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Abstract

In the present article there are highlighted artistic meanings of the wedding-death 
metaphor that has its origin in the substratum of folk creativity and is manifested through 
deepening of some ontological issues with openness to mythical archetypes. The allegory 
wedding-death has its orientation towards a specific existential universe. It represents  
a nucleus of several folk writings that vary from doina to ballad, lyrical song, heroic epos.  
It expresses the treasure of Romanian thought, the popular thinking, the concept of permanence 
of its original myth, of perpetuation and viability of local tradition.
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Metafora nuntă-moarte, una din imaginile-cheie ale artei noastre tradiţionale,  
îşi are seva în substraturile creativităţii folclorice, aprofundând o complexitate de stări 
şi trăiri interioare, generalizând, amplificând un anturaj existenţial specific. Este vorba 
de un sistem tipic de imagini artistice axate pe principiile poeticii populare şi trecute 
prin filiera unei individualizări pregnante, aşa cum ne demonstrează speciile folclorice 
aflate în circulaţie. Metafora nuntă-moarte, cu multiplele ei subtilităţi stilistice constituie 
un punct tangenţial de concentrare a reflecţiilor lirice, de esenţializare a unor probleme 
ontologice, cu deschidere spre un univers existenţial specific. Circulaţia motivului poate 
fi demonstrată în baza unui bogat material factologic, care variază de la doină la baladă, 
cântec liric, epos eroic, el descinde dintr-o sintetizare valorică a resorturilor spirituale ale 
vieţii omeneşti, aprofundează cele două extreme din ciclul ei dialectic, dezvăluie anumite 
momente de ritual înzestrate cu „specifice accente ale unui anumit sentiment al destinului” 
[1, 125]. Alegoria nuntă-moarte constituie nucleul epic al mai multor scrieri populare, 
este piatra unghiulară de concentrare a meditaţiilor lirice, de subordonare a sensibilităţii 
populare a unor arhetipuri artistice fundamentale, exprimă bogăţia de gândire şi simţire 
românească, înţelepciunea poporului, concepţia despre perenitatea mitului său existenţial, 
de perpetuare a tradiţiei autohtone. O. Buhociu întrevede în contextul imaginii respective 
o relaţie sacramentală cu universul, e „unirea sacramentală cu o stihie cosmică” [2, p. 
439] , cu anturajul selenar al cosmosului. Se are în vedere perceperea unor noi orizonturi  
de înţelegere a lumii şi a destinului omenesc privit în raport cu misterul trecerii inevitabile, 
de retrospecţie sentimentală a frământărilor lăuntrice ale omului marcat de esenţele 
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primordiale ale existenţei sale, este vorba de ideea „de preamărire a vieţii şi nostalgica 
resemnare în faţa trecerii inevitabile, concretizată în bucuria simplă a filosoficului a fi  
ca dovadă supremă a existenţei umane” [3, p. 133].

După sugestia cercetătorului M. Coman, metafora nuntă-moarte provine din 
obiceiul nunţii la înmormântare, „nunta mortului” [4, p. 218], cum este apreciat fenomenul  
în studiile folcloristice. Dacă analogia nunţii cu moartea include reminiscenţe din folclorul 
funerar, opinie spre care înclină M. Coman, sugestia mitică are un scop bine determinat, 
fiind pusă în slujba anulării deosebirii dintre viaţă şi moarte. Astfel, este creată ideea unui 
cosmos unitar, continuu, unde se suprapun diferite niveluri antologice. Odată ce „moartea 
este înainte de toate, un rit de trecere spre o altă modalitate de existenţă” [4, p. 65], are loc 
suprapunerea semnificaţiilor şi conotaţiilor existenţiale, aşa cum încearcă să ne convingă 
autorul anonim în numeroasele sale incursiuni poetice, printre care şi cea mai desăvârşită 
capodoperă a creaţiei populare, balada Mioriţa, în care „tipologia formelor evoluează  
de la cele mai simple la cele mai dezvoltate, şi ar putea deveni principalul instrument 
pentru descifrarea naturii motivului” [5, p. 135].

Nunta cosmică din Mioriţa demonstrează în plan artistic redimensionarea dramatică 
a universului, a vieţii omeneşti. Versurile

Căci la nunta mea
A căzut o stea,
Soarele şi luna
Mi-au ţinut cununa,
Brazi şi păltinaşi
I-am avut nuntaşi...

se îngemănează cu necuprinderea cosmică, în care pulsează duhul primar de baladă, este 
un cântec şoptit al sufletului într-un moment de intensă efervescenţă lăuntrică. Cadrul 
cosmic unde se profilează această incursiune filosofică este „spaţiul mioritic” axat  
pe filonul creativităţii folclorice.

