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Marea despãrþire nu reprezintã în concepþia tradiþionalã o încheiere
definitivã a destinului individului, dincolo de care nu mai existã nimic ºi
nu se mai continuã nici o legãturã cu lumea viilor, ci o trecere
ireversibilã, din lumea aceasta în “lumea de dincolo”.
În ceremonialul de înmormântare, accentul este pus pe secvenþele care
marcheazã marea despãrþire ºi pregãtesc marea trecere.
Moartea este conceputã, imaginar, ca o lungã cãlãtorie, marcatã ºi pe
plan ceremonial, într-o lume similarã acesteia de aici, deºi opusã ei.
Suita cântecelor ceremoniale de înmormântare se grupeazã în douã serii
paralele. Prima serie are un caracter general, fiind alcãtuitã din:
cântecul zorilor, interpretat la casa mortului în zorii celor douã zile
dintre moarte ºi înmormântare
cântecul de rãmas bun, cântecul mare în care defunctului i se dau
sfaturi pentru marea lui cãlãtorie
cântecul de petrecut, interpretat în timpul cortegiului funerar un cântec
în care defunctului i se dau sfaturi asupra felului în care trebuie “ziditã”
locuinþa de veci. A doua serie legatã de unele ipoteze, de prezentare a
morþii ca nuntã, este reprezentatã de:
cântece “ale bradului”, interpretate la întâmpinarea în sat a grupului de
flãcãi care coboarã de la pãdure bradul tãiat, pentru a fi pus la capul
celui mort.
Cântecul zorilor are rolul de a impune permanenþa sacrului într-un timp
ºi spaþiu ce stau, din cauza dezechilibrului apãrut la nivelul comunitãþii,
sub semnul profanului. Mitul fundamental pe care îl regãsim la nivelul
cântecului zorilor este cel al “marelui drum” sau al “marii cãlãtorii”.
Din perspectiva acestui mit, drumul apare ca o metaforã a iniþierii
omului în tainele celui mai mare mister, moartea.
Zoritoarele sunt cele care dau sfaturi celui plecat în marea cãlãtorie.
Drumul cãtre lumea cealaltã se desfãºoarã simbolic sub forma unei
cãlãtorii, care ne apare ca ºi un simbol al cãutãrii, nu doar ca simbol al
iniþierii. Aceastã cãlãtorie a fost identificatã cu mersul spre Centru,
Centrul apãrând ca simbol al dezvoltãrii spirituale. Din aceastã
perspectivã, cãlãtoria post-mortem este cea mai semnificativã dintre
cãlãtoriile pe care le face un om, scopul ei fiind acela de a atinge starea
supraumanã. În variantele ardeleneºti, zorile sunt rugate sã-ºi grãbeascã
apariþia pentru a-l întoarce pe defunct de pe drumul pe care a pornit,
înapoi la “lumea luminatã”. Încercarea este însã fãrã reuºitã, deoarece
ursita este mai puternicã. Mitul marii cãlãtorii sau al marii treceri
dominã întreaga desfãºurare a ceremonialului de înmormântare ºi,
implicit, întreaga suitã de cântece ceremoniale care-l însoþesc. Cântecul
vrea sã impunã prin vocaþia magicã, întreruperea marii cãlãtorii ºi
întoarcerea defunctului în lumea celor vii, dar marea cãlãtorie nu poate

4151

Cine n-are dor pe vale
Nu ºti luna când rãsare
Nici noaptea cât îi de mare
Cine n-are dor pe luncã 
Nu ºti luna când se culcã
Nici noaptea cât îi de lungã

4152

Þura, þura, largã-i ºura
Cu mândra mã dau de-a dura
Tot prin paie ºi prin fân
ªi cu mâna pe la sân 

4153

Mândrele cele cu dor
Trãbã scoase la ponor
ªi jucate din picior
Mândrele cele urâte
Nu traba cisãsluite
Cã ne-or trebui înainte

4154

Du-te mândrã cu doru
Unde curge piperu
Io oi me cu dragoste 
Unde curge tãmâie

4155

Mândruliþa ce dintâie
Nici la moartea me nu vie
Da iasta de-a doua oarã
Odatã cu mine moarã

