
GHEORGHE ENACHE

Pe urmele carului de flori

Motto:   
„ 3. Aflã cã sufletul este cel care stã pe car, corpul este

carul, intelectul e vizitiul, minte frâul.
4. Simþurile sunt caii, obiectul lor e drumul. Cel care se

foloseºte este (sufletul), înzestrat cu corp, simþuri ºi minte. Aºa
spun înþelepþii.

5. Cine nu e înþelept ºi cu mintea veºnic neconcentratã,
aceluia nu-i sunt supuse, ca niºte cai rãi ai unui vizitiu.

6. Cine însã e înþelept ºi cu mintea totdeauna concentratã,
aceluia simþurile îi sunt supuse, ca niºte cai buni ai unui
vizitiu.”

(KATHA UPANISAD, Valli 3)

În anul 1958 Al. I. Amzulescu publica un studiu
rãmas, cunoscut doar în cercul restrâns al
cercetãtorilor de folclor literar, asupra unuia dintre
cele mai interesante motive ale liricii populare de
dragoste: carul de flori.
Iubitorii de muzicã popularã sunt familiarizaþi însã
cu textul literar din prelucrarea muzicalã a unui
talentat rapsod al Gorjului, intitulatã chiar „Carul
de flori”. În monumentala antologie de Liricã de
dragoste publicatã de Sabina Ispas ºi Doina Truþã
în „Colecþia Naþionalã de Folclor”, minuþios
organizatã conform unui temeinic „index motivic
ºi tipologic”, motivul care ne intereseazã aici apare
la tipul C 500: „Ademenire, curtenie”.
Al. I. Amzulescu include în studiul sãu o
microantologie de 24 de texte care se pare cã nu a
fost însã în atenþia celor douã cercetãtoare, grupate
pe douã mari zone geografice: Ardealul, unde ar fi
avut loc geneza motivului ºi de unde ar fi iradiat în
cea de-a doua zonã, Oltenia ºi Muntenia. Lãsând la
o parte teza iradierii motivului de la o regiune la
alta care, în forma prezentã, pare neconvingãtoare,
studiul ilustrului nostru cercetãtor se impune prin
câteva intuiþii de profunzime. Mai întâi fixeazã „ca
versiune de bazã” varianta publicatã în revista „
Albina” în anul 1933:

„Prin pãdurea rarã-n jos
Merge badea cel frumos
Cu carul de odolean,
Cu boii de mãgeran,
Cu jugul de scânteuþe,
Cu rãsteie de botcuþe,
Cu roate de mere coapte,

Cu butuci de mere dulci,
Cu loitriþe de turtiþe,
Hai, bade, sã-þi dau guriþã!”

Aici identificã „cele trei versuri-axã ce fixeazã cadrul
cântecului, pomenind de pãdure – badea – car „ între
care „elementul fundamental din structura acestei
imagini lirice” este versul: „Cu carul de odolean”.
„Cuvântul - cheie” al imaginii poetice a carului de
flori e considerat a fi odolean, prezent în 14 dintre
piesele reproduse, ceea ce îl impune ca element de
primã importanþã în cercetarea semnificaþiilor de
profunzime ale imaginii poetice. Abundenþa
vegetativã, îndeosebi cea floralã, are valoare
simbolicã în erotica popularã, „exprimã tocmai vraja
ºi subjugarea celor îndrãgostiþi, unul faþã de altul”.
Dar acest „adevãrat baroc floral” se constituie în tex-
tele la care am fãcut referinþã pânã acum într-o
imagine alegoricã a carului, unul dintre cele mai
prestigioase simboluri ale culturii universale.
Valoarea alegoricã a imaginii carului de flori din
textele liricii populare de dragoste pare a fi însã
expresia ultimã a evoluþiei unui complex de
simboluri ale cãrui trasee ne propunem sã le schiþãm
în cele ce urmeazã folosind în primul rând docu-
mentele de culturã popularã româneascã. O primã
problemã care ar trebui lãmuritã priveºte mecanismul
de construcþie a imaginii carului alegoric. La prima
vedere s-ar pãrea cã aceasta se bazeazã pe logica
asocierii mai multor elemente florale care în zona
credinþelor ºi a practicilor magice ºi ritualice au
conotaþii erotice, în concordanþã cu mesajul poetic:
bujorul, busuiocul, mãgheranul, ocheºelele,
trandafirul sau vioreaua. Existã însã aici flori sau
plante care au o prezenþã sporitã ºi in practicile
integrate cultului morþilor – brebeneii, macul, vio-
reaua – ºi mai ales în cele de neutralizare a acþiunii
malefice a Ielelor – avrãmeasa, cristineasa,
leuºteanul ºi odoleanul. Dupã cum se cunoaºte,
mentalitatea comunitãþilor arhaice este înclinatã sã
atribuie erosului cauze oculte, indivizualizate adesea
în forþe supranaturale percepute în manifestãrile lor
contradictorii, benefice ºi malefice. Fascinaþia iubirii
juvenile apare ca efect al invocãrii acestor puteri în
descântecele de dragoste unde, uneori, graþia eroticã
este reprezentatã tot de un car minunat, ca în
descântecul reprodus de Al. I. Amzulescu în 
studiul sãu:

„ªi mã uitai pe râu în sus,
Vãzui un car dã aor
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Cu boii de grauri
Da-n car cine ierea?
Fiica cu frumuºeþâli,
Dragustea cu drãguºteþâli,
Iarba cu iubeþili.
Da’ venea, da’ venea
To’ cântând ºi chiuind,
To’ dã Ion întrebând…”

Elementele comune prezente în textele avute în
vedere pânã acum pot fi raportate la modele
celebre din literatura universalã – Amzulescu
amintea, deja carul alegoric al lui Solomon din
Cântarea Cântãrilor – dintre care reþinem
deocamdatã imaginea carului zeiþei din imnul
Cãtre Afrodita atribuit lui Orfeu:

„…în izul de tãmâie te plimbi 
prin templul sirian,
Sau în teleaga ta de aur strãbaþi 
Egiptul, þarã sfântã
ªi treci prin câmpurile sale, 
de unde rodnice scãldate,
Sau eºti de lebede purtatã în carul 
tãu spre largul mãrii”.

Reexaminând dintr-o perspectivã mai amplã
imaginea poeticã a carului iubirii se impun atenþiei
prin frecvenþa prezenþei lor câteva elemente:
contextul erotice, carul, locul unde acesta apare
(sau de unde vine) ºi personajul transportat.
Documentele etnografice ºi folclorice româneºti
permit corelarea contextului erotice cu nuanþã
apropiatã a protagonistului aflat în car. 
Mai multe secvenþe importante ale nunþilor
þãrãneºti erau marcate de prezenþa ceremonialã a
carelor special pregãtite: luarea ºi ducerea zestrei,
mersul la cununie, aducerea miresei, „vulpea” (sau
„vadra”), „rachiul” º.a. Împodobirea deosebitã a
carului, a boilor sau a cailor înhãmaþi la acesta în
astfel de ocazii ar putea fi unul din modelele
elaborãrii imaginii poetice a „carului de flori”:
„Odinioarã, cãruþa cu care se aducea mireasa era
vopsitã ºi pictatã cu flori (Vânãtori – Neamþ), iar la
jugul boilor se legau nãframe împodobite (Suharãu
– Botoºani). Acum se pun «covoare pe marginea
cãruþei, crengi de brad la colþuri, cununã de
bãrbãnoc la hamuri» (Rãseni – Suceava)” .
Ostentaþia cu care este adusã mireasa împreunã cu
zestrea sa – cu muzicã, strigãturi ºi gãteli deosebite

– este o modalitate de consacrare publicã a
evenimentului celebrat. Aflatã în carul special
pregãtit, mireasa deþine acum prerogativele
sacralitãþii sau este în contact direct cu aceasta ºi de
aceea gesturile sale au valoare auguralã pentru
viitoarea sa familie ºi pentru întreaga comunitate;
astfel, înainte de a pleca la bisericã era pusã în cãruþã,
iar “naºa îi dãdea […] de trei ori sã muºte din pâine,
zahãr ºi sã bea din pahar. Vinul rãmas îl turna în patru
pãrþi ale trãsurii, rupea o pâine în capul miresii ºi o
împarþea la lume”. Drumul parcurs de carul de nuntã
este, la propriu ºi la figurat, trecerea de la casa
pãrinteascã la cea a viitorului soþ, de la starea de fetie
la cea de nevastã, care, chiar dacã mirii se aflã într-o
stare de graþie sau tocmai de aceea, implicã fel ºi fel
de ameninþãri, depãºite pe cale ritualicã. O astfel de
practicã putea fi observatã la nunþile din Suceava
unde, când se încãrca zestrea, lãutarii cântau ºi
înconjurau cãruþa de trei ori chiuind ºi jucând.
Vulpea sau vadra la nunþile din Moldova sau obiceiul
legãrii drumului cu o funie care marca graniþa dintre
cele douã „þãri” la nunþile din Chioar figureazã aceste
opreliºti. Sancþiunea pentru nerespectarea rânduielii
- „plata” miresei - era, în primul rând, rãsturnarea
carului cu zestrea miresei, adicã chiar a vehiculului
care asigura „trecerea”. Proiectate în imaginar,
rãsturnarea ºi fãrâmarea carului din Oraþia pintenului
sunt datorate lipsei de orientare („Ni s-a fãcut calea
cruce/ªi nu ne putem duce”), poverilor prea grele
(„ªi ne-aþi da o povarã uºoarã/Ca nouã pietre de
moarã”) ºi nepriceperii cãlãuzei care conduce carul
„pe calea ce n-a fost bunã”:

ª-am dat peste-un deal mare
Cât care nu mai era sub soare:
Dealul s-a rãsturnat,
Carul a stricat,
Carul împãratului ferecat 
Cu paie de mãlai legat,
Cât mai bine spoit,
ªi mii ºi fãrâme s-a fãcut”.

Dificultãþile sunt, evident, de ordin spiritual ºi vor
putea fi depãºite prin asistenþa pãrinþilor, simbolizatã
de nãframa sau „mahrama miresei” dãruitã mirelui
dupã rostirea oraþiei.
Deºi aflate pe niveluri diferite ale mentalitãþii ºi
creaþiei folclorice, existã similitudini între proiecþia
imaginarã a tânãrului din carul de flori a textului liric,
individualizarea magicã a „dragostei cu drãgusteþâli”
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din descântecul de dragoste ºi ipostazele
ceremonial-ritualice în care se aflã mireasa în
cadrul obiceiurilor de nuntã. Numitorul comun este
iubirea, echivalatã cu nunta apropiatã sau în
derulare ºi înþeleasã ca o trecere de la un stadiu
existenþial la altul. Vehiculul care face trecerea este
carul, legat mai mult de procesul transgresãrii
propriu-zise decât de punctul de plecare ºi de
sosire. Figurarea trecerii include ºi prezenþa
pericolelor care în ceremonialul nupþial sunt
neutralizate ritualic, cãci primejdiile se situeazã în
plan cultic („fermecãturi”) aºa cum sugereazã, în
registru cosmic, o oraþie a darurilor 
din Bistriþa Nãsãud:

„Noi de asearã am plecat
Tri voinici ne-o-mpedecat,
Drumu ni s-a cisocat,
Cãruþa ni s-o strâcat
C-o fost dricu de cocean
ªi roatele de bostan,
ªi-a fost cãruþa fermecatã
Cu aþã de buci legatã”.

Valorizarea carului ca simbol al trecerii este
potenþial beneficã sau maleficã în funcþie de
contextele cultice care-i actualizeaza semnificaþia:
actele ritualice din cadrul ceremonialului nupþial
sau incantaþia magicã a fetei. Lirica popularã,
lipsitã de substrat cultic, mai poate pãstra suportul

vechilor simboluri, constituite în configuraþii ºi
ansambluri impuse de legile imaginarului. Se pare cã
în cântecul despre carul de flori, odoleanul,
cristineasa, leuºteanulu ºi avrãmeasa sunt astfel de
simboluri „degradate”, al cãror înþeles, ocultat, poate
fi reconstituit prin cercetarea unor credinþe ºi practici
magice. Aºa cum se ºtie, Ielele, numite ºi
„Frumoasele”, „Sfintele”, „Zânele”, sunt asociate
universului floral îndeosebi prin dansul lor minunat
care este însã fatal martorilor întâmplãtori. Existã
totuºi plante, printre acestea ºi cele enumerate mai
sus, care neutralizeazã influenþa nefastã a Ielelor
dupã cum mãrturisesc chiar ele în cântecul lor:

„Dacã n-ar fi avrãmeasa,
Muºeþel ºi împãrãteasã,
Odolean ºi leuºtean,
Usturoi de samulastrã,
Toatã lumea ar fi a noastrã”.

Fetele tinere evitã raptul zmeilor tot cu ajutorul aces-
tor plante: „Mai demult […] când mergeau fetele la
joc, la ospeþe ori când plecau cu animalele la sãlaºele

de pe înãlþimi unde rãmâneau adeseori singure, pânã
toamna, le faceau mamele lãutori cu odolean,
leuºtean ºi iarbã neagrã (Sanicula europaea), ca sã nu
le fure zmeii”. Este aproape imposibil de stabilit re-
gula substituirii pieselor constitutive ale carului cu
anumite plante - aici libertatea de asociere pare a fi

2093memoria ethnologica nr. 21 - 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )

Foto Felician Săteanu: Câmp cu flori



nelimitatã: din odolean pot fi alcãtuite cãpãþânile,
dricul, osia, roþile sau carul întreg; din leuºtean
cuiele, osia, proþapul, roþile; din avrãmesã scaunele
º.a.m.d. Imaginea artisticã a carului de flori putea
avea ca model, în sens larg, pe cea a carului de
nuntã, abundent împodobit cu crengi de brad:
„aceste cruci, tufe sau vârfuri de brad verde, care
þin locul resteielor, lopãþelelor, a cuiului de prin jug
ºi a þãpurilor ºi a cãror cetinã acoperã mai tot carul
ºi boii, se numesc cu un singur cuvânt brad”.
Explicaþia asocierii anumitelor plante apotropaice
carului cu flori poate veni din înþelegerea
capacitãþii acestuia de a asigura transgresarea
nivelurilor existenþiale, inclusiv a palierelor
cosmosului, în condiþiile în care „trecerea” este
mereu pânditã de puterile malefice a cãror prezenþã
este implicitã. Cultura noastrã tradiþionalã
cunoaºte mai multe „vehicule” prin care se pot
realiza ruptura ºi transferul de statut existenþial,
unele cel puþin la fel de prestigioase ca cel discutat
aici: calul, cerbul, scara, bradul. Ca ºi acestea,
carul oferã posibilitatea trecerii de la un nivel ex-
istenþial la altul în lumea de aici, dar ºi între aceasta
ºi lumea de dincolo. Astfel, într-o secvenþã narativã
a basmului Omul de piatrã publicat de N. Filimon
regãsim câteva aspecte importante ale
problematicii discutate aici, grupate în jurul acestei
funcþii a carului: urmând spusele Vântului
Primãvarã, cei doi eroi merg în pãdurea neagrã,
pânã la gârla de pãcurã ºi încalecã Buºteanul
Ielelor care se transformã într-o cãruþã cu
doisprezece cai de foc ce-i va duce îndatã la palatul
doamnei Chiralina, viitoarea soþie a protagonistu-
lui. Buºteanul Ielelor care, preschimbat într-o
cãruþã minunatã asigurã survolul pe tãrâmul unde
se aflã palatul viitoarei mirese, apoi transformat
într-un cerb de aur – un alt vehicul de trecere –
permite accesul în camera acesteia, aminteºte de
reprezentarea. Ielelor din credinþele populare:
cãlãtoria, pe pamânt sau în vãzduh, se face cu un
car fermecat tras de cai de foc. Potrivit altor
informaþii, existã o tainicã relaþie de identitate între
Iele ºi plantele apotropoice aminteºte mai înainte,
numite chiar „ierburi din Iele” ºi considerate un fel
de zâne. Prin urmare, din perspectiva activizãrii
funcþiei de trecere în mentalitatea satului românesc
arhaic se stabilesc relaþii directe între Iele, plantele
ce le sunt consacrate ºi car. 
Trecerea realizatã prin casãtorie este atent rânduita
ºi controlata prin practici ceremonial-ritualice care

o consacrã la nivel individual, familial, comunitar ºi
existenþial. Existã însã ºi treceri accidentale, de fapt
interferenþe întâmplãtoare trãite de cei care asistã farã
sã vrea la dansul si cântecul Ielelor, finalizate cu
îmbolnãvirea gravã a nefericiþilor spectatori,
afecþiuni psihice, reumatism, hemiplegie, epilepsie
º.a. Vindecarea ,,de dânsele” se face de cãtre cãluºari
sau cu buruieni aflate într-o relaþie directã cu Ielele,
printre acestea aflându-se si cele identificate mai
înainte in componenþa carului de flori: mama-
pãdurii, ierburile din iele, iarba  din mijlocul horei
ielelor, coarda ielelor, avrãmeasa, cristineasca,
buºteanul ielelor, mararul ielelor, disfatnicul de
dânsele, lingura zânelor, sfeºnicul zânelor,
hodoleanul, leuºteanul º. a. Multe dintre acestea  sunt
pomenite ºi în textele invocaþiilor magice, ca în acest
descântec de lipiturã ºi zburãtor:

,,Avrãmeasã,
Cristineasã,
Drãgan,
Leuºtean,
ªi odolean,
Mãtrãgunã,
Sânge -de -nouã -fraþi,
Iarba ciutei,
ªi mama pãdurii,
Cum se sparge târgul
(Cum se sparge oborul)
Aºa sã se spargã faptul,
ªi lipitura,
ªi zburãtorul”.

