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Cu veºmânt pânã-n pãmânt,
La poala veºmântului,
Scrisã-i raza soarelui.
Scrisã-i raza ºi-i luminã
ªi Mãria me de vinã.
Doamne, nu mã þâne mult,
Cã ce vãd îmbãtrânesc,
Vãd casa bogatului,
În mijlocul iadului,
În vãpaia focului.

A. 47

N-aþi vãzut cãluþu meu

N-aþi vãzut cãluþu meu
Sanaler, sanaler, sanaler,
Pã n-ai huler, colinda-i buf
Pãi, noi, poate l-am hi vãzut
Bine nu l-am cunoscut
Calu mneu îi cunoscut
Cã din coadã tãt înnoadã
La grumaz îi cu cârnaþi
Pã stinare-i cu vãrzare
ªi-n copite-s patru ptite
ªi la nas îi cu cãlbaz
ªi-n urechi îi cu curechi.

De la Iuãnaº Pop, 
Buteasa, 1973

Dumnezeu face casa, dracul aduce oaspeþi.

Prof. ANAMARIA CRISTINA ROMAN

Moartea ritualicã în Mioriþa

Puternicã, rezistentã ºi atât de reprezentativã, nu numai datoritã
nenumãratelor variante ( de tip colind sau baladã), Mioriþa a devenit în
timp ceea ce, probabil inconºtient, urmãrea creatorul sãu anonim: un 
sistem închegat (din mai multe puncte la vedere) de ritualuri, simboluri
ºi exprimãri artistice, care sã reliefeze o mentalitate specificã, azi
înlocuitã de una corespunzãtoare vremurilor pe care la trãim. Azi,
Mioriþa este un colind cunoscut de bãtrâni ºi femei, dar care nu mai este
practicat, datoritã lungimii textelor; „ colindul mioritic (…) atestã tocmai
momentul de slãbire a vechilor concepþii cu privire la cântecele de urare
din cadrul sãrbãtorilor de iarnã.” Variantele Mioriþei-colind  cunosc o „
specializare (…) care þine de situaþia socialã, economicã ºi familialã a
persoanei cãreia i se colindã (colind de fatã mare, de flãcãu, de vãduvã,
de vânãtor, de pescar, de preot, etc.)” Monica Brãtulescu evidenþiazã
funcþia ezotericã pe care o comportã colindul. Acesta are o funcþie 
iniþiaticã, deoarece este un ritual liminar, prin care copiii ( „puberii”) sau
tinerii (cetele de fete nemãritate sau de flãcãi) învaþã ºi acumuleazã 
experienþã în vederea devenirii lor ca adulþi: „abia la capãtul unui stagiu
menit a educa rãbdarea ºi curajul ºi a transmite tinerei generaþii 
experienþa ºi legatul cultural al colectivitãþii, puberii obþineau statutul de
adult ºi dreptul la cãsãtorie”. Autoarea intuieºte substratul ritual al
Mioriþei, care nu se poate sã fi fost derivat dintr-un cântec funebru care
refuzã sau neagã ceremonialul funerar, dupã cum afirmã alþii.

Foto F. Sãteanu, Stânã
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A. 48

Albu-i dalbu-i de uãi  dalbe

Albu-i dalbu-i de uãi dalbe
Viþã verde-a iaderei
Da la oi cine-i pãstoriu
ªede-on lari de pãcurari
C-on fluier înverigat
Fluier zâce, turma strânge
Fluier tace, turma-ntoarce
Tãt o-ntoarce pã rãzoare
Ca sã pascã mintã-n floare
Tãt o-ntoarce la vâlcele
Ca sã pascã viorele
Zisã-i oaia ptistrioaia
Ierneazã-ne-nt-astã iarnã
Cã frumos te-om dãrui
La Crãciun c-un cojoc bun
La Ispas c-on bruj de caº
La Pãºtiþã cu jântiþã
Mnetali gazdã!

De la Ioan Moiº, Buteasa, 1973

A. 49

Coborât-o coborât,

Coborât-o coborât
Florile dalbe de mãr
Ciobãnaº la uãi din munte

Ascultã cu urechile, vezi cu ochii, taci cu gura.