Cum îi sãra 
Aºe-i mânca.
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fi întreruptã. Implicaþiile mitice ale poemului sunt identice cu cele din
variantele ardeleneºti: mitul marii cãlãtorii “Dalbul de pribeag”,
metafora cu rezonanþe de limbaj tabuistic îl plaseazã pe defunct într-o
perspectivã miticã, el fiind eroul marii cãlãtorii; el îºi pregãteºte singur
condiþiile cãlãtoriei ºi toate aceste pregãtiri îi sunt destinate. Metafora
“dalbul de pribeag” încifreazã prin “pribeag” credinþa strãveche despre
moarte ca marea cãlãtorie.

Sensul de puritate este definitoriu pentru acest cuvânt derivat din “alb”.
Alãturat cuvântului pribeag, îi atribuie puritatea implicatã marelui act
ritual al trecerii din lumea celor vii în lumea celor morþi. Segmentul
întâi vorbeºte despre pregãtirile pentru masa mare ceremonialã, cu care,
ca orice obicei al vieþii de familie, se încheie ºi obiceiul de
înmormântare. Pe planul mitului, pâinea, mãlaiul, vinul, rachiul ºi
carnea sunt menite meselor “dalbului de pribeag” în lumea de dincolo.
Segmentul al doilea se referã la “lumânarea statului”, lumânare subþire
din cearã, tãiatã pe mãsura staturii celui mort, “încovrigatã” ca o turtã ºi
aºezatã pe pieptul lui pentru a-i lumina drumul în marea cãlãtorie. Acest
toiag îl ajutã sã înainteze dar, apare ºi ca simbol al atingerii scopului.
Lumânarea apare ca simbol al luminii dar ºi ca simbol al jertfei, simbol
al purificãrii prin ardere ºi al salvãrii spirituale. Segmentul al treilea,
legat de pregãtirea “carului cãlãtor” anticipeazã cântecul mare, cãlãtoria
în lumea mitului, trecerea “dalbului de pribeag” :

Segmentul al patrulea vorbeºte despre vestirea morþii invitând neamurile
la ceremonial.

Cântecul de despãrþire cuprinde mitul marii treceri din momentul
desprinderii din lumea celor vii, al despãrþirii de familie, pânã în
momentul integrãrii în neamul celor morþi. Aici se dau sfaturi pentru
marea cãlãtorie.

Cântecul mare, nucleul ceremonialului mitic, poate fi segmentat în
constituenþi ce corespund treptelor etapele prin care se sãvârºeºte marea
trecere. Prima treaptã este alegerea drumului:

Atingerera stãrii supraumane presupune ºi alegerea corectã a drumului.
Se vorbeºte despre necesitatea alegerii drumului spre dreapta, care în
context devine metaforã a drumului drept, el opunându-se drumului spre
stânga, ce apare ca metaforã a labirintului, a drumului ocolit. Apar ºi

4156

Du-te, hâdã, dracului
Nu sta-n dreptu gardului
Cã te-a vede oricine
ªi-a zice cã vii la mine

4157

Mãi mândruþ de sub fereastrã
De þi-s dragã, vinã-n casã
De nu, du-te ºi mã lasã
Nu-mi þine inima arsã
Cã ºi câtu ai þinut
ªi atât o fost prea mult

4158

Cãrare de peste dâmb
Cui amaru sã te vând
Nu oi vinde-o nimãnui
Cã-i cãrarea mândrului

4159

Cãrare de peste baltã
Pe când merg, mândra-i 

culcatã
Nu te-oi uita niciodatã
Când era mândruþã fatã
Când era nemãritatã

4160

Sã mã vãd odatã fatã
Pune-mi-aº cununa-n ladã
ªi mi-aº griji de fetie
Ca popa de Vanghelie

Cum îi sãri 
Aºe-i sordi.
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Zorilor, zorilor
Voi surorilor,
Voi sã nu pripiþi

Sã ne nãvãliþi
Pânã ºi-o gãti
Dalbul de pribeag.