Dupã cum am vãzut, odoleanul, leuºteanul,
avrãmeasa ºi cristineasa sunt plante consacrate
Ielelor ori sunt reprezentãri vegetale ale acestora.
Prin urmare, agentul care provoacã îmbolnavirea
oferã ºi vindecarea, boala ºi leacul acesteia se
întâlnesc ºi se suprapun conform uneia din legile fun-
damentale ale magiei: similia similibus curantur. As-
pectele discutate aici depãºesc însã zona pragmaticã
a magiei pentru cã vizeazã modalitãþi specifice de
reprezentare a sacrului, moºtenite în satul românesc
tradiþional din timpuri strãvechi.
Ielele, situate de Mircea Eliade în relaþie directã cu
Diana, vechea zeitate a Daciei romane, au o conduitã
ambivalentã, în acelaºi timp beneficã ºi maleficã.
Unele dintre numele care li se dã trebuie sã aibã darul
de a reþine componenta beneficã: Sfintele,
Milostivele, Miluitele, Zânele, Frumoasele,
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Mãiestrele. În credinþe ºi în practici magice
predominã însã latura maleficã, probabil datoritã
îndelungatei influenþe a creºtinismului; de cele mai
multe ori apar ca duhuri necurate ºi rãuvoitoare,
dar sunt considerate a fi ºi „fete curate”, ,,fete
sfinte ºi curate”, ,,femei sfinte”, ,,femei cu putere
drãceascã de a face rãu ºi bine”, drãcoaice
drãgãlaºe”. Dacã am coborî mai mult în ,,istoria”
Ielelor am gãsi, desigur, ºi alte argumente pentru a
considera ansamblul atributelor care le însoþesc
drept ilustrare a ceea ce Mircea Eliade numeºte
coincidenþia oppositorum. Întâlnirea contrariilor
este aici ºi urmarea evoluþiei în timp a credinþelor
ºi reprezentãrilor religioase, a perpetuãrii
moºtenirilor, a acumulãrii influenþelor venite din
afarã ºi, în cele din urmã, a efortului de actualizare
a acestora intr-un complex de reprezentãri
omogene în sens larg. Trecerea, ,,liminalitatea”,
constituie zona de manifestare predilectã a
ambivalenþei sacrului -ambivalenþa constitutivã de
care vorbea Mircea Eliade sau coexistenþa
contrariilor rezultatã, cum am vãzut, din evoluþia ºi
continua reinterpretare a formelor vechi ºi noi ale
vieþii religioase. Pierderea diferenþelor, cum
spunea René Girard, apare mai pregnant în riturile
de prag din cadrul obiceiurilor funebre unde
trecerea se face cu mijloace intâlnite ºi in
ceremonialul nupþial, mai frecvent cu ajutorul
carului funebru, special pregatit în rãgazul acordat
de ,,Zorile surori” invocate acum: 

,,Voi sã nu grãbiþi 
Sã ne nãvãliþi,
Pânã ºi-o gãti 
Dalbul de pribeag
Un car cãrãtor,
Doi boi trãgãtori.”

În plan mitic imaginea ,,carului cãrãtor” apare bine
conturatã în cântecele ritualice funebre, indeosebi
în cele de priveghi, atestate în mai multe zone ale
þãrii. Evident, lipsesc acum exuberanþa ºi idilismul
amplei descrieri a podoabelor cu care este dãruit
carul din cântecul liric, înlocuite cu o prezentare
sobrã a însemnelor funebre: este ,,mândru cernit”,
,,întunecat” ,,negru”, ,,ferecat”, ,,coperit” sau
,,împovãrat”. Cel transportat este defunctul care ,,
doarme”- ,,somnul” pare a fi numirea eufemisticã
a stãrii de extincþie:

,, Colo-n dealu-ndelungat
Meri-un car împovãrat.
Dar în car cine-i culcat?
Tot Amalie s-o culcat; 
Nu s-o pu’ sã hodineascã,
Ci s-o pu’ sã putrzeascã,
Drãguþã floare domneascã”.

Într-o posturã similarã -expus în patul funebru-
acesta este prezentat în mai multe cântece funebre
cuprins de o stare bahicã:

,, Iar în pat cine-i culcatu?
Eã Mihai, i mort dã batu”.

La fel este caracterizat ºi îndrãgostitul aflat în carul
de pe ,,dealu cu lilion” dintr-un cântec liric din
Hunedoara: 

,, Pe dealu cu lilion
Mere caru lui Ion;
Caru mere-mpedecat
ªi Ion e mort de beat;
Dar nu-i beat de bãuturã,
Cã-i beat de fermecãturã;
Cã cine l-o fermecat?
Douã fete din Banat”. 

