionat un persan care construia asemenea instalaţii . c

Potrivit unor descrieri ale timpului, morile de vânt care lucrau în secolul al IX-iea pe platourile

din Iran şi Afganistan erau „ . . . animate de pânze verticale, înălţate pe o roată care, aceasta, se mişca
la orizontală. Învârtirea roţii, transmisă unui ax central, pune în mişcare râşnitoarele care zdrobesc
grăunţele. Nimic mai simplu: nu e nevoie ca moara să fie orientată, ea se află mereu în bătaia
vântului (care, în zona respectivă, suflă întotdeauna în aceeaşi direcţie; n. n.). Un alt avantaj : legătura
între mişcarea eolienei şi cea a râşnitoarelor nu cere nici un angrenaj de transmisie"3. Se mai apreciază
că musulmanii ar fi răspândit moara de vânt respectivă dinspre Orientul islamic înspre China şi
Mediterana. Tarragona (la marginea de nord a Spaniei musulmane) ar fi avut mori de vânt încă din
secolul al X-lea, dar nu ştie cum se învârteau ele.4
Spre deosebire de platourile din Iran şi Afganistan, în Europa vântul poate să sufle din orice
direcţie. De aceea, inginerii medievali europeni au creat o nouă variantă de moară de vânt, care îşi
orienta aripile pe direcţia vântului şi care era prevăzută, în consecinţă, cu o roată ridicată în plan
vertical (după chipul a ceea ce se întâmpla la morile de apă cu fus orizontal) şi cu un mecanism de
angrenaj e ce măreau considerabil puterea de măcinare. Menţionată pentru prima dată în anul 1 1 80,

această moară - cu o alcătuire complexă şi cu un randament superior - se va răspândi în lumea
creştină.

În secolul al Xii-lea, ea se utiliza deja în Franţa, Anglia şi Flandra; în veacul al XIII-iea este

pomenită în Germania şi Italia, iar în secolul al XIV-iea în Danemarca, Finlanda, Suedia şi în centrul

Europei (Boemia şi Polonia)5. În timpul Cruciadei a III-a (1 1 89- 1 1 92), morile de vânt create de către
europeni au fost introduse şi în Orientul Mijlociu (bunăoară, în Siria)6.

În ceea ce priveşte teritoriul României, ni se pare firesc să plasăm începutul valorificării morilor
de vânt, cel mai târziu, în secolul al XV-iea, cu toate că întâiul document publicat care le atestă, în
Bărăganul de nord (la Brădeanca), datează din 1 53 1- 15 3 2 . În 1 585, călătorul Franvois de Pavie
vede multe mori de vânt în Dobrogea. Acestea prezentau 4-6 vele de pânză, aparţineau unor familii

de tătari şi erau amplasate chiar în

carele lungi şi înalte care le serveau oamenilor ca locuinţă 7 . În

secolul al XVI-lea, sunt consemnate mori de vânt în zonele Transilvaniei, care erau lipsite de surse
de apă8, iar în veacul al XVII-lea sunt citate câteva asemenea instalaţii în zona Buzăului (de pildă,
la Ceptura, Pleşcoi etc. )9. Într-un document de hotărnicie din anul 1 64 1 , se pomeneşte toponimul

«La Morişca», situat pe vârful unui deal dintre Filipeşti şi Galbeni U udeţul Bacău) 10. După poziţia
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toponimului, se înţelege că „morişca" în discuţie era acţionată de vânt. În 1 73 1 e amintită moara de

vânt de Ia Răbâia (lângă Huşi) 1 1 ; în 1 793, Alexandru Moruzi (domnul Ţării Româneşti) se referă la
două mori de vânt care funcţionaseră în Bucureşti şi care „se prăpădiseră" din cauza neglij enţei

unui egumen 1 2 ; în 1 853, călătorul străin Boucher de Perthes vede numeroase mori de vânt în

Dobrogea, iar în 1 855 Dr. Camille Allard constată acelaşi lucru 13• O statistică din 1 86 1 citează 1 97

mori de vânt în Muntenia, dintre care 1 40 numai în ţinutul Brăilei 14. Pe la mijlocul secolului trecut,

şi în judeţul Mehedinţi erau declarate 1 0 instalaţii de măcinat mânate de vânt 15. De asemenea, în
anul 1 880, mergeau 1 3 mori de vânt pe raza judeţului Bihor1 6 • Hărţi tipografice de la sfârşitul

secolului al XIX-iea notează, pentru colinele Tutovei, 67 instalaţii eoliene de măcinat, care se găseau

fie pe dealuri, fie pe văile Bârladului şi ale Siretului 17. Altă statistică (din 1 90 1 ) consemnează 1 27

mori de vânt în Moldova, numai una în Muntenia şi 639 în Dobrogea (fără sudul Dobrogei), dintre
care 4 3 7 în judeţul Tulcea 18• Analiza statisticii întocmite în 1 906 lasă să se înţeleagă că atunci mai

funcţionau în România (fără teritoriile alipite în 1 9 1 8) 9398 mori, dintre care 92, 8% de apă, 467

(4, 6%) de vânt şi 268 (2, 6%) cu manej 19. Se observă că numărul instalaţiilor de vânt era scăzut faţă

de acela al morilor de apă, dar mai mare decât al morilor mânate de animale.

Şi „Marele dicţionar geografic al României" reţine 1 moară de vânt - în Izlaz (Romanaţi); mai

multe - în Maglavit (Dolj); 56 - în localităţi ale judeţului Tulcea; 2 1 - în sate ale judeţului Constanţa;

mai multe - în Bujorul (fosta plasă Prutul); 8 - în Cavadineşti, 2 - în Găneşti, 4 - în Vârlezi (din
judeţul Galaţi); 1

-

în Bogeşti, 1 O

-

în Deleni, mai multe în Ştioborani; 4

-

în Telejna, 20

-

pe culmea

dealului de vest din Vutcani (toate în judeţul Vaslui); 1 5 - în Onceşti, 1 - în Ostopceni (Botoşani).

Cercetările etnografice de teren au îngăduit, la rândul lor, depistarea altor localităţi în care

oamenii valorificaseră, pe vremuri, morile de vânt : Pescari
Vela

G.

Caraş-Severin)20, Caraula, Orodel şi

U . Doljf1 ; Bogdana, Valea Rea, Bârlad (mai multe instalaţii) - din judeţul Vaslui; Motoşeni (4

instalaţii), Crăeşti, Burdusaci, Condrăcheşti, Godineşti - din judeţul Bacău22, Brodina de Sus,
Izvoarele Sucevei

U.

Suceava) etc.

În nordul Bărăganului, funcţionau pe la începutul secolului al XX-iea şi instalaţii la care vântul
acţiona roţi de ridicat apa pentru irigaţii23 .
Coroborarea tuturor surselor d e informaţie (istorice, geografice, etnografice, lingvistice etc.)
îngăduie constatarea că moara de vânt a fost întrebuinţată în toate provinciile istorice româneşti,
dar cu o intensitate felurită de la o zonă geografică la alta, în funcţie de factorii favorizanţi (de pildă,
lipsa surselor de apă) sau, dimpotrivă, neprielnici. Astfel, cea mai asiduă utilizare a ei s-a impus „în
Dobrogea, unde, alături de extrema raritate a cursurilor de apă de suprafaţă în interior, şi condiţiile
eoliene erau ideale, mai ales în partea litorală cu regim de briză marină. Condiţii similare, favorizând
extensiunea morilor de vânt, a avut şi sudul Basarabiei. Dar moara de vânt a avut o mare răspândire
şi în Câmpia Bărăganului, această răscruce a vânturilor, mai ales în nordul acesteia spre Cotul
Carpatilor, o adevărată pâlnie pentru vânturile continentale de nord-est, unde s-a folosit şi la ridicarea
apei în grădinării"24. Numeroase mori de vânt au mai existat şi în Câmpia Dunării, în răsăritul
Moldovei ori în nordul Basarabiei (fig. 1 ).

Tipologic, pe plan universal au fost identificate trei tipuri distincte de mori de vânt: a) oriental
(cu roată orizontală, fixată - împreună cu mecanismul de măcinare - pe fusul vertical); b) occidental

(într-o variantă, consta dintr-un

pivot central în jurul căruia se rotea întreaga construcţie; concomitent,
roata de vânt verticală, formată din 4-6 aripi, se întorcea după direcţia vântului; în altă variantă,
numită şi olandeză, construcţia era fixă şi numai acoperişul, aripile şi grindeiul se mişcau după vânt);
c) mediteranean (cu roata verticală formată din 1 2 pânze şi cu o construcţie de obicei din zid).
Pe teritoriul României, s-au înregistrat tipurile occidental şi mediteranean, în variante

constructive

multiple şi, adeseori, originale. Cuantumul de inedit al soluţiilor de concretizare, pe

pământ românesc, a unor tipare originare atestă disponibilităţile creatoare de excepţie ale autohtonilor
în funcţie de condiţiile locale. Astfel, datele etnografice de teren impun constatarea că, în nordul
Dobrogei, s-a valorificat, în general, tipul occidental de mori de vânt, cu cele două variante amintite.
Dar tehnica constructivă a morilor de vânt din zona respectivă nu o reproduce întru totul pe aceea a
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instalaţiilor din Europa de vest, ci prezintă multe şi esenţiale elemente specifice. De pildă, pentru
prima variantă - aceea la care aripile cu întreaga construcţie pot fi orientate în direcţia vântului
o piesă componentă esenţială o constituie pivotul central care îndeplineşte atât funcţia de ax de

-

rotire a ansamblului, cât şi pe aceea de a ancora instalaţia. În consecinţă, la morile de vânt din
nordul Dobrogei, pivotul se numea

babalâc, consta din lemn masiv de stejar, avea un capăt înfipt

adânc în pământ (până la 2, 5 m), iar celălalt capăt pătrundea prin podea până deasupra nivelului I al

construcţiei (fig. 2). Spre deosebire de morile din vestul Europei,

unde stâlpul central susţinea
întreaga greutate a construcţiei, la cele din nordul Dobrogei pivotului nu-i mai revenea şi o atare

destinaţie pentru că, acolo, instalaţia era aşezată pe un fundament de piatră şi pe un cadru din bârne
groase de stejar. Peste fundamentul din lemn se rotea, prin alunecare, întreaga construcţie a morii,
care prezenta, la bază, aşa-zisa sanie (adică două tălpi din stejar, dispuse paralel) prin care se reducea
suprafaţa de frecare la numai patru locuri de contact. „De sanie este fixat proţapul, o bârnă lungă de

5-8 m care serveşte drept braţ de pârghie pentru rotirea morii. Pentru deplasarea ei se foloseşte un
troliu vertical din lemn - numită capră sau berbecul

-

pe care, prin acţiunea unei pârghii, se înfăşoară

un lanţ al cărui capăt liber este legat de proţap. Rotirea morii se realizează în etape scurte sectoriale.
După consumarea lungimii lanţului,

capra (uneori prevăzută şi cu două roţi) este deplasată la un alt

punct al unui cerc imaginar, marcat pe pământ printr-un număr de ţăruşi, puternic înfipţi în pământ,
care servesc pentru ancorarea caprei la fiecare acţionare"25 (fig. 3).

Î n număr d e patru sau şase, aripile morii aveau dimensiuni foarte mari şi - cu ajutorul zbanţurilor

(„inele metalice") - se fixau, sub un anumit unghi, de

co/urile sau nadele (nişte spiţe mai scurte şi
solide) care străbăteau capătul exterior al grindeiului sau valului orizontal. În alcătuirea aripilor
intrau scânduri subţiri de brad, reunite prin chingi. Unele dintre acestea - desemnate capace sau
obloane - se îndepărtau sau se adăugau aripilor, în concordanţă cu _feluritele grade de tărie ale
vântului. Pentru obţinerea unei mişcări de rotaţie line şi uniforme, echilibrarea aripilor se mai înfăptuia

prin adăugarea de greutăţi (lanţuri etc.)26.

Lucrat dintr-un trunchi masiv de stejar, grindeiul (valul) orizontal era situat într-o poziţie puţin
înclinată (partea din faţă se găsea cu circa 1 5 cm mai ridicată decât aceea din spate).
În grindei (val) se fixa, în poziţie verticală, mata măselată (ischidarul cu măsele), care avea circa
2 m diametru şi un număr de 32-64 de dinţi. Dinţii roţii verticale acţionau cele 7-1 2 bolţuri din lemn
de corn ale felinarului (fenerului), adică ale roţii mai mici, fixată la capătul superior al unui fus de fier,
numit ceatal şi dispus vertical (fig. 2). În felul acesta, se transmitea mişcarea de rotaţie orizontală a
grindeiului la fusul de fier, aflat în poziţie verticală. „Raportul de transmisie la morile de vânt cu pivot
este în general de 1 : 4,5 - 1 : 6 - ceea ce înseamnă că la fusul felinarului se realizează o demultiplicare
a turaţiei de aproape 4,5 - până la 6 ori, faţă de turaţia aripilor (şi a grindeiului)"27.
Învârtindu-se, ceatalul rotea, la rândul său, piatra alergătoare, prin intermediul părpăriţei („o
bucată de fier transversală, încastrată în piatră"). În acest sens, ceatalul se termina „în dreptul
pă1păriţei, realizându-se o articulaţie simplă în cruce"28.
Pe de altă parte, părpăriţa se sprijinea pe capătul superior al fusului pietrei. Acesta străbătea
piatra stătătoare printr-o gaură a cărei etanşeitate se asigura cu buhazul („un dop de lemn"). Capătul
inferior al fusului pietrei se rotea în tigaia („un locaş de oţel") dispusă pe „ ... mijlocul unei scurte
bârne - numită masafusului. Aceasta este aşezată transversal, pe două bârne paralele, fără însă a fi
fixată de ele, ceea ce permite ca prin acţionarea unui mecanism pe cât de simplu pe atât de ingenios,
numit

vârtej, folosind un sistem de două pârghii, să se poată ridica câţiva milimetri masa fusului

împreună cu fusul şi piatra alergătoare, mărind sau micşorând astfel distanţa între pietre, în scopul
obţinerii unui produs de măcinare (făină) mai zgrunţuros sau mai fin"29.
Provenite fie din Hârlău, fie din Deniştepe (deal lângă Babadag), fie din Vama, pietrele de
moară aveau durităţi diferite. Ele se aşezau pe
scânduri) şi erau împrejmuite de o

postamentul pietrelor (un schelet din grinzi, podit cu

veşcă (învelitoare circulară de lemn sau tablă) dotată, în faţă, cu

un orificiu de scurgere şi cu un jgheab prin care înainta făina înspre lada de făină. Boabele se turnau
în

coşul susţinut deasupra pietrei. Din coş, se scurgeau - prin tigaie (tigăiţă) - în orificiul pietrei :
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" Tigaia este suspendată în plan înclinat, care poate fi modificat după nevoie, şi este în permanenţă
animată de mici mişcări prin secusele laterale provocate de muchiile ceatalului în rotire"30 .
În vederea ferecării, când vântul era prea slab ori cu prilejul altor cerinţe, pietrele morii se puteau
scoate din funcţiune. Cu acest scop, prin înclinarea laterală, se dezangrena felinarul din roata măselată.
Operaţia se realiza „prin deschiderea locaşului de fixare a capătului superior al ceatalului amenajat
într-o bârnă transversală şi prevăzut cu un sistem simplu de zăvorâre"31 (vezi fig. 2).
Pentru oprirea morii, se recurgea la un „sistem de frânare compus din 2 saboţi de lemn
(câscâci) care se strâng şi apasă asupra periferiei roţii măselate. Acţionarea saboţilor se face cu
ajutorul a două pârghii cu braţele foarte inegale, dispuse faţă-n faţă, forţa de frânare aplicându-se
simultan pe cele două capete ale braţelor lungi ale pârghiilor prin intermediul unui sistem de
scripeţi simpli, cu role"32 (fig. 4).
Unele mori funcţionau cu o pereche de pietre, altele cu două (de obicei, de dimensiuni diferite).
În cazul din urmă, pe grindei se fixau două roţi măselate (fig. 2).
În general, morile din nordul Dobrogei aveau aceleaşi sisteme de acţionare şi de măcinare.
Construcţia care le adăpostea se diferenţia însă, întrucâtva, chiar de la un exemplar la celălalt. În
ansamblul lor, construcţiile în discuţie includeau un schelet masiv de stej ar, pereţi verticali din
scândură şi un acoperiş în două ape din scândură sau stuf Se întâlneau însă mori scunde, cu un
singur nivel, sprijinit pe un proeminent soclu de piatră (fig. 5), dar şi mori cu etaj . Acestea din urmă
erau mai înalte, mai masive şi aveau interiorul divizat în două nivele (cel inferior se folosea ca loc
de depozitare, iar la etaj se afla mecanismul de măcinat). D e obicei, morile înalte funcţionau cu
două perechi de pietre amplasate simetric faţă de pivotul care se ridica până la nivelul etajului I.
Din acest punct de vedere, o singură excepţie s-a mai înregistrat în nordul Dobrogei, şi anume
moara din Sarichioi, la care cele două mecanisme de măcinat erau dispuse asimetric, fiind montate
„alăturat, pe un postament comun, în jumătatea anterioară a încăperii"33 .
Se mai cuvine reţinut că urcarea şi coborârea sacilor la morile cu etaj se făcea prin exterior, cu
ajutorul unui troliu orizontal. Duşi sus, sacii se introduceau în moară printr-o fereastră a peretelui
lateral. Pentru înlesnirea operaţiei şi pentru mărirea spaţiului încăperii de măcinat, constructorii au
apelat la soluţia ha/coanelor. În consecinţă, a apărut un nou element de diferenţiere a înfăţişării de
ansamblu a construcţiilor care adăposteau morile de vânt. S-au înregistrat, astfel, mori fie cu un
singur balcon lateral închis (de pildă, la Dunavăţul de Sus - Tulcea), fie cu un balcon deschis pe
faţada posterioară (de exemplu, moara din Sarinasuf- Tulcea), fie cu două balcoane dispuse simetric
pe faţadele laterale (a se vedea exemplarele din Sarichiol, Jurilofca, Frecăţei şi Caraibil - Tulcea)3�
În general, precumpăneau balcoanele închise, care aveau o fereastră cu obloane.
Morile mici, cu o singură încăpere, erau mânate tot de 4 sau 6 aripi. Pentru ca aripile să
beneficieze de o cât mai sporită forţă a vântului, corpul construcţiei instalaţiei respective se înălţa
apreciabil pe un fundament de zidărie din piatră, de formă circulară sau poligonală (a se vedea,
morile din Enisala şi Valea Nucarilor - j. Tulcea). Temelia de piatră se continua cu tălpile încheiate
din bârne, iar peste acestea aluneca sania morii propriu-zise. Arareori (a se vedea cele două mori
mici, învelite cu stuf - din Enisala), moara se ridica pe 4 piloni de lemn. Ca şi la moara cu etaj,
pivotul central se înfigea adânc în pământ, iar capătul lui superior se ridica până deasupra duşumelii
morii propriu-zise. Şi morilor fără etaj li s-au amenajat balcoane deschise (de obicei, pe peretele
posterior), construite fie sub formă de cerdac (ca în Enisala, Trestelnic), fie cu acoperiş propriu (ca
la instalaţiile din Parcheş şi Frecăţei)35.
Cercetările etnografice au consemnat în Caraibil (j . Tulcea) o moară de vânt cu o înfăţişare
arhitectonică asemănătoare cu aceea a instalaţiilor cu etaj, cu două balcoane închise, laterale, şi cu
6 aripi, dar al cărei mecanism de acţionare avea o transmisie cu două angrenaje. Altfel zis, în acest
caz, transmisia la cele două pietre nu se înfăptuia direct de la roata măselată la felinar, ci prin două
angrenaje succesive. Pe de o parte, unica roată măselată a grindeiului punea în mişcare, prin
intermediul unei roţi mai mici (fig. 6), dăul (un fus solid, vertical) care străbătea construcţia până la
catul de jos. În plus, înspre capătul inferior al dăului se afla fixată o roată dinţată orizontală de mari
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proporţii . Dinţii acesteia se cuplau cu aceia ai felinarelor aflate, câte unul, în dreapta şi în stânga,
pe fusele pietrelor. Fusele respective urcau la etaj până la părpăriţa fiecărei alergătoare (fig. 7).
Aşadar, moara de vânt din Caraibil (Tulcea) se definea nu numai prin cele două angrenaje ale
mecanismului ei de acţionare, ci şi prin antrenarea inferioară a pietrelor. Procedându-se astfel
se obţinea „o demultiplicare mai mare decât la mecanismele cu un singur angrenaj şi în consecinţă
un randament sporit.
În cazul când nu era necesară măcinarea cu ambele perechi de pietre, scoaterea din funcţiune a
uneia se realiza prin dezangrenarea felinarului din roata dinţată de jos prin simpla îndepărtare a
patru bolţuri (şiştori)"36.
Varianta occidentală a morii de vânt - şi anume aceea la care aripile cu întreaga construcţie
pot să fie orientate după direcţia vântului - a fost utilizată şi în alte zone ale ţării (bunăoară, în
nordul Basarabiei, în răsăritul şi partea centrală a Moldovei etc.). Demn de reţinut este faptul că şi
acolo avem de-a face cu instalaţii care încorporează o certă şi esenţială investiţie de geniu constructiv
românesc, concretizat - ca şi în Dobrogea - în găsirea unor soluţii ca moara, în ansamblul ei, să se
învârtească după direcţia vântului fără a-şi susţine însă întreaga greutate pe pivotul central.
În legătură cu unele arii geografice se poate vorbi, totodată, de o unitară imagine arhitecturală de
ansamblu pe care o ofereau morile de vânt, care rezulta din multiplicarea, parcă la nesfârşit, a aceluiaşi
model constructiv. De pildă, în nordul Basarabiei precumpăneau aglomerările instalaţiilor înzestrate
cu 6 aripi, cu etaj şi cu balcoane închise, dispuse simetric pe faţadele laterale ale etajului (vezi fig. 1 ).
În alte părţi, ies lesne la lumină diferenţe ce vizează fie inovaţii tehnice locale, fie planul
arhitectural al construcţiei, fie dimensiunile componentelor principale ale instalaţiei, esenţele
lemnoase utilizate, terminologia etc. De exemplu, pe dealul Perjului din satul Onceşti G . Bacău) s-a
păstrat până nu demult o morişcă de vânt, de mici dimensiuni (L 2 m; I 1 m; h 2 m), suspendată
pe 6 piloni de lemn înalţi de 1 , 50 m, acoperită în două ape şi dotată cu 6 aripi37 (fig. 8). Aripile
acţionau grindeiul orizontal şi roata măselată verticală, fixată pe grindei. Concomitent, măselele
roţii se angrenau cu dinţii crângului sau fanarului de pe fusul de fier al pietrelor. Nu se cunoaşte
dacă instalaţia era fixă sau dispunea de soluţii spre a fi orientată în funcţie de direcţia vântului.
În acelaşi sat (dar în punctul Taula), a funcţionat o moară cu un singur nivel, cu pereţi de
scândură, acoperiş în două ape şi care era mânată de vânt prin intermediul a 6 aripi . Ca şi morile
fără etaj din Dobrogea, avea babalog (pivot) central şi o temelie din bârne masive, pe care se
putea mişca întreaga masă a construcţiei propriu-zise. Lipsea însă soclul de sub cadrul de bârne
şi, în consecinţă, pentru ridicarea cât mai sus a aripilor, s-a impus supraînălţarea pereţilor (fig. 9).
O moară asemănătoare ca înfăţişare şi mecanism de funcţionare, dar prevăzută doar cu 4 aripi, se
găseşte şi în Rezervaţia în aer liber din Crângul Petreşti-Focşani (fig. 1 0).
În satul Gorgheşti G. Bacău) a activat până de curând o instalaţie care avea în componenţă:
parter, etaj, acoperiş în două ape şi 4 sau 6 aripi (fig. 1 1 ; a, b, c, d). Temelia îi consta tot dintr-un
cadru de bârne de stejar, pe care se rotea, prin alunecare, construcţia propriu-zisă care se găsea
aşezată pe 2 tălpi lucrate din stej ar. Osatura masei portabile o reprezentau 6 furci groase, înalte de
6 m. Pereţii constau din scânduri. În centrul construcţiei se afla babalogul (un trunchi de stejar, cu
diametrul de 0,80 m) îngropat în pământ la adâncimea de 4 m. Capătul superior al bablogului se
înălţa până la postamentul pietrelor, amenajat la etaj . Rolul pivotului central era de a asigura rezistenţa
atât la schimbarea direcţiei masei portabile, cât şi în caz de furtună. Pentru rotirea morii după
direcţia vântului, se fixa un proţap („o bârnă lungă de circa 9 m") de tălpile care susţineau întreaga
instalaţie. Mişcarea se înfăptuia cu ajutorul unei capre din lemn şi a unui lanţ gros. Cu acest scop,
împrejurul morii se găseau 1 2 ţăruşi care ajutau tragerea caprei de la un post la altul, într-o rotire
completă38 . La etaj , pietrele erau aşezate pe paturi. Deasupra lor, se suspenda coşul pe un schelet de
lemn, denumit cai. În partea de jos a coşului, se vedea chişcoaea - o cutie mişcată de o coardă care
lovea în pătratul crângului, ca să scurgă boabele39.
Tot la etaj era şi grindeiul. În capătul lui exterior se fixa elicea din salcâm sau stejar, prevăzută
cu 4-6 arichi lungi de 4,5 m şi late de O, 75 m. Captată de aripi, energia eoliană era transmisă de
=
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grindei roţilor cu măsele (de mărimi diferite şi cu un număr variabil de măsele, acestea erau fixate
pe grindei într-o poziţie simetrică faţă de pivotul central al morii: altfel zis, roata cu diametrul mai
mare se plasa înspre peretele dinspre aripi, iar aceea cu diametrul mai mic se apropia de peretele
opus - vezi fig. 1 1 , d). Măselele oricăreia dintre cele două roţi de pe grindei se angrenau cu acelea
ale crângului (fanarului) corespunzător, aflat pe fusul vertical lucrat din metal. Funcţionau, aşadar,
două perechi de pietre de măcinat ale căror dimensiuni erau, de asemenea, variabile. Mecanismul
descris permitea trecerea energiei din plan vertical în plan orizontal, multiplicarea ei de 4-6 ori şi
transmiterea către alergătoare prin intermediul unei furci prinse în părpăliţă. Mai intervenea un
dispozitiv - numit mosor - care ajuta la ridicarea ori la coborârea cu câţiva milimetri a alergătoarei,
în vederea obţinerii unei făini mai mărunte sau mai mare40.
Peretele din stânga etajului prezenta o deschizătură care ducea în perdeaua de observare (un
mic balcon), de unde se supraveghea funcţionarea aripilor şi a grindeiului . Când vântul sufla cu
putere, se foloseau ambele rânduri de pietre. Nu lipseau situaţiile când măcinau fie pietrele mai
mari, fie doar cele mici sau când moara trebuia oprită. Morarul care avusese instalaţia în grijă
mărturisea nu demult: «Piatra mică merge după vânt puţin; dacă-i vânt mai mare se dihamă crângul
mic şi se înhamă celălalt. Se dihamă prin oprire de frână de saboţi. Când e vânt puternic, las cheatra
mai jos şi-i dau grăunţe multe. Iar dacă vreau să iasă făină bună, las cheatra pe cheatră, vântul să
tragă. Dacă bate tare, le pun amândouă şi pe bază de saboţi. Dacă bate uraganul din nord, trec afară
la capră şi o scot din vânt, la un parn41 .
Dispozitivul de frânare consta din câte o pârghie cu cleşti, pentru fiecare roată cu măsele. Prin
apăsarea pe pârghie, învârtirea roţii se încetinea până la oprire. Întrucât roata cu măsele se lucra din
lemn de esenţă tare (de obicei, fag), cleştii pârghiei se confecţionau din material lemnos moale (de
pildă, din tei) pentru ca ei să adere mai bine la suprafaţa lucioasă a roţii.
Ca să alunece mai bine şi să nu se tocească, măselele roţilor se ungeau cu săpun şi seu de oaie.
Ferecarea pietrelor se executa de la centru spre margine. Se vorbea de ferecătura frunza bradului
sau pe dungă. Şanţurile ferecăturii erau distanţate cam la trei centimetri şi ajungeau până la 1 O
centimetri de marginea pietrei, pentru că «până acolo se făcea uruiala, iar de acolo făina»42.
***

Cum am mai spus, pe teritoriul României s-a înregistrat existenţa şi a celei d e a II-a variante a
morii de vânt occidentale, aceea de tip olandez ". În nordul Dobrogei, localnicii i-au spus rotundă
sau căciulată. De fapt, consta dintr-un trunchi de piramidă în 8, 1 0 sau 1 2 colţuri, care se înălţa sub
formă de turn.- Întreaga construcţie era fixă până la acoperiş. În schimb, acoperişul, aripile şi
grindeiul se puteau orienta in direcţia vântului.
Se apreciază că varianta aceasta de moară poartă denumirea de „olandeză" nu pentru că ar fi
inventat-o olandezii, ci datorită largii ei răspândiri în Ţările de Jos, încă de la începutul secolului
al XVI-lea43 .
Dacă prima variantă a morii occidentale a cunoscut o destul de intensă utilizare în diverse zone
ale României, cea rotundă sau căciulată s-a valorificat mai cu seamă în câteva sate din Dobrogea
(de exemplu, în Dunavăţ, Mahmudia, Valea Nucarilor, Beştepe, Sabangia etc. ).
Aşezaţi pe o fundaţie din piatră, pereţii construcţiei se înălţau, de regulă, sub forma unei prisme
octogonale (fig. 1 2-1 3). Osatura morii consta din lemn solid, iar pereţii din scânduri. „Independentă
de pereţii pe care se sprijină - prin intermediul unui cadran puternic de grinzi şarpanta acoperişului
şi, odată cu ea, grindeiul şi aripile potfi mişcate şifixate prin pârghii, proptele şi ancore în diferite
poziţii, după direcţia din care bate vântul" (s.n.). De fapt, rotirea acoperişului se făcea din exterior·
cu ajutorul a două bârne ale căror capete superioare se prindeau de acelea ale unei grinzi aşezate pe
mijlocul construcţiei morii şi transversal pe grindei. Pe măsură ce coborau, cele două bârne se
apropiau, ajungând să se împreune j os, unde erau prevăzute cu o roată de căruţă. Rotirea se efectua,
ca şi la moara cu pivot central; recurgându-se la capră („troliu")45.
„

-
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Mecanismul de acţionare a instalaţiei includea o transmisie cu două angrenaje şi cu antrenare
inferioară a pietrelor (fig. 1 3 ). Cu alte cuvinte, cele 4 sau 6 aripi se învârteau odată cu grindeiul şi
roata măselată, verticală, de pe el. Măselele roţii de pe grindei acţionau fenarul orizontal, fixat în
partea superioară a unui fus masiv din lemn. În partea inferioară a aceluiaşi fus se afla roata măselată
orizontală, ai cărei dinţi se angrenau cu cei ai fenarelor de pe fusurile metalice ale pietrelor de
măcinat (fig. 1 3 ).
Datorită transmisiei cu două angrenaje, randamentul morii sporea considerabil. Se apreciază
că raportul de transmisie era între 1 :6 şi 1 : 1 O, deci mai mare ca la instalaţiile cu pivot central4('
Fiindcă roata măselată de pe grindei avea o poziţie mult spre centru, sistemul de frânare „nu permitea
utilizarea braţelor de pârghie lungi, ca la morile cu pivot. Frânarea se tăcea printr-un singur sabot
mare, semicircular, care cuprindea jumătatea superioară a roţii măselate"47 .
În moară se intra pe două uşi aşezate faţă-n faţă, la nivelul solului. Construcţia morii includea
subsolul (cu angrenajele inferioare), podul de la nivelul solului (cu mecanismele şi recipientele de
măcinare) şi cel de al doilea pod (pentru acces la angrenajul superior).
Tot în Dobrogea (cu deosebire în sudul acesteia) s-a valorificat şi tipul mediteranean al
morii de vânt, care se asemăna - atât prin mecanismul de acţionare, cât şi prin înfăţişarea
construcţiei - cu moara de vânt cu pivot central, dar care se distingea de ea prin captarea vântului
cu 1 0-12 vele de pânză în loc de aripi din scânduri (fig. 14 a, b).
Mărturie a inventivităţii, a capacităţii creatoare româneşti în domeniul tehnicii populare stau şi
morile care îmbinau, în aceeaşi construcţie, mecanismele necesare acţionării concomitente sau
succesive de către forţe felurite: vânt şi apă sau vânt şi animale. De pildă, în Pescari (j . Caraş-Severin),
a fost depistată o construcţie ridicată în anul 1 9 1 5, în care activau o moară de apă cu ciutură şi o
moară de vânt cu o alcătuire specifică. Astfel, instalaţia interioară a morii de vânt era identică cu
aceea a morii de apă în privinţa fusului vertical şi a mecanismului de măcinare. În locul ciuturii (de
la moara cu apă), pe fusul vertical al morii de vânt se afla fixată însă o roată care era pusă în mişcare
de vânt prin intermediul unei curele de transmisie. Dar moara de vând din Pescari ieşea din tiparul
obişnuit şi prin faptul că instalaţia pentru captarea vântului (aripi, văliug de lemn) nu se găsea în
partea superioară a casei morii, ci într-o construcţie aparte, iar legătura cu instalaţia interioară se
înfăptuia printr-un canal acoperit - numit dudu/oi, prin care străbătea cureaua de transmisie. La rândul
ei, aceasta era condusă spre şi dinspre casa morii cu ajutorul a trei văiiguri de lemn48 .
Mai amintim că bătrânii satului Orodel (j. Dolj) îşi mai aminteau, în timpul cercetărilor de
teren întreprinse de noi în anul 1 967, că preotul Simion avusese o moară de vânt pe buricul dealului
şi că aceasta era mânată de boi, când nu bătea vântul. Potrivit unor atare surse, moara respectivă
era rotundă, închisă cu obor de blane înalte până la acoperiş şi avea un diametru de -circa 1 0- 1 2 m.
Acoperişul rotund consta din şiţă. Pe centrul construcţiei se găsea un vălog rotund, aşezat vertical,
al cărui capăt inferior pivota într-o piuă de lemn. Capătul superior al vălogului ieşea prin acoperiş
şi în el se băgau aripile (nişte blane de brad) cu un diametru de circa 2 m. Să reţinem că, în concordanţă
cu spusele informatorilor, poziţia aripilor ar fi fost orizontală (întocmai ca la morile de vânt de tip
oriental). Tot spre partea superioară a vălogului era fixată, în poziţie orizontală, o roată măselată
care angrena în turaţie dinţii unei roţi mai mici de pe fusul cu pietre. Atât angrenajul amintit, cât şi
instalaţia propriu-zisă de măcinat funcţionau la nivelul de sus al morii. Partea de jos era destinată
deplasării boilor, atunci când nu bătea un vânt suficient de puternic. Bolii „erau puşi la tânjala
prinsă de o pârghie care era fixată tot în vălog. Boii se învârteau înăuntrul morii. Când trăgeau ei, se
învârteau şi aripile, chiar dacă nu era vânt"49.
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RESEARCHING AN IMAGE ABOLIT THE AP PEA RANCE

ANO THE EVOLU TION OF THE WINDY-MILL

The author tries to offer a synthetic image about the appearence and the evolution
ofthe windy-mill, on the european plane.
He a/so frames info a general context the typology of the romanian windy-mill.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR
1 . Mori de vânt din nordul Basarabiei (după Kurt Hielscher).
2. Mori de vânt cu pivot din Dunavăţ - judeţul Tulcea (după Hedwiga Ruşdea): a) grindeu sau val; b)
co/uri; c) aripi; d) roată măselată; e)/elinar; f) fusul de fier; g) părpăriţă; h) tigaie; i) masafasului; j)
vârtej; k) postamentul pietrelor; l) veşca; m) piatra alergătoare; n) piatră stătătoare; o) coşul; p)
tigăiţa; r) lada defăină; s) catul de jos; ş) pivotul sau babalâcul; t) sanie; ţ) proţap; u) scara; v) cadru
de lemn; z) soclu de piatră.
3 . Învârtirea mori de vânt cu pivot pentru orientarea aripilor în direcţia vântului (după Hedwiga Ruşdea) .
4 . Sistemul de frânare l a morile d e vânt (secţiune) - după Hedwiga Ruşdea.
5 . Moară mică, c u soclu de piatră - din Enisala, judeţul Tulcea (după Hedwiga Ruşdea).
6. Detalii ale mecanismului de acţionare din moara din Caraibil - Tulcea (după Hedwiga Ruşdea).
7. Moara de vânt din Caraibil - Tulcea; secţiune frontală (după Hedwiga Ruşdea): a) val; b) roată măselată;
c) frâne; d) felinare; e) dăul; f) roata dejos; g) felinar; h) masa fesului; i) fusul de fier; j) postamentul
pietrelor; k) piatra stătătoare; 1) b uhaz; m) piatra alergătoare; n) părpăriţă; o) veşca; p) tigăi,tă: r)
coşul; s) scara; ş) scoc de scurgere pentru făină; t) lada de făină; ţ) vârtej; u) sanie; v) proţapul; z)
cadru de lemn; x) soclu de piatră; y) co/uri.
8. Moară de vânt din Dealul Perjului - satul Onceşti - Bacău (după Dorinei Ichim).
9 . Moară de vânt d in Taula - Onceşti - judeţul Bacău (după Dorinei Ichim).
1 0 . Moară de vânt conservată în Rezervaţia în aer liber din Crângul Petreşti (Focşani).
1 1 . a, b, c, d, Moară de vânt cu etaj şi balcon din Gorheşti, judeţul Bacău (după Dorinei Ichim).
1 2 . Moară de vânt rotundă sau căciulată din Beştepe - judeţul Tulcea (după Grigore Ionescu).
1 3 . Moară de vânt rotundă sau căciulată din Beştepe -judeţul Tulcea (secţiune şi plan; după Grigore Ionescu).
14. Mori de vânt de tip mediteranean din Dobrogea (după Kurt Hielscher).
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WHAT 15 A UILLAGE WITHOUT FENCES?
Nicolae CONSTANTINESCU

One may imagine now a windy, rainy, dark evening in the fall of 1 990, less then one year after
the December 1 989 popular uprising. A bunch of huddled people are waiting for the street-car,
which shows no signs of coming. Among them, a short, dizzy middle-aged countryman, speaking
really to himself, approaches me, striking up a conversation on the common topics of that time:
shortage of food, lack of heating in the apartments, no electric lights on the streets, the tram which
was not coming and so on. Ali these long-awaited and yet unfulfilled expectations, commented the
man, were because those guilty for the heavy conditions the Romanians still had to endure - the
closest collaborators of Ceauşescu, the Communist Party activists, the " Securitate" officers and
agents - had escaped any conviction, were free or had fled the country. Staring at me, he suddenly
asked: " What is a village withoutfences? " A Iittle surprised by such a question, I answered: "Jt is
not a village! " The man was satisfied with this answer, but I continued to think of his question:
"What is a village withoutfences? "
The Romanian village, as a space-unit, is made up of a number ofhouseholds (Rom. Gospodării)
delimited by enclosures or fences. Depending upon the local materials, these may be built of wood
- wattle (Rom. împletituri de nuiele), laths (Rom. uluci), mud, builders, stones, or in modem times,
of iron and concrete (See for details Butură 1 978: 75-76).
In some ethnographers' opinion, the fences are as old as the houses (shelters) themselves, their
function being that of protecting the area from the exterior and of reducing the interior trespassing
(Butură 1 989: 88). The fences seem to have appeared earlier in "the wooded area with mixed
trades" (tilling and animal breeding, where they "enclosed the yards, sometimes even the villages,
protected the more intensely cultivated fields around the households, and, in some areas even those
(fields within the village limits" (Idem). It is also said that from these enclosures developed later
the stables (Rom. grajd) and the bams (Rom. şură). For practicai reasons, fences were erected in
the areas with more heavily used roads, while in those areas where the natural conditions offered
enough protection, the fences were used only "to indicate the limits of the property" (Idem: 89).
The early origins of the enclosures (fences) are also supported by the terminology. The Roma
nian gard (fence) has the same origin and, therefore, is as old as the other words closely related to
village life, such as cătun (hamlet), gardină or ţarc (enclosure), argea ("sous/sol pour le tissage du
lin; voute d'une cave; charpente en bois"), vatra (fireplace, hearth, home) ("fouyer; âtre; amplacement
d'un village"); bordei (mudhut; hovel) (Cf, Vlăduţiu 1 973 : 1 28).
As for fence (Rom. gard) itself- "cioture, enclos, clayonnage, haie seche, palissade" - it exists
in all Romanian dialects, both North and South of the Danu0e: Dr. gard, Ar. Mglr. gard(u), Istr.
gard, Ar (in Albania) gardu. The word is closely related to Lit. gârdas, "an enclosed area for sheep"
and all these are of Indo-European origin: *gherdh-, "to enclose, to knit, to plait" (Cf. Brâncuş
43
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1 983 : 76). It seems that in the proto-Romanian language there existed a verbal form * îngărdi (Mglr.
angărdes, Ar. ngărdescu, disgărdescu), the meaning of which is "to make/build/erect a fence"
(Idem: 77); in modern Romanian, the verb a îngrădihas been "rearranged under the Slavic influ
ence of Old Slavonic graditi (Cf. Mihăilă, SCL, XXIV, 65)" (Ibidem) .
Both ethnographic and the linguistic arguments thus supports the conclusion of the ancient ori
gins of household enclosures. With time, however, the original utilitarian function was supplemented
by an aesthetic one. These village enclosures illustrate the classic "utile dulci", the blending of prac
ticai and aesthetic roles, even if "less spectacular compared to, for instance, the problematic of the
popular arts". "In the traditional Romanian household even the enclosure itself, in many cases, is
given a decorative aspect", regardless of the materials it is built of (Vlăduţiu 1 973 : 1 44).
On the other hand, the utilitarian function cannot be separated from the magic one, for the
household's enclosure repeats, on a reduced scale, the delimitation ofthe settlement itself Etymologi
cally, the Romanian sat (village) comes from the Latin fossatum, "ditch, encircled; surrounded by a
ditch", which meant a double protection: against the outside enemies and wild beasts, and against evil
forces, too. In more recent times, the limits of a village were drawn in a more symbolic manner. There
are, actually, two limits or borders - one for the whole village property, including, therefore, the
households and the fields as well, which is the village border (Rom. hotarnl satului), and one for the
inhabited area atone, which is the village margin (Rom. marginea satului). Within these two well
protected areas (the village border and the village margin), a third space unit appears, a family space
unit, the household (Rom. gospodărie), considered as "the cell ofthe socio-economic organism called
village" (Butură 1 992: 26-). Within the limits of a household there are the houses and the shelters for
animals, the gardens for vegetables, spices, medicinal plants and flowers, the little orchard and the
spaces for fodder. Ali these had to be and were protected by magic means. Some examples ofthe use
of magic are the spring practices against garden bugs (insects, pestes), those concerning the green
branches of Saint-George (April 23 'd), Pentecost (Rom. Rusalii), May Day (Rom. Armindeni), or in
the Bihor area, practices meant to drive away ghosts (Rom. strige) (Cf. Butură 1 992 : 260--263).
In the true spirit, these three concentric spaces - the village border, the village margin and the
household enclosure - are in harmony with each other and with cosmic order as well. For the peasant
ofthe Romanian archaic village the word rânduială (order, system) bas not only a thrifty meaning, in
the economic sense, or a social acception. The word is much used with the meaning of ordering
everything that exists, and is connected to the equilibrium and harmony" (Bernea 1 98 5 : 9 1 ).
In this respect, the household enclosure separates and protects the individual, family property
and, on the other hand, links the households making up a specific subunit of a Romanian village the neighborhood (Rom. vecinătate) . Regardless of the shape of the yard (usually rectangular), the
front side ofthe enclosure is towards the street, be it the main street (Rom. uliţa mare), or a second
ary line (Rom. uliţă, linie), and the back side is towards the fields or, in compact villages, towards
the back side of another household, while the two lateral sides separate (and, in a sense, unify) two
adjoining households.
In many respects, especially in the case of isolated houses I households, the fences indicate the
separation of a limited space, firmly taken into human occupation from a larger space which contin
ues to remain under the control of evil, "uncontrolled" forces. It is not difficult to note that the
rough dichotomy nafure I cu/ture operates bere, as does the much debated distinction sacred
profane. Even those who, theoretically, dissent from Mircea Eliade's perhaps overstated point of
view, have to accept the existence of the two types of space - sacred and profane - within the larger
space-unit which is the Romanian village. The process started quite early. If, as stated, "for the
modern mentality every fence or wall is a sign of property", in an old village community (Rom.
devălmăşie), "the walls and the fences may have had only a purely technical value, they can be just
simple pastoral or agricultural tools" (Stahl 1 983 : 1 97). However, those villagers who want to
assert their personal propriety of a piece of land which actually belongs to the whole community,
often resort to magic practices. The fences become, in this way, "legal instruments of the cutumiar
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Jaw, bet it magic or not." Such magic tools include horses' skulls put on top of the fence posts,
indicating the prohibition of trespassing. "They transform the enclosed space into a magic place, of a
pagan sacrality, but very efficient" (Idem: 1 99; see also Vulcănescu 1 985: 5 1 6: "The horse skulls . . .
were put on top fence-posts. . . as apothropaic insignia"). It is worth mentioning that this practice
provided a literary motif in fairy tales: the hero is hired by the evil old lady to fulfill, a heavy tasks;
only one of the one hundred pillars of the yard fence does not have a human skull on its top and is
screaming: "a head, a head !"
The idea that a fence is a border between nature and culture is clearly expressed even in the
shorts folk-literature genre, the riddle. The riddle for fence sounds like this: "Jn the /arest I was
burn, / in the forest I was raised; / When taken home I The guardian of the yard I became (Govorei
1 972: 1 89; compare the riddle for gate or doar: "in the /arest I was born, / ln the /arest I was
raised; When taken home I The doorman ofthe hose I became " (Idem: 432). The two terms ofthe
opposition here are forest and home (yard, house). The first refers to the materials the fences are
made of (wood); the second implies the idea of order, as a ' guardian' or a ' doorman'is a persan who
takes care of and mentains the order in a community. ' Order ', on the other hand, is opposed to
' chaos' ; it is a resuit of a human (or super/human) being who works upon the inchoate, upon open
space and endless time, and takes it into possession, ultimately transforming nature into culture.
This symbolic meaning of the 'fence' is preserved even when the word is used for expressing,
metaphorically, the idea of loneliness and alienation: Surrounded I am by strangers ILike thefences
hy brambles; / Surrounded I am by enemies I Like the road by boulders ("Congiuratu-s de străini I
Ca gardul de mărăcini; I Congiuratu-s de duşmani I Ca drumul de bolovani"). Here again, 'fence'
and ' road' are taken as parts of culture (and identified with man himself), while the 'brambles' and
'boulders' represent the non-cultural, and hence, evil.
The metaphoric process goes even further: illicit lovers who, due to their forbidden Iove, have
been isolated by the community, fee! themselves, enclosed, encircled, not by the regular materials
the fences are made, of, but by the ' mean words' of the others: Since we honey, Jeli in Iove ? /
Enemies have enclosed us; / Nat by poles or with wattles, I But with their mean words ("De când,
dragă, ne-am iubit I Duşmanii ne-au îngrădit, I Nu cu pari, nici cu nuiele, I Numai cu cuvinte rele").
One can see here a modification ofthe value ofthe terms used. Ifin the first stanza the fence was
a symbol of culture, representing safety and the human, here the enclosure is rather a sign of oppres
sion, of isolation and of insecurity. As has been noted, usually places and spaces like 'village', 'gar
den', 'house', 'yard', carry "positive connotations", in opposition to nature, unexplored by man, sav
agery and chaos, for instance 'wild forests', 'rocky mountains', ' caves', 'dark valleys' etc. But "in the
Iove songs the axiologica) valorization is, to a large extent, different" (Evseev 1 987: 60).
lt it also true that in some circumstances the fences were really meant to isolate and to protect
some members of the family (young girls especially) from any contact with ' strangers', with 'oth
ers'; for example, in the case of the young, unmarried girls in a shepherd family, in the Marginime
area. While the father and all male members of the family were up in the mountains with their
flocks, the young girls were forbidden to see (or to be seen by) anyone, especially of the opposite
sex. As a resuit, in these villages, in the wooden fences one can sometimes see little holes, through
which. the girls used to look out on the street without seen by passers-by (Vulcănescu 1 970: 78).
Nonetheless, of course, the household fences were not as impenetrable or unbreakable as the
' Great Wali' ! It is the gate which opens the inner space towards the world - for every v i l l age is
considered as a whole world, ' sufficient in itself', in Lucian B laga's words. Besides i t s practicai
role, the gate has a ritual function, which ethnographers and folklorists have long recogni1.l·d . " La
porte est la )imit entre le mode etranger et le monde domestique s'il s'agit d'une hab i t a t itm t i n l i 1111ire,
entre le monde profane et le monde sacre s'il s'agit d'un temple" - writes A van < i c n l l l' P ( I 1>09 :
26). For Mircea Eliade ( 1 943/1 99 1 : 3 26) the gate "is like a magic being, like a m n s l l' I w i t h 1 1 1 1 scen
powers, which watches over every essential act of the individual 's life" - birt h . 1 1 1a 1 1 i n).l, l'. d l•111 h ln
the intimate economy of space as conceived according to the traditional mcnt n l i t v. t l ll' H l l l 1• l lt' l o 11gs
"

·
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both to the 'inner' and to the 'out' . It separates and individualises the 'inner space' and, at the same
time, integrated the household into the larger world of the village. From this point of view, the gate
belongs to a system of sacred or magic places, passing through which constitutes a radical change, as
the replacement of one state by another necessitated special measures of protection. "This îs the case
with the treshold, the gate, the bridges, the cross-roads and the village limits where, because of the
discontinuity of the space, various preventing and efficient practices appear" (Bemea 1 985: 1 1 5).
The stile (Rom. pârleaz) îs a narrow passage over a fence, made up of one or two wooden
planks, sometimes în steps, supported on two stakes. As can be seen, he stile breaks the lateral
enclosure and helps communication between clase neighbors, usually - due to the traditional way
în which property was inherited - relatives, brothers, parents and sons etc. It creates a secondary
route, parallel to the village street I Jane, but open only to the members of the two families, between
which a closer relationship îs thus established.
Although they have been less studies than other community constructions, enclosures are no less
important, for they make up a village. It is for this reason that the question "What is a village without
fences? " can have only one answer: "Jn Romania a village with no fences is not a village at al/! "

WHAT 15 A VILLAGE WITHOUT FENCES?