Dintr-o lume-ntr-alta,
Dintr-o þarã-ntr-alta,
Din þara cu dor

În cea fãrã dor,
Din þara cu milã
În cea fãrã milã

Cã am auzit 
Cã eºti cãlãtor
Pe cea cale lungã
Lungã fãrã umbrã
ªi noi ne rugãm
Cu rugare mare
Seama tu sã-þi iei,

Seama drumului.
ªi sã nu-mi apuci
Cãtre mâna stângã,
Cã-i cale nãtângã.
Dar tu sã-mi apuci
Cãtre calea dreaptã,
Cã-i calea curatã.



locuri marcate puternic, rãscruci ºi fântâni, ca simboluri ale Centrului ºi
limitei. Treapta a doua este întâlnirea cu adjuvanþii, cu animalele
ajutãtoare ºi reprezentãrile mitologiei creºtine:

“Dalbul de pribeag” se prinde frate/sorã de cruce cu vidra ºi cu lupul.
Adjuvanþa la trecerea vadurilor ne aminteºte aici de trecerea peste Styx
din mitologia anticã. Corespunzãtoare vadurilor apar, în adjuvanþa
lupului, potecile care duc peste codri, spre drumul de plai al raiului,
unde marea cãlãtorie se încheie. 
Vidra are rol de psihopomp, cu valoare iniþiaticã. Simbolismul vidrei
este pus în relaþie cu simbolismul cãþelului pãmântului, fiind în acelaºi
timp ºi obstacol ºi adjuvant. Lupul apare ca stãpân al tãrâmului morþii,
este un animal sacru preluat de la daci ºi considerat animal mitic. 
Treapta a treia prezintã primul contact cu lumea celor morþi, întâlnirea la
frontiera acestei lumi ºi vãmile ce se plãtesc pentru a intra în ea:

Trecerea presupune obligatoriu ºi plata, rãscumpãrarea. Aceastã platã a
vãmilor se face cu monezi de argint, sauceane ºi marame, toate în numãr
de trei. Prin aceste daruri el se introduce în noua stare. 
Ultimul segment este cel al integrãrii “dalbului pribeag” în neantul 
celor morþi ºi prin stabilirea legãturii dintre neamul celor vii ºi 
neamul morþilor.

Cântecul bradului
Simbolul în jurul cãruia se concentreazã atât poezia cântecului, cât ºi
ritualul care o încadreazã, bradul, este interpretat în Ardeal ca mireasã a
celui mort nelumit. În Oltenia, aceastã interpretare nu mai apare cu
aceeaºi claritate ºi nici textul poetic nu o mai menþioneazã direct.
Ipoteza cã bradul ar fi aici, ca ºi în alte obiceiuri, semnul pomului vieþii,
deschide cãi de interpretare care nu pot fi neglijate, dar care nu sunt
incompatibile cu simbolistica nupþialã. Bradul reprezintã un simbol al
verticalitãþii, al drumului ascensional pe care îl parcurg sufletele
morþilor în lumea de dincolo. În acelaºi timp, el intrã în seria mai largã a
simbolurilor centrului, arborele fãcând posibilã comunicarea între cele
trei lumi: subpãmânteanul, pãmântescul ºi teluricul. Bradul este un
simbol total numit pomul vieþii, este un simbol al voinþei de a trãi.
ªirul actelor rituale poate fi grupat în jurul a trei momente esenþiale:
a) cãutarea ºi gãsirea bradului
b) tãierea bradului
c) transportarea lui
Cãutarea este exhaustivã. Pânã sã gãseascã bradul, voinicii cutreierã: 

4161

Tãt am zis cã n-oi bè vin
Numai din butoiu plin
M-o adãlit mândrele
De-am bãut ºi drojdile

4162

Codrule, frunzã rotundã
Fã-mi ºi mie o leac’ de umbrã
Sã mã iubesc cu a me mândrã
Codrule, mare-mpãrat
De ce eºti trist, supãrat 
Cine mi te-a vãtãmat
Sã-l omor ca pe-un Pilat.
De la Mãrie Drãguº, 70 ani, Prilog, 1982

4163

ªi o ia omu cel rãu
Nu rãsare lângã drum 
Sã o ieie omu bun

4164

Mamã, mãiculiþa me
Apa-n care m-ai scãldat
Unde-amaru o-ai þâpat
Sub poalele nucului
Sã fiu frate drumului
Sã nu-mi vãd nevasta, pruncu
Numai la stãpâni la lucru
De la M. Chioran  84 ani, Prilog, Nr 175, 

1982

4165

Atâta mi-i mie bine
Pânã grãiesc rãu de mine
Când or zâce: O, sãracu!
Mai bine mã ducã dracu.