Imaginea este construitã cu ajutorul metaforei
infirmate, consideratã de mulþi un paralelism negativ
sau o comparaþie negatã datoritã prezenþei celor doi
termeni sau planuri de referinþã: cel aparent ºi cel
real. În cântecele funebre aparenþa, primul termen al
paralelismului, adicã somnul sau beþia, se situeazã în
planul realitãþii cotidiene, iar ,,descifrarea” face
trimitere nemijlocitã la lumea sacrului. S-ar pãrea cã
persistã aici urme ale vechii funcþii apotropaice a
limbajului, de evitare a resurecþiei unei realitãþi
(sacrul malefic) prin denominarea sa. Ispititoare mi
se pare însã ºi o altã ipotezã: în literatura gnosticã
din perioada imperialã a Romei somnul ºi beþia,
împreunã cu ignoranþa, amnezia ºi captivitatea sunt
metafore ale morþii spirituale. În cazul nostru, cel
aflat în car ar fi angajat în faza finalã a ,,trecerii”
cãtre o altã treaptã a realitãþii, superioarã din punct de
vedere spiritual celei anterioare. Aceastã interpretare
este compatibilã cu semnificaþia mai multor practici
ºi credinþe actualizate în cadrul obiceiurilor funebre
din vechiul sat românesc care nu pot fi însã reluate
aici. 
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În unele cântece funebre, îndeosebi în cele de
priveghi, ,,carul cãrãtor” devine ,,carul cu leacuri”,
zadarnic cerute de rãposat sau de mama sa :

,, Pe dinentu-acestor sat,
Trecui, Doamne, nouã carã,
Nouã carã ferecate,
Tot cu leacuri încãrcate.
Mama Vasilii iºea,
De lacrini aghia zãria,
De suspini aghia grãia:
- Mãi ghiriº, mãi pogonici,
Staþi în loc cu carãle,
De-i mai daþi leacurile!”.

Virtuþile tãmãduitoare ale acestora sunt anulate
însã, de regulã, chiar de agenþii psihopompi care
le poartã - carul ºi atelajul sãu în textul citat mai
înainte. Alteori, mai ales în cântecele de priveghi
din Moldova, agenþii distructivi sunt pãsãrile -
lebedele þi grangurii - care-ºi pãstreazã însã 
funcþia psihopompã:

,, Douî libiz o zburat,
Lecurili s-o varsat,
Lu Vasâli nu i-o dat,
Tot pi loc o rãpusat
ªî pi toþ i-o suparat!”.

Într-un vechi cântec funebru din Bucovina carul cu
leacuri este înlocuit cu fântâna miraculoasã de
unde, la fel ca înainte, i se aduce zadarnic leacul
celui aflat în pragul trecerii:

,,La fântâna lui Ignat 
Sunt leacuri de vindecat,
ªi-am sãpat, ºi le-am adus,
Pe fereastrã þi le-am pus.
Dar un gangur a zburat,
Cu leacul de vindecat.
ªi în aer s-a urcat,
ªi-n vãzduh el l-a scãpat”.

Pãsãrile numite aici au acelaºi rol cu boii sau caii
înhãmaþi la ,,carul cãrãtor” nu numai pentru cã
distrug leacurile, ci ºi pentru cã formeazã atelajul
indispensabil funcþionãrii vehicolului psihopomp.
Imaginea carului tras de pãsãri reapare în cântecul
liric despre carul de flori, crescutã cu alte înþelesuri
din vechile-i tipare:

,, S-cumpãrã neica cãruþã
Cu valuri de lãmâiþã,
Cu caii de pãsãrele
Sã suie suiºuri grele”