The basic idea in the essay is the importance ofthefencesfor the village. From
N. Constantinescu 's point ofview, thefences or the enclosures have an uti litarian
function which cannot be separated/rom the magic one.
With time, the original utilitarianfunction was supplemented by an aestheticfunction.
As a conclusion, although they have been less studied, enclosures are important
for they make up a village.
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VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL
ÎN COLECTllLE ETNOGRAFICE ALE MUZEULUI OLTENIEI
9

9

Viorica TĂTULEA

Deşi icoanele pictate pe sticlă au fost mai puţin reprezentative pentru Oltenia, ele constituind
o creaţie aproape în exclusivitate a românilor din Transilvania, patrimoniul etnografic al Muzeului
Olteniei din Craiova tezaurizează, din anul 1 977, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate colecţii
de icoane pe sticlă din ţară - colecţia dr. Marieta şi Ştefan Jianu - însumând 54 de capodopere ale
genului, opere ale unor meşteri vestiţi ca: Ioan Kostea, Ioan Hândoreanu, Savu Moga, Ioan Pop,
Nicolae Oancea, Aron Poienaru, Partenie Poienaru, Ilie Poienaru li, Pavel Zamfir, Ana Deji.
Donaţiei Jianu i s-a adăugat, în acest an, fondul C. S . Nicolaescu-Plopşor, cuprinzând 3 8 icoane
pictate pe sticlă, provenind, în marea lor majoritate, aşa cum o atestă maniera de execuţie, din Ţara
Oltului, Mărginimea Sibiului, Zona Făgăraşului, Şcheii Braşovului.
Tematica icoanelor este diversificată, subiectele cele mai des întâlnite fiind Maica Domnului,
şi Isus Hristos, cărora li se adaugă sfinţii „protectori", sfinţii „onomastici" şi, numai foarte rar,
scene din Vechiul Testament (Adam şi Eva).
Cea mai clasică reprezentare a Maicii Domnului este aceea „cu pruncul în braţe", de tip
Hodighitria, imagine constituind probabil un omagiu adus icoanei „miraculoase" din mica bisericuţă
de la Nicula1 , care a generat fenomenul pictării icoanelor pe sticlă în Transilvania.
Tema suferă uneori modificări, nu numai.de la un cent(U la altul, ci şi în cadrul aceluiaşi centru .
Astfel, deşi este cunoscut faptul că trăsătura definitorie a icoanelor niculene o constituie maxima
simplificare a formelor, esenţializarea, singura imagine a Maicii Domnului cu pruncul provenind
din acest centru, existentă în cadrul colecţiei Muzeului Olteniei, datată a doua jumătate a secolului
al XIX-iea, este cu totul inedită - încadrată de prooroci - înscrişi în douăsprezece medalioane
colorate în galben şi albastru, la care se adaugă elementul decorativ floral, stilizat, caracteristic
icoanelor de factură mai veche. Din acelaşi centru pare să provină şi altă icoană în care Maria este
reprezentată într-un medalion central, înscris într-o stea, în colţurile căreia sunt figuraţi îngeri .
Chenarul floral, în culori stridente, precum şi înlocuirea foiţei de aur cu bronz auriu indică apartenenţa
icoanei la o etapă mai nouă.
Fondul ultramarin, presărat cu steluţe albe şi florile roşii cu grătar la mijloc ne-au determinat
să localizăm o icoană reprezentându-o pe Maica Domnului cu pruncul în Ţara Oltului (fig. 1).
Foarte interesantă este reprezentarea Maicii Domnului cu pruncul, realizată de către iconarii din
Şcheii Braşovului, care au împodobit-o cu salbe de galbeni, asemenea ţărăncilor din ţinuturile vecine
(Muscel şi Argeş). Muzeul Olteniei posedă poate una dintre cele mai valoroase icoane pe sticlă de
acest gen, datând din prima jumătate a secolului al XIX-iea. Maria, drapată cu maforion roşu, presărat
cu flori mărunte, poartă la gât două salbe de galbeni. Chenarul lateral, alcătuit din flori mari, fondul
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auriu, repartizarea unor tonuri tari, de intensitate egală, provocând un efect de rarâmiţare, anunţă,
chiar în această imagine din perioada de început, exuberanţa cromatică specifică Şcheilor2 .
Alte reprezentări ale Maicii Domnului cu pruncul care se regăsesc în colecţia Muzeului Olteniei
sunt Maica Domnului Împărăţită, drapată cu maforion roşu, cu salbă la gât, într-unul din exemplare,
în timp ce în altul maforionul lasă să se vadă un fel de ie şi coroană pe cap, susţinută de doi îngeri,
dar mai ales, Maica Domnului alăptându-şi pruncul, temă frecventă în producţia centrului suburbie
a Braşovului, ilustrată în colecţie prin două icoane, una de sfârşit de secol XIX şi alta de început de
secolul XX, având în vedere exuberanţa cromatică (fig. 2).
Din producţia centrelor de pe Valea Sebeşului, în colecţia Muzeului Olteniei sunt prezente o
Maica Domnului cu pruncul, aparţinând lui Pavel Zamfir, caracterizată printr-o redare realistă şi
chipuri expresive, ramura înflorită din mâna Mariei atenuând rigiditatea ţinutei-' şi o Maica Domnului
Împărăţită, purtând stilul caracteristic al lui Ilie Poienaru II : mâini cărnoase, grele, ochi de culoare
deschisă, cu irisul şi pupila puternic conturate, coroane lucrate minuţios4.
Dacă imaginile Mariei cu Isus în braţe, de tipul Hodighitria, se întâlnesc foarte frecvent în
creaţiile iconarilor transilvăneni, imaginile gen „Blacherniotissa", în care Isus este reprezentat într-un
medalion pe pieptul Mariei, sunt mult mai rare. O astfel de icoană - Maica Donmu/ui cu Isus
Emanuel (. , Blachemiotissa ) - aparţinând surorilor Morar Emilia şi Elisabeta, datând de la sfârşitul
secolului al XIX-iea, figurează şi în colecţia Muzeului Olteniei. Ambele personaje sunt înfăţişate
cu mâinile în gest de orantă. La partea inferioară, icoana prezintă un registru orizontal, compartimentat
în şase casete, în fiecare dintre ele fiind înfăţişat câte un stănt.
Alte reprezentări ale Mariei, destul de frecvente în producţia unor centre ca: Nicula, Ţara
Oltului sau Valea Sebeşului, sunt Naşterea Precistei, Buna Vestire, Intrarea în Biserică, Încoronarea
Precistei, Adormirea Maicii Domnului. Scena Bunei Vestiri, reprezentată în cadrul colecţiei printr-o
icoană de Nicula, datată jumătatea secolului al XIX-lea5, se caracterizează printr-un desen laconic,
decorul convenţional, de draperii şi ruje, încercând să suplinească schematismul scenei. Aceeaşi
temă, amplificată, se regăseşte şi pe o icoană din Laz, realizată într-o manieră specifică lui Aurel
Rodian - colorit bicrom, inexpresiv, într-o gamă de bleu-gri şi verde-gălbui .
Relativ aceeaşi reprezentare în cadrul colecţiei o are şi Sfânta 11-eime sau Încoronarea
Precistei, ilustrată prin două piese realizate la Laz, dintre care una aparţinând lui Pavel Zamfir.
Nimbul verde, înconjurat de un alt nimb, luminos, amplasat în centrul scenei, în care apare Maria
îngenunchiată, coloritul luminos al fondului, chenarul floral, soarele şi luna antropomorfizate,
situate în colţurile de jos, imprimă icoanei o notă de luminozitate. Coloritul viu, viguros - roşu,
galben, albastru, portocaliu - ca şi chenarul floral, ce mărgineşte scena pe partea superioară,
indică Ş cheii Braşovului drept centru de provenienţă al unei alte Încoronări a Precistei (fig. 3 ) .
Deşi prezentă în tematica multor centre, Adormirea Maicii Domnului se regăseşte în
patrimoniul Muzeului Olteniei printr-o singură icoană, datată 1 897, atribuită lui Pavel Zamfir
din Laz, pe baza unor elemente specifice ·centrului, dar mai ales acestui iconar: rama împodobită
cu motivul „funiei", fundaluri de arhitecturi, bobiţele albe ce împodobesc catafalcul pe care este
întinsă Maria, vegheată de apostoli. Neobişnuită este prezenţa lângă catafalc a celor trei arhierei
- Ioan, Vasile, Grigore6.
Maica Domnului Jalnică, cu mâinile încrucişate pe piept şi capul uşor aplecat înainte, cu
simbolul durerii - crucifixul, lângă chipul ei - imagine de inspiraţie catolică, derivată din Mater
Dolorosa, dar adaptată sensibilităţii româneşti7, ocupă un loc important în repertoriul tematic al
unor centre ca Laz, Şcheii Braşovului, Nicula sau Ţara Oltului. Una dintre cele mai expresive figuri
ale Maicii Domnului Îndurerate, aflate în patrimoniul Muzeului Olteniei, este o creaţie de la 1 897
a lui Ilie Poienaru din Laz. Obrazul Mariei, modelat în tonuri de ocru-brun deschis şi mâinile foarte
fine capătă, datorită cromaticii şi desenului expresiv, un aer dramatic, la care contribuie şi tonalitatea
maforionului negru, bordat cu auriu, împodobit cu o stea pe umărul drept, precum şi a fundalului
albastru-indigo. Micul simbol al durerii materne, crucifixul lui Isus, este plasat alături, la piciorul
lui fiind figurată o biserică (fig. 4).
"
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Maica Domnului Jalnică, localizată la Şcheii Braşovului, este probabil o creaţie mai veche,
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, având în vedere coloritul sobru, în deplin acord cu
subiectul, spre deosebire de creaţiile mai noi, la care tonurile violente se aplică, fără discernământ,
atât temelor optimiste (Maica Domnului cu pruncul), cât şi celor cu semnificaţie tragică (Maica
Domnului Jalnică, Prohodul lui Isus). O particularitate a acestei icoane o constituie şi faptul că, în
treimea inferioară, mai apar ilustrate încă trei scene: Sfântul Dumitru călare, Plângerea lui Isus,
�/ântul Gheorghe omorând balaurul, de asemenea în tonuri reţinute.
Tema capătă o tentă relativ optimistă, într-o icoană pe care suntem tentaţi să o localizăm în Ţara
Oltului, având în vedere unele caracteristici: voluta din bărbia Precistei, vizibilă şi la alte icoane din
zonă8 şi rozetele din puncte roşii, amplasate în partea superioară. Cât priveşte tonul optimist al acestei
teme tragice, el este dat de însuşi chipul Mariei care, deşi trist, este pictat în nuanţe de alb-roz, de
prezenţa veşmintelor în culori calde (roşu, verde), care apar de sub maforion, de fondul icoanei alb-gri, în partea superioară, galben în cea inferioară - precum şi de prezenţa celor două motive florale
bicrome (roşu cu verde deschis), ce încadrează portretul Maicii Domnului (fig. 5).
Un efect artistic deosebit realizează un iconar, pe care am fi înclinaţi să-l localizăm în Ţara
Oltului, luând în consideraţie fondul ultramarin al icoanei, ornamentul cu grătar de pe umărul stâng
al Mariei, asimilat aici cu o floare şi nu cu o stea, precum şi modul în care sunt realizate faldurile
veşmântului purtat pe sub maforion. Farmecul deosebit al acestei icoane este creat de nimbul
asemenea unui curcubeu care separă negrul maforionului de ultramarinul fondului (fi g . 6).
Icoanele din ciclul cristologie sunt foarte numeroase, Hristos fiind înfăţişat în toate momentele
importante ale vieţii sale: Naşterea, Botezul, Intrarea în Biserică, Intrarea În Ierusalim, Cina cea
de taină, Răstignirea, Prohodul, Punerea În mormânt, Învierea, Pogorârea Sfântului Duh,
Schimbarea la.faţă.
Isus este reprezentat şi singur: binecuvântând (Isus Învăţător sau Isus Pantocrator), tronând
sau storcând strugurii crescuţi din trupul său (Isus cu viţa de vie). Uneori apare şi în scene cu patru
sau mai multe registre sau în cunoscuta scenă a „Mesii raiului ". Alteori, fnvierea este înconjurată
de scene, de obicei douăsprezece, „o adevărată biblia pauperum"9.
Naşterea lui Isus, temă întâlnită în foarte multe variante compoziţionale, se regăseşte în
patrimoniul Muzeului Olteniei, atât în forme mai simple, cum sunt cele două icoane din Făgăraş şi
Şcheii Braşovului, în care scena se reduce la figurarea ieslei în care apare Isus, vegheat de Maria şi
Iosif (cărora li se alătură în icoana braşoveană şi magii, în număr de trei), spaţiile rămase libere
fiind decorate în stilul caracteristic acestor centre, cu steluţe albe şi draperii roşii pe fundal albastru,
în cazul celei dintâi şi steluţe negre şi benzi alternante, în cazul celei de-a doua, cât şi sub forma
unor compoziţii mai „savant" compuse, precum aceea din prima jumătate a secolului al XIX-iea,
datorată probabil lui Ion Hândoreanu 10. Scena, rezolvată în cerc, se petrece în faţa unei peşteri,
reprezentată ca o mare pată neagră, introdusă de pictor, cu temeritate, în centrul imaginii. În planul
superior este înfăţişat un plai muntos, într-o redare destul de realistă, cu un ciobănaş îmbrăcat
asemenea păstorilor din zonă, cântând din fluier oilor sale, surprinse mâncând frunze (meticulos
desenate). Figurile personajelor sunt bine individualizate, expresive, autorul ilustrând portul spe
cific (opincile ciobanului, veşmintele baroce şi cizmele roşii ale magilor) şi chiar vârsta lor (fig. 7).
Cele două icoane ilustrând Botezul Domnului sunt sigur de factură mai nouă. În ceea ce priveşte
centrul de provenienţă, nu ne putem pronunţa cu siguranţă, pe baza detaliilor de compoziţie şi a
desenului. Ornamentele florale din prima icoană, simplificate până la pete de culoare roşie în cea
de-a doua, ar putea indica drept loc de provenienţă atât Nicula, unde tema apare destul de des, cât şi
Şcheii Braşov'tllui.
„ Cina cea de taină ", temă mult reprezentată în producţia tuturor centrelor, în variante mul
tiple, datorită conţinutului ei simbolic, este prezentă în colecţie printr-o singură piesă care, după
părerea noastră, ar putea să aparţină lui Ilie Poienaru I din Laz, zugrav care s-a impus tocmai prin
Cina cea de taină şi Maica Domnului Jalnică, teme preluate şi perpetuate de urmaşii săi. Chenarul
înflorat, cu frunze dispuse simetric, coloritul viu, dominat de roşu - albastru închis - alb, candelabrul,
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ti.mdalul de arhitecturi, cu ziduri cu ferestre mici, ca la casele ţărăneşti, se constituie în argumente
in sprijinul acestei afirmaţii (fig. 8).
Răstignirea lui Isus este ilustrată prin trei icoane, reprezentând centre şi stiluri diferite. Cea
mai veche, datând probabil de la jumătatea secolului al XIX-iea, localizată în Mărginimea Sibiului,
este şi cea mia bine realizată artistic. Autorul a reuşit să redea foarte bine moliciunea trupului lui
Isus ţintuit pe cruce, ca şi sentimentul de resemnare şi durere al personajelor ce-l veghează. În
partea superioară a icoanei, pentru umplerea spaţiului din jurul crucii, sunt introduse ornamente
florale, heruvini, soarele şi luna antropomorfizaţi .
Celelalte două icoane, având aceeaşi temă, nu se ridică la valoarea artistică a celei dintâi. Prima,
provenind probabil din Şcheii Braşovului, având în vedere chenarul din dungi oblice, divers colorate,
este de dată mai recentă, dovadă violenţa cromatică, iar cea de-a doua este bucovineană, de influenţă
galiţiană, diferind total de cele româneşti. Atât tipologia (Isus răstignit pe cruce este flancat de Sflinta
Paraschiva care ţine un potir, în care se scurge sângele mânuitorului şi Sflintul Gheorghe omorând
balaurul), cât şi vestimentaţia aparţin unei alte şcoli, cu o altă concepţie plastică. Se observă de asemenea
o simplificare a formelor, la modul vulgar, precum şi lipsa unei armonii cromatice. 1 1
Printre temele cele mai pictate în toate centrele se numără Prohodul lui Isus, reprezentată în
colecţia Muzeului Olteniei prin nu mai puţin de şapte piese dintre cele mai valoroase, ca realizare
artistică, cât şi prin apartenenţa lor stilistică la opera unora dintre cei mai vestiţi iconari.
Cea mai veche icoană din acest ciclu, datată 1 864, intitulată Mormântul Do(mnului) No(s·tru)
ls(us) Cr(istos), a fost atribuită lui Nicolae Oancea din satul Vale (Mărginimea Sibiului), având in
vedere stilul desenului, coloritul, precum şi linia ondulată a chenarului şi de pe banda galbenă, care
închide compoziţia Ia partea superioară12. Autorul pare să fi folosit acelaşi şablon utilizat şi de
Prodan în icoanele sale, dintre care una, Plângerea lui lsus13, datată mijlocul secolului al XIX-iea,
figurează de asemenea în colecţia Muzeului Olteniei, modul de interpretare al celor doi inconari
fiind însă diferit. Prodan deplasează accentul de pe trupul lui Isus, care aici se confundă cu albeaţa
linţoliului, pe figura îndurerată a Mariei, care concentrează atenţia asupra sa prin maforionul negru,
în contrast cu ambianţa cromatică deschisă, dar mai ales prin disperarea exprimată patetic, prin
deschiderea braţelor. Un semn distinctiv al iconarilor din familia Prodan îl constituie şi „dinţii de
lup" negrii şi roşii, dispuşi în semicercuri, pentru a sugera un teren vălurit.
Şablonul utilizat de Nicolae Oancea şi Prodan pare să-i fi servit de model şi lui Savu Moga din
Arpaşu) de Sus, având în vedere compoziţia închisă la partea superioară de un semicerc. Numai că,
la Savu Moga, scena Aşezării lui Isus în mormânt câştigă mult în profunzime, autorul incluzând
numeroase elemente. Cea mai complexă compoziţie apare la o icoană datată 1 869. Scena centrală
este aceeaşi : doi apostoli ţin linţoliul la căpătâi şi la picioare, doi îngeri îl ridică de dedesupt. În
planul secund, Maria, în aceeaşi atitudine patetică, înconjurată de femeile sfinte şi de arhangheli. În
văzduh plutesc serafimi, deasupra crucii sunt redate „tronurile" - îngeri reprezentaţi sub formă de
roţi cu aripi şi ochi -, iar în colţuri apar cei patru evanghelişti, înscrişi în medalioane. În stânga, sus,
se distinge muntele Golgota, iar dedesuptul scenei centrale, cetatea Ierusalimului. În registrul de jos
sunt redate trei scene din patimile domnului.
Prin analogie cu această icoană14, am atribuit lui Savu Moga şi o altă icoană din colecţie,
ilustrând Îngroparea lui Isus. Aici, scenele ce întăţişează patimile domnului lipsesc, dar compoziţia
capătă complexitate printr-un decor de arhitecturi mult mai bogat şi prin introducerea unor noi
elemente: cei patru evanghelişti au figurate şi simbolurile specifice, iar de o parte şi de alta a
semicercului care închide scena sunt înfăţişaţi soarele şi luna antropomorfizaţi (fig. 9).
Îngroparea lui ls Hs se intitulează şi icoana semnată: Partenie Poienariu Zugraviu - Laz
1 4 . 1 0. 1 895, caracterizată prin dimensiuni mari (55 x 65 cm) şi compoziţi e amplă15. Surprinzător de
plastic este redată şi aici moliciunea corpului alb-străveziu al lui Isus, aşezat pe linţoliu, într-un sarcofag
de culoare gri-deschis, ale cărui contururi sunt trasate cu rigla. Dispunerea ritmată a celor opt capete
înclinate, înconjurate de nimburi aurii, detaşate de pe fondul bleu-gri - fundal caracteristic centrului creează o atmosferă de linişte şi reculegere.
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Lui Partenie Poeinaru, al treilea mare pictor din familia Poienarilor, după Simion şi Ilie I, îi
aparţine şi Învierea lui Isus, prăznicar obişnuit, care se compune dintr-o imagine centrală (Învierea)
înconjurată de 1 2 scene mai mici, care înfăţişează cele mai importante sărbători ortodoxe de peste an.
Este o icoană neconformă cu stilul lui Partenie care a cultivat mai mult „prăznicarele duble" (cu 25
sau 27 de scene). Compoziţiile desenate liber, dungile aurii care despart scenele, ca şi albastrul-vânăt
al fondului, precum şi chenarul floral de la partea de sus şi de jos a icoanei reprezintă semne ale
manierei de a picta ale acestui zugrav.
O Înălţare a lui Isus, de factură mai nouă, îl reprezintă în picioare, deasupra lespezii de mormânt,
figurată printr-o pată de culoare neagră, pe fundal de arhitecturi cu frontoane triunghiulare. La baza
mormântului sunt înfăţişaţi doi soldaţi romani. Cromatica violentă poate indica drept centru de producţie
Şcheii Braşovului.
Imaginea lui Isus singur este reprezentată în colecţie prin Isus Învăţător, Deisis şi Isus cu viţa
de vie. În prima ipostază, Isus, cu coroană sau aureolă în jurul capului, ţine în mâna stângă o carte,
iar cu dreapta execută gestul retorului. Sunt şi situaţii în care autorul, neglijând canonul, îl reprezintă
pe învăţător efectuând gestul retorului cu mâna stângă, cum este cazul unei icoane de dimensiuni
mari (8 1 x 64, 5 cm), de sfărşit de secol XIX, de Nicula, după cum o atestă decorul de ruje.
Imaginea intitulată Desis, prezentă şi ea în colecţie printr-un exemplar, îl înfăţişează pe Isus în
aceeaşi atitudine, dar flancat la partea superioară de medalioanele Mariei şi al Sfăntului Ioan.
Foarte multe interpretări a suscitat tema Isus cu viţa de vie, pentru a cărei înţelegere considerăm
necesare unele precizări asupra simbolismului viei.
Gh. Pavelescu, într-un studiu publicat în 1 945, afirma că icoana lui „Cristos storcând strugurii
crescuţi din trupul său" păstrează „reminiscenţe atomite şi bahice" 16 .
Jean Chevalier şi Alain Gheerbant menţionează faptul că „viţa de vie trecea în regiunile din jurul
vechiului Israel, drept un arbore sacru şi produsul său, vinul, drept băutura zeilor"17. „Prin adaptare,
Israelul priveşte viţa de vie (ca şi măslinul) ca pe unul dintre arborii mesianici", existând posibilitatea
ca vechile tradiţii să fi identificat arborele vieţii din rai cu viţa de vie" 18• Via reprezintă „asigurarea
vieţii". „O soţie bună este pentru soţul ei ca o vie roditoare" (Psalmi 127, 3)19, în timp ce ,,Înţelepciunea
este o viţă cu ramuri încântătoare" (Cartea Înţelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, 24, 20)w
„De aici se trece în mod firesc la tema majoră a simbolismului. Viţa este I srael, în chip de
proprietate a lui Dumnezeu"21 .
„Iisus spune că este viţa cea adevărată şi că oamenii nu pot pretinde a fi mlădiţele viei lui
Dumnezeu dacă nu rămân în El. Altminteri nu vor fi decât mlădiţe uscate, bune de aruncat în foc".
(Ioan, 15, 1 şi următoarele) 22
„Simbolismul viei se întinde la fiecare suflet omenesc. Dumnezeu este stăpânul viei care-l
trimite pe fiul său să vadă cum merge culesul". (Marcu, 12, 6) 23
Referindu-se la acelaşi simbolism al viei, Jaques Guillet afirma că: „substituindu-se lui Israel,
Hristos va deveni la rândul său asemenea unei vii, sângele său fiind vinul noului Legământ"24 .
„ Via este un simbol important între altele pentru că produce vinul, care este imagine a
cunoaşterii"25 . „Textele evanghelice fac din vie un simbol al Împărăţiei Cerului, al cărui rod este
Euharistia. Iisus este viţa adevărată. fnţeleg prin vie în sensul alegoric, scrie Clement din Alexan
dria, pe Domnul cu al cărui rod trebuie să ne hrănim, dar în urma unei munci de cultivare care se
face prin lucrarea raţiunii (Stromate, 1). Seva care urcă prin viţă este lumina duhului"26 .
Despre simbolismul viei se vorbeşte şi în Dicţionarul biblic. În sens simbolic - se spune aici „viţa de vie a fost simbolul prosperităţii şi al păcii la evreii din antichitate. Via simboliza în mod
special poporul ales. Ei erau via pe care Dumnezeu a luat-o din Egipt şi pe care a sădit-o într-un
pământ foarte ales"27. Deosebit de semnificativ este faptul că „Isus s-a descris pe sine ca adevărata
viţă (Ioan 1 5 : 1 şi urm.), cu care toţi credincioşii adevăraţi sunt într-o relaţie organică"28 . La cina
cea de taină vinul reprezintă sângele ispăşitor al lui Hristos, simbolizând misterul euharistei
(cuminecăturii) după cuvintele rostite de Isus: „Beţi dintr-un acesta toţi, că acesta este sângele meu,
care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor."29
„
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. Tema „ Isus cu viţa de vie ", mult răspândită în ţările de origine latină, se întâlneşte, la noi, în
special în producţia centrelor Nicula, Făgăraş, Ţara Oltului, Şcheii Braşovului şi Maierii Albei
Iulia. Versiunea niculeană a temei îl arată pe Isus în picioare, pe lespedea mormântului său, semn de
biruinţă a morţii. În icoanele cu acelaşi subiect din Ţara Oltului, Şcheii Braşovului şi Maierii Albei
Iulia, Isus apare aşezat pe o bancă sau ladă de zestre (tip ladă braşovenească) cu crucea în planul
secund, din coasta lui crescând o coardă de viţă petrecută după braţul crucii, cruce care nu apare în
reprezentarea niculeană, unde viţa de vie formează un cerc deschis, întors spre mâinile lui Isus, ce
stoarce un ciorchine într-un potir ţinut în mână sau plutind, uneori, în aer.
Cele patru icoane pe sticlă din colecţia Muzeului Olteniei având ca temă , . Isus cu viţa de vie ",
total deosebite de interpretările niculene, sunt cu siguranţă creaţii din sudul Transilvaniei, care-l
înfăţişează pe Isus aşezat pe o ladă de zestre. Elementele decorative - ciorchini imenşi, ornamentele
de pe ladă - devin dominate, subiectul fiind subordonat unei ambianţe luxuriante. Trei dintre icoane
sunt realizate într-o manieră asemănătoare: Isus este prezentat într-un plan puţin mai îndepărtat,
într-o atitudine aproape identică, cu capul uşor întors spre stânga, din coasta lui stângă răsărind o
coardă de viţă cu ciorchini roşii şi aurii şi frunze verzi, petrecută pe după braţul unei cruci ocru-maronii .
Este aşezat pe o ladă bogat ornamentată cu romburi rezultate din întretăieri de _linii oblice sau flori
stilizate şi stoarce un ciorchine într-un potir auriu. Maniera de execuţie, cromatica, la care se adaugă
şi ramele ce încadrează imaginea, închise la culoare, cu ornamente „trase" cu pieptenul pe baiţul
proaspăt aplicat ne determină să localizăm aceste trei icoane la Şcheii Braşovului (fig. 1 O).
Maniera de execuţie a celei de a patra icoane indică drept loc de provenienţă Ţara Oltului . Isus,
prezentat în plan mai apropiat, cu trăsăturile mai puternice, este prezentat într-un cadru mult mai
feeric, accentuat de roşul sângeriu al crucii, de vigurozitatea corzii de viţă, de albastrul straniu al
frunzelor şi al unora dintre ciorchini, dar, mai ales, semn distinctiv pentru Ţara Oltului, de ornamentele
formate din picăţele maronii, care umplu întregul spaţiu liber al imaginii.
O temă mult îndrăgită de iconari din centre ca Nicula sau Şcheii Braşovului, preluată din
xilogravurile hăjdăţene, este Masa raiului - reprezentare grafică ingenioasă a mesei, simbolizată
printr-un romb central, pe cale cărui laturi se sprijină alte romburi în care sunt înscrişi participanţii
la ospăţul ceresc, cum este cazul uneia dintre piesele din colecţia muzeului, datând de la începutul
secolului al XIX-iea, localizată Şcheii Braşovului. Punctele de încru cişare ale benzilor ce
delimitează romburile sunt ornamentate cu motive florale, în timp ce în spaţiul liber din rombul
central apare un ornament stilizat, dispus în formă de cruce. Cel de-al doilea exemplar, pe aceeaşi
temă, suntem înclinaţi să credem că este opera unui meşter niculean. Argumentele care ne
determină să facem această afirmaţie sunt, sub aspect tematic, prezenţa la ospăţul ceresc a lui
Isus Pantocrator, imagine mult mai frecventă în repertoriul centrului decât Isus Învăţător, iar sub
aspect formal, decorativ, chenarul de „funie" - un fel de „zăluţe" care încadrează scenele şi
portretele vechilor icoane niculene - pe care îl regăsim pe laturile romburilor, motivele florale
din rombul central, precum şi faptul că dominanta cromatică o constituie roşul repartizat în
veşmintele personajelor ca şi în ornamentele centrale (fi g . 1 1 ) .
S-a semnalat adesea, şi p e bună dreptate, faptul că ţăranii nu-şi împodobeau interioarele cu
icoane pe sticlă, pentru frumuseţea lor intrinsecă, ci pentru considerente religioase şi superstiţioase.
,,În neştiinţa lor de carte, mai ales oamenii din popor: ţărani, păstori, mici meşteşugari, credeau, din
vremuri vechi, în care reminiscenţele păgâne erau încă foarte puternice şi numeroase - că unii sfinţi
deţin o putere magică, îi apără de anumite boli sau îl tămăduiesc de ele, le păzesc vitele sau semănăturile,
ajutându-le să crească şi să sporească, având atribuţii bine definite şi foarte preţioase pentru viaţa
omului de la ţară şi chiar a orăşeanului"30. C4iar despre icoana Maicii Domnului cu pnmcul care - în
vremuri mai vechi - făcea parte din zestrea fetelor, figurând în fruntea foilor de zestre31 , s-a spus că
reprezintă un „simbol al fecundităţii"32.
Sfinţii cei mai „ţinuţi", pentru puterile lor miraculoase, dar şi cei mai reprezentaţi în tematica
icoanelor pe sticlă şi, deci, cei mai prezenţi în interioarele ţărăneşti erau Sfântul Gheorghe, S'fântul
Nicolae, Sfântul Ilie şi Sfântul Haralambie, pe care I. A Candrea îi considera „esenţial balcanici
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prin atribuţiunile şi legendele lor, prin cultul deosebit ce-l au, prin datinile ce se leagă de zilele
consacrate lor"33. Acestor sfinţi li s-au dat atribuţii păgâne cu totul necunoscute occidentului3� .
Despre Sfăntul Gheorghe se zicea şi, în unele locuri, se mai zice şi astăzi că aduce primăvara,
că e stăpânul rodurilor, al vitelor şi al păsărilor, că apără de strigoaicele care iau mana vitelor. De
aceea imaginea lui era foarte frecventă în casele ţăranilor, putând fi văzută, în unele sate din
Transilvania, chiar şi în grajdurile vitelor şi în şuri35 .
Sfăntul Gheorghe este poate sfântul cel mai reprezentat în producţia tuturor centrelor de
iconari, imaginea lui diferind sensibil, de l a zonă la zonă. Adesea, el apare singur, ucigând balaurul,
aşa cum este ilustrat în creaţia datată 1 83 5 (cea mai veche datare din cadrul colecţiei), datorată
probabil lui Ioan Kostea, din Lancrăm. Atribuirea acestei icoane lui Ioan Kostea a fost făcută pe
baza unor caracteristici ale centrului (chenarul din frunze verzi), dar şi a unor semne specifice
stilului acestui meşter: desenul - mai ales capul calului şi tivul şeii - ca şi felul aparte de a trasa
cifra l " (cu două codiţe la bază)36 .
Alteori scena uciderii balaurului se desfăşoară pe fundal de arhitecturi specifice pentru Ardeal,
cu acoperiş înalt de şindrilă, reprezentat în solzi de peşte, cum este cazul icoanelor de Nicula, cu
chenarul lor caracteristic de ruje. Uneori, în imagine, apare şi fata salvată de sfănt, într-o poziţie de
prosternare, ca în icoana Mariei Chifor II. Decorul de ruje, figurile alungite ale personajelor,
disproporţia dintre bustul foarte mare şi picioarele foatte scurte ale sfăntului îndreptăţesc datarea
icoanei la începutul secolului XX.
Total diferită de icoanele niculene, prin manieră şi colorit, este icoana reprezentându-l pe Sfântul
Gheorghe, atribuită lui Fain Gherghel, zugrav de origine străină, din Gherla, datată a doua jumătate
a secolului al XIX-iea. Imaginea srantului îmbrăcat militar, proiectată pe un fond alb, domină întreaga
scenă, în timp ce balaurul este redus la extrem. Autorul foloseşte numai trei tonuri: roşu-mat, verde
foarte închis, galben, imaginea apărând fărâmiţată, greu lizibilă chiar, datorită în parte şi trandafirilor
roşii, introduşi în spaţiile libere. Neobişnuite pentru icoanele din partea locului sunt şi crenelurile
zidului din faţa castelului.
Violenţa cromatică, fondul suprapopulat de elemente decorative, constând dintr-o alternanţă
de benzi divers colorate, picăţelele albe, steluţele sau florile îndreptăţesc atribuirea a două icoane,
datate probabil sfărşitul secolului al XIX-iea, unor meşteri din Şcheii Braşovului. Interesantă
atitudinea fetei de împărat, profilată pe fundalul unui castel, amintind de divinităţile budiste, dar
mai ales viziunea iconarului de a desena capul calului văzut simultan, din faţă şi din profil, ca
într-un tablou de Picasso37 (fig. 1 2).
Imaginile cele mai feerice din toată pictura ţărănească pe sticlă le oferă icoanele reprezentându-l
pe �'fântul Gheorghe, realizate în Făgăraş sau Ţara Oltului, la mij locul secolului al XIX-iea, icoane
a căror atracţie deosebită constă într-o îmbinare fericită şi echilibrată a temei religioase cu elementul
folcloric sau detaliul etnografic şi motivul ornamental.
Şi din acest punct de vedere Muzeul Olteniei deţine câteva adevărate capodopere. Amintim
mai întâi, pentru vechimea ei (începutul secolului al XIX-iea), dar şi pentru complexitatea temei,
icoana care înfăţişează în afara scenei centrale, a luptei cu balaurul redat de data aceasta la dimensiuni
considerabile, nu numai fata de împărat, salvată, ci şi pe părinţii ei, oferind sfăntului cheile cetăţii.
O altă icoană pe această temă din Ţara Oltului, adevărată ilustraţie de basm datorită coloritului
şi tratării ornamentale a câmpului, cerului şi pomului, conservă totuşi unele detalii din natură:
castelul asemenea unei biserici - cetate săsească sau caielele potcoavelor clar vizibile ale calului.
Rozetele din picăţele albe, liniatura simplă sau întretăiată, în formă de grătar, adăugate pentru a
valora formele plate, reprezintă un procedeu modern, aplicat, în toată perioada decorativă a picturii
sale, de către Henri Matisse38 .
Cea de a treia icoană reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe, de data aceasta de început de secol
XX, atribuită Anei Deji din Făgăraş39, constituie o adevărată transformare a temei religioase, care
pare a fi aici numai un pretext, într-o compoziţie de artă populară. Toată suprafaţa imaginii, cu
excepţia celei închise de conturul calului, este acoperită de steluţe albe, buline, linii, flori, ceea ce
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face ca formele să se distingă cu greutate. Autoarea, lipsită de cele mai elementare noţiuni de
anatomie sau de pictură, este incapabilă să varieze fizionomiile, expresiile, până şi capul calului, cu
dimensiuni de jucărie, având trăsături umane. În ciuda naivităţii ei sau tocmai pentru aceasta, dar şi
datorită ornamentării de basm, a cromaticii, icoana produce o puternică impresie artistică.
Într-o icoană din Laz, din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, alături de Sfântitl Gheorghe,
apare Sfântul Mucenic Teodor, amândoi călări, în costume militare şi atitudine identică. Foarte
amănunţit este înfăţişată încleştarea luptei cu balaurii încolăciţi de picioarele cailor, scoţând flăcări
pe nări. Cromatica sobră a fundalului bleu-gri este caracteristică Lazului.
. Al doilea sfănt protector, în ordinea frecvenţei reprezentării, în tematica icoanelor pe sticlă
este Sfântul Ilie considerat stăpânul ploilor şi păzitorul recoltelor, al casei şi al vitelor, împotriva
grindinii, dar şi a trăznetelor şi a focului. Sfăntul Ilie ocupă un loc deosebit în Şchei ca şi în Ţara
Oltului sau Laz, unde zugravii ţărani introduc scene interesante, nu numai legate de legenda
hagiografică, ci şi din viaţa lor cotidiană. Mai modeste apar reprezentările niculene ale Sfăntului
Ilie care, de obicei, nu conservă decât drumul prin nori al sfăntului. O excepţie o constituie o icoană
aflată în patrimoniul Muzeului Olteniei, intitulată Sfântul şi slăvitulprooroc Ilie (cum sună inscripţia,
atribuită „unui meşter din nordul Transilvaniei, poate unui niculean"40 - prin analogie cu o altă
icoană, Adormirea Maicii Domnului41 , a cărei manieră de execuţie este identică: aceeaşi bandă albă
cu inscripţie, acelaşi mod de a desena chi}1urile personajelor.
La rândul nostru, prin comparaţie cu icoana reprezentându-l pe Sfăntul Ilie, înfăţişată mai
sus, am localizat în aceeaşi zonă, dar într-o perioadă mai nouă (probabil sfărşitul secolului al
XIX-iea - începutul secolului XX); având în vedere decorul de ruj e, o altă icoană aflată în colecţia
muzeului, prezentând aceleaşi caracteristici, în special modul de inscripţionare. Sfăntul Ilie,
înconjurat de arhangheli, este reprezentat într-o căruţă trasă de doi cai roşii, zburând deasupra
norilor, în timp ce în registrul inferior, cel pământean, apare Eliseu în două ipostaze: arând, cu
plugul de lemn, pământul închipuit în benzi alternante (galben-portocaliu şi verde) sau primind
haina aruncată din cer de către sfănt (fi g . 1 3) .
Sfântul Ilie prooroc se intitulează şi o icoană purtând amprentele Ţării Oltului: cer presărat
cu stele, draperii roşii, strânse în colţurile superioare ale cadrului, florile circulare, liniatura
întretăiată, în formă de grătar, care acoperă suprafaţa din stânga, a registrului pământean, în care
este reprezentat Eliseu primind haina aruncată de sfănt în momentul înălţării la cer, căruţa de tip
făgărăşan în care zboară acesta.
O icoană din Laz, datată 1 895, atribuită lui Aron Poienaru, redă în afara scenei finale a legendei,
în care sfăntul îi aruncă lui Eliseu haina sa (pe care iconarul a reprezentat-o aici sub forma unui
cojoc ţărănesc) şi un alt aspect al legendei - acela al retragerii sfăntului în deşert, timp în care a fost
hrănit de un corb. Numai că meşterul ţăran mută scena într-un decor de interior, prezentându-l pe
Sfăntul Ilie cu o carte deschisă în mâini, în timp ce deasupra lui este înfăţişat corbul.
Alături de Sfântul Gheorghe şi Sfântul Ilie, o prezenţă nelipsită din casele ţărăneşti era Sfântul
Nicolae, aducător de noroc, cel care se îngrijea de zestrea fetelor sărace dar şi apărător „de boli, de
vărsat şi lovituri"42. În timp ce icoanele niculene, având în vedere formatul lor mic, îl reprezintă pe
Sfăntul Nicolae singur, în veşmânt arhieresc, cu evanghelia în mână şi binecuvântând, icoanele realizate
în sud descriu cu lux de amănunte legenda celor trei fete de împărat, sortite să fie vândute unor
căpitani de către tatăl lor, sărăcit. În această din urmă categorie se înscriu şi cele cinci icoane existente
în colecţia Muzeului Olteniei.
Două dintre acestea înfăţişează în prim plan bustul Sfântului Nicolae, înveşmântat în costum
arhieresc, cu evanghelia în mână şi binecuvântând, în timp ce, în planul secund, în stânga, din
ferestruica unei case cu fronton triunghiular, privesc cele trei fete de împărat. În dreapta, pentru
echilibru, în ambele icoane, meşterul ţăran a introdus o ramură cu frunze. Dacă tiparul celor două
icoane pare să fi fost acelaşi sau asemănător, cromatica lor este diferită, una prezentând un colorit
mai viu, în timp ce cea de-a doua are culori mai estompate. Într-o altă icoană, Sfântul Nicolae,
înveşmântat cu felon roşu şi omofor albastru, este reprezentat şezând pe un jilţ somptuos, auriu, la
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picioarele căruia se află câte un leu în miniatură. În plan secund, de o parte, cele trei fete salvate, iar
de cealaltă, tatăl lor, îngenunchiat, mulţumindu-i, reprezentaţi pe fundal de arhitecturi . Scena este
închisă la partea superioară de o draperie, element specific Ţării Oltului (fig. 1 4).
Tot pe tron este prezentat Sfântul Nicolae şi într-o icoană care poartă nu numai pecetea Ţării
Oltului - fondul albastru, presărat de stele albe -, ci şi unele însemne care ar putea îndreptăţii atribuirea
ei lui Savu Moga - suprafaţă plană a registrului inferior, redată printr-un tapet de romburi, chenarul
auriu, ce încadrează compoziţia, tronul fastuos, în care este aşezat sfântul, la care apar, într-un desen
filigranat, toate buclele şi volutele sculpturii în lemn, aurită (fig. 1 5). Şi aici, legenda hagiografică este
redată în toată complexitatea ei: apar atât cele trei fete, cât şi tatăl lor, aşezat în cadrul unei uşi.
Ultima icoană ilustrând aceeaşi temă, pare a fi o creaţie mai nouă. Sfântul este înfăţişat de data
aceasta în picioare, în dreapta fiind reprezentate fetele purtând lumânări în mâini, în semn de
mulţumire, iar în stânga, într-un decor bogat de arhitecturi, tatăl lor. De o parte şi de alta apar Maica
Domnului şi Isus Hristos, plutind pe câte un nor, elemente mai puţin obişnuite pentru această temă.
Cerul, jumătate verde, jumătate albastru, presărat cu steluţe albe, ca şi ornamentele geometrice şi
florale, par a indica tot Ţara Oltului ca loc de provenienţă.
În colecţia Muzeului Olteniei figurează şi o icoană prăznicară, înfăţişând-I pe Sfântul Nicolae
arhiereu, Înconjurat de 1 2 scene din viaţa scf3 . Rama aurită ce desparte scenele prăznicarului,
ornamentată cu mici bobiţe albe, ca şi chenarul de „funie" al cadrului, îl indică drept autor pe Pavel
Zamfir din Laz. Un efect cromatic deosebit creează albul şi roşul portretului central, înconjurat de
tonurile grave ale chenarului şi ale fondului celor douăsprezece scene.
Frecvenţa anumitor scene religioase în repertoriul icoanelor pe sticlă era determinată uneori şi
de apariţia molimelor sau a războaielor. Împotriva holerei sau a ciumei, boli ce făceau numeroase
victime, în vremuri mai vechi, se apela la „ajutorul" Sfântului Haralambie, unul dintre cei mai
reprezentaţi sfinţi în producţia multor centre. El era înfăţişat zdrobind în picioare ciuma ilustrată,
când sub forma unui schelet uman, înarmat cu o coasă - moartea (?), când a unui monstru, când a
unui drac, priponite cu un lanţ, ceea ce însemna că sfântul le putea reţine sau slobozi, după voia sa
- aşa cum reiese şi din titulatura de „stăpânul şi purtătorul tuturor bolilor", acordată de popor44
Colecţi a Muzeului Olteniei cuprinde trei asemenea icoane reprezentându-l pe Sfântul
Haralambie. Două dintre ele, datând probabil de la jumătatea secolului al XIX-iea, poartă amprenta
Făgăraşului şi a Ţării Oltului : fundal de peisaj citadin, cu biserici şi palate, draperii, flori „cu grătar"
sau ornamente stilizate, chenar auriu, cu ornamente geometrice. Cea de a treia icoană, de factură
mai nouă, probabil începutul secolului XX, mai puţin realizată artistic, cu un desen stângaci şi o
cromatică violentă, ar putea proveni din Şcheii Braşovului.
Nici sfinţii „onomastici" nu lipsesc din tematica icoanelor pe sticlă, cei mai reprezentanţi fiind
�finţii Constantin şi Elena, Sfânta Paraschiva, Sfinţii Petru şi Pavel, pe care îi regăsim şi în
patrimoniul Muzeului Olteniei. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena sunt înfăţişaţi în momentul
înălţării Sfintei cruci . Uneori, ei apar în veşminte fastuoase, secondaţi, de o parte şi de alta, de câte
un personaj ce reprezintă curtea, ca în cazul icoanei din Mărginimea Sibiului, datând, probabil, din
a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Celelalte două icoane pe aceeaşi temă, realizat într-o manieră
identică - fond verde deschis, în partea superioară, benzi alternante (galbene cu haşuri roşii şi albe),
asemenea unor valuri, în jumătatea inferioară, motivul vrejului figurat pe cruce, ornamente florale
- sunt caracteristice pentru producţia de sfârşit de secol XIX - început de secol XX a Şcheilor.
Cele două icoane care o ilustrează pe Sfânta Paraschiva aparţin unor stiluri şi epoci diferite.
Prima, datorată probabil unui iconar de pe Valea Sebeşului, având în vedere belu-griul fundalului,
precum şi elementele florale, se caracterizează printr-o grijă deosebită pentru real în redarea anatomiei
mâinilor şi mai ales a chipului, care capătă o expresie de duioşie aproape pământeană (fig. 1 6), spre
deosebire de Sfânta Paraschiva, creaţie posibilă, de început de secol XX, a Mariei Chifor II de la
Nicula, a cărei figură alungită, este total inexpresivă.
Singura icoană din colecţie reprezentându-i pe Sfinţii Petru şi Pavel, datată a doua jumătate a
secolului al XIX-iea, localizată la Nicula45, este specifică penultimei faze a picturii niculene, având
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în vedere tricromia roşu-verde închis-alb, precum şi decorul de ruje. Sensul parabolei biblice s-a
pierdut aici, sfinţii nemaiţinând în mâini miniatura bisericii. Între ei apare, în schimb, silueta înaltă
a unei biserici de lemn, maramureşene.
„Facerea lumii" este o imagine mai puţin frecventă în tematica icoanelor pe sticlă, redusă, de
obicei, la figurile lui Adam şi a Evei, înfăţişaţi de o parte şi de alta a pomului raiului, cum este cazul
unei icoane de Nicula. Decorul de ruje, dispus pe fond alb, ca şi personajele hidrocefale sunt
caracteristice pentru perioada de declin a picturii niculene46. Remarcăm aici şi tendinţa spre simetrie a
meşterului, specifică de asemenea centrului, în înscrierea coastelor pe trupurile goale ale lui Adam şi
ale Evei, asemenea unor ornamente simetrice.
Scena păcatului originar este uneori reprezentată mult mai complex, cum este cazul a două
icoane, una din Ţara Oltului, aflată în patrimoniul Muzeului Olteniei47, iar cealaltă din Mărginimea
Sibiului aparţinând colecţiei Avachian48, având drept izvor aceeaşi xilogravură de la Hăjdate4�'
Medalionul central care-i înfăţişează pe Adam şi Eva este înconjurat în icoana din colecţia Muzeului
Olteniei de portretele celor şapte sfinte, reprezentând cele şapte zile ale săptămânii. Heruvimii ce
susţin medalionul aparţin gravurii, regăsindu-se şi în icoana lui Nicolae Oancea din Mărginime, în
timp ce decorul de draperii şi flori roşii, cu grătar la mijloc, sunt specifice Ţării Oltului.
Prezentul studiu, bazat pe patrimoniul Muzeului Olteniei, şi-a propus nu atât să ofere o imag
ine de ansamblu asupra modului în care a evoluat pictura ţărănească pe sticlă, pe parcursul a mai
bine de un secol şi jumătate, cât, mai ales, să ofere specialiştilor material comparativ, prin punerea
în circulaţie a uneia dintre cele mai valoroase colecţii muzeale, reunind două importante fonduri :
fondul dr. Marieta şi Ştefan Jianu, care a mai văzut parţial lumina tiparului50 şi fondul C . S .
Nicolaescu-Plopşor, total inedit.

THE CULTURAL NATIONAL VALUES OF ETHNOGRAPHICAL
COLLECTIONS IN THE OLTENIA'S MUSELI M

The author tries to realize not only a general image about the evolutions of
peasant 's paintings on the glass, along a century and a halfbut, she also tries to
o/fer the experts a comparing material by putting in circulation one of the most
important Oltenia 's museum col/ection: painted ichons on the glass.
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COLINDUL 51 MAREA
•

