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Cântecul zorilor din comuna Ponoarele între ieri i azi 

 
Cornel Boteanu 

 
Summary 
  The song of dawn is one of the archaic species of the folklore. He 

has the aspect of an incantation through by the three women cry, there are 
assimilated with fates. 

These songs have a strange beauty and guide the soul of the person who 
disappear for get the heaven. She runs on the entire road of the home up to 
cemetery. The commune Ponoarele is representative for the conservation these 
ceremonial songs. She are kept and are cried in villages like Ponoare, Bârâiac, 
Gărdăneasa. Certainly is the fact that these songs entered in a process slow, but 
sure of extinction. 

Keywords: „dawns, incantations, cry” 
Originea acestor cântece  numite zori este, cu certitudine, ancestrală. Cred 

că ele constituie stratul arhaic al liricii noastre şi una dintre primele ei forme de 
manifestare, aflându-se undeva la confluenţa cu descântecele şi  colindele, ca 
expresie a unui sincretism care s-a manifestat iniţial între  speciile liricii populare. 
Critica de specialitate a sesizat acest aspect bazat pe circulaţia liberă a unor motive, 
dar noi ne propunem să aducem câteva  nuanţări considerând că cea mai veche 
dintre specii a fost descântecul pentru că el reprezintă încrederea omului primitiv în 
forţa magică a cuvântului şi a fost utilizat în primul rând pentru valoarea lui 
curativă. Descântecele se caracterizează prin prezenţa unor formule, a unor motive 
specifice precum conflictul care se instaurează între  starea maladivă şi cea 
sănătoasă şi  se rezolvă în ultimă  instanţă prin magia cuvântului ( prin invocaţii, 
incantaţii,   repetiţii  care sugerează intervenţia forţelor supranaturale). 

Asemenea elemente  întâlnim şi în Cântecul zorilor  cu care descântecele 
prezintă o serie de similitudini: Presupunem c  pe o asemenea treapt  repertoriul 
– care la acea dat  consta dintr-un stoc limitat de motive – alc tuiau un sistem 
deschis. Apartenen a la acela i sistem se poate deduce i din titulaturile 
ceremoniale care arunc  i ast zi o punte între colind , descântec, ceremonialul 
funebru i nup ial.1 

În Cântecul zorilor este înfăţişată lumea celor morţi după modelul lumii vii. 
Prezenţa elementelor comune  descântecului ne determină să considerăm  aceste 
cântece un fel de descântare a mortului,  urări pe care femeile zoritoare, asemenea  
celor trei zâne care menesc destinul omului, le fac  dalbului pribeag, călător în 
lumea de dincolo, pentru a putea să depăşească toate piedicile şi să ajungă cu bine. 

                                                 
1 Monica Brătulescu, Colinda româneasc , ed. Minerva, Bucureşti, 1981, p.46. 
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De la început am fost fascinat de  aceste cântece  pe care le-am înregistrat  pe 
bandă magnetică încă din anul 1977 din Cracul Muntelui şi  Bârâiac pentru a 
participa la un Simpozion de folclor la Constanţa. Cam în  acelaşi moment Pavel 
Ciobanu publica primul volum al culegerii sale „Plaiul Cloşani” (apărută în patru 
volume). Pentru că era o perioadă comunistă, de efervescenţă revoluţionară,  
cercetătorul abia şi-a permis să facă nişte referiri la aceste cântece mortuare în 
volumul al treilea, apărut în 1981 la aceste cântece cu caracter mortuar, deşi  cu 
siguranţă că le-a sesizat frumuseţea.Chiar în capitolul Fi e pentru o monografie 
etnografico-folcloric  sunt cuprinse obiceiuri de înmormântare  din câteva sate ale 
comunei Ponoarele, care ne-au servit drept element de comparaţie  în satele 
investigate de noi mai târziu (Bârâiac, Cracul Muntelui, Şipot). În ultimul volum 
din 19962, chiar dacă apăruse după Revoluţie, cercetătorul Pavel Ciobanul care a 
realizat prima investigaţie serioasă a folclorului din acest ţinut mehedinţean nu şi-a 
permis mai mult, pentru că era bolnav şi simţea că şi pentru el se scurtase timpul. 
Acest lucru m-a obligat să continui  cercetarea  şi am reuşit să adun şi să  public  
materialul într-o lucrare intitulată”Cântecul zorilor din Plaiul Cloşani-epos funerar 
mehedinţean”în care am reuşit să cuprindem aproapetot ce mai exista până la acea 
dată(2008)3, în Plaiul Cloşani. 

 Prima dată le-am cules  din  satele comunei Ponoarele, nu mai puţin de 12 la 
număr şi ,după ce mi-am dat seama  de   valoarea lor inestimabilă,am declanşat 
cercetareapentrutoate satele din Plaiul Cloşani în primul rând pentru  simţeam că 
aceste cântece se află pe cale de dispariţie tocmai datorită transformărilor care se 
petrec în satele noastre.  

În satul Băluţa, în care zorile erau cunoscute înainte vreme de Elisaveta 
Răduică, Domnica Răduică şi alte femei care le învăţaseră de la baba Ioana  lu’ 
Costică, în acel moment al culegerii mai erau  cunoscute doar Butaru Nistorica, în 
vârstă de 70 de ani şi Răduică Aurica( 80 de ani) şi de Răduica Maria, (63 de ani). 
Se poate observa că textele au suferit un proces de sărăcire evident, după cum se 
poate constata din înregistrarea realizată  pe data de 21 noiembrie 2002: 

Zorilor, surorilor,/ Nu pripir i a zorire,/ Pân’ soarile-o r s rire/ S  ia cea a 
muntelui/ i pulb ru drumului,/ Cea a cân’ s-o ridicare/ Coco i negri-or cântare. 

Femeia nu şi-a mai amintit textul motivând că nu le-a mai cântat de mult  
timp şi le-a uitat, dar mi-a spus că acest cântec se  strigă afară „cu lumina în mână” 
şi cu faţa la răsărit,iar următorul se cântă în casă, „la capul mortului”: 

-Iar firule, fir, /Fir ge trandafir/ Ce mi -o venit/ Ge n-ai înflurit/ Tot î 
geaznea / Ca ieri giminea / - R  jale-am pr vit, / R u m-am ofilit,/ Pân’ m-am 
desp r ît/ De copiii mei/ i de nepo ei, / De vecinii mei/ C-am tr it cu ei.  

Când se scotea mortul afară şi se pregătea cortegiul funerar pentru  plecarea 
spre biserică se cânta: 

-Scol’ cutare, scoal , /Scoal -te-n picioare/ i mai strig-o dat  tare/ La 
copiii dumitale,/ i mai strig-o dat  tare/ La vecinii dumitale/ Ca s - i dea bun  
                                                 
2 P Ciobanu, Plaiul Clo ani, Centrul Creaţiei Populare Mehedinţi,1996 
3 . C.Boteanu, Cântecul Zorilor din Plaiul Clo ani,epos funerar mehedin ean, Ed.MJM, Craiova, 
2008 
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iertare/ C  e ti gata de plecare/ Dintr-o ar -n alt  ar , / Dintr-o lume-n alt  
lume/ Un’e soare nu apune/ Nici zîu  nu s  mai face, / Acolo sufletu’ zace.  

Femeia şi-a adus aminte că unele cântece se mai ziceau la biserică: 
Bucur -te m n stire, / C  frumos plocon î i vine/ i nu vine cum s  vine, / Îi 

legat, îi ferecat/ Pe scândurele de brad. / Dumnezeu îi bun i sfânt, / D -te cheia de 
argint, / Descuie raiu-n p mânt. / Raiu’ cân’ îl descuiai/ Ce v zui m  sp imântai:/ 
V zui oameni spovedi i/ Ca ni te pomi înfluri i, / V zui i nespovedi i/ Ca ni te 
bu teni pârli i. 