Prezenþa carului cultic pe teritoriul þãrii noastre,
atestatã arheologic mai ales în riturile funebre,
coboarã în timp pânã în Dacia romanã ºi, mai
departe, în perioada  ,,clasicã” a statului dac, pânã în
epoca bronzului. Modelul carelor votive descoperite
la Orãºtie sau la Bujoru-Teleorman, cunoscut în mai
multe locuri din Hallstatt-ul european, poate fi
reconstituit, în linii mari, din cântecele ceremoniale
analizate mai înainte; avem în vedere funcþia
psihopompã a acestora ºi, implicit, caracterul lor
solar, prezenþa protomelor în formã de pasãre -
lebede sau alte pãsãri acvatice - ataºate vasului care
poartã ,,apa vieþii” - ,,leacurile” din cântecele de
priveghi - ºi celelalte implicaþii ale situãrii în contex-
tul specific al obiceiurilor de înmormântare.
Materialul avut în vedere pânã acum permite
stabilirea a douã motive folclorice ale carului care
face ,,trecerea”. Este vorba mai întâi de variantele
care îl înfãþiºeazã pe cel supus trecerii în carul special
pregãtit: cãntecul liric despre carul cu flori, unele
oraþii de nuntã ºi cântecele funebre; corespondentul
acestora în plan etnografic poate fi, aºa cum am
arãtat, carul de nuntã sau cel funebru. În cealaltã serie
intrã variantele despre carul cu leacuri din cântecele
ceremoniale funebre unde trecerea este figuratã
indirect prin distrugerea leacurilor ori prin refuzul
acordãrii acestora de cãtre conducãtorul carului.
Corespondentul etnografic al acestui motiv ar putea
fi considerate cupele de lapte maramureºene flancate
de douã toarte în formã de cai sau cãucele mari de
lemn pentru luat apã a cãror coadã lungã se terminã
cu figura stilizatã a unui cap de cal întâlnite frecvent
în Oltenia ºi în alte pãrþi; tot aici ar trebui amintite,
printre altele, aºa-numitele ,,fântâni cu cai din Olte-
nia - izvoare de suprafaþã care au amenajate în locul
de captare a apei niºte cutii prismatice din lemn de
stejar, încheiate în pãrþile laterale cu scânduri tãiate
în formã de cal.
Variantele din seria ,,carul cu leacuri” aduc în plus
fatã de mesajul trecerii inexorabile ºi explicaþia
neputinþei folosirii leacului împotriva morþii; o vom
regãsi, reluatã, în legendele populare inspirate din
romanul Alexandria unde se aratã cum a ratat
imortalitatea Alexandru Macedon, împãratul
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neînvins al lumii: licoarea dãtãtoare de viaþã
veºnicã va fi bãutã de fiicele sau roabele acestuia
care se vor transforma în Iele. Dacã licoarea
miraculoasã adusã din ostrovul nagomudrilor este
aceeaºi cu leacul pierdut sau distrus din cântecele
funebre, dupã cum ne confirmã, între altele, ºi
textul din Bucovina publicat de Teodor T. Burada
ºi reluat de noi mai înainte, atunci legenda apariþiei
Ielelor ar putea fi o ilustrare a ceea ce ar deveni
beneficiarul ,,leacului de vindecat”. În majoritatea

variantelor celor douã motive avute în vedere aici
trecerea carului se petrece extra muros: prin pãdure
în cântecele carului de flori, pe drumul dintre casa
miresei ºi cea a mirelui în oraþiile de nuntã, în afara
satului - pe un deal, „prin cel rât, prin cel zãvoi”,
,,pe cea luncã poleitã” sau ,,colo-n sus la rãsãrit”-
în cântecele funebre. Aceste locuri, aflate în afara
habitatului satului românesc tradiþional, putând fi,
prin urmare, parte ilustrativã a binomului naturã -
culturã, sunt, conform reprezentãrilor ºi credinþelor
populare, spaþii preferate de manifestare a Ielelor:
pãduri, ape, locuri abrupte, vãzduh, rãscruce de
drumuri. Pasagerul aflat în car are, vremelnic, un
statut de excepþie, dupã modelul divin al zeitãþilor
reprezentate în carul ritualic, dintre care am reþinut
mai înainte imaginea zeþei iubirii, Afrodita, alãturi
de care ar mai putea fi amintite ºi alte exemple
ilustre. Acestora li se poate adãuga imaginea

Ielelor care, aºa cum am vãzut, strãbat vãzduhurile
zburând sau folosind un car fermecat. De fapt, ate-
lajul acestuia permite, de asemenea, survolarea lu-
milor: în cântecul despre carul de flori boii sau caii
înhãmaþi sunt pãsãri (,,Sã zboare neica cu ele”), în
basmul Omul de piatrã cãruþa fermecatã care se
înalþã pânã la ,,vântul turbat” pentru a coborâ apoi la
palatul viitoarei mirese este trasã de doisprezece cai
de foc, în cântecele funebre carul este dus de ,,boii
golumbi”. Toate aspectele  avute în vedere pânã