Există o formă de plasare cosmică în acest spaţiu mioritic pentru că există  
o orientare mioritică, există o stare de plenitudine spirituală, care îngemănează viaţa şi 
moartea, teluricul şi celestul, dragostea şi ura. Or, aşa cum subliniază A. Fochi, „mioriticul 
constituie o categorie stilistică, punctul de plecare al oricărei evaziuni serioase în sfera 
esteticului” [6, p. 48]. Nunta din Mioriţa ne orientează spre noi orizonturi de înţelegere  
a lumii şi a destinului omenesc, este o culminaţie existenţială unde şi-a găsit expresie 
ideea de materialitate şi spiritualitate zămislite de veacuri în accepţia populară,  
în conformitate cu un stereotip de credinţă populară binecunoscut. Astfel, trecând peste 
aspectul de suprafaţă al fiinţării lui pământeşti, omul îşi găseşte un nou tărâm de existenţă, 
dincolo de viaţa terestră. Sentimentul dureros al singurătăţii cosmice este amplasat 
într-o lume selenară, superioară în esenţa ei. În acest amalgam contradictoriu de gânduri  
şi asociaţii, poetul anonim meditează nu atât despre moarte, cât despre perenitate, despre 
nemurirea sufletului şi veşnicia lui, despre acele vămi tăinuite ale trecerii, pe care le 
parcurge „Marele Anonim” în drumul său spre Eternitate. Este interesantă opinia potrivit 
căreia prefigurarea nunţii mioritice în versiunile şi textele baladeşti aflate în circulaţie  
ar fi luat naştere dintr-un bocet popular generat de contaminarea şi adoptarea acestuia  
cu elemente de cântec ciobănesc ori, după cum încearcă să ne convingă D. Caracostea,  
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ar fi avut la origine „un bocet ciobănesc de flăcău” [7, p. 143], care mai apoi, prin asociaţie 
cu îndeletnicirile păstoreşti, au căpătat alte forme de specificare. Opinia este discutabilă 
pentru sfera de investigaţie ştiinţifică, ea amplifică orientarea spre aprofundarea 
interesului faţă de schimbările structurale din contextul poeticii populare şi, în acelaşi 
timp, demonstrează caracterul deschis al speciilor folclorice. Drama umană din Mioriţa 
se suprapune nemuririi dacice, iar relaţia viaţă-moarte transpare drept o relaţie globală  
în perspective infinite.

Caracterul deschis al problemei respective poate fi demonstrat în baza circulaţiei 
textelor lirico-epice, în corelaţie cu localizarea formelor folclorice şi evoluţia acestora 
în funcţie de morfologia motivului. De aici, probabil, şi interesul faţă de numeroasele 
localizări ale subiectelor mioritice înregistrate şi comentate în mai multe studii  
de specialitate, fiind interpretate prin prisma modificărilor succesive, datorită cărora  
au căpătat nuanţe de doină, bocet, colind şi chiar pluguşor, păstrând în esenţă legătura  
cu matricea stilistică.

Într-un studiu de poetică folclorică, S. Moraru întrevede „două aspecte ale metaforei 
nuntă-moarte”, dintre care „primul, cel mai răspândit are orientare spre lirica ostăşească”, 
unde reprezentările naturii sunt înlocuite cu scene de război, iar eroul murind, îşi anunţă 
logodna sau nunta cu „fiica vântului din fundul pământului” sau se referă la nunta alegorică 
la care participă toată natura înconjurătoare [8, p. 112]. În această ordine de idei, pot  
fi depistate mai multe imagini înrudite cu versiunile Mioriţei, care în mod convenţional 
oscilează de la o specie la alta, însoţite de stări, trăiri, sentimente de o vibrantă alură 
oximoronică. Nunta mioritică transpare într-un spaţiu mitic de valori circumscrise într-o 
lumină iniţiatică, are legătură cu „poezia plaiurilor noastre şi sufletul ciobanului român” 
[9, p. 416] în seninătatea sa lăuntrică, dezvoltând o atmosferă elegiacă, plină de plasticitate 
şi armonie.