Se poate observa din aceste variante o reducere a numărului de versuri şi 
chiar o  contaminare a motivelor,  dovadă a interesului tot mai scăzut, manifestat  
faţă de ele. În satul Răiculeşti am putut remarca un asemenea proces de 
contaminare între variantele: Coco ei negri cântar , Cucule, porumbule şi Trei 
surori la flori, culese de la Nebunu Elena, în vârstă de 78 de ani, dar chiar în acest 
colaj se pot distinge versuri de o reală frumuseţe: 

Pleca i, cutare, pleca i/ Pe mine cui m  l sa i?/ i pleca i pe cale lung / 
Nimeni s  nu te-ajung ,/ Pleca i pe cale curat  / S  nu mai vii niciodat ,/ Nici 
acum i niciodat ,/ Nici cât o fi lumea toat .  

În satul Şipot le-am cules cu sprijinul doamnei învăţătoare Dăianu Daniela şi 
a lui Rogobete Ion din acest sat. Le mai ştiau  doar Răduica Domnica, de 75 de ani, 
Rogobete Maria, de 70 de ani şi Elena Şipoteanu, de 60 de ani. Femeile au precizat 
că se cântă dimineaţa, „pe prispa casei,la fereastă, cu lumina în mână”: 

Coco ei negri cântar , / Zorile se rev rsar . / Zorilor, surorilor, / Nu 
pripire  a zorire/ Pân’ cutare s-o g tire/ Iar cu c r ’ în toate p r ’/ Cu r va  în 
ora / Iar, cutare, iar/ Scoal -te mare-n picioare/ Sus la pragu- l mare, / Uit -te 
la vale, / Jos spre r s rit, / Vezi ce s-o ivit, / Un murg mohorât/ Cu frâul cernit/ î 
sc ri de argint/ Ca s  mi te duc / Un’e mai înfloare/ Iar mândru bujoru’, / i s  mi 
te duc / Un’e mai înfloare/ Mândr  pelini a/ C-acolo-i mumi a, / i s  mi te duc , / 
Mândre viorele/ C-acolo-s surorile mele,/ i s  mi te duc / Un’e-s ghiocei / C-
acolo-s fra î mei/ Un’e mai înfloare/ Mândru busuiocu,’/ C-acolo î locu’.  

În casă se cântă cântecul numit Fir de trandafir: 
- Fir de trandafir/Ce n-ai donflorit/ i azî giminea /Ca ieri giminea ?/- 

Grea jale-am pravit/Pân’ m-am desp r ît/Ge lumea cu soare, /Ge vânt cu 
r coare/ î ge ape merg toare. Grea jale-am pr vit/Pân’ m-am desp r it,/Ge copiii 
mei, /C-am tr it bine cu ei. /Grea jale-am pr vit/Pân’ m-am desp r ît /Ge fetele 
mele, /C-am tr it bine cu ele./C  eu merg la putrezire / î pe-aici n-oi mai 
venire/Nici acum î niciodat ,/Nici cât o fi lumea toat !.  

La plecarea de acasă se cântă R mâi cas  s n toas : 
R mâi cas  s n toas / i cum ie ti a a frumoas /C  eu trec în alt  

lume/Un’e nu e râs î glume. /Vai, vai, vai patru p re i/Pe mine s  m  
plânge î!/Plânge-m  b t turare, /C  de-acu nu m-oi vedeare!/Plânge-m  î tu 
prilaz/C  eu nu- î mai fac n caz!/Plânge-m  î tu gr gin /C  eu nu mai vin la 
cine. /Plânge-m  î tu fântân /C  nu iau ap  gin cine!/ î c  trec în alt  lume/Un’e 
nu e râs î glume, /C  eu trec la putrezire/ î pe-aici n-oi mai venire, /Nici acu î 
niciodat ,/Nici cât o fi lumea toat .  
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La groapă se cântă Lucra i, lucr tori, lucra i: 
Lucra i, lucr tori, lucra i/Mie fere ti s -mi l sa i, /Fere ti c tr  drumul 

mare/Ca s  ies pe la Rusale/Atunci cân’ îi zîua mare, /În cântatul cucului/ î h itul 
plugului,/S -mi l sa i nou  fere ti:/Pe una s -mi vin /Miros de t mâie /Cum îmi 
place mie, /Pe una s -mi vin /Iar miroas  de bucate/Ca s  am de ele parte, /Pe 
alta s -mi vin /Iar miros de beutur /Ca la mine-n b t tur . 

La Valea Ursului zorile le strigau Doandeş Elisabeta,(80 de ani), Toarrgă 
Elena(78) şi Condescu Elisaveta(70).Conducătoarea grupului era Doandeş 
Elisabeta âi cântecele au fost înregistrate în toamnaanului 2007la înmormântarea 
lui Gheorghe Dunărinţu.  

Afară se strigă varianta Zorilor, surorilor similară cu cele menţionate până 
acum, iar camera mortului se striga Fir de trandafir, o variantă prescurtată. Cea 
mai interesantă mi s-a părut varianta Calul mohorât pe care o reproducem alăturat: 

î uit -te drag , la vale, /Zori la r s rit/ î vezi ce mi- s-o ivit/Un cal mare 
mohorât, /Cu olu de zmird ,/Sc rile de-argint/Cum îs bune de suit/Vine, vine-n 
fuga mare/O, Doamne, la cine vine?/Vine s  te ia pe tine,/Vine s  te ia legat./Tu s  
nu te dai legat/C  nu ie ti vinovat/Scoal , (cutare), în picioare/Roag -te de 
Hristos/C  pe tine s  te duc /Un’e lume nu mun e te/ î numa’ de hodine te, /Iar 
pe tine se te duc /Sus pe dealu’ cu bujoru’, /C-acolo-i maica cu doru’, /Iar pe tine 
s  te duc /Pe dealu’ cu pelini , /C-acolo e-a ta muichi . 

La Gheorgheşti am înregistrat zorile pe 20 martie 2003  de la Ularu Domnica 
poreclită Rusoaica şi de la Doandeş Domnica,atunci în vârstă de de 53 ani. Le-am 
întrebat de unde le ştiu şi Ularu Domnica mi-a spus: 

Noi le strig m a a cum le-am auzit de la Paraschiva Buican de aici de noi 
din Buicani. Zorile se cânt  afar  înainte de r s ritul soarelui, în curtea celui 
mort4. 

O variantă a zorilor cunoscută aici, cu mici deosebiri, am cules-o şi de la 
Domnica Trop din Izverna:  

Coco ei negri cântar / i zorile se v rsar . /- Zorilor, surorilor, /Nu pripire i 
a zorire/Pân’ cutare s-o g tire, /S-o g ti, s-o desp r ire/Iar  de trup orul lui. 
/Coco ei negri cântar / i zorile se v rsar /- Zorilor, surorilor, /Nu pripire i a 
zorire/Pân’ soarele o r s rire/ i cutare s-o g tire,/S-o g ti, s-o preg tire/Cu 9 
cuptoari de pâne/ i cu 9 de m laiu, / i cu 9 bu i de vinu, / i cu 9 de rachiu, /Nou  
feluri de bucate, /S  treac  în aia parte. /- Zorilor, surorilor, /Nu pripire i a 
zorir/Pân’ soarele o r s rire/S  ia cea a muntelui/ i pulb rul drumului. /Haine sî 
nu-i roureze, /Fa a s  nu-i pulbereze, /C  cutare-i c l toriu/Dintr-o lume-ntr-alt  
lume/Un’e soare nu apune, /Nu-i nici ap  merg toare/ i nici vânturi c l toare. 
/S - i fac  scar  de cear /C  pleac  de-aici afar , /S - i fac  scar  de os/S  se 
suie la Cristos/C-acolo-i locu’ frumos. /Tot în gealu’ cu bujoru’/Acolo-i mila i 
doru’, /În gealu’ cu peluni a/Acolo e i muichi a, /În gealu’ cu brebenei/Acolo-s 
p rin ii mei.  