4166

Mãi mândrule, mândrule,
Sãruta-þi-aº urmele

Nu dorm tãþi câþi au ochii închiºi.
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Vidra înainte,
Ca sã te-nspãimânte
De sorã s-o prinzi
Cã vidra mai ºtie,
Seama apelor
ªi-a vadurilor
ªi ea mi te-a trece
Ca sã nu te-neci.

ªi-þi va mai ieºi 
Lupul înainte
Ca sã te-nspãimânte.
Sã nu te-nspãimânþi,
Frate bun sã-l prinzi,
Cã lupul mai ºtie
Seama codrilor
ªi-a potecilor.

ªi sã te opreºti,
Ca sã-mi târguieºti
Cu banul din mânã
Trei mahrame negre,

Trei sauceane noi,
ªi trei chiþi de flori.
Sã le dãruieºti
Vama s-o plãteºti.



Vãile cu fagii 
ªi munþii cu brazii

Suntem invitaþi la un paralelism cu un moment asemãnãtor din oraþia de
nuntã, unde mireasa pe care o alege împãratul nu poate fi orice fatã, ci
numai una îndelung cãutatã ºi aleasã dintre toate. Împãratului din oraþie
îi corespunde aici pribeagul, vânãtorii exhaustive de acolo îi corespunde
cãutarea exhaustivã a bradului, aducerea miresei de la casa ei la casa
împãratului – transportarea bradului din vârf de munte (casa lui) la
mormântul (casa) defunctului, iar efectului pozitiv de rodire din oraþie, îi
corespunde în cântecul funerar un efect negativ de putrezire.
Voinicii trimiºi sã îndeplineascã porunca sunt prezentaþi într-o atitudine
ceremonialã de jale (cu pãrul lãsat / cu capul legat), porniþi la drum 
într-un peisaj matinal contaminat de aceeaºi jale (cu roua pe faþã / cu
ceaþa pe braþe) ºi dotaþi cu unelte care anunþã distrugerea ºi alimente
care subliniazã ritul (colaci de grâu), sugerând în acelaºi timp durata
lungã cãlãtoriei (Merinde pe o lunã).
În urma îndelungatei cãutãri, bradul este gãsit într-un loc virgin (ierburi
întregi / izvoare reci), care exprimã ideea de vitalitate ºi integritate
nealteratã. Semnul dupã care este recunoscut “bradul cel pocit”, deci nu
orice brad, ci unul anumit, pocit, devenit anormal, este 

Craca uscatã 
De moarte lãsatã.

Opoziþia dintre mediul vital în care e gãsit ºi lipsa de vitalitate a
bradului, reia cu o violenþã mai mare ºirul de opoziþii anterioare,
apropiindu-l brutal de dezlegarea sa finalã: opoziþia viaþã/moarte.
Doborârea trebuie interpretatã ca o metaforã care, împlicând sentimentul
tragic, reediteazã opoziþia viaþã/moarte, marcând un paralelism între
distrugerea bradului ºi distrugerea omului (moartea): 

M-au doborât 
M-au pus la pãmânt.

În cântecul bradului, destinul e doborârea (moartea), deci violarea
voinþei bradului (omului); în oraþia de nuntã el este mutarea florii din
grãdina împãratului (cãsãtoria), deci împlinirea voinþei umane. 
Cântecul bradului ne prezintã opoziþia viaþã-moarte, înþeleasã ca o
opoziþie între un destin normal ºi distrugerea lui printr-o predestinare
nefireascã. În zona Maramureºului, deºi nu este cunoscut obiceiul numit
cântecul bradului, acesta este substituit de obiceiul numit “nunta
mortului”, deoarece riturile vieþii ºi ale morþii sunt înrudite în structurã
ºi conþinut. Ele reliefeazã procese succesive de separare ºi încorporare.
“Cealaltã lume” hãrãzeºte viaþa unei realitãþi veºnice.
În cazul morþilor aflaþi la vârsta cãsãtoriei se crede cã dacã nu se
realizeazã o nuntã simbolicã, în timpul funeraliilor, “persoana” se va
reîntoarce  în cãutarea unei perechi, pentru a-ºi îndeplini destinul social
ºi dorinþele sexuale frustrate.
Exemplificãm acest obicei cu nunta - în - moarte a unui tânãr nelumit