Sabina ISPAS

În antichitatea greco-romană se credea că spaţiul locuit era înconjurat �e marile ape personificate
de zeul Okeanos, fiul lui Uranus şi Gaeei, cel mai mare dintre titani . El era socotit tatăl izvoarelor,
râurilor şi fluviilor şi al nimfelor apelor numite Okeanide. Zeul mării era Poseidon, fiul lui Cronos
şi al Rheei care, cu tridentul, stârnea furtuni cumplite înălţa pământuri noi din apele mării sau le
scufunda pe cele ce-i trezeau mânia. El s-a întrecut cu zeiţa Atena pentru pământul Aticii şi a lucrat
alături de Apolo la ridicarea zidurilor cetăţii Troia. Cultura lui:nii mediteraneene este posesoarea
unui impresionant repertoriu de motive narative care gravitează în jurul acestei „vaste întinderi de
ape stătătoare, adâncă şi sărată, unită cu oceanul printr-o strâmtoare" 1 , care a avut un rol esenţial în
existenţa popoarelor din Europa, Asia şi Africa. Nu ne propunem să analizăm, în paginile ce urmează,
probleme legate de rolul mării - în situaţia României de cel al Mării Negre - ca factor major în
evoluţia evenimentelor politice, economice, sociale din viaţa popoarelor din zonă. Ne vom îngădui
numai citarea unei observaţii referitoare la acest subiect, ce aparţine unui mare istoric român pentru
care Marea Neagi;-ă a constituit obiect de adâncă reflecţie: „Trebuie într-adevăr să recunoaştem că
lipsa altor limite cronologice, istoria poate fi împărţită în etape, al căror criteriu determinant poate
fi cadrul geografic al vreunei mări sau al vreunui ocean. Cine ar putea, de pildă, tăgădui că istoria
antică - cel puţin cea a Europei şi a Orientului Apropiat - nu se concentrează, ca să zicem aşa, în
jurul Mediteranei. Numele însuşi al acestei mări, care o situează în centul lumii locuite, constituie
o dovadă evidentă. Mediterana este cea care a văzut înflorind rând pe rând pe ţărmurile ei civilizaţia
egipteană, feniciană şi cretană, apoi cea a Eliadei clasice şi a lumii elenistice, pentru ca apoi să se
trezească aşezată „în centul teritoriilor" stăpânite de Imperiul roman. În Evul Mediu Bizanţul succede
mai întâi Romei, pentru a împărţi apoi stăpânirea „mării interioare" cu Islamul pe de o parte, şi cu
republicile negustoreşti din serviciul cruciadelor, pe de altă parte"2. Ne propunem, în continuare, să
prezentăm cititorului câteva dintre argumentele ce ne determină să situăm „imaginea şi semnificaţiile
mării" din textul colindelor tradiţionale româneşti între cele mai vechi elemente creştine ale
spiritualităţii noastre, cu rădăcini în literatura patristică. Continuăm, în acest fel, seria articolelor
începută cu aproape zece ani în urmă prin care urmărim să restituim unele repere străvechi ale
creştinismului românesc, prezente în tradiţia populară, pe care secolele şi „revoluţiile culturale"
le-au învăluit în taină, le-au distorsionat sau le-au orientat tendenţios spre extremele unei axe ce
porneşte de la gândirea magico-mitică spre gândirea eminamente seculară. Pentru că studiul trebuie
să se încadreze în paginile unei reviste, suntem siliţi să enunţăm numai câteva premise pe care ne
vom sprijini analiza, rară să ne permitem o argumentare detaliată. Fiecare dintre afirmaţiile pe care
le vom consemna poate oferi Sl,lbstanţă pentru elaborarea unor studii independente. Unele dintre
premise au fost publicate în articole apărute în reviste de specialitate sau volume între anii 1 9871 99 5 3 . Nu vom aduce în discuţie nici unul dintre aspectele disputelor purtate în Evul Mediu privind
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elementele primare, calităţile şi rolul lor, controverse filosofice sau alchimice. Dimensiunile
enciclopedice ale unei asemenea abordări ar atrage, în analiza de tip folcloristic, riscul amatorismului
şi al diletantismului facil. Ne vom limita la prezentarea semnificaţiilor mării aşa cum se desprind
acestea din textul poetic al colindului românesc tradiţional. Nu privim colinda ca pe o simplă expresie
a interesului comunităţii tradiţionale româneşti de a asigura protej area indivizilor şi a bunurilor lor
prin activarea, odată cu interpretarea colindei, a funcţiilor apotropaice şi de propiţiere. Pentru
asemenea viziune nu este necesar tipul de argumentare teologică; totodată, apropierea Mării Negre
şi prezenţa unei intense activităţi pastorale, cu practicarea transhumanţei ar fi suficiente pentru a
justifica apariţia mării în textul poetic al colindului. Am situa, în acest fel, fenomenul colindatului
într-un plan mult prea concret, depărtat de ritual, sărăcind una dintre cele mai profunde forme de
exprimare a spiritualităţii româneşti, cea a gândirii teologice şi a trăirii religioase.
Simbol al „dinamicii vieţii", marea este strâns legată de simbolismul acvatic general . Textele
medievale româneşti prezintă apa ca pe unul dintre elementele primordiale: „diîn patru tocmele
cunoaştem că iaste adunată şi făcută lumea: focu, văzduhu, apâ, pământu [ . . . ] apa iaste una diîn
cele patru făpturi diîn ce iaste Juma tocmită şi-şu iaste rudâ cu pâmăntul, şi într-apâ ne afundâmu";
„stihia, începătura fie-cui, cumu e pământul, văzduhul şi căldura, dintr-aceste, patru iaste zidit
omul şi de-ară lipsi una dintr-aceste toată lumea ar peri"4.
Marea este unul dintre elementele creaţiei. Versetele 2, 6, 7, 9, 1 O din Carteafacerii ne relatează
despre apariţia apelor primordiale, modul în care Creatorul a făcut „tăria cerului şi a despărţit apele
care sunt dedesubtul tăriei de apele care sunt deasupra tăriei" şi a numit „uscatul pământ, iar adunarea
apelor a numit-o mări"5 . Textul Vechiului Testament aminteşte despre marea furioasă care îi
înspăimântă pe oameni cu mugetul ei, pe care Domul o stăpâneşte şi o ceartă6 . Lumea nouă, cea de
după Apocalipsă, nu mai are mare: „Şi am văzut cer nou şi pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi
pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este". Asocierea mării cu zbuciumul, cu neliniştea şi
tulburarea este evidentă, tot aşa cum este limpede că aceste pătimiri nu vor mai pricinui necazuri
oamenilor pentru că Dumnezeu „va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi"7.
Marea poate fi protectoare sau agresivă după cum exprimă voinţa divină. Apele Mării Roşii se
retrag spre maluri pentru a lăsa pe fiii lui Israel să păşească spre libertate şi acoperă oştile lui Faraon
care căuta să le răpească acest drept hotărât de divinitate. Stăpânirea asupra apelor mării pe care o
capătă Moise, în asemenea situaţie specială, este o împlinire a angajamentului pe care Dumnezeu şi
L-a asumat: „Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi fiţi liniştiţi" le spune el coreligionarilor săi 8 .
El acţionează după cum i s-a poruncit, pentru că Dumnezeu „lucrează prin oameni". Marea este, şi
acum, o imagine a vieţii şi a morţii deopotrivă. Prin ea se exprimă o situaţie bivalentă, a incertitudinii,
îndoielii şi nehotărârii, situaţie care se poate încheia bine sau rău9 . Despre trecerea Mării Roşii Sf
Ioan Hrisotom afirmă că celor ce au crezut „le-a fost spre mântuire şi laudă, iar altora spre pierzare
[ . . . ] unora le-a servit de aşternut picioarelor, ca pământul, iar pe alţii i-a afundat în adânc.
Acolo apa şi-a uitat natura sa, iar dincolo s-a întors contra lor" 10. În comentariile ulterioare ne
vom referi numai la semnificaţia imaginii mării, operând o delimitare clară faţă de alte expresii ale
simbolismului acvatic în textul poetic al colindului cum ar fi : izvorul, râul, lacul, fiecare dintre
acestea reprezentând diferite mesaje teologice. Interpretarea lui Origen din Comentariul la Evanghelia
după Matei privitor la semnificaţia mării este cel mai evident prezentată în textul poetic al colindului
tradiţional românesc. Origen oferă primul „eseu de teologie creştină sistematizată". Născut în anul
1 8 5 (cca) într-o familie creştină din Alexandria, urmează studii de filosofie la şcoala grecilor
alexandrini, având o formaţie apropiată de cea a lui Plotin. S-a instalat în Cezareea Palestinei sub
protecţia episcopului Teoctist. Textul comentariului amintit s-a păstrat în două manuscrise:
Monacensis graecus, din secolul al XII-iea şi Cantabrigensis, din secolul al XIV-iea 11 . Identificarea
ideilor acestor comentarii în textul colindului românesc tradiţional probează o cunoaştere activă,
din partea teologilor creştini români, a scrierilor lui Origen, cea de care legăm apariţia unui mare
grup de texte poetice aflate în circulaţie în cadrul ritualului colindatului de Crăciun, atestate până în
timpurile moderne în circulaţie în zonele cu colindat de ceată de feciori. Trei sunt motivele-simbol
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care ne interesează în analiza prezentă: simbolica mării, cea a năvodului şi pescuitului divin şi cea
a co rabiei care se îndreaptă spre liman spre „ţărmul din faţă" . Mare este, în viziunea lui Origen,
,,viaţa oamenilor lumii întregi frământată de valuri, izbiţi de ele într-o parte şi alta, plutind printre
realităţile sălcii ale vieţii acesteia"; „[ . . . ] după ce ne vom vedea înconjuraţi de greutăţi numeroase
şi copleşitoare, obosiţi de a putea naviga cu mijloace prea slabe, să nu uităm că ne aflăm ca pe o
corabie în mij locul mării, zguduiţi de valurile care ar vrea să ne vadă alunecând de la dreapt�
credinţă sau de la alte virtuţi. De aceea dacă vom vedea din vreo parte furtuna relelor dezlănţuindu-se
împotriva noastră, să ne gândim atunci că poate şi nouă „vântul ne este împotrivă"12. Comentariul
lui Origen se referă, cu deosebire, la versetele 25-3 3 ale capitolului al 1 4-lea al cărţii sfinte în care
Iisus, mergând pe mare, îi întăreşte pe apostoli în credinţa că el este „cu adevărat fiul lui Dumnezeu" 1 1 .
Vom aminti, în continuare, pe scurt, premisele de la care vom pomi această demonstraţie,
unele dintre ele fiind argumentate în studiile citate anterior, altele care vor constitui material de
reflecţie în articole viitoare. Avem în vedere colindatul românesc, fenomen exprimat în cultura
comunităţii tradiţi onale după formarea limbii, poporu lui şi, i mplicit, după delimitarea
caracteristicilor specificităţii culturale a românilor. După informaţiile pe care le putem lua în
consideraţie, la acea dată religia creştină era deplin acceptată de către vorbitorii idiomului romanic
din Impericul Roman de Răsărit, pe teritoriile unde se află astăzi vorbitorii limbii române 1� .
Creştinarea europenilor s-a făcut progresiv, românii fiind între cei dintâi aduşi la noua, pe
atunci, credinţă monoteistă. Păstrarea unor elemente precreştine în tradiţiile diferitelor popoare
europene s-a făcut nuanţat, între secolele I-XI, perioadă când se poate vorbi de creştinarea acestora.
Unele grupuri au pătruns în acest spaţiu geografic de locuire la câteva secole după începutul acţiunii
de creştinare. Din această perspectivă, apreciem că populaţiile vorbitoare ale idiomului romanic
din răsăritul Europei s-au constituit într-un factor activ în procesul răspândirii acestei relgii monoteiste
printre grupurile migratoare nou intrate în zonă. În procesul de adaptare a unor reprezentări mitologice
vechi la modelele paleocreştine se pot distinge mai multe etape, românii, urmaşii vorbitorilor de
limbă latină din Imperiul de Răsărit, fiind între cei care au re semantizat, sub influenţa învăţăturii
apostolice şi chiar în perioada iudeo-creştină, o serie de elemente care, pentru cei veniţi ulterior la
creştinism au păstrat până foarte târziu valori necreştine. De altă parte, cultura vechilor români era
parte componentă a culturii mediteraneene care, la rândul ei, a oferit bază informativă dezvoltării
teologice a creştinismului primar. Alte vechi tradiţii şi semnificaţii precreştine ale unor modele
culturale au fost resemantizate şi remodelate în vremea desfăşurării marilor dispute teologice din
perioada patristică 15. Rădăcinile creştinismului sunt legate de teologia şi mentalitatea religioasă a
zonei Mediteranei orientale, cu centru de iradiere în Ierusalimul Palestinei (inclusă atunci Imperiului
Roman). Modelele iudeo-creştine sunt receptate în aria romanităţii răsăritene, a Bizanţului, încă
din primele secole. Mesajul teologic al imnurilor de Crăciun transmis prin intermediul textului
poetic de-alungul a 1 OOO de ani este constatat chiar de către unul dintre cei care pledează pentru o
viziune mai mult seculară decât sacră asupra fenomenului, C. Miles: „If we consider the Latin
Christmas hymnus from the fourth century to the thirteenth we shall find that however much they
differ in form, they have one common characteristic: they are essentially theological - dwelling on
the lncamation and the Nativity as part of the process of man's redemtion - rather than realistic" 1 6
Observaţia sprij ină punctul nostru de vedere privind nu numai esenţa creştină a acestor „cântece de
Crăciun", colinde, pentru români, ci şi valoarea informativă, de catehizare şi conservare a
perspectivelor teologice, cu esenţă dogmatică, a textelor acestora poeti�e.
Trecerea de la politeism la monoteism, în zona romanităţii răsăritene, s-a făcut pornindu-se
de la o bază tradiţională diferită faţă de cea a romanită_ţii occidentale, acest fenomen fiind decisiv
pentru profilul şi unitatea creştinismului răsăritean, bizantin. Sunt aspecte ale cercetării ce ţin de
domeniul istoriei culturii, consemnate şi analizate periferic în folcloristică şi etnologie. S-ar cuveni
să fie studiat felul în care a fost receptat şi adoptat de către masa de credincioşi mesajul adus de
creştinism referitor la conceptele de: păcat, mântuire, viaţă veşnică, înviere, felul cum s-au înţeles
mesajele evanghelice în sensul lor cel mai profund de „veste bună" .
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La originea colindatului stau: imnografia bizantină şi practici religioase iudeo-creştine între
care cântarea psalmilor are rol preponderent, ca şi semnificaţia simbolică a Cântării cântărilor 1 1 .
Procesul este surprins şi în Confesiunile Fericitului Augustin: „Nu d e mult timp Biserica din Milan
începuse să sărbătorească acest gen de mângâiere şi de îndemn când inimile şi vocile fraţilor care
cântau se uneau cu mare zel [ . . . ] . Mulţimea credincioasă făcea noaptea de veghe în biserică, pregătită
să moară cu episcopul ei (Sfântul Ambrozie, arhiepiscopul oraşului Milano, mort la anul 3 97,
persecutat din ordinul arienilor, n.n.). A tunci s-a instituit obiceiul ca să se cânte imnuri şi psalmi,
după obiceiul părţilor din Răsărit, pentru ca poporul să nu se nimicească de năplăcerea tristeţii, iar
de atunci au fost păstrate până astăzi de multe şi aproape de toate comunităţile Tale din celelalte
părţi ale pământului"1 8 .
Secolele al XVI-iea - XVIII-iea au constituit o perioadă de apogeu pentru cultura românească.
S-a oferit un cadru de excepţie pentru dezvoltarea literaturii în limba românească.
Cărturarii clerici şi mireni s-au angaj at în traduceri de cărţi cu caracter dogmatic sau
exemplificator sau în elaborări personale. U drişte Năsturel a tradus ( 1 64 7) din limba latină în slavonă
!mitatio Christi a lui Thomas a Kempis, care a fost tipărită la Mănăstirea Dealu, din Ţara Românească,
sub patronajul doamnei Elina, soţia lui Matei Basarab şi a fost apoi răspândită în răsăritul ortodox.
Cea mai preţioasă traducere este cea făcută în româneşte romanului Viaţa sfinţilor Varlaam şi Ioasaj.
În 1 66 1 şi Nicolae Milescu a tradus din greceşte .Carte cu multe întrebări foarte de folos pentru
multe treburi ale credinţei noastre scrisă de Atanasie al Alexandriei. Tot el a terminat de tradus, în
jurul anului 1 664, între Vechiul Testament, după versiunea Septuagintei, pentru ca în 1 669 să apară
Ia Paris Ecrii d 'un seigneur moldave sur la croyance des grecs. Enchiridion sive Stelle Orientalis
Occidentali splendens, lucrare în care învăţatul boier moldovean explica taina euharistiei în viziunea
ortodoxă 1 9 . Stolnicul Constantin Cantacuzino a avut un rol de căpetenie în actul traducerii Bibliei în
limba română ( 1 688), precum şi în traducerea Mărturisirii ortodoxe ( 1 69 1 ) a lui Petru Movilă,
datorată fraţilor Greceanu şi în realizarea scrierii tipărite la Snagov, în limba greacă, Manual despre
unele nedumeriri şi dezlegarea lor ( 1 697)20. În anul 1 645 a apărut lucrarea mitropolitului Varlaam
al Moldovei, fost candidat la scaunul ecumenic al Patriarhiei de la Constantinopol, personalitate cu
mare autoritate în lumea ortodoxă, prin care se da un răspuns propagandei întreprinse de maghiarii
calvini din Transilvania printre românii ortodocşi, Răspunsul împotriva catihismului calvinesc.
Pentru informarea religioasă a românilor ortodocşi sunt importante şi celelalte lucrări de care este
legat numele marelui ierarh moldovean: Şeapte taine ale besearicii ( 1 644), Carte românească de
învăţătură ( 1 643), Leastviţa lui Ioan Scărarul21 . Pentru edificare şi instruire în domeniul hagiografic
sunt deosebit de importante tipăriturile Mitropolitului Dosoftei: Psaltirea în versuri ( 1 6 73) şi Viaţa
şi petreacerea sfinţilor, în patru volume ( 1 682- 1 6 86 )22 . Rolul fo rmativ în plan moral şi
comportamental al textelor din Vieţile sfinţilor, mai ales pentru categoriile de credincioşi ortodocşi
din mediile rurale şi urbane mici şi mijlocii este deosebit de important până la sfărşitul secolul al
XIX-iea, alături de diferitele categorii ale „cărţilor populare". „Proloagele au un evident şi esenţial
conţinut hagiografic-filocalic şi sapienţial [ . . . ] în acele secole când Biserica era singura instituţie
care se preocupa de viaţa spirituală şi de cultura poporului, până în epoca modernă, când şcoala va
deveni o instituţie de prestigiu prin rolul său major specific, în instruirea şi educaţia poporului"23
Izvorul acestora se află în scrierile patristice şi în hagiografii. În secolul al X-lea Simeon Metafrast
a prelucrat Sinaxarele care, în timp, au suferit dezvoltări şi adăugiri în legătură cu Mineiele fiecărei
luni . Proloagele se citeau în cadrul Sfintei Liturghii în biserică, în trapeza mânăstirilor, în chiliile
monahilor, în şcolile din tinda bisericilor şi casele mirenilor. Cele mai vechi manuscrise de Proloage
copiate de români în slavonă datează din secolul al XIV-iea. În cultura românească au circulat
variante slavone, greceşti şi româneşti . Odată cu traducerea lor în limba română, în secolul al
XVII-lea24 au avut un rol deosebit în cultura românească şi au influenţat, cu deosebire, cultura
folclorică. În procesul de înlocuire a limbii slavone cu cea românească Vieţile sfinţilor au avut un
rol major. Ele au marcat, de asemeni, tematic, legenda populară şi, credem, şi unele dintre colindele
tradiţionale. Rolul acestora în diversificarea motivelor folclorice, în definirea modelului mentalitar
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românilor şi chiar în crearea variantelor concrete ale textului literar a fost inexplicabil de
puţin cercetat de către folclorişti. Rezervat unui număr restrâns de specialişti în domeniul „literaturii
vechi" acest aspect major al culturii româneşti este aproape ignorat de către cei preocupaţi de teoria
culturii şi de etnologi. De aceea apreciem utilă citarea, pe larg, a observaţiei lui Mihai Moraru din
remarcabila lucrare De nuptiis Mercurii et Phiologiae: „ln aria cuturală postbizantină, datorită unei
vitalităţi deosebite a manifestărilor folclorice, precum şi datorită asimilării organice a unor influenţe
medievale culte, perioada cuprinsă între secolele al XV-iea şi al XVIII-iea are, în plan cultural, un
caracter mai unitar şi totodată mai refractar examenului critic comparatist . Acest examen rămâne
grevat, cel puţin pentru domeniul literaturii, de irelevanţa sau ambiguitatea unor concepte cu
care are de operat . Menţionăm între acesta : 1 . persistenţa unui concept inoperant, anume cel de
literatură veche (în ciuda unor încercări actuale tot mai asidue curentele sau tendinţele umaniste,
baroce şi clasiciste nu sunt suficient de clar şi convingător delimitate faţă cu literatura medievală,
care se pare că rămâne principalul echivalent sinonimic al conceptului de ,,literatură veche"); 2
menţinerea indistincţiei, de sorginte romantică, între literatura traducerilor, influenţa folclorică
şi literatura originală din această perioadă; 3 . considerarea apocrifelor, scrieri religioase în fapt,
drept expresie a „sufletului popular" care, aprioric şi global, este socotit ca stând sub semnul
laicului, deşi laicii, adică poporenii, nu sunt neapărat din clasele de jos", iar cei care aparţin acestor
clase nu sunt automat „liberi cugetători"25 .
Reforma a stimulat revigoarea disputelor teologice în cadrul diferitelor confesiuni creştine;
rolul acesteia în reactualizarea unor vechi simboluri şi semnificaţii creştine în cultura folclorică a
comunităţilor tradiţionale nu a fost aproape deloc cercetat în folcloristica românească. Reforma a
impulsionat, alături de alţi factori sociali, politici, culturali un proces de conştientizare activă a
atitudinii diferitelor grupuri religioase, conform confesiunilor cărora le aparţineau. Opinia exprimată
prin autoritatea conducătorilor spirituali, a atras, nu de puţine ori, în dispute savante, ierarhi învăţaţi
ai acelor timpuri şi laici cărturari, buni teologi. În cadrul Reformei par a se confrunta, cu deosebire,
două tipuri de culturi : cea mediteraneană, cu trăiri mistice intense, tributare filosofiei greceşti,
tradiţiilor culturilor din Orientul Apropiat şi Mijlociu şi cea nordică, de tip germanic raţionalist. La
Reformă au fost câştigate, mai întâi, popoarele din Europa convertite târziu la creştinism, ai căror
strămoşi nu au cunoscut apostolatul şi nu au avut reprezentanţi la dezbaterile primelor concilii
ecumenice. Cu prilejul disputelor teologice provocate de agresiunea Reformei în lumea ortodoxă
s-au utilizat, într-o manieră concretă, activă şi coordonată programat vechea simbolică creştină şi
semnificaţiile acesteia, argumente din literatura patristică. Pentru a se preîntâmpina covertirea la
Reformă s-a intensificat catehizarea ortodoxă, instruii-ea prin cuvânt : omilie, cazanie, carte populară
cu conţinut hagiografic, apocrife etc. În ţinuturile locuite-de românii din Transilvania propaganda
calvină şi iuterană au fost foarte autoritare în secolele al XVI-iea şi al XVII-iea. În procesul de
eradicare a vechilor tradiţii de sorginte ortodoxă ale noilor convertiţi sunt consemnate acţiuni ale
pastorilor reformaţi pe care le-am încadra, astăzi, între disputele interconfesionale. Între acestea
sunt : comentariul lui G. Heltai care la 1 5 52 nota că la români „după ziua naşterii Domnului nostru
Iisus Hristos începe marele praznic al diavolului, săptămâna colindării" şi protestul pastorului luteran
Andreas Mathesius din Cergăul Mic, Alba, care numeşte „cântece drăceşti", „ihre Gottes lesterliche
Kolinden valachisch singen"26 . Şi în alte părţi ale Europei s-au înregistrat asemenea acte de intoleranţă
faţă de formele creştinismului catolic, de data. aceasta. În Scoţia John Knox a pus capăt sărbătorii
tradiţionale a Crăciunului în 1 562 şi ·abia după 1 87 1 s-a putut relua sărbătorirea tradiţională a
Crăciunului. Până la intervenţia reformată colindătorii, The Waits, erau consideraţi o instituţie „veche
şi onorabilă" : „Minstrels and Waits, if not exactly of ecclesiastical origin, must have held ecclesias
tical sanction for their Cristmastide service"27. O virulentă incriminare a petrecerilor de Crăciun
este Anatomie of A buses a calvinului Philip Stubbes, publicată în 1 5 83, care aminteşte de revolta
pastorilor reformaţi din Transilvania28.
Aşa cum am afirmat şi cu alte prilejuri credem că o mare parte a textelor poetice cântate în
cadrul ritualului colindului tradiţional constituie „poezie românească medievală" care a avut, alături
pop u l a r al
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de funcţiile de anunţare, celebrare prin intonare de imnuri a sărbătorii, urare, felicitare şi pe aceea
de catehizare, informare teologică. Apariţia unora dintre aceste texte poetice, de un rafinament ce
nu poate fi contestat, credem că stă sub semnul influenţei unor personalităţi culturale ale acestor
timpuri cu instruire savantă şi că au beneficiat de intervenţia unor dieci sau grămătici tale.ntaţi, atent
supravegheaţi de teologi instruiţi.
Comunitatea tradiţională românească, până la jumătatea secolului al XIX-lea, nu prezenta, de
regulă, antagonisme, manifestări sectare sau ateiste între practicanţii ortodocşi. Secularizarea
mentalităţilor s-a propus, mai întâi, printre elitele intelectuale după anul 1 848. În preajma acelor ani
s-a accentuat interesul pentru integrarea în sistemele culturale occidentale, cu răsunet deosebit în
domeniile instrucţiei, adoptării tehnologiilor avansate ale timpului şi sistemelor de comunicare.
Dorinţa unei absolute emancipări faţă de tradiţia apreciată ca vetustă şi imobilă a dus la refuzul
aproape total al unora dintre reperele culturale ale vechiului Bizanţ, Istambulul Imperiului Otoman,
atât de familiar locuitorilor din Principatele Române; această atitudine a atras o negare aproape
totală a unor valori reale culturale, cu repercusiuni majore asupra mentalităţii, poziţiei politice şi
culturale a multor intelectuali români, cu reverberaţii până în zilele noastre. Până la oficierea liturghiei
în limba română textele poetice ale colindelor, alături de marea categorie a legendelor şi de unele
texte de cântec epic, ofereau informaţie teologică necesară, în conformitate cu normele dogmatice
ortodoxe, tuturor practicanţilor români ai cultului. Acelaşi tip de informaţie oferea imaginea pictată,
icoana şi pictura bisericii, xilogravura populară din Transilvania; multe dintre temele colindelor pot
fi recunoscute în scenele redate după erminii pe pereţii bisericilor ortodoxe. Lor li se adaugă ,,lectura
colectivă" din textele „cărţilor populare" despre a căror influenţă şi valoare informativă, morală,
educativă nu credem că s-a scris suficient, mai ales în ceea ce priveşte raportul de interdependenţă
dintre textul cu circulaţie orală şi cel al „cărţii populare"29.
Colindatul este un ritual al cărui moment de maximă concentrare este noaptea de Crăciun. El
este un fel de „liturghie profană" prin care comunitatea este anunţată, chemată şi pregătită, alături
de spaţiul şi timpul în care vieţuieşte, să primească miracolul naşterii lui Iisus. Acestor funcţii li se
alătură cele ulterioare de urare şi felicitare, mult subliniate şi comentate de cercetătorii contemporani.
Tematica colindelor aparţine unor etape istorice succesive, care se caracterizează prin atitudini
diferite faţă de cantitatea şi calitatea de informaţie teologică pe care o încorporează textele poetice.
Textele poetice ale colindelor acoperă, tematic, întreaga viaţă pământească a Mântuitorului
(Liturghia), consemnează cele şapte taine ale bisericii ortodoxe; între acestea taina căsătoriei a
dobândit cea mai mare dezvoltare, într-un grupaj de texte cu mare diversificare tematică, căsătoria
fiind taina cea mai legată de existenţa omului pe pământ, asupra căreia poate să-şi desfăşoare un
„control" şi o direcţionare spre o bună împlinire. Prin diversificarea tematică îşi face loc aparenţa
„profană, laică" discutată de folcloriştii ce separă un colindat „laic" de unul „religios" folosind, cu
acest prilej, o terminologie total neadecvată, după opinia noastră. Alături de temele menţionate întâlnim
dezvoltată, într-o grupare mai recentă, ideea milei creştine, unele motive desprinse din hagiografii sau
diferite apocrife care au circulat în mediile folclorice până la începutul secolului al XX-iea. Între
temele cu conţinut legat de teologia creştină interpretate drept poezie „laică profană", am cita: vânarea
ciutei, a cerbului şi a leului, darurile primite de la soare (mere), darurile pentru gazde, lupta dintre
vulturi, păuni, veşmântul împodobit cu astre, roada câmpului adusă de eroul · cavaler etc. 30.
În satul tradiţional românesc rolul principal în performarea ritualului colindatului revenea cetei
de (colindători) feciori, care începea ritualul în noaptea de Crăciun, după apusul soarelui, când
începe ziua liturgică3 1 .
Vom consemna, pe scurt, tipurile de colinde tradiţionale în care este prezentă marea, reamintind,
totodată, că ne aflăm în faţa unor texte poetice, iar poezia este o formă superioară de a separa
cotidianul de excepţional, cu deosebire atunci când ne aflăm în situaţia în care aceste texte sunt
componente ale unui ritual care se practică în preajma unei date legate de „începutul mântuirii".
Unele dintre textele mai recente asociază marea, ca unitate simbolică, cu Marea Neagră, variantă
imediată ce se oferă cunoaşterii româneşti. În această situaţie contactele economice, culturale,
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păstoritul pendulatoriu dinspre munte spre Bălţile Dunării şi litoralul mării şi, nu în ultimul rând,
tradiţia orală privind contactele religioase cu zona Mării Negre în primele secole ale creştinismului
au făcut ca această mare să devină purtătoarea semnificaţiilor simbolice, abstracte ale mării, aşa
cum pot fi .ele desprinse din literatura patristică. Tipurile de colind în care este prezentă marea sunt
următoarele: Ciobanul şi marea (tip 45); Marea şipomul (tip 47); Marea şiflăcăul (tip 48); Vămeşoaica
(tip 40); Pescarii şi Vidra (tip 5 1 ); Dulful, monstrul marin (tip 52); Leagăn de mătase (tip 80); Slujba
la mânăstire (tip 1 78); Mănăstirea şi corabia (tip 1 79); Sfântul Nicolae (tip 1 9 1 )3".
Cea mai transparentă asociere între imaginea mării şi existenţa oamenilor este exprimată prin
motivul pe care l-am numit „călătoria pe mare". El are mai multe variante prin care se exprimă în
textul poetic al colindelor, unele dintre acestea, mai recente, prezentând o asociere directă; altele,
care apreciem că sunt mai apropiate de imagistica medievală, ar fi anterioare acestora. Motivul, în
ansamblu, este o reflectare a comentariului citat al lui Origen. O variantă a tipului 1 78 descrie
această călătorie ca pe un drum spre limanul unde se află locul generator de siguranţă, de linişte,
unde omul găseşte salvarea. La acest liman, unde se află mânăstirea, va coborî preotul cu întreaga
familie, el fiind cel care este însărcinat să conducă pe mare corabia spre mal. În sens metaforic
corabia semnifică biseric33 . Prunturile Mării Negre, I La dalbele mânăstiri I Merg noă preoz bătrâni
I Cam cu noa grămătici / . . . / Când ochii negri-j aruncară I Pe luciul Mării Negre I Zări u' negru caic;
I Cam la cârmă şi la chisc I Se văd doi logofeţei I Parcă-z doi luceferei, I Opaciu dalbe trăgând I Şi
la mai înăvălind, I Cu malu-se-alătura, I Din caic jos cin' să da? ! I Se da icea ces' preot,/ Ces 'preot,
I Cu-a lui dalbă preoteasă, I Papuci în mână-i luase, I Căruia-i de-apuca, I Cărărui
preotu
la mânăstire. I Când de-acolo-m de-ajungeară, I Bună ziua le dădea I „Bună ziua, sfinţi ' preoţ' ! Voi
citiţ' , preorociţ' , I Dar pe Dumnezeu nu-l ştiţi; I Bine-I ştiu, de-acolo viul, Câmpu Rusa/imului, .·· De
marginea drumului, I Mititel, de-nfăşeţel, I 'Nvăluit în flori de măr I . . . I Icea-z, Doamne, cez preot,
I Cez preot, preotul
, I Bate-n toacă de trei ori, I De trei ori, trei întorsuri, I Bate-n clopot noă
ori, I Noă ori, noă versuri, I Noroadele-m d-auzea, I La sfăntă rugă venea I Să se-nchine, să se roage,
I Să le ierte de păcate, I Din păcate, jumătate, I Din greşeli a treia parte"34 .
Corabia c u suflete care este condusă d e „păstorul spiritual", d e u n mare ierarh, este tema
colindului sfăntului Nicolae. Personalitatea acestui arhiepiscop al Mirelor Lichiei care, conform
tradiţiei, a participat la Sinodul de la Niceea şi l-a înfruntat cu vehemenţă pe Arie, se află în mare
cinste printre români. Tradiţional, ceata de colindători se întemeia la sfăntul Nicolae şi îşi desfăşura
activitatea de pregătire de la această dată până în ajunul Crăciunului. Tipul de colind nr. 1 9 1 îl
prezintă pe sfănt salvând de la înec o corabie plină cu suflete pe care o îndrumă spre limanul liniştit,
figurat în textul colindei asemeni Raiului cu mese întinse şi făclii aprinse: „Sfăntul, sfăntul Nicoară
I Bun gând ş-o gândit, I D-un prânz a făcut: I Câţi sfinţi c-a poftit, I Toţi că or veni . I Sfăntul, sfănt
Nicoară I Puse raze a treia zi I Şi-l văzură că veni I Pe un cal porumb, I Negru de-asudat, I Albu
de-nspumat, I Cu-n ţipău de grâu, I Cu cupe de vin: I Din ţipău mânca, I Din cupă vin bea / . . . /
„Sfinte, - am zăbovit I C-am îndereptat I Două luntrii pline I Cu suflete bune Ila mese-ntinse, .1 La
făclii aprinse, I Două luntrii grele I Cu suflete rele, I La mese strânse, I La lumini stinse ' '3 5 . Sunt
alăturate aici câteva motive pe care spaţiul nu ne permite să le comentăm în prezentul material :
masa, masa euharistică, agapa rituală; Raiul, locul unde are loc masa euharistică; iadul, locul unde
damnaţii sunt însinguraţi (masa este strânsă), iar ei nu primesc bucuria cunoaşterii mântuirii.
Imaginile sugerate de textele citate readuc în memorie cuvântul sfântului Ioan Hrisostom rostit la
Botezul Domnului: „Corăbierii şi cârmacii fac totul ca să traverseze marea şi să ajungă în port. Noi
însă ne silim cu orice preţ ca să turburăm mările; stăm cufundaţi neîncetat în furtunile lucrurilor
lumeşti, ne dedăm cu totul treburilor din pieţe şi de la tribunale, iar aici abia dac�!ne întâlnim odată sau
de două ori în cursul unui an întreg. Nu ştiţi voi oare că după cum Dumnezeu a fixat porturile în mări,
tot aşa a fixat bisericile în oraşe, pentru ca, evitând în ele vârtejul zgomotelor lumeşi, să ne bucurăm
de cea mai mare linişte? În biserică nu aveţi a vă teme nici de furtuna valurilor, nici de incursiile
piraţilor, nici de atacurile neaşteptate ale făcătorilor de rele, nici de furia vânturilor, nici de vătămarea
fiarelor, căci biserica este liman duhovnicesc al sufletelor"36.
„

__
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O situaţie specială rezervăm tipului 49, numit generic, în tipologia pe care o utilizăm,
Vămeşoaica. Integrat categoriei tematice a „profesionalelor", acesta deţine o poziţie oarecum
neaşteptată, dacă ar fi să-l apreciem prin rapoarte la activităţile de bază ale românilor, sunt menţionate
aici : agricultura, păstoritul, vânătoarea, pescuitul şi . . . vămeşia, dar nu sunt amintite: lucrul la pădure,
albinăritul, prelucrarea metalelor, olăritul etc. Despre aceste aspect al tematicii colindelor ne
propunem să elaborăm un alt studiu. Ne permitem să facem acum numai o sumară observaţie: s-a
păstrat vămeşia ca temă în textul poetic al colindelor pentru că este una dintre activităţile amintite
în textul Noului Testament în mai multe rânduri37, pentru că unul dintre cei chemaţi la apostolat era
chiar Matei-Levi vameşul, iar chemarea unui vameş pentru împlinirea unei asemenea misiuni era
legată de acţiunea de salvare şi aducerea spre mântuire a unei categorii sociale rău privită de
colectivitate, considerată păcătoasă, pentru că „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe
cel pierdut"38 . Cităm câteva fragmente semnificative din colindl!l de vameş: „ Jos pe mare-n jos
De-auzi ' s-aude, I De văzu' se vede I Neagră corăbioara, I Neagră şi smolită, I De ape stropită,
I De soare pârlită, I De vântu' bătută. I Într-ânsa cine-m este? I Doi neguţători, I Vin din alte ţări,
I To' din ţări străine, I De pe ape line / . . . / Din cârmă cârmeşte, I Din vâslă vâsleşte, I La vamă
Făt-Frumos I Dalba-i vămăşoaică, I
d-ochii
soseşte. I Vameş cine-m este? I
negri"39 . Vama este situată asemeni limanului din exemplul anterior.
Tipul 80, al colindului Leagăn de mătasă, încorporează, cu deosebire, variante ale colindelor
de fată şi se află într-o situaţie de excepţie. Apreciem faptul că aceste colinde aparţin unei subtile şi
rafinate poezii medievale cu tematica mării ca reprezentare a vieţii zbuciumate. Textul poetic prezintă
o tânără fată purtată într-un leagăn de mătase aflat între coarnele unui bour sau ale unui cerb care
înoată pe valurile primejdioase ale unei mări. Fata brodează şi cântă pregătindu-se pentru căsătorie.
Dacă simbolica mării este dej a comentată, vom aminti sumar semnificaţiile celor două animale
care sunt purtătoare şi, totodată, apărătoare ale tinerei fete. Într-un studiu aflat în pregătire vom
analiza semnificaţia simbolurilor animaliere în textul colindelor tradiţionale româneşti. În textele
patristice catehumenul este prezentat ca un cerb care se adapă din apa limpede a i�vorului cunoaşterii
care este învăţătura creştină. Moartea sa, simbolică, este numai spre învierea întru viaţa vieşnică,
căpătată prin botez, urmându-i lui Hristos. În Prologul pe luna septembrie „în 20 de zile" este
povestită viaţa sfăntului mare mucenic Eustaţie Plachida care, „fiind odată la o vânătoare cu mulţi
prieteni, a dat peste o cireadă de cerbi. Urmărindu-i, a văzut cum din cireadă s-a despărţit un cerb
mare şi frumos şi, încercând el singur să gonească după acest cerb, pe când se apropia să-l ajungă,
Plachida a văzut între coarnele cerbului cinstita cruce a lui Hristos şi a auzit glas venind de la cruce
şi zicând: „Pentru ce mă goneşti, Plachida? Eu sunt Hristos. Mergi la unul dintre preoţii mei creştini
şi el îţi va �ăta calea pe care s-o urmezi"40. Ca 'i în:situaţ:ia sî
antului Hubert, convertirea viitorului
�
ţllucenic 5e face prin apariţia anim lului purtător· de �ruce, s�mnul torturii · şi al mântuirii, p�in
animal tran&miţând mesajul mântuirii însuşi Dwnnezeu. Din această perspectivă colindele de cerb
ar putea fi interpretate într-o nouă viziune. Eustaţie a trăit şi a fost martirizat în timpul împăratului
Adrian. El a fost căpitan de oşti în armata romană. Mulţi dintre martirii acestor prime trei secole au
fost militari în armata romană, vieţile acestora fiind selectate din hagiografii şi folosite ca exemplu
pentru elaborarea textelor de colind. Poezia colindei despre care scriem plasează leagănul fetei în
locul crucii, fecioara astfel purtată pe apele mării (viaţa zilnică) locuind într-un spaţiu marcat de
sfinţenie� integrat tainei creştine; crucea, „altarul" pe care s-a jertfit Hristos, stropit cu sângele lui,
devine „mijlocul şi pricina mântuirii celor ce cred în El"41 . Boul, cel de al doilea animal care face
posibilă călătoria fetei pe mare, este un animal de jertfă în Vechiul Testament; apostolul Pavel,
„apărând drepturile slujitorilor Evangheliei, foloseşte citatul Scripturii care spune: «Să nu legi gura
boului care treieră»42. Boul este simbolul care însoţeşte, în iconografie, chipul evanghelistului Luca
şi este animalul binecuvântat de Maica Domnului, conform tradiţiei orale, pentru că a îngăduit ca în
ieslea unde se afla el să se nască Iisus. Cele două animale purtătoare de leagăn sunt prefigurări ale
protecţiei Mântuitorului sub care se află fecioara călătoare pe valuri, ca şi apostolii în corabie pe
apele Mării Tiberiadei: „ Vine marea cât de mare, IDar de mare margini n-are; IMargini bat in vârf
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de munţi, I Stropii sar în nourei. I Dar de mare ce-ţi aduce? I Aduce brazi încetinaţi / Cu molizi
amestecaţi. / Printre brazi, printre molizi, I 'Noată, -noată un bou- şi negru I Da-ntre coarne ce mi-şi
poartă? I Poartă un leagăn de mătase. I Dar în leagăn cine şade? I Da Mariuţa, d-ochi-şi negri . I Ea
şade şi chindiseşte I La gulere voiniceşti, I La prapori împărăteşti I Şi-mi cântă d-un cântecel I
Jelnicei şi frumuşel"43. „Printre brazi, printre molifţi I 'Noată, îmi-noată cerb stretin, I Cerbu-noată,
I Coarne poartă, I Iar în vârful coarnelor, I Legăn verde de mătase /, Împletit cu viaţa-o şase. I Dar în
leagăn cine-mi şade? I Ia (cutare) fată mare, I Cu cosiţa pe spinare I Strălucind ca sfântul soare. I Îmi
coase şi-mi chindiseşte I Guleraş lui taică-său/, Batista lui frate-său"� .
Marea furioasă este locul unde îşi plânge văduvia timpurie eroina colindului de văduvă: „ Buia
mare cât de mare I Şi de mare fund că n-are. I Da pe mare ce-m ' buie ? / Buia brazi, buia galei.
Pântre brazi, pântre galei I Buia dalba-i cetaţeauă.I Da-n cetate cine-m' şade, I Şade-o dalba-i
văduviţă I Ş-aşa-m' cântă de cu jele, I De frunzuţa-o codru'm piere/ Şi stau apele de-a mare"45 . În
studiul pe care, sperăm, îl vom publica în numărul următor vom analiza motivul confruntării
păstorului cu marea şi pe cel al disputei dintre voinic şi mare. Pentru descifrarea semnificaţiilor
creştine ale acestor simboluri sunt necesare comentarii speciale privind simbolica pastorală în textul
Vechiului şi Noului Testament şi prezenţa acesteia în literatura patristică şi în cea hagiografi c ă.
Tipul de colind notat cu nr. 5 1 , Pescarii şi Vidra, dezvoltă un motiv prezent şi în textul cântecului
epic despre Antofiţă al lui Vioară46. În textul colindului conotaţia simbolică este clară şi asocierea cu
secvenţa corespunzătoare din comentariul lui Origen este o evidenţă care aproape nu mai trebuie
demonstrată. Pescuitul minunat este prezentat de două ori în Noul Testament, legat de minunea pe
care a făcut-o Iisus la marea Tiberiadei. Pe când propovăduia pe malul apei, pescarii coborâţi din două
corăbii spălau mrejele, după o noapte de pescuit nefructuos. După îndemnul lui Iisus, care s-a urcat în
corabia lui Simon Petru, aceştia au mânat la adânc şi au lăsat în jos mrejele ca să pescuiască47 şi au
prins mulţime mare de peşte „că li se rupeu mrejele" şi „au umplut amândouă corăbiile, încât erau
gata să se afunde". Simon Petru şi Iacov şi Ioan, fii lui Zevedeu s-au speriat şi atunci Iisus i-a spus lui
Simon: „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni" . .Şi trăgând corăbiile la ţărm au lăsat
totul şi au mers după El48. Cealaltă pescuire minunată, tot pe marea Tiberiadei (Lacul Ghenizaret) s-a
petrecut după înviere, la cea de-a treia arătare făcută ucenicilor. Atunci s-au prins în mreaja lui Petru
o sută cincizeci şi trei de peşti mari, încât era să se rupă mreaj a49. Alături de simbolul pastoral, cel al
pescarului este, probabil, cel mai frecvent folosit ca purtător de simbolică creştină.
În amintitul Comentariu la Evanghelia lui Matei Origen apreciază că: ,,Împărăţia cerurilor mai e
asemănată şi cu felul diferit în care se împletesc năvodurile, pentru că Scripturile sunt întreţesute cu
gânduri diferite şi deosebite, cu idei vechi şi noi"50. Pilda năvodarului este conţinută în Cartea a X-a,
Pilde despre împărăţia lui Dumnezeu şi este cea de a patra pildă comentată. Pornind de la versetul 47
al capitolului al 1 3 -lea din Evanghelia după Matei care spune: „Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor
ca un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la
mal şi şezând au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afar. Aşa va fi şi la sfârşitul
veacului"51 , Origen înţelege să asocieze năvodul cu Scriptura: „Acest năvod a fost aruncat în mare,
adică în viaţa oamenilor lumii întregi frământată de valuri, izbiţi de ele într-o parte şi în alta, plutind
printre realităţile sălcii ale vie#i acesteia. Dar acest năvod nu era împletit complet înainte de venirea în
trup a Mântuitorului Iisus, căci îi lipsea împletirea laolaltă a legii şi a proocorcilor [ . . . ] . Iar împletirea
năvodului a fost încheiată prin Evan$helii şi prin învăţăturile lui Hristos transmise apostolilor"52 ;
„cuvintele care strâng tot felul de peşti" mai pot însemna „chemarea popoarelor de orice neam"53 .
Colindul de năvodar prezintă un asemenea pescuit minunat care, sub trecerea timpului a pierdut,
probabil, semnificaţia legată de textul biblic şi a păstrat, pentru analişti şi, poate, şi pentru cei colindaţi,
o semnificaţie mai aproape de conţinutul propriu-zis al nara�unii „Ferice de cest domn bun, I Cest
domn bun, jupân (cutare), I Că miş are nouă fete, I Câteş nouă îmi împletesc I La năvoade de mătase;
I Împletiră joi şi vineri, I Sâmbătă până la prânz. I Duminica-n vas le puse, I Luni pe toană că se duse.
I Dete-o toană, dete două, I Dâte-o toană, frâu-n două I Şi nimic 11u folosi. I Grăi şi Argişan vătafu: I
,,Măi vodari, mai năvodati, I Înc-o toană să mai daţi ! I Când fuse toana d-a zecea, I Frumos peşte că-mi
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prinseră: I Numa cegă şi păstrugă I Şi galbenă caracudă. I Cam în fundu matiţii I Prinse puiul Vidrei"54 .
Vidra, acest animal acvatic cu valori foarte diverse, este şi unul dintre animalele psihopompe în tradiţia
orală românească; personalitatea acestuia va fi analizată în proiectantul studiu despre simbolica
animalieră în colindul tradiţional. În colindul de năvodar Vidra, fie că îi conduce pe pescari spre locul
unde se află peşte nenumărat fie, un clar reflex al versetelor Evangheliei după Matei citate anterior,
dezvăluie pescarilor când va fi „capul veacului, sfărşitul pământului" : atunci când relaţiile de rudenie
sangvină şi spirituale vor fi călcate, va bate fiul pe tată, fiica pe mamă, finul pe naş şi fina pe naşă55
Peştele este un simbol al apei. Leviticul nu-l admite la sacrificiu, dar îngăduie să fie consumat,
spre deosebire de celelalte animale sacre acvatice. În Egipt peştele sacru era consumat de oamenii
obişnuiţi, dar era interzis regelui . Forma unui peşte o au : Dagon al fenicienilor, Oannes al
mesopotamienilor; aceştia simbolizează persoane care au calităţi revelatorii. Peştele este şi un ava
tar al lui Vişnu, în Vede, instrument al revelaţiei divine. La indoeuropeni este simbolul vieţii şi
fecundităţii, înţelepciunii, care se transferă în plan spiritual56. În Cuvântul de îndemn către eleni
(Protrepticul) Clement Alexandrinul constată: „E drept că egiptenii [ . . . ] sânt foarte deosebiţi în ce
priveşte religia lor. Sieniţii se închină la un peşte fagros; locuitorii Elefantinei se închină altui peşte
numit maiotes; cei care locuiesc în Oxirinh se închină peştelui care poartă numele oraşului lor"57.
Imaginea peştelui asociată cu divinul este, aşadar, o constantă în cultura lumii Mediteranei orientale.
Peştele devine emblema bisericii creştine primare. lchtus semnifică: Iesu Kristus Theon Uios Sâter,
„Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu". Peştele este un simbol hristologic, dar şi unul euharistic. Iisus
Hristos este prezentat ca un pescar, iar creştinii sunt peştii, apa mării, apa botezului fiind un ele
ment al regenerării spirituale. Tertulian spune referitor la aceasta: „noi, peştişorii (creştinii n. n.)
după p eştele nostru Iisus Hristos ne naştem din apă şi ne mântuim în apă" . Arta picturală
palee-creştină, în catacombe, nu înfăţişa, la început, chipul lui Hristos, ci simboluri şi alegorii
esoterice şi criptografice, cunoscute celor iniţiaţi. Simbolurile acestea sunt mijloace concrete prin
care se evoca o stare spirituală. Peştele este cel mai vechi simbol creştin şi semnifică pe creştinul
mântuit de Cristos, pe cel botezat sau chiar pe însuşi Hristos58 . Simboluri creştine pe care le întâlnim
frecvent citate în textele poetice ale colindelor tradiţionale sunt, alături de peşte şi năvod, corabia şi
monstrul marin, ancora, porumbelul, păunul, monograma lui Hristos încadrată de coroană sau cerc,
bunul păstor, viţa de vie cu struguri, leul, cerbul, calul, pasărea phoenix. Din secolul al III-iea
tematica picturală reprezintă persoane şi scene istorice, simboluri creştine, o formă de instruire
narativă prin scrijelarea imaginilor-simbol; astfel erau învăţaţi creştinii textul sacru. Identificarea
celor chemaţi la creştinare şi a creştinilor cu peştii este comentată detaliat de Origen în Comentariul
la Evanghelia după Matei, citat anterior. Astfel, spune el, „[ ] dacă există peşti răi şi peşti buni,
cauza nu trebuie pusă în «sufletele» peştilor, ci în faptul că-şi dau seama de Cuvântul care spune"
«şi au făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii care mişună în ape [ . . . ]»;
numai de noi înşine depinde să facem parte dintr-un soi de peşti buni, sau să fim vrednici să intrăm
în plasele de care vorbeşte textul, ori să fim peşti răi, pe care trebuie să-i arunce afară59. Imaginea
pescuitului minunat din colind credem că are la bază aceste comentarii teologice şi la data apariţiei
lor în textul poetic ritual aduceau în viaţa celor colindaţi îndemnul şi urarea de a se încadra grupului
de peşti ce se lasă prinşi în năvodul credinţei . Sub o formă nerituală, evidentă demonstraţie de
polifuncţionalitate a motivului folcloric, este folosită imaginea pescuitului fabulos în textul cântecului
epic: apreciem că la început specia a stat sub semnul ceremonialului şi semnificaţia aceasta simbolică
a fost prezentă şi în textul poetic al baladei60 . Ne permitem să cităm fragmente dintr-un Imn către
Mântuitorul Hristos atribuit lui Clement Alexandrinul în care regăsim, din nou, imagini-simbol pe
care le putem identifica în textele poetice ale colindelor şi care credem că poate fi apreciat ca u n
exemplu pentru acea imnografie care stă la baza colindului tradiţional: „Frâu al mânjilor nevinova\i,
I Aripă a păsărilor ce nu se rătăcesc, I Cârmă tare a corăbiilor, I Păstor al oilor împărâleşti
Păstorule, Plugarule I Al celor muritori, I Cârmă, frâu, I Aripă cerească I A turmei tale .�fi11t1',
Pescar al muritorilor I Celor ce s-au mântuit I Cu viaţa cea dulce, scoţi I Din oceanul ri"111ttlfi1, I 1111
valul duşmanului I Peştii cei curaţi"61 .
. . .
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Delfinul, deşi mamifer, datorită formei specifice este asimilat, simbolic şi imagistic, peştelui .
În antichitate delfinul a fost asociat cultului lui Apolo şi templului din Delfi. Este însoţitorul
Afroditei ; în mitologia greco-romană conducea sufletele spre insulele fericite, apare figurat pe
morminte şi în inscripţii funerare. În creştinism delfinul preînchipuie pe Hristos care conduce
corabia, biserica, spre limanul mântuirii. Atunci când trupul delfinului este străbătut de un tri
dent, el simbolizează crucea. Delfinul a fost un semn cu valoare simbolică şi pentru iudaism. În
sinagoga Hamman Lif, în Tunisia, sunt reprezentaţi un peşte şi un delfin care poartă în gură o
funie ce se rupe; alături sunt imaginile a două raţe şi mâna lui Dumnezeu. Unii interpretează
aceste reprezentări ce simboluri ale creaţiei. La mormântul Sheikh Ibreiq patru delfini legaţi de
simbolul cercului solar pot reprezenta cele patru anotimpuri. În catacomba Torlonia, din Roma,
patru delfini înconjoară o menoră, iar în catacomba Vigna Randani doi delfini sunt figuraţi cărând
o ghirlandă; imaginea este interpretată de specialişti ca un gest ce simbolizează primirea nemuririi .
Peştele este figurat în sinagoga B eth Alpha, din Palestina, de o parte a Torei, în preajma unei
coarde de viţă de vie cu struguri . Câteva lămpi din Palestina secolelor al Ii-lea şi al III -iea au
figurat peştele alături de câteva amulete de forma peştelui.
Uneori peştele apare alături de obiecte de formă rotundă, ce se presupune că simbolizează
pâinea; cele două imagini alăturate sunt prezente şi în percepţiile neo-babiloniene. În Mesopotamia
peştele este oferit ca ofrandă şi este consumat la banchete rituale. Apare în scenele de căsătorie ca
simbol al fertilităţii, dar şi ca simbol funerar. În Grecia vechii pitagorei aveau interdicţia consumului
peştelui, care era mâncat la orgiile dionisiace. În catacomba sf. Calist din Romas peştele a fost
reprezentat ca substitut pentru vin în cina cea de taină, iar în Sf. Apolinar cel Nou din Ravena cina
cea de taină este reprezentată ca un ospăţ cu peşte. În iudaism rabinii şi cercetătorii Torei sunt
numiţi „peşti", Tora fiind apa în care ei trăiesc. Evreul pios este un „peşte" care poate vieţui în
elementul său natural, iudaismul. În seara de vineri se mănâncă peşte şi usturoi în onoarea sabatului,
peştele fiind un simbol al nemuririi62 . Tipul de colind nr. 52 dezvoltă motivul confruntării dintre
mărul roşu crescut la malul mării şi „dulful sau duhul de mare", delfinul vechii tradiţii mediteraneene.
Comentarii referitoare la simbolica mărului şi valoarea acestuia în colindul tradiţional precum şi în
ritualurile din ciclul vieţii de familie am publicat, într-o formă sumară, în volumul consacrat analizei
textului epic versificat şi am prezentat, într-o formă dezvoltată, în cursul ţinut la Facultatea de
teologie. Dat fiind că nu ne permitem reluarea unei discuţii ce necesită un spaţiu foarte amplu, ne
limităm să menţionăm numai faptul că legăm simbolica mărului de cei doi pomi ai Raiului, cel al
cunoaşterii binelui şi răului din care au mâncat primii oameni, atrăgând păcatul originar şi cu el
moartea, şi cel al nemuririi; tradiţia apocrifă susţine că pe lemn de măr s-a răstignit Iisus, ridicând
păcatul şi aducând celor ce-i urmează viaţa veşnică. Simbolica mărului este strâns legată de imaginea
care a circulat în Europa medievală şi de textele cărţilor populare şi ale literaturii apocrife. Variantele
textului poetic nu sunt numeroase, dar oferă exemplare care dispun de o calitate estetică remarcabilă,
adevărate capodopere ale poeziei medievale româneşti: „Crescutu-me-au, I Născutu-me-au, I Fir de
măr aurel, I Mândru şi frumuşel; I Face merele I Frumoase, I Arătoase. I Ce folos că le face, I Dacă
nu se coace; I Duf de Mare Neagră I Când vine-n deseară I Din vânt I Pe pământ, I Sare-n merişor I
Mâncă binişor. I „Nu mânca, I Nu le strica, I Frunza nu o dăpăpăna!" I Prinsă măru-a se văita, I Cu
glas mare a striga: I „Cine-n lume s-a afla, I Duf de mare-a săgeta» I Niţă-n vad se prilej a, I Pe măr
de mi-l auzea, I Cum striga, I Se văita. I Iute-n casă alerga I Şi în grabă ajungea, I Lua arcul încordat
I Cel ce-i bun �e săgetat, I Şi-o sicreată I De săgeată. I Toate-n braţă le lua, I Cărăruia apuca, I
Cărăruia cam sub soare I Ca să meargă-n vad la mare [ . . ] De genunchi îngenunchia I Şi arcul îl
întindea I Şi săgeata me-o pune; I Duf de veste că prindea I Şi din gură-aşa-i grăia: I „Niţă, nu mă
săgeta, I Că degeaba te sileşti I Pe noi să ne prăpădeşti, I Căci suntem vro nouă fraţi, I Ce au fost toţi
săgetaţi, I Dar nici unul n-a murit I Căci în mare ne-am dosit"63 . Este o imagine hristologică din
categoria delfinului străpuns de trident care simbolizează crucea. Vânarea peştelui-mamifer se
integrează simbolicii vânării animalului-sfânt, cerbul sau boul care dezvăluie vânătorilor că el este
Sf. Ion, naşul lui Dumnezeu. Al doilea grup de variante are o dezvoltare diferită în finalul colindului
.
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prin care tânărului care porneşte să săgeteze delfinul îi este făgăduită ca viitoare soţie sora acestuia,
căsătoria stând, în acest mod, sub semnul tainei creştine.
În arta picturală paleocreştină „s-a accentuat, la început, tendinţa didactică şi apologetică. Relaţia
dintre reprezentare şi obiectul reprezentat este redată simbolic sau alegoric. Prin simbolism [ . . . ] se
exprimă o învăţătură sau o idee creştină. Simbolurile creştine sunt mijloace concrete prin care se
evocă o stare spirituală. Se trece, adică, de la o stare sensibilă la una suprasensibilă, transcendentă.
«Arta creştină a fost mai ales la originile sale, spune L. Brehier, un sistem de simboluri şi de
abstracţiuni, care formau pentru cei iniţiaţi un limbaj complet». Aceasta explică faptul că ea a luat
în urmă caracterul de învăţământ, care trebuia să o legitimeze în ochii bisericii; de la început,
frumuseţea n-a fost pentru artiştii creştini decât mijlocul de a face ideea mai strălucitoare"64 . Textul
poetic al colindului tradiţional reface valoarea aceasta a simbolului creştin primar într-o structură
verbală de mare rafinament teologic, în momentul de strălucire al medievalităţii româneşti târzii.

THE CH �STMAS CA ROL AND TH E SEA

The study established and places "the image and the significances of the sea ",
starting from the Romanian traditional Christmas carol 's lyrics. The author
considers that Christmas carol 's are the most ancient Christian elements in our
spirituality, and these are a/so deeply rooted in the religious literature.

NOTE
I.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Hesoid, Opere. Traducere, studiu introductiv şi note de Dumitru T. Burtea, Bucureşti, 1 937; Homer.
Odysseia, sub îngrijirea lui Cezar Papacostea, Bucureşti, 1 929; Homer, Iliada. În româneşte de G.
Mumu. Studiu introductiv şi comentarii de D . M. Pippidi, Bucureşti, 1 95 5 : Dicţionarul limbii române
moderne, Bucureşti, 1 958, p. 479.
Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană. Volumul I. Traducere de
Mihaela Spinei. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi bibliografie de Victor Spinei, Bucureşti, 1 988, p. 85.
F1ori dalbe de măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă. Antologie, bibliografie, glosar ş i postfaţă de
Sabina Ispas, Bucureşti, 1 987; Sabina Ispas, Universalitate şi specificitate etno-culturală în literatura
populară: observaţii asupra cântecului prevestitor. în Nemzeliseg - ldentitas, A IV Nemzetkozi neprajzi
nemzetisegkutat6 konferencia eloadâsai, Bekescsaba - Debrecen, 1 99 1 , p. 2 1-27; idem, „ Rîu de viu
ş-altu de mir. ş-altu, apă limpejoară - o taină încifrată într-un text de colind, în Imagini şi permanenţe
în etnologia rom6nească. Materialele primului simpozion naţional de etnologie, Chişinău, 1 992, p .
209-2 1 6; idem, Holy Land image in the Romaninafolklore, î n „Revista de etnografie ş i folclor", tomul
38, nr. 6, 1 993, p. 567-576; idem, Maria, - Maică a Domnului, maică a întregii umanităţi, în sens
ontologic, în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «C. Brăiloiu»", Serie nou, tom 5, 1 994, p.
99- 1 1 4; idem, Calendae, calendar. colindat, în „Revista de etnografie şi folclor", tomul 40, nr. 4, 1 995,
p . 387-406; idem, Sărbătoare sau serbare?, în „Datini", Revistă de cultură, nr. 1-2 ( 14- 1 5 ), 1 995, p.
1 5- 1 6; idem, Asta-i seara lui Crăciun, lui Crăciun celui bătrân, în „Datini". Revistă de cultură, nr. 34 ( 1 6- 1 7), 1 996, p. 1 0- 1 2; idem, The Romanian Epic - Vine andlts Symbolism, în Ethnologia Balkanica,
Sofia, 1 995, p. 1 1 6- 1 25.
B . P. Haşdeu, Etymologicum magnum romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi popoane a românilor (Pagini
alese), I. Ediţie îngrijită de Andrei Rusu. Studiu introductiv de Paul Cornea, Bucureşti, 1 970, p. 350.
Biblia sau Sfânta Scriptură. Tipărită sub îndrumarea ş i c u purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte
Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cu aprobarea Sfântului Sinod, Bucureşti, 1 982.
Idem, Ieremia, 3 1 , 3 5 ; Matei, 8, 23-27; Ioan, 1 , 4.
Idem, Apocalipsa, 21, 1, 4.
Idem, Ieşirea, 1 4, 1 4, 2 1 -27.
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9. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic,tionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, fonne, figuri,
culori, numere, volumul 2, Bucureşti, 1 995, p. 269.
1 O . Preot Dr. Ioan Mircea, Dic,tionar al Noului Testament, A-Z [ . . . ], Bucureşti, 1 995, p. 286.
1 1 . Origen, Scrieri alese. Partea a doua, Exegeze la Noul testament. Despre rugăciune. Filocalie. Carte
tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Traducere de pr. prof. T. Bodogae, pr. prof. Nicolae Neaga şi Zorica Laţcu. Studiu introductiv şi note de
pr. prof. Teodor Bodogaei, Bucureşti, 1 982, p . 1 3 .
1 2 . Idem. p . 32, 64.
1 3 . Biblia, p . 1 1 1 5 .
14. Preot prof. Dr. Mircea Pacurariu, Istoria bisericii ortodoxe române. voi . I , Bucureşti, 1 980.
1 5 . Preot prof Dr. Mircea Pacurariu, op. cit; Euseviu Popovici, Istoria bisericească universală şi statistica
bisericească [. . . }, Traducere de Atanasie Mironescu. Cartea întâia, Ediţia a II-a, Mănăstirea Cernica,
1 926; Eustebiu de Cezareea, Scrieri. Partea întâia. Istoria bisericească. Martirii din Palestina [ . . ] ,
Traducere, studiu, note şi comentarii de Pr. prof. T. Bodogae, Bucureşti, 1 987; Sabina Ispas, Reminiscenţe
ale Vechiului Testament în tradiţiile populare româneşti, în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Foclor
«C. Brăiloiu»", Serie nouă, Tom 6, 1 995, p. 1 47- 1 53 .
1 6 . Clement A. Miles, Christmas in Ritual and Tradition Christian and Pagan by . . Detroit, 1 990, p . 3 4 .
1 7 . N . Cartojan, Istoria literaturii române vechi. I . De la origini până la epoca lui Matei Basarab şi
Vasile Lupu, Bucureşti, 1 940; Egon Wellesz, A History ofByzantine Mus ic and Hymnography by .
Oxford, 1 96 1 ; Sabina Ispas, Calendae. calendar, colindat, în „Revista de etnografie şi folclor", tomul
40, nr. 4, 1 995 .
1 8 . Fericitul Augustin, Confessiones (Mărturisiri), Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Traducere şi indice de Prof Dr. Docent Nicolae Barbu .
Introducere şi note de Preot Prof. Dr. Ion Rămureanu, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1 994, p. 263 .
1 9. Istoria literaturii române. I. Folclorul. Literatura romînă în perioda feudală ( 1 400- 1 780), Bucureşti,
1 964, p. 374, 46 1 .
20. Idem, p. 5 67.
2 1 . Idem. p . 359-37 1 .
22 . Idem, p . 437-450 .
23. Proloagele tipărite prin stăruinţa ş i osteneala, cu studiu introductiv ş i binecuvântarea. Înalt Preasfinţitului
Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. Diortosite şi îmbogăţite de Arhim. dr. Benedict Ghiuş,
Băcău, 1 995, p. 3 .
24. Idem, p . 5- 1 1 .
25. Mihai Moraru, De Nuptiis Mercurii et Phiologiae, Bucureşti, 1 997, p . 8 2 .
2 6 . Ovidiu Bîrlea, Colindatul în Transilvania, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii
1 965-1 967", p. 247-304; Idem, Folclorul românesc, I, Bucureşti, p. 2 67; Ion Muşlea, Scheii de la
Cergău şi folclorul lor, p. 254; Sabina Ispas, op. cit.
.