La capul celui mort se cântă Fir de trandafir: 
                                                 
4 Se cânt  cân’ moare omu’ tri zîle la rând: afar , la capu lui, cân’ pleac  cu el pe drum i la groap , ne-a spus Doandeş 
Domnica.  
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- Firule, fir, /Fir de trandafir, /Ce mi te-ai lemnitu/De n-ai donfloritu/Iar î 
az giminea /Ca ieri giminea ?/- Cum o s -nflorescu/R  jale-am pr vitu/Pân’m-
am desp r âtu/De trup oru meu/C  mi-o fost atât de greu/- Firule, firu, /Fir ge 
trandafiru’/Ce mi te-ai lemnitu/Ge n-ai donfloritu/Iar î az giminea /Ca ieri 
giminea /- Cum o s -nflorescu?/R  jale-am pravitu/Pân m-am gesp r îtu/Ge copii 
mei, /Ge nepo ii mei, /Ge vecinii mei, /C-am tr it bine cu ei, / î ge lumea toat /C  
n-o mai v d niciodat .  

La plecare se cânta: Plânge i voi patru p re i şi Plâge i pomi i l cr ma i: 
Plânge i, voi, patru p re i, /C  ge mine r mâne i, /Plânge i î voi fer str le, 

/Eu v  zîc la revedere./Plânge î tu b t tur , /C  prin tin’ nu mai fac gur , 
/Plânge-m  î tu, gr gin /C  eu te las la hogin ,/Plânge-m  î tu prileaz/C  eu nu-
i mai fac n caz. /Plânge i pomi î l cr ma i/C  r mâne i nes pa i/ i oricât o s  

rodi i/Mie nu-mi mai trebui i!/S  rodi i s  umple i valea, /Mie mi s-o t iat 
calea!/S  rodi i s  umple i lumea, /Nu-mi mai trebui i acuma! 

Pe drum, mi-au spus femeile, se cântă: Rândunic , rândunic , în care 
rândunica apărea ca un corespondent al cucului şi era implorată să-l salveze pe cel 
mort, să-i ducă sufletul în rai: 

- Rândunic , rândunic , /F - i codi a punte/ i du-m  la munte. /- Nu pot, nu 
pot, surioar /C  tu mergi pe picioare/N-ai ca mine aripioare.  

La cimitir se cântă : Lucra i, lucr tori, lucra i/Nou  fere ti s -mi l sa i/Ca pe 
una tot s -mi vin /Doru’ de la ai mei copii, / i pe una tot s -mi vin /Miroasele de 
t mâie, / i pe una tot s -mi vie/Miroasele de bucate/C-am trecut în aia parte.  

Pe data de 23.04.2003 am stat de vorbă cu Lăpădătescu Nicoliţa,din satul 
Cracu Muntelui, în vârstă de 70 ani şi mi-a spus că ea a învăţat zorile de la Buican 
Paraschiva, mama lui Buican Chirilă, din satul Buicani.  Tot de acolo le învăţase şi 
sora ei, Martinescu Nicoliţa, în vârstă de 85 de ani, căsătorită acum la Balaciu, loc 
care aparţine de Cracul Muntelui. Comparând cele două variante am constatat că 
zorile culese de la Nicoliţa Lăpădătescu sunt mult mai bogate şi cuprind câteva 
variante interesante ca: La lumini, La tron, La groap  şi Cânt  cucul pe oblon, 
Frate, cuce, frate. Cucul este aici o pasăre-ghid care este implorată să vină în 
sprijinul celui dispărut: 

Frate, cuce, frate/F - i codi a punte/ i du-m  la munte/La umbr  de brad/C-
acolo mi drag. /Nu pot, nu pot, frate, /C  m  duc mai tare, /Iar tu mergi pe 
picioare/Pe p mântul ars de soare.  

Cântecul cucului apare în acest ca un cântec rău prevestitor,  al morţii: 
Cânt  cucu pe oblon/Pe cutare-l pun în tron, /Cânt  cucul sus pe leas /Pe 

cutare-l scot din cas , /Cânt  cucul sus în par/Pe cutare-l duc la car, /Cânt  cucul 
pe fântân /Cutare pleac  din lume, /Cânt  cucul pe nuiele,/Cutare pleac  cu jele.  

Se poate observa că acest cântec are aspectul unei cunoscute doine din lirica 
noastră populară şi varianta are în comun cu cea menţionată anterior ideea  
despărţirii de casă şi de cei dragi. Deosebită este varianta numită La tron care 
reprezintă de fapt un cântec al bradului, deşi acesta este substituit cu stejarul: 

- Stejar verde din p dure/Cine- mi te-o poruncit/Aicea de-ai coborât?/- Iar 
mie mi-o poruncit/Cutare de-am coborât /De la locul l frumos/La locul l 
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p c tos. /Mi-o trimis tri s curele/ i cu tri b rdur rele/ i cu tri sfrederele. /Cu 
barda s  b rduiasc , /Cu sfredelul s  sfredeleasc , /La cutare cas  s -i fac , 
/Cas  bun  de vecie/Acas  s  nu mai vie. /Cas  cu 9 fere ti:/Pe una s -i 
vin /Miros de legume, /Pe una s -i vin /Miros de turt  cald , /Pe una s -i 
vin /Miros de poame coapte, /Pe una s -i vin  /Miros de floricele, /Pe una s -i 
vin /Dor de la copii, /Pe una s -i vin /Dor de la nepo i, /Pe una s -i vin /Dor de 
la vecin.  

Cea mai interesantă mi s-a părut  varianta La lumini: 
Scoal’, cutare, scoal , /C  noi, drag , am venitu/Iar  noi am auzâtu/C  de 

ieri, de-alalt ieri, /Ne e ti, drag , c l tori/Iar pe-o cale-ndelungat /Unde n-ai fost 
niciodat , /Iar tu dac  vrei/Sama ca s  iei, /S  n-apuci la mâna stâng /C  acolo-i 
calea strâmb , /Nu-i cale curat  /Cu sapa s pat , /Doar cu bivoli îi gr pat / i cu 
spini îi s m nat . /Acolo-s mesele strâns / î  f clii nu îs aprins , /Iar tu s  nu 
treci/C -s izvoare s ci, /S-o iei la mâna dreapt , /C-acolo-i calea curat / i cu 
pluguri îi arat / i cu grâu îi s m nat . /Numai grâu în r zorele/Se plimb  lumea 
prin ele, /Acolo-s mesele-ntinse/ i pahare pline/ i f clii aprinse. /Acolo s  te 
opre ti/La izvoare reci/S  te r core ti/ i-nainte iar s  mergi/Pân  la luncile verzi. 
/Acolo s  mi-te opre ti, /Ap  rece s  pofte ti, /Setea s  i-o potole ti, /S  te speli 
pân  la coate/S  te cure i de p cate, /De sudorile de moarte. / i-nainte iar s  
mergi/Pân  la un col  de rai/ i-acolo un pic s  stai/ i seama iar  s - i iai, /C -
nainte i-o ie i/Cete dup  cete, /Iar cete de tri mâni:/Numai tineri i b trâni// i 
b ie i i fete mari/Dar mai sunt i militari, /Iar în ceata dinainte/Îs neveste 
tinerele/Care poart  leg nele, /Iar în ceata din mijloc/Acolo-i mai mare foc, /C -s 
mamele noastre/ i rudele noastre, / i vecini, da i str ini, /Iar în ceata de pe 
urm /Îs maice b trâne/Cu copii de mân . /Ei, drag , cân’ te-or vedeare/Pe tine te-
or întrebare, /De trimis-am noi cevare/ i tu s  le spui/C  noi le-am trimisu/Tot 
lumini de la stupini, /Lumin  de luminat / i cu flori de mirosat/ i cu chi i de 
busuioc, /Cu mult dor i cu mult foc, / i cu chi i de pelini , / i cu dor de la 
muichi ,. / i cu chi i de floricele, /Cu mult foc i mult  jele.  