În capitolul dedicat Mioriþei, Eliade sintetizeazã diferite pãreri ale 
literaþilor ºi cercetãtorilor vremii despre poem. Aici pot fi întîlnite, de la
teorii referitoare la istoricitatea Mioriþei, la preponderenþa anumitor 
elemente „pãgâne”, etc. Dintre toate acestea, ne-a atras pãrerea lui Ion
Diaconu, pe care Eliade îl citeazã:” Mioriþa este un rest de poezie
pãgânã cu elemente naturiste reale, înfãþiºând împreunarea sufletului
ciobãnesc cu imensitatea cosmicã (…) un strat poetic anterior adaptãrii
sufletului daco-roman la valorile creºtine, cãci în Mioriþa poetul-pãstor
cautã „eliberarea existenþei româneºti nu în religie, ci în naturã”.
Este trecutã în revistã ºi opinia lui Constantin Brãiloiu despre Mioriþa
în exegeza sa Sur une ballade romaine: La Mioritza. Considerat a fi
expert în „de-ale mortului”, acesta încearcã sã demonstreze cã este vorba
doar despre „rituri ºi simboluri þãrãneºti”, adicã pur ºi simplu
respectarea ceremonialului funerar  al nunþii mortului, pentru a evita ca
defunctul sã se întoarcã printre cei vii, sub formã de strigoi. Astfel,
Brãiloiu lanseazã (ºi va gãsi un numãr de adepþi ai teoriei sale), o 
„orientare antimisticã ºi antimetafizicã” în cercetarea textelor mioritice,
pornind de la o interpretare „pesimistã”. Dintru început, au existat
cercetãtori, chiar ºi strãini, care vor fi generalizat atitudinea de
resemnare în faþa morþii ca pe o trãsãturã specificã a poporului român.
De aici porneºte confuzia, chiar de la termenul de resemnare, utilizând
surse doar din segmentul arhaic al vieþii poporului nostru, referindu-ne
aici la concepþii ºi credinþe tracice, daco-romane, etc., sau din credinþele
recent asimilate în sistemul mentalitãþii tradiþionale româneºti. „Nu se
poate vorbi aici despre fatalism ºi resemnare, în sensul propriu al 
acestor termeni. Dacã ciobanul ar încruciºa braþele ºi ar accepta moartea
violentã în floarea vârstei ca pe o inexorabilitate, decurgând ca ceva 
natural din orânduirea lumii ºi din organizarea societãþii, numai atunci 
s-ar putea vorbi despre o atitudine fatalistã ºi resemnatã a ciobanului.
Dar cã el ºtie cã va trebui sã moarã cândva, dupã rânduiala întregii vieþi,
nu este fatalism, ci o seninã ºi înþeleaptã înþelegere a lumii”.
Se ridicã problema înþelegerii semnificaþiilor expuse în Mioriþa, din
punctul de vedere al celor douã mentalitãþi: arhaicã ºi tradiþionalã,.
Fiecare analizeazã ºi asimileazã în mod diferit Mioriþa, ataºeazã un alt-
fel de sentiment, perceperea textului se face în funcþie de faza prin care
gândirea româneascã trece. De pildã, necesitatea sacrificiului nu dispare,
ci doar îºi modificã manifestarea. Aºa se întâmplã ºi în cazul acesta.
Eliade formuleazã „ cvasiconcluzii” despre poem ºi anume faptul cã
rãspândirea geograficã deosebitã, precum ºi numãrul impresionant de
variante (Adrian Fochi, în voluminoasa sa lucrare, identificã un numãr
de 702 variante), nu pot decât sã demonstreze caracterul viabil, 
capacitatea de a se reactualiza ºi, decurgând din toate acestea, unicitatea
ºi popularitatea Mioriþei. Acelaºi Eliade identificã deja în acceptarea
morþii o formã a sacrificului, ca ultim grad al integrãrii în cosmicitate.
Spaþiul ºi timpul redate fac parte din conceptul de „cosmos liturgic”,
transformarea urmãritã este, prin variantele ce expun cadrul nupþial,
transfigurarea cosmicã implicând indisolubilitatea moarte-procreaþie, iar
textele care prezintã asocierea dramei ciobanului cu cea animalelor sale
(oile, câinii) preconizeazã cosubstanþialitatea om-animal în virtutea unei
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Pân omãt pânã-n jãnunte
O aflat o dumbrãviþã
ªi-o focut on fluieraº
ªi o prins a fluiera
ªi cu gura-a blãstãma
Lasã-le-n amaru oi
C-am ºezut multu la uãi
Zisã-i oaia ptistuioasã
C-am umblat de mult la stânã
ªi-amu sînt în foc bãtrânã.