.

. . .

27. R. J . Campbell, The story o/Christmas by . . . , London and Glasgow, fa., p. 1 1 7 .
28. Ibidem.
29. Moses Gaster, Literatura populară română, Cu un apendice: Voroava garamanţilor cu Alexandru
Machedon de Nicolae Costin, Bucureşti, 1 883; Idem, Apocrifele în literatura română, Bucureşti, 1 884;
Idem, Crestoma,tie română, voi . 1-11, Bucureşti, 1 89 1 ; B. P. Haşdeu, Cuvente den bătrâni. 3 voi . ,
Bucureşti, 1 877, 1 879, 1 88 1 ; N . Cartojan Istoria literaturii române vechi. I . D e la origini până la epoca
lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, Bucureşti, 1 940; Idem, Căr,tile populare în literatura românească.
voi. I, Epoca influenţei sud-salve, Bucureşti, 1 929; Mihai Moraru, Cătălina Velculescu, Bibliografia
analitică a căr,tilor populare laice. Sub îngrijirea ştiin�fică a lui I. C . Chiţirnia, Bucureşti, Partea I, 1 976;
Partea II, 1 978; Sabina Ispas, Raporturi între literatura apocrifă, cărţi populare şi.folclor. Ciclul solomonian
,

în literatura română. (Teză de doctorat ms. la Biblioteca Naţională); Căr,tile populare în literatura
. românescă, voi. I-II, Ediţie şi studiu introductiv de I. C . Chiţimia şi Dan Simionescu, Bucureşti, 1 963; Al .
Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în sec. al XVII-iea, Bucureşti, 1 968 .
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30. Sabina Ispas, op. cit.
3 1 . Ov. Bîrlea, op. cit. ; Ilie Moise, Structura şi organizarea cetei de feciori, în „Studii şi comunicări'',
Tomul VII, 1 993, serie nouă, Sub redacţia Ilie Moise; Sabina lspa, Calendae. calendar, colindat.
32. Monica Brătulescu, Colinda românească. The Romanian Colinda (Wintersolstice songs ), Bucureşti, 1 98 1 .
3 3 . Preot Dr. Ioan Mircea, op. cit. p . 5 6-59; 94-95 .
34. A . I . E. F. fg. 9 1 20 b, informator - Gh. N. Lupoi din Seimenii Mari - Constanţa; culegător - C . Brăiloiu;
data şi locul culegerii - 23 XII 1 940, Bucureşti. Colindul este unul dintre cele mai răspândite în spaţiul
românesc: Alba, Hunedoara, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Vâlcea, Sibiu, Vrancea, Ialomiţa, Satu Mare,
Cluj, Tulcea, Brăila, Dâmboviţa, Suceava, Bihor, Argeş, Bacău.
3 5 . Tudor Pamfile, Crăciunul, Studiu etnografic, Bucureşti, 1 9 1 4, p. 74. Colindul este atesta în zonele:
Bihor, Mureş, Braşov, Tulcea, Cluj, Hunedoara, Sălaj, Alba, Arad.
36. Sf Ioan Hrisostom, Cuvântări la praznice împărăteşti. Traducere de Pr. D. Feciorul, Bucureşti, 1 942,
p. 42. „Prin credinţă călătoresc pe mare oamenii, îşi încredinţează viaţa unui lemn cu totul mic şi
schimbă elementul cel mai stabil, pământul, cu agitaţia nestatornică a valurilor; se dau pe ei înşişi unor
nădejdi nelămurite, deoarece îi mână credinţa care este mai sigură decât orice ancoră"- cf Sf Chirii al
Ierusalimului, Catehezele. Partea I . Traducerea de Pr. D . Fecioru, Bucureşti, 1 943, p . 1 37 . Corabia
evocă ideea de forţă şi de securitate de-a lungul unei traversări dificile I . . ./. Ea este imaginea vieţii căreia
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a natiunii sau destinului - cf Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit. , voi. I, A-D, IJ.„364.
�
3 7 . Pr�t Dr. Ioan Mircea, op. cit. , p . 5 08 .
3 8 . Biblia. Luca, 1 9, 1 0 .
39. A . I .E.F. fg. 7370 b , informator - Bucura Bănciulescu ş i Elena Bănciulescu din Dragoslavele - Muscet
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Ialomiţa, Argeş, Ilfov, Brăila, Tulcea, Vrancea, Bistriţa-Năsăud, Vâlcea.
40. Propoagele, voi. I, p. 92.
4 1 . Preot Dr. Ioan Mircea, op. cit. , p. 1 00- 1 0 1 .
42. Idem p . 6 5 . La Psedo-Dionisie Areopagitul boul semnifică forţa, puterea de a săpa brazde intelectuale
pentru a primi fecundele ploi ale cerului - cf. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit. , I, p. 202.
43 . Sabina Ispas, Flori dalbe, p . 3 3 .
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45 . Idem. p. 1 50.
46. Sabina Ispas, Comentarii preliminare la Vidros (baladă şi colind), în „Revista de etnografie şi folclor'',
tomul 14, nr. 5, 1 969, p. 3 83-393; Idem. Cântecul epic eroic românesc în contextul sud-est european.
Cântecele peţirii, Bucureşti, 1 995.
47. Preot Dr. Ioan Mircea, op. cit. p. 3 72-373.
48. Biblia, Luca, 5, 1 1 .
49. Idem, Ioan. 2 1 , 1 1 .
50. Origen, op. cit„ p . 32.
5 1 . Idem p. 33.
52. Idem. p. 32.
53„ Idem, p. p. 33.
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VALENTE ETNOLOGICE ALE ALUNULUI
ÎN ZONA OLTENIEI
•

Georgeta NIŢU

Alunul sau tufa, cum i se mai zice, (Corylus avellana L.) este un arbust din fam. Betulaceae;
creşte prin păduri, tufişuri, uneori şi cultivat (II-III).
Fructele - alune - sunt comestibile, mult căutate de copii. Din lemn de alun se făceau bâte,
ciomege, cozi pentru unelte agricole, coşuri cu toartă, lese pentru uscarea fructelor, cercuială pentru
case1 şi, aşa cum reiese dintr-un cântec popular din zona Vâlcii, cercuială pentru butoaie: „Eu te
beau, vine, de bun I Şi tu mă faci om nebun; I Eu te beau, vine, că-mi placi, I Tu de şubă mă
dezbraci . I Blestemat fie alunu I Că el încinge gorunu I Şi gorunu ţine vine I Şi vinu-mbată nebunu"c.
În Mehedinţi, când se săpa o fântână şi se capta izvorul, meşterii fântânari aşezau la baza
fântânii o cruce din lemn de alun sau fag, în credinţa că apa ar avea astfel un gust mai bun. În zona
Gorjului se spunea că fântâna săpată lângă alun, arine şi fag are apă dulce spre deosebire de cea de
lângă salcie care are apă sălcie.
În zona Doljului, pecinginea se tămăduia cu sevă de alun3 . Păduceii se ardeau cu băţ de alun
verde, înfierbântat în spuză. Cărbunii, proveniţi din arderea lemnului de alun, plămădiţi în rachiu se
dădeau în izdat. Alunele, pisate şi amestecate cu rachiu de drojdie şi Uiltdelemn, erau bune în vătămătură"
Cu coajă de alun, zeamă de varză şi sare se făceau cataplasme pentru muşcătură de şarpe. În aceleaşi
scop se foloseau şi frunzele5 . În Vâlcea, din flori se prepară ceaiuri pentru tuberculoşi6.
În zona cercetată de noi, credinţele populare atribuie băţului de alun virtuţi magice; el este
considerat naşul şarpelui; cu el poţi omorî sau poţi împiedica un şarpe să te muşte; în acelaşi scop·
se lega strâns un alun7 . Cei cu negei rupeau un băţ de alun pe care făceau un număr de crestături egal
cu cel al negeilor; apoi, băţul se arunca într-o răscruce, în mijlocul unui drum umblat sau pe apă, în
credinţa că persoana care va ridica băţul va căpăta şi negeii8. Părinţii obişnuiau să înnegrească
copiilor mici sprâncenele cu cărbuni din alune arse şi muc de lumânare, în credinţa că le vor creşte
sprâncene groase şi mari9 . În credinţele populare din zonă, alunele şi nucile erau forma închipuită de
plată pentru schimbarea vremii; copiii ieşiţi cu vitele la câmp, dacă erau surprinşi de o furtună, obişnuiau
să ridice ochii spre cerul plin de nori şi să spună: „Luci, soare, luci I Că-ţi dau un car de nuci"; când
soarele începea să se arate ei spuneau: „Luci soare şi mai bine I Că-ţi dau unu şi de alune" 10
Băţul de alun era folosit şi în descântece. De muşcătură de şarpe se descânta cu băţ de alun,
folosindu-se următoarele texte: „Tatavel de alun I Şerpe mort în drum I Viţă de vie legat, I limbă de
şerpe mort" 1 1 ; „Pasăre pistruie I Pe arin se suie I Arinul s-a aprins I Ploaia mi l-a stins. I Tatavel de
alun I Şerpe mort în drum I Viţă de vie legat I Limbă de şerpe mort" 12. Se descânta şi cu trei beţe de
alun într-o cofiţă cu apă neîncepută şi se spunea: „Aşa să iasă I din os, I din carne I din piele; I
Muşcăturile rele, I A celui şerpurel I Ce stă sub pietricică, I În fântâna mică, I Sub tufă răsădită" 1 3
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În zona Gorjului, se descânta cu două beţe, unul de alun şi altul de boz. Se spunea: „Tru,
găleată, tru I Pasăre pistrue, I Pe viţă de vie se sue, I Pe (cutare) îl muşcă I De otravă-I venină I Viţa
de vie o tăiai, I Peste gard o aruncai, I Muşcătura de şarpe o vindecai, I De venin şi de otravă-I
desveninai, I Cu alun şi cu boj i îl descântai" 14. Într-un test de descântec, cules din zona Vâlcii, se
vorbeşte de rolul vindecător al alunului şi bozului în muşcătura de şarpe: „Pasăre pistruie, I Pe
bucium se suie. I Buciumul se-aprinse, I Dete-o ploaie şi mi-l stinse. I Viţă de vie tăiată, I Peste
gard, afară, aruncată, I Muşcătura de şarpe, de şerpoaică, I De lup, de lupoaică, I De gărgăune, I De
gărgăunoaică, I Bozul şi alunul I Desumflă veninul" 15. În zona Romanaţi, se descânta în apă, cu trei
beţe: unul de alun, unul de viţă de vie şi altul de corn. Cu o parte din apa descântată se ungea locul
muşcat, iar cealaltă parte se dădea celui cu muşcătura s-o bea, de două-trei ori pe zi . Textul
descântecului este „- Unde te duci Gavrilă? I - Mă duc la topilă I Să mănânc o copilă. I Leac ce
să-i fie? I Leac să-i fie de rădăcină I De boz, de viţă de vie, I De nuia de alun, I Să plesnească
şarpele ca un nebun" 1 6 . Cu trei beţe - de alun, de boz şi viţă de vie - în zona Doljului se descânta
astfel: „Viţă de vie tăiată I Peste gard aruncată, I Muşcătură de şarpe, de şerpoaică, vindecată. I Tu,
alunule, I Naşul şarpelui I Vindecătură muşcăturilor, I Veninătatea şarpelui" 17.
Instrumentele cu însuşiri magice sunt enumerate şi în descântecul următor: „Plecat-a (cutare)
I Pe cale, I Pe cărare, I Prin livada cu florile, I Prin lun_ca cu ierburile, I Prin pădurea cu frunzele, I Pe
drum l-am întâlnit I Şarpele otrăvit I Şarpe încolăcit, I Şarpe solzos I Şarpe fioros, I Cu gura l-a
muşcat I Cu limba 1-a înţepat, I Cu dinţii l-a înveninat . (Cutare) a plâns şi s-a văitat . I Vârful
alunului I Şi rodul pământului, I Rădăcina cornului I Pe (cutare) l-au auzit I Înainte i-au ieşit : / - Ce
plângi (cutare) I Ce te vaieţi? I Cum să nu plâng, să nu mă vaet? I Că eu am plecat, / . . ./ Cu gura m-a
muşcat. I Taci nu mai plânge, I Nu te mai văeta I Că noi leacul ţi 1-om da, I De la mine descântecu
I De la Dumnezeu, leacu" 1 8 .
Băţul de alun, împreună cu cele de arţar, sânger, soc, scaete, s e foloseau în descântecele de
dragoste, „de scrisă" sau „pe ursită" cum li se mai spune. Cu ele se bătea pe rând un ulcior plin fie
cu apă neîncepută, fie cu urina celui căruia i se făcea descântecul; alteori se scormonea jarul din
vatră. Textele care însoţeau actul descântecului erau relativ asemănătoare: „Tu, băţ de alun, I Să
mi-l aduci ca un nebun; I Tu, băţ de arţar, I Să mi-l aduci ca un armăsar" 19; „Te bat cu o nuia de alun
I Să vie ca un nebun I Cu o nuia de sânger I Să vie ca un înger"20; „Tu, alun I Să mi-l aduci ca pe un
nebun I Tu, harţar I Să mi-l aduci ca pe un călişar! I Tu, scaete I Să mi-l aduci ca pe un beretei"; / . . . I
Tu bât d e alun, I S ă vină ca u n o m bun! I Tu bât d e arţar, I Să vină c a u n armăsar! I Tu bât d e soc, I
Să nu-i dea a sta-n loc! / . . ./ Tu, iCăiete, I Să vină ca un arete! ( . . . ) La scrisa lui să-l pornească! " 22
În Vâlcea, femeia care descânta îşi procura nuielele de alun, nuc, sânger, arţar, joia dimineaţa,
în revărsatul zorilor. Când le tăia, zicea „Mă sculai joi de dimineaţă, I Pe rouă, I Pe ceaţă, I Pe cărare
neumblată, I De rouă nescuturată I Roua o scuturai I Şi scrisa o deşteptai I Şi-o pomii în sat"; apoi,
fixând cu privirea o stea dinspre răsăritul bolţii cereşti, spunea: „Stea, stea, logostea, I Toate stelele
să stea, I Scrisa-orânda (cutăruia) să nu stea I Să te duci din vad în vad, I Din sat în sat, I Până unde
o fi scrisa şi orânda (cutăruia) ursat. Acolo să găsiască I Să prânziască, I Să amieziască I Să odihnească,
I În pat să nu-l lase I Să-l scoale, I Să-l trimită, I Prin sat, fără ciumag, I Cu nuia de alun I Să umple
ca un nebun; I Cu nuia de arţar, I Să umble ca un armăsar; I Cu nuia de sânger; I Să umble ca un
înger; I Cu nuia de nuc I Să umble ca un haiduc, I La scrisa cutăruia să se ducă I În vis s-o viseze I
Aievea s-o vază I În zori de zi, I La răsăritul soarelui, I La glasul cântătorilor, I În revărsatul zorilor" .
Apoi, folosindu-se de apa luată din locul unde se împreună trei izvoare, spunea: „Cum se întâlnesc
izvoarele I Aşa să se întâlnească (cutare) cu (cutare)" 23. În zona Romanaţilor, „pe ursită" se făcea în
seara zilei de duminică. Atunci, femeia care descânta aprindea un foc pe care îl înteţea cu un „ţăruşel"
de paltin. Peste el arunca nouă „guguloaie" (fructe) de laur şi spunea: „Laure, laure, tu să te faci
balaure I Cu ciocul de soc I Cu limba de foc, I Cu ciocul să-l ciocneşti, I Cu limba să-l plesneşti. I Dacă
scrisul o fi din sat, I Să vie peste cap; I Dacă o fi peste Olt, I Să puie brâul pod". Când fructele de laur
începeau să plesnească, ea spunea: „Tu, lemn de alun, I Să mi-l aduci ca pe un nebun ! I Tu lemn de
arţar, I Să mi-l aduci ca pe un armăsar! I Tu, lemn de sânger, I Să mi-l aduci ca pe un înger!"24 . În zona
-
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Gorjului, când o fată sau un băiat plecau la horă sau la bâlci, îşi descântau să fie iubiţi tot cu nuia de
alun: „Tu, lină fântână, I Eu venii pe la tine I Să-ţi dau urăciunile mele, I Să-mi dai dragostele tele";
apoi, cu nuiaua descântată atingeau, pe furiş, pe cel (cea) cu care doreau să se însoţească"25 .
Cei care se judecau, în dorinţa de a câştiga procesul, uneori chiar în ciuda evidenţelor, se
duceau pe rând la un alun, la un soc şi lângă un gard şi spuneau : „Bună ziua, alun mare, I Domn
mare, I Ce rudă eşti cu (cutare)? I Nimic. I Nimic să n-aleagă (cutare) la judecătorie, în divan. I
. . ./" . Apoi aruncau, de nouă ori, boabe de mei în apă, repetând tot de atâtea ori descântecul . La fel se
proceda şi cu pietre „împietrite" la Sfântul Petre; de acestă dată ziceau: „Cum a împietrit Sf Petru,
pietrele I Aşa să împietresc eu gura şi limba cutăruia"26 .
Băţul de alun era folosit şi în descântece pentru îndepărtarea sau ameliorarea unor suferinţe
fizice. În zona Doljului, copiilor mici care plângeau noaptea li se descânta „de muma pădurii" cu
lemn de alun în apă neîncepută. Femeia care descânta bătea cu toporul în uşă şi spunea: „Tu, muma
pădurii, I Tu, păduroiule, I Cu vacile vii I Cu vacile să te duci I De la cutare să fugi"27. În Vâlcea, se
descânta bătând cu toporul şi mătura în „talpa casei dinspre scăpătat" şi descântătoarea, învârtind
cu un surcel de alun un tăciune de foc aşezat sub talpa piciorului, spunea: „Tu, muma-pădurii de
miazăzi I Tu, muma-pădurii de miazănoapte I Tu să fugi, I Tu să te duci I Îndărăt de unde ai venit I
Şi pe (cutare) să-l părăseşti. I Du-te la fetele tale, I La frumoasele tale I Îndărăt de unde ai venit I Şi
pe (cutare) să-l părăseşti. I Lasă pe (cutare) curat, luminat, I Ca Maica Precista din cer ce l-a dat"
Apoi, descântătoarea, folosindu-se de scrumul din cărbunele ars, însemna copilul în frunte şi în
obraji28 . Într-un alt descântec, deşi nu se specifică folosinţa băţului de alun, textul face aluzie, prin
comparaţie, la alun: „Muma mumelor, I Muma pădurilor, I Eu te strig, I Tu să-mi răspunzi; I Eu îţi
dau, I Tu să-mi dai; I Eu îţi dau plânsul copilului meu, I Tu să-mi dai odihna a lui tău, I Să doarmă
ca bunul, I Să tacă ca alunul. I Cum dorm păsările în tine I Aşa să doarmă copilul la mine"29 . Când
copiii erau slabi şi anemici se spunea că „strigoii, moroii, ' deochetorii, le-au mâncat inima" şi li se
descânta „de plămădeala inimii". Descântătoarea se folosea de muguri de alun, măr, păr, prun,
cireş, corn, salcie, viţă de vie, amestecaţi în aluat păstrat de la Crăciun şi miere de albine. Ea se
închina leacului de trei ori şi ciocănea cu tăişul toporului în muguri. În acest timp, o fată, dacă
copilul descântat era băiat (şi invers), înconjura casa de trei ori, de fiecare dată oprindu-se în dreptul
uşii şi întrebând: „Astegiu, I Ce ciocăneşti? I Ce bocăneşti?" Baba răspundea: „Nu ciocănesc, I Nu
bocănesc I Inima cutăruia plămădesc, I Cum se plămădeşte aluatu-n căpistere I În stupi faguri de
miere I Aşa să se plămădească inima cutăruia. I Cum se plămădeşte cireaşa-n cireş, /„ ./, Aluna-n
alun, /„ ./"30 . În izdat (colici intestinali) se descânta cu cărbuni de alun, plămădiţi în rachiu31 . Într-un
alt text de descântec, Tartacot cu barba de-un cot, care în credinţele populare provoacă durerile de
burtă, vine „prin aluni, prin păduri, I Din copite sfârâind"32. Într-un text de descântec de rânză din
cuţit de iele, cules din zona Vâlcii, se descrie atât p ersonajul care provoacă boala, cât şi
simptomatologia propriu-zisă: „Fugi Tărtăcot I Cu barba d-un cot, I Cu mâinile I Cât prăjinile, I Cu
picioarele /Cât răşchitoarele, I Cu ochii cât taierele I M-au găsit cu uşa descuiată, I Cu fereastra
destupată, I Cu mătura deslegată. I Uşa mi-ai descuiat, I Ochii ţi i-ai aruncat, I Pieptu cu spatele I Mi
l-ai încleştat I Rânza mi-ai răsturnat I Sângele mi l-ai turburat I De picioare I Pietre de moară I Mi-ai
atârnat; I De coaste I Plumburi atârnate. I Eu mi-am descântat, I Rânza mi-am desrăsturnat, I Pieptu
mi l-am descleştat I Sângele mi l-am îndreptat I Trupul mi l-am luminat". Suferinţele :fizice proveneau,
în credinţele populare, în urma „punerii cuţitelor" de către cineva care dorea să facă rău . Pentru
aceasta se aşeza un băţ de alun pe pragul casei şi în el se înfigeau, pe rând, nouă cuţite alămite,
repetându-se de nouă ori descântecul cuvenit. Se turna peste cuţite apă luată dintr-o fântână părăsită
şi, în final, se încuiau cuţitele într-o ladă. Vraja putea fi „desfăcută" prin „întoarcerea cuţitelor" . Şi
în acest caz, se punea pe prag un băţ de alun, în el înfigându-se, pe rând, zece cuţite: întâi două, apoi
pe rând, câte unul, rostindu-se de nouă ori „desfacerea cuvenită". Peste cuţite se turna apă fiartă şi
se încuiau într-o ladă33 . În daiac, descântătoarea aşeza un amestec de usturoi, iarbă de puşcă şi
pucioasă pe o frunză de alun sau viţă de vie, pe care o aplica pe abdomenul celui suferind34 . În
brâncă, se descântă cu un lemn de alun, cruce şi cuţit de găsit într-un amestec de apă neîncepută sau
-
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rachiu de drojdie, usturoi şi sare. Se spunea: „Bubă cu brâncă I Bubă cu vifor I Bubă cu daiac I Bubă
cu izdat I Cu vrăj maşu amestecat, I Eşi de la cutare din cap I Din ochi, din picioare I Şi mai tare de
unde-l doare. I Eşi şi du-te, unde cocoş nu cântă, I Unde popa nu toacă, I Unde oaia nu zbiară, I
Unde boul nu rage, I Unde calul nu nechează, I Unde câine roşu nu latră. I Acolo să şezi, să locuieşti
I Şi să lecuieşti I Unde sunt mese întinse, I Cu făclii aprinse I Şi pahare pline I Să mâncaţi I Să
ospătaţi I Şi pe (cutare) să-l urâţi I Să-l părăsiţi I Şi să-l lăsaţi curat, I Luminat ca Maica Precista ce
l-a lăsat". O parte din amestecul descântat se dădea bolnavului să-l bea şi să se ungă pe locul afectat
de brâncă, iar cealaltă parte se arunca, fie pe câini şi pisici şi se spunea: „mâţa şi câinele să vie I dar
brânca (cutăruia) să nu vie", fie pe mărăcini şi, în acest caz, se zicea „să rămâie brânca pe mărăcine
şi îndărăt să nu mai vie"35 . Celor cu râie li se descânta cu un beţişor de alun sau de corn într-un
amestec alcătuit din pucioasă, ceapă albă, piatră vânătă, untură de porc cu care cel suferind se
ungea pe corp36 . În epilepsie (boala copiilor), se descânta cu o nuia de alun aprinsă cu o lumânare
de Ia un ţigan mort „dat îndărît", adică mort la o vârstă înaintată, şi o inimă de lup37 . Cei cu negei îşi
descântau pe o nuia de alun pe care făceau atâtea crestături câţi negei aveau, zicând de fiecare dată:
„Nu tăiai botiţa asta I Şi tăiai negelul". Cu fragmentele rezultate prin crestare frecau negeii şi, apoi,
le aruncau în răspântii38.
Zilele de 3, 4, 5 sau 4, 5, 6 decembrie sunt numite „zilele bubatului", „Barbara şi Sava'',
„Varvara şi Sava", „Sofonia, Varvara şi Sava" etc. Atunci, părinţii, îmbărburau copiii cu miere pe
obraz şi împărţeau turtă caldă, unsă cu miere şi ornamentată cu ţeava. În aceste zile, copiilor le era
interzisă consumarea fructelor mici şi rotunde care, prin formă, aminteau de bube (nuci, alune,
mere) şi toate acestea în credinţa că astfel erau feriţi de „bubat" sau, în caz de îmbolnăvire, vor face
forme uşoare şi dulci39.
Practica colindatului în ajunul Crăciunului este cunoscută în întreaga Oltenie. Cetele erau
compuse din 1 50-200 colindători, în special, copii între 7-1 4 ani şi tineri între 1 5- 1 8 ani. Se obişnuia
ca cetele să fie alcătuite fie din băieţi, fie din băieţi şi fete. În unele sate din zona Olteniei, o condiţie
în formarea cetei era ca membrii componenţi să fie orfani de un părinte sau de ambii părinţi . În
dimineaţa ajunului Crăciunului, copii şi tinerii se adunau fie în sat, la biserică, Ia casa unui om
înstărit sau la casa preotului, fie în afara satului, într-un loc bine cunoscut şi destinat acestui scop
din timpuri mai îndepărtate. Membrii cetei purtau numele de colindători"40, colindeţi41 , piţărăi4: şi
erau conduşi de un cristănuş43, vătaf4, vătrai45 sau şchiopar46• Toţi membrii unei cete purtau în
mâini colinde, beţe de alun pregătite special în acest scop. În Vâlcea, cu două săptămâni înainte de
Crăciun, copiii se duceau în pădure după beţe de alun; ei le alegeau pe cele drepte şi netede în coajă.
Se spunea că beţele trebuiau procurate din timp, ca să nu vină părintele Ignat cu ţipătul porcilor „să
le strâmbeze". Le aşezau la uscat, după sobă şi, în noaptea spre Ignt, tatăl copiilor dintr-o casă le
cojea, le înfăşura în „belterii" (fâşii) din coajă de tei şi le înnegrea la fumul de la coş sau la cel
produs din focuri aprinse din coaj ă de mesteacăn. După afumare, se scoteau fâşiile din coajă, beţele
rămânând frumos ornamentate. Colindele aveau fixate în vârf fâşii din coajă de cireş care, aprinse,
le transformau în torţe. Părinţii dădeau colindele de pomană copiilor, împreună cu un colac - piţărău
- şi o colivă. Una din colindele confecţionate se ducea la cimitir, se înfigea lângă stâlpul sau bradul
de pe mormânt şi i se dădea foc47. În timpul colindatului, ceata rămânea afară; în casă intrau unul
sau mai mulţi vătafi. Ei scormoneau cu colindele în focul din vatra gospodarului, făcând urările de
cuviinţă, cum ar fi : „Bună dimineaţa la Moş Ajun I Că-i mai bună a .lui Moş Crăciun I Porcii
unturoşi I Oameni sănătoşi I Câte cuie pe casă I Atâţia poli pe masă. I O mie de vaci, cai, boi, I
Capre, porci, oi. I Şi mai multă sănătate I Că-i mai bună decât toate". În acest timp, gospodina
arunca cu boabe peste colindători48. Alteori, colindătorii, intraţi în casa gospodarului, loveau cu
colindele în tavan şi în foc, făcând urările de cuviinţă: „Bună seara lui Ajun I Că-i mai bună a lui
Crăciun. I Ce e în casă, să trăiască I Ce e afară, să izvorască"49 . În unele sate, cei patru vătafi care
intrau în casă se aşezau greceşte la vatră şi aruncau în foc boabe de porumb, primite de la gospodar
În timp ce le învârteau cu colindele, ei făceau următoarea urare: „Bună ziua lui Ajun I Că e mai
bună a lui Crăciun, I Cu porci graşi şi unturoşi I Să-i mănânce oameni sănătoşi I La mulţi ani":>0
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Exista şi obiceiul ca o parte din colindători să bată cu ciomegele de alun în pragul casei, făcând
urarea: „Bună ziua lui Moş Ajun, I Că-i mai bună a lui Crăciun I Porcii unturoşi şi oameni sănătoşi.
I Când eu afară, I Dumnezeu pe scară. I Când eu în tindă, I Dumnezeu în grindă. I Când eu în casă,
I Dumnezeu pe masă"51 .
În unele sate, în noaptea de Crăciun, gospodarii făceau foc, în vatră, cu surcele de alun52 .
La Bobotează sau în seara Anului Nou, fetele mari aşezau la hududoaie (vâlcele mici şi înguste)
„punţi de dragoste" construite din beţişoare de alun, arţar, scaete, busuioc, fir roşu şi ban de argint
şi îşi descântau pentru a visa „pe scrisă": „Tu, alun, să mi-l aduci ca un nebun I Tu, arţar, să mi-l
aduci ca pe un armăsar I Tu, scaete, să mi-l aduci ca pe un erete". A doua zi de dimineaţă, se duceau
să ridice puntea. Dacă o găseau brumată, spuneau că viitorul soţ va fi bogat; dacă nu era atinsă de
brumă, că va fi sărac53.
La „40 de mucenici", femeile făceau focuri în „bătătură" cu lăstari de aluni uscaţi, rupţi cu
mâna, fără a fi folosită securea, în credinţa că vin să se încălzească sufletele celor morţi54 .
La Joi Mari, dis-de-dimineaţă, cu mult înainte de răsăritul soarelui, „în făcutu zilei", fiecare
gospodină aprindea focuri din crengi uscate de alun, rupte cu mâna. Lemnele pregătite nu se aşezau
jos, pe pământ, ci undeva sus. Odată aprinse, lângă foc, pe o măsuţă, se puneau ulcele cu apă sau
vin, cu colac pe gură şi flori la mănuşă şi în jurul mesei erau pregătite scăunele, în credinţa că
sufletele morţilor vin să se odihnească, să se încălzească şi să mănânce sub streaşina casei. Tot în
această zi, se făceau focuri şi la cimitir, pe morminte55 . În unele sate, focurile se aprindeau din nouă
„buciumi" de alun rupţi cu mâna; era interzisă folosirea securii56 . În alte părţi, focurile se aprindeau
în aşteptarea şi cinstirea celor trei sfinte - Trefeţitele - care, în credinţele populare, vin să se spele,
să mănânce şi să se încălzească57 . La Joi Mari, focurile se aprindeau nu numai cu lemne de alun ci
şi cu cele de boz, jugastru, corn.
În dimineaţa zilei de Paşti, la întoarcerea de la biserică, toţi ai casei puneau în gură rânză de
alun, în credinţa că vor fi feriţi, peste an, de dureri de inimă58 .
Î n noaptea d e Ispas (Înălţare), femeile şi fetele culegeau flori d e alun d e prin alunişuri pe care
le foloseau la prepararea leacurilor şi la descântat59.
Răscrucitul era un ritual practicat la prima fătare a vacilor, menit să le protejeze de duhurile
necurate care le puteau fura „mana" sau „izvorul laptelui". La trei sau nouă zile după fătare, stăpâna
casei făcea nouă colăcei, legaţi cu nouă fire de lână, de nouă culori diferite; chema doi copii, o fată
şi un băiat, cu amândoi părinţii în viaţă, pe care-i aşeza la răsărit şi respectiv la scăpătat. În timp
ce-şi treceau covrigii pe sub vacă, spuneau pe rând: „cucu", „răscucu". Gospodina plătea copiii, iar
covr; "i, o oală cu apă şi un ţăruşel de alun erau îngropate pe locul unde fusese fătat viţelul60 .
În Oltenia, există credinţa că dacă de Sfântul Petre (29 iunie) tună şi fulgeră, alunele nu prind
miez, sunt viermănoase61 .
„Pobrejeniile", „Bobrej eniile", „Obrej eniile" (6 august), care coincid cu sărbătoarea „
Schimbarea la faţă a Domnului", marchează încheierea unui ciclu şi începutul altuia. În conştiinţa
populară, din această zi, frunza codrului începe să se „probejenească" (să se îngălbenească şi să
cadă) . De aceea, dis-de-dimineaţă, fete, femei şi copii plecau în pădure. Odată ajunşi se dezbrăcau
şi, în pielea goală, se închinau alunului şi lui Dumnezeu. Apoi culegeau alune care, peste an, se
dădeau ca leac contra frigurilor, durerilor de stomac şi albeţei62 . Alături de alune se mai păstra şi o
crăcuţă cu şapte prune, la loc neumblat, ca leac contra frigurilor şi altor boli63. În dimineaţa
„Probrejeniilor" se descânta „de urât" sau „de despărţit". Scopul era să determine pe o persoană
apropiată să părăsească casa sau familia, aşa cum pleacă berzeleM
Creanga sau băţul de alun intră şi în recuzita unor practici şi ritualuri legate de momente
importante din ciclul vieţii - nunta şi înmormântarea. „Adăparea bradului" sau cum i se mai zice
„adăparea miresei" se face duminica dimineaţa, în ziua nunţii unui cuplu. Mireasa împreună cu
cumnatul de mână duc o găleată sau vadră, agăţată pe un băţ de alun. Cumnatul de mână poartă în
mâna stângă bradul frumos împodobit. Însoţiţi de alai, ei se îndreaptă fie spre o fântână, fie spre o
apă curgătoare. Le plecare merg pe un drum şi la întoarcere pe un altul, în credinţa că aşa cum
__
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schimbă ei drumurile, aşa se vor schimba şi purtările fetei. La întoarcerea spre casă, cei doi, însoţiţi
de alai, fac trei „hodini" şi mireasa se aşază pe găleata cu apă65 . Pentru confecţionarea tronului
(sicriului) trebuie să se ia măsura mortului. În zona Gorjului, aceasta se face cu nuia de alun care,
după folosinţă, se rupe în trei bucăţi şi se aruncă în groapă66. „Pomana apei" este un ritual cunoscut
în toată Oltenia şi constă în ducerea, timp de şase săptămâni, după moarte, de către una, două sau
mai multe fete, cu ambii părinţi în viaţă, a câte două, trei sau patru „ape", în fiecare zi, adică de la
două până la cinci - şase găleţi pline cu apă.Apa trebuie dusă dis-de-dimineaţă, înainte de răsăritul
soarelui, „pe nemâncate şi pe spălate". Număm găleţilor duse zilnic se notează prin crestături pe un
băţ de alun răboj de fiecare fată. La şase săptămâni, se „sloboade" apa la râu sau tăntână.
Atunci, femeia care face pomana desprinde, prin cojire, semnele de pe boata de alun şi le dă drumul
pe apă sau le aşază într-o coajă de dovleac, cunoscută şi sub denumirea de troacă, cotovae, cotovaică .
sau tohârcă, căreia i se dă drumul pe apă. Femeia cu mortul întreabă un martor, adus special în acest
scop, de obicei băiat: „Eşti martor că X a dus apa lui (cutare?"; băiatul răspunde: „sunt eu, luna şi
soarele"67 . Alteori întrebarea este adresată chiar fetelor care au cărat apa: „ - Aţi cărat apa?" . Ele
răspund: „- Am cărat". „Cine v-a fost martor?". „Luna şi soarele"68 . Femeia cu mortul poate folosi
ca martor soarele: „Fii soare mărturie că a dus X apa lui (cutare) să-i fie. Pe lumea asta o bem noi,
pe lumea cealaltă să-i fie lui (cutare)"; „soare, soare, fii mărturie, că am dus apa lui (cutare); şi o
slobozii şi o plătii"69 . În cele din urmă, fetele care au cărat apa sau femeia cu mortul rup băţul de
alun în două sau trei bucăţi şi le dă drumul pe apă în credinţa că, astfel, cel răposat este înştiinţat
despre felul în care familia îi poartă, de grijă. Femeia le plăteşte pe fete cu câte o pereche de opinci,
un toiag de alun cu basma sau batistă, în funcţie de sexul celui mort şi ulcior sau găleată. Se mai
obişnuieşte ca la şase săptămâni de la decesul unei persoane, toiagul de alun să se dea de pomană
unei persoane de acelaşi sex şi de aceeaşi categorie de vârstă. În vârf toiagul are o mică despicătură
în care se fixează o batistă, o monedă şi câteva fire de lână. În timpul slujbei de pomenire, toiagul
stă aşezat în capul mesei, în credinţa că păzeşte masa şi bucatele. În alte sate, toiagul de alun se dă
şi la pomana de nouă zile şi de un an. În satele în care alunul lipseşte din flora spontană a orizontului
local, lemnul de alun se aduce din târgurile apropiate sau se înlocuieşte cu lemnul altor specii : măr,
gutui, corn, dafin, mălin.
Altfel de răbojuri, confecţionate tot din lemn de alun, erau şi cele pe care vopsitoarele ţineau
socoteala numărului de jurebii de aţă strânse şi ciobanii pe cea a cantităţii de lapte care revenea
gospodarilor. Duplicate ale răbojurilor le păstrau oamenii de prin sate care aveau legătură cu
meseriaşii sus amintiţi .
-

-

THE HAZELNUT TRE E'S ETHNOGRAPHICAL VALENCES

Starting /rom the bibliography ofspeciality and a/so from the investigations on
provinces, the author, tries to stand out the multitude of hazelnut tree 's ethno
graphical valences.
Among them it 's noticed the magic valence which is surprisingly large and rich
in significations.

NOTE

1 . Inf. de teren, Amărăştii de Jos (Dolj), Temişani, Bustuchini (Gorj); vezi şi Adriana Petrică Onofrei,
Fructele în hrana locuitorilor din câteva comune ale judeţului Mehedinţi în „Studii şi comunicări de
istorie şi etnografie", Goleşti, 1 978, p. 464.
2 . * * * Folclor din Oltenia ş i Muntenia, Bucureşti, 1 967, voi. II, p . 605-606.
3 . Ch. Laugier, Contribuţiuni la etnografia medicală a Olteniei, Craiova, 1 925, p. 95.
4. P. Nicolăescu-Coveiu, Bătrânii din Coveiu, Băileşti, 1 94 1 , p . 5 3 .
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5 . B . P. Hasdeu, Răspunsurile la chestionarul lingvistic, A.R. mss. rom. 3422, 3423, 3427, 3429, 3430;
inf. din Rudina, Mehedinţi. ( În continuare se va cita din B. P. Hasdeu, Răspunsurile la.. . ) .
6. Ch. Laugier, lucr. cit. , p. 99.
7. Inf. de teren, Salcia, Argetoaia (Dolj), Hurezani, Strâmba (Gorj); vezi şi B. P. Hasdeu, Răspunsurile la„ .
(inf. din Zăvoieni, Măciuca (Vâlcea), Rudina (Mehedin�); A. Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului
român, Bucureşti, 1 9 1 5, p . 63 (în continuare se va cita A. Gorovei, Credinţi şi superstiţii. „ ) ; A. Gorovei,
Descântecele românilor, Bucureşti, 193 1 , p. 3 1 7; credinţe în „Izvoraşul" XIII, nr. 4, 1 939, p. 1 54 .
8 . Inf. de teren, Salcia, Argetoaia, Vela, Cemăteşti (Dolj), Logreşti-Moşteni, Seaca, Strâmba-Bustuchini,
Topeşti (Gorj); inf. din „Suflet oltenesc", I, nr. 6-7, 1 927,p. 1 94.
9. P. Nicolaescu-Coveiu, lucr. cit„ p. 53.
I O . Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la chestionarul istoric, partea a II-a, A.R„ mss. rom. 4555 (inf. din
Câlnicu, Gorj). ( În continuare se va nota Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la. „ ) .
·

1 1 . A Gprovei, Credinţi ş i superstiţii, p. 3 17.
1 2 . Inf. din „Şezătoarea", Fălticeni, V, nr. 3, 1 899, p. 48.
1 3 . Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina poporului, în „Analele Academiei Române", seria I, tom. XXX, Bucureşti,
1 908, p. 1 1 9- 1 20.
1 4 . A Gorovei, Descântecele românilor, Bucureşti 193 1 , p. 40 1 ; vezi şi inf. din „Şezătoarea", Fălticeni, an
VIII. nr. 7-8, 1903, p . 1 1 3 .
1 5 . *** Folclor din Oltenia şi Muntenia, Bucureşti, 1 967, vol. III; p . 549; vezi şi Gr. G. Tocilescu, Materia/uri
folcloristice, Bucureşti, 1 900, vol . I, partea a II-a, p. 1 5 80.
1 6 . Danii! Ionescu, Alexandru I . Daniil, Culegere de descântece din Judeţul Romanaţi, vol. I, Bucureşti,
1 907, p. 1 87- 1 88 .
1 7. Descântec cules din Ploştina (Mehedinţi).
1 8 . Dani ii Ionescu, Alexandru I. Daniil, lucr. cit„ vol. I, Bucureşti, 1 907, p. 1 90- 1 9 1 .
1 9 . Descântec cules din satul Frunza (Gorj).
20. Descântec cules din satul Poiana- Seciuri-Bustuchini (Gorj).
2 1 . A Gorovei, Descântecele românilor, Bucureşti, 1 93 1 , p . 3 1 4.
22. *** Folclor din Oltenia şi Muntenia, Bucureşti, 1 967, vol. I, p . 3 29-33 1 .
2 3 . Gr. G . Tocilescu, lucr. cit„ vol. I, partea I-a, p . 688-689.
24. Descântec cules din Vlădila (Olt).
25 . Descântec cules din Strâmba-Bustuchini (Gorj).
26. T. Pamfile, Sărbătorile de vară la români, Bucureşti, 1 9 1 0, p. 1 54; vezi şi Gr. G. Tocilescu, lucr. cit. .
vol. I, partea I-a, p. 666.
27. Inf. din „Ion Creangă", revistă de limbă şi artă populară, Bârlad, I, nr. 1, 1 908, p. 14.
28. Gr. G . Tocilescu, lucr. cit„ Bucureşti, 1 900, vol . I, partea 1-a,p. 5 97-598.
29. Danii! Ionescu, Alexandru I. Daniil, lucr. cit„ vol. I, Bucureşti, 1 907, p. 1 62.
30. Inf. din „Şezătoarea", Fălticeni, IV, 1 894, p . 15 1 - 1 57; vezi şi Daniil Ionescu şi Alexandru I. Daniil,
lucr. cit„ vol. II, Vălenii de Munte, 1 908, p. 63.
3 1 . P. Nicolaescu-Coveiu, lucr. cit. . p . 53.
32. Daniil Ionescu, Alexandru I. Daniil, lucr. cit„ vol. I, Bucureşti, 1 907, p. 30.
33. Gr. G . Tocilescu, lucr. cit„ vol. I, partea a II-a, p. 1 6 1 4- 1 6 1 5 .
34. Gr. Grigoriu-Rigo, lucr. cit„ p . 45 .
3 5 . Gr. G . Tocilescu, lucr. cit„ vol. I, partea I-a, p. 6 1 6-6 1 7 .
3 6 . Inf. din „Izvoraşul" XVIII, 4 , 1 939, p. 1 50.
37. lnf. de teren, Valea Stanciului (Dolj).
38. Inf. de teren, Hurezani (Gorj).
39. Th. D. Sperantia, Răspunsuri la chestionarul de sărbători păgâne, B. A„ mss. rom. 4960, inf. din Baia
de Aramă (Mehedinţi), Turba�, Budieni, Cârligei, Drăgoeşti (Gorj), Cemişoara (Vâlcea). ( În continuare
se va cita Th. D. Sperantia, Răspunsuri la„ . ).
4 0 . Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la„ „ inf. din Dâlma, peri, Balta (Mehedinţi), Săuleşti, Câineni (Gorj) .
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4 1 . B . P. Hasdeu, Răspunsurile la. . . , inf. din Rudina (Mehedinţi); vezi şi Nicolae Densuşianu, Răspunsuri
la. . . , inf. din Pojaru de Sus (Gorj ) .
42. Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la . . . , inf. din Bala (Mehedinţi), Teleşti, Pojaru (Gorj).
43. Ibidem, inf. din Dâlma, Bala de Jos (Mehedinţi).
44. Ibidem, inf. din Urdarii de Sus, Turbaţi, Dăneşti, Pojaru de Sus, Cârligei (Gorj).
45. Ibidem. inf. din Pojaru de Sus (Gorj ) .
46. Ibidem, inf. din Ilovăţ (Mehedinţi).
47. B. P. Hasdeu, Răspunsurile la. „ , inf. din Baia de Aramă (Mehedinţi); vezi şi Nicolae Densuşianu.
Răspunsuri la. . . , inf. din Bala de Jos, Peri, Balta (Mehedinţi), Săuleşti, Turbaţi, Teleşti, Dăneşti, Pojarn
de Sus, Budieni (Gorj); inf. din „Ion Creangă", IV,nr. 1 2, 1 9 1 1 , p. 392 .
48. Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la„ . , Bala de Jos (Mehedinţi), Urdarii de Sus, Dăneşti, Câineni (Gorj):
vezi şi B . P. Hasdeu, Răspunsurile la . . , inf. din Baia de Aramă (Mehedinţi).
49. Ibidem, inf. din Balta (Mehedinţi).
50. B. P. Hasdeu, Răspunsurile la. . . , inf. din B �striţa-Ocolu (Mehedinţi).
5 1 . Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la. . . , inf. din Săuleşti (Gorj).
52. Ibidem, inf. din Bodeşti (Vâlcea).
53. B . P. Hasdeu, Răspunsurile la. . . , inf. din Zăvoeni (Vâlcea); vezi şi Nicolae Densuşianu, Răspunsuri
la. . . , inf. din Gângiova (Dolj); inf. din „Izvoraşul" XIV, nr. 7-8, 1 93 5 , p. 289.
54. Th. D . Sperantia, Răspunsuri la. . . , inf. din Prunişor (Mehedinţi).
55. Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la. . . , inf. Bodeşti, Dej oiu-Fârtăţeşti, Stăneşti (Vâlcea), Bobai�a
(Mehedinţi), Săuleşti, Teleşti, Pojaru de Sus, Câlnicu, Dăneşti, Godineşti, Licuriciu, Bârzeiu de Pădure
(Gorj); vezi şi Th. D. Sperantia, Răspunsuri la. . . , inf. din Roeşti (Vâlcea), Doba-Cepari (Romana�i),
Rudina (Mehedinţi).
56. Ibidem, inf. din Dâlma, Ponoarele (Mehedinţi).
57. Th. D. Sperantia, Răspunsuri la. . . , inf. din Grădiştea (Vâlcea); vezi şi Tudor Pamfile, Mitologie
românească, I, Duşmani şi prieteni ai omului, Bucureşti, 1 9 1 6, p. 80.
58. Nicolae Densuşianu, Răspunsuri la. . . , inf. din Ştefăneşti (Vâlcea).
59. Inf. din ,,Izvoraşul" X, nr. 6, 1 932, p. 1 4 .
60. Inf. de teren, Cemăteşti, Mischii (Dolj), Stoina, Hurezani (Gorj ) .
6 1 . C h . Laugier, lucr. cit. , p. 1 52 .
62. B . P. Haşdeu, Răspunsurile la . . . , inf. din Vânju Mare (Mehedinţi); vezi ş i Th. D . Sperantia, Răspunsuri
la. . . , inf. din Prunişor, Dobra, Podu Grosului (Mehedinţi), Căpreni, Poiana de Sus - Filiaşi (Gorj).
63 . Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la români, Bucureşti, 1 9 1 0, p . 80.
64. Inf. de teren, Ghidici (Dolj).
65 . Inf. de teren, Schitul de Jos, Cireşu (Mehediţi), Târgu-Logreşti (Gorj ) .
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CÂTEVA IDEI PRIVIND COMPORTAMENTUL
STllNTIFIC ODOBESCIAN
�

�

Nicolae PA NEA

1 . Muzeul românesc sau finalizarea unei metode

Acest studiu interpretează un material inedit, corespondenţa lui Odobescu cu prefecţii Judeţelor
ţării. Prin finalitatea lui, el poate fi abordat şi ca un tip de prelegere, impunând un raport specific
între autor şi destinatar, care depăşeşte contextul administrativ. Pe lângă inerentele îndemnuri
administrativ-patriotice, el conţine şi pasaje pe care noi le apreciem drept clare texte etnografice.
Poziţia scriitorului faţă de destinatar, felul structurării lucrării şi inserarea unor texte specializate
cu caracter etnografic, subliniază deja un comportament ştiinţific bine închegat care modelează, la
rândul lui, o metodă.
În 1 862 avea loc Expoziţia universală de la Londra. Deşi Principatele nu participă, Odobescu
se zbate să convingă autorităţile din ţară de importanţa unei astfel de „ieşiri în lume" . Efortul său
este generat atât de deschiderea sa spre nou cât şi de intuirea avantajelor practice pe care le-ar avea
pentru ţară prezenţa unui pavilion românesc. Însă la aceste începuturi o expoziţie universală înseamnă
dincolo de avantajele practice evidente încununarea ideii de comparaţie: „Sunt abia câţiva ani de
când ţările cele mai civilizate ale lumii, Anglia, Franţa, Germania, Statele Unite din America, au
introdus la dânsele obiceiul de a aduna din vreme în vreme, la un loc, toate producţiunile artelor,
industriei sau ale naturii, ca să le pună în comparaţiune (sublinirea noastră). Numele ce s-a dat
acestor mari adunături periodice de producte felurite ale unei ţări sau ale mai multora, este titlul de
expoziţiune şi folosul lor a fost recunoscut a fi aşa de mare încât care de care din aceste ţări civilizate
s-au întrecut a alcătui la dânsele expoziţiuni mai dese' ".
Adevărat că preeminent este interesul comercial, pe care Odobescu se străduieşte să-l scoată în
evidenţă, accentuând facilităţile pe care astfel de expoziţii le-ar crea pentru schimburile dintre ţări .
Dar dincolo de acest aspect, se conturează, şi acest element ni se pare mai important pentru demersul
nostru, ideea de expoziţie etnografică. Punerea în valoare a specificului naţional pe care o urmăreşte
Odobescu îl duce la conceperea pavilionului naţional ca pe un muzeu etnografic. Pregătirile pentru
Expoziţia de la Paris din 1 867, care încep practic în 1 865, o demonstrează. Corespondenţa lui
oficială generată de un astfel de eveniment ni se pare o încununare a metodei şi totodată o definitivă
imagine a concepţiei sale despre cultura populară.
Din această corespondenţă pe care o poartă cu prefecţii judeţelor ţării, din care am mai citat
anterior, reiese înainte de toate o apreciere foarte realistă a situaţiei, încercând să combată inerţia,
ideile greşite şi chiar rea-voinţa oamenilor confruntaţi atât de brusc cu o idee aproape revoluţionară.
Chiar dacă după 1 829, deschiderea societăţii româneşti este reală şi din ce în ce mai notabilă,
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participarea la o expoziţie universală însemna practic confruntarea cu o civilizaţie europeană, sau
euro-atlantică, aflată în plin avânt burghez. Inerţia societăţii româneşti contrasta cu dinamismul
unor astfel de societăţi şi pe bună dreptate, hotărârea factorilor politici presupunea învingerea unor
bariere psihologice.
Se creează astfel din partea celor rugaţi a-şi da concursul la stângerea exponatelor un reflex
defetist. Ei consideră că starea înapoiată a societăţii româneşti n-ar permite o participare onorabilă
a Principatelor la o astfel de expoziţie. Împotriva părerilor de acest fel şi, mai ales, împotriva tendinţei
de mistificare, de cosmetizare a imaginii societăţii româneşti, Odobescu reacţionează prompt şi
hotărât atrăgând atenţia prefecţilor asupra opticii lor deformate. Pentru a înlătura dubiile, el redactează
o lungă circulară în care îşi expune ideile privind organizarea pavilionului românesc.
În concepţia lui Odobescu, acesta pare a fi ceva între magazin general şi muzeu. Oricum,
această concepţie se caracterizează înainte de toate prin spirit realist : „Trebuie să ne arătăm la acea
sărbătoare internaţională cu veşmintele noastre, bune sau rele, şi nu cu haine de împrumut; negreşit
că ar fi mai bine să alegem penttu această ocaziune veşmintele noastre cele mai curate, veşmintele
de sărbătoare, adică ar fi mai bine să cătăm a alege, printre productele noastre pe cele mai bune, mai
frumoase, pre cele pe care le putem dobândi cu mai multă silinţă, cu mai multă dibăcie. Dar ori şi
cum, să nu pierdem din vedere, că scopul este de a arăta în faţa lumii ţara noastră, precum ea este cu
toate bogăţiile şi cu toate lipsurile ei2 " .
Acest spirit realist îl împinge pe Odobescu d e l a ideea d e magazin l a cea d e muzeu. La aceasta
îl ajută, pe de-o parte; recurenţa romantică europeană, iar pe de altă parte, acel sincretism ştiinţific
analizat anterior ce caracteriza ştiinţele sociale spre mijlocul secolului şi care făcea ca o societate
„puţin civilizată", cum o numeşte chiar Odobescu pe cea românească, să suscite interes-şi în dezgust.
Interesul este de factură muzeal-ştiinţifică şi constă într-un anumit amestec de curiozitate
binevoitoare şi uluire în faţa a ceva ce există doar la o săptămână de mers cu diligenţa de la Paris sau
Berlin şi care deodată prin intermediul unei expoziţii universale se etalează la o scară redusă. O astfel
de expoziţie mai prezenta, pe de altă parte, şi avantajul de a reaminti europenilor, într..:o manieră
concretă, un exemplu de evoluţie a societăţii umane. Să nu uităm că, după deflagraţia filozofiei
pozitiviste comteene, ce antrenează un puternic şoc mentalitar, ce va marca, practic, spiritul întregului
secol al XIX-iea, în planul ştiinţelor sociale, evoluţionismul şi difuzionismul îşi dispută validarea
ştiinţifică, axându-şi discursurile asupra a două mari probleme: geneza şi evoluţia socităţilor umane,
încercând să găsească răspunsuri la stadiul diferit de dezvoltare a societăţii umane în ansamblul ei .
Ori Odobescu insistă tocmai asupra unui evoluţionism natural, pe care-l regăsim şi în lucrarile
de folclor: „Adesea se întâmplă ca popoarele puţin civilizate, precum este al nostru, să aibă obiecte
şi măiestrii păstrate din vechime sau aflate prin'incercări practice, care se recunosc apoi de folositoare
de către naţiunile cele mai civilizate şi ne primesc de dânsele cu cea mai vie mulţumire. Asemenea
şi pentru lucrările ce dovedesc bunul gust, foarte des, artele cele mai cultivate fac împrumuturi
norocite de la măieştrii câmpene şi primitive. Spre a da câteva exemple atingătoare de ţara noastră,
vom arăta că, la noi, sunt secole de când ţăranii din munte întrebuinţează cu multă înlesnire şi folos,
pentru măcinatul grânelor, morile cu roate aşezate de-a curmezişul (roate cu căuşe sau făcaie)3 ".
Organizarea unui pavilion naţional într-o astfel de expoziţie, îl obligă pe Odobescu să gândească
modul în care societatea românească poate fi eficient reprezentată, şi, implicit, să efectueze, cel
puţin schematic, o descriere a societăţii. El optează, astfel, pentru o reprezentare globală la scară
redusă, cu alte cuvinte, aşa cum am mai spus, la o expoziţie etnografică.
Dacă analizăm în paralel, ceea ce, de altfel, vom şi face, conţinutul secţiunilor concepute de
Odobescu, pentru a alcătui pavilionul românesc, şi mai ales Catalogul acestuia şi marile capitole
ale unui tratat modem de etnografie, similitudinile sunt frapante. Comparaţia argumentează, de
fapt, nu doar modernitatea gândirii odobesciene cât mai ales caracterul său ştiinţific. Ceea ce
vrea el să organizeze este, de fapt, un mic muzeu al satului: ,,În ocolul dat României, este proiectul
a se găti o frumoasă casă ţărănească cu toate împrejmuirile ei, întocmită <lupe cum poate fi casa
unm sătean avut, dovedind bilşug de toate, grâne, (pâni) şi merinde, trăsuri şi unelte, vite şi
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paseri, haine (straie) şi aşternuturi, în sf'arşit tot ce constituie cultura şi industria ţărănească din
România. Acest tabel mic şi vieţuitor al României va oferi un interes foarte mare publicului
expoziţiuni, făcându-l să cunoască mai bine decât orice picturi şi descrieri, viaţa, portul, obiceiurile
şi productele României4 " .
Acest „tabel" cuprinde şapte secţiuni. În prima, Odobescu îşi exprimă dorinţa de a strânge
obiecte de artă „adică toate lucrările de pictură (zugrăveală) cu ulei şi cu alte materii toate sculpturile
sau săpăturile măiestrite în piatră, lemn, metaluri şi altele5 " , în a doua „productele profesiunilor
liberale" . Următoarele cinci sunt practic mici capitole ale unui tratat de etnologie. Astfel, a treia
secţiune cuprinde mobile, a patra - veşmintele, a cincea - productele naturale lucrate şi nelucrate,
a şasea - maşini şi unelte de lucru, a şaptea - materii hrănioare, proaspete şi . conservate.
Pentru a sublinia rigoarea etnografică a unei astfel de organizări expoziţionale, să parcurgem
marile secvenţe ale tratatului de etnografie al lui Valer Butură6 . Trecem peste capitolele referitoare la
populaţie şi la zonele etnografice, ce traduc preocupări teoretice mai apropiate de epoca noastră apărute
în urma procesului de structurare ştiinţifică a domeniului etnografiei şi amintim doar capitolele
referitoare la realitatea etnografică, la informaţia ce poate apărea în urma observaţiei de teren.
Un prim capitol se referă la tipologia aşezărilor („Aşezările şi evoluţia lor"), aici autorul studiind
tipologia satelor, a gospodăriilor şi a caselor. Capitolul următor se referă la ocupaţii, numind ocupaţiile
principale, cum ar fi agricultura, pomicultura, viticultura, creşterea vitelor şi albinăritul; ocupaţiile
secundare, „alimentaţia şi bucătăria tradiţională", prelucrarea fibrelor textile şi confecţionarea
îmbrăcăminţii. Un capitol însemnat este dedicat portului popular, iar altul meşteşugurilor ţărăneşti.
La Odobescu, semnificative pentru noi din această perspectivă comparatistă sunt notele extrase
din „Catalogul Productelor secţiunii Române" la Expoziţia de la Paris referitoare la „casa, veşmintele
şi petrecerile ţăranului român".
Dacă prima parte, dedicată casei şi portului are un integral caracter descriptiv cea de-a doua,
ocupându-se de petrecerile populare, poate fi considerată o încercare de clasificare a speciilor
folclorice, în tradiţia lui Russo şi Alecsandri, nesacrificând însă aspectul descriptiv. În acest mic
studiu, Odobescu se defineşte în acelaşi timp - etnograf şi folclorist. Cele două aspecte ale culturii
populare, cel material şi cel spiritual, formează la Odobescu unul singur, căci el se arată interesat de
reconstituirea unui mod de existenţă. Totodată, acest studiu ni se pare un exemplu concludent al
unei etape finale a cercetării arheologice. Piesele, odată strânse, alcătuiesc o imagine coerentă, ce
reconstituie un aspect al societăţii.
Totul este strâns în jurul unei case tradiţionale: „La charpante de la maison repase sur une
fondation en pierre, briques, pilotis ou tout simplement sur des troncs d'arbres couches
horizontalement; Ies murs sont en briques, bois ou torchis, blanchis a la chaux. Le toit, generalement
en chaume ou en bois, depasse Ies murailles des quatre cotes et laisse ainsi autour de la maison un
espace couvert qui forme une sorte de galerie ou terrasse. Le materiei dont on vient de parler varie
suivant Ies localites et Ies moyens du constructeur. Si I ' on monte Ies quatre ou cinq marches qui
conduissent ă. la terrasse (prispă) on entre de plein-pied dans la maison. La maison se compose la
plupart du temps, de trois pieces, dont deux servent d'habitation et la troisieme, plus petite, sur la
derriere, sert de garde-manger (celar)7 ".
Şi în jurul casei, Odobescu descrie, recreând întregul univers domestic al românului : hambarul,
coşarul, şoprul, grajdul, coteţul, fântâna. Senzaţia de viaţă este dată de veşmintele ţăranului care
colorează interiorul. Autorul urmăreşte să reprezinte cât mai eficient vârstele, variaţiile de port în
raport de. zone şi meserii. Semnificativ este faptul că el procedează la prezentarea prin comparaţie
cu portul neromânesc: „une femme bulgare des colonies des Bessarabie".
„En fait de costumes d' hommes on y voit: un mocan, ou vieux pâtre des Carpates, un plăieş, ou
chasseur des montagnes de Bacău, un cosaş, ou faucheur de la vallee d'Olto; un călugăr, ou moine
du couvent de Niamtzo; deux surugii, ou postillons, tels qu' on Ies trouve principalement dans Ies
environs d' Ardgeche et de Tergoviste; en fin un pescar, ou pecheur des bords du Danube. Les
mannequins des femmes representent une vieille (mătuşa) du district de Suciava; une fileuse de
• . •
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Romanatzi, une glaneuse de Vlaşca, une jeune fille de Campolung, portant un baq uet d ' eau
( donipă) sur sa tete; une jeune fille de Turno-Severin, en costume de mariee; une religieuse du
couvent de Passere8 . . . ".
Din această diversitate de costume, Odobescu încearcă să ajungă Ia un port standard, descriind
în continuare, piesă cu piesă, costumele populare feminin şi masculin. Totodată, din aceeaşi aplecare
spre comparaţie, el este preocupat de a contura o schiţă morfologică a costumului popular românesc,
stabilindu-i identitatea europeană: „II serait trop Iong de detailler ici chacun de ces costumes; nous
voulons seulement decrire, aussi succintement que possible, Ies caracteres generaux et tres varies
des vetements que porte Ie peuple roumain, et qui se rattachent, d'un cote, aux costumes des peuples .
d' origine latine habitant Ie midi de }'Europe (!talie et Espagne), de I' autre, aux vetements usites,
dans des pays plus septentrionaux, peuples par Ies Slaves, Ies Madgyares, et meme Ies Bretons. Par
certains points aussi, ii se rapprochent des costumes purement orientaux9 " .
Partea a treia a lucrării este dedicată „petrecerilor ţăranului" . Etnografia este dublată aici, de
folclor. Alături de descrierea instrumentelor muzicale tradiţionale, de descrierea dansurilor, a paşilor,
Odobescu emite o serie de păreri care depăşesc aspectul neutru, obiectiv al abordării etnografice.
Prima are un aspect teoretic privind transmiterea folclorului. Prezentând lăutarii, autorul insistă
asupra transmiterii restrictive a repertoriului, şi asupra caracterului oral . El recunoaşte o specializare
profesională realizată în urma transmiterii din generaţie în generaţie a repe1toriului sub imperiul
tradiţiei, a raportului reglator dintre colectivitate şi lăutari. A doua părere surprinde prin importanţa
acordată ideii că o serie de etnofacte pot fi considerate vestigii spirituale ale unui trecut apreciabil .
El dă drept exemplu dansul „Căluşarilor" . După ce-I descrie conştiincios, Odobescu conchide: „ La
danse des Căluşari a un caractere viril et heroique tres remarcable; Ies danseurs font avec leurs
bâtons des simulacres de combats et executent des sauts extraordinaires en poussant des cris de
convention. Le savant Samuel Klain, de Transylvanie, a cru voir dans cet usage populaire Ia
perssistance des fetes vernales, des pretres saliens a Rome, dont un college portait Ie noru de Salii
Collini (Colii Salii, Căluşari?) 1 "" .
Ideea este reluată atunci când prezintă cântecele bătrâneşti, marea descoperire a generaţiei
romantice: „Les cantice bătrâneşti sont des ballades ou petites poemes rappelant des faits heroiques
et se rattachent, soit aux anciens princes, boyardes on heros du pays, soit a cette classe de brigandes
patriotes, nommes „haiduci" qui, pareils aux outlaws d'Ecosse, ont combattu dans Ies bois et Ies
montagnes contre le joug des princes phanariotes, impose pendant le dernier siecle aux Principautes
Roumaines par Ia Turquie. Elles sont toujours composees en petits vers de sept pieds, rimant d'une
fa<;:on plus ou moins arbitraire, mais elle contiennent autant de charme poetique que Ies plus belle
ballades populaires des autres nations 1 1 ".
Nu întâmplător, Odobescu îi aminteşte pe Alecsandri şi At . M. Marienescu drept cei mai
reprezentativi culegători de folclor ai momentului. Să nu uităm însă, că aplicată de Alecsandri şi
perfecţionată de Marienescu, tehnica reconstrucţiei, care-i surâde atât lui Odobescu, este cheia de
boltă a activităţii de culegere a celor doi. Oricum, Odobescu subliniază caracterul epic eroic al baladelor
(rappelant des faits heroique) deosebindu-Ie de lirismul doinelor sau cântecelor de dor (chants d'amour
tres passionnes dont Ies paroles se chantent sur des melodies Iangoureuses) şi de caracterul ritual al
colindelor: „Les colinde ont surtout un caractere religieux ce sont des noels que Ies jeunes villageois,
reunis en bandes, chantent pendant Ies fetes de la Nativite, du jour de I' An et de Pâques, en allant
foliciter dans sa maison chacune des familles du village.( . . . ) Les refrains de ces chansons ont dans leur
langue et dans Ies images qu'ils reppellent, un caractere particulier d' arhaisme 1 2", punând oarecare
rigoare în clasificarea pe care o împrumută de la Alecsandri.
Prin ce ni se pare însă important studiul acesta de sfârşit de perioadă este faptul că accentuează
principalele idei ale teoriei folclorice odobesciene într-o sinteză nedeclarată:
1 . faptul folcloric este perceptibil şi semnificativ în raport cu „istoria", ţara şi datinile" ;
2 . el conţine vestigii ale trecutului, materiale şi spirituale, menite să clarifice istoria
neamului, de aceea, metoda de cercetare este tangentă cu cea a istoriei;
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3 . abordarea lui presupune, astfel, reconstituirea, comparaţia, fiind, în acest sens,
instrumentul cel mai eficient de analiză;
4 . reconstituirea antrenează o serie de domenii ocurente care evidenţiază un sincretism
ştiinţific al momentului în cadrul ştiinţelor sociale ce modelează comportamente
ştiinţifice individuale;
5. cultura populară este în acelaşi timp vie dar şi un şantier arheologic;
6. acest amestec de dinamism şi static concretizează o concepţie expoziţională a lui
Odobescu privind cultura populară ce-şi pune amprenta asupra studiilor lui de folclor;
7. aceste studii sunt rezultatul exclusiv al eruditului (la bibliomanie est ma nature meme),
cercetarea de teren fiind inexistentă;
8 . această realitate determină în aceeaşi măsură, intuiţii geniale şi greşeli monumentale,
un plus fericit de teoretizare şi o defectuoasă verificare a teoriilor, efortul de a întemeia
o metodă proprie şi comoditatea de a nu o aplica, într-un cuvânt, ratarea unei posibile
revoluţii ştiinţifice, ratarea momentului, căci peste douăzeci de ani, când Hasdeu îşi
pune amprenta sa enciclopedică asupra cercetării folclorului, este prea târziu,
„pământul se despărţise de ape".
***

În acest sens, opera lui Odobescu înseamnă cristalizarea unor paradigme, chiar dacă rudimentar
definite, şi mai ales, asigurarea unei coerenţe ştiinţifice mo ştenirii haotice paşoptiste ce se
concretizează în ideea de comunitate ştiinţifică.
El asigură deci baza raportării interne a generaţiilor viitoare, punând capăt unei etape şi pregătind
apariţia celei următoare.

2. lma2inea bibliotecii ca decupaj cultural

Comportamentul Ştiinţific odobescian poate fi conturat şi prin metode statistice, analizând
titlurile ce alcătuiau biblioteca personală a scriitorului.
Deşi arsă, din această bibliotecă ne-a rămas repertoarul, întocmit chiar de Odobescu, şi care ne
poate dezvălui, este adevărat că sec şi fără viaţă, dar nu mai puţin elocvent, orientarea culturală a
acestuia. Profilul aparatului critic utilizat sau imaginea bibliotecii ca decupaj cultural potenţează o
lectură a lecturii ce impune ca şi în cazul exegezelor, acele competenţe intertextuale prin care
scriitorul ni se înfăţişează într-o imagine cât mai reală.
O astfel de analiză adăugată celei privind receptarea folclorului în cultura românească de până
la Odobescu, intenţionează să pună în evidenţă felul în care cultura ştiinţifică occidentală poate
modela o moştenire ştiinţifică, determinând, sau mai bine zis, contribuind la crearea unui anumit
tip de comportament ştiinţific. Ce rămâne de demonstrat, pentru a nu ne îndepărta de scopul unei
astfel de lucrări, este în ce măsură acest comportament ştiinţific este sau nu modern, racordat la
tendinţele etnologiei timpului. Cu alte cuvinte, în ce măsură acest comportament i-ar permite lui
Odobescu gândirea domeniului în termeni radicali, chiar revoluţionari.
Să conturăm însă o imagine ceva mai clară a etnologiei la mijlocul veacului al XIX-iea.
Anii ' 60 ai acestui secol înseamnă apariţia neaşteptată a unor evenimente semnificative pentru
dezvoltarea etnologiei ca ştiinţă. În 1 859, Broca rosteşte celebra sa „Lecţie inaugurală" (Le�on
inaugurale) în faţa Societăţii de Antropologie din Paris, iar, în Germania, Lazarus şi Steinthal
înfiinţează revista Zeitschrift fur Volkerp�ycologie. În felul acesta, studierea ştiinţifică a omului,
conturată din ce în ce mai pregnant după Revoluţia franceză, începe să se diversifice creând premizele
apariţiei ştiinţelor sociale particulare.
De la mijlocul secolului, însă, discursul etnologic era marcat de trei mari tendinţe:
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1 . încercarea de a reconstitui trecutul uman şi naşterea preistoriei;
2 . abordarea antropologică şi raseologică;
3 . abordarea ştiinţifică a societăţilor „exotice" şi aprofundarea preocupărilor privind
definirea omului ca o fiinţă socială.
Se cuvine să precizăm că, în mare măsură, toate aceaste direcţii facilitează „lecturi le
aventuroase", ale fenomenelor care excită imaginaţia cercetătorilor şi care dau naştere unor discursuri
fanteziste, tendinţă ce o vom regăsi şi la Odobescu. Elocvente ni se par contribuţiile unor Buffon şi
Cuvier şi în general, a celor care vizează preistoria omenirii.
La începutul secolului, eru diţii erau împărţiţi între două concepţii geologi ce : teza
„neptunismului" (crearea suprafeţei pământului în urma acţiuni apei) şi teza „ vulcanismului" (crearea
suprafeţei uscate în urma activităţii vulcanice), care se opuneau „teoriei catastrofelor" (Buffon şi
Cuvier) . Aceştia considerau că diversele specii animale atestate de paleontologie, despărţite de
mari mişcări geologice, nu aveau practic nici o legătură între ele. Cuvier numeşte această teorie „a
creaţiei succesive" . Interesant este că în biblioteca lui Odobescu se găsesc atât operele lui Buffon,
cât şi cele ale lui Cuvier. Ele fuseseră achiziţionate într-un context în care mulţi cercetători încercau
să regăsească în adâncurile pământului urme ale antichităţii omului şi vestigiile primelor civilizaţii,
efort care permitea coexistenţa speculaţiilor teoretice şi cercetării documentelor.
Această simbioză între ceea ce am numit „lectura aventuroasă" a fenomenelor şi o alta obiectivă,
factologică, pozitivistă marchează, de fapt, comportamentul ştiinţific al acelor vremi.
Tot numele lui Cuvier îl putem întâlni şi legat de naşterea antropologiei fizice şi raseologiei, în
contextul dezbaterii privind unitatea sau pluralitatea omului ca specie (monogenism sau poligenism).
Se poate observa, încă de pe acum, o branşare a lui Odobescu la mediul ştiinţific european atât de
efervescent şi chiar o opţiune ştiinţifică destul de clară din partea lui, căci din aceste lucrări polemice,
biblioteca lui nu conţine decât lucrările unei singure părţi . Aceasta nu este o simplă întâmplare şi se
poate dovedi, în special, analizând receptarea de către Odobescu a celei de a treia direcţii, cea mai
apropiată de viitoarea definiţie.
În biblioteca lui există un număr apreciabil de lucrări despre societăţile exotice şi despre om
ca fiinţă socială. În tabelul anexat am extras titlurile care conturează orientarea clară a lui Odobescu,
o curiozitatea bine alimentată bibliografic privind omul şi societatea. Din analiza acestei apreciabile
liste, lectura odobesciană se orientează în două direcţii: cunoaşterea unor societăţi exotice: Japonia,
Siamul, Birmania, Indochina, prin intermediul relatărilor unor călători şi cunoaşterea unor teorii,
în jurul cărora se cristalizează deja domenii, discipline bine specializate cum ar fi: lingvistica (F.
Bopp, von Humboldt, Diez, Renan, Steinthal, Grimm), etnografia (A. Balbi, Niebuhr) şi mitologia
(Renan, Fr. Creuzer) .
Diversitatea lucrărilor şi, în acelaşi timp caracterul lor sistematic exclud orice întâmplare şi
accentuează intenţionalitatea. În plus, analiza lor scoate în evidenţă influenţele resimţite de Odobescu,
puterea lor modelatoare asupra concepţiei ştiinţifice a scriitorului român. O simplă privire statistică
demonstrează că din totalul de titluri al catalogului, 45 sunt lucrări ce se circumscriu problematicii
în discuţie. De asemenea, anii publicării lor, 1 830-1 860, subliniază faptul că ele datează dintr-o
perioadă anterioară redactării de către Odobescu a articolelor sale privind folclorul românesc, mai
mult chiar, dintr-o perioadă ce poate fi numită a formării intelecuale a acestuia.
Caracterul lor determinant se poate verifica prin aceea că multe din ideile susţinute în aceste
lucrări pot fi regăsite sub o formă sau alta, mai accentuat sau mai difuz, la Odobescu. Dar importanţa
lor rezidă, înainte de toate, apreciem noi, în capacitatea lor de a determina la Odobescu conturarea
unei metode ştiinţifice modeme. Astfel, un rol hotărâtor l-au jucat lucrările lingviştilor, lucrări ce
impuseseră o abordare metodologică relativ unitară: comparativismul istoric, prin care devenise posibilă
cristalizarea unui domeniu ştiinţific particular. În acest sens, Al. Graur şi Lucia Wald apreciază în
Scurtă istorie a lingvisticii că: „Lingvistica în înţelesul pe care i-l dăm astăzi, datează de la începutul
secolului al XIX-iea şi este stâns legată de crearea metodei comparativ-istorice. Aceasta a rămas până
astăzi principala metodă de cercetare lingvistică şi numai graţie ei lingvistica a devenit o ştiinţă 13 " .
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Apariţia acestei metode a fost posibilă, în special, datorită cunoaşterii limbii sanscrite, iar
primul lingvist care a aplicat-o constructiv, eficient a fost Franz Bopp. El încerca să demonstreze
înrudirile şi, totodată, originea comună a limbilor greacă, latină, persană şi germanice, analizând
sistemul de conjugare al acestor limbi raportat la sanscrită. Dincolo de particularităţile lingvistice
referitoare la independenţa aspectului sonor al cuvântului şi la legile schimbărilor fonetice, această
metodă impune o abordare evolutivă a fenomenului lingvistic; stabilirea unui izvor comun şi
posibilitatea reconstrucţiei limbii comune.
Toate aceste elemente pot fi întâlnite şi la Odobescu, mai ales că metoda lingvistică a fost un
real succces în epocă: „Desigur în primele timpuri ale lingvistici moderne, vrând nevrând toţi
indo-europeniştii au practicat reconstrucţia. De asemenea, romaniştii cuceriţi de succesele pe care
le repurtaseră specialiştii în limbile indo-europene, s-au apucat şi ei să reconstruiască latina (aşa
numită „vulgară"), care stă la baza limbilor romanice14 ".
Lucrările unor Fr. Diez, L. Beuloew, E. Egger, Fr. Eichoff, St. Clarien, prezente în biblioteca
lui Odobescu, demonstrează un real interes al scriitorului p entru această metodă şi chiar o nuanţată
şi sistematică abordare.
Esenţa acestei metode a reconstrucţiei lingvistice constă în găsirea formei celei mai vechi
dintr-o serie de limbi înrudite, căreia i se aplică legea schimbărilor fonetice. Eficienţa ei este
relativă, rezultatele fiind nu de puţine ori discutabile, însă atractivitatea ei este maximă. Această
obsesie a elementului primordial şi conştiinţa intimităţii unei întregi evoluţii spirituale a omenirii
subjugă, fără nici-o îndoială. Ea poate fi întâlnită şi la savantul român, care la fel ca şi Bopp,
emite şi el ipoteze fanteziste.
Ceea ce încercăm să subliniem este că Odobescu nu se racordează mecanic la o anumită tendinţă
ştiinţifică la modă în Europa, el nu mimează. Racordul lui este mal curând rezultatul unor achiziţii
ştiinţifice susţinute, care i-au modelat în timp un comportament ştiinţific bine definit, echivalent
celui european. Cu alte cuvinte, se poate vorbi de o concordanţă a imaginaţiei şi practicii ştiinţifice.
Şi nu în ultimă măsură, racordarea aceasta este produsă şi de evidenţi factori subiectivi, stimulaţi de
atractivitatea, generozitatea metodei în sine. Dovada o constituie punctele comune ale teoriei
odobesciene şi cele ale lui Humboldt, tangenţe facilitate de contextul mai larg al romantismului.
Opera lui Humboldt era încheiată, deja, (savantul german murise în 1 83 5), în momentul receptării
ei de către Odobescu. Ideile lui contribuiseră decisiv nu numai la formarea lingvisticii comparate,
ci mai ales la conturarea unui orizont epistemic de avangardă. Plecând de la premise kantiene,
Humboldt nuanţează discursul lingvistic, translându-l spre o fil izofie a limbajului. Părerile lui
acţionează acum conjugate cu forţa ideologică a părerilor lui J. Grimm şi Herder, capacitatea lor de
influenţă asupra savantului român crescând exponenţial.
Ideea unităţii şi varietăţii limbajului în timp şi în spaţiu, care stă la baza concepţiei humboldtiene,
poate fi regăsită la Odobescu sub forma unităţii şi varietăţii culturii populare. Varietatea culturii
populare, completând ideea de puritate, de naturaleţe, este de altfel, o constantă a discursului folcloric
romantic. Raportul tradiţie-inovaţie, bariera axiologică şi paradigmatică a tradiţiei în cazul culturii
populare, idei pe care le susţine Odobescu, amintesc de relaţia dintre limbă şi vorbire, definită de
Humboldt De asemenea, raportul variantă-invariantă, despre care aminteşte şi Odobescu şi care
necesită un grad sporit de abstractizare, de esenţializare, de depăşire a fenomenologicului poate fi
regăsit în teoria humboldtiană a „formei interne a limbii" (die innere Sprachform). Înţelesul pe care
i-l dă Humboldt este de formă care cuprinde „sensurile lexicale şi gramaticale, regulile de construcţie
şi îmbinare a elementelor15 , deci modele abstracte ce urmează să fie transpuse concret în învelişuri
sonore şi forme gramaticale ce formează a doua latură a limbii, „forma externă".
În folclor, manifestările concrete ale unor scheme abstracte (motivele) sunt variantele, creaţiile
propriu zise şi care sunt determinate de o mulţime de factori subiectivi şi obiectivi, care ţin atât de
individ, şi merg de la cultura acestuia până la starea sa socială şi · dispoziţia emotivă, cât şi de mediul
social. Aceste creaţii reflectă spiritul poporului respectiv, care este definit, după Humboldt nu numai prin
„ansamblu valorilor intelectuale şi spirituale, al gândirii şi simţirii 16 " ci şi prin raportul cu spiritul limbii.
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Încercând să stabilească norme, să definească trăsăturile domeniului folclorului, Odobescu nu
face altceva decât să sublinieze caracterul sistemic al acestuia, caracter de care deveniseră conştienţi
în urma efortului de stabilire a categoriilor folclorice, chiar Russo şi Alecsandri. Relaţia cu opera
lui von Humboldt nu poate fi ocolită căci „spre deosebire de lingviştii din vremea lui, Humboldt a
înţeles că limba nu este un conglomerat de elemente, ci un ansamblu organizat, pe care el îl denumeşte
uneori, cu un termen curent în epocă, organism alte ori sistem 1 7 " .
Demonstraţia noastră nu ar fi însă relevantă dacă nu l-am aminti şi p e Steinthal, a cărui lucrare
„Der Ursprung der Sprache in Zusammenhang mit den letzten Fragen a/Ies Wissens'', se află în
catalogul odobescian şi pare a fi fost destul de atent cercetată, dacă ţinem cont de adnotaţiile autorului .
Această realitate probează orientarea ştiinţifică fermă a lui Odobescu, capacitatea lui de disociere,
poziţia lui ştiinţifică, opţiunile lui în domeniu, căci dacă psihologismul lingvistic este prezent prin
Steinthal, cealaltă orientare a vremii, naturalismul lingvistic, nu este reprezentat absolut de loc.
Prezenţa lui Steinthal nu este un produs al hazadului, ci opţiunea lui Odobescu pentru descendenţa
ştiinţifică humboldtiană, căci Steinthal şi curentul psihologist în lingvistică apar, după cum se ştie,
sub influenţa ideilor lui Humboldt.
lată cum concretizează Al. Graur şi Lucia Wald contribuţia lingvistului german la dezvoltarea
acestei ştiinţe: ,,În acelaşi timp, lingvistul german a înţeles că un individ nu poate fi conceput decât
ca membru al unui colectiv, care îi imprimă anumite trăsături. Viaţa în comun în diverse colectivităţi
dă naştere unor trăsături psihice comune - factura psihică a poporului - care la Steinthal poartă
numele de «spiritul poporului» . Urmându-l pe Humboldt, Steinthal afirmă şi el că spiritul unui
popor se manifestă în moravuri, obiceiuri, tradiţii, dar se reflectă în chipul cel mai evident în limba
lui . De aceea, după părerea autorului, în cercetarea spiritului unui popor, limbii îi revine locul
principal, iar lingvistica ar fi cea mai bună introducere în psihologia etnică 1 8 " .
Păstrând proporţiile, aceste idei pot fi întâlnite şi la Odobescu în cele două studii de folclor, în
special, în analiza Mioriţei. Semnificativă ni se pare, însă, prezenţa în catalogul lui Odobescu a
altor două lucrări. A brege de Geographie a lui A. Balbi şi Roemische Geschichte a lui Niebuhr. Cei
doi sunt consideraţi întemeietorii etnologiei ca ştiinţă. Niebuhr îşi defineşte conceptul într-un curs
universitar ce stă la baza Istoriei romane, dar Balbi este cel care îl face celebru. Sensurile definiţiei
converg, mai curând, spre raseologie.
Prezenţa lor în biblioteca savantului român atrage atenţia asupra intenţiei lui Odobescu de a
concentra domeniul ştiinţific atât de vast, de a-l limita într-un mod original la un câmp epistemic pe
care el l-ar putea defini mult mai uşor. Fără îndoială, Odobescu era conştient de sincretismul exagerat
al ştiinţelor umaniste şi, mai ales, de existenţa lor aflată în pragul exploziei metodologice. Ceea ce
face el reprezintă tocmai un proces realist de diminuare a sincretismului ştiinţific şi implicit de
reducere a tensiunilor interioare ale domeniului şi, deci, de stopare a entropiei.
Acestor lucrări li se adaugă Symbolik und mythologie der A /ten Volker a lui Creuzer prin care
savantul german pune bazele „Ş colii simbolice" în mitologie şi care marchează începutul studierii,
cu adevărat ştiinţifice a mitologiei. Lectura catalogului bibliotecii odobesciene ca decupaj cultural
demonstrează solida cunoaştere de către Odobescu a mişcărilor de idei contemporane, orientarea
lui fermă şi spiritul critic pe care îl implică o astfel de orientare. Poziţia sa ştiinţifică apare ca
produsul unui sincretism, care trebuie înţeles, nu ca o oscilaţie sau în sensul unui amatorism, ci ca
o trăsătură general europeană a unui domeniu ştiinţific compozit, aflat într-un proces de disjuncţie,
de limitare a graniţelor, de concretizare a ştiinţelor particulare. Mai mult chiar, Odobescu încearcă
în contextul acestui sincretism, sau imperialism metodologic, să-şi găsescă un drum propriu în
sensul adaptării propriei personalităţi culturale la contextul general şi nu ca un efort radical de
revoluţionare a acestuia.
El este interesat în aceeaşi măsură de folclorul european în sensul herderian al cuvântului, ca
„voci ale popoarelor", şi culegerile de poezie populară prezente în catalog ( Chants et chansons
populaire de France, Le pays Basque . . . Romancerosy cancionems espanoles) o dovedesc pe deplin,
dar şi de lărgirea sensurilor acestui domeniu, completarea lui dintr-o perspectivă a ştiinţelor umaniste
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conexe. De aceea, credem noi, că sincretismul comportamentului ştiinţific odobescian este cel care
creează acea senzaţie a unei revoluţii ştiinţifice, care nu este, în fond, altceva decât o schimbare de
ton în urma discreditării unor pseudo-paradigme şi efortul de instalare a unora adevărate.

A FEW IDEAS CONCE RNING ODOBESCU'S SCIENTIFIC POSITION

The article is divided in two parts. ln the jirst part the author analyses a new
material. Odobescu 's mail with the county 's prefects with the view to Romania 's,
participation in the exhibition, in London in 1862. reaching the conclusion of
some "brilliant intuitions and impressive ·errors ", ( . .) the effort ofconceiving a
personal method.
The secondpart, taking info consideration the analyses ofthe books in the writer 's
library. deflnes the sincretism of Odobescu a scientific position.
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ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIAE
-

SAU DE LA MUZEU LA ARHIVA
Nicolae PANEA

Cuventele den bătrâni impuseseră la începutul deceniului al nouălea nu numai o nouă imagine
ui
Hasdeu, savant matur şi fecund, dar, mai ales, o nouă metodă de lucru, în care acribia se
l
a
îmbină miraculos cu fantezia. Nicăieri însă, nu se poate observa mai clar faptul Hasdeu „tratează
ştiinţa ca o ficţiune1 ", decât în Etymologicum Magnum Romaniae .
Acest dicţionar al „limbei istorice şi poporane a românilor" depăşeşte în concepţie tot ce s-a
scris până atunci, Hasdeu încercând prin intuiţie dar şi prin legile lingvistice să edifice un monu
ment nemeiîntâlnit. De fapt, în acest dicţionar subzistă trei dicţionare distincte: un exemplu stan
dard de lexicografie, unul etimologic, şi unul etnofolcloric.
Prezenţa etnografiei şi a literaturii populare în acest dicţionar se motivează pe de o parte prin
viziunea ştiinţifică globală a autorului, iar pe de altă parte prin ceea ce M. Eliade numea în studiul
introductiv al ediţiei sale din 1 93 7, dedicată lui Hasdeu, „metodă magică", atracţie a începuturilor
informe, a „întunericului larvar" al omenirii. Moştenirea romantică şi metoda reconstrucţiei lingvistice
sunt recuperate şi, susţin îmbinate o adevărată obsesie a refacerii unor imagini grandioase ale trecutului.
Încă din 1 870, Hasdeu declara explicit: „Cea mai sublimă sforţă este a citi explicit în trecut şi
în prezent prin puterea unei colorale imaginaţiuni, care bazându-se pe puţine fragmente reconstituie
deodată un întreg grandios2 ". Dovedindu-se un adept al lui Giambattista Vi co, Hasdeu consideră că
lingvistica trebuie să aibă ca obiect de studiu acea „encicloped �e instinctivă3 " ascunsă sub „învălişul
graiului" poporului: „Lingvistica, al căria material brut se află mai-mai întreg în cătune, în colibe,
în bordeie, nu în palaturi4 " dobândeşte în concepţia Hasdeu un rol privilegiat. Folclorul este văzut
ca o parte integrantă a acestei ştiinţe globale şi abordarea lui se face, practic, cu aceleaşi mijloace.
Dar dacă în lingvistică plonjarea în trecut şi obsesia începuturilor conturează metoda reconstrucţiei,
apli cată defectuos şi în folclor de generaţia post Alecsandri, această obsesie, în folclor nu poate fi
tradusă decât ca o formă de arheologie spirituală la Hasdeu, căci el nu urmăreşte să stabilească mai
mult sau mai puţin eficient posibile arhetipuri, ca At. M. Marinescu, ale unor variante, colaţionând
texte şi eliminând structuri. Hasdeu vede în folclor un amesctec de creaţie spirituală şi materială,
termenul fiind confundat cu cel modem de etnografie: „Prin «folclorn se înţeleg aici nu acele texturi
poporane, cari sunt nu mai puţin trebuincioase Gramaticei, fiind o preţioasă f'antână pentru Lingvistică
peste tot, ci se înţelege întregul trai prezinte şi trecut al unui popor, viaţa lui materială şi morală în
treaptata-i desfăşurare, cu toate ale ei multe şi mărunte5 ".
În indecizia sa terminologică, Hasdeu anticipează o teorie foarte modernă, cea a „gramaticii"
civi lizaţiei, a tradiţiei ca o gramatică (v. Fernand Braudel - Gramatica civilizaţiilor) a globalităţii .
La el această globalitate se numeşte etopsihologie, şi poate fi regăsită în dicţionar în succesiunea de
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datini şi credinţe, obiceiuri descrise ca formă de argumentare a unor etimologii: „A face etimologie
în sensul ştiinţific al cuvântului, lămurind prin metoda comparativă, întrucât e cu putinţă, nu numai
originea vorbelor române ca materie, ca formă, ca sens, ca propoziţiune, dar totodată sorgintea
credinţelor sau obicerurilor exprese prin acele vorbe6 ".
În sensul acesta, Hasdeu doreşte un dicţionar ce s-ar citi la „gura sobei", o poveste a limbii române.
***

Î n felul acesta, fiecare cuvânt pare a fi mai curând u n exponat d e muzeu, o potenţială ficţiune,
exponatul devenind centrul şi cauza unor relaţii în timp şi mentalităţi, iar ficţiunea, am numi-o
nucleară, ar funcţiona ca o succesiune de cuplaje, ca o reacţie în lanţ, ca o fisiune nucleară. Enorma
cantitate de energie pe care ar elibera-o exponatul-nucleu ar însemna practic o energie ficţională, o
potentare a imaginaţiei de a crea relaţii culturale.
Dicţionarul lui Hasdeu nu mai apare astfel ca o arhivă lexicografică precum vechile dicţionare
(Murray, Littre şi chiar Grimm pe care Hasdeu îl ia drept model), ci ca un muzeu, iar dorinţa
autorului este ca prin exponate să lumineze părţi din viaţa poporului şi fiecare „vizitator" să poată
„citi" privind un exponat sau să poată „privi" citind un cuvânt, o epocă întreagă, aşa cum se întâmplă
cu etimologia verbului „a scăpa" din latinescul ex-capo: „Cine oare n-ar pricepe şi mai bine naşterea
logică a lui scap din „excapo ies din manta, dacă ar avea dinainte-i chiar imaginea acelei mantale
care înfăşura pe drumeţul roman obosit ? Un dicţionar este dator după putinţă, a-şi împinge cercetările
până la acea margine extremă, căci ţinta lui, în starea actuală a ştiinţei este de a ne împărtăşi în
istoria fiecărui cuvânt geneza totală a unei asociaţi uni de idei7 " . Acest „muzeu", care întreţine o
stare de ficţiune continuă încununând şi propunând în acelaşi timp arheologia spirituală ca metodă
de abordare a exponatului, dar şi ca formă de acomodare, ne interesează doar în măsura dimensiunii
lui folclorice. Analiza noastră următoare va încerca să stabilească acele elemente concrete care ar
putea defini „metoda" arheologică heşdeieană pe decupaje lexicografice etnofolclorice. Acestea
sunt alună, apă, an-non, ales, achindie.
1 . Alun (ă). Atât copacul cât şi fructul acestuia au o faimă redutabilă în cadrul folclorului
nostru, ca, de altfel, şi în alte contexte mitologice europene, unite prin caracterul lor magic: „Dans
tous Ies textes insulaires le noisetier, le sorbier, et le coudrier, qui ne sont pas toujours bien distringues
Ies uns des autres dans la lexicografie, sont consideres comme des arbreş a caractere magique ( . . . )
la noisette est assez souvent un fruit de science8 ". Articolul din dicţionarul lui Hasdeu nu poate
evita această realitate şi, de fapt, deşi într-o formă oarecare haotică, el conturează un prim exemplu
de arheologie spirituală. Putem stabili chiar cele câteva etape ale fisiunii ficţionale haşdeiene.
În primul rând, autorul pleacă de la realitatea dialectală şi folclorică, stabilind contextele culturale
în care apare aluna: „infernal" (magic), eroic, erotic, medical". Cu această ocazie, autorul include
în articolul său şi o practică magică, care prin descriere, se încadrează în tipologia culesului magic
al plantelor esenţiale, cules ce se realizează ca un adevărat ritual: ,,În ziua de schimbarea la faţă se
duc femeile în pădure, se dezbracă în pieile goale şi caută alune, pe care le culeg făcând trei
închinăciuni lui Dumnezeu; aceste alune sunt bune pentru friguri 9 " . Făcând puţină ordine, putem
observa că atât caracterul „infernal" cât şi cel „medical"se subordonează acelei accepţiuni a alunei
ca „fruct de cunoaştere". La acest nivel se creează premisele saltului diacronic, ce urmăreşte, în
final, stabilirae etimologiei corecte.
A doua etapă urmăreşte stabilirea unor corespondenţe semantice în arie europeană şi, în special,
romanică la nivelul dominantei erotice: ,,Elementul erotic al alunei ne întâmpină şi la alte popoare.
Francezul zice că: „Lorsque l'annee est fertile en noisettes, ii y a beaucoup de naissances illegitimes 10".
La germani a merge la alune şi a face curte este totuna: „in die Haseln gehen". La vechii romani, însă,
dragoastea era într-o legătură mai strânsă cu nuca: „ . . . tibi ducitur uxor, sparge, marite, nuces11 . . . ".
Un alt strat de mentalitate este cel creştin, Hasdeu urmărind felul în care această ideologie
modelează concepţia populară. Şi aici, aluna are o „accepţiune diabolică" : „Prin accepţiunea sa
=
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diabolică aluna fiind în antagonism cu Sîntul Ilie, tradiţionalul vrăşmaş al dracului, românii din ţara
Făgăraşului, poate şi de pe aiuri, cred că: dacă durduie în ziua de Sînt-Ilie, în acel an se ghermănoşează
toate alunele. (Corn. Copăcel şi Ohaba) 12".
Ultimul nivel este cel al genezei lingvistice. Hasdeu analizează cele mai vechi documente lexicale
ale ariei romanice pentru a stabili etimonul corect, „prototipul". Atestări lexicologice, dialectale îi
servesc savantului român construirii „poveştii" cuvântului alună: „Este peste putinţă" a deriva pe
alună din latinul avellana, de unde s-ar fi născut cel mult la noi «aulînă» sau «olină» „ ( „ .) Latinul
vulgar alona, sau mai bine allona, cu li, fără care nu s-ar explica «l» în românul alună, şi cu «o» scurt,
să fi fost oare paralel sau nu cu clasicul avellana, aceasta-i o cestiune secundară; ceea ce ne preocupă
aici este numai că un asemenea prototip a trebuit să existe, deoarece fără el nu se explică alună faţă cu
francezul alogne 13". De cele mai multe ori rezultatul stă sub semnul lui „a trebuit să existe", _fiind o
ficţiune alimentată de un susţinut efort arheologic. În unele cazuri, cum ar fi de exemplu explicarea
substantivului «ales», acest efort arheologic este minim, iar paralela evidentă. Demersul este acelaşi,
dar mult mai simplificat datorită realizării anterioare a unei reconstrucţii de către S . Mangiuca. Exemplul
ni se pare concludent pentru ilustarea tipului de gândire arheologică a lui Hasdeu. Acest articol
lexicografic este în fond, o succesiune de citate din At. M. Marienescu şi S . Mangiuca.
Nu putem să continuăm fără a nu observa un anumit consens ştiinţific; cei doi folclorişti fiind
adepţi recunoscuţi ai metodei reconstrucţiei . Astfel, redactarea acestui articol nu a presupus din
partea lui Hasdeu decât efortul unei lecturi critice, verificării descoperirilor arheologice definitive
şi ale ipotezelor, cu alte cuvinte, confirmarea rezultatelor săpăturilor, confruntarea ipotezelor celor
trei cercetători care, se dovedeşte a coincide.
Acest fapt se poate decripta şi din stilul redactării. Hasdeu urmăreşte tiparul obişnuit, descriind
obiceiul, stabilind deci nivelul contemporan, manifest al acestuia, ca de aici să se producă saltul în
diacronie. Acesta nu se mai face nici pe etape, nici în urma verificării ipotezelor autorului, ci prin
citate, manieră de lucru ce subînţelege acordul autorului şi conştiinţa evidenţei argumentului: „22
aprilie, joi, Alesul lui Sîn-George. Pre ziua aceasta cad şi următoarele sărbători, <latine şi credinţe:
1 . Suflarea bucinului pentru curăţirea locuinţelor, staulilor şi a aerului = latinescul
„ tubilustrium";
2 Curăţirea vitelor, oilor şi a păcurarilor prin foc şi apă=latinescul „lustratio per ignem
et aquam 1�". În cazul articolului apă=dans popular, întâlnim aceeaşi simplitate şi
eficienţă a argumentaţiei, dar, mai ales, conturarea şi mai clară a demersului arheologic.
De data aceasta însă, Hasdeu însuşi este cel care realizează saltul diacronic şi paralele culturală.
După obişnuitul început descriptiv, Hasdeu stabileşte nivelul genetic al obiceiului. El descoperă
la romani un context nupţial similar celui românesc. În faţa acestuia el emite supoziţii, ajutându-se
de elemente rituale colaterale înclinând să accepte existenţa unui astfel de dans şi la romani: „Din
punct de vedere compoziţional, dar şi stilistic este momentul să remarcăm o constantă: extraordinara
capacitate a lui Hasdeu de suda ipotezele, de a le articula coerent. „Rolul apei la nuntă, aducerea ei
de la izvor de către cineva privit ca norocos şi apoi spălarea cu ea a picioarelor, cele două trăsături
foarte caracteristice, făceau parte din ritul nupţial la vechii romani «aqua petita de puro fonte per
puerum felicissimum vei puellam quae interest nuptiis, de qua soleband nubentibus pedes lavari».
Fosta-i la dânşii şi danţul apa? Nu se ştie. În orice caz, e interesant că-l joacă mireasa şi nuna-mare,
pe când nunul mare şi mirele stau afară; căci după antica credinţă italică, înregistrată de către
Varrone15, apa la nuntă reprezintă anume elementul femeiesc: «aqua femina» 1 "".
Articolul dedicat substantivului achindie propune o ficţiune istorică ce demonstrează că această
obsesie a începuturilor la Hasdeu nu înseamnă obligatoriu nici un antilatinism, deşi contrazicerea
lui Cihac şi a lui Laurian şi Maxim este o prezenţă permanentă în dicţionar, nici un dacism, deşi
Hasdeu este recunoscut ca un susţinător al importanţei substratului (prefaţa la cel de a-l treilea
volum al dicţionarului purtând chiar un astfel de titlu: Strat şi substrat!). „Săpăturile" lui se pot opri
şi la nivelul unui adstrat, ceea ilustrează cum rigoarea şi spiritul critic stau întotdeauna alături de
imaginaţie, temperând-o, corectându-i excesele. De aceea am şi optat taxinomie pentru arheologie
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şi nu ficţiune, căci Hasdeu foloseşte o metodă, pe care am numit-o arheologie spirituală, care întreţine
lectorului o stare de ficţiune dar nu creează textual universuri ficţionale, aşa cum pare a sugera Paul
Cornea atunci când afirmă că Hasdeu tratează ştiinţa ca pe o ficţiune. Între metodă şi rezultat există
totuşi o diferenţă.
Acesta este şi motivul pentru care am ales drept exemplu substantivul chindie. Şi aici, Hasdeu
începe prjn a prezenta accepţiunile populare ale noţiunii : „Poporul împărţeşte ziua ca şi ciobanii:
de-a prânzul cel mic, de-a prânzu cel mare, de-amează, de-achindie17".
După acest nivel discriptiv, autorul introduce acel nivel ipotetic menit a clarifica etimonul
corect şi plonjarea în istorie: „Cuvântul este atât de răspăndit în România şi atât de poporan, încât
răposaţii Laurian şi Maxim îi căutăm o provenienţă latină. Deşi turceşte «ikindi>:- însemnează ,,le
temps entre le midi et le coucher du soleil 18", totuşi este anevoie a crede că română vor fi luat
această vorbă de la turcii propriu-zişi, ci mai curând din dialectul turcesc al cumanilor, adecă încă
din secolii XII-XIV-lea, ceea ce ne-ar explica adânca-i înrădăcinare în graiul ţăranilor şi al ciobanilor.
În adevăr, al cumani, aceeaşi parte a zilei se chema: «echindii» şi «echinda» 19".
Articolul referitor la anul-nou pare a se încadra, la prima vedere, în aceeaşi schemă. De data
aceasta, însă Hasdeu realizează un pur articol etnografic, scopul său fiind adunarea diversităţii de
credinţe circumscrise acestei perioade. În consecinţă el sintetizează tot efortul „arheologic" într-o
frază sugestivă, corectă din punct de vedere ştiinţific, dar privită comparativ cu ceea ce ne obişnuisem
insuficientă, prin lipsa de precizie, sau mai bine spus, de amănunte: „Toate obiceiele poporane de la
anul nou, unele moştenite din Roma, sau proprii românilor, altele împrumutate mai târziu de pe la
vecini sau comune mai multor popoare, decurg din această dublă năzuinţă: îndreptarea soartei pe
viitor şi gonirea relelor trecutuluF0" pe care o susţine prin relatarea credinţelor populare româneşti.
Citit mai atent, articolul are o logică subterană care subliniează, într-o ultimă măsură, tocmai
efortul arheologic. Ţinând cont de bogăţia de datini din această perioadă, analiza fiecăreia, în maniera
tradiţională ar fi dus la ocuparea unui spaţiu imens în economia lucrării şi la pierderea unui timp foarte
preţios, ori tocmai timpul este duşmanul cel mai redutabil al lui Hasdeu, care îşi vede colegii
academicieni reproşându-i de fiecare dată ritmul destul de lent al apariţiei volumelor de dicţionar.
Gestul lui Hasdeu nu poate fi interpretat decât ca un exemplu al puterii raţiunii de a tempera imaginaţia.
Pe de altă parte, prin bogăţia şi, mai ales, diversitatea credinţelor şi datinilor enumerate, deci
prin polimorfismul prezent, Hasdeu atrage atenţia asupra dificultăţii şi complexităţii actului
arheologic, complexitate ce nu-şi găseşte locul într-un dicţionar de „citit la gura sobei".
De data aceasta, gestul său nu traduce decât conştiinţa propriei valori şi respectul pentru munca sa.
Analizând cele câteva articole lexicografice ale. dicţionarului etmologic ni s-a relevat un Hasdeu
obsedat de globalitate şi de începuturi, un titan ce se ambiţionează să rescrie istoria umanităţii, un
titan ce nu se înspăimântă în faţa absenţelor unor date, informaţii, fapte. Prin ipoteze el caută ca un
jucător de puzzle să refacă ansamblul. Curajul lui, titanismul încercării pulsează în text şi, împreună
cu metoda scotociuni prin culturi şi epoci, numită de noi arheologie spirituală, emană un farmec, o
forţă vrăjită care-l face pe cititor să participe, în măsura propriilor cunoştiinţe, la această plonj are în
trecut, întreţinând o stare permenentă de ficţiune.