Între această variantă  şi cea culeasă de la Drând Nicoliţa din Bârâiac,satul 
vecin, în vârstă de 64 de ani, exista o apropiere frapantă, datorată faptului că cele 
două sate sunt vecine. La Bârâiac zorile se strigau de către mai multe femei care 
veneau la mort, dar una singură îşi asumă rolul de conducătoare şi aceasta era 
Drând Nicoliţa. La ea am mers în două rânduri: o dată la sfârşitul lunii noiembrie în 
anul 2002, dar nu le-am putut înregistra pentru că era bolnavă şi a doua oară pe  
data de 21 martie 2003. Când am întrebat-o de unde a învăţat zorile, ea mi-a 
mărturisit: 

Le-am înv at de la Elena B rbu  care avea b rbatul din partea Banatului i 
de aia oamenii din sat o policreau „B cuica””.  

De la ea am înregistrat următoarele variante: Coco ei negri cântar , Firule, 
fir, La lumini, La suli , La gulere.  

Varianta numită La gulere se cânta pe drum şi era legată de cele trei hodini 
obligatorii ale mortului când se împarţeau gulerele ( bucăţi de pânză albă cât 
palma, la care era legat un bănuţ şi se ataşau la lumânare): 
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Scoal’, cutare, socal , /Ie i pu in afar , /Uit -te la r s rit/ i vezi ce mi s-o 
ivit/Un pom mare înflurit, /Iar mai jos la r d cin /Are o lin  fântân / i cu ap  
cam pu in / i cu scaun de odihn . /Acolo s  hodine ti/Ap  rece s  pofte ti/Focu’ 
s  i-l potole ti/ i-nainte iar s  mergi,/Dar sama bine s  iei/C -nainte- i vor 
ie ire/Iar tri feciori de crai/ i ei, drag , î i vor cere/Ochi orii dumitale. /Ochi orii 
s  nu-i dai/Iar s  dai un gulerel, /S  pl te ti vama cu el. /Vama tu s  o pl te ti/ i-
acolo s  te-odihne ti. / i ei, drag , î i vor cere/Fe i oara dumitale,/Dar  fa a s  n-
o dai/Ca s  mergi cu ea în rai/Iar tot lor s  le dai/Numai nou  erve ele/Cu nou  
parale-n ele/V mile s  le pl te ti/ i tu s  te hodine ti.  

De o frumuseţe aparte este cântecul care se strigă La suli  (cântecul 
bradului()Unii cercetători îl consideră un cântec separat,dar noi preferăm să-l 
integrăm în aceeaşi suită pentru că se cântă în momentul împodobirii bradului, 
personificat  şi amăgit să coboare în sat, ca apoi să fie jupuit de coajă, pârlit, 
împodobit pentru înmormântare şi dus la o margine a satului. Verbul „a crici” 
specific zonei dă o notă aparte textului, conceput sub forma unui dialog: 

- Bradule, br du ule, /Cine ie i-o cricit/Din munte de-ai doborât, /Din 
munte, din loc pietros, /La noi, la loc ml tinos?/- Mie cutare mi-o cricit/Din 
munte de-am doborât, /Din munte din loc pietros, /La voi la loc ml tinos, /C  o zis 
c  m  s de te/În gr din  la fereast /Ca pe-o floare boiereasc /La mine s  se 
umbreasc , /Dar  el c  m-o min ît/ i aici cân’ am nimerit, /De coaj  m-o jupuit, 
/La tulpin  m-o pârlit, /Cetina mi-o-mpodobit/ -o adunat oaste mare/ î m-o scos 
din sat afar /La o margine de sat/Unde-i un mormânt s pat/ î acolo îmi d  mie 
/Numai fumuri de t mâie/Cetina se vesteje te/ i trupu’ meu putreze te. 

Cântecul zorilor s-a conservat şi în satul Ceptureni unde erau strigate de 
Popescu Maria, Raicu Domnica şi Maimuţ Elena, numită Lena lu’ Damaschin care 
s-a stins din viaţă în toamna anului 2002, după ce am înregistrat cântecele. De la ea 
le-a mai învăţat doar Tănase Maria împreună cu care le cântaîn momentul în care 
le-am înregistrat. Comparând variantele am remarcat că sunt asemănătoare cu 
celelalte din satele comunei: Fir de trandafir, La lumini, Zorilor, surorilor i La 
tron. Mai deosebită  mi s-a părut  varianta Scoal’, cutare, scoal : 

- Scoal’, cutare, scoal /De ie i pân  afar , /De vezi ce s-aude/Vo vidr  
l trând/Or coco  negru cântând:/- Nici vidr  nu latr , /Nici coco  nu cânt /La tin’ 
moartea strig ./Bate moartea din picior/S  te scoat  din obor./- Scol’, cutare, 
scoal , /De hai pân’ afar . /Uit -te la vale/Vezi ce s-o ivit, /Un cal negru 
mohorât./Avea pern  în a/ -o venit ca s  te ia/ i are sc ri de argint/Face brazde 
prin p mânt/S  te duc  la mormânt.  

Această variantă cuprinde motivul „calului mohorât” care devenea un cal al 
morţii, figurat în mitologia  prin Cavalerul Trac, aşa cum îl înfăţişa Dumitru 
Tudor.5. 

Multe cântece funerare au păstrat imaginea acestui cal psihopomp. Mai 
deosebită  şi plină de poezie este varianta: Pleca i, cutare, pleca i , dominată de 
motivul dorului, specific creaţiei noastre populare: 

                                                 
5 D. Tudor,  Oltenia roman , Ed. Academiei, Bucureşti, 1968,  p. 140. 

Pleca i, cutare, pleca i, /Da’ doru’ cui îl l sa i, /Îl lega i, îl fereca i, /Ori în 
piatr -l încuia i. /- Nu-l legai, nu-l ferecai, /În piatr  nu-l încuiai, /Dar în fân îl 
aruncai. /O veni vreun c l tor/Ca s  cosasc  la dor/ i-n iarb  cum l-o 
vedea/Doru’ îl va cuprindea/Cu el acas -l va lua. /- Pleca i, cutare, pleca i/Dar 
doru’ cui îl l sa i?/Îl lega i, îl fereca i, /Cu lac tu–l încuia i/- Cu lac t nu-l 
încuiai/Da prin grâu mi-l aruncai/ i cân’ vin s cer tori/O s  secere la dor/C-o 
veni î fata mea/Ca s  secere î ea.  

Prezenţa acestui sentiment face din cântec  o adevărată doină de dor. Din 
aceeaşi sursă, de la Ceptureni vin şi cântecele pe care le-am găsit într-un caiet pe 
care l-a păstrat mama Eufrosinei Crăciunescu din Martineşti care mi-a spus că le-a 
transcris de la Maria Popescu, bunica preotului Grigore Popescu şi a lui Nicu 
Ploscaru, prietenul meu. În caiete au fost notate mai multe variante ale cântecelor 
printre care am remarcat şi această variantă care evocă dorul celui plecat din 
această lume.  

- Pleca i, cutare, pleca i, /Dar doru’ une-l l sa i, /În ce piatr -l încuia i?/În 
ce ap -l îneca i?/-În piatr  nu-l încuiai, /În ap  nu-l înecai/ i mi-l aruncai/Printre 
livezi verzi/Ca s  nu-l mai vezi, /Printre grâne verzi/Ca s  nu-l mai vezi, /Prin 
gr dini cu flori/Ca s  nu mai mori, /Iar fetele mele/În gr din  vor intrare/Florile 
vor culegeare/De poman  îmi vor dare, /Iar mama mea/La s cerat s-o 
ducea/Doru’ îl va s cera/De poman  îmi va da.  