de 19 ani, din Valea Stejarului, jud. Maramureº, care s-a stins fulgerãtor
din viaþã chiar de sãrbãtoarea Sfintei Maria, 15 august 1999.

Prin toate ogrezile;
Mândruliþã de demult
Nu mã uita, nu te uit
De mi-i uita cu tãtu
Dar de la inimã nu.

4167

Hai mândruþã, jos pe vale
Cã s-o fãcut iarba mare
S-o cosîm ni amândoi
Sã o dãm la vaci ºi boi 

4168

De n-ar fi ochi ºi sprâcene
De pãcate nu m-aº teme
Ochii ºi sprâncenele 
D’eale fac pãcatele

4169

Hai, mândrã, sã ne iubim
Pe din jos de þintirim   
De mã-ta sã ne ferim
Mã-ta are gurã re 
ªi ne-a ºti toatã lume
Las-o-ncolo de avere
Cã nici cel sãrac nu piere

4170

Cine n-are dor pe vale
Nu ºti luna când rãsare
Nici noaptea cât îi de mare
Cine n-are dor pe luncã 
Nu ºti luna când se culcã
Nici noaptea cât îi de lungã

4171

Þura, þura, largã-i ºura
Cu mândra mã dau de-a dura

Ploaia de mai 
Însamnã mãlai.

memoria ethnologica nr. 16 - 17 iulie - decembrie  2005 (An V)1643

N-am vãzut aºã un mire
Mãi Geo ca ºi pã tine
Sã zie popa acasã

Sã te cunune pã masã.
Mirele sta-n copârºeu
Mireasa-i la Dumnezeu.



Mirele mort a fost cãsãtorit cu o fiinþã divinã. Aceasta înseamnã cã o
fatã nemãritatã a servit drept mireasã mortului pe timpul nunþii-în-
moarte. Cãsãtoria simbolicã cinsteºte sufletul mortului, dar ea nefiind
consumatã, nu leagã, deci mireasa este liberã sã se mãrite.
Gheorghe Mihnea, pe cale de a fi cãsãtorit în moarte a fost îmbrãcat în
þinutã de nuntã, pe cap purtând pãlãrie nouã, înstruþatã. Însã, ceilalþi
participanþi care “au sãrbãtorit” aceastã nuntã au fost îmbrãcaþi în haine
negre, dar având ca însemn de doliu panglici roºii la buzunarul
cãmãºilor. Deºi stegarul poartã de obicei la înmormântarea tinerilor
nelumiþi un steag alcãtuit din baticuri negre de vãduvã, de aceastã datã,
parcã pentru a sfida toate normele comunitãþii, deasupra catafalcului,
stegarul a abordat un steag roºu, culoarea dragostei, sacrificiului dar ºi
cu rolul de a asigura tânãrului o viaþã nouã în “lumea de dincolo”, steag
acoperit cu panglici albe ºi negre ca simboluri ale puritãþii, tristeþii ºi
morþii. Practica obiºnuitã a nunþii a fost inversatã. Preotul a venit la casa
mireluipentru a oficia cãsãtoria ºi nu invers. Cununarea efectuatã în
sanctitatea casei mortului ºi nu în sanctitatea bisericii, semnificã
efectuarea riturilor ultime.
Înainte de a pleca la cununie, mirele ºi mireasa îºi iau rãmas bun de la
pãrinþi, care le acordã binecuvântarea prin cântece care prin
sensibilitatea sentimentelor ce le exprimã emoþioneazã profund.
În cazul de faþã, iertãciunile sunt adresate tuturor printr-un vers
cutremurãtor, înainte de plecarea la bisericã, adicã la cimitir:

Cãsãtoria lui a fost perfectã, neîntinatã de pãcat, este o cãsãtorie idealã,
o formã de cãsãtorie divinã. Moartea lui Gheorghe a survenit la doi ani
dupã decesul tatãlui sãu. Nici nu au apucat sã se închidã rãnile sufletului
ºi moartea nemiloasã a secerat încã un membru al acestei familii.
Se crede cã relaþiile de rudenie sunt permanente, iar cei rãmaºi pe
aceastã lume se întreabã mereu dacã nu cumva ruda moartã cheamã pe
cel iubit “dincolo”, pentru a-ºi alina dorul ºi singurãtatea. “Cine poate
ºti?” se întreba mama îndureratã a lui Gheorghe, fãrã sã aºtepte rãspuns.
S-a crezut cã propriul tatã îl chemase pe Gheorghe la el:

Ca orice mire, mortul a fost însoþit la “bisericã” de tovarãºii sãi, pentru
ceremonia nupþialã, adicã la cimitir pentru îngropãciune.
A fost transportat pe ultimul sãu drum, într-o cãruþã trasã de doi cai albi
cu panglici roºii în coame, asemeni unui fiu de împãrat.
Muzica a fost ºi ea asiguratã de plânsetele disperate ale femeilor.
În drum spre cimitir au fost prezenþi prapurii albi ai bisericii, ca în zilele
de sãrbãtoare, sugerând legãtura vizibilã cu Dumnezeu, lumânãri aprinse
ornate cu panglici albe ºi roºii, jerbe de cale ºi trandafiri roºii. Steagul

Tot prin paie ºi prin fân
ªi cu mâna pe la sân 

4172

Du-te mândrã cu doru
Unde curge piperu
Io oi me cu dragoste 
Unde curge tãmâie

4173

Mândruliþa ce dintâie
Nici la moartea me nu vie
Da iasta de-a doua oarã
Odatã cu mine moarã

4174

Fost-am tânãr  ca frunza
Rãu m-o-mbãtârnit mândra
Mergând sara pe la ea
Sã-i astâmpãr dragostea

4175

Mãi mândruþ de sub fereastrã
De þi-s dragã, vinã-n casã
De nu, du-te ºi mã lasã
Nu-mi þine inima arsã
Cã ºi câtu ai þinut
ªi atât o fost prea mult

4176

Cãrare de peste baltã
Pe când merg, mândra-i 

culcatã
Nu te-oi uita niciodatã
Când era mândruþa fatã
Când era nemãritatã

Mãnâncã o coajã de ptitã uscatã cu pace 
Decât o pece cu scârbã.
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Moarte neagrã-ntunecatã
Tu ai vrut sã-mi fii mireasã
Nu ºtiu cine te-a mânat
C-ai venit ºi m-ai luat
Pã lume îi tare greu
Sã sii mire-n copârºeu
Mamã, te-am strigat pe tine
Sã te mai vãd lângã mine

Mamã, îþi mulþumesc mult
Pentru nunta ce mi-ai fãcut
Cu fete ºi cu feciori
Parcã-i grãdina cu flori
Mulþumesc la mic, mare 
C-aþi venit la-nmormântare
Nu voi cere car ºi casã
Cã moartea e-a mea mireasã.

Nu ºtiu cine te-a luat
Sau tatã-tãu te-a chemat

Ori te-a chemat tata la el
Sã nu sie singurel.