A. 50

Mulþumiturã:

Noi gazdã þ-am colindat
ªi-n casã nu ne-ai chemat
Da ne cheamã pânã-n casã
ªi ne bagã dupã masã
ªi ne dã un pahar de vin
C-apoi bine-þi mulþãmim.

De la Ioan Moiº, Buteasa,
1973

Dagostea-i oarbã, cãsãtoria îi aflã leac.

armonii microcosmos-macrocosm, adicã destinaþia finalã urmãritã
conºtient într-o mentalitate arhaicã. Mitologia pastoralã aduce în vedere
componente ca aerul, muntele ºi bradul, fundamentale într-un spaþiu 
considerat eminamente sacru; cerul este sediul atât al puterilor benefice,
cât ºi al celor malefice, perceput ca fiind mult mai aproape de pãmânt ºi
de oameni decât în concepþia comunitãþilor de la câmpie, de exemplu.
Muntele este un spaþiu de refugiu, binecuvântat, sãlãºluit de entitãþi
binevoitoare faþã de bãºtinaºi, în opoziþie cu popoarele migratoare, cu
cotropitorii, care îl vãd ostil ºi blestemat. „Incinta montanã” este o sursã
nutriþionalã atât din punct de vedere material, cât ºi spiritual. Muntele e
un „spaþiu închis, mãrginit în cele patru pãrþi prin limite de suprafaþã
inegalã: vârful ºi valea, coastele laterale cu care se leagã de munþii 
vecini”. El dã naºtere miturilor pastorale, anterioare celor zãmislite de
agricultori, în care, similar mai multor credinþe umane, bradul devine
chip strãvechi al lui Dumnezeu; raportat la munte, este un arcor mundi,
respectiv un axis mundi, însãºi scara la cer a omului. Nu spune multe
acest crez? Nu este integrarea în cosmos, dupã moarte, un fapt 
conºtientizat? Spaþiul ºi „ataºamentul (ciobanului) faþã de spaþiul propriu
înseamnã pentru el garanþia vitalitãþii categoriei din care face parte. Este
un sentiment foarte puternic al celor ce ºtiu cã au trãit totdeauna pe locul
pe care se aflã ºi nimic nu-i poate disloca de acolo”. Tocmai acea
aparenþã la o dimensiune proprie, de care nu te poþi desprinde fãrã
pregãtiri în prealabil, dã dovada unui sentiment profund, al necesitãþii
pãstrãrii echilibrului, un echilibru care, în cazul Mioriþei, îºi cere preþul,
anume o viaþã, însã nu în sens literal, ci o renunþare la ceea ce a fost 
pentru a dobândi mai mult în ceea ce va fi. Deºi acest lucru a fost sãvârºit
pe întreg globul pãmântesc, sacrificiul nu este aici o imitare a ceea ce a
existat în trecutul religios al românului, mimetismul este cvasiinexistent,
deoarece ideea originarã este de sorginte autohtonã, fãrã a-i putea hotãrî
influenþele externe (popoare migratoare sau vecine).
Tot din punct de vedere al spaþiului, referindu-se strict la poem, Petru
Ursache face o ineditã paralelã între Mioriþa ºi opera shakespearianã: „
mediul agro-pãstoresc reprezintã doar cadrul fizic al unei problematici
complexe, dupã cum Seakespeare a avut nevoie, pentru Hamlet, de ceaþa
danezã”. Rezultã cã spaþiul creator de mituri (muntele ºi ceea ce implicã
acest concept) poate fi doar un pretext, ideal, pentru a declanºa o dramã
mai mult sau mai puþin generalizatã la întregul popor român.
Cert este cã, deºi Mioriþa prezintã atât un decor participant, cât ºi un fapt
excepþional (privit din perspectiva unui prezent în care excepþionalul e
privit cu scepticism), particular , ataºamentul faþã de poem demonstreazã
cã acesta nu e privit ca un element izolat, cã, în alte circumstanþe  ºi în
acelaºi mod, românul a renunþat la ceva, a îndepãrtat de la sine un lucru
drag, cu scopul de a primi ceva în schimb. Renunþarea aduce cu sine nu
o pierdere, ci un câºtig. Ciobanul este dispus sã renunþe fizic, dar nu ºi
spiritual, dovadã testamentul prin care cere tocmai contrariul, de a
rãmâne, la ceea ce îl înconjoarã: spaþii, lucruri ºi animale dragi, pentru
care conºtiinþa unei înapoieri a sacrificiului, prin evoluþie, prin
cunoaºtere. De aceea intervine necesitatea iniþierii. 
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A. 51