Această imagine a dorului secerat,de o mare fineţe, are drept corespondent  
poezia cultă a lui Lucian Blaga(„Cântecul spicelor”)  

Se poate observa că, deşi provin din aceeaşi sursă, cântecele diferă prin 
imaginile poetice au o mai mare încărcătură, dovedind sensibilitatea sufletească a 
celor care le-au preluat. Părăsirea casei evocată în varianta R mâi cas  s n toas  
se conturează ca un moment tragic pentru că cel dispărut nu se mai poate întoarce 
niciodată în locurile din care a plecat:R mâne b t tura/C  eu nu voi mai c lca/ i 
nici n-o voi m tura/Doar coco u’ cu aripa, /Vântu’ i viforni a. 

Moartea este înfăţişată, la modul simbolic, ca o luptă între Sâma Samodiva cu 
Sfântul Soare: 

- Scoal’ cutare, scoal /Uit -te la vale/C -i o ceart  mare/ i vezi ce s-
aude/Ca s  po i r spunde:/Sâma Samodiva/Tot cu Sfântul Soare/Ei c  se 
certau/Care mai de care/Au vâlv  mai mare. /Sfântul Soare îmi zicea/C -i mai 
mare vâlva lui, /C  el înc lze te/Toate v ile i dealurile. /Sâma Samodiva/ i ea îmi 
zicea/C  a ei vâlv -i mai mare, /C  la joc se duce / i ea î i alege/Dup  a ei 
lege/Voinicii pe kitsch,/Fete pe plantici, /B ie i pe inele/ i copii din leg nele. 

Cu toate că încearcă să îndulcească puţin imaginea morţii cântecele zorilor 
nu reuşesc să înlăture tragismul dispariţiei celui drag. O variantă destul de rar 
întâlnită s-a păstrat în aceste zori culese de la Maria Popescu: 

- Rabd , maic , rabd , / C  e pe r bdare, /Nu este pe dare, /C  de-ar fi pe 
dare/Omul dumitale/Ar da tot ce are, /Ar da i plugul cu boi/S  te scape de nevoi, 
/S  te poat  scoate/De la neagra moarte. /Rabd , maic , rabd , /C  e pe 
r bdare/Nu este pe dare, /C  de-ar fi pe dare,/Mama dumitale/Ar da turmi a de 
oi/S  te poat  scoate/De la neagra moarte.  



405

Pleca i, cutare, pleca i, /Da’ doru’ cui îl l sa i, /Îl lega i, îl fereca i, /Ori în 
piatr -l încuia i. /- Nu-l legai, nu-l ferecai, /În piatr  nu-l încuiai, /Dar în fân îl 
aruncai. /O veni vreun c l tor/Ca s  cosasc  la dor/ i-n iarb  cum l-o 
vedea/Doru’ îl va cuprindea/Cu el acas -l va lua. /- Pleca i, cutare, pleca i/Dar 
doru’ cui îl l sa i?/Îl lega i, îl fereca i, /Cu lac tu–l încuia i/- Cu lac t nu-l 
încuiai/Da prin grâu mi-l aruncai/ i cân’ vin s cer tori/O s  secere la dor/C-o 
veni î fata mea/Ca s  secere î ea.  

Prezenţa acestui sentiment face din cântec  o adevărată doină de dor. Din 
aceeaşi sursă, de la Ceptureni vin şi cântecele pe care le-am găsit într-un caiet pe 
care l-a păstrat mama Eufrosinei Crăciunescu din Martineşti care mi-a spus că le-a 
transcris de la Maria Popescu, bunica preotului Grigore Popescu şi a lui Nicu 
Ploscaru, prietenul meu. În caiete au fost notate mai multe variante ale cântecelor 
printre care am remarcat şi această variantă care evocă dorul celui plecat din 
această lume.  

- Pleca i, cutare, pleca i, /Dar doru’ une-l l sa i, /În ce piatr -l încuia i?/În 
ce ap -l îneca i?/-În piatr  nu-l încuiai, /În ap  nu-l înecai/ i mi-l aruncai/Printre 
livezi verzi/Ca s  nu-l mai vezi, /Printre grâne verzi/Ca s  nu-l mai vezi, /Prin 
gr dini cu flori/Ca s  nu mai mori, /Iar fetele mele/În gr din  vor intrare/Florile 
vor culegeare/De poman  îmi vor dare, /Iar mama mea/La s cerat s-o 
ducea/Doru’ îl va s cera/De poman  îmi va da.  

Această imagine a dorului secerat,de o mare fineţe, are drept corespondent  
poezia cultă a lui Lucian Blaga(„Cântecul spicelor”)  

Se poate observa că, deşi provin din aceeaşi sursă, cântecele diferă prin 
imaginile poetice au o mai mare încărcătură, dovedind sensibilitatea sufletească a 
celor care le-au preluat. Părăsirea casei evocată în varianta R mâi cas  s n toas  
se conturează ca un moment tragic pentru că cel dispărut nu se mai poate întoarce 
niciodată în locurile din care a plecat:R mâne b t tura/C  eu nu voi mai c lca/ i 
nici n-o voi m tura/Doar coco u’ cu aripa, /Vântu’ i viforni a. 

Moartea este înfăţişată, la modul simbolic, ca o luptă între Sâma Samodiva cu 
Sfântul Soare: 

- Scoal’ cutare, scoal /Uit -te la vale/C -i o ceart  mare/ i vezi ce s-
aude/Ca s  po i r spunde:/Sâma Samodiva/Tot cu Sfântul Soare/Ei c  se 
certau/Care mai de care/Au vâlv  mai mare. /Sfântul Soare îmi zicea/C -i mai 
mare vâlva lui, /C  el înc lze te/Toate v ile i dealurile. /Sâma Samodiva/ i ea îmi 
zicea/C  a ei vâlv -i mai mare, /C  la joc se duce / i ea î i alege/Dup  a ei 
lege/Voinicii pe kitsch,/Fete pe plantici, /B ie i pe inele/ i copii din leg nele. 

Cu toate că încearcă să îndulcească puţin imaginea morţii cântecele zorilor 
nu reuşesc să înlăture tragismul dispariţiei celui drag. O variantă destul de rar 
întâlnită s-a păstrat în aceste zori culese de la Maria Popescu: 

- Rabd , maic , rabd , / C  e pe r bdare, /Nu este pe dare, /C  de-ar fi pe 
dare/Omul dumitale/Ar da tot ce are, /Ar da i plugul cu boi/S  te scape de nevoi, 
/S  te poat  scoate/De la neagra moarte. /Rabd , maic , rabd , /C  e pe 
r bdare/Nu este pe dare, /C  de-ar fi pe dare,/Mama dumitale/Ar da turmi a de 
oi/S  te poat  scoate/De la neagra moarte.  
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Caracterul imparţial al morţii, care nu cruţă pe nimeni, este cunoscut 
neamului nostru, pentru că nici o bogăţie nu poate salva omul de la moarte. 
Sentimentul amarului şi al neputinţei transpare de cele mai multe ori de sub 
imaginea poetică, potenţând şi mai mult parcă tragismul existenţial. Pentru că 
aceste cântece ale zorilor un sunt altceva decât nişte scenete care prezintă la modul 
alegoric anumite momente din ceremonialul înmormântării. Un lucru ni se 
dezvăluie totuşi cu certitudine şi anume că ele nu sunt încremenite în forme precise, 
aşa cum se consideră de către majoritatea cercetătorilor, ci ele poartă amprenta 
celui care le transmite. Încărcătura lor emoţională este expresia sufletului şi 
sensibilităţii femeilor care le strig  la mort.  