ETYMOLOGICU M MAGNUM ROMANIAE

The analysis of Hasdeu 's dictionary, etymologicum Magnum Romaniae and,
especially, of those ethnographical and folk/ore apsects, reveals to the author
the scientist 's rigorousness and intuition concerning the modern understanding
ofsomefacts oftraditional cu/ture. The scientific method used by "Hasdeu in his
approach is de.fined as spiritual archaeology ".
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IPOTEZE PRIVIND SECUENTIALITATEA ACTULUI FUNERAR
- CLISEE ALE RITUALULUI FUNERAR LA SALCIA
9

9

Mih ai FIFOR

Separarea, ca secvenţă rituală a ceremonialului de înmormântare se împlineşte, practic, o dată
cu părăsirea casei de către cel decedat şi înhumarea sa propriu-zisă.
Acest moment este poate punctul de maxim al dramatismului ritualului de înmormântare. Faptul
că cel decedat părăseşte casa pentru totdeauna provoacă o adevărată istorie în rândul familiei.
În spaţiul românesc tradiţia impune ca cel decedat să rămână în casă timp de trei zile. Motivele
sunt diverse, dar se pare că cel mai temeinic este acela legat de posibilitatea ca cel decedat să nu fi
suferit decât o moarte aparentă, şi deci să existe şansa ca el să revină la viaţă, fapt ce trebuie cu
atenţie urmărit. Totodată, legile statului prevăd ca certificatul medico-legal de constatare a decesului
să fie eliberat numai la 24 de ore de la constatarea decesului din aceleaşi cauze menţionate mai sus.
Nu în ultimul rând, pregătirile necesare înmormântării sunt variate şi este nevoie de timp pentru a
rândui toate cele necesare de aşa natură ca prescripţiile impuse de tradiţia ritualului să fie întru totul
respectate. Durata staţionării în casă a celui decedat se poate prelungi şi în funcţie de ziua în care va
avea loc înmormântarea. Credinţele comunităţii tradiţionale potrivit cărora „nu e bine să îngropi
vinerea şi lunea" sunt deosebit de puternice cu atât mai mult cu cât motivaţia lor este, la rândul ei,
deosebită. „Când ziua înmormântării ar avea să cadă lunea ( . . . ) se lasă totdeauna pe a patra zi, adică
pe marţi, sub cuvânt că lunea, fiind capul săptămânii e ra de moarte pentru cei ce rămân în viaţă" 1 .
De această interdicţie rituală se leagă uneori şi fenomenul „pierderii norocului casei". Dar mai
ales, spaima ca mortul „să nu tragă după el" şi un alt membru al familiei este motivul principal al
credinţei. Această idee că sufletul nu călătoreşte singur şi că are mereu tendinţa de a mai lua pe
cineva cu el nu este specifică numai românilor. De pildă, în California Centrală, la populaţia indiană
aşumavi, această credinţă este deosebit de clară şi de sine marcată ritual. Iată ce relata unul dintre
membrii tribului:
„Aşa fac sufletele, nu le place să călătorească singure, ci le place să fie în societate. De aceea
atrag cu ele sufletul vreunui prieten"2. Pierderea sufletului este, se pare, o idee întâlnită la toate
civilizaţiile arhaice şi probabil tot din substratul mitologic al poporului nostru s-a transmis şi această
credinţă. Ea se poate regăsi şi în Siberia, unde este mult mai variată şi mai evoluată.
În zona cercetată, în dimineaţa celei de-a treia zi, respectiv în ziua stabilită pentru înmormântare,
se dă de ştire întregului sat printr-un semnal ritual. Mai exact, gornistul satului este cel care va
marca ritual această zi, cântând încă din zorii zilei. Este practic singura zi când acest gornist,
specializat, de altminteri, va cânta pentru cel decedat: „La noi gornistu nu cântă decât în ziua când
ii înmormântează. Atunci vine de noapte şi cântă până la ziuă". Această melodie rituală, interpretată
în zori, este de fapt Cântecul zorilor, variantă instrumentală.
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Comunitatea din Salcia nu-l mai cunoaşte sub această denumire, dar funcţionalitatea sa este evidentă.
Specializarea gornistului este destul de transparentă. El preia practic, funcţia „zioritoarelor'·
din nordul Gorjului, fără a fi însă conştient de acest lucru. Uneori, în Salcia, mai participă la cer
emonial şi ,,lăutarii" dintr-un sat învecinat, din Leordoasa. Şi aceştia sunt specializaţi în cântări
funebre. Arhaismul acestui tip de zori este evident. În sprijinul unei atare informaţii invocăm faptul
că practica respectivă se concretizează pretutindeni în aria mediteraneană. La romani, de pildă,
„catafalcul era precedat la dreapta de patru persoane cu fluiere (tibicines) şi de trompetist (tubicen)
şi de soi suflători în corn (cornicines)" 3. Acelaşi tip de muzicanţi, sunt atestaţi şi la etrusci .
În România, în alte zone ale ţării, sunt întâlniţi chiar sub denumirea de „bucinători şi fluierari" .
Deosebită este socializarea actului funerar. Ca şi la celelalte secvenţe rituale, în ziua
înmormântării, la casa celui decedat, se adună majoritatea sătenilor. Informaţia că „tot satul venea
la înmormântare" nu este întâmplătoare. Socializarea secvenţei are mai multe surse de generare,
unele dintre ele deja prezentate în subcapitolele precedente.
Încă de dimineaţă, de foarte devreme, lumea începe să se adune. Fiecare vine cu flori şi cu lumânări .
Lumânările se aprind şi se dau de pomană peste sicriul celui decedat, ele fiind preluate de o
rudă a celui decedat şi aprinse simbolic la capul său.
De consemnat că lumânările şi florile sunt date de pomană atât pentru cel decedat cât şi pentru
morţii celui care dă de pomană. Caracterul de mesager al celui mort iese astfel din nou în evidenţă
subliniind şi latura puternic socializantă a ritualului. Ultima zi este practic cea mai agitată. Tot mai
multă lume se adună, aducând flori şi lumânări . Unele femei, odată cu oferirea ofrandelor, bocesc.
Şi bocirea se face tot pentru cel mort în familia femeii care boceşte.
Salcia, ca de altminteri întregul teritoriul românesc, cunoaşte secvenţa moarte-nuntă, scenariu
ritual pentru înmormântarea tinerilor „nelumiţi". Aşa cum se ştie, metafora moarte-nuntă are la
bază faptul că „- viaţa omenească trebuie să se consume complet, pentru a-şi istovi posibilităţile de
creaţie sau manifestare, dacă e brusc întreruptă printr-o moarte evidentă, ea încearcă să se
prelungească sub o altă formă: plantă, fruct, floare"4.
Neîndeplinirea în bune condiţii a ritualului funerar, cu atât mai mult în cazul celor care nu
şi-au încheiat corespunzător existenţa (adică nu au traversat toate etapele de trecere ale unui ciclu
existenţial), poate duce la o proastă integrare a sufletului celui mort în „cea lume", sau uneori la
„suspendarea" acestuia într-o stare intermediară, definită în tradiţie prin sintagma „nu are linişte" .
Lipsa liniştii cuprinsă în sintagma mai sus menţionată, este deosebit de periculoasă prin ce poate ea
genera, în primul rând pentru familie şi apoi, prin amplificare, pentru întreaga comunitate Sunt
cunoscute legendele despre casele bântuite, unde acest verb „a bântui" cuprinde în sine tocmai
această senzaţie de nelinişte, de agitaţie. Pentru evitarea unor asemenea situaţii se impune realizarea
temeinică a fiecărei secvenţe rituale.
Moartea-nuntă este un fenomen studiat şi semnalat de mulţi cercetători, români şi străini, ai
ritualului funerar. Semnalată în folcloristica românească pentru prima oară de Constantin Brăiloiu,
metaforei moarte-nuntă, Mihai Pop îi va acorda o atenţie deosebită.
Dintre cercetătorii străini care au cercetat zonele etno-folclorice româneşti şi mai ales această
problematică, se remarcă profesoara californiană de antropologie, Gail Kligman5 . Ea consideră, în
analizarea metaforei morţii-nuntă în termeni jakobsonieni că aceasta se realizează în aşa măsură
încât se dezvoltă printr-o opoziţie cu realizarea metonimică a procesului funerar în sine.
Totodată, analizând în paralel cele două ritualuri, moartea şi nunta, cercetătoarea americană
realizează echivalenţa semantică, dublu secvenţială, în sensul că fiecărei secvenţe din ritualul de
nuntă îi corespunde o secvenţă identică din punct de vedere semantic la nivelul celuilalt ritual.
Iată reprezentarea schematică a acestor echivalente:
„Nunta
1 . Costumarea miresei.
2 . Formulele de iertăciune adresate familiei.
3 . Procesiunea spre biserică.
-
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4. Daruri.
5 . Masa mare.
6. Urări rituale.
Înmormântare
Îmbrăcarea mortului.
Formulele de iertăciune adresate celor vii .
Procesiunea spre biserică şi cimitir.
Pomeni.
Masa comemorativă.
Cântece rituale"6.
Dispunerea acestor secvenţe rituale sub această formă clarifică similitudinea secvenţială.
Salcia cunoaşte acest tip specializat de ritual. Astfel, dacă mortul „nelumit" este flăcău, „îl îmbracă
ginere şi-i pune floare de ginere", iar dacă este fată mare „se face mireasă". Se pare că în Salcia a
existat şi obiceiul ca fetei să i se facă coroniţă, ast� el fiind cu desăvârşire pierdut. Deci pe lângă
îmbrăcarea simbolică ca mire sau mireasă, că el este purtat spre cimitir de cei din aceeaşi categorie de
vârstă, „nelumiţi" şi ei; alt element de ritualizare în cazul morţii-nuntă nu este semnalat în zonă.
Aşa cum arătasem, în zorii celei de-a treia zile, gornistul dă semnalul, marcând ritual momentul
funeraliilor. Înmormântarea efectivă nu va avea loc decât la amiază. Şi aici existau, se pare, anumite
credinţe legate de simbolistica funerară a soarelui, astăzi însă opacizate. Totuşi faptul că şi Salcia
cunoştea credinţa cum că „nici un român nu se îngroapă dimineaţa din cauză că neamurile vor a-i
exP,edia sufletul (celui mort n. n.) către ţinta sa dimpreună cu mergerea spre odihnă a soarelui"7. Se
accentuează deci rolul psihopomp al soarelui. El va călăuzi sufletul către lumea neagră cu care se
crede că face zilnic legătura. Pe de altă parte, fixarea orei înhumării derivă şi dintr-un motiv de
ordin practic, disponibilitatea preotului.
Până la ora amiezii, lumea continuă să se adune şi este momentul ca cei apropiaţi să-şi ia rămas
bun. Acum, cei care au fost în conflict cu defunctul încearcă să obţină o împăcare rituală cu acesta,
spre liniştea amândurora. Aşa cum se poate observa, toate actele celor vii au ca element central
credinţa că sufletul decedatului se află încă acolo, şi deci, toate cele înfăptuite de ei se răsfrâng
asupra acestuia în mod direct.
Odată cu sosirea preotului, bocetele încetează. Acesta slujeşte la capul mortului aşa-zisa
sfeştanie. Slujba nu este diferită în funcţie de vârsta ori sexul decedatului. Singurul element care
poate modifica într-un anume fel acţiunea preotului este, se pare, elementul material.
„Dacă plăteşte mai mult (familia n.n.), se îmbracă preotul în odăjdiile ălea. Aşa merge numa
cu patrafiru. Dacă plăteşte mai mult ia odăjdiile scumpe din biserică. Şi citeşte şi mai mult"8 .
Acest gen d e informaţie ne ajută să n e formăm o i magine cât mai clară despre relaţiile
socio-economice ce se conturează în jurul ceremonialului funerar. Revenind la ritualul, în sine, să
arătăm că odată încheiată sfeştania şi cei ai casei şi-au luat rămas bun, sărutând ritual pe cel mort;
sicriul este ridicat. Din acest moment, urmează o serie de secvenţe rituale deosebite, marcate mai
ales de grija ca totul să fie îndeplinit corespunzător, pentru ca cei ai casei să nu aibă de suferit.
S ecvenţa scoaterii sicriului din casă pare să concentreze acţiunea formelor malefice .
D e asemenea, contactul cu sicriul ş i cu decedatul pot avea influenţe nefaste pentru cei care au
această misiune, dacă nu se respectă cu stricteţe regulile ritualului . Una dintre primele interdicţii se
referă la persoanele care vor ridica sicriul . „Sicriul îl scot ai din neam, rude mai departe, veri,
nepoţi. Ai din casă nu e bine"9 .
Interesantă această interdicţie. Se pare că puterea sicriului, contactul în sine cu mortul, este
încărcat de elemente negative deosebite. Dacă cel decedat a fost căsătorit, cei care vor duce sicriul
trebuie să fie la rândul lor căsătoriţi, pentru că pe cei necăsătoriţi moartea i-ar putea revendica
pentru sine. Această reprezentare a morţii, percepută ca prezenţă fizică, nevăzută însă, în momentul
înmormântării nu este ceva nou. Ea este întâlnită în toate mitologiile. Se crede că ea pătrunde în
casă, o dată cu decesul. Personificarea morţii a cunoscut diferite chipuri în funcţie de mitologii.
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Ea a fost fie întruchipată de un zeu chtonian fie reprezentată ca personaj înveşmântat în negru şi
echipat cu o coasă.
De aceea, problema esenţială rămâne aceea de a o îndepărta îri condiţii cât mai bune. Există
astfel două credinţe privind elementul nefast ce poate cauza moartea celor rămaşi : fie că cel decedat
îi poate lua cu ei, fie că moartea este cea care va interveni, dacă nu este scoasă corespunzător din
casa celui decedat, şi implicit, din sat. Oricum, finalitatea este aceeaşi : provocarea unor nenorociri
greu de remediat.
Revenind, trebuie să spunem că excepţie fac înmormântările tinerilor „nelumiţi", care sunt
ridicaţi întotdeauna de tineri ce au fost apropiaţi de ei în timpul vieţii. În unele zone acest lucru se
încadrează în cadrul secvenţei moarte-nuntă, dar datorită faptului că Salcia nu cunoaşte, aşa cum
am precizat, atât de bine acest fenomen, tinerii participă fără a conştientiza faptul că participă în
vreun scenariu ritual. În Salcia, dacă tânărul este „nelumit", va fi ridicat de băieţi, indiferent de
sexul defunctului.
Sunt menţionate mai multe grupuri de tineri, care-şi vor transmite sicriul de mai multe ori de-a
lungul drumului spre cimitir. În sat nu este cunoscut obiceiul ca fetele să poarte sicriul dacă cea
decedată este fată mare. Acest obicei se· pare că nu a fost practicat decât în Banat şi nu este menţionat
decât de Simion Fl. Marian. Teodor Burada îl mai menţionează ca existent în ţinutul Năsădului,
unde se găsesc indicii că ar fi existat o delimitare strictă între organizaţiile de băieţi şi cele de fete,
acest lucru fiind reliefat de informaţia sa „fetele cele mari se duc la groapă pe năsalii purtate numai
de fete mari, iar flăcăii numai de flăcăi" 10• Această structurare a satului este mult mai arhaică, iar în
zona cercetată de noi nu s-a conservat. Oricum, se poate spune că, la scara întregului teritoriu
românesc, cei care duceau sicriul sunt fie flăcăi, fie bărbaţi tineri căsătoriţi.
Sicriul se scoate din casă cu partea dinspre picioare înainte. Această orientare are o semnificaţie
rituală. Moartea este considerară unisens iar cel decedat trebuie să fie orientat corect, pentru călătoria
spre lumea neagră. Aceasta este prima orientare efectivă a celui decedat, după orientarea iniţiatică
realizată prin intermediul cântecului ritual funerar. El trebuie poziţionat spre direcţia călătoriei,
astfel încât să nu mai poată reveni vreodată. Momentul ieşirii din casă este caracterizat prin atingerea
paroxismului durerii celor ai casei: „Când se scoate pe uşă, se ţipă tare" 1 1 , familia intuind că acţiunea
este ireversibilă. Se poate vorbi despre o secvenţă de „isterie" generală. Decedatul este rugat, prin
intermediul bocetelor, care ating o tonalitate foarte ridicată, să nu părăsească casa, să se ridice şi să
revină. În acelaşi timp, însă, se iau toate măsurile pentru a preveni eventuala întoarcere a mortului
şi pentru evitarea pierderii norocului casei . Influenţa nefastă a persoanei decedate asupra casei
poate fi cumplită. Obligativitatea îndeplinirii tuturor actelor legate de cel mort, adică toate „ale
mortului", asigură protecţia întregii comunităţi.
Dar dincolo de această menire, înfăptuirea ritualului vizează şi casa pe care sufletul mortului
tocmai a părăsit-o, iar în acest caz, nu mai este vorba doar de protecţie ci şi de asigurarea păstrării
norocului casei respective. Practici cum ar fi : situarea lumânărilor la colţurile casei sau la streşinile
acesteia, pentru ca mortul să nu plece cu norocul casei, ne demonstrează că şi azi comunitatea
sătească este foarte grijulie în această situaţie.
Maj oritatea informaţiilor din Salcia au confirmat existenţa şi circulaţia sintagmei „norocul
casei". Acesta poate fi într-adevăr periclitat de o anumită fisură în lanţul ritual. Pierderea norocului
casei pricinuită de cel mort se poate observa cu uşurinţă. „Se zice că: „Uite, de când a murit cutare,
eu n-am mai dat înainte. Că a plecat cu norocu" 12. Noţiunea de „noroc al casei" ţine de o mai veche
tradiţie legată de ritualurile de construcţie. Atât alegerea unui loc favorabil pentru a construi o casă,
cât şi buna îndeplinire a tuturor secvenţelor rituale legate de construcţie, duceau la ridicarea unei
case aşa-zis „curate", deci virtual „norocoasă". Norocul casei era uneori asigurat de existenţa unor
animale cu· virtuţi faste pentru casa respectivă, cel mai frecvent întâlnit în tradiţia satului fiind
şarpele. Ţăranul român vede în şarpele casei „un adevărat noroc, spiritus familiaris, se protejează
fiind convins că aduce noroc"13• Uciderea şarpelui casei va aduce mari nenorociri printre care şi
pierderea „norocului casei".
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Revenind la practicile funerare legate de „norocul casei", să arătăm că pierderea acestuia se
poate evita. În acest scop, prin mâna decedatului se trec seminţe, înainte de a fi scos din casă.
Interesantă această practică neregăsită în altă arie etnografică. Probabil că ea este generată de
simbolistica seminţei, văzută ca element generator de energie pozitivă, simbolistică ocultată astăzi
în mentalitatea ţăranului din Salcia. Mortul este, în toate mitologiile lumii, prezentat ca avid de
energie vitală. „Norocul casei" este un element încărcat energetic pozitiv. La fel şi seminţele. De
aici, probabil, practica mai sus menţionată.
Ajunşi în dreptul pragului casei, cei care poartă sicriul şi cei ai casei, desfăşoară o altă secvenţă
rituală. Persoanele aflate dincolo de prag, pe prispă, trag sicriul spre ei, în vreme ce ai casei, aflaţi
încă în casă, trag în sens invers. Acţiunea se face de trei ori şi a fost semnalată pretutindeni în ţară.
În unele locuri în Banat, de pildă, familia, punând mâna dreaptă pe sicriu îşi zic în sine: „te tragem
noi pre tine tată, mamă, frate, soră, dar să nu ne tragi şi tu pre noi !" 1 4 .
Faptul că această secvenţă se desfăşoară în pragul casei, ne îndeamnă să ne oprim asupra
simbolisticii pragului, de altminteri remarcabilă.
„Pragul este graniţa sacrului care ia parte la transcendenţa sufletului" 15. Iată de ce trecerea
pragului are o semnificaţie ezoterică, necesitând o anume puritate a ·sufletului.
Pragul este unul dintre locurile sacre ale casei. În unele zone, atingerea pragului este de fapt un
contact direct cu sacrul.
„Mai nainte însă de a trece cu mortul peste pragul tindei este datină, de a lovi cătinel cu sicriul,
de trei ori, de pragul uşii de la tindă" 1 6 .
Semnificaţia sacră a pragului este evidentă. Pragul are un rol deosebit şi în celelalte ritualuri de
trecere. În cadrul ceremonialului de naştere, în cazul în care copilul era bolnăvicios, pentru ca să
trăiască, era dat, vândut peste prag. La nuntă, mirii erau primiţi pe prag şi nu poate fi întâmplătoare
datina ca mirele să-şi treacă mireasa, în braţe, peste prag.
Tot în prag, ţărăncile din Ţara Haţegului obişnuiau să îngroape cordonul ombilical, tăiat la
naştere. Pragul este locul de trecere între două stări, între două lumi, între cunoscut şi necunoscut.
Trecerea pragului este, aşadar, o trecere dintr-o stare într-alta, de la profan la sacru.
În al� zone, trecerea pragului mai conservă şi anumite „relicve antropofagice" 17. În Vrancea,
de pildă, există obiceiul ca membrii familiei să muşte colţurile sicriului şi să le scuipe apoi în
coşciug. „Muşcarea din coşciug cu mortul înăuntru transimbolizează de asemenea, un aspect ritual
al antropofagiei primitive în familie" 18.
Tot în cadrul acestei secvenţe rituale, scoaterea sicriului din casă, se poate integra o altă
subsecvenţă, legată de practica de a sparge o oală cu apă ce a stat, în cele trei zile, sub sicriu, acţiune
împlinită de cei ai casei.
.
Oala se sparge în ideea că o dată cu ea se sparge şi ghinionul casei şi pentru că răul să se ducă
după mort. Odată cu oala se vor sparge toate neajunsurile şi se va evita moartea altei persoane din
casa respectivă. Este semnalată chiar şi zicala: „I s-a spart oala!" Tot de această practică se leagă şi
credinţa că este absolut necesar ca în momentul în care sicriul este scos din casă, trebuie ca ceva să
fie stricat, rupt, spart. „Zice ca să fie stricat oarece în urma lui"19.
În curte sicriul, este aşezat fie pe o altă masă, fie pe nişte scaune, iar preotul mai oficiază o
slujbă. În acest moment bocetele încetează. Imediat după ce sicriul a fost scos din casă, uşa se
încuie de trei ori. În casă rămân rareori oameni, iar la Salcia se crede că este bine ca în casă să nu
rămână nimeni.
Aşa cum spuneam, cât durează slujba, bocetele încetează. Apoi preotul anunţă oficial celor de
faţă că viaţa celui decedat a luat sfârşit.
În acest moment, cei care vor purta sicriul îl ridică şi se pregătesc să iasă pe poartă. Tradiţia era
ca mortul să fie purtat fie pe năsălii, fie pe bârne special construite pentru acest tip de transport.
Astăzi în Salcia, mortul este transportat cu maşina, ori cu carul tras numai de boi. Ţinând cont
şi de poziţionarea cimitirului, care se află destul de departe de sat, pe culmea unui deal, neexistenţa
un drum asfaltat sau pietruit, cea mai lesnicioasă metodă de transport se dovedeşte a fi aceea cu
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maşina sau cu carul. Dacă mai socotim că în sezonul ploios drumul este aproape impracticabil ,
vom înţelege necesitatea unui astfel de transport. Cu toate acestea, există încă tradiţia, mai ales
pentru cei nelumiţi sau chiar pentru tineri căsătoriţi, de a fi transportaţi cu rândul de tineri . „Dacă-i
tânăr îl duce în spinare"w
Ieşirea pe poartă este un alt prilej pentru manifestarea dureri „atunci să ţâpă tare" . Simbolismul
porţii este asemănător cu cel al pragului enunţat mai sus.
Odată ieşit pe poartă, cortegiul se organizează. Cel care merge în frunte este acela care duce
bradul, aşa-zisul brădar. Urmează cel care duce crucea, preotul şi ajutorul său, apoi sicriul. Imediat
după sicriu se află rudele cele mai apropiate, apoi toţi ceilalţi.
Există o permanentă grijă ca acei ai casei să nu meargă înaintea sicriului. Această interdicţie
este legată de credinţa potrivit căreia pleci înaintea mortului. „Se zice că te duci înaintea lui" .
Cortegiul funerar a constituit îrr permanenţă un element cu un grad sporit de spectaculozitate.
Drumul spre cimitir este practic un lanţ de secvenţe rituale al căror fundal este cel al durerii
manifestate la un grad înalt. De altfel, aceste lucruri nu sunt deloc noi sau necunoscute. Date despre
cortegiile funerare avem încă de la etrusci .
Ceremonia funerară reprezentată în picturi funerare etrusce din perioada timpurie ne
înfăţişează ceremonii funerare însoţite de adevărate manifestări de bucurie, întreceri de atletism,
dans, jocuri, banchete21 .
Nici la vechii greci amploarea ceremoniei nu era mai puţin semnificativă. „Ce caracter solemn
şi câtă strălucire putea să capete acest moment al cultului celor morţi ne arată, în măsura în care
corespunde realităţii, reprezentarea unei procesiuni funerare pe unul din foarte vechile vase de
Dipylon. Vedem aici pe cel mort aşezat pe un catafalc înalt, tras de doi cai, de-o parte şi de alta
oamenii cu săbii, urmaţi de o mulţime de femei care bocesc lovindu-se cu pumnii în cap"22
Se pare că la un moment dat, însă, amploarea manifestărilor atinsese un aşa grad de manifestare
încât acestea au trebuit să fie temperate prin legislaţie. De pildă, legislaţia lui Solon interzicea
manifestarea în mod violent a durerii, zgârierea obrajilor, să se bată cu pumnii în cap şi în piept2'
În spaţiul roman, informaţiile ne atestă existenţa unui tip de ceremonie funerară foarte
interesantă. Se pare că un vechi obicei roman impunea ca ceremoniile să se desfăşoare noaptea, la
.
lumina torţelor, purtate înaintea corpului neînsufleţit. Este, de altminteri, singura informaţie potrivit
căreia ceremonia funebră se desfăşura noaptea24. Copiii şi săracii, în schimb, erau înmormântaţi
ziua. Tot din spaţiul roman, unde procesiunea funerară era numită pompa se pare că provine şi
expresia românească „a fi îngropat cu pompă".
Neîndoielnic este faptul că procesiunea funerară din zilele noastre nu mai are acelaşi grad de
spectaculozitate. Cu toate acestea, cortegiul funerar, la care participă întreaga comunitate se remarcă
prin grandoarea oferită de caracterul său puternic socializat. Singurul tip de ceremonie funerară
care exclude participarea familiei, respectiv mamă, tată, este cea a copiilor întâi născuţi. Deci, dacă
cel decedat este primul copil al familiei, părinţilor le este interzisă participarea la ceremonia funerară.
„Dacă moare primul copil, părinţii copilului nu merg la groapă. Nu e bine, că-i trage pe toţi la
rând"25. Această credinţă este deosebit de puternică la Salcia. Ea este pusă în practică, după cum
ne-am putut convinge singuri, în cursul anchetei de teren. Concepţia că la moartea unui copil trebuie
ca măsurile luate să fie dublu restrictive şi respectate se leagă şi de un alt factor social : nevoia ca
fertilitatea cuplului să nu fie afectată şi în familie să poată apărea moştenitori.
Aparent estompată de structura socială şi de relaţia oarecum unidirecţională de influenţă oraş-sat
din ultimele decenii, această credinţă revine în forţă prin recunoaşterea unui tip de relaţii sociale
legate în primul rând de pământ şi de forţa care-l va munci. De aceea tatăl unui copil de doi ani,
decedat prin electrocutare, nu a mers „la groapă", iar la plecarea de la pomană, plin de durere ne-a
mărturisit: „oricum mai important este să trăiască acei copii care îmi vor veni".
Aşa cum menţionam, cimitirul din Salcia se află destul de departe de vatra satului. Drumul
este delimitat de săteni ca fiind de două tipuri: lung şi scurt. În mod normal, ce mort ar trebui dus pe
drumul „ăl lung" dar acest lucru a fost determinat de multe ori de condiţia socială a celui decedat şi
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de starea sa materială, implicând o plată substanţială oferită preotului. Iată ce ne mărturisea Ionescu
Elisabeta din Salcia: „Se ia pe drumul cel mai lung. Popa ar vrea pe drumul cel scurt, dar noi, ai cu
mortu', cică tot îl plătim, că la noi acum popa ia 50000 de lei la mort" 26 .
Relaţia preot-sat este reliefată destul de dur. Ritualul funerar, aşa cum se ştie, este o întretăiere
de laic cu creştin-ortodox. Biserica îşi are rolul său bine definit, dar în cazul morţii, sătenii au mai
multă încredere în practica rituală menţinută prin tradiţie. Respectul faţă de preot este destul de
mare, dar limitele sale sunt bine definite.
Acesta trebuie să respecte tradiţia şi acest lucru reiese cu claritate din spusele aceleiaşi femei .
Referindu-se la opririle rituale de pe parcursul drumului spre cimitir, asupra cărora noi vom insista
ceva mai târziu, ea mărturisea: „Popa e obligat să facă cele nouă hodini (fie că vrea, fie că nu, n.n.).
Dacă nu le face, e păcatul lui" . Iar dacă există o forţă care dirijează toate lucrurile pe pământ, aceea
e forţa divină. Nu întâmplător, în concepţia ţăranului român, noţiunea de „păcat" are rezonanţe de
sentinţă a unei justiţii ce nu mai ţine de puterea omenească.
Suma necesară onorariului plătit preotului nu este deloc modică. În condiţiile în care mulţi
dintre cei care locuiesc în Salcia nu se bucură de o stare materială deosebită, populaţia fiind destul
de îmbătrânită, iar satul aflându-se situat în zonă colinară neprielnică agriculturii, aceşti bani înseamnă
categoric un efort pentru majoritatea familiilor.
Drumul spre cimitir are la rândul său, ca secvenţă rituală, anumite etape care trebuie subliniate.
Aşa cum spuneam el se defineşte ca lung sau scurt. Indiferent de zona în care locuia cel decedat, fie
că e mai aproape sau mai departe de cimitir, că starea vremii permite sau nu, acest drum trebuie să
fie marcat de un număr fix de opriri, numite „hodini", „popasuri", „stări" .
Chiar dacă drumul este mai lung, căci „ai casei vor să-l ocolească (pe cel mort, n.n.) cât mai
mult, mai alea dacă e tânăr"27, numărul opririlor este acelaşi.
Aceste opriri rituale, „hodinile", au un caracter arhaic. Ele sunt atestate pe tot teritoriul ţării şi
sunt menţionate în toate lucrările de specialitate. Au fost consemnate, bunăoară, în toată Bucovina
şi în Transilvania. Hodinile au o menire bine determinată. În afara faptului că există credinţa că ele
sunt binevenite pentru ca cel decedat să se odihnească în drumul spre cimitir, vom vedea că rădăcinile
şi implicaţiile ritual-mitologice sunt mult mai adânci. În primul rân�, trebuie reliefate locurile unde
se fac aceste hodini, locuri care nu sunt de fel întâmplătoare. Cum am menţionat, ele sunt astăzi în
număr de nouă, dar femeile bătrâne din sat încă îşi mai amintesc faptul că acestea ar trebui să fie în
număr de douăzeci şi patru.
Locurile destinate opririlor rituale sunt de două feluri : acelea de la răscruci, şi acelea de la
trecerea peste un pod. Şi cum spuneam aceste locuri au un simbolism aparte.
Simbolismul răscruciilor este destul de bine cunoscut. „Locuri epifanice (de apariţii şi revelaţii)
prin excelenţă, răscrucile sunt bântuite de spirite, în general de temut, pe care omul are interesul să
şi le facă binevoitoare ( ) Sunt, de asemenea, locuri de trecere de la o lume la alta, de la o viaţă la
alta, de la viaţă la moarte"28 .
Semnificaţia răscruciilor este universală. Ea se va regăsi şi la populaţiile din Anzii peruani, în
Africa, la triburile bantu, în Haiti, în Brazilia. Tot atât de cunoscute erau şi în spaţiul greco-latin.
Astfel, „romanii respectau cultul locurilor de la răscruci, tocmai pentru a conjura un destin nefast"29.
În mitologia greacă a existat chiar şi o divinitate a răscruciilor întruchipată de Hecate. Cunoscută
mai ales prin caracterul său infernal, ea era zeiţa nopţii şi a umbrelor, domnind peste infern. Răscrucea
este şi locul unde putea fi găsit Hermes, cel care călăuzea sufletele morţilor spre infern.
Atât în spaţiul românesc, cât şi în întreaga Europă, răscruciile sunt locurile predilecte de acţiune
ale duhurilor malefice. În concepţia privind spaţiul bun şi spaţiul rău, a ţăranului român, răscrucea
este unanim considerată ca spaţiu rău.
Nu este atunci de mirare că în ceremonialul funerar răscrucea ocupă un loc atât de însemnat.
Fragilitatea sufletului, cât şi necesitatea imperioasă de a-l proteja şi călăuzi pe drumul cel mai
potrivit către lumea de dincolo, justifică în bună măsură cerinţa expresă a comunităţii ca hodinile să
fie întru totul respectate.
„ .

.
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Iniţiatul, respectiv sufletul, trebuie să treacă cu bine de intersecţie fără ca - din greşeală sau din
nerespectarea unor prescripţii rituale - traiectoria să fie deviată, iar înscrierea în lumea de dincolo
să nu fie corespunzător realizată sau chiar ratată.
Arătăm mai sus că un alt gen de oprire este acela ce se practică la trecerea peste un pod. Nici
simbolismul podului nu este neglij at. Faptul că podul trece, în mod obişnuit, peste o apă, iar în mod
particular, în cazul ceremoniei funerare, apa are valenţe deosebite şi întocmai benefice asupra
sufletului, ne îndeamnă să ne oprim şi asupra acestui simbol.
Traversarea unui pod înseamnă ritual, trecere. În simbolistica podului, trecerea de pe un mal pe
celălalt înseamnă şi trecerea de la pământ la cer, de la starea omenească la cea supraomenească, de
la contingenţă la nemurire, de la lumea sensibilă la cea suprasensibilă30.
Trebuie notat şi aspectul că pe lângă simbolismul trecerii nu este uitat nici caracterul primejdios
al acestei treceri, de altminteri caracteristică pentru orice călătorie iniţiatică. Să amintim aspectul
legat de modul în care se construia un pod. Podul, la fel ca şi casa, necesita sacrificarea unei vieţi
pentru a dăinui. Practic, toate legendele dedicate ritualurilor de construcţie din Europa se referă la
acest „suflet" al podului. Însufleţirea podului este necesară deci pentru ca această să fie trainic în
timp. Dacă la baza podului nu se îngropa un corp viu, de obicei al unui copil, podul îşi lua singur un
suflet. Sunt cunoscute credinţele legate de Podul Dracului şi faptul că sufletul celui care trecea
primul peste un pod aparţinea Diavolului. În afară de acest lucru, primul om care trecea peste un
pod nou urma să moară până într-un an.
Nu intenţionăm, evident, să ne lansăm întf-o analiză a simbolisticii podului, dar pentru o bună
descifrare a secvenţei rituale din cadrul ceremonialului funerar, câteva lămuri au fost necesare .
Am notat, deci, faptul că podul are o încărcătură în general malefică. Dacă mai ţinem cont şi de
faptul că trecerea unei ape echivalează cu trecerea peste râul Styx, al infernului, vom avea o imag
ine cât de cât clară asupra a ceea ce semnifică trecerea podului.
Influenţa creştină asupra ritualului funerar nu reuşeşte totuşi să estompeze substratul precreştin.
La trecerea podului sau la trecerea prin răscruce, preotul „face stările". Aceasta înseamnă
citirea „ectaniei morţilor". În acest moment bocetele încetează. Semnalul reluării drumului către
cimitir este dat de gornist. În a�elaşi timp în momentul pornirii convoiului funerar, se aruncă bani în
formă de cruce, peste sicriu.
În alte zone, „în Vrancea, se dă nouă gulere de cămaşă cusute frumos cu amice şi nouă monezi,
tot pentru ca să plătească vămile"31 .
Iată, deci, că hodinile au o bivalenţă simbolică. Nu numai că sufletul se va odihni, dar trecerea
peste pod sau prin răscruce echivalează practic, cu trecerea unei vămi.
Secvenţa vămilor este subordonată procesului mental de reîntoarcere în starea fetală, ca metaforă
a renaşterii. Este vorba despre pregătirea pentru renaşterea, în lumea de dincolo, pentru că vămile,
aşa cum sunt cunoscute în spaţiul comunitar tradiţional, nu au nimic din mitologia creştină care dă
vămilor un sens moral. „Acesta este un motiv mitologic evocat de pildă, în mandeism şi maniheism,
dar a cărui origine este probabil sumeriană. Scrierile mandeene şi maniheene vorbesc despre „vămile"
situate în fiecare dintre cele şapte ceruri şi despre „vameşii" care inspectează „marfa" sufletului
(adică faptele şi meritele religioase) în cursul călătoriei sale"32 .
Iar în credinţa comunităţii drumul mortului trece prin nouă vămi ce trebuie plătite.
O bună exemplificare găsim într-unul din cântecele rituale funerare, Cântecul mare, unde
simbolismul vămilor este practicat asemănător. Aici vămile sunt o parcurgere inversă şi rapidă ().
vieţii, o rememorare a ei, vârsta voiniciei şi a fetiei, ca apoi, în final să urmeze naşterea în noua
existenţă. Este ceea ce Mircea Eliade numea „regressum ad uterum".
Practica aruncării banilor peste sicriu, cumulată cu faptul că de obicei în sicriu se pun 9 monezi,
este, după părerea noastră, edificatoare. De altfel, această practică are o vechime considerabilă, mai
ales dacă ţinem cont de informaţiile referitoare la ceremonialul funerar la vechii egipteni. Din ele
aflăm că celui decedat i se punea o monedă în gură pentru a-l plăti pe barcagiul ce-l va trece peste
apa morţilor33. Această practică se va întâlni şi la greci şi la români.
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Drumul până la cimitir, adevărată călătorie iniţiatică, este deci ritmat de cele 9 hodini rituale.
Însă o altă secvenţă rituală structurată pe o serie de interdicţii se desfăşoară în casa pe care
tocmai a părăsit-o cel decedat şi care este încă încărcată negativ. După cum spuneam, imediat după
ieşirea mortului din casă, uşa se încuie de trei ori pentru ca nu cumva mo artea să poată reveni.
Înainte, însă, se sparge oala, secvenţă pe care am descris-o mai sus.
Cei care rămân în casă nu au voie, în primul rând, să măture în interiorul casei. Se mătură abia
a doua zi de dimineaţă şi atunci cea care va face acest lucru este o fată i;iin străini şi nu din neam.
Din neam este strict interzisă, „că cică mătură tot neamu"34.
Aşadar, pericolul ca ceva să se întâmple nu e trecut odată cu părăsirea casei de cel mort.
Spaţiul este încă impur, iar anumite lucruri, cu valoare simbolică, pot influenţa nefast soarta familiei.
Nu numai că nu se mătură, dar şi a doua zi, după ce fata a""măturat, ea trebuie să se spele pe
mâini imediat pentru a împiedica amorţirea mâinilor. Se pare că luarea de contact cu spaţiul unde a
fost depus cel decedat poate cauza probleme serioase oricui s-ar încumeta s-o facă.
De aceea, poate, chiar şi gunoiul rezultat după măturat trebuie aruncat într-un loc ferit, unde să
nu existe pericolul ca cineva să calce pe el. Aparent, purificarea spaţiului nu cunoaşte.o modalitate
tip. Totul se rezumă la timp. De timp este nevoie pentru recăpătarea liniştii în tot ceea ce priveşte
comunitatea tulburată de deces.
Acest factor, timpul, este esenţial după ce mortul a părăsit casa şi, odată cu ea, comunitatea.
lată ce afirma Robert Hertz: „Dacă este într-adevăr necesar un timp oarecare pentru a alunga moartea
din ţara celor vii, este pentru că societatea zguduită de şoc trebuie să-şi regăsească, încetul cu
încetul, echilibrul său şi pentru că dublul travaliu mental de dezagregare şi de sinteză pe care-l
presupune integrarea individului într-o lume nouă, trebuie să se înfăptuiască într-o manieră oarecum
moleculară, care are nevoie de timp"35.
Aşadar, reprezentarea morţii ca mişcare moleculară ce capătă diverse forme prin dezagregare şi
reagregare moleculară ni se pare deosebit de interesantă. Spaţiul însuşi este o formă de agregare
moleculară. De aceea, acest spaţiu care a luat contact cu cel decedat trebuie purificat prin depunere
realizată în timp. Altminteri, orice formă de contact cu el poate fi dăunătoare la nivel chiar molecular.
În afară de acest lucru, credinţa în prezenţa sufletului, care tot o formă de agregare moleculară
pare să fie, în casă timp de patruzeci de zile, vine să amplifice temerile şi acţiunile de după momentul
plecării din casă.
Tot după plecare, în fereastra casei se aşează două pahare, unul cu apă şi celălalt cu vin, pentru
ca sufletul, reprezentat ca însetat, pe tot teritoriul românesc, să-şi poată potoli setea cât încă se mai
află printre cei vii.
Revenind la cortegiul funerar, vom arăta că acesta odată ajuns în cimitir, moment marcat ritual
de cântecul gornistului, vom asista la ultima secvenţă legată în mod direct de corpul celui decedat,
respectiv înhumarea propriu-zisă.
Tipurilor de cimitir le-a fost dedicat un studiu deosebit şi anume cel al lui Ion Ghinoiu36 .
Deosebit de minuţios şi bine întocmit, studiul descrie cu precizie modalităţile de incinerare şi respectiv
înhumare practicate pe teritoriul nostru din cele mai vechi timpuri.
În Salcia, cimitirul are un caracter deosebit prin spectacularul ce-l defineşte. Acest element de
spectaculozitate se datorează în primul rând, tipurilor de cruci cu care este împânzit cimitirul de o
frumuseţe aparte în spaţiul românesc.
În ceea ce priveşte cimitirul şi maniera de înhumare, secvenţe pe care le vom trata împreună,
nu vom încerca să realizăm un studiu amănunţit asupra istoricului incinerării şi al înhumării.
Referirile sunt generale şi au un caracter strict orientativ. Întorcându-ne în timp, la perioada
antică, vom arăta faptul că la etrusci (în perioada Etruscă timpurie), morţii se aşezau în nişte
sarcofage drepte din lemn sau piatră care apoi se introduceau în nişte nişe săpate în stâncă sau în
pământ37 . În Grecia Antică, neîndeplinirea ceremonialului fu nebru pentru un cetăţean al cetăţii
era un sacrilegiu. Referindu-se la înmormântare, Isocrate nota că a nu permite înmormântarea
„este un lucru mai rău p entru cei ce nu o permit d ecât pentru cei care nu au p arte de
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înmormântare"3 8 . S ingurii care nu erau îngropaţi cu ceremonial funerar erau cei socotiţi trădători,
dar chiar şi aceştia erau aşezaţi într-o groapă.
Şi la greci, ca şi la etrusci, când trupul nu era incinerat era depus în sicrie de lemn sau lut sau,
alteori, „şi acesta trebuie să fi fost obiceiul grecesc autohton mai vechi, este coborât în mormânt
fără sicriu şi aşezat pe un strat de frunze"39.
Totodată, nu trebuie neglijată informaţia potrivit căreia, iniţial: grecii erau înhumaţi în spaţiul
casei. Romanii, care probabil cunoscuseră şi ei această practică, erau aşezaţi în sarcofage care, la
rândul lor, se înşiruiau de-a lungul căilor de acces spre oraşe. Mai târziu, în primele secole ale istoriei
Bizanţului, s-au interzis cu desăvârşire înhumările în incinta oraşelor. Însă de această interdicţie s-a
ţinut cont prea puţin şi, curând, în jurul bisericilor, au început să apară cimitire40. În Evul Mediu
timpuriu, cimitirul a continuat să eXiste ca loc de înhumare. „Cum însă în cimitir era şi un loc pentru
cei vii (căci uneori în cimitire se aduceau şi vitele să pască sau se făceau exerciţii de tragere cu arcul,
sau chiar se ţineau târguri), credincioşii nobili sau bogaţi preferau să fie înmormântaţi (fapt pe care
conciliile l..,.au interzis zadarnic) în biserică, în sarcofage, în ziduri sau sub lespezile pavimentului"4 1 .
În ter�toriul românesc, cimitirul este văzut ca loc aparte. El este desemnat în funcţie de zone:
„îngropelniţă, margine, morminte", „avlie şi mortărie" în B anat, „comoară, piţigăi, stobor" în
Transilvania, „progadie" în Banat, Transilvania şi Oltenia, „temeteu" în Maramureş, „ţintiviu" în
Moldova. Termenii enumeraţi au însă aceleaşi înţeles : locul sacru în care se regăseşte, practic,
lumea celor duşi dintre cei vii.
Vom încerca, în mod firesc, să lămurim ceea ce este acela un loc sacru şi mai ales de ce este
considerat cimitirul astfel.
„Locul sacru este un microcosmos pentru că repetă peisajul cosmic pentru că este oglindire a
întregului. Altarul şi templul (sau monumentul funerar) care sunt transformări ulterioare ale ,,locului
sacru" primitiv sunt şi ele microcosmosuri pentru că sunt centre ale lumii"42 .
Aşadar, locul sacru este o oglindire a macrocosmosului, un centru al lumii . Această definiţie
caracterizează în mare parte ideea despre rolul cimitirului şi mai ales al mormântului. Considerat
drept casa defunctului, mormântul este practic poarta fizică de acces către lumea de dincolo. Dacă
ţinem cont şi de faptul că tot la capul mormântului se aşează crucea şi bradul sau stâlpul şi că
acestea sunt reprezentări ale copacului - axă a lumii, vom înţelege că cimitirul nu poate fi decât un
loc sacru. Copacul - axă a lumii este situat, aşa cum am mai arătat, în centrul lumii. Iar centrul lumii
nu poate fi decât un loc sacru. Această sacralitate este căpătată prin consacrarea locului, conferită
de diverse elemente încărcate la rândul lor de sacru. „Orice spaţiu sau orice punct de pe suprafaţa
pământului poate fi consacrat „adică i se poate atribui caracterul de sacru sau, mai curând, poate fi
încărcat cu un asemenea caracter prin acţiuni liturgice de consacrare" .
Iar înmormântarea în sine nu este altceva decât o acţiune liturgică. Reîntoarcerea, în sine, a
defunctului în matricea Pământului Mumă, considerată ca „regressum ad uterum", realizată prin ritual,
transformă locul acela în loc sacru. Religia şi cultul creştin promovează sacralizarea locului de îngropare
prin „sfinţirea" gropii. Maniera şi secvenţele de ritual prin care se sapă chiar groapa vin să completeze
ideea de acţiuni menite a sacraliza acest spaţiu. Totodată, nu trebuie omis faptul că în cimitir se află,
de cele mai multe ori, şi biserica parohială. Iar simbolismul bisericii este transparent.
Nu vom încerca o analiză minuţioasă a problematicii spaţiului sacru şi a modalităţilor de consacrare
a acestuia. Cert este că acolo unde se află un spaţiu sacru, timpul, la rândul său, devine sacru. H. H .
Stahl sublinia totodată faptul potrivit căruia caracterul profan al unui loc poate fi „şters" prin trasări de
linii care vor delimita astfel acest spaţiu, închizând între aceste limite un spaţiu devenit sacru43 .
Cimitirul poate fi, aşadar, considerat ca loc consacrat, sacralizat prin ritual şi tratat ca atare
„ „ .ţintirimul e pretutindeni un loc sfânt", sublinia şi Simion FI. Marian44.
Mai rămâne însă o problemă de lămurit. Dacă mormântul este la rândul său imagine a centrului
lumii, cum vom putea explica prezenţa unei multitudini de astfel de centre. Toate civilizaţiile orientale
cunosc un număr nelimitat de centre (ale lumii, n.n.). Mai mult încă fiecare dintre aceste „centre"
este considerat şi chiar numit textual „Centrul Lumii".
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Concluzia este măcar în parte clară: cimitirul este spaţiu consacrat, deci eminamente sacru. Iar
acţiunile desfăşurate de săteni în acest spaţiu sacru se conformează acestei sacralităţi. Şi aşa cum
remarca Ion Ghinoiu . „Aşezarea. rurală se înscrie teritorial în peisajul etnografic prin două elemente
bine individualizate economic şi cultural: vatra şi moşia satului. În mentalitatea arhaică populară
spaţiul rezidenţial (vatra) era divizat la rândul său, în două complexe teritoriale predominant spirituale:
vatra celor vii (satul) şi vatra celor morţi (cimitirul)" 45 . Iar această diviziune, completăm noi, este
dublu reflectată, intercorelată. Afirmaţiile distinsului etnograf sunt foarte bine susţinute şi de
informaţiile pe care ni le oferă cântecul ritual. Noţiunea de lumea de dincolo, este redusă la
comunitatea sătească şi, mai mult decât atât, la comuniunea de neam, de sânge. Se ascunde în
spatele acestei concepţii o imagine etnologică privind specificitatea relaţiilor de rudenie la noi şi
funcţiile rituale ale spaţiului demografic. Ne aflăm, fără îndoială, într-o lume arhaică în care universul
era redus la ceea ce putea fi cunoscut direct, palpat. De altfel, simbolismul axial al casei - care, la
rândul ei, este de două categorii, a trupului şi a sufletului - apare aici ca evident. Casa este menită a
ordona spaţiul, a transforma haosul în cosmos. Revenind însă la cimitir ca imagine reflectată a
comunităţii celor vii vom spune că acest univers este populat şi împărţit arhaic, pe neamuri şi zone de
influenţă. Acest tip de cimitir nu se mai regăseşte în memoria sătenilor din Salcia, deşi, la o privire
atentă, se poate sesiza faptul că involuntar, poate, în virtutea unei inerţii a tradiţiei, cei decedaţi sunt
îngropaţi tot în „cureaua" neamului lor. Informaţia de teren este săracă şi ea, aşa cum tocmai am
afirmat, denotă ocultarea parţială a imaginii cimitirului împărţit pe neamuri. De multe ori, înhumarea
se face „pe verticală", în sensul că se poate îngropa în acelaşi loc unde mai este îngropat cineva din
neam. „Se îngroapă în locu' lu' străbunicu. Îi pare rău de el ca să-l scoată. De, se mai lungeşte cimitirul"46.
Iată deci cum, în ultima afirmaţie este cuprinsă o concepţie, ocultată pentru informatoare. Este
drept că se preferă acest tip de îngropare, peste alt membru al familiei. Altminteri, cimitirul trebuie
să se extindă. Analiza poziţionării mormintelor în cimitir ne îndreptăţeşte să afirmăm că din câte
am putut constata, ariile exterioare ale cimitirului sunt ocupate fie de decedaţii ultimilor veniţi în
sat, şi prin asta înţelegem în ultimii 20-40 de ani, fie ai nepoţilor sau strănepoţilor, deci rudelor de
gradul al doilea sau al treilea ale neamului.
O altă informatoare notează: „Păi dacă a murit bărbatu ' , să opreşte loc şi pentru femeie, dar nu
şi pentru copii. Nu se opreşte nici pentru frate sau soră. Decât bărbatul cu femeia se-ngroapă unul
lângă altul" . Dar dacă informatoarea ar realiza că într-o discuţie avută anterior precizase că bărbatul
respectiv este îngropat pe locul străbunicului său, lucrurile se clarifică. Pe de altă parte, poate n-ar
fi lipsit de interes dacă am nota şi faptul că, potrivit tradiţiei, fetele necăsătorite sunt îngropate
împreună cu părinţii, iar cele care sunt măritate lângă sat. „Astfel ele urmează şi în mormânt legea
numelui : tinerele fete sunt „fata lui x"; măritate ele devin „femeia lui y"47.
Şi Salcia cunoaşte această practică. Apartenenţa la neam este o realitate bine definită, chiar
dacă ţăranii nu o mai conştientizează; normele sunt aceleaşi ca întotdeauna şi ritualul funerar o
dovedeşte pe deplin.
Dacă cimitirul este spaţiu sacru, neîndoielnic este faptul că şi mormântul sau groapa este tot
atât de sacră. De altfel, groapa este practic locuinţa efectivă a celui decedat. Este de ajuns să amintim
practicile vechilor egipteni de a-şi înălţa piramide considerate ca locuinţe postume. Iar această
credinţă este întâlnită în toată lumea.
În spaţiul românesc sunt cunoscute mai multe tipuri de morminte, diferenţiate în funcţie de
destinaţia pe care urmează să o aibă. Pentru cei care au murit printre străini şi nu se putea identifica
cu exactitate locul morţii şi, evident, nu se găsea cadavrul se folosea mormântul gol sau cenotaful .
Un alt tip de mormânt era destinat unui substitut al mortului, reprezentat de un brad fasonat în
chip de om, îmbrăcat şi aşezat în sicriu, căruia i se făcea o înmormântare normală, având însă la
căpătâi un stâlp special .
Mormântul propriu-zis, la rândul său, se diferenţiază pe două tipuri, în funcţie de modalitatea
de construire: cel clasic, respectiv groapă săpată şi altul, considerat impropriu mai nou, vechimea
sa fiind apreciabilă, aşa-zisa criptă sau cavou.
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Academicianul Romulus Vulcănescu diferenţiază două tipuri de morminte propriu-zise, după
cel care urma să fie înhumat. Există, astfel, mormântul „curat" pentru oamenii care au cunoscut o
moarte definită de comunitate drept normală şi care în timpul vieţii au avut o conduită firească şi
mormântul „spurcat", pentru cei care au fost cunoscuţi drept vrăjitori sau pentru cel mort în condiţii
nenaturale, respectiv sinucigaşii48 .
Acest ultim tip de mormânt propriu-zis se remarca, d e obicei, cu u şurinţă datorită
amplasamentului său în cimitir. El era aşezat pe cât posibil la marginea cimitirului. Tot Romulus
Vulcănescu ne oferă o descriere a acestui tip de mormânt : „mormântul spurcat - ( . . . ) - nu se deosebea
morfologic de cel obişnuit numai că se cunoştea după borta din dreptul capului, numită şi
„răsuflătoarea strigoiului şi după numărul mare de obiecte tăioase, cuţite, seceri şi vârfuri de topoare
înfipte în mormânt de rudele sau prietenii celui mort, care erau chinuiţi mereu în somn„ . 49.
Şi comunitatea din Salcia cunoaşte acest tip de mormânt, fără însă a-şi aminti de tot arsenalul
de obiecte tăioase menţionat mai sus. Ei cunosc acest mormânt ca fiind caracteristic, în speţă celui
care se sinucide. „Care nu moare de moarte bună. Care se spânzură hu-1 bagă în biserică, nu-i
citeşte preotul. Îi pune cruce. Se-ngroapă în cimitir", ne mărturiseşte informatoarea Maria Cruceru
Aşa cum se observă, elementul care-l diferenţiază pe mortul sinucigaş se referă numai la lipsa
practicii religioase oficiale. Ai său, însă, îi vor pune cruce şi-l vor îngropa în cimitir.
O altă categorie care se remarcă printr-o diferenţiere faţă de morţii „curaţi" este cea a copiilor
morţi nebotezaţi. Aceştia nu sunt consideraţi creştini, şi ca atare, preotul lipseşte şi de această dată.
Aceeaşi informatoare ne spune: „Şi copilul nebotezat, tot fără popă să-ngroapă. Nu-i citeşte şi nu e
considerat creştin".
Nici pomană nu-i face. Îi face pe jumătate. Interesantă această informaţie, legată de aceste
pomeni „înjumătăţite". Reducerea nu se referă numai la numărul de colaci rituali, de pildă, ci şi la
perioadele de timp ce se scurg între pomeni. Şi acestea sunt reduse la jumătate. Or, a nu face tot ce
ţine de grija post-mortem faţă de suflet decât pe jumătate, să încalci o lege foarte strictă a tradiţiei,
oricât de dureros ar fi acest lucru, ne determină să ne facem o idee despre amploarea cadrului ritual
care caracterizează ceremonialul funebru.
Groapa este, la rândul ei, un loc sacru. Şi aceasta nu numai datorită simbolisticii ei . Groapa
este, practic, un cumul de simboluri :
a) Legătura cu Terra Matter.
b) Locul consacrat.
c) Fereastra către o altă dimensiune.
Există un număr impresionant de credinţe şi ritualuri în legătură cu pământul, cu divinităţile
lui, cu Terra Mater. Alcătuind, într-un anumit sens, chiar temeliile cosmosului, pământul e înzestrat
cu o multivalenţă religioasă. Înhumarea defunctului vine să se încadreze într-una dintre aceste
credinţe şi se leagă de dimensiunea htoniană a Pământului-mumă. Pentru că, la urma urmei, orice
grotă sau peşteră este considerată ca loc în care Terra Mater i-a zămislit pe primii oameni. Nu vom
dezvolta teoriile privind miturile imersiunii, ci vom spune doar că, aşa cum arătasem deja, mai ales
secvenţa vămilor se constituie într-un fel de „regressum ad uterum" şi aceasta nu e hazardată.
Îngroparea defuncţilor în poziţie foetală sau embrionară pentru ca Terra Mater să poată să-i �ască
din nou pe cei defuncţi este o practică ce se întâlnea frecvent la majoritatea populaţiilor, după cum
o atestă şi descoperirile arheologice.
În acest caz, poate nu e hazardat să vedem în groapă, locul unde cel defunct este aşezat în ideea
renaşterii . Secvenţa creştină potrivit căreia omul a fost creat din pământ, urmând a se întoarce în
pământ până la ziua judecăţii, vine să se suprapună peste credinţele şi elementele de ritual de
sorginte precreştină. De exemplu, la popoarele care practicau incineraţia există totuşi o excepţie de
la această practică funerară: copii erau îngropaţi pentru ca pământul să le poată da o nouă existenţă.
Renaşterea legată de fertilitatea pământului a generat de asemenea o serie de ritualuri ale agriculturii .
„De altfel, chiar îngroparea morţilor maturi se face cu acelaşi scop. „Du-te în pământ, el e muma
ta!" spune Rg. Veda, x; 1 8, 10. ,,Pe tine, care eşti pământ, te aşez în pământ!" - Atharva Veda, XVIII;
"
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4, 48 ( . . . ). Această credinţă că morţii locuiesc în pământ până în momentul în care vor reveni la lumina
zilei într-o nouă existenţă explică identificarea tărâmului morţii cu locul de unde vin copiii"50.
Pe de altă parte, groapa joacă rolul locului consacrat. Am văzut cum se poate consacra locul,
fie prin amplificarea sacrului provenit de la un obiect cu valenţe sacre, fie prin „acţiuni liturgice" de
consacrare. Practicile ritualului de înhumare, ne arată că groapa devine loc sacru prin acţiunea de
consacrare directă. Astfel, în „Valahia, ţinutul Prahova, preotul începe, mai întâi, a săpa groapa,
dând de trei ori cu hârleţul în pământ"5 1 .
Preotul nu numai că începe ritual săparea gropii, gest simbolic de consacrare, dar de multe ori
el va sfinţi această groapă, transformând locul dintr-unul profan într-unul sacru. „Popa citeşte mai
întâi acolo (n.n. - la groapă). După aia la cap, ne spune informatoarea52 .
Aşadar groapa este loc sacru în cadrul unui alt loc sacru - cimitirul. În altă ordine de idei,
revenind la geneza creştină a reînvierii din morţii, groapa se dovedeşte a fi „fereastra" spre o altă
dimensiune. Această caracteristică transcendentă provine, evident, şi din sacralitatea ei, dar, după
câte se pare, şi din menirea ei directă. Secvenţa este destul de explicită „Marea a dat înapoi pe
morţii care erau în ea, Moartea şi Locuinţa Morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele"53 .
Întâia înviere de care vorbeşte Cartea Sfântă creştină se va face deci prin această fereastră către
o nouă şi ultimă existenţă.
Dar să revenim la câteva detalii de ordin tehnic privind secvenţa „gropii", după cum este ea
denumită, „ia o nuia pe care o frânge şi o bagă în groapă". Nuiaua era de obicei din lemn de dud .
Aceasta se frânge în trei bucăţi şi se bagă în groapă. Măsurarea mortului cerea o oarecare precizie, căci
groapa trebuie să se potrivească celui decedat. De gradul de confort atârnă buna integrare a acestuia în
noua stare. În afară de aceasta, o groapă mai mare decât trebuia „cerea" un alt mort din familie.
„Dacă la săpatul unei gropi pentru un mort se ghiceşte groapa mai mare de cum trebuie, atunci
se crede că va mai muri cineva din acea casă, sau din neamul celui repauzat"54 .
Grija pentru ca animalele să nu treacă peste groapă este la fel de mare ca şi în cazul în care
acestea ar putea trece pe sub cel mort în timpul cât acesta se află în casă. De data aceasta, acest lucru
ar putea genera un nou deces în familie „să nu treacă peste ele (groapa şi măsura mortului, n.n.)
vreun câine căci trecând se crede că vor mai muri şi alţi membri din familia mortului"55.
Informaţia referitoare la persoanele care sapă groapa sunt destul de contradictorii. Unele
informatoare susţin că ea poate fi săpată de persoane oarecare, iar altele că groapa trebuie săpată de
neamuri. Numărul este însă fix: trei persoane. Deci fie că sunt sau nu neamuri, groparii trebuie să fie
în număr de trei. Aceeaşi informaţie contradictorie se pare că se regăseşte la nivelul întregului teritoriu.
În Bucovina şi Moldova „gropnicerii, groparii sau săpătorii" nu sunt rude dintre cele mai apropiate.
Cei care sapă groapa au un statut aparte. Pomenile care se vor da precum şi plata efectivă este
diferită de cea oferă altor persoane. Dacă altădată groparilor nu li se dădea decât de pomană, astăzi,
la Salcia aceştia sunt plătiţi.
„La gropari astăzi se plăteşte. Înainte nu lua la noi bani groparii. Chiar dacă sunt din familie".
Nivelul relaţiilor în plan material se modifică, plata intervenind pentru fiecare activitate prestată în
cadrul ceremonialului.
În schimb, pomenile pentru gropari au un statut aparte. Dar această problemă va fi discutată în
încheierea acestui capitol.
Ajunşi la mormânt, preotul face o nouă slujbă pentru sufletul celui decedat. S icriul nu se
închide înainte ca preotul să-i facă mortului „paosul" sau „apaosul". Acest gest ritual se referă la
stropirea în formă de cruce a defunctului cu un amestec de apă sfiinţită, ulei şi vin. Acest amestec
nu este întâmplător, semnificaţiile sale fiind destul de interesante.
Atât uleiul, respecti v mirul, cât şi vinul, sunt elemente frecvent folosite în practica
duhovnicească. Uleiul ungerii este privit drept simbol al Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Duh este
simbolizat de ulei.
„Astfel, untdelemnul prezent la momentele alfa şi omega ale vieţii (rituri mortuare) a ajuns să
joace în lumea creştină un rol sacralizat excepţional. Iată ce comenta Pseudo-Dionisie Areopagitul :
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„După expunerea sfintelor Daruri, pontiful răspândeşte untdelemn asupra defunctului. Or amintiţi-vă
că în taina de regenerare, înainte de Sfăntul Botez, când iniţiatul s-a despuiat de hainele lui vechi,
prima sa participare la lucrurile sfinte este ungerea cu untdelemn sfiinţit, iar la sfărşitul vieţii tot
untdelemnu sfiinţit este turnat peste defunct"56 .
Simbolistica vinului este şi ea complexă. În mandeism, vinul simbolizează lumina, înţelepciunea
şi puritatea. „Arhetipul vinului se află în lumea superioară, cerească"57. Pentru gnoza creştină vinul
este transsimbolizarea sângelui lui Isus. „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele meu„." (Matei, 26,
28). Iar simbolul vinului, se leagă negreşit de cel al viţei de vie. „Yiţa de vie era expresia vegetală a
nemuririi - aşa cum vinul a rămas în tradiţiile arhaice, simbolul tinereţii şi al vieţii veşnice"58 .
Şi dacă ţinem cont că viţa de vie este asimilată uneori cu arborele cosmic unde sufletul este
hrănit pentru a supravieţui vom înţelege semnificaţia acestui „paos".
Odată slujba încheiată, sicriul este închis şi orientat cu picioarele spre răsărit. Este obiceiul ca
preotul să rostească epitaful. Şi la Salcia există acest obicei. „Da ţâne şi cuvântare. Da pe ăla pe care
are necaz, nu-i mai ţine nici o cuvântare"59 . O nouă informaţie care vine să completeze imaginea
relaţiilor sociale ce se regăsesc în sat.
Sicriul este coborât în mormânt cu ajutorul unor benzi de pânză albă. Această pânză care
măsoară „nouă coturi", este apoi împărţită între gropari. Groparii, de obicei, nu erau plătiţi, dar
astăzi, ei primesc bani. Cel care începe groapa primeşte peste sicriu „o găină, o pomneată, un
ştergar, oală cu apă, porumb" ne mărturiseşte informatoarea.
În unele zone există ceea ce se numea „sigilarea mormântului" . Această practică era asigurată
de preot, care trăgea trei sape de pământ în formă de cruce. Totodată el era primul care arunca
pământ în groapă. Numai după aceea groparii îşi terminau misiunea şi umpleau groapa cu pământ .
Gestul ritual al preotului este considerat ca o marcare a locului, o însemnare a sa în ideea că sufletul
să poată recunoaşte locul în momentul învierii. De fapt se încadrează, probabil în operaţiunea de
sfinţire a gropii, avându-şi calităţi de protecţie pentru sat.
Odată groapa închisă, lumea venită la cimitir trebuie să se spele pe mâini „Toată lumea de-i
acolo se spală pe mâini cu oala, că cică ne amort mâinile dacă nu le speli" 60 . Apa este luată de la
făntână şi dusă la biserică unde va sta trei zile, de unde este apoi adusă la cimitir. Interesantă ideea
amorţirii mâinilor, idee care se circumscrie tot credinţei în puterea malefică a contactului cu cel
mort şi implicit cu lumea de dincolo. Spălarea în sine, precum şi valenţele purificatoare ale apei
care se „sfinţeşte" în contact cu biserica, vor îndepărta şi acest pericol.
După spălarea rituală, oala se dă de pomană groparului care începe groapa şi care o va folosi
pentru a fierbe legume în ea.
Spălarea rituală este atestată în toată ţara. În Transilvania, de pildă, este obligaţia naşei de a aduce
oala la mormânt, ea urmând să toarne apa şi să spele şi uneltele cu care s-a lucrat la săparea gropii.
Un obicei interesant este atestat în Muntenia unde nu numai că lumea se spală pe mâini, dar ei
sar şi peste un foc aprins în cimitir. Practica aceasta pare să fi fost cunoscută şi de către romani. Iată
ce aflăm în privinţa aceasta de la Festus: „Aşa, ai ce au petrecut mortul întorcându-se acasă, sar
peste foc şi se spală cu apă; acest foc de curăţire se numeşte „suffitio"61 . Iar traducerea termenului
latin este conform dicţionarului „fumigaţie, afumare (ca procedeu de purificare)" 62. Asemănarea
este aproape perfectă şi vine să confirme arhaicitatea practicii .
Spălarea rituală încheie practic ceremonia propriu-zisă a îngropării. Această ultimă secvenţă
pune punct clişeului cimitir, care va fi continuat ritual de alte clişee la casa mortului.
•