Pe valea Banatului
Pasc oile Badiului
Toate-s mândre şi cornute
Şi cu lăsături pe frunte. [10, p. 166]

Localizarea dramei păstoreşti „drumul Banatului” sau „Pe-o gură de raie/ Pe-o bură 
de ploaie...” [11, f. 4-6] demonstrează viabilitatea ideii despre „complexul mioritic”, căile 
de circulaţie ciobănească, posibila legătură ce-ar fi existat între sudul Basarabiei, câmpia 
Dunării, precum şi alte căi de migraţie păstorească.

Cât îi Banatul de mare,
Trei feluri de drum are,
Unu-i drumul de piatră,
De merge o lume toată,
Unu-i de pământ,
De merg ciobanii pe rând,
Trec trei turme de cârlani
Şi cu ele trei ciobani [10, p. 166].
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În altă parte, într-un corpus de texte mioritice înregistrate în Banat (România) 
se vorbeşte despre „coborârea” ciobanilor din munte „jos în vale”, probabil la iernatul 
turmelor, unde spectacolul mioritic capătă alte trăsături individualizatoare. De astă dată 
drama păstorească este localizată într-un peisaj specific regiunii muntoase:

Acolo sus la munte,
Niaua de-un genunchie,
Iară jos la vale,
Niaua şi mai mare. [6, p.717],

ca mai apoi calea ciobanilor sa fie amplasată într-un decor mai agreabil:

Pe-un răzor de vie,
Merge. Cine merge?
Doi-trei păcurari [6, p.712].

Această coborâre lentă are legătură şi cu varietatea formelor de viaţă păstorească, 
dar ţine şi de subordonarea unor arhetipuri estetice fundamentale, care undeva  
în subtext indică şi o perspectivă de transhumanţă, este „o copulă în actul de comunicare” 
[6, p. 212-219] cu moartea iniţialică în sânul naturii.

Ciobănaş de la miori este una din cele mai reprezentative scrieri baladeşti  
de sorginte mioritică, ea prevede încadrarea formulelor narative într-o „funcţie dublă”, 
care oscilează între baladă şi cântec liric, (doină) [12, p. 188]. Mesajul artistic este redat 
într-o formă dialogată dintre ciobanul mioritic şi un interlocutor anonim, prin intermediul 
căruia se subînţelege dedublarea eroului liric. Dialogul imaginar este de o evidentă 
concentrare lirică:

– Şi cine te-ar mai scălda?
– Dumnezeu când a ploua..,
– Şi cine te-ar înveli?
– Cucul cu aripili..,
– Şi cine te-ar legăna?
– Codrul când s-a clătina...
– Şi cine ţi-ar mai cânta?
– Sora – privighetoarea... [13, f. 109-110]

Sugestia metaforică a integrării omului în natură capătă o nuanţă particulară,  
se manifesta prin nişte acorduri lirice copleşitoare. Subiectul este liricizat, fiind expus 
într-o formă dialogată în care sunt enumerate riturile trecerii. Moartea iniţiatică este 
privită drept un act solemn de iniţiere, transpare o stare ontologică de unde depistăm 
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sensul mişcării ciclice în conformitate cu ritmurile trecerii. Este conturată o lume ascetică 
formulată din simetrii imateriale în care „imaginea folclorică nu cunoaşte fantasticul 
propriu-zis” [14, p. 45], dar întrevede o stare existenţială de limită, un nou tărâm ontologic 
dincolo de viaţa terestră. Prin transfer metaforic are loc trecerea într-un nou spaţiu  
de existenţă, de o superioritate absolută. Pornind de la poziţiile polemice fundamentale  
ale modului popular de a cugeta despre viaţă şi moarte, este evidenţiată tendinţa  
de a pătrunde în esenţa lucrurilor şi fenomenelor din natură, precum şi din viaţa omului, 
surprindem legătura mioritică dintre toate elementele universului. Este vorba de un sistem 
tipic de imagini şi detalii artistice axate pe temeiurile poeticii populare şi trecute prin filiera 
unei individualizări pregnante, aşa cum ne sugerează versurile ce urmează în continuare.

– Lumânarea cin’ţi-a pus?
– Soarele când a apus.
– De jelit cin’te-a jelit?
– Păsările au ciripit
Şi pe mine m-au jelit.
– De’ngropat cin’te-a’ngropat?
– Trei brazi mari s-au răsturnat
Şi pe mine m-au îngropat.
– Fluieraşu un’l-ai pus?
– Sus în craca bradului... [15, f. 113].