În satul Martineşti a trebuit să merg  de două ori pentru a le culege. Prima 
dată  am stat de vorbă cu Martinescu Domnica, dar n-a vrut să mi le spună, 
motivând că nu e prea sănătoasă şi nu le poate striga singură şi abia a doua oară,  
când am mers împreună cu Nelu Dumitraşcu, am reuşit să port o discuţie mai 
amplă despre credinţele populare şi să le înregistrez. Cea care le conducea pe femei 
era  Martinescu Tudorica, de 78 de ani, urmată de Martinescu Maria de 62 de ani, 
Nebunu Elisabeta de 54 de ani şi Crăciunescu Eufrosina, de 50 de ani. Martinescu 
Tudorica începea întotdeauna primul vers şi celelalte cântau după ea. Atunci când 
Nebunu Elisabeta a început o anumită parte din varianta Scoal , cutare, scoal   şi-a 
exprimat imediat nemulţumirea că nu au fost respectate versurile, dar am remarcat 
că şi Nebunu Elisabeta le cunoaşte  bine şi le-ar  putea prelua la nevoie. De altfel, 
aceasta ne-a mărturisit:  

Eu le-am înv at de la mama mea, Martinescu Roxanda care le tia de la o 
femeie mai b trân , Delurin u Elisabeta, dar fata mea nici nu vrea s  aud  când 
am rugat-o s  le înve e.  

Cele două femei mai tinere: Nebunu Elisabeta şi Crăciunescu Eufrosina, în 
mod cert pot asigura transmiterea lor   mai departe. Comparând variantele cu 
celelalte înregistrate la nivelul comunei am constatat că şi acestea au câteva 
particularităţi care le individualizează. Mai deosebită mi s-a părut varianta Scoal’, 
cutare, scoal , în care  moartea era prezentată ca o amorţire definitivă a fiinţei: 

- Scol’ cutare, scoal /De ie i pân’-afar / i vezi ce se-aude:/Ori coco ii o 
cântat, /Ori o vidr  o l trat./Nici coco ii n-o cântat, /Nici o vidr  n-o l trat,/Pe tin’ 
moartea te-o strigat/ -un pahar de vin i-o dat,/Numai jum tate-o fost vin/ i 
jum tate-o fost venin. / i-o dat unu’ i de ap , /Numai jum tate-o fost ap / i 
jum tate-o fost otrav . /- Da cum focului s  ies, /Picioru’ mi-o-n penit,/Mânile or 
amur ât,/Ochii mi s-o-mp nj nit, /Nasu mi s-o ascu ât/ î gura mi-o-n penit. 

Dar varianta care conferă originalitate acestor cântece din Martineşti este 
Scoal’, cutare, un’ te duci: 

- Scol’, cutare, un’ te duci, /Desar  un’e te culci, /Cu ce p tur  te-astruci?/- 
Cu plapum  de m tas /Ca s  nu mai vin acas /Nici acu i niciodat , /Nici cât o fi 
lumea toat . / -Gr be te, drag , gr be te, /Locuin a de- i g te te/- Locuin a mi-am 
g tit/Sub p mânt în iarb  verde,/Nimenea nu m  mai vede, /Nici acu i niciodat , 
/Nici cât o fi lumea toat .  

Multe cântece au conservat anumite motive care pot fi considerate  criterii 
pentru stabilirea vechimii. Ca procedeu de compoziţie mi s-a părut interesant  
permanentul dialog al femeilor zoritoare cu cel mort, ca şi cum acesta ar mai fi încă 
în lumea celor vii.  O surpriză a fost să întâlnim între variantele culese din cătunul 
Martineşti pe cea intitulată: Trei surori la flori: 

Plecat-o, plecat-o/Tot î tri surori/În munce la flori. /Ele tot o mersu, /Flori o  
tot culesu, /Dar o mai gr bitu,/Pân’ s-o r t citu/ i o adormitu,, /Cân’ s-o 
de teptatu/Tot una din ele, /Sora mijlocie/La ele-o strigatu:/- Haida, sor , haida, 
/C  noi am gre âtu/Tot de-am adormitu. /Auzii pe popa tocândî/ -o vidr  
l trândî/- Ba io mai aud -un cuc, /Hai s  ne rug m de el, /S - i fac  codi a 
scar /Pe noi s  ne-ntoarc -n ar /- Nu pot, nu pot, surioar , /C  eu merg pe sus 
cântându,/Iar voi pe jos întrebându:/Cine-o fost bolnav în sat/Ori cine s-o fi 
v itat./Veni sora cea mai mare/ i d -te un buchet de flori /Numai dureri i fiori. 
/Veni sora mijlocie/ i-i dete un pahar de vin, /Numai jum tate-o fost vin/ i 
jum tate-o fost venin, /D te unu î de ap , /Numai jum tate-o fost ap /Jum tate-o 
fost otrav . /Veni sora cea mai mic / î-i d te un pahar de argint/ i mi-l lu  de pe 
p mânt. 

Această variantă cu acelaşi nume a mai fost culeasă de către Mihail 
Gregorian din satul Rudina, de Pavel Ciobanu din satul Prejna şi de Vasile Şişu din 
satul Runcu , iar eu am cules-o din Obârşia Cloşani de la Maria Iacobescu,în vârstă 
de 70 de ani pe atunci.. Varianta se aseamănă cu balada cu acelaşi nume  care 
prezenta povestea fetelor care rătăcesc în lumea cealaltă şi  cea mică nu se mai 
poate întoarce de acolo Cele trei fete devin de fapt trei divinităţi ale morţii, aşa cum 
arată Vasile Şişu: 

Asocierea mor ii celor trei zei e-surori cu moartea persoanei c reia i se 
strig  cântecul ritual este împlinirea dorin ei comunit ii celor vii ca mortul s  
urmeze acela i destin fericit. Trecerea mortului din lumea noastr  spre alt t râm 
trebuie s  fie i este dorit  s  fie de fapt parcurgerea unui spa iu benefic, a unui 
câmp plin de flori. Cântarea textului „Trei surori la flori” poate însemna 
realizarea magic  a acestei dorin e i cu acest scop se interpreteaz  cântecul6. 

Martinescu Tudorica ne-a spus că zorile se cântă pe tot parcursul celor trei 
zile până la înmormântare: 

i aici în cas  se cânt  tot cu lumina în mân  i cu fa a la mort. Lumina i 
batista r mân acolo i când se termin  de cântat, la cimitir, lumina se d  de 
poman  cu un colac i o batist  peste groap . O d  gazda   la femeile care or 
cântat.  

Am constatat că atunci când lipsea situaţia  înmormântării, femeile se 
mobilizau mai greu şi existau anumite reţineri. În satul Băluţa  iniţial femeile n-au 
vrut  să cânte zorile, dar până la urmă le-au cântat pentru că mă cunoşteau şi le-a 
fost ruşine  să mă refuze. N-au acceptat însă să intre în casă, mai cu seamă una 
dintre ele, căreia îi murise copilul în mină. Până la urmă  au căzut de acord şi le-am 
înregistrat la marginea drumului. În satul Gheorgheşti  de asemenea le-am 

                                                 
6 V. Şişu, Odiseea sufletului.,Ed. Radical, Drobeta Tr. Severin,  p. 273. 
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Multe cântece au conservat anumite motive care pot fi considerate  criterii 
pentru stabilirea vechimii. Ca procedeu de compoziţie mi s-a părut interesant  
permanentul dialog al femeilor zoritoare cu cel mort, ca şi cum acesta ar mai fi încă 
în lumea celor vii.  O surpriză a fost să întâlnim între variantele culese din cătunul 
Martineşti pe cea intitulată: Trei surori la flori: 

Plecat-o, plecat-o/Tot î tri surori/În munce la flori. /Ele tot o mersu, /Flori o  
tot culesu, /Dar o mai gr bitu,/Pân’ s-o r t citu/ i o adormitu,, /Cân’ s-o 
de teptatu/Tot una din ele, /Sora mijlocie/La ele-o strigatu:/- Haida, sor , haida, 
/C  noi am gre âtu/Tot de-am adormitu. /Auzii pe popa tocândî/ -o vidr  
l trândî/- Ba io mai aud -un cuc, /Hai s  ne rug m de el, /S - i fac  codi a 
scar /Pe noi s  ne-ntoarc -n ar /- Nu pot, nu pot, surioar , /C  eu merg pe sus 
cântându,/Iar voi pe jos întrebându:/Cine-o fost bolnav în sat/Ori cine s-o fi 
v itat./Veni sora cea mai mare/ i d -te un buchet de flori /Numai dureri i fiori. 
/Veni sora mijlocie/ i-i dete un pahar de vin, /Numai jum tate-o fost vin/ i 
jum tate-o fost venin, /D te unu î de ap , /Numai jum tate-o fost ap /Jum tate-o 
fost otrav . /Veni sora cea mai mic / î-i d te un pahar de argint/ i mi-l lu  de pe 
p mânt. 