M-o mânat mama la capre

M-o mânat mama la capre
Florile dalbe de mãr
C-o cojiþã de mãlai,
Mã scãpai ºi o mâncai.
Pusei bota cãpãtâi,
Mã scãpai ºi adurnii.
ªi io pã când m-am sculat,
Caprile nu le-am aflat,
Mã luai pã drum în jos,
Mã-ntâlnii c-un lup flocos.
Zua bunã, lup flocos,
N-ai vãzut caprile mele?
Plinu mni-i curu de ele.
Pã rãzoru cel mai mare,
Tãt o coastã ºi-o stinare.
Pã rãzoru cel mai mic,
Tãt o coastã º-un buric.
Mnetali gazdã!

De la Ioan Moiº, 
Buteasa, 1973

Dragostea veche îþi ºopteºte la ureche.

RITURI ªI OBICEIURI PASTORALE EZOTERICE
Prima treaptã a iniþierii trebuie sã fie o trecere de la un stadiu uman 
individual la unul social. Astfel ciobanul, mai întâi de toate, trebuie sã
fie acceptat în breaslã, în unitatea pastoralã. Se face o diferenþiere de
statut în stânã, în funcþie de gradul de rudenie care-i leagã pe pãcurari.
Romulus Vulcãnescu opineazã cã însãºi ierarhia (consideratã strictã ºi de
neclintit de cãtre un autor, depãºitã ºi neimportantã de cãtre Vasile Latiº)
în grupurile sau „microunitãþile consagvine” ºi nerespectarea acestei
ordini, impuse de legi nescrise, indistructibile, ar putea fi un motiv al
omorului mioritic. Depãrtarea de aceste legãturi de sânge (statutul de
streinic) face ca asupra celui  vizat „legea sângelui” sã nu poatã acþiona
în totalitate, ajungând la imposibilitatea constrângerii pentru a-ºi
îndeplini corect ºi în întregime atribuþiile. Trebuie stabilitã o anumitã
ordine, atât socialã, cât ºi din punct de vedere al dimensiunilor în care
trãieºte: spaþiu ºi timp. Precizãm cã, la fel ca în toate cazurile, riturile
îndeplinite aici, deci ºi cele iniþiatice, comportã spaþii ºi timpuri 
consacrate. Pe lângã legãturile de sânge („frate” însemnând un grad
apropiat de rudenie), mai existau ºi „fraþi de cruce” sau „veri de drum”,
reprezentând legãturi familiale aproape similare, arogând aproape 
aceleaºi drepturi ca în cazul uniunilor consangvine, adicã o „fratrocraþie
redusã”. Termenul de „frate” denomineazã un statut în cadrul unei 
societãþi umane de tip gentilic, faþã de care ciobanul din Mioriþa este un
„streinic”. Arnold Van Gennep descrie termenul de strãin:”(strãinii)
sunt fãrã apãrare, întrucât nu fac parte din acea societate specialã sau 
generalã; sunt puternici deoarece aparþin lumii sacre, societatea 
constituind pentru ei lumea profanului”sau: strãinul „reprezintã o fiinþã
sacrã, înzestratã cu potenþialitate magico-religioasã, beneficã sau
maleficã în mod supranatural”. Reluãm ideea lui Mircea Eliade, aceea în
care afirmã cã cel care deschide calea spre iniþiere trebuie sã fie un
strãin. Dupã stabilirea unui anumit calendar, diferit de cel utilizat de noi
în prezent, dar prezentând aceeaºi ciclicitate liniarã, membrii unei stâne
depun eforturile necesare muncii lor, efectuate zilnic, începând de la
spãlatul pe faþã, de la mare la mic, în apã curatã, „ nespurcatã, având 

Foto F. Sãteanu, Stânã
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A. 52

Colo-n jos în prundurele

Colo-n jos în prundurele
Florile dalbe
Sîntuþ douã turturele
Îs douã surori a mele
Una râde, una plânje
Ce ce râde masã-ntinde
Taci, tu, sorã, nu tãt plânje
Cã zis-o tata ºi mama
Cã pã noi sorã ne-a da
Pã una la rãsãrit
C-acolo-i locu sfinþât
Pã una la scãpãtatu
Acolo-i locu curatu
ªi-atunci sorã, ne-om vedele
Când a face plopu pere
ªi rãchita viºinele
ª-om mânca sorã, din iele.