Exista şi o altă opinie potrivit căreia tipologia păstorească presupune ataşamentul 
celui predispus trecerii adeziunii sale nemijlocite faţă de mediul, în care s-a aflat în timpul 
vieţii. De aceea, în monologul testamentar ciobanul doreşte:

Să-mi săpaţi un mormânţel,
Frumuşel si rotunjel
În tirliţa oilor
În djiocjoru meilor [16, f. 3].

Odată ce viaţa şi moartea semnifică un tot integru, există certitudinea anihilării 
deosebirii dintre ele prin îndeplinirea anumitor ritualuri ale trecerii ce ţin de sfera 
îndeletnicirilor profesionale. Iată de ce D. Caracostea întrevede în situaţia poetică descrisă 
„balada care a odrăslit multe forme felurite şi mai ales dă glas acestui sentiment de 
viaţă fundamental: dragostea de propria îndeletnicire” [7, p. 22]. Or, aşa cum apreciază  
în continuarea gândurilor sale exegetul, „nimic nu caracterizează mai deplin decât poziţia 
faţă de propria îndeletnicire” [7, p. 22], iar imaginile reproduse se vor menţine în sfera 
arhetipală a rosturilor umane existenţiale.

Fluierul din „creanga bradului sus”, precum şi celelalte atribute ritualice, care 
precedă moartea iniţiatică în natură capătă o funcţie magică, relevă ideea de continuitate 
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a vieţii dincolo de tărâmurile veşniciei, este „dorul stânei îndepartate” [5, p. 138]. Prin 
intermediul „vegetalului cosmogonic”, [17, p. 161] adică a bradului prezent în scrierile 
folclorice, este exprimată o nuanţă sacrală, are loc corelarea elementelor celeste cu cele 
pământeşti. Bradul este arborele cosmogonic, el simbolizează dăinuirea, perenitatea, 
condiţia vitală a omului, iar atunci când acesta dispare, are loc suprapunerea conotaţiilor 
existenţiale dintre viaţă şi moarte. Simbolul bradului descinde din construcţia mitică  
a unui univers de valori stratificat în concepţia universală despre perenitatea mitului solar 
al existenţei. În plan mitic, la fel ca şi teiul sau gorunul, el amplifică diferite tărâmuri 
ontologice, redă „sentimentul comuniunii dintre plantă şi om” sau „mitul codrilor şi al 
arborilor sacri” [18, p. 82]. Vorbind de multiplele semnificaţii ale bradului, M. Coman 
face o analogie dintre soarta omului şi cea a copacului sacru, relevă legătura „între cele 
două lumi, ca centru sacru unde are loc judecata sufletului şi chiar ca substitut al mortului ”  
[4, p.213], iar „aceste atribute se situează pe planul relaţiilor dintre cel dispărut (ca individ 
concret) şi lumea înconjurătoare ” [4, p. 213]. Astfel, trecând peste aspectul de suprafaţă 
a fiinţării lui pământeşti, alături de elementele transcendentale ale cosmosului, „soarele  
şi luna”, „brazi şi păltinaşi”, „stelele făclii”, „munţii mari”, omul îşi găseşte un nou tărâm 
de existenţă, „se transferă prin împlinirea ciclului funerar în orizontul stihiilor” [4, p. 
213], iar fluierul „din creanga bradului sus” devine „un element social-cultural” [4, p. 
213], circumscrie conturul unui spaţiu mitic învăluit de misterul trecerii şi al perenităţii.  
Este invocat un cosmos liturgic în care toate elementele universului au funcţia de preamărire 
a divinităţii, „Lăudaţi-L Soare şi Lună, lăudaţi-L toate stelele luminoase..., ape, care 
sunteţi mai presus de ceruri.., munţi şi dealuri... vânturi năprasnice ” [20, p. 383], şi, drept 
rezultat, de preamărire şi cucernică plenitudine în faţa vieţii. Astfel, ceremonia nupţială 
din mai multe scrieri populare devine un act sacramental, se transformă treptat într-o 
„liturghie cosmică” [19, p. 172], cum o defineşte M. Eliade, demonstrând că drama omului 
pus faţă-n faţă cu veşnicia nu s-a consumat, ci rămâne să dăinuie, să amintească mereu  
că senina integrare în natură este un fenomen atât de firesc ca şi succesiunea anotimpurilor, 
a generaţiilor, ca şi curgerea ireversibilă a timpului. Este conturată o idee de întregire 
mitică alimentată de o irezistibilă sete de viaţă, de primenire lăuntrică, aducându-ne  
în preajma unei înţelegeri universale despre rosturile existenţiale.
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