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RECENZII

ADUCĂTORII  DE  CĂRŢI  ŞI  HORA   
DE  POMANĂ  DIN  PLAIUL  CLOŞANI

La Paştele Blajinilor, când mă întorc 
acasă, să fiu alături de tata şi de surori  
la rânduielile de la cimitir, consătenii 
mă aşteaptă şi pe mine cu pomenile – 
alături de pomenile pregătite de către tata,  
de către surori. Ştiu că trebuie să vin  
cu mai multe cărţi – mâinilor întinse  
(de către copii, de către părinţii copiilor,  
de către buneii nepoţilor), mâinilor întinse 
după cărţi înţeleg să le răspund cu ceea 
ce preţuia sărbătoreşte răposata mamă, 
aşteptându-mi şi bucurându-se în felul  
ei de orice carte nouă a mea. E o realitate  
pe care nu mă supăr, nu se supără nici 
părintele din Sofia, nici tata, nici surorile 
– sunt pomenile mele de sufletul mamei, 
buneilor, străbuneilor care puneau preţ  
pe lumina provenită din carte.

Eram la Ialta, la casa de creaţie a 
scriitorilor, unde porneam să definitivez 
nişte proiecte editoriale ori chiar să scriu în 
întregime o piesă de teatru pentru copii. În 
aceste escapade plecam un pâlc de scriitori 
basarabeni, compatibili într-un fel – ca 
să nu ne încurcăm unul pe altul, să nu ne 
provocăm alergii necreatoare... În una din 
zile Vasile Vasilache ne-a căutat anume, pe 
mine şi pe Vasile romanciuc, şi ne-a anunţat 
că în biblioteca acestei case de creaţie 
a dat peste romanul lui Hermann Hesse 
Jocul cu mărgele de sticlă, sfătuindu-ne  

să punem mâna pe el şi chiar să-l citim.  
Poate ajungeam la scriitorul neamţ şi fără 
sugestia lui Vasile Vasilache, dar atunci 
a fost exact la timp întâlnirea cu Jocul  
lui Hesse...

Doi ani în urmă academicianul Mihai 
Cimpoi mi-a adus de la Iaşi o carte deosebită 
a etnologului ieşean Emilia Pavel, Masca – 
univers antropologic1, care e o investigaţie 
capitală în domeniu, determinându-mă  
să-mi pun la îndemână pe masa de lucru 
lucrarea de referinţă a lui romulus 
Vulcănescu Măştile populare (Bucureşti, 
1970) şi să le confrunt. romulus Vulcă-
nescu, prefaţatorul constant al altor trei 
volume anterioare ale Emiliei Pavel (Măştile 
populare moldoveneşti, Portul popular 
moldovenesc, Scoarţe şi ţesături populare), 
pornea în lucrarea sa de referinţă o cuprin- 
dere cartografică a răspândirii măştilor 
populare româneşti, iar Emilia Pavel 
investighează galeria de măşti din jurul 
comunei natale Popeşti (baştină şi a 
etnologului Petru ursache, prefaţatorul 
actualei lucrări) într-un context comparativ 
cu măştile celor mai îndepărtate culturi  
şi geografii...

Jumătate de an în urmă directorul 
Institutului de Filologie al Academiei  
de Ştiinţe a Moldovei Vasile Bahnaru mi-a 
adus din Drobeta Turnu Severin o carte  

„...mai mulţi ani va trebui să le plac morţilor decât celor vii...”
(Sofocle, Antigona)
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şi mi-a oferit-o cu certitudinea că ştie cui  
i-o tăbârceşte atâta cale. E cartea etnolo-
gului Cornel Boteanu2, care îşi concentrează 
investigaţiile în ţinutul nord-mehedinţean, 
„unitate administrativă care pe vremuri  
se numea Plaiul Cloşani” (p. 9), unde credinţa 
bine înrădăcinată în existenţa postumă  
„a generat o serie de practici cu caracter  
mitic şi magic care s-au perpetuat peste 
milenii, constituind o veritabilă replică la 
Cartea Morţilor, celebra culegere de texte 
funerare egiptene” (p. 9). Plaiul Cloşani 
este zona pe care Nicolae Iorga o considera 
„una dintre cele mai conservatoare în ceea 
ce priveşte tradiţiile şi credinţele populare” 
(p. 96).