acum argumenteazã ipoteza existenþei unor relaþii
directe între Iele sau fãpturile înrudite cu acestea ºi
protagoniºtii mai multor secvenþe din cadrul
ceremonialului nupþial sau funebru. Am vãzut mai
înainte cã, în plan mitic, apariþia sentimentului erotic
este atribuitã Ielelor, Zburãtorilor sau Zmeilor. La
acelaºi nivel, în colindele de fatã viitoarea mireasã
este prezentatã într-o relativã levitaþie, adusã în
leagãnul aflat în coarnele cerbului sau al boului unde
cântã ºi coase nãframa, gulerul sau cãmaºa viitorului
mire. Cântecul este la fel de minunat ca al Ielelor,
având putera de a ameninþa rânduielile firii. Cusutul,
la fel ca urzitul ºi þesutul, este, în contextul ,,trecerii”,
un act de fixare ºi determinare a destinului, aflat în
totalã contradicþie cu atribuþiile Ielelor care, datoritã
unei întâmplãri petrecute in illo tempore, scapã
oricãrei determinãri spaþio-temporale. Expresia aces-
tei nedeterminãri este modul lor de a se deplasa: prin
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zbor sau cu un car fermecat (,,Buºteanul Ielelor”)
tras de cai de foc sau de pãsãri.
La nuntã sau în preajma acesteia deplasarea
miresei ori a viitoarei mirese este restricþionatã
ritualic pentru selectarea sacrului benefic ºi
îndepãrtarea celui malefic: plecarea la cununie sau
la casa mirelui se face mergând mai întâi înspre
dreapta sau la rãsãrit, iar carul, special pregãtit,
este înconjurat de trei ori de hora nuntaºilor de la
stânga la dreapta. Tot aºa, când ajung la casa
mirelui, mireasa ia resteul de la jugul boului din
dreapta ºi-l aruncã peste casã, semn al finalizãrii
cu bine a trecerii. Cu toate aceste delimitãri sau
tocmai de aceea, unele atribute  ale miresei
continuã sã se învecineze cu cele ale Ielelor.
Consideratã pe bunã dreptate ,,un fel de preoteasã
efemerã, cu virtuþi deosebite”, este numitã în
oraþiile de peþit, ,,zânã”, ,,zânã crãiasã”, ,,floare”,
,,zânã de floare”, ,,floare crãiasã”, ,,cãprioarã”, iar
,,urma” ei ar fi ,,urmã de fiarã”, ,,de cãprioarã” etc.
Folosind o cunoscutã formulare a lui René Girard,
am putea spune cã Ielele par a fi ,,dublul
monstruos” al miresei, adicã oferã imginea a ce ar
fi putut deveni aceasta în absenþa medierii ritualice
a trecerii. ªi ,,dalbul de pribeag” din cântecele
ceremoniale funebre este pândit de primejdia unei
transformãri ,,monsruoase” dacã rateazã integrarea
în rândul neamurilor de dincolo. Pentru a evita
rãtãcirea i se dau sfaturi preþioase între care ºi
îndemnul de a alege calea din dreapta, înspre
rãsãrit, urmând drumul soarelui. Intrarea în nea-
muri se face, la fel ca în ceremonialul nupþial,
valorizând orientãrile spaþiale benefice. Când
trecerea se face cu ajutorul ,,carului cãrãtor”,
acesta este însoþit uneori de un personaj misterios,
numit Maica Sfântã Mãrie, zâna bãtrânãnã,
Doamna Holãzie sau Doamna Irodie care mai
apare ºi în alte ipostaze, având un rol esenþial, în
realizarea unui parcurs corect, finalizat cu
integrarea doritã. Ultimile nume ale personajului
ne aratã însã cã este vorba chiar de conducãtoarea
Ielelor ale cãrei atribute se exercitã ºi acum tot în
zona trecerii: doamna ,,Milostivelor” este
conjuratã prin cântece ritualice sã înlesneascã
trecerea ,,dalbului de pribeag”. Prezenþa Doamnei
Zânelor în preajma ,,carului cãrãtor” sau în mo-
mentele cele mai importante ale trecerii este
fireascã dacã þinem seama de atributele sale în
domeniu.

Abstract
On the flower cart traces

Present in many of the old cultures of the
world, the symbol of the cart turns into account
the major changes in the existential statute, the
passing from earthly life to after-life, being asso-
ciated with gods and mythical figures responsi-
ble for the limitative zones of the universe, or its
good organization. 
In the Romanian folk culture this symbol ap-
pears as a literary motive in lyrical love poetry
(“the flower cart”) in magic spells, in fairy tales
and in some kinds of nuptial and funeral cere-
monials. The motive also has some memorable
ethnographic correspondences; the milk goblets
in Maramures with two horse shaped bails on
the sides, the big wood ladles for water with a
long handle ended with a stylistic shape of a
horse, met in Oltenia and herewith the so called
horse wells springs drained with side horse
shaped boards. 
The presence of the cart cult in the space of our
country is archaeologically certified especially in
the funeral rites beginning with the Bronze Age,
then in the “classical” period of the Dacian State
and later Roman Dacia.
The significance of the “flower cart” motive in
the love lyrical poetry must by correlated with
other themes and motives of high prestige in the
Romanian folk culture; the curable herbs (med-
ical plants), the lost remedy, the drink that helps
or prevents the passing to or from one world to
another, the transient vehicle, the belief in
fairies  etc.
Its major values are actual in faiths, texts and
passing rites-the wedding and the burial.