De la Ludovica Pop, Codru,
54 de ani, 1943

Pune mâna, sã punã ºi Dumnezeu mila.

chiar aspect ritualic (vezi repetarea Creaþiei prin activitãþi cotidiene,
devenite gesturi ritualice); ele sunt, împreunã cu stâna ºi spaþiul pe 
care-l defineºte, „nedevenitoare, un status quo întru care timpul însuºi îºi
relevã natura curgãtoare, id est devenitoare” .” Timpul pastoral nu are
anterioritate pentru cã nu are trecut (…) Timpul pastoral nu este ternar ci
binar; el are douã dimensiuni ºi acestea sunt infinit egale”.
Ziua în care începe perioada de stabilire la munte, pe timpul verii, poartã
numele de Ziua stânii. Legile nescrise intrã în vigoare odatã cu ele, sunt
activate cercurile concentrice ale spaþiului stânei: cercul de proximitate
devine inviolabil; axis mundii, omphalos terrae sunt instituite, devin din
concepte, imagini. În concepþia comunitãþii de tip pastoral, „timpul poate
fi trãit dar ºi murit”, un paradox analog celui în care, în acelaºi 
sistem, nu opereazã antinomia bine/rãu. Timpul respectiv ºi opoziþia
inexistentã sunt reflectate vizibil în Mioriþa: „Conceperea adevãrului nu
(se face) deodatã (…) ci prin devenire ºi cu vremea „. Astfel se face
racordarea la ritmul universal. Este ceea ce Latiº numeºte :” vocaþia 
timpului”, care permite o comunicare directã („atee”) între om ºi lumea
sa; din pretext (dar niciodatã  simplu decor), spaþiul pastoral devine în
Mioriþa „ un loc structural al destinului”.
Din afarã, timpul pastoral este privit ca unul omogen, profan, deoarece
nu existã sãrbãtori. Dar prin iruperi ale sacrului în profan pãcurarii nu
înþeleg sãrbãtoarea ca sãrbãtoare. Dar prin iruperi ale sacrului în profan,
pãcurarii nu înþeleg sãrbãtoarea calendaristicã tipicã, ci una legatã strâns
de domeniul muncii lor: Ziua stânei, Sâmbra oilor, Mãsuriºul etc. Sunt
zile care, deºi omul nu este eliberat totalmente de obligaþiile sale zilnice,
sunt considerate speciale. Tocmai omogenitatea, „timpul - buclã”, sunt
cele care dau activitãþilor zilnice un aspect ritualic.
Sâmbra oilor reprezintã un eveniment important în cursul ciclic al
faptelor îndeplinite la stânã, cu repercusiuni profunde în statutul 
participantului, luat fie ca individ, fie în întreg comunitar. 
La nivel individual, ca gest  ezoteric indubitabil, cel mai tânãr 
(de precizat cã ierarhia la stânã se constituie ºi pe principiul mare-mic, în
aceastã ordine ) furã colacul de grâu, tot la acest nivel, unul dintre 
pãcurari se dezbracã nud, pentru a împiedica „privirea, uitatul femeilor
înspre turma de oi”. Ultimul gest denotã clar un sistem vãzut ca o 
confrerie, ca o societate închisã, restrânsã ºi chiar secretã (existã un
jurãmânt profesional depus de ciobani). Sã nu uitãm nici faptul cã, pe
vremuri, a-þi trimite fiul la stânã pentru a învãþa meseria este un act 
similar cu ideea de studii superioare, în ziua de azi, conferind iniþiatului
o poziþie socialã aleasã. 
Existã un obicei pãstoresc în care,  tot la începutul anului pastoral, 
tinerii trebuie sã rosteascã câte o poveste, vãzutã tot ca un act aparþinând
ºirului iniþiatic. Datele despre pãstorul maramureºean din care ne-am
inspirat nu ne oferã aceastã informaþie. 
Un act iniþiatic desãvârºit printr-o masã comunialã, cu scop de a ataºa
membrii microunitãþii, unul de altul, este obiceiul servirii produselor
rezultate din  primul lapte din ziua stânii. Consumarea în comun a
primelor alimente este doar un moment al sâmbrei. Obiceiul are rolul de 
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A. 53