Această variantă cu acelaşi nume a mai fost culeasă de către Mihail 
Gregorian din satul Rudina, de Pavel Ciobanu din satul Prejna şi de Vasile Şişu din 
satul Runcu , iar eu am cules-o din Obârşia Cloşani de la Maria Iacobescu,în vârstă 
de 70 de ani pe atunci.. Varianta se aseamănă cu balada cu acelaşi nume  care 
prezenta povestea fetelor care rătăcesc în lumea cealaltă şi  cea mică nu se mai 
poate întoarce de acolo Cele trei fete devin de fapt trei divinităţi ale morţii, aşa cum 
arată Vasile Şişu: 

Asocierea mor ii celor trei zei e-surori cu moartea persoanei c reia i se 
strig  cântecul ritual este împlinirea dorin ei comunit ii celor vii ca mortul s  
urmeze acela i destin fericit. Trecerea mortului din lumea noastr  spre alt t râm 
trebuie s  fie i este dorit  s  fie de fapt parcurgerea unui spa iu benefic, a unui 
câmp plin de flori. Cântarea textului „Trei surori la flori” poate însemna 
realizarea magic  a acestei dorin e i cu acest scop se interpreteaz  cântecul6. 

Martinescu Tudorica ne-a spus că zorile se cântă pe tot parcursul celor trei 
zile până la înmormântare: 

i aici în cas  se cânt  tot cu lumina în mân  i cu fa a la mort. Lumina i 
batista r mân acolo i când se termin  de cântat, la cimitir, lumina se d  de 
poman  cu un colac i o batist  peste groap . O d  gazda   la femeile care or 
cântat.  

Am constatat că atunci când lipsea situaţia  înmormântării, femeile se 
mobilizau mai greu şi existau anumite reţineri. În satul Băluţa  iniţial femeile n-au 
vrut  să cânte zorile, dar până la urmă le-au cântat pentru că mă cunoşteau şi le-a 
fost ruşine  să mă refuze. N-au acceptat însă să intre în casă, mai cu seamă una 
dintre ele, căreia îi murise copilul în mină. Până la urmă  au căzut de acord şi le-am 
înregistrat la marginea drumului. În satul Gheorgheşti  de asemenea le-am 

                                                 
6 V. Şişu, Odiseea sufletului.,Ed. Radical, Drobeta Tr. Severin,  p. 273. 



408

înregistrat în curtea Nicoliţei Ularu, iar la Martineşti lucrurile s-au desfăşurat mai 
firesc,după ce m-am dus pentru  a doua oară, dar şi aici a fost nevoie să facem mai 
multe pauze, pentru că femeile s-au  mai încurcat şi le-au reluat. 

 Oricum ar fi înregistrate zorile rămân cântece cutremurătoare, mai cu seamă 
atunci când sunt strigate direct la mort, aşa cum am reuşit să le înregistrăm în satul 
Ponoare la moartea Angelicăi Crăciunescu, în februarie 2003, cântate de Tudorescu 
Maria în vârstă de 64 de ani conducătoarea grupului, Enescu Maria de 52 de ani şi 
Dumitrescu Gica de 51 de ani. Cântate la moartea unei persoane anume, pe care 
femeile au cunoscut-o bine şi cu care au convieţuit , zorile şi-au pierdut caracterul 
lor impersonal devenind expresia unor sentimente de sincer regret, aşa cum se 
observă chiar din prima variantă:  

- Haida, Angelic , hai/- Haida, haida c-o s  merg, /Stau s  vin  to i ai 
mei/S  m  sf tuiesc cu ei, /S -mi fac  cas -n gr din /Ca s  fiu cu ei la cin . /- 
Haida, Angelic , hai. /- Haida, haida, c-acu merg/C  venir  to i ai mei/ î m  
sf tui cu ei/Ca s -mi dea cinci mii de lei/S  pl tesc vama cu ei.  

Şi aici am întâlnit o variantă prescurtată a celei  culese din satul Martineşti, în 
care apărea motivul cucului: 

-Cucule, porumbule, /F - i codi a roat /Pest  lumea toat /F - i codi a punte, 
/Suie-m  la munte/S -mi g sesc tat  i mum . /Sus la munte m  suii/Tat , mum  
nu-mi g sii/Tot cu cucu’ m -ntâlnii:/- Cuce, frate, cuce,/F - i codi a 
scar /Coboar -m -n ar , /La fra i, la surori, /La gr dinile cu flori, /La copiii mei, 
/C  mi-e tare dor de ei, /La b t tura umbroas , /C   mi-e tare dor de-acas .  

În afara dramatismului generat de dialogul purtat cu cucul se poate observa în 
finalul variantei motivul dorului, motiv omniprezent în poezia zorilor care 
ilustrează legătura omului cu locul din care se pregăteşte să plece. Această legătură 
este şi mai pregnantă în varianta Scoal , Angelic , scoal : 

- Scoal , Angelic , scoal , /De mai ie i în prag afar /S  vezi vitele cum 
zbiar / i nu zbiar  dup  fân,/Zbiar  dup-a lor st pân. /Iar , Angelic , iar , /Ia, 
mai ie i în prag afar , /S  vezi pomii cum te plângu. /- Plânge-m  s  face i lacu/C  
eu n-am ce s  mai facu/ i m  duc, drag , m  ducu/În valea cu mormântu’.  

Se poate observa cu relativă uşurinţă  că există o  subtilitate în ceea ce 
priveşte modul de camuflare al durerii atribuite animalelor care zbiară plângându-şi 
stăpânul, la fel ca-n „Mioriţa”. Căci natura întreagă în viziunea populară participă 
la desprinderea de cel drag de  şi de lumea lui .În varianta P mânte, p mânte am 
remarcat de asemenea câteva versuri care se întâlnesc şi într-o doină de dor: 

Lucra i, lucr tori, lucra i/Da’ fereast  s -mi l sa i/Ca s  ies la 
prim var /Cân’ toate plugurile ar /Numai plugu orul meu/L-o-n epenit 
Dumnezeu/Bate, Doamne, vântu- l mare/S  ia râna la vale. / rân , rân , 
/Las -te blajin /Ca vi u de lân , /Ca lâna sp lat /De la Dumnezeu l sat .  

Versurile legate de motivul primăverii şi al plugului care s-a înţepenit în 
brazdă sunt specifice  doinelor. Prezenţa lor în cântecul zorilor dovedeşte forţa de 
contaminare şi circulaţia permanentă a unor motive specifice întregii creaţii 
populare: 

P mânte, p mânte, /Mult  lume ai luatu/ i nu te-ai mai s turatu. /Ai luat 
oameni tinerei/ i neveste tinerele/Or r mas, Doamne, de ele, /Copii mici în 
leg nele/Doamne, cin’ i-o leg nare, /Vântu tare v-o b teare/Pe ei îi vo 
leg nare/Doamne, cin-îi vo sc ldare?/Ploile când vo ploiare/Iar pe ei îi vo 
sc ldare. 

 Când le-am întrebat pe cele trei femei de unde au învăţat cântecele, 
Tudorescu Maria mi-a răspuns: 

Noi le tim de la baba Lena a lu mo  Ion Tihoi de la Prag, care le-a înv at 
de la o str bunic  a lu’ Andrei Tudora. 