de nuntã adânceºte tristeþea cãci reaminteºte cã aceastã floare de bãrbat
va putrezi ºi n-a apucat sã înfloreascã.
În cadrul nunþii mortului, mireasa sau mirele se cununã cu fiul sau fiica
lui Dumnezeu; în balada Mioriþa ciobanul se cununã cu pãmântul.
Nu este de mirare cã pãstorul cere sã fie înmormântat la stânã, “spaþiul
consacrat” al existenþei sale; acolo el nu se simte “strãin” aºa cum s-ar
simþi în cimitirul din sat. Moartea îi va fi plânsã de “familia” sa: oile,
copacii, vântul. Elementele naturii reprezintã alaiul nunþii sale funerare.
Într-un anume sens, pãstorul este asemeni miresei care merge sã trãiascã
“printre strãini”, deºi într-o lume care nu-i e nefamiliarã. El se “însoarã
în afarã” de ordinea umanã, într-una cosmicã. Însurãtoarea sa
proiecteazã realitãþile culturale în cadrul naturii. Mariajul spiritual,
caracteristic pentru nunta mortului, devine în Mioriþa unul cosmic. În
cãsãtoria mioriticã sau cosmicã, are loc o unire eternã între oameni ºi
naturã. Deci, sentimentul sinistru al morþii este substituit cu imaginea
unei morþi frumoase, în sânul naturii. În felul acesta, moartea este
conceputã sau imaginatã ca o prelungire a vieþii anterioare a eroului.
Alegoria moarte-nuntã imagineazã moartea ca o cãsãtorie cu o fatã de
crai – A lumii mireasã; se pãstreazã senzaþia existenþei unei fiinþe umane
(mândra crãiasã), dar aceasta este deja o metaforã a spaþiului cosmic.
Moartea este substituitã prin nuntã, ºi mediul uman de mediul natural. În
testament, misterul transcendentului, sentimentul cãlãtoriei într-o altã
lume este prezent, dar telurizat; în alegoria moarte-nuntã, transcendentul
este integrat unei viziuni cosmice.
ªi în balada meºterului Manole, scena sacrificãrii soþiei se încheie, ca ºi
scena morþii ciobanului din Mioriþa, cu acea viziune optimistã a
participãrii întregii naturi la creºterea copilului.
Ca o dezlegare, apare aceeaºi viziune optimistã caracteristicã poeziei
româneºti, prefacerea lui Manole într-un izvor de apã vie.
Într-o variantã bulgarã, meºterul Manole vede de pe zid o fatã frumoasã
ºi, ameþit de frumuseþea ei, cade ºi moare, cerând ca fata sã fie
înmormântatã alãturi de el. În alta, meºterul Manole zideºte umbra
soþiei, dar aceasta ajunge acasã, este apucatã de friguri ºi moare.
Nu se mai îndeplineºte cu resemnare un rit a cãrui fatalitate este
nediscutabilã, ci se zbuciumã meºterul între dorinþa de a înfãptui o operã
mãreaþã ºi sacrificarea soþiei iubite. 
În acest zbucium, piedicile pe care le cere sã-i fie scoase în cale apar ca
niºte probe ale dragostei lui, iar învingerea lor ca o dovadã a
devotamentului ei.
Cãlãtoria este simbolul cãutãrii, descoperirii, iniþierii, perfecþiunii,
cunoaºterii. Cãlãtoria este întotdeauna desprinderea de un centru, deci o
devenire spiritualã. Cea mai dificilã este ultima cãlãtorie a omului -
moartea-cãlãtoria dalbului pribeag.
Cãlãtoria se terminã simbolic la Ierusalimul ceresc, ea îl desemneazã pe
Hristos care spune El însuºi:
“Eu sunt Calea (IOAN, 1416); 
sunt Împãratul (IOAN,19,21); 
sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa (IOAN,14,6)”.

4177

Nu te însura, mãi vere
Cã nevasta multe-þi cere
Cere rochie de mãtase
Ce la mã-sa nu purtase

4178

Cetera ºi pãlinca
ªi mândra cu dragostea
D’eale cine le pãze
Bine nu gãzdãluie

4179

Bun am fost de þâpurit
Pãsãreaua de stârnit
Când o mai bine durmit
ªi-am sãrit ºi tropotit 
Doamnè binè m-am sâmþît
ªi-am sãrit ºi-am jucat
Doamnè binè m-am aflat 

Colecþia LOREDANA

LUPºE

Colinde

4180

Corindiþã cu codiþã

Corind’iþã cu codiþã
Holbã uãtii la poliþã
Cã-i mânca cãrnaþ ºi piþã,
ªi bliduþu’ cu lãptuþu’
Care l-a mânca pruncuþu’.
De la Lupºe Iuliana, 94 ani, Valea 

Chioarului
Cine-i muºcat de zerme sã teme ºî de ºãpârlã.
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