Mergând Iosif cu Maria

Mergând Iosif cu Maria
La Viflaim sã se scrie
Vers curat, curat,
Patru pastori sã- tâlnirã
Ei aºa sã sfãtuirã
Haidaþi, fraþilor, sã merjem,
Flori frumoasã sã culejem
Sã le facem o cununã
S-o trîmitem la Isus
În cerurile di susu
Acolo ºede Isus.

De la Ludovica Pop, Codru,
54 de ani, 1943

A. 54

Sub tufã de mãlin verde

Sub tufã de mãlin verde
Florile dalbe
Dar, acolo cine ºede?
On zgulaº de porumbaºu
Sus spre Maria o zburat
Da Maria ce ne-aduce?
On legânaº de pãltinaºu
Fuºteii-s de fuljeraºu

Cel cu paguba îi ºi cu pãcatul.

a stabili, pe durata întregului timp pãstoresc, „statutul profesional al
pãcurarilor ºi statueazã odatã pentru totdeauna rândul sâmbraºului „;
„sâmbra stabileºte începutul cultural ºi profesional al pãcurarilor”.
Tinerii sunt „emisarii „ unui neam, al unei colectivitãþi: „junele este, prin
virtualitatea vârstei sale, suma tuturor înrudirilor de care dispune
obºtea”. În funcþie de vârstã (calculatã dupã apropierea pragului de
pubertate, depãºirea lui ºi intrarea în adolescenþã), tinerii sub un anumit
numãr de ani sunt „nerãscumpãraþi”, adicã fac parte doar din familia
directã. În cadrul stânei, ei trebuie sã-ºi demonstreze aptitudinile,
înþelegând prin acestea nu numai priceperea în muncã, ci ºi faptul cã pot
ºi vor deveni reprezentanþi ai comunitãþii.
Iniþierea, dupã gesturile pe care le-am amintit, se face lent, treptat.
Uneori este necesarã o perioadã de doi, trei ani pentru a se putea 
„transfera” de la pãscutul mieilor ºi mânatul în strunga oilor (pentru ca
adulþii sã le mulgã), la pãscutul ºi îngrijirea oilor, ceea ce însemna 
categoric un salt în ierarhia profesionalã. Vulcãnescu subliniazã 
importanþa pe care, la un moment dat, o avea confeeria de ordin 
pãstoresc: ciobãnia era una dintre cele mai bine vãzute meserii ale
vremii; ea presupunea mai ales iniþierea tinerilor, a feciorilor, 
neexcluzând nici prezenþa unor pãstori experimentaþi (cum este cazul
celorlalþi doi, sau ºapte, sau nouã din Mioriþa) sau a unor femei-bãciþe.
Deci nu este neavenitã ideea de microgrup pastoral ca societate 
iniþiaticã. Tânãrul care nu-ºi îndeplineºte în totalitate atribuþiile, este
pasibil de pedepse. Jurãmântul depus în ziua stânei conþine aceastã 
precizare. Însã nu ne referim la tipurile de culpe ºi actele justiþiare la care
face referiri Romulus Vulcãnescu. Poate fi „dat acasã”, în acest caz
oprobiul comunitãþii este suficient gest punitiv . Actul iniþiatic – s-a mai
spus – nu poate fi întrerupt. Timpul devine el însuºi o lege: timpul la al
cãrei trecere este spus neiniþiatul nu este echivalent cu cel la care sunt
supuºi ceilalþi ciobani, care au fost deja iniþiaþi.
Neofitul ºi timpul sãu se aflã ab inito, restul se deplaseazã într-un timp
al experienþei, al unui profesional. De aici, „ << legea >> din Mioriþa
este lege pentru cã emanã de la o colectivitate (nu doi sau ºapte sau nouã
ciobani pot rupe legea), iniþierea tânãrului pãstor fiind obligatorie, dar
mai este lege pentru ca actul iniþierii avea loc la o zi hotãrâtã a anului
cosmic: este legea timpului”.