Privind lucrurile retrospectiv, la ceva mai mult de un deceniu de când le-am 
adunat, constatat că în satele din comunei  Ponoarele zorile nu se mai cântă,  
considerându-se că e o ruşine să mai fie strigate la mort, deşi femeile nu mergeau la 
înmormântare pentru vreun câştig, după cum mi-a spus Enescu Maria: 

Nu ne ducem pentru bani, ne ducem pentru c  a a ne-am pomenit. Omu’ ne 
d  un batic, un prosop i ne d  de mâncare în fiecare diminea  dup  ce le 
strig m, da’ acu’ tineretu’ nu mai vrea s  le înve e. 

Aşadar nu mai au cui să fie transmise, cei tineri nu mai vor să le preia şi 
dispar odată cu ultimele femei care încă le mai ştiu. Tudorescu Maria, din satul 
Ponoare, m-a impresionat când i-am făcut o vizită împreună cu echipa de la 
„Formula As” care venise să le înregistreze. Tocmai murise vecinul ei, Nicolae 
Pătraşcu şi le-a cântat împreună cu Tudorescu Vetuţa şi Vârzob Maria. Le ştia 
integral, deşi nu le mai cântase de mult şi mi-a spus:I-o  las cu limb  de moarte s  
mi le cânte ,da nu credc  mai are cine.  

Nu întâmplător strigatul zorilor este asociat cu acest moment de cumpănă al 
ivirii luminii care semnifică drumul benefic. Ele reprezintă momentul magic al 
naşterii zilei asociat cu naşterea mortului pentru o nouă lume, cu care el se va 
contopi, aşa cum ni se sugerează şi în balada „Mioriţa,” prin  măreţia acelei nunţi 
cosmice. Se poate observa prezenţa infinitivului lung ca o trăsătură specifică şi a 
unor forme arhaice prezente şi în varianta”Ciobănaş de la miori”, fapt care ne 
determină să considerăm că,  iniţial, această bijuterie poetică a fost un cântec de 
înmormântare. Ceea ce dă un farmec este lungirea  a sunetelor finale şi felul aparte 
în care sunt rostite că, din punctul de vedere melodic cântecele acestea au  aspectul 
unor litanii: 

Remarc m, de asemenea, la interpretarea în grup, decalaje subtile de 
în l ime, durat , accent, intensitate a vocii, chiar form  arhitectonic , decalaje 
adeseori consemnate în transcrieri. Aspecte ale heterofoniei i diafoniei abund  în 
material. Cântarea concomitent  la interval de cvint  (excep ional ter  mic ) 
chiar dac  este rar surprins , se înscrie ca o tr s tur  stilistic . Accentele 
capricioase  de intensitate variabil , individual lansate, de multe ori exploziv, de 
c tre interpretele din grup”7. 

Astfel cântecele  apar  ca o expresie a solidarităţii care mai există încă la 
nivelul comunităţii săteşti, iar femeile sunt ca nişte preotese  care vestesc moartea 

                                                 
7 M. Kahane, Lucila Georgescu-Stănculescu, Cântecul zorilor i bradului, Ed. Minerva, Bucureşti, 1988, p. 50. 
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P mânte, p mânte, /Mult  lume ai luatu/ i nu te-ai mai s turatu. /Ai luat 
oameni tinerei/ i neveste tinerele/Or r mas, Doamne, de ele, /Copii mici în 
leg nele/Doamne, cin’ i-o leg nare, /Vântu tare v-o b teare/Pe ei îi vo 
leg nare/Doamne, cin-îi vo sc ldare?/Ploile când vo ploiare/Iar pe ei îi vo 
sc ldare. 

 Când le-am întrebat pe cele trei femei de unde au învăţat cântecele, 
Tudorescu Maria mi-a răspuns: 

Noi le tim de la baba Lena a lu mo  Ion Tihoi de la Prag, care le-a înv at 
de la o str bunic  a lu’ Andrei Tudora. 

Privind lucrurile retrospectiv, la ceva mai mult de un deceniu de când le-am 
adunat, constatat că în satele din comunei  Ponoarele zorile nu se mai cântă,  
considerându-se că e o ruşine să mai fie strigate la mort, deşi femeile nu mergeau la 
înmormântare pentru vreun câştig, după cum mi-a spus Enescu Maria: 

Nu ne ducem pentru bani, ne ducem pentru c  a a ne-am pomenit. Omu’ ne 
d  un batic, un prosop i ne d  de mâncare în fiecare diminea  dup  ce le 
strig m, da’ acu’ tineretu’ nu mai vrea s  le înve e. 

Aşadar nu mai au cui să fie transmise, cei tineri nu mai vor să le preia şi 
dispar odată cu ultimele femei care încă le mai ştiu. Tudorescu Maria, din satul 
Ponoare, m-a impresionat când i-am făcut o vizită împreună cu echipa de la 
„Formula As” care venise să le înregistreze. Tocmai murise vecinul ei, Nicolae 
Pătraşcu şi le-a cântat împreună cu Tudorescu Vetuţa şi Vârzob Maria. Le ştia 
integral, deşi nu le mai cântase de mult şi mi-a spus:I-o  las cu limb  de moarte s  
mi le cânte ,da nu credc  mai are cine.  

Nu întâmplător strigatul zorilor este asociat cu acest moment de cumpănă al 
ivirii luminii care semnifică drumul benefic. Ele reprezintă momentul magic al 
naşterii zilei asociat cu naşterea mortului pentru o nouă lume, cu care el se va 
contopi, aşa cum ni se sugerează şi în balada „Mioriţa,” prin  măreţia acelei nunţi 
cosmice. Se poate observa prezenţa infinitivului lung ca o trăsătură specifică şi a 
unor forme arhaice prezente şi în varianta”Ciobănaş de la miori”, fapt care ne 
determină să considerăm că,  iniţial, această bijuterie poetică a fost un cântec de 
înmormântare. Ceea ce dă un farmec este lungirea  a sunetelor finale şi felul aparte 
în care sunt rostite că, din punctul de vedere melodic cântecele acestea au  aspectul 
unor litanii: 

Remarc m, de asemenea, la interpretarea în grup, decalaje subtile de 
în l ime, durat , accent, intensitate a vocii, chiar form  arhitectonic , decalaje 
adeseori consemnate în transcrieri. Aspecte ale heterofoniei i diafoniei abund  în 
material. Cântarea concomitent  la interval de cvint  (excep ional ter  mic ) 
chiar dac  este rar surprins , se înscrie ca o tr s tur  stilistic . Accentele 
capricioase  de intensitate variabil , individual lansate, de multe ori exploziv, de 
c tre interpretele din grup”7. 

Astfel cântecele  apar  ca o expresie a solidarităţii care mai există încă la 
nivelul comunităţii săteşti, iar femeile sunt ca nişte preotese  care vestesc moartea 
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celui dispărut întregului univers, prezentând de fapt contopirea acestuia cu lumea 
de dincolo. Zorile apar ca nişte cântece care nu ţin de ritualul strict religios venind 
mult mai de departe decât acesta, aşa cum subliniază Nicolae Panea şi Mihai Fifor: 

Poate i de aceea grupul de femei zoritoare este recunoscut, pe de o parte, ca 
un fel de institu ie religioas  a satului, iar, pe de alt  parte, ca un fel de 
intermediar între comunitatea s teasc  i acea divinitate difuz , ambigu , ocultat  
care nu are nici o leg tur  cu ideologia bisericii ortodoxe8. Cutremurătoare elegii, 
cu rost magic, aceste cântece reprezintă un tezaur inestimabil care e păcat să se 
piardă după ce a supravieţuit atâtea milenii. 

Ele trebuie să fie păstrate nu numai pentru valoarea lor simbolică, ci şi pentru 
valoarea poetică deosebită, căci rostul lor este acela de a atenua durerea şi de a da 
celor rămaşi speranţa  că moartea nu reprezintă o dispariţie în neant, ci doar un prag 
de  trecere: 

Aceste ritualuri nu se refer  la practica cotidian ; ci mai degrab  ele