Autorul cărţii apelează la o altă 
carte (Mariana Kahane, Lucila georgescu-
Stănculeanu, Cântecul Zorilor şi Bradului, 
Ed. Muzicală, Bucureşti, 1988), din care 
scoate în faţă, pe post de motto, prezentarea 
fenomenului excepţional: „...cântecele Zori-
lor şi Bradului reprezintă, probabil, cel mai 
vechi strat de cântece populare româneşti... 
El nu a mai fost semnalat la popoarele 
europene, ci doar parţial în folclorul 
hispanic mediteranean; referitor la aceasta 
se menţionează că pe coasta Andaluziei  
se cântă în cazul unui copil defunct, los 
auroras (Zorile)...”.

Ce cauţi într-o carte nouă? Neobişnu-
itul – în toate componentele şi dimensiunile! 
Constat la pagina 22 că „sicriul poartă 
în această zonă a Olteniei o denumire 
eufemistică, tron, ridicându-l pe cel decedat 
la un rang regesc”. Alte denumiri ni le 
furnizează Ion ghinoiu în lucrarea sa Lumea 
de aici, lumea de dincolo3, incluzând şi 
noţiunea mehedinţeană: coşciug, copârşeu, 
tron, raclă, ladă, jgheab, lemn, sălaş, casa 
mortului, casă de brad. (În nunţile româneşti 

din toate plaiurile mirele e înălţat la rang 
de tânăr împărat, mai adeseori pornit  
la vânătoare – pe urmele miresei căprioare.) 
referitor la tronul din Plaiul Cloşani –  
în aceeaşi pagină (22) e surprins un feno-
men consemnat pretutindeni, dar uluitor 
de fiecare dată: „unii oameni îşi fac tronul 
dinainte şi îl ţin în pod. Nicolae Doandeş 
din Şipot ne-a spus că tatăl său păstra 
fasolea în tron şi într-un rând, când a murit 
cineva tânăr, i-a împrumutat tronul, pentru 
că ai casei nu aveau posibilitatea să-l facă 
aşa repede”. La pagina 35 – o notă despre 
o neordinară masa de pomenire: „unii fac 
pomeni încă din timpul vieţii şi acestea 
se numesc pomeni de voie. gheorghescu 
Lenica, în vârstă de 70 de ani, din satul 
gheorgheşti ne-a povestit că şi-a făcut  
o asemenea pomană, a invitat preotul, 
vecinii şi rudele şi a procedat ca la o po-
mană obişnuită”...

redactorul-şef al revistei Răstimp, 
dr. Isidor Chicet, precizează în prefaţă  
că „în ultimii 10 ani s-a scris destul  
de mult despre eposul funerar mehedin-
ţean”, iar volumul de faţă conţine „un 
consistent studiu introductiv, de 116 pagini, 
sprijinit de o bibliografie completă şi un 
eficient aparat ştiinţific. În final este ataşat 
un bogat corpus de texte, culese personal 
de autor, în peregrinările sale pe teren”. 
Fostul mentor, din anii volumului de debut 
al lui Cornel Boteanu, Baia de Aramă  
şi împrejurimile ei (1998), consideră 
Cântecul zorilor opera de maturitate  
a profesorului Cornel Boteanu, subliniind 
că „nu i-a fost uşor să scrie o asemenea 
lucrare, după ce anterior Vasile Şişu a tipărit 
Odiseea sufletului (Epos funerar românesc, 
Centrul Judeţean al Creaţiei Populare 
Mehedinţi, Drobeta Turnu-Severin, 2001), 
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cam cu acelaşi subiect”… Mi s-a părut 
o delicată provocare (publicitară chiar) a 
prefaţatorului acest accent, iar bibliografia 
completă, abundentă subliniază una din 
virtuţile cărţii, autorul realizând un dialog 
permanent şi cu această bibliotecă la temă, 
dar şi cu informatorii citaţi din plin, cu 
despletirile de semnificaţii şi cu descrierile 
rânduielilor din diferite sate ale Plaiului 
Cloşani a acestui cântec, care are funcţia 
bocetului, dar… nu e bocet.