FEW HYPOTHESIS ON THE FUNERAL RITUAL SNAPSHOTS

SEGMENTS OF THE RITUAL CEREMONY AT SALCIA

One of the most troubling stages of the passing rituals is that concerning death
and the passage /rom the white world " to the black world ".
„

„
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This moment implies a real breaking ofequilibrum, the only way ofregulating ii
being the fimeral ritual which proves itselfto be a very ancient and complex one.
This, the author tries to analyse it as a chain ofritual cliches " with deep social
implications at the community levei.
The stu.dy is focused on for distinct snapshots: the leaving of the dead/rom the
.
ha1tse; the way to the cemetery; the cemetery and the huria/ itself
„
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HAZARD SI NECESITATE - PROLEGOMENE
LA O FILOSOFIE A BASMULUI ROMÂNESC
9

Ion MILITARU

Moto:
„Am auzit glasul tău în rai şi m-am temut,
căci sunt gol, şi m-am ascuns"
(Facerea)
Titlul de faţă aparţine unei lucrări celebre a unui laureat al premiului Nobel, Jeacques Monod.
În ea a fost condensată întreaga ideologie a muncii sale de savant, o explicaţie oarecum populară a
temeiurilor unei teorii ştiinţifice vaste şi deloc simple. Categoriile de „hazard" şi de „necesitate"
erau aplicate de Monod în spaţiul rece al ştiinţei şi, apoi, în opera sa de justificare, în cel al filosofiei
de factură cosmologică.
Pentru obiectivul comunicării de aici, nici unul din cele două planuri nu este vizat. Miza acestei
comunicări este simplă, umil aş spune: hazardul şi necesitatea aplicate în planul modest al basmului,
al basmului românesc, în particular.
O primă obiecţie, deşi condescendentă, vine de la sine, încă de pe acum: două categorii aşa de
sobre, grave, nu par să fie adecvate unei realităţi pline de viaţă, de căldură şi de întâmplări strict
umane, cum este basmul. La urma urmei, oricine se poate prevala de ceva cunoştinţe în materie de
filosofie şi, invocându-l pe Aristotel, poate să pretindă că „hazardul" şi „necesitatea", alături de alte
categorii, veneau, în planul larg al filosofiei1 , să descrie un proces vast: condiţiile de posibilitate ale
fiinţei ca atare. Sunt „hazardul" şi „necesitatea" apte să susţină o abordare specifică, una care îşi
impune ea însăşi regulile în care să fie plăcută şi înţeleasă? Putem place şi înţelege basmul prin
„hazard" şi/sau „necesitate"?
Când este vorba despre basm (şi el deţine, probabil, o poziţie privilegiată în rândul tuturor
celorlalte creaţii populare) ceea ce ocupă interesul şi ţine trează curiozitatea nu sunt cine ştie ce
lucruri stranii sau plăsmuiri ale fanteziei ori manifestări ale spiritului artistic ci, în basm, este vorba,
de regulă, despre om. Ceea ce ocupă, în proporţie copleşitoare, spaţiul ba_smului este omul. Fireşte,
sunt basme în care nu omul este subiectul, sau nu subiectul principal. El poate lipsi cu desăvârşire
din basm, dintr-un basm. Totuşi, în geografia completă a basmului, forma de relief care domină este
omul. Aşa cum geografia reală este dominată de munte, basmul este dominat de om. Muntele este,
aici, omul. În rest, totul, ce mai rămâne adică, este distribuit conform unei geografii specifice.
Acceptând ca o primă verigă în demonstraţia pe care o vom face mai departe omul, ca subiect
prioritar al basmului, a doua verigă, constituită într-o treaptă nouă pentru demonstraţie, vine aproape
de la sine: hazardul şi necesitatea fac o descriere recunoscută a omului. Mai precis omul, în esenţă,
este caracterizat de cele două categorii. Omul este o perpetuă miză pentru una din cele două categorii,
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fiecare disputându-şi-l, omul însuşi considerându-se pe sine victima uneia dintre ele. În faţa
„hazardului" şi a „necesităţilor", opţiunea şi deliberarea devin o problemă.
Ce caută aici basmul? Să spunem, el se află ca teren de verificare, eventual de experimentare a
uneia sau alteia dintre cele două opţiuni. Basmul este, am spus-o mai sus, o antropologie, o
antropologie narată. Prin specificul narării, antropologia, care este basmul, poate fi consultată în
sensul de mai sus. Pe terenul său, într-un fel sau altul, „hazardul" şi/sau necesitatea pot să aibă o
anumită fizionomie şi acum singura noastră presupoziţie este aceasta: fizionomia pe care hazardul
şi „necesitatea" le au, sau le pot avea, în basm.
În modul cel mai rapid, basmul este o sumă de întâmplări omeneşti. Desigur, nu voi încerca să
caut sub aceste întâmplări un substrat de generic şi să traduc o simplă întâmplare drept ceva uman
în genere. Voi lăsa întâmplarea să fie exact ceea ce este: o naraţiune a unei fapte singulare.
Cu cuvântul acesta: „întâmplare", noi, românii, avem un adevărat scandal. Singura salvare
este faptul că nu-l conştientizăm. Pentru noi totul se întâmplă, sau, cu siguranţă, este de resortul
întâmplării. Nimic nu scapă sau nu aparţine unui alt registru, diferit de cel al întâmplării . Întâmplarea
descrie pentru noi realul. Pentru ca ceva să se realizeze, în logica noastră, este nevoie ca el să se
întâmple, măsura şi condiţia realului fiind, astfel, întâmplarea. Realul ca atare are, deci, categorie
privilegiată pentru noi, întâmplarea. Pentru ceea ce se petrece efectiv, pentru ceea ce are loc în timp
şi spaţiu, pentru realizare, noi avem ca terminologie favorită, întâmplarea. Fireşte, aparţin limbii
române şi alte expresii cum cele de mai sus: a se petrece, a avea loc, a se realiza etc. Numai că nu
ele sunt cele pe care le întrebuinţăm în uzul general.
În decodarea acestui fapt, al opţiunii între atâtea modalităţi de exprimare a realului tocmai
pentru întâmplare, notele care ies în faţă sunt departe de a fi măgulitoare. Din punct de vedere
ontologic, întâmplarea produce o fiinţă degradată. Ea este, fireşte, o categorie a realului dar una
care dă naştere unui real puţin consistent ontologic. Întâmplarea traduce faptul esenţial că fiinţa
care o are ca origine nu-şi are sursa în sine sau într-un concurs bine regizat de raţiune şi este pur şi
simplu contingentă. Poate adică să nu fie, prezenţa ei în cadrul lumii nu este necesară şi nici binevenită
(este adevărat, nici rău venită).
Întâmplarea se originează mai mult în nimic şi, odată produs un lucru de factură întâmplătoare,
el are ca bună şi adecvată vecinătate, nimicul. Ea stă sub semnul nimicului, dar este şi o medie între
fiinţă şi nimic, lucrul întâmplat fiind depozitarul unui coeficient bine repartizat de fiinţă şi de nimic,
de existenţă şi de neexistenţă. Întâmplarea are ca obiect un inexistent care, de la nivel potenţial
poate coborî la nivel actual, se poate realiza.
În această intermediere de fiinţă şi nimic care este întâmplarea, a gândit şi a preferat poporul
nostru să gândească fiinţa, existenţa şi viaţa. Un profil spiritual şi filosofie al poporului român se
poate întreprinde sub auspiciul opţiunii terminologice pentru întâmplare. Acolo unde ontologia se
construieşte plecând de la întâmplare, spiritul are un traseu previzibil.
Consecinţa hermeneutică a opţiunii pentru întâmplare este, evident, sub raport valoric, negativă.
Viziunea spirituală asupra lumii, rezultată din întâmplarea dominatoare, se prefigurează cu uşurinţă.
(Desigur, întâmplarea rezultă ea însăşi dintr-o viziune asupra lumii dar produce şi ea la rându-i una) .
Lumea nu mai are consistenţă, legalitatea nu mai provine - în cazul viziunii ce pleacă de la întâmplare
- necesitatea, morala nu mai are forţă, divinul însuşi nu mai este atotputernic. Ca notă psihologică
rezultată de aici este pesimismul, pasivism�! în ordine practică şi toate cele de o similară coloratură.
Să vedem dacă face faţă basmul românesc la toate acestea. Pentru început, formula de deschidere
a basmului este celebra: „a fost odată ca niciodată". Formula aceasta s-a comentat mult şi se va mai
comenta. Din punctul de vedere în care ne-am plasat noi, ea este o poartă deschisă între contingent
şi necesar, un punct de tranzit între cele două şi, totodată, o manieră prin care un fel de a gândi
unilateral, nedialectic, este îndepărtat. Ce spune această formulă? Faptul că „a fost odată" semnalează
caracterul unic, singular, nonrepetitiv. Acest fapt, al lui „a fost odată", este deja aidoma unui bloc
de granit. El nu mai poate fi dislocat din fiinţa sa. A fost, şi fiinţa sa nu mai poate fi pusă la îndoială,
el a ieşit din sânul îndoielii ontologice şi este ca fiinţa la trecut. Deşi la trecut, formula aceasta pune
·
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ce se va povesti mai departe sub regimul fiinţei. Întregirea formulei, acel „ca niciodată", arată exact
faptul că fiinţa care a fost (adică întreg conţinutul care este pe cale să fie povestit) este nonrepetitivă,
unică şi indiscutabilă. „Ca niciodată" traduce şi o schimbare de regim. Dacă acel „a fost odată" privea
lumea fiinţei, lumea în care, în adevăr, ceva se putea petrece, atunci acel ceva, fiinţa, nu se mai poate
petrece dincoace, în lumea noastră, ea nu suportă un regim de viaţă şi existenţă ca al nostru. Pentru
noi, ea este „ca niciodată". Deci, dacă a fost ceva, atunci el a fost acolo şi atunci, aici şi acum nu,
pentru că lumea lui aici şi acum nu mai face loc fiinţei. Lumea noastră este o lume a nefiinţei . Lumea
basmului, a lui ce „a fost odată" este, invers, o lume a fiinţei. Lumea noastră este doar o lume a
povestirii, în care se povesteşte - iată singura compensaţie pe care basmul ne-o acordă faţă de absenţa
fiinţei. (În acest sens poate fi consultată lucrarea lui Paul Ricoeur: „Temps et recit") „A fost odată ca
niciodată" face să comunice două lumi (şi în asta constă dialectica de care aminteam): aceea a lui a
fost, adică a fiinţei efective - fie şi la trecut - şi a fiinţei care nu poate fi. Numai că această fiinţă care
nu poate fi este şi ea integrată, i se face loc şi este recunoscută ca atare. Ea există deci şi se corelează
cu cealaltă, opusă sie, dar care o recunoaşte şi admite, trasându-i însă şi liniile de demarcaţie.
„Ce a fost? A fost o dată un moş şi o babă. Ei erau săraci de n-aveau după ce bea apă. Când
mălai aveau, n-aveau sare, când aveau sare şi mălai, n-aveau legumă. Trăiau şi ei de azi până
mâine" (Ţugulea, fiul unchiaşului şi al mătuşei). Sau: „Cică era odată o babă şi un moşneag:
moşneagul de-o sută de ani, şi baba de nouăzeci; şi amundoi bătrânii aceştia erau albi ca iama şi
posomorâţi ca vremea cea rea din princină că nu aveau copii." (Creangă, Povestea porcului).
Condiţia pe care basmul o pune este precaritatea, lipsa, dezechilibrul. Personajul se percepe pe
sine (sau se află) ca nefiind aşa cum trebuie să fie. Fiinţa adevărată a personajului, fiinţa sa pur şi
simplu, est� de ordinul unui deziderat . Ceea ce se prezintă la început este doar fiinţa sa improprie,
fiinţa sa încărcată de neadevăr (nu de minciună), fiinţa sa inadecvată şi inautentică. În raport cu
fiinţa adevărată, cea prezentă este un gol, o lipsă, un nimic chiar. Această redare a fiinţei ca gol,
lipsă sau chiar nimic, corespunde cu descrierea fiinţei în cele mai riguroase tratate de ontologie. La
Noica de exemplu, prima treaptă a fiinţei în lucruri este golul. (Tratatul de ontologie). La Hegel,
fiinţa este egală şi tot una cu nimicul (Ştiinţa logicii) etc.
Felul în care basmul prezintă această stare iniţială este de ordinul întâmplării. Nu este nimic
necesar în faptul că baba şi moşneagul să fi avut copii, după cum nu este necesar nici ca ei să nu aibă.
Totul este contingent aici. Asta este faţeta narativă a basmului. Ea îi este necesară însă pentru derularea
imediată s-ar zice. Dacă trecem de acest artificiu şi interpretăm în sensul unui dat care face din această
manieră firea lumii de aici, atunci ceea ce se întâmplă, circumstanţele de început, devin necesare. Este
nevoie de un gol, de o lipsă, de un anume dezechilibru pentru ca ceva să se petreacă. Din punct de
vedere ontologic, ceea ce se petrece acum, starea aceasta de lipsă şi dezechilibru, corespunde celei
dintâi zile a Creaţiei: „pământul era netocmit şi gol". Ca şi acolo unde „Duhul lui Dumnezeu se purta
pe deasupra apelor", aici există disponibilitatea unei potenţialităţi nedeterminate.
Să vedem însă concret fizionomia golului, a lipsei iniţiale din basm. Începutul se află, prin
urmare, sub semnul lipsei de determinaţii. Din punct de vedere filosofie, absenţa determinaţiilor
pentru început este o necesitate. Ceea ce se află la început, chiar dincolo de obiectul filosofiei,
suferă de lipsa determinaţiilor. Religiile au pus toate la început lipsa determinaţiilor. Filosofie însă,
aşa ceva corespunde esenţei. În traseul descrierii ontologice pe care Hegel o face, esenţa aşa este
descrisă: în absenţa determinaţiilor. Esenţa este prima categorie filosofică ce suferă de pe urma
lipsei determinaţiilor. Dialectica face ca această lipsă să corespundă, concomitent, unui avânt
ontologic. Fără determinaţii, esenţa este împinsă spre ele. Lumea apare, în descrierea ontologică,
prin impulsul pe care esenţa îl primeşte din partea lipsei de determinaţii. Ea este tocmai esenţa care
îşi primeşte determinaţii, esenţa care, determinată, devine - scurtând, evident, procesul - lume. În
spectru, lumea este esenţă + determinaţii. Sau, existenţa este esenţă + determinaţii. Starea originară
a esenţei lipsite de determinaţii poate fi caracterizată drept „sărăcie ontică".
Dacă transpunem categoria ontologică a esenţei în domeniul antropologiei, poate fi găsit acolo
un echivalent suficient de elocvent şi de semnificativ, sărăcia propriu-zisă, sărăcia economică, sărăcia
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ca absenţă a bunurilor sau sărăcia ca absenţă a împlinirii, sărăcia ca absenţă a virtuţilor, sărăcia ca
absenţă a idealului din real ş.a.m.d.
Sărăcia, ca stare economică, prelevează în cele mai multe basme româneşti. Prin intermediul
ei se realizează, repet, o descriere a fiinţei. Absenţa care ocupă începutul din basm este o absenţă de
fiinţă. Întreaga derulare a basmului nu este altceva decât un progres pe calea spre fiinţă. Or, fiinţa
nici nu este altceva decât traseul dintre a fi şi a nu fi. Debutul ei se face prin a nu fi, fiinţa pleacă din
nefiinţă şi este ciudat că o confirmare a logicii ontologice a venit tocmai din partea unui tip de
creaţie care, deliberat, nu s-a supus nici unui tip de logică.
Expresiile sărăciei, în basm, cunosc cea mai variată fizionomie. În totalitate ele servesc unei
fizionomii a fiinţei în cel dintâi moment al naşterii sale. „Ei erau săraci de n-aveau după ce bea
apa". Apa, aici, vine să întreţină viaţa, este o condiţie a ei, apa este „apă vie" în cel mai propriu sens
al cuvântului. Numai că apa care nu avea după ce să fie băută anunţă un ceva prealabil, o anumită
anterioritate, ea este un efect, ceva indispensabil nu însă şi prioritar. Prezenţa apei, băutul ei, este
semn pentru altceva, pe scurt, în ordinea existenţei, apa este ceva secundar şi condiţionat. Deşi
ofertă naturală oricând şi oricui disponibilă, excelând prin gratuitatea sa, apa devine greu accesibilă
datorită condiţiei prealabile pe care personajul nu o îndeplinea.
Alteori, personajul este „sărac lipit pământului", Conform sensului fizic, o asemenea existenţă
are un coeficient ontologic foarte redus. „Lipit pământului" înseamnă o absenţă a înălţimii, a
verticalităţii, or, ceea ce nu are înălţime este insesizabil ca existenţă, aceasta confundându-se, în
percepţia comună, cu înălţimea. Ceea ce e „lipit pământului" nu se vede şi vederea este, Ia rându-i,
un organ care confirmă sau infirmă existenţa. Ochiul percepe ceea ce are înălţime, ceea ce posedă
verticalitate şi se ridică de Ia pământ spre înalt. Aici, cerul este spaţiul care fundează verticalitatea ·
şi care confirmă, pentru ochi, înălţimea. Ochiul este o instanţă care consacră existenţiăl şi certific{
Pentru ochi, pământul se constituie într-un sol al existenţei dar, practic, el este negat şi nu este
recunoscut în rândul celor garantate de ochi. Privirea este orientată spre înainte spre cer şi spre
înălţime. „Josul", pământul adică, este recunoscut o condiţie de existenţă şi mai puţin existenţă ca
atare. Pământul este un temei al fiinţei , o categorie existenţială, ceva transcendental, adică un ceva
care Ie face cu putinţă el pe altele şi nu invers. Existenţa începe de la pământ în sus şi abia ridicarea
lor de la pământ înseamnă a fi. Când lucrul este tot una cu pământul, când adică se împărtăşeşte din
condiţia de orizontalitate a acestuia el nu există, sau, în orice caz, gradul lui de existenţă este
minim. Condiţia de târâtoare a unor fiinţe este extrem de puţin onorabilă.
Când lucrul, fiinţa, încetează să mai fie, el se întoarce Ia condiţia pământului, intră în
orizontalitatea acestuia. Pământul, ca origine a existenţei, când aceasta încetează să mai fie şi este
izgonită din rândul celor ce există, pământul o reprimeşte Ia sine, îi face Ioc în interiorul său, îi dă
adăpost şi, finalmente, o face una cu sine. Viaţa înseamnă înălţare, iar coborârea înseamnă moarte.
Ambele a u sens numai în raport cu pământul . Coborârea Ia pământ a celor care, cu o clipă înainte,
fuseseră sus este moartea lor. Pământul este, concomitent, moarte. De aceea el este locul în care
sunt îngropaţi morţii, adică cei care au pierdut putinţa de a se mai înălţa. „A fi sărac lipit pământului"
înseamnă o descriere a fiinţei în cea mai apropiată vecinătate a morţii, adică a nimicului. Fiinţa
pleacă din zona nimicului, o transgresează şi o depăşeşte în direcţia adevărului.
Ar fi o eroare de a crede că punctul de origine în căutarea fiinţei este doar o contingentă expresie,
fie ea şi multiplicată. Adevărul nu poate fi întemeiat pe terminologie, fără o susţinere reală din partea
existenţei. Oricât am multiplica expresiile care să arate condiţia minimală a fiinţei la începutul basmului
nu este suficient. Nu este însă nevoie de căutări speciale. Descrierea situaţiei, descrierea materială a
situaţiei, este de aşa natură încât să transpară prezenţa fiinţei în cea mai precară situaţie a sa.
Dacă este vorba despre o împărăţie (expresie a unei lumi împlinite) ea suferă de o carenţă
concretă: stă sub ameninţarea unui rău, a unui zmeu, a unui război iminent etc. Personajul care
apare în acest caz, unul dintre fraţi, de obicei, este cel mai mic (suferă deci de carenţă pe linia
puţinătăţii vârstei), alteori, pe lângă vârstă, mai are şi un beteşug (este olog, cum în „Ţugulea, fiul
unchiaşului şi al mătuşii").
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Tocmai această carenţă este cea care anunţă imperativul fiinţei. Cel mic trebuie să crească,
ameninţarea ce apasă asupra împărăţiei trebuie să fie înlăturată, ş.a.m.d. Debutul fiinţei stă într-un
precar care are potenţialitatea negării de sine şi a afirmării fiinţei integrale.
„Fiinţa este ceva ce se petrece, este o dramă" afirma, într-o prefaţă celebră, Ortega y Gasset
(Jose Ortega y Gasset, Tema vremii noastre, tradusă din spaniolă de Sorin Mărculescu, Humanitas,
1 997, p . 6 1 ). La originile dramei stă însă un rău. În basm, răul acesta care face introducerea la dramă
are o fizionomie inimaginabil de bogată. În închipuirea răului, imaginaţia populară a dovedit o
experienţă extremă (şi nu este lipsit de interes de ce?). În drama cultă, în specia literară a dramei,
există un curs hotărât de voinţa celor implicaţi. Şi pentru că este dramă, ea are un curs plin de
dinamism, finalul rămânând să fie decis între tragic şi fericit. Acolo se pune accent bine punctat pe
voinţa şi hotărârea de a reface echilibrul stricat. Ca fiind altceva, basmul procedează puţin altfel.
Nu există nici o prezentare a voinţei de a înlătura răul, aceasta subînţelegându-se. În orice caz şi
aici, calea spre acel mod de a fi, care numai el este socotit acceptabil, adică fiinţa pur şi simplu,
trece prin voinţă. Ca şi în orice altă antropologie (fie şi una realizată cu mijloace tehnice reflexive)
în basm există voinţă, voinţă ca măsură a fiinţei, voinţă ca origine a fiinţei. Fără ea fiinţa care este
socotită adecvată nu poate lua naştere.
De obicei, basmul, după enunţarea crizei, face loc unei călătorii. Şi aici apare unul dintre cele
mai misterioase raporturi dintre hazard şi necesitate. Dacă până acum cele două nu erau încă tranşate
şi nu se opta pentru una dintre ele, de acum apele par să se limpezească. Există un basm pur şi
simplu paradigmatic pentru acest raport, „Zâna apelor".
Când personajul de acolo, Alexandru, este pus să-l aducă pe Dumnezeu la masa boierului său,
el procedează într-un fel extrem de curios. Conştient pe de-a-ntregul de grozăvia cererii, el porneşte
în căutarea lui Dumnezeu. Curiozitatea constă în faptul că nu-şi pune nici o clipă problema orientării.
Dumnezeu nu dă nici o clipă prilej de temeri de identificare. El este, după propria sa identificare,
făcută cândva unui alt căutător de-al său, „Cel ce este" (în „Ieşirea", cap. 3 : „Zis-a iarăşi Moise
către Dumnezeu : „Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: Dumnezeul părinţilor voştri
m-a trimis la voi . . . Dar de-mi vor zice: Cum Îl cheamă, ce să le spun?" - atunci Dumnezeu a
răspuns lui Moise: „Eu sunt cel ce sunt". Apoi i-a zis: „Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a
trimis la voi ! ") Problematică este localizarea lui Dumnezeu, a lui „Cel ce este", a fiinţei pur şi
simplu. Or, localizarea nu se pune ca problemă. Personajul se îndreaptă într-o direcţie anume, ca şi
cum ar şti locul locuit de fiinţă, locul în care se află Dumnezeu. Desigur, pentru orice alt tip de
căutare, este mai mult decât probabil că orientarea ar fi prevalat la începutul călătoriei. De astă dată
însă, când miza este fiinţa pur şi simplu, adică ceea ce este Dumnezeu, orice interogaţie cu privire
la loc ar fi fost inoportună. Ceea ce este, fiinţa, nu se pune în raport de dependenţă şi de inferioritate
cu locul. Nu locul este cel care circumscrie fiinţa, pe ceea ce este, ci invers, ceea ce este face locul
posibil. Nu fiinţa se află într-un loc, ci locul se află în fiinţă. Categorie transcendentală nu este aici .
decât fiinţa. Dumnezeu nu se află undeva, de aceea Alexandru nu-şi pune problema orientării sale.
El pleacă la drum şi, desigur, găseşte pe Dumnezeu.
Ce este aici, hazard sau necesitate? În tot cazul, este o bună intuire şi percepere a fiinţei.
„Zâna apelor" este, însă, o poveste extremă. Ea nu oferă un prototip şi celorlalte căutări de fiinţă
din alte basme. În alte basme, călătoria stă sub semnul orientării şi ea se desfăşoară cu mult mai
dinamic decât călătoria lui Alexandru. În tot cazul, indiferent de calitatea dinamică sau relaxată
a călătoriei, ea se desfăşoară sub imperativul atingerii unei alte cote a existenţei decât cea a
existenţei de la care se pleacă.
Ceea ce se prezintă la începutul basmului ca fiinţă, o fiinţă amputată, dezechilibrată, nu coincide
cu fiinţa întreagă şi sănătoasă la care se aspiră şi spre care se merge. Personajul este aici în postura
medicului. El amputează realitatea care atentează la integritatea fiinţei şi, în final, în locul fiinţei
bolnave, el prezintă fiinţa sănătoasă. Traiectul acesta dintr-o parte într-alta, de la o fiinţă bolnavă Ia
una întreagă, nu se face f'ară alterări şi schimbări esenţiale. Călătoria despre care vorbeam, şi care se
face dintr-o parte într-alta, de la una la alta, de la o margine la alta, înregistrează schimbările amintite.
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Ce se întâmplă cu personajul de-a lungul călătoriei este, de fapt, mutaţia esenţială pe care o
înregistrează geneza şi maturitatea fiinţei. Determinaţiile drumului parcurs sunt determinaţii ale
fiinţei. Şi ele sunt diferite tocmai pentru că fiinţa de pe urmă, fiinţa deziderat, este altceva decât
fiinţa de început, fiinţa realitate. Pe acest traseu, omul află" . . . toate lucrurile schimbate: pământul,
florile, copacii, lighioni altfel făptuite erau p-acolo. Deocamdată îi cam fu frică dară, îmbărbătându-se,
apucă pe un drum şi merse până dete de nişte palaturi cu totul şi cu totul de aramă" (Petre Ispirescu,
Prâslea cel voinic şi merele de aur). Pentru că fiinţa la care aspiră, fiinţa pe care o recunoaşte în
exclusivitate (lumea din care descinde eroul fiind doar o existenţă şi nu fiinţă - şi este tocmai din
cauza nenumăratelor ei precarităţi) este diferită de existenţa lumii sale, ea este şi altfel configurată.
Elementele diferenţiatoare ale lumii fiinţei sunt nenumărate. Aici este vorba doar despre câteva:
palat de aramă, lucruri schimbate etc. Se poate însă spune că întreagă condiţie a fiinţei constă în
alteritate. Fiinţa pe care o caută personajul şi la care aspiră există pe bază de diferenţă. Dacă ea ar fi
după chipul lumii de aici, nimeni nu ar mai căuta-o. Ea însă diferă, este altceva. Şi este altfel atât în
formă, cât şi în conţinut.
Fiinţa nu este însă radical altceva decât existenţa din care pleacă eroul. Ea aduce alteritate, însă
nu o împinge pe aceasta până la extrem, până la a fi altceva decât lumea eroului şi decât eroul însuşi .
Alteritatea fiinţei este moderată. De o asemenea moderaţie ţine până şi replica de început pe care
locatara palatului de aramă o dă lui Prâslea: „Mulţumesc lui Dumnezeu că ajunsei să mai văz om de
pe tărâmul nostru". Alteori, personajul îşi găseşte, transmutate în noul tărâm, determinaţii ale zilelor
sale umane. Este întâlnită acum Sfânta Vineri, sau Sfânta Miercuri. De unde în lumea existenţei sale
părăsite avea de-a face doar cu numele zilelor şi cu imperativul supunerii la exigenţele specifice ale
fiecăreia, de astă dată el întâlneşte arhetipul însuşi, Sf'anta, cum se spune, în persoană. Este o nouă
dovadă că se află pe un tărâm al originarului, al esenţelor şi al fiinţei. Nu este vorba, cu cele două
exemple, de un oarecare antropomorfism ci de condiţia originară a omului. Întâlnirea privilegiată care
se petrece pune în evidenţă raportul pe care insul îl are cu propriul său arhetip şi totul .
La suprafaţa lucrurilor, adică la nivelul narativ, nu este decât hazard, întâmplare, fiecare întâlnire
pe care personajul o are de-a lungul călătoriei sale. Nu este nici un indiciu că întâlnirea cu Sfânta
Vineri sau cea cu Sfânta Miercuri era necesară sau că ea ţinea de un destin al personajului. Nici
măcar motivul care declanşează acţiunea în basm nu este de ordinul necesităţii . Totul ţine, la nivelul
faptelor, al lucrului care apare la suprafaţă (adică, în limbajul filosofiei, la nivelul fenomenului înţelegând fenomenul conform etimologiei sale: fainomen = ceea ce apare), de întâmplare. N u este
descrisă nicăieri o necesitate, flerul povestitorului nu suferă de nici o ispită care să inducă alt gând
decât cel al întâmplării. Este ca şi când categoria aspră a necesităţii ar fi inadecvată deconectării şi
sensului profund care conduce naraţiunea.
Că lucrurile nu sunt comandate în exclusivitate de întâmplare, ne este sugerat, dacă nu chiar
dovedit, de un episod înscris în acelaşi traseu al întâmplărilor călătoriei. Prima întrebare la care
personajul este supus din partea Sfintelor Miercuri şi Vineri este una surprinzătoare pentru lectura
de suprafaţă. „Ce gând te-a aduce pe-aici străine?" se întreabă. Nu un lucru sau altul, ci gândul este
cel suspectat de a trimite într-o călătorie atât de puţin obişnuită. Or, gândul este tocmai ceea ce se
află în spatele aparenţelor, ceea ce comandă, este raţiunea care nu mai e întâmplătoare. Dacă până
acum motivaţiile erau de ordinul întâmplării, acum, prin intervenţia gândului şi coerenţa lor într-o
ţesătură de ordinul raţiunii, ele devin necesare. Gândul este ceea ce scoate faptele din lanţul
întâmplărilor şi le restituie unei ordini a necesităţii . Acolo unde gândul îşi face apariţia ceea ce se
întâmplă nu mai are un singur registru, ceea ce se află în spatele său vine să dubleze, în fond să nege
că întâmplarea ar fi tutelară faptelor. Întâmplarea nu are raţiune, ea este singură, se desfăşoară la
nivelul unui singur palier, şi de aceea sărăcia extremă a faptelor care sunt doar întâmplătoare. Dacă
s-ar fi procedat altfel în interogaţia de aici şi nu ar fi existat „gândul" ca raţiune a călătoriei, dacă în
locul „gândului" era dorinţa sau orice altceva, ar fi lipsit, probabil, substratul care să facă întâmplarea
mai mult decât este ea aici. Prin urmare gândul este răspunzător de ceea ce se petrece, de ceea ce a
intrat în lanţul petrecerilor, adică de fiinţă. Toate lucrurile care se acumulează de acum încolo, după
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cum toate lucrurile care s-au petrecut până în acest moment, sunt de resortul gândului. Numai
justificate de el, ele sunt de admis, conving şi sunt acceptafe. Fără gând, toată călătoria eroului şi-ar
pierde sensul, ar deveni o absurditate.
Întâmplarea - aici întâlnirea - este comandată de gând, este adică necesară. Este ca şi cum
gândul - necesitatea, se exprimă prin întâmplare.
Relaţia aceasta dintre gând şi faptă cunoaşte o adevărată dialectică. Dacă se trece de la una la
alta, una este comandată de alta, fără putinţa de a indica un capăt al drumului, este pentru că fundalul
este lume, adică locul în care varietatea şi diferenţa sunt unicele acceptate. Este motivul pentru care
eroul răspunde, atunci când este întrebat despre gândul care-l aduce, că se află în căutarea cutărui
sau cutărui lucru omenesc. Numai că Sfănta nu-l întrebase despre lucru, ci despre gând. El nu se putea
însă situa la nivelul acesta al arhetipului, chiar dacă are întâlnire cu el, nu-i rezistă acestuia, şi de aceea
el invocă nu· gândul ca gând, ci doar un firav lucru din lume. Sfănta parcă înţelege neputinţa de
ascensiune a personajului la sine, la arhetip, şi ia răspunsul ca atare, fără nici o obiecţie. Omul întâlneşte
arhetipul însă nu poate răspunde întrebării acesteia şi nu poate nici rămâne la nivelul pe care arhetipul
i-l propune prin interogaţia sa. Se coboară la lumesc şi arhetipul acceptă. El î1 răspunde personajului
în limba acestuia, îi dă adică informaţia cerută, îl pune pe ruta de mişcare a lumii fenomenale.
Aceeaşi reducere a faptei la gând, adică a întâmplării la raţiune, se mai petrece atunci când,
de-a lungul itinerariului său, personajul, într-un veritabil monolog, îşi spune „în gândul său",
dialoghează cu sine, de parcă undeva, în interiorul său cel mai profund, el şi-ar găsi alteritatea,
condiţia reală a dialogului şi a vorbirii . Şi aici, gândul este o instanţă a judecăţii faptei, a hotărârii
şi deliberării ei. Înainte ca lucrul să intre în regimul mundan al întâmplării, el se prezintă ca gând .
Este probabil că expresia de faţă, „a vorbi în gând", este cea mai relevantă pentru condiţia filosofică
a basmului . Şi asta pentru că, prin ea, se distinge între ceea ce se petrece oarecum la suprafaţa
lumii, la nivelul faptelor şi al acţiunii propriu-zise, şi ceea ce se petrece la nivelul de dincoace de
fapte, la nivelul gândului .
Finalul oricărui basm este un răspuns la problema iniţială, de regulă un răspuns fericit. Basmul
pune din acest punct de vedere problema fiinţei pentru om într-o perspectivă optimistă. Şi asta
pentru că, în general, lumea culturală din care pleacă această creaţie este una a încrederii şi,
concomitent, a simplităţii în materie de ontologie şi antropologie. Nuanţele care, de regulă, complică
şi, adesea, distrug destinul uman, s-au epuizat, în basm, de-a lungul traseului care a dus la o încheiere
fericită. „Apoi trăiesc ani mulţi şi fericiţi" traduc tocmai situaţia finalului fericit. Aici, anii mulţi,
nu ei înşişi aduc fericirea şi nu prin numărul lor mare ei sunt şi fericiţi. Fericirea este dată de ceea ce
a stat în prealabilul numărului mare de ani, paradoxal, în acea perioadă care s-a consumat într-un
interval de timp scurt.
Problema antropologică se încheie în basm, odată cu restabilirea echilibrului iniţial rupt. Situaţia
este dintre cele mai stranii, căci interesul pentru om este purtat nu de condiţia sa împlinită ci exact
de deviere de la fericire şi echilibru. Basmul nu este interesat de o conditie sănătoasă a umanului ci
evident, de condiţia sa deteriorată.
.

'

„HAZARD ANO NECESSITY - PROLEGOMENA TO A PHILOSOPHY OF

THE ROMANIAN FAIRY TALE"

In the essay „ Hazard and Necessity - prolegomena to a Philosophy ofthe Roma
nian fairytale ", the author tries to make a ontologica/ interpretation of some
snapshots /rom the narrative fade of the Romanian fairy taIes. By using a few
established ontologica/ cathegories, the fairy tale has been liable to a specific
Hermeneutics with results belonging to the inter-disciplinary area.
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CONSIDERATll ASUPRA UNEI CERCETĂRI DE TEREN
•

Narcisa Ş11UCĂ

Investigaţiile de teren întreprinse în anul 1 995 în comuna Padeş din judeţul Gorj, precum şi în
satele aparţinătoare acesteia, au avut ca scop înregistrarea de informaţii privind păstrarea şi
transmiterea obiceiurilor din ciclul familial, în special, a celor din marile momente de trecere.
Am înregistrat pe lângă oraţii de nuntă, descântece, invocaţii către Ursitoare, şi date corelate
cu acestea (interviuri, relatări, scurte naraţiuni). Cele mai importante culegeri sub aspect folcloric
(literar şi muzical) sunt cele din repertoriul funerar. De altfel, încă în faza de documentare am ·
reţinut că zona prezintă un interes deosebit, chiar dacă, în mod paradoxal, lipseşte din colecţia-tezaur
a Academiei Române1 .
Satele investigate, Cloşani, Călugăreni şi Motru Sec, prezintă variante distincte ale ciclului
ritual funerar, de o mare complexitate, amploare şi vechime, atât în ceea ce priveşte compoziţia
poetico-muzicală, cât şi stratul mitologic generator de practici magico-rituale, dar şi de naraţiuni
menite să funcţioneze ca un metatext al acestora.
Ne-a interesat modul în care repertoriul funerar s-a păstrat, în ce măsură complexul de acte
magico-rituale corespunde unui sistem de gândire arhaic ce asigură astfel respectarea şi transmiterea
tuturor componentelor mai sus amintite. Am abordat aceste aspecte culturale atât din unghiul de
vedere al performerilor specializaţi („muierilor tomnite"), cât şi din cel al celorlalţi membri ai
comunităţii, potenţiali beneficiari.
Ansamblul de rituri, piese poetico-muzicale, obiecte rituale şi raporturi interumane ce alcătuiesc
obiceiurile funerare, se bazează pe acceptarea de către întreg satul („Numa pocăiţii nu le ţân !"�), pe
sincronizarea ceremoniei creştin ortodoxe şi a rânduielii familiale, pe de o parte, cu „demersul
ritual" înfăptuit de către inşii specializaţi, pe de alta.
Sunt respectate cu stricteţe ordinea prestabilită pentru performarea repertoriului ritual, ceea ce
implică: respectarea cadrului spaţio-temporal („Ne cheamă atuncia, numaidecând după ce şi-a dat
sufletul -ş-a fost şî premenit mortu' ! Strâgăm zorile în revărsat de zuă, cân' să-ngână zua cu noapcea,
acolo la fereastră, la giam!") 3, a funcţiilor comunitare specializate („Nu chemi pe oricine; numa' pe
cine e cunoscută şi ştie bine.") 4, a modalităţii de răsplătite („Le dai nişte pânză de gulerele, bani,
mărunţi, lumini şi colaci . Poate şi un vas le dai dacă vrei şi le chemi şi la masă acolo, cân' să face
pomana!") 5. Am înregistrat şi unele abateri de la comportamentul-tip, mai concret, forme de răspuns
ale comunităţii (marcate încă de un comportament arhaic) la „stimulii" lumii moderne. Decesul
survenit în altă parte decât în sat atrage, de exemplu, modificarea „scenariului ritual", chiar
comprimarea lui („Dacă moare într' -altă parte, ţi strâgăm zorile cân' îl aduc acasă, câte zâle îl
ţân!") 6. Există însă şi abateri individuale, acceptate şi ele de către comunitate dacă sunt solid moti
vate („Vin poate ş-a patra zî dacă mortu ie tinăr şi dacă vor şi ai lui să-l ţână o ţâr ' mai mult, că le
pare rău să-l ducă aşa iute!") 7. Nu există însă abatere de la regulile specializării şi răsplătirii, căci
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„Asta-i aşa, cumva că poţi, nu oricine poate şi uite sunt multe care ştiu şi nu pot sau nu vreau că li-i
ruşine da' ce ruşine să-ţ' fie, cân' mortu' trăbă cântat acolo? ! Te duci că nu dint' -asta trăieşti, ce-ţi
dă lumea e aşa, un fel de pomană!" 8 . Faptul că ne aflăm în faţa unui ansamblu de tradiţii bine
articulat şi solid îl atestă şi atitudinea autorităţii ecleziastice locale: „Aşa e obiceiul, şi noi, preoţii,
trebuie să ne supunem, căci altfel lumea nu e mulţumită! " 9. Pe de altă parte, momentele rezervate
actualizării repertoriului ritual sunt respectate şi de către familia defunctului: „Cât să strâgă zorile
nimeni nu să boceşte, nu să boceşte, nu să tânguie, nu face nimica, nici ai neamului, nici veşini or
striini I" 1 0 . Şi atitudinea persoanelor specializate este o dovadă a autoaprecierii rolului lor de iniţiat :
„Trăbă să facă şî cum zâcem noi, nu numa' cum vreau iei dacă vor să fie bine! Asta nu-i o treabă
numa' aşa de plăcere or de modă: aşa se cuvine, să fie mortu' împăcat ! . . . " 1 1 . De altfel, chiar cei mai
neîncrezători în funcţia de mediator a „femeilor tomnite" au opinat că „Numa' ele tre' chemate ca
să zâce că pe iele le ascultă Zorile, nu pe altele! . . . " 1 2
Chiar de la o primă lectură, se eviden�ază păstrarea fondului mitic al obiceiurilor pe care le analizăm,
ceea ce explică existenţa repertoriului activ, dar şi a unui fond epic adiacent, încă necercetat suficient.
Aşadar, motivările simpliste „aşa e bine", „aşa e obiceiul", li s-au opus în mod convingător
explicaţii precum cele de mai sus sau: „Aşa le place oamenilor, că cică să-şi audă mortu' cântecu ' ,
să nu zică că alora ai lui nu le-a părut rău !" 1 3 sau, şi mai edificator: „Cică e bine, ca s ă nu
să-ntoarcă-napoi, cum zice că era odată, cân' nu erea femei tomnite! " 1 4 .
Pe de altă parte, aşa cum arătăm, receptarea şi acceptarea acestei forme de manifestare rituală
arhaică este generală. Intelectualii satelor manifestă o atitudine circumspectă ce vizează păstrarea
prestanţei şi a poziţiei sociale a prestigiului în faţa colectivităţii, mai ales atunci când au statut de
imigranţi (fie veniţi cu aproape un secol de peste munţi, fie căsătoriţi în sat sau repartizaţi la una
dintre instituţiile comunei). Ei pot să se detaşeze oarecum de comunitate şi să compare desfăşurarea
rituală de aici cu ceea ce au observat în alte părţi: „La noi, mai la Dunăre, nu-i aşa. Să jeleşte numai
familia, nu pun bocitoare. " 1 5 Aprecierile sunt de obicei de ordin psihologic: „Parcă te ia aşa, jalea,
când auzi muierile strigând că parcă tot satul îl plânge pe câte unul, nu numai familia! " 12 Totodată,
ei sunt cei care remarcă şi scot în evidenţă substratul arhaic al pieselor: „Cred că e tare vechi
obiceiul, că nu prea seamănă cu ce auzi la biserică; zic ele ceva acolo de Domnu Hristos, da încolo
nu mai pomenesc nimic de Sfânta Scriptură, de nimic! " 1 3 . În final, această categorie intervievată
găseşte că o atare desfăşurare a riturilor funerare îi poate reprezenta din diverse motive, eşalonate
de la acceptarea necondiţionată ca form� de apartenenţă la comunitate: „Cum să facă fără muieri? !
Tre' să facă cuiu e la noi, că dor aicia a trăit, nu altundeva!" 14 la arborarea lor din dorinţa de a nu
distona şi de a nu atrage oprobiul public: „Cum să facă fără zori?! Să râdă lumea de tine, să spună
că eşti sălbatic, ori zgârcit, să nu dai vro doi bani la muieri? ! " 3 . După cum lesne se poate observa,
intelectualii, fie din reticenţă, fie pentru că se aflau în faţa unui interlocutor din afară, pe care însă îl
socoteau măcar profesional „de-al lor", nu au invocat încrederea în virtutiţile magico-rituale ale
cântăcelor. Discursul dubitativ s-a atenuat însă atunci când le-am cerut să facă apel la amintiri,
istorisiri, relatări sau chiar la împărtăşirea unor visuri, premoniţii, semne etc. Acestea au dovedit că
în subconştientul subiecţilor intervievaţi există un strat activ de credinţe. Un fond mitologic
fragmentar, dar aflat în perfectă concordanţă cu imaginile conturate de către performerele cântecelor
rituale. Că acest univers al morţii cu dominantele şi imagineria lui a fost influenţat - generat sau
doar susţinut - tocmai de repertoriul ritual de care ne ocupăm sau că, dimpotrivă, acesta se bazează
pe un fundament mitic solid şi coerent este foarte greu de spus.
Ne-am oprit de aceea asupra unei categorii de subiecţi mai puţin studiate, cea a navetiştilor, a
intelectualilor la prima generaţie, a celor stabiliţi doar prin natura profesiei în satele comunei Padeş,
deci pendulând între sat şi oraş, categorie pe care am numit-o „semirurală". Atât prin. influenţele ce
le primesc permanent dinafara comunităţii, cât şi prin vârsta lor, aceştia sunt mai deschişi noului,
tinzând să se detaşeze de tradiţie. Totuşi, atitudinea lor s-a rezumat la un circumspect şi rezervat
„Nu m-am gândit !" ca răspuns la întrebarea privind acceptarea I nonacceptarea acestor obiceiuri.
Corelând acest răspuns evaziv cu date concrete şi răspunsuri ale altor subiecţi (mai ales ale
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femeilor-bocitoare) am constatat că şi de astă-dată s-a exercitat o presiune hotărâtoare a comunităţii .
S-a impus fie prin intermediul familiei care i-a adoptat p e cei veniţi, fie prin cel al vecinătăţii, fie
prin cultivarea unui comportament modelat tradiţional ca o condiţie a acceptării de către întregul
sat a nou-veniţilor: „Cum să facă altfel? !" 1 1 . Deosebit de persuasive s-au dovedit a fi raportările la
întâmplări trăite sau relatate ce susţin o desfăşurare neştirbită a rânduielii tradiţional arhaice.
Naraţiunile despre fapte trăite, interpretarea semnelor şi a viselor, apoi ameninţările explicite privind
terifianta revenire din lumea de dincolo a celor morţi, neîmpăcaţi au contribuit la susţinerea întregii
desfăşurări rituale, oricât de anacronică ar părea ea. Spaima de necunoscut, spaima de neîmplinire
şi de declanşare a forţelor nenumite şi de necontrolat, iată ce a făcut ca, încetul cu încetul, chiar şi
nemărturisit, şi „semiruralii" să accepte condiţia privilegiată a „muierilor tomnite" ce le pot oferi o
abia intuită protecţie. Astfel s-a ajuns la aprecierea unanimă a ansamblului de gesturi şi cântece
magico-rituale ca fiind o marcă identitară a microzonei investigate. În toate dialogurile cu diverşi
subiecţi a revenit ideea că, în afară de alte obiceiuri din ciclul familial şi din cel agrar, acestea ar fi
cele mai spectaculoase prin : vechime („Să face de când ne ştim. Pă alte părţ' s-o mai pierdut, la noi
aşa o fost de cân' o-nvăţat moaşa mea!") 7, sobrietate şi arhaicitate („Nu să cântă ca şi neamurile, mai
mult plângân' , nici ca la radiu. Să cântă mai . . . alt fel de cântare, mai lungă, mai din gât.") 3, amploare
şi stricteţe („Tre' să fie muieri mai multe, nu una-două, să s-audă cân' strigă. IO" „Nu să face aşa,
oricum şi oarecine, numa' cine ştie, că mai sunt care ştiu ş-apoi te râd şi nu te mai chiamă vechi l " 9,
„Cânţ' tot cum trebe, c-atunci îţ' vine, n-ai de ce te-ncurca. Altfel de ce te mai duci? !") 6, neimplicare
emoţionale („Nu să cântă la ăi de-s ai tăi. Eu mi-am chemat muierile astea! O cântat o muiere pi la
Motru Săc am auzât, da' i-o pierit glasu' de la mortu' ala, nepot, ce-o fi fost, că cică nu-i binel") 3
E de la sine înţeles că investigaţiile, dar mai ales înregistrările au violentat de la început ordinea
comunitară, antrenând subiecţii la încălcări adesea refuzate cu obstinaţie (să vorbească după asfinţit
despre morţi, să strige zorile unde şi când vrea cercetătorul, să divulge anumite secrete iniţiatice, să
rememoreze întâmplări legate intim de spaimele proprii sau comunitare). Cel mai adesea, după ce
au cedat rugăminţilor insistente, au pus încălcarea pe seama cercetătorului, fără a înţelege scopul
precis al înregistrării. Unele dintre interprete s-au temut să cânte oriunde pentru a nu atrage moartea,
altele de teama ridicolului (,,O să zâcă lumea c-am nărozât or c-am beut ceva de zâcem zorile fără
mort ! ?) 2, altele s-au îndoit de precizările noastre şi ne-au bănuit că vrem să le „ducem cu noi în
aparat" să „învăţăm să le zâcem şi la morţii de pe la noi", în fine, cele mai tinere, căutate şi de
profesorii care, de-a lungul anilor şi-au susţinut gradul didactic I, şi-au închipuit că „ne trebuie la
şcoală, undeva" sau că „le dăm la radio, de s-aud ca Angelica Stoican". Oscilând între spaime şi
interdicţii ancestrale, pe de o parte şi spaime mai noi, cum ar fi interzicerea în ultimele decenii a
practicilor magice, interlocutoarele noastre au avut un comportament cu totul previzibil. Am urmărit
cu atenţie tot ceea ce mai apoi s-a întâmplat cu actualizarea la cerere a repertoriului funerar: omisiuni
(voite sau datorate emoţiilor, nesincronizării, înţelegerii momentului ca pe unul convenţional ),
inversarea pieselor determinată melodic, eliminarea unor fragmente sau oferirea unei variante date,
fixate în prealabil („Acu', să zâcem aşa, că-i un om, Nicolae, însurat şî nu prea bătrân, ca să zâcem
de nevastă, de copii, de vite, de toate! ").
E cazul să ne întrebăm câte înregistrări pe viu, succesive, ar putea da măsura reală a faptelor
cercetate? Şi câte alte date corelate mai pot motiva păstrarea acestui repertoriu? În mod �u totul
straniu, una dintre interprete şi-a manifestat aversiunea faţă de „cântecele astea mimăite şi horăite"
cerând răspicat celorlalte trei pe care, de altfel, „a avut grijă să le înveţe şi le ia după ea ca să nu se
piardă obiceiul" : „Voi să nu-mi horăiţi şî să nu-mi mămăiţi acolo, la cap ! Aţi auzât? Că mă râdic
de-acolo, de unde sunt şî vă iau de gât ! Să mă lăsaţi să mă hodinesc acolo !". Este greu de spus dacă
izbucnirea a avut ca destinatar cercetătorul (care o inoportunase şi cu prezenţa unei camere video)
sau dacă cea mai bună dintre informatoarele noastre a vrut să mimeze un comportament citadin,
mai „evoluat", deşi nu concepe şi „n-a văzut încă înmormântare fără zori". Cert este că prezenţa
noastră în Padeş a fost, ca orice cercetare, destinată să tulbure echilibrul unei comunităţi care poate
că nu-şi explicase niciodată" de ce? . . . "
,
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NOTE :

1 . Mariana Kahane şi Lucilia Georgescu-Stănciulescu
Editura Muzicală, Bucureşti, 1 988.
2. Eleonora Popescu, 70 ani, Padeş.
3 . Maria Toargă, 74 ani, Călugăreni.
4 . Lelia Filip, 57 ani, Cloşani.
5 . Niculina Argintam, 65 ani, Cloşani.
6 . Salomeea Cojocam, 62 ani, Motru Sec.
7 . Miţa Ceaţă, 6 1 ani, Cloşani .
8 . Ion Popescu, 4 5 ani, Padeş.
9. Victoria Grecu, 74 ani, Călugăreni.
1 0. Haralambie Cojocaru, 3 7 ani Motru Sec.
1 1 . Mariţa Ivaşcu, 60 ani, Motm Sec.
1 2 . Marin Conţoiu, 43 ani, Cloşani .
1 3 . Aurel Argintaru, 70 ani, Cloşani.
1 4 . Dornn ica Toargă, 60 ani, Călugăreni .

-

Cântecul Zorilor şi bradului (Tipologie muzicală).

ANEXA 1

„Iar, bradule, iară,
Apleacă-ţi, apleacă,
Vârvările tăie,
Să mă iau, mă iau,
Cu mâinile mele.
Să mă suiu, mă suiu,
Sus, în vâr' la tine,
Să fac ochii roată,
Să văd lumea toată,
Şî să-m' văd, să-m' văd,
F oe muierea mea-re
Cum foc mă jăleşte
Şî să focuieşte,
Iată-n urma mea-re.
Şî să-m' văd, să-m' văd,
F oe copiii meiu
Cum foc mă jelescu
Şî să focuiescu
Iară-n urma mea-re."
(fragment din „A sulişioarei " din Cloşani, inf Miţa Ceaţă)
„El pe mine m-o minţât :
Jos, la rădăcină,
Fumu' de tămâie,
Mai pi la mijloc
Chiţi de busuioc,
Să le fie foc,
Sus la crengurele,
Chiţi de ocheşăle,
Să le fie jăle . . . "
(fragment din „ A su/iţii " de la Călugăreni, inf. grup condus de Maria Toargă)
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„Bradule, brăduţul eu,
Apleacă-ţ' crenguţăle-u
Să mă iau cu mânile-u
Să mă urc în vârfu' tău
Să mă uit în satu' mieu,
Să mă uit la mine-acasă,
Şi să-i văd pe-ai mei la masă,
O mânca ş-o suspinare,
Pe min' nu m-o mai vegeare,
Nişi acu' şi nişiodată,
Nişi cât o fi lumia toată!"
(fragment din „A sulişioarii pe drum " din Motru Sec, inf grup cQndus de Mariţa Ivaşcu)
ANEXA 2

„Sulişioară să pune şî la om, şî la femeie: la femeie de mesteacăn, la bărbat numa' brad . Dacă
era prea bătrân, nu să mai punea. Acu' pun toţ' . Plătesc la Ocol şî aduc. Lasă numa' la vîr ' -aşa,
frunză, d-aia îi zâce sulişoară."
(Miţa Ceaţă, Cloşani)
„Acolo, în vâr' zâce că să urcă sufletu' să vadă cine-l jăleşte! "
(Salomeea Cojocaru, Motru Sec)
„Era aşa, o ceaţă ş-un întuneric. Am văzut pe mumă-mea. Z âc : „Ce faci?" . 'ce: „Nu vez ' ? I
Mă hodin ! Tare bine-i aici, su ' pom, că tare mult am mărs! B ine că am avut un' e şede ! . . . S-asta-i
cu sulişoară! "
(Maria Toargă, Călugăreni)
„Să mergeţi şi la cimitir, să vedeţi: acolo-i ca o pădure! Cum stă lumea în biserică la slujbă în
picioare, aşa sunt sulicioarele, are mai uscată, care mai verde, după cum e de demult pusă ş-a bătut
vântu prin ele!"
(Niculina Argintaru, Cloşani)

CONSIDERATION UPON A N INVESTIGATION

The investigation achieved in 1995, in the villages/rom Rade 0 commune, in Gorj
county, was centered especially upon the presen! state of the Juneral repertory;
the author was a/so interested in observing the conformity between the complex
ofmagica/ and ritual acts and the archaic system ofthinking.
The ensemble of rites, of poetica! and musical pieces, of ritual objects and
interhuman relations that make up the Juneral customs, is based on the accep
tance ofthe whole village and on the synchronization of the Christian ceremony
with the family order, on one hand, and with the ritual approach " achieved by
experts, on the other hand.
„
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NARATIUNILE PERSONALE - RECUPERAREA MEMORIEI
ÎN FORME TRADITIONALE
9

9

Ioan a-Ruxandra FRUNTELATĂ

„Vastă şi confuză, ca tot ce este primordial, o literatură populară nu se poate di seca în
nişte ramure atât de speciale şi atât de determinate precum sunt diviziunile şi subdiviziunile
unei literaturi culte.
Din contra, unul din semnele cele mai distinctive şi cele mai universale ale unui adevărat
product al literaturii populare este un amestec în fond şi formă, poezia amalgamată cu proza,
istoria cu fabula, idealul cel mai transcedent cu realitatea cea mai banală, elementele empirice
ale tuturor ştiinţelor, în fine, o enciclopedie haotică după care un observator filosof poate judeca
tot ce ştie şi tot ce crede o naţiune. 1 Aceste cuvinte scrise de B. P. Hasdeu la sfârşitul secolului
al XIX-iea pbt servi drept introducere la orice încercare de analiză, din perspectivă literară, a
textelor folclorice înregistrate pe teren.
În afară de speciile deja cristalizate într-o teorie a genurilor orale, suntem puşi de multe ori în faţa
unor creaţii hibride sau cu aparenţă embrionară, la care nu putem desluşi clar limitele dintre text,
metatext şi context. Naraţiunile personale (definite ca povestiri spuse de obicei la persoana I-a şi
relatând o experienţă la care naratorul a luat parte ca protagonist sau ca martor2) ridică tocmai asemenea
probleme de delimitare a textului epic propriu-zis de aluviunile sale afective, critice sau conjuncturale.
Totodată, verbalizarea experienţei personale într-un mediu tradiţional îi impune povestitorului
adaptarea la orizontul de aşteptare al comunităţii. Însăşi imaginea amintirii, formându-se în
subiectivitatea individului, se încadrează în tiparul mentalităţii populare ce i-a modelat copilăria şi
maturizarea şi se exprimă într-un limbaj contextualizat3 . Cu alte cuvinte, cu tot caracterul eterogen
şi aparent arbitrar al acestor povestiri, ele nu pot fi comunicate decât într-un registru puternic marcat
de tradiţia căreia îi aparţin naratorul şi ascultătorii lui (caracterul interacţionai al naraţiunilor
personale4 se observă cel mai bine când ascultătorul sau ascultătorii sunt exteriori comunităţii; în
asemenea situaţii, textul folcloric se poate chiar pulveriza din cauza efortului excesiv de a face faţă
la o presupusă grilă de receptare).
Tipurile cele mai întâlnite de naraţiuni personale sunt : povestirile relatând întâlnirea cu fiinţe
supranaturale (numite în general memorate), povestirile drumului (în special din armată şi din
război), povestirile unui microgrup social (pădurari, vânători, pescari, ciobani ş.a.m. d.), povestirile
de familie (legate de momente importante din viaţa cuplului) şi povestirile cu întâmplări din
timpul unor catastrofe naturale (inundaţii, alunecări de teren ş.a.) 5 . Toate temele enumerate mai
sus prezintă suficiente elemente de senzaţional pentru a constitui materie epică sau - în cazul
povestirilor microgrupurilor sociale - pot fi foarte interesante mai ales pentru cei care nu fac parte
din microgrupul naratorului, ci din altă sferă a comunităţii de tip folcloric.
"
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În general însă, aşa cum am amintit, memoria se recuperează în povestire pe căi ocolite. De
multe ori, naraţiunea propriu-zisă se compune din episoade intercalate printre digresiuni cu justificări
diferite în ansamblul discursului oferit ascultătorilor şi variind şi ele în funcţie de contextul generic
al performării. Există însă o situaţie când povestitorul se sustrage influenţelor contextuale imediate,
încercând să-şi reconstituie experienţa de viaţă în scris.
Ocupându-se de cercetarea povestirilor veteranilor de război în cadrul naraţiunilor personale,
am întâlnit doi informatori cu jurnale scrise. Unul dintre ei, Dumitru Roman, din judeţul Sibiu".
avusese un jurnal de front care i-a ars în lagărul de prizonieri unde a fost închis după asediul
Stalingradului. Revenind în ţară, a recompus textul din memorie. Iată un fragment :
„Să mergem mai departe cu traiul cel fericit din lagăr aşa cum eram plini de păduchi şi morţi de
foame a început a ne forma pe brigăzi şi grupe de câte I O oameni a ne clasa pe categorii I-II şi a III
le mai spunea aşa iar care aveau o denumire de „distrofici" aceştia erau propuşi pentru drumul cel
de veci primea ceva mâncare mai bună şi câte o jumătate de chilogram pâne albă dar ce folos că era
prea târziu, la noi nu mai aveam nimic doar gamela rusească în care primeam o amărâtă de ciorbă
făcută numai din buruieni şi trei sute grame de pâne pe zi şi aceasta era grea din cauza apei care o
băga în făină . . ".
Este limpede că, deşi scris, jurnalul are atributele oralităţii (libertatea topicii şi a ortografiei ne
încurajează să afirmăm că textul este destinat spunerii sau citirii cu voce tare). În fluxul epic, nu
putem det aşa descrierea situaţiei grele din lagăr d e comentariile puternic afectiv ale
naratorului-personaj : „ce folos că era prea târziu", „o amărâtă de ciorbă" etc. Cu toate amănuntele
realiste, se simte chiar şi în scurtul fragment citat apartenenţa autorului la o tradiţie a povestirii,
co-autoare de fapt a naraţiunii. Formula de captare a interesului, „Să mergem mai departe cu traiul
cel fericit din lagăr", ar putea părea ironică unui cititor cult, dacă n-ar fi în contradicţie cu seriozitatea
dramatică a întregii rememorări. „Traiul cel fericit", ca şi „drumul cel de veci" sunt două stereotipii
metaforice selectate automat din codul narativ popular.
Nevoia de a-şi înscrie experienţa personală într-o formă recunoscută de comunitate apare şi
mai limpede în cronica versificată a războiului purtat de Leon Tănase, cojocar din Bistriţa-Năsăud'
„Foaie verde a-mărului din timpu
Răsboiului, frunză verde de trifoi
Din anu 1 942,
Frunză-verde de cărare în 20 !anuare
Capăt ordin de chemare ca în 23
Dimineaţa să mă prezint la Bistriţa
l a ora 8 mam prezentat, în Hotelu
Central nea băgat când a fost la 1 O
oare mio luat biletu de chemare„ ." 8 ş.a.m.d.
După această introducere emoţionantă prin combinarea rimată a datelor şi locurilor foarte
precise cu tendinţa de generalizare în spiritul tradiţiei exprimată prin „foaie verde" sau „frunză
verde", jurnalul continuă cu întâmplări din război, recompuse cu o intuiţie remarcabilă a legilor
epicii populare. Cercetătorul poate detaşa anumite episoade, care constituie naraţiuni personale de
sine stătătoare, dar nu poate face abstracţie de faptul că ele se integrează într-un ansamblu unitar
tocmai prin tributul plătit tradiţiei.
Întrebîndu-1 pe Leon Tănase de ce şi-a versificat jurnalul, ne-a oferit o explicaţie indirectă: e
născut în zodia Gemenilor şi cei născuţi în această zodie sunt înzestraţi cu ţinere de minte. Bătrânul
ne-a mărturisit mai departe că-şi aminetşte absolut tot ce i s-a întâmplat şi că războiul l-a afectat foarte
tare. Când l-am rugat să ne povestească şi pentru reportofon prin câte a trecut, a spus că preferă să ne
citească din caiet. În acelaşi fel, Dumitru Roman, deşi a stat bucuros de vorbă cu noi, ne-a relatat
întâmplările de pe front şi din lagăr „citând" din caietul pe care-l învăţase aproape pe de rost.
Modul acesta de a-şi estetiza amintirea recurgând la un text care interpretează experienţa
personală, o identifică, o justifică şi o încadrează în tiparul ordonator al tradiţiei este un ritual
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terapeutic. Jurnalele scrise de Dumitru Roman şi Leon Tănase sunt nişte ecrane de protecţie împotriva
dislocării sufleteşti produse în vremea războiului. Ele au însă şi o funcţie educativă, propunând un
model de comportare a insului folcloric într-o situaţie alienantă.
intenţia declarată scrierii acestor caiete a fost în primul rând aceea de a împiedica uitarea şi s-a
exprimat prin obsesia cronologiei şi a numelor proprii. Dar bătrânul Roman doreşte să-şi publice
jurnalul, iar Leon Tănase şi l-a copiat în două exemplare şi ne-a oferit unul fără să-l rugăm. Intuind
compromisul, necesar în zilele noastre, între legile oralităţii şi forma scripturală (de fapt, tot o
transcriere a oralităţii), cei doi veterani ţărani îşi înscriu povestirile în circulaţie, chiar dacă asta
înseamnă deschiderea riscantă a lumii tradiţionale către cultura de masă.
Amestec de poezie şi proză, de istorie şi ficţiune, de filosofie şi retorică, naraţiunile personale
în contextul lor sunt mai mult decât nişte documente „etnophisologice", pentru că dau un răspuns la
problema supravieţuirii eposului popular. Complexitatea vieţii şi arta povestirii se oglindesc reciproc
în aceste amintiri recuperate în formele tradiţionale şi în acelaşi timp dinamice ale modului folcloric
de acceptare a existenţei.

PE RSONAL - STORIES: MEMORY RECOVE RING TH ROUGH TRADITION

The awor defines the personal-story as literary genre and. starting /rom a deep
analysis. she notices that personal stories are integrated in an unitary tradition.
The personal stories have nat only a documentary value, but this kind ofstories
represents, in the same time, the complexity of l�fe and the art ofnaration.

NOTE
I . B . P. Hasdeu - „Literatura populară" în Studii de folclor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1 979, p. 26.
2 . Pentru definiţia naraţiunii personale:
Sandra K D. Stahl - The Oral PersonalNarrative inlts Generic Context, în FABULA, 1 8 Band, 1 977, p. 20.
Linda Degh The Theory of Personal Experience Narrative, Congres of the International Society for
Folk Narrative Research, Papers 1-4, Bergen, June 1 2 lh- l 71h, 1 984, p. 237.
3 . Pentru caracterul tradiţional al naraţiunilor personale:
Sandra K D. Stahl The. Oral Personal Narrative as Folk/ore, „Journal ofthe Folklore Institute", Voi .
XIV ( 1 977), No. 1-2, pag. 9-30.
Kaivola- Bregenhj, Anniki - Personal Narrative: Drawing the Line between ldiosyncrasy and Tradition.
Congress of ISFNR, Papers 1 -4, Bergen, June 12th- l 7�', 1 9 84, p . 1-7.
4. Pentru caracterul interacţionai al naraţiunilor personale:
John A. Robinson - Personal Narratives Reconsidered; „Journal of American Folklore'', Voi . 94, No.
3 7 1 , 1 978 1 , pag. 58-8 5 .
5 . Pentru clasificarea naraţiunilor personale:
Nicolae Constantinescu - Fişe pentm un dicţionar defolclor (V) în REF, Tom 3 1 ( 1 986), No. l , pag. 42-45 .
6. Fişă de infonnator: Roman Dumitru, n. 1 9 1 5, Tălmăcel, judeţul Sibiu, şapte clase, agricultor. Data
înregistrării: 28. 1 0 . 1 995, Tălmaciu, Sibiu.
7 . Fişă de infonnator: Tănase Leon, n . 1 92 1 , Josenii Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, patru clase, cojocar.
Data înregistrării: 1 5 .02. 1 997, Josenii Bârgăului, Bistriţa-Năsăud.
8 . A m reprodus citatele după manuscrise, lăsând incorectitudinile ortografice aşa cum apar î n textele
originale.
-

-
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RITURI FUNERARE ANTUME
Vasile ŞIŞ U

Dacă omul „trage" să moară şi nu poate muri :
„I se pune un cântar sub cap. Dacă îi este să moară, moare dacă mai are de trăit, să întoarce, îi
trece boala" 1 . „Sau se spală pe faţă cu apă întâlnită, dacă mai are zile trăieşte, dacă îi e să moară,
moare mai repede" .
Ce este apa întâlnită? „Această apă se ia din locul unde se întâlnesc două sau trei ape" şi
adaugă: „Da nu-i bine să faci aşa că e păcat. De ce să grăbeşti moartea cuiva. Aşa a pătimit şi mama
mea şi nu le-am lăsat pe femei să-i grăbească moartea" (ibidem).
În descântece „de iele", apa este luată din locul unde se întâlnesc două izvoare2. Aceeaşi
informatoare într-o discuţie anterioară, asupra aceluiaşi subiect spune: „I să pune celui ce trage să
moară palanţa sub cap, sub perină" (În zonă, cântarul de mână cu braţ lung este numit palanţă).
„Apă întâlnită i să dă să bea, să spală pe faţă, pe cap, dacă îi e să moară, moară, dacă nu, să învârte,
aşa cum să învârte apa de la fântână când să împreună cu apa Studinii" .
Într-adevăr, la confluenţa a două ape curgătoare apa cu debit mai mic face rotiri de ape vârtejuri
în momentul întâlnirii cu apele celuilalt râu.
În afară de apă întâlnită se mai foloseşte şi apă pitulată.
„Dacă ai un bolnav, pui într-o sticlă apă, tămâie, o ascunzi la brâu, nu trebuie să ştie nimeni de
ea, nici bolnavul şi te DUCI la o femeie descântătoare şi spui în gând:
„Descântecu' mi-l descânţi mie".
„Leacu să fie a lu' cutare (spui numele omului bolnav).
Dacă se face descântecul pentru persoana care de fapt merge la vrăjitoare se zice în gând astfel :
„Dacă e pentru mine, să fie descântecu' şi leacu al meu".
Vrăjitoarea zice:
„De o fi deochiat de fată mare ! Să-i pice cosiţa!
Să-i rămână capu' ca tesla
Lumea să se mire de ea
Că a deochiat pe cutare
De o fi bărbat, să-i crape boaşăle
Să-i cure pişaţii
Lumea să se mire de el
Că a deochiat pe cutare
De o fi femeie
Să-i crape ţâţele
Să-i cure laptele
Să-i plângă copilu' de foame
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Iar cutare să rămână
Curat ca argintu străcurat
Ca steaua din cer
Ca roua pe pământ
Nici nevoie să nu mai aibă
Să nu mai fie bolnav."
Pe urmă uzi bolnavul cu „apă pitulată" (sau te uzi pe tine, dacă descântecul este pentru cel ce
merge la descântătoare) 3.
Prin tot ceea ce se face, se forţează destinul pentru a primi de la acesta un răspuns, pozitiv sau
negativ în legătură cu soarta bolnavului.

ANTHUMOUS FUNERAL CUSTOMS

The collection gathered in Severin, MehedinjJi, about anthumous funeral cus
toms. reveals an important series ofpractices, some ofthem novelty:
- setting the scales or the „palance " under the dying man 's head;
- using the met " water and the hidden water toforestall the death and to calm
the pain.
„

NOTE:
l . Inf. Ianăş Paraschiva, satul : Runc, corn. Sovema; cules la 23 aprilie, 1 982.
2. Artur Govorei, Literatura populară, voi. II, Bucureşti, 1 98 5 .
3 . lnf. Ianăş Paraschiva, satul: Runc, corn: Sovema; cules la 2 3 aprilie, 1 992.
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CEREMONIALUL FUNERAR STRUCTURĂ 51 SEMNIFICATU
9

9

Cornel BĂL OSU

1 . Semne Prevestitoare de moarte

În Salcia (sat al comunei Argetoaia, j udeţul Dolj, Ia-interferenţa cu Mehedinţiul), se crede că
moartea poate veni Intempestiv, dar poate fi anunţată şi prin diferite semne. O taxonomie a acestor
semne, în funcţie de spaţiu, de cine le revelează şi cui se adresează, nu este relevantă. Întocmirea,
prin urmare, a u nei asemenea clasificări are doar rolul de a simplica demersul nostru.
Cele mai multe semne premonitorii aparţin animalelor şi păsărilot: Când urlă câinele, mai
ales în nopţile cu lună, va muri cineva din casă1 . Nici o analiză a sensurilor simbolice ale câinelui
nu este în măsură să expliciteze irefutabil o asemenea credinţă.
Şi asta, pentru că, în general, în mitologia românească, câinele este animalul care „oferă gândiri i
mitologice imaginea exemplară a prieteniei şi devoţiunii"2 . Romulus Vulcănescu consideră că,
dimpotrivă, ambivalenţa caracterului mitic al câinelui carpatic a fost întărită de migraţia
indo-europeană, care a „colportat superstiţii, cutume vechi şi tradiţii noi despre câine"3. Această
prezumţie poate fi considerată adevărată, ţinând cont că prima funcţie mitică a câinelui este aceea
de animal psihopomp, călăuză a omului în întunericul morţii4. Câinele, ca animal psihopomp, este
întâlnit în cultura germanicilor, a vechilor mexicani. Atribute funerare (psihopompe) avea acest
animal şi în Persia.
Hecate, zeiţă considerată a fi de origine tracă, similară cu Bendis5, a fost asimilată uneori Lunii şi
avea drept animal favorit câinele, în care se transforma uneori prin vrăji. Expresia românească „urlă
ca câinele la Lună", precum şi credinţa amintită, par să ţină de un asemenea fond mitologic. Ţinând
cont de lipsa rolului psihopomp al câinelui în obiceiurile şi creaţiile spirituale orale ale românilor, nu
putem trage însă o concluzie peremptorie în acest sens. Mihai Coman susţine că această „omisiune"
(a câinelui psihopomp, n.n.) se datorează faptului că în mitologia română comunicarea între cele două
lumi (existenţă şi postexistenţă) are loc pe ape, iar nu pe căile pământene sau subpământene" . Rolul
câinelui ar fi preluat, după opinia autorului citat, de vidră, „câinele de apă".
În virtutea aceleiaşi afirmaţii, Mihai Coman neagă şi rolul psihopomp al calului. Nu putem
considera însă că opiniile de mai sus sunt adevărate, atâta vreme cât informaţiile de teren le contrazic.
În drumul său către lumea cealaltă, sufletul este condus de găină care „râcâie şi ciocăneşte ca o
cloşcă şi sufletul o urmează ca u n pui"7.
Considerăm că nu mai este cazul să lămurim rolul psihopomp al calului, chestiune analizată
pertinent în literatura de specialitate. Este adevărat că sufletul trece o sumedenie de ape, izvoare,
pâraie, râuri. El le trece însă .pe deasupra, pe punţi şi poduri. Sufletul trece, nu pe ape sau prin ape,
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ci peste ape. Trei dintre colacii rituali, care se dau de pomană la Salcia, la pomana de şase săptămâni,
se numesc „Puntea Raiului", „Paraschiva de la capu' podului" şi „Câmpu ' cu doru"'.
Spaţiul pe care îl străbate sufletul este deci unul complex, format din dealuri, văi şi ape, într-o
îngemănare aproape reală.
O altă posibilă explicaţie a credinţei în puterea câinelui de a presimţi spiritele rele, bolile grele
sau chiar moartea - putere ce nu poate fi desprinsă de rolul funebru al câinelui - este sugerată de o
legendă cu circulaţia generală în spaţiul românesc şi în care se spune că acest animal îşi are originea
în viermii din cadavrul lui Cains .
Şi Simion Florea Marian enumeră câinele printre animalele care prevestesc moartea: „Dacă
într-o casă se află cineva care trebuie să moară atunci câinele se apropie de casa unde e bolnavul şi
urlă, sapă sau cel puţin zgârie pământul de lângă acea casă"9 .
Păsările au şi ele atribute predictive, în special cucuveaua, cucul şi găina. Când cântă
cuc11miaua în gospodărie sau chiar împrejur, este rău de moarte10. Credinţa este generalizată în
toate zonele etnografice ale României. Fiind pasăre nocturnă, cu un cântec sinistru, lugubru,
cucuveaua a fost asimilată în cultura română (în cea tradiţională, dar şi în cea cultă) cu pasărea care
prevesteşte moartea. „Prin părţile Năsăud ului, pasărea se mai numea şi pasărea morţilor" 1 1 . Pliniu
cel Bătrân şi Ovidiu notau în scrierile lor că buha este o pasăre funebră, care semnalează înfiorătoare
prevestiri. Ca şi câinele, cucuveaua se află în mitologia greacă, în relaţie cu Luna, simbolizând
cunoaşterea raţională şi darul clarviziunii.
Cucul, pasăre cu un ciclu de viaţă foarte bine reglat după natură, care cântă la început pentru a
anunţa primăvara, dar care îşi prelungeşte apoi cântatul până la I O iunie sau până la Sânziene, poate
prevesti răul de orice fel, chiar moartea: „Dacă te spurcă cucul, moare cineva din neam" 13. Pasăre
misterioasă, la origine haiduc, cucul anunţă moartea pentru că el cunoaşte bine şi lumea reală, dar
şi lumea de dincolo. El ştie tot ce se întâmplă, este un călător cu atribute fantastice. Fie că a fost
haiduc, fie unul din cei doi fraţi, fie hoţul care a furat caii, originea lui omenească îi creează premisele
unei înţelegeri absolute a lumii de dincolo14. În unele din legendele, unde apare ca hoţ al cailor sau
al boilor sfântului Petru, este blestemat să se prefacă în pasăre şi să fie cobe rea.
Dar când te poate spurca această pasăre?
La Salcia, se crede că primăvara, când îl auzi cântând din spate sau din stânga, sau când îl auzi
cântând şi eşti nemâncat. În mitologia universală, cucul are puterea de a prevesti moartea pentru că
apare în zori şi însoţeşte dispariţia umbrelor. ,,În tradiţia vedică, el ar simboliza sufletul omului
înainte şi după încarnare" 1 5 . Cântatul lui este cobe şi vesteşte a rău şi în cazul când cântă pe vârful
casei sau la ciutură sau pe claia de fân, sau chiar pe clopotniţa de la biserică. 1 6
Un teribil semn de moarte este atunci când găina cântă cocoşeşte17. Că această pasăre are rol
psihopomp, nu mai este nici o îndoială. Mitologia română o aminteşte în strânsă corelaţie cu lungul
drum al sufletului către postexistenţă. Găina se dă peste sicriu „pentru că va scurma ciolanele mortului
la înviere, pentru că deschide calea pe lumea cealaltă sau . . . pentru că sufletul mortului să fie uşor ca
fulgii" 18. Atributele psihopompe ale găinii apar şi în culturile Africii Negre sau în America de Sud.
Semnul de rău augur apare doar atunci când se contrazice ordinea naturală: când găina cântă
cocoşeşte, când se destabilizează deci o ordine naturală, firească.
Şi corpul uman poate prevesti o nenorocire. Când ţi se bate ochiul stâng, e semn rău. La fel,
când te doare inima sau dinţii.
Ochiul, în special, are puterea premonitivă şi pentru faptul că este în relaţie imediată, prin
percepţie vizuală, cu lumea înconjurătoare, dar are şi şansa unei percepţii intelectuale sau divine.
La fel, inima poate fi considerată un organ transcedental, care aparţine, în esenţă, mai mult sufletului
(sau conştiinţei) decât trupului . Intuiţia ca formă de cunoaştere premonitivă ţine de calităţile inimii.
După cum se ştie, prin ochi se produce, de obicei, deochiul care poate cauza chiar şi moartea.
O altă categorie de semne este furnizată de gospodărie, de casă şi de obiectele din ea. Dacă icoana
din perete cade, e semn rău. Dacă trosneşte uşa sau mobila, de asemenea. „Dar cel mai rău este când
auzi ceasul din perete, fără să fie ceas"20
„

··
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Acest „ceasornic din perete" se mai numeşte în spaţiul românesc şi „ceasornicul morţii",
„tocănitoarea", „ciocănelele" sau „ciocănelele casei". Rolul acestui ceasornic este să le anunţe şi pe
cele bune, dar şi pe cele rele. În unele locuri s-a crezut că este un duh sfănt, care prevesteşte moartea21 .
Fiind în relaţie şi cu şarpele casei, este şi norocul său. Este deci bivalent. E rău şi când bate, dar şi
când îşi întrerupe definitiv „activitatea". Există credinţa, chiar la Salcia, că numai anumiţi oameni
aud ceasornicul casei: cei mai credincioşi în Dumnezeu.
În concluzie, semnele care prevestesc moartea - resuscitate în special printr-un intermediar zoomorf
sau avimorf - sunt transmise de divinitate. Intermediarul este în relaţie cu divinitatea şi transmite
semnul, fie că este apreciat, iubit de Dumnezeu, fie că are atribute funerare, adică este psihopomp, ori
cunoaşte bine lumea de dincolo. De altfel, puritatea animalelor „ajunge la desăvârşiri îngereşti"22
Sunt zile când animalele şi chiar plantele capătă darul vorbirii. Ţăranul crede că animalele sunt
în afara binelui şi a răului : „aşa le-a făcut Dumnezeu". Păcatul originar aparţine, de fapt, omului.
Animalele n-au suflet (sufletul lor este ca un abur subţire), dar soarta pe care le-a hărăzit-o Dumnezei.;
trebuie acceptată de către om.
2. Acte-rituale menite sâ usureze sau sâ PreÎntâmPine moartea.
Alte Practici. Pragul dintre viatâ si moarte.
.

.

În concepţia tradiţională românească, moartea este naturală. Ea ţine de însăşi condiţia omului
pe pământ. Aşa este judecată şi azi de ţărani.
În perioada interbelică şi ulterior, s-au stârnit discuţii aprinse asupra caracterului psihologic pesimist
sau optimist al românilor. Evident că nu s-a răspuns peremtoriu nici de-o parte nici de cealaltă. Împăcarea
românului cu moartea (şi acceptarea ideii de moarte) nu ţine neapărat de o structură psihică definitivă
şi imuabilă, ci mai ales de un parcurs istoric, cultural şi social distinct. Acceptarea morţii ca un dat
natural, atunci când vine la marea bătrâneţe, şi respingerea morţii intempestive, care dezechilibrează
ordinea firii, ţin de înţelegerea exemplară a menirii şi rolului omului pe pământ.
„Bătrânii cu credinţa lui Dumnezeu aveau, pe vremuri, neliniştea morţii, dar nu erau obsedaţi
de teama ei. Manifestau împăcarea cu moartea, iar nu groază faţă de ea"23 .
Personal, dacă-aş fi întrebat (cu toate că sufletul şi psihicul unui popor nu sunt date de suma
sufletelor indivizilor ce-l compun) cum este românul, aş răspunde printr-o butadă livrescă: românul
este aşa cum este.
Între oltean şi pământ, s-a creat în veacuri o legătură indestructibilă. La întrebarea „de unde
eşti"? olteanul răspundea şi chiar mai răspunde „sunt de pământ de la . . . ". Prin urmare, „el are
sentimentul unei intimităţi materne cu pământul"24.
Spaţiul, fie el câmpie, vale sau munte, a fost apropiat românului, care l-a iubit şi respectat.
Uneori, în cazuri extreme, a apelat la el ca la o unică şi miraculoasă salvare. Căci „natura îi
poate ajuta omului atât de mult, fiindcă e învrednicită şi ea cu har înaintea Dumnezeirii"25 .
Săteanul din Salcia, cu puţină vreme înainte, culca muribundul care se chinuia pe pământ,
lângă vatră. O altă imagine etnografică (tot de la Salcia) ne-o arată şi pe femeie născând în colţul
sobei, pe făn. Acolo rămâne trei zile până la ursitori. Abia după ursitori trecea în pat26 . Deci şi
naşterea şi moartea (elementele fundamentale ale unui ciclu) se produceau pe pământ, element
cosmic primordial.
Naşterea pe paie, este confirmată şi de Ch. Laugier: „Lehuza sta culcată pe stratul de paie cu
copil cu tot trei zile, în care timp rămâne cu cămaşa cu care a apucat-o facerea"27 .
Legătura sălcenilor cu pământul a fost şi este naturală, firească; sensurile magico-mitice ale
acestui intimităţi au fost uitate într-un demers istoric de sute de ani. Ţăranii din Salcia, mai ales
copiii, umblă şi azi desculţi de la Sânziene şi până la Sfănta Maria. Pământul serveşte şi la construirea
caselor. Când copilul se răneşte, pe rană i se pune, de asemenea, pământ. Când femeia iese la
plimbare prin sat cu pruncul înfăşat în braţe „loa di su vadră o ţâr de pământ şi-i dădea pe obraz"28 .
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Mircea Eliade intuia preeminenţa pământului în ciclul vital al omului : Viaţa nu e altceva decât
desprinderea din măruntaiele pământului, moartea se rezumă la întoarcerea acasă . . . ; dorinţa atât de
frecventă de a fi îngropat în pământul patriei nu este decât forma profană a autohtonismului mistic,
a nevoii de întoarcere în propria casă . . . 29
În Muntenia şi Oltenia, când oamenii erau loviţi de trăsnet sau cădeau bolnavi intempestiv, se
proceda la înhumarea lor simbolică. O asemenea înhumare simbolică, ne spune tot Mircea Eliade,
se practica şi în Scandinavia.
Prin urmare, bolnavul, muribundul este regenerat prin acţiunea benefică a pământului.
În ultimă instanţă, şi punerea muribundului pe pământ, este tot un succedaneu (simulacru) de
înhumare: ,,În vechea Chină, muribundul ca şi nou-născutul sunt puşi pe pământ. Pentru naştere sau
pentru moarte, pentru intrarea în familie sau în viaţa ancestrală ( . . . ) există un prag comun, Pământul
natal . . . " 3 0 . Şi exemplar, în aceeaşi ordine de idei: ,,Îngroparea simbolică, parţială sau totală, are
aceeaşi valoare magico-religioasă ca şi botezul. Bolnavul este regenerat, se mai naşte o dată . . . " 3 1 .
NAŞTEREA, MOARTEA, NAŞTEREA . . .
Pământul este regenerator pentru că este asimilat unui pântece enorm, fecund, care poate reda
viaţa (Terra Matter). În concepţia românească, pământul este viu, este însufleţit. Nu este sterp. El dă
viaţă plantelor, hrăneşte oamenii şi animalele. În legendele cosmogonice, după ce Dumnezeu şi
Diavolul au făcut pământul, numai Dumnezeu l-a înzestrat cu toate cele. Brazda este un simbol al
dumnezeiriii pământului. Ea are atribute magice. Cu ea pe cap se jura pe dreptate. Era sfântă. Cu ea
se invoca belşugul (şi se mai invocă chiar la Salcia) în obiceiurile de primăvară (Floriile şi Proorul).
Pământul este „rodos" pentru că este bisexuat. Într-o legendă culeasă de E. Niculăiţă-Veronca se
spune că partea de deasupra a pământului este bărbat, iar cea „dinlăuntru", femeie. Acest motiv al
dualităţii este universal. Chinezii, spre exemplu, şi-l reprezintă prin Yin (negativul, primitorul) şi
Yang (pozitivul, determinantul). În cultura greacă, Hasiod poetizează pe Geea, pământul, care are
harul fecundităţii prin coapsele-i largi32 .
Câteva credinţe ale românilor vituperează lipsa de respect faţă de pământ. Nu e voie să baţi
pământul cu băţul; olarul va fi pedepsit pe lumea cealaltă pentru �ă chinuieşte pământul, ne spune
o legendă culeasă de E. Niculăiţă Veronca. Tudor Pamfile ni-l prezintă antropomorf ( ! ). Când omul
are un parcurs imoral, pământul nu-l rabdă, nu-l mai suportă, îl înghite, îl devoră - de unde blestemul
invocat şi la Salcia. „Mânca-te-ar pământul" !
În aceeaşi ordine şi rânduială naturală cu interferenţe cosmice, şi alte elemente pot ajuta
omul în viaţa sa.
Când paralizase soacra uneia dintre informatoarele de la Salcia şi nu se făcea bine, dar nici nu
putea să moară, nora s-a dus la o babă care a luat apă de la trei fântâni. A luat-o dis-de-dimineaţă,
înaintea tuturor. Şi, când a mers să ia apă, n-a vorbit cu nimeni. Nici când s-a întors. Chiar dacă era
întrebată de ceva, n-avea voie să răspundă. „Şi a venit cu apa aia şi a dat-o femeii"33 . Că apa este
esenţială în mitologia românească pentru puterile ei magice ne-o demonstrează şi informaţia că,
înainte de a pleca la luptă, dacii făceau baie în Danubius. În urma cufundării în apa sacră a fluviului,
ei deveneau mai puternici, renăşteau. Un primat cosmologic al apei este denotat şi de legendele
româneşti. După cum se ştie, la început, în illo tempore, pământul plutea pe apă, iar la începutul
începutului a fost numai apă34 . Legendele româneşti relevă faptul că apa este şi sângele pământului,
dar este şi pedeapsa lui Dumnezeu la înrăirea oamenilor (Potopul lui Noe). Pentru a nu se crede că
apa este vindicativă trebuie precizat că Potopul . . . " nu are sens numai ca supremă sancţiune a omului,
el distruge în toate mitologiile, o lume care devenise iraţională . . . pentru a o înlocui cu alta raţională"35 .
Deci o moarte urmată d e epifanie. În exemplarul studiu „Sacru şi Profan"36, ca şi în „Tratatul de
istorie a religiilor", Mircea Eliade conchide că apa simbolizează suma universală a virtualităţilor. .
iar imersiunea este, de fapt, o întoarcere în preformal. Contactul cu apa înseamnă întotdeauna o
regenerare: disoluţia este urmată de o nouă naştere. Apa este pe cât de regenerativă pe atât de
purificatoare şi de benefică. Marele istoric al religiilor consideră că şi botezul creştin este tot un
simbol al morţii şi reînvierii acvatice.
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În cultura occidentală, se vorbeşte de un plurisemantism al apei. Gaston Bachelard, în studiul
„Apa şi visele"37, dezvăluie faptul că apa, fie că este apă limpede, de primăvară, fie că este apă
„grea" sau maternă, este înainte de toate un element primordial, care prinde şi dă viaţă cu o uşurinţă
uimitoare. Dar apa, „substanţă de viaţă, este şi substanţă de moarte"38 . Autorul aminteşte şi de
ritualul acvatic de înmormântare. Despre un asemenea ritual vorbeşte şi Ion Ghinoiu, considerându-l
posibil în spaţiul proto-românesc39 .
Apa, ca element primordial regenerativ, purificator, este omniprezentă în obiceiurile românilor,
iar ca simbol şi în creaţia lor spirituală. Amintim apa vie şi apa mo artă, prezenţe simbolice sistematice
în basmul românesc. Datorită relaţiilor amintite, apa are şi puteri divinatorii: „Când cineva este
grav bolnav, pentru a şti dacă va trăi sau nu, se iau 9 păhărele cu apă şi se pun într-un vas să stea
până a doua zi în casa bolnavului. În ziua următoarea se măsoară din nou. Dacă a crescut apa . . .
bolnavul va trăi. Dacă nu . . . va muri"40. În acelaşi sens, „când cineva din clasă este bolnav . . . , se
adună mai multe rămurele de Lemnul Domnului şi se pun într-o oală cu apă, la foc foarte mic. Dacă
a doua zi apa se face roşie, bolnavul va muri, dacă va fi albă, înseamnă că va trăi"41 .
Sunt totuşi momente în an când apa poate fi spurcată datorită unui dezechilibru cosmic. De
aceea, la Bobotează se aruncă o cruce în apă. Se ştie că la Bobotează sătenii din Oltenia îşi turnau
şi chiar îşi mai toarnă apă în cap dis-de-dimineaţă. Merg la biserică şi iau „agheasmă" pe care o
păstrează tot anul pentru puterea ei benefică.
Punctăm în treacăt, fără a intra în amănunt, o credinţă interesantă întâlnită la Salcia: „Cât timp
e mortu-n casă, nu e voie să se măture, să lucreze; nici vecini n-au voie. Numai cei ce sunt dincolo
de pârâu au voie. Dacă trece o apă printre ei, e voie".

3. Alte Practici

Informatoarea Maria Cruceru ne relata că e bine, atunci când muribundul se chinuie, să-i pui
sub pernă un cântar sau un topor. Şi că, de asemenea, este bine să-l muţi dintr-un pat în altul, sau
dintr-o cameră în alta. E bine,' în aceiaşi ordine, să-i schimbi lumânarea. Asemenea practici le
întâlnim citate şi de Simion Florea Marian. La Salcia, muribundului i se schimbă perna de pene cu
o pernă umplută cu paie sau făn. Informatoarea Maria Glăvan ne-a povestit şi despre o altă practică
menită să ajute bolnavul :
„Bărbatu-meu a zăcut doi ani de zile şi io, atunci, m-am dus la biserică de la Cernăteşti cu
cămaşa lui şi cu apă ca s-o citească popa" . Ne-au fost dezvăluite şi altele: „Când am fost io bolnavă,
m-am dus la o vrăjitoare. Mi-a făcut cineva din altu sat, din Corniţa, două păpuşi. Le-a descântat şi
am venit cu ele acasă. Şi bărbatu-meu a tăiată-o pe-a strină. Da sânt unii care nu vor, că zâc că, dacă
ea moare (nevasta), eu cu cine mă mai arănesc."43 Baba Maria Glăvan ne-a relatat şi ea o practică
asemănătoare: „Mireasa pune-n sân o păpuşă şi-un briceag. Păpuşa o făcea dintr-o cârpă. O lega cu
aţă. Cân' se-mbolnăvea, spăla briceagu-n apă şi bea apa aia, şi-i trecea" . Se pare că în sat a fost
practicat şi descântecul. Mulţi săteni îşi amintesc de ultima mare descântătoare, Leana lu 'Geică; ea
descânta şi de pocitură, şi de bubă, şi de 'dălac, şi de deochi, dar se pricepea, zic unii, şi la vrăji.
Când copiii sunt bolnavi (la Salcia), li se dă ţâţă pe prag, sau sunt daţi de pomană prin fereastră,
ori peste prag. Iar dacă sunt mulţi morţi infantili în casă, copiilor, care-au rămas, li se schimbă numele.

4. Pragul dintre viată si moarte.
.

.

Preotul vine la mort pentru �-1 spovedi şi griji, când nu mai este nici o speranţă; rudele şi vecinii
se perindă în linişte prin camera muribundului. Vin la iertăciune. Se pare că în sat mai sunt şi oameni
aprigi care refuză să meargă la iertăciune. Este semn rău dacă muribundul moare fără lumânare. Şi,
dacă se întâmplă, în noaptea de Paşti, trebuie să mergi la biserică să-i dai de pomană un cocoş aJb+l.
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„Cu lumânările cu care a murit să duc trei oameni, dacă e bărbat, sau trei femei, dacă e femeie;
doi merg cu găleata să ia apă, să-i facă baie, şi celălalt merge cu luminile aprinse cu care-a murit.
Dupe aia el ţâne lumânarea lângă mort, până-I spală, până-I îmbracă şi-l pun pe pat. Dupe ce-l pun
în pat, din lumânările astea să aprinde o altă lumânare (faci cruce pe ea), care să pune în sfeşnic şi
stă lângă capu' mortului"45 .
Pentru cele trei lumânări care au dat lumina trebuincioasă mortului pe lumea cealaltă, se fac
imediat după moarte trei turtiţe din făină de grâu. Aceste turtiţe vor fi date de pomană unui băiat (în
fiecare zi câte una), dacă mortul este bărbat, sau unei fetiţe, dacă mortul este femeie. Cele trei turtiţe
cu lumânările respective sunt aşezate pe o măsuţă, în camera mortului. Turtiţele sunt puse pe un
ştergar (prosop) care şi el se va da de pomană în ultima zi.
Mortul are nevoie de lumină, spun informatoarele, pentru că lumea de dincolo este întunecată.
Cine moare fără lumină, se consideră în Salcia, a fost ori păcătos, ori cei ai casei n-au avut grijă
suficientă şi atunci vor pătimi şi mortul, şi ai casei . Pe podea, lângă „ciumag", pe un prosop, se
aşează 2 pahare cu apă şi unul cu vin. După moarte, în spatele uşii unde muribundul şi-a dat sufletul,
se pune un „ciumag", iar pe ciumag o cămaşă de-a mortului. Se crede că acolo vine sufletul să se
ascundă, când se întoarce din peregrinările sale. El, sufletul, colindă prin locurile reale, şase săptămâni.
Se remarcă în semnele prevestitoare de moarte şi în practicile de după moarte prezenţa obsedantă a
cifrei trei : trei lumânări, trei turtiţe, trei pahare cu apă, trei tăntâni. În mitologia greacă, cifra trei
avea semnificaţii sacre, evocând triunghiul marilor divinităţi - Zeus, Atena, Apollo. Să amintim şi
trinitatea biblică şi avem un număr perfect cu puteri magico-mitice.

F U NERAL CEREMON Y - STRUCTU RE A NO SIGNIFICATIONS

The author analyses. in a well-dejined administrative and cultural area. in aur
case the Salcia /ocality, which the death foreboding signs, are. how they are
transmitted and by whom. taking info account the information obtained an del
egation as well as the informa/ion included in the traditional ethnographical
col/ections and questionaires.
There are revealed. described. interpreted some other ritual acts, meant to fore
sta/l death or to make it easier.

NOTE
I.

Infonnaţie de teren de la Glăvan Maria, 84 de ani, Salcia, 1 995 .
2 . M ihai Coman, Mitologia populară românească, voi. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1 986, p . 59.
:I Romulus Vulcănescu, Mitologia română, Bucureşti, Editura Academiei, 1 985, p. 53 1 .
4 . kan Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic,tionar de simboluri, voi. I , Bucureşti, Editura Artemis, 1 994, p. 326.
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<1
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DEPENDENTA BROMURII DE METIL DE TEMPERATURA
51 UMIDITATEA RELATIVĂ ÎN TRATAMENTELE CURATIVE
9

9

Siminică BĂL UŞ

Patrimoniul cultural naţional reprezintă o avuţie inestimabilă şi constituie un ansamblu de
mărturii pe care se bazează cunoaşterea istoriei şi activităţii cultural-artistice pe teritoriul ţării noastre.
Problema longevităţii fizice a patrimoniului cultural, care deşi nu este nouă, în condiţiile actuale de
creştere excesivă a noxelor fizice, chimice şi biologice, se pune în cu totul alţi termeni decât în
urmă cu câţiva zeci de ani. Un volum mare de bunuri cultural-artistice ce au fost sau sunt executate
din materiale de natură organică sunt expuse infestării cu insecte specifice categoriei materiei ce
intră în structura obiectelor muzeale. Dar, aceste materiale ce intră în structura bunurilor, indiferent
de natura lor, sunt supuse nu numai degradărilor factorilor biologici ci şi celor fizico-chimici ai
mediului . Întotdeauna degradările de natură biologică apar când factorii de microclimat (temperatură,
umiditate relativă, spectrul radiaţiilor) permit infestarea şi dezvoltarea pe şi în masa bunurilor a
factorilor biologici distructivi.
Cum aspectul caracteristicilor biologice ale insectelor ce infestează bunurile culturale este
foarte larg, ca: marea adaptabilitate la o gamă largă de substanţe de natură organică şi la condiţii de
mediu; capacitate mare de reproducere şi supravieţuire în diferite stadii de dezvoltare, timp foarte
îndelungat, în funcţie de factorii de microclimat şi hrană; mărimea relativ mică, se facilitează accesul
lor în depozite şi expoziţiile permanente de bunuri. Dar cum aceste caracteristici biostatistice ale
insectelor suferă variaţii cantitative şi calitative în timp, variaţii ce caracterizează dinamica factorului
infestant, cer o supraveghere permanentă a depozitelor şi expoziţiilor unde se află bunurile concen
trate, iar aceasta reprezintă o activitate continuă şi indispensabilă a programului de prevenire eficientă
a infestărilor cu insecte xylofage.
Dintre caracteristicile biostatistice, cea mai importantă este creşterea efectivului, respectiv a
densităţii pe unitatea de suprafaţă şi de timp, ceea ce se poate constata uşor într-un interval mic de
timp de la apariţia infestării prin mărimea deteriorărilor produse. Această creştere poate fi cuprinsă
în ecuaţia:
dN - f (N)
dt
sau dN Ne- •1
a - coeficient de creştere numerică.
=

=

Pentru prevenirea şi combaterea totală a insectelor, indiferent de stadiul de dezvoltare al lor,
din depozite şi expoziţii, este necesară aplicarea unui tratament curativ. Tratamentele curative în
raport cu factorul nociv folosit pot fi de natură fizică sau chimică. Acestea în funcţie de temperatură,
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umiditatea relativă şi spectrul radiaţiilor se realizează într-un timp relativ scurt, cu eficacitate mare,
dacă conservatorul respectă normele de aplicare.
Când se ia decizie de aplicare a tratamentului curativ este obligatoriu să se ţină seama de două
aspecte deosebit de importante de manifestarea factorului distructiv indiferent de natura acestuia ca:
- reducerea imediată a numărului dăunătorilor, caracteristică generală a tratamentelor
curative;
- imposibilitatea generalizării tratamentului şi mai ales a dozei de aplicare. care este în
funcţie de factorii de microclimat .
În cazul tratamentelor chimice curative un singur .factor al vieţii dăunătorului este afectat aerul - şi aici intervine doza pe care într-un interval de timp o inhalează dăunătorul. De aceea
trebuie bine precizate dozele de insecticide sau factorul gazării ce vor fi aplicate în funcţie de
factorii de microclimat, de natura şi dimensiunile bunurilor de conservat, de condiţiile de etanşeizare
şi de caracteristicile fizico-chimice ale biocidului gazos.
"
Unul dintre fumiganţii cei mai utilizaţi timp de i 2 ani de către specialiştii din Muzeul Olteniei
a fost bromura de metil. Principalele proprietăţi fizico-chimice ale bromurii de metil :
- Punct de fierbere - 4, 5°C;
- Greutatea specifică a vaporilor de bromură de metil în raport cu aerul = 3,27;
- Difuzează uniform în 2/3 din înălţimea spaţiului pentru T > 1 2 °C ;
- Mare putere de pătrundere în masa bunurilor;
- Puţin solubilă în apă (sub 1 % );
- Nu are acţiune corozivă asupra metalelor (excepţia aluminiul);
- Foarte stabilă din punct de vedere chimic la acţiunea factorilor de microclimat;
- Se dizolvă foarte uşor în solvenţi petrolieri şi grăsimi;
- Rigidizează masele plastice şi cauciucul;
- Cu cheratina dă naştere la chelaţi, greu mirositori pentru UR > 45%.
Principalii factori ce determină eficacitatea bromurii de metil sunt:
1 . Factorul gazării (C x T);
2. Fenomenele de transport;
3 . Sorbţia.
Valorile factorului gazării depind de înălţimea obiectivului, a temperaturii mediului şi a unităţii
relative din spaţiul ce urmează a fi supuse tratamentului curativ.
Pătrunderea bromurii de metil în bunurile culturale se face prin fenomenele de transport care sunt :
- Difuzia ce se datoreşte apariţiei unui flux de substanţă provocat de un gradient de
d ensitate sau de concentraţie. Cum concentraţia pe înălţime este în funcţie de
tempe'ratură, deci şi difuzia va fi condiţionată de temperatură. Astfel, la temperaturi
mai mici de l 5°C, coeficientul de difuzie va fi mic, iar pentru temperaturi mai mari
de 1 8 °C, coeficientul difuziei va fi mare şi va avea loc o penetrare a bromurii de
metil în toată masa bunului.
- Conductibilitatea termică reprezintă apariţia unui flux· de căldură în sistem când
temperatura variază continuu în sistem de la un punct la altul pe verticală. Deci un
gradient de temperatură dă naştere la un flux de căldură, mărimi ce sunt dependente
prin legea lui Fourier. Acest fenomen poate fi prevenit dacă tratamentul se face sub
formă de ploaie.
- Vâscozitatea reprezintă o variaţie a vitezei moleculelor fumigantului între diverse
straturi şi care det_ermină un transport de impuls de la un strat mai rapid (pentru
temperaturi mai mari de 1 8°) la unul mai lent, pentru temperaturi sub 1 8°.
Deci rapiditatea şi eficacitatea difuziei sunt strâns legate de conductibilitatea termică şi vâscozitate.
Factorul sorbţie este un fenomen fizico-chimic şi cuprinde:
1 . Adsorbţia ce reprezintă ataşarea moleculelor de bromură de metil la suprafaţa
obiectelor şi scade când temperatura este mai mare de l 7°C.
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2 . Absorbţia reprezintă pătrunderea moleculelor de bromură de metil în obiecte pentru
a forma soluţii solide şi creşte cu temperatura.
3 . Chemosorbţia este reacţia chimică dintre moleculele de bromură de metil şi
componenţii chimic, din obiecte cu formare de noi compuşi. Acest fenomen trebuie
bine analizat pentru ·a stabili compatibilitatea bromurii de metil cu toate substanţele
ce intră în compoziţia chimică a bunurilor.
Deci alegerea fumigantului şi stabilirea factorului de gazare pentru combaterea infestărilor
biologice este în funcţie de structura bunurilor dar şi de factorii de microclimat.
Metoda chimică de prevenirea şi combaterea infestărilor este eficace, dar totuşi aceasta trebuie
considerată ca un supliment al măsurilor ingienice, iar nu ca un înlocuitor al lor.

THE H3CB..- D E PENDENCE ON TEM P E RATURE ANO

THE RELATIVE HUMIDITY IN CURATIVE TREATMENTS

In the article, after the presentation of the biologica/ spectrum characteristics
and the grow equation of insects ' number which infects museum 's good, there
are a/so presented physical - chemi ca/ properties ofH3 CByb iocid and the main
factors of this biocid 's efjiciency in the curative treatments.
This biocid was experienced during 1 2 years on a large spectrum ofgoods, (pa
per, wood, textile).

NOTE

Vintilă, E. 1 978, Protecţia lemnului şi a materialelor pe bază de lemn.
2 . Bucşa, C . Aspecte metodologice privind acţiunile de combaterea biodegradării bunurilor culturale din
lemn aflate pe teren. Revista Muzeelor şi Monumentelor. Seria Muzee, nr. 3, pag. 56-59.
1.
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