O carte bună, valoroasă îţi deschide 
porţi şi uşi spre alte cărţi (bibliografia  
de care s-a vorbit mai sus), dar îl determină 
şi pe cititor să-şi scuture biblioteca şi să 
readucă pe masă cărţi-investigaţii cu acelaşi 
vector. Provocat de cartea Cântecul zorilor, 
am recitit altfel monografia Varvarei Buzilă 
Pâinea, aliment şi simbol, experienţa 
sacrului4, cartea lui Ion ghinoiu, Lumea  
de aici şi lumea de dincolo, Mitologia ro-
mână de romulus Vulcănescu5, ca să  
înţeleg mai deplin fenomenul etnologic, 
„deoarece «Zorile» reprezintă mitul marii 
călătorii a sufletului mortului” (p. 7), iar 
românii, alături de alte popoare vechi ale  
lumii, au o credinţă bine înrădăcinată în 
existenţa postumă.

Autorul lucrării sesizează „dispariţia 
rapidă a unor rituri legate de naştere  
şi nuntă, iar în ultimul timp aproape că  
a dispărut hora, manifestarea care până nu 
demult reuşea să reunească aproape întreaga 
colectivitate a satului. Ceva mai rezistent  
la schimbări părea a fi ritualul înmormâ-
ntării… grija celor rămaşi, după des-
prinderea de lumea celor vii a defunctului, 
se concentra în mod firesc spre a-i asigura 
un drum fără întoarcere…” (p. 11).

E din două componente această grijă 
la înmormântare şi ar fi cam dificil de dis-

tins care componentă a îngrijorării funerare 
trage mai greu – grija pentru „drumul benefic 
al sufletului” dalbului de pribeag sau grija 
pentru ca acesta să nu revină, ajungând 
strigoi care să le tulbure viaţa celor rămaşi. 
Ceremonialul funerar are toate compo-
nentele ce ar asigura drumul în sens unic  
al mortului, conţinând „îndeplinirea magică 
a dorinţelor comunităţii celor rămaşi în viaţă, 
privind soarta viitoare a sufletului, dorinţe 
ce pot fi înscrise pe câteva coordonate: 
iniţierea sufletului decedatului pentru a reuşi 
să depăşească obstacolele ce-i vor sta în faţă, 
în timpul călătoriei sale pe cealaltă lume; 
asigurarea unei existenţe postume benefice 
pentru sufletul celui decedat prin daruri 
rituale, pomeni şi aşezarea lângă acesta  
a unor obiecte, înlăturarea oricărei posibi-
lităţi de reîntoarcere a defunctului printre  
cei vii sub forma unui demon (strigoi, 
moroi)” (Cântecul zorilor…, p. 12).

Se accentuează repetat diferenţierea 
complexă legată de vârsta defunctului: 
„Dacă moare cineva mai în vârstă, cei  
care l-au cunoscut constată moartea ca pe  
un lucru aproape firesc. Dacă mortul este 
tânăr atunci şi regretul pentru dispariţia lui 
este mai mare, dar şi teama că se va întoarce 
în comunitate sub formă de strigoi şi va 
face rele!” (p. 14) Aici autorul apelează la 
cartea lui gail Kligman, Nunta mortului6: 
„…se vede că persoanele care lasă în urmă  
un duşman de moarte, o dragoste neîmpli-
nită sau alte treburi neîncheiate vor reveni  
în trupurile pe care nu le mai locuiesc. 
Aceste fiinţe sunt în general cunoscute sub 
nume de strigoi (spirite, morţi-vii). În cazul 
morţilor aflaţi la vârsta căsătoriei se crede 
că, dacă nu se realizează o nuntă simbolică 
în timpul funeraliilor, persoana se va 
întoarce în căutarea unei perechi, pentru  
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a-şi împlini destinul social şi dorinţele 
sexuale frustrate. Dacă sufletul nu este 
satisfăcut, el nu-şi găseşte odihnă şi rămâne 
o ameninţare pentru societate”.

Credinţa în Zalmoxis şi cultul 
nemuririi îl îndreptăţeşte pe autor să 
constate rolul esenţial al bradului „în toate 
ceremonialurile legate de trecerea omului 
prin lume. El reprezintă un adevărat dublet 
vegetal al omului, un copac care prin 
păstrarea permanentă a frunzelor devine 
simbolul vieţii veşnice. Poate că de aceea 
este prezent atât în ritualurile de nuntă sub 
forma steagului, cât şi la înmormântare unde 
se numeşte suliţă sau prăjină… În satele din 
zona de munte predomină denumirea de 
suliţă, după cum mi-au confirmat femeile 
care cântă zorile din satele investigate…” 
Denumirea de suliţă ne trimite direct cu 
gândul la sacrificiul mesagerului trimis 
de Zalmoxis şi credem că vine din fondul 
nostru păgân, obiceiul de a pune brad la 
capul mortului fiind menţionat încă de 
Haşdeu şi de Simion Florea Marian: „Dacă 
mortul a fost tânăr, căsătorit sau nu, i se face 
steag. Acesta constă dintr-o prăjină înaltă 
în vârful căreia se află o creangă de brad 
verde, împodobită cu flori şi hârtie colorată 
întocmai ca bradul de la nuntă. E de preferat 
ca prăjina să fie de brad, lăsându-i-se vârful 
verde” (Cântecul zorilor…, p. 19).

E de urmărit, în paralel, şi altă 
înrudire rechiziţională cu suliţa – colindele, 
subliniate aparte de prefaţatorul Isidor 
Chicet (p. 6): „…colindele de Crăciun, 
date de pomană şi înfipte lângă cruci  
în cimitir: prin simbolistica lor se dă,  
de fapt, de pomană, întreaga bucurie 
a Crăciunului, ca să nu mai vorbim  
de apropierea evidentă dintre băţul acela  
cu romburi suprapuse şi Coloana recu-

noştinţei fără de sfârşit, inadecvat 
supranumită şi Coloana infinitului”. Aici  
mai amintim de Steagul cu geavrele,  
un obicei folcloric inedit din judeţul  
Dâmboviţa7 şi de un capitol aparte consa- 
crat de către Ion ghinoiu băţului  
în monografia Căluşul8.

Apelăm, în paralel, la optica 
Varvarei Buzilă în partea motivului pomul 
vieţii, arbore cosmic: „În obiceiurile de 
înmormântare şi de pomenire a morţilor 
sunt actualizate mereu codul spaţial şi cel 
al cifrelor, ambele fiind foarte importante 
în restabilirea echilibrului social şi cosmic 
afectat de moarte. Teodor Burada sublinia 
despre pomul de înmormântare din Basa-
rabia că are trei, fie patru ramuri… Pomul 
cu trei vârfuri apare mai frecvent în acest 
rol decât cel cu patru. În acest simbol  
al ascensiunii, al unirii cerului cu pământul, 
cifra trei este corelată cu împărţirea lumii  
pe verticală” (p. 185). „Pomul din Bucovina 
în varianta lui actuală are trei registre 
distincte, fiecare dintre ele corespunzând 
unui nivel al lumii: subpământene, terestre, 
celeste. Bucătăresele încep a-l împodobi 
cu pâini de jos în sus, respectând direcţia 
urcuşului… Acest pom reprezintă nucleul 
Modelului cosmogonic popular. El este 
un simbol universal care uneşte toate 
sferele lumii. Pomul a apărut ca rezultat al 
interpretării mito-poetice a lumii, la fel ca 
Zorile şi celelalte cântece funerare din vestul 
spaţiului cultural românesc” (p. 187).

Ferestrele tronului mehedinţian 
şi hora de pomană fac obiectul unor 
dezghiocări aparte în cartea lui Cornel 
Boteanu. Ce să vadă dalbul de pribeag prin 
ferestruicile laterale ale sicriului ori, în unele 
cazuri, prin ferestruica din capacul tronului? 
Calea spre locul de odihnă definitivă se vede  



151

Philologia LVI
IanuarIe-aprILIe 2014

prin neobişnuitele (în alte părţi) ferestruici 
ale sicriului, doar că prin cea din dreapta  
se vede iarbă şi floare, iar pe cea din stânga 
– pietre şi mărăcini… Ion ghinoiu constată 
prezenţa ferestruilor la confecţionarea 
sicriului şi în Moldova, remarcând motivul 
acestora încă la vechii egipteni, cramponaţi 
la tehnologiile şi semnificaţiile mumifică-
rilor (Lumea de aici…, p. 71).

Acum despre hora de pomană… 
„Hora în genere reprezintă un spectacol cum 
greu îţi poţi imagina, mai cu seamă atunci 
când se desfăşoară într-un cadru natural, aşa 
cum se jucau horele la ţară, înainte vreme. 
Nu voi uita niciodată o asemenea horă de 
pomană din seara de Sfânta Maria Mare, 
în satul Buseşti. Cu lumânările aprinse în 
mâini, în ritmul lent şi legănat al muzicii, 
având deasupra cerul spuzit de stele, parcă 
retrăiam solemnitatea unui spectacol antic 
în care lumea celor vii intra în interferenţă 
directă cu lumea de dincolo, a celor morţi. 
Această horă de mână reprezintă, în mişcarea 
ei lentă (boierească), o adevărată procesiune 
magică şi sugerează paralelismul pe care 
omul din popor l-a făcut permanent între 
viaţă şi moarte… Cutremurătoare, această 
horă pe care cei vii o joacă cu sobrietate şi 
calm întru memoria celor morţi e un semn 
cert că în viziunea populară cele două lumi 
se interpătrund. De fapt, la sorgintea ei hora 
a avut un asemenea rost magic, fiind numită 
din această cauză descântec. Poate că acest 
lucru vine tocmai de la forma ei cerculară 
ori spiralată… La hora de pomană, atunci 
când cei din fruntea horei calcă de trei 
ori peste batista albă e semn că cei din 
familia îndoliată s-au desprins de contactul 
cu moartea şi au intrat în obişnuitul vieţii. 
Astfel că hora devine un simbol al armoniei 
în care oamenii trebuie să petreacă aici  

pe pământ, dar şi sufletele celor morţi  
în lumea de dincolo” (Cântecul zorilor…,  
p. 66).

Elementele unui spectacol la inter-
ferenţa celor două dimensiuni – lumea de  
aici şi lumea de dincolo – conturează 
în această horă de pomană o scenă 
convenţională, dar distinctă, unde şirul 
de animale şi păsări psihopompe au rolul/
funcţia lor, întregind ideea de spectacol, 
impresia teatrală: „Iar un cal mohorât/ Cu 
şaua boită,/ Cu chinga cernită/ Şi cu pinteni 
la picioare/ Cu mata, dragă,/ să zboare”.

E adresarea femeilor zoritoare către 
mort, cu care, în mod simbolic, dialoghează: 
„– Da ce rău i-ai fi făcut/ De-aşa rău l-ai 
supărat ş/ – Ieu în grajdi nu m-am băgat,/ 
Fânu nu i l-am călcat,/ Apa nu i-am tulburat,/ 
Da-i trimis de Dumnezeu/ Să-mi ia sufleţălu 
meu” (p. 116).

În această menajerie psihopompă  
au roluri deosebite şi funcţii metamorfozate 
cucul, cocoşul, calul, cerbul! Cucul, 
numărătorul de anii şi banii omului pe partea 
vieţii, la înmormântare e prins să-l ghideze 
pe dalbul de pribeag în celălalt tărâm, fără 
întoarcere. Şi mai mult, în unele variante  
ale cântecului zorilor cucul e stăpânul 
celuilalt tărâm. Mai apare şi rândunica, 
vidra, vulpea, ursul, dar calul mohorât 
şi cerbul cu leagănul în coarne răstoarnă 
scena poeziei populare de dragoste şi poe- 
zia obiceiurilor de iarnă, unde calul îl ducea 
la fete pe stăpânul său tânăr, iar cerbul  
îl purta în legănuţ pe pruncul nou-născut. 
Cocoşul negru, rugat să nu se grăbească  
să cânte (cum îi e tabietul), ca să nu gră-
bească venirea zorilor, căci asta ar însemna 
timpul scoaterii mortului din casă şi pornirea 
pe drumul fără întoarcere. Metamorfoza 
aplicată în cântecul zorilor îl preschimbă  
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pe harnicul vestitor al zilei noi în nefastul 
cocoş negru. „Aici apare simbolul coco- 
şului, o pasăre a vieţii şi a învierii, prin 
excelenţă pasăre a luminii, deoarece 
cântecul cocoşilor vesteşte ivirea zorilor. 
Cocoşii îi alungă pe moroi şi pe diavoli  
şi de aceea prezenţa cântecului purifică  
şi sacralizează spaţiul. El reprezintă un 
triumph al vitalităţii şi al fecundităţii. 
Cocoşul, aşa cum l-a sculptat şi Brâncuşi, 
sub forma unor trepte care se înalţă spre  
cer, apare şi în ceremonialul nunţii fiind 
asociat mirelui. El este prezent în cântecul 
de la hora de mână jucată în faţa bisericii: 
Bine-i şade cu nevastă/ Ca cocoşului  
cu creastă!/ Bine-i şade cu muiere/ Ca 
cocoşului cu pene!

Dar nu lipseşte nici la nunta propriu-
zisă unde este adus pe tavă rumenit şi bine 
împănat, drept plocon pentru naş.

În Cântecul zorilor însă, cocoşul 
capătă o valoare opusă, reprezentând 
moartea. Acolo unde nu cântă cocoşii este 
tărâmul pustiu, după cum se poate observa 
din textele descântecelor. Culoarea neagră 

îi conferă acest statut şi o simbolistică 
nefastă, devenind un glas al morţii… El este 
acel Cocoş Gai care apare în «Cântecul cel 
Mare» cules din zona Sibiului şi din alte 
regiuni ale ţării: «Sus în poartă, sus în rai,/ 
Cântă, cântă, Cocoş gai»” (p. 147).

Autorul ilustrează cu materialul 
cules, dar şi cu mărturia lui C. Brăiloiu, că 
aceste cântece zorite nu sunt simple bocete. 
„Aici, în Cântecul zorilor, este înfăţişată 
lumea celor morţi după modelul lumii vii şi 
prezenţa elementelor comune ne determină 
să le considerăm tot un fel de descântare  
a mortului, o urare pe care femeile zori-
toare, asemenea ursitorilor, i-o fac acestui 
călător în lumea de dincolo pentru a putea  
să depăşească toate piedicile şi să ajungă  
cu bine” (p. 72).

Deliciul de altă natură o oferă 
blocul de texte, unde cocoşii negri, calul 
mohorât, cerbul cu leagănul în coarne 
conturează sublime reliefuri de veche poezie 
românească, alinătoare în momentul marii 
treceri dincolo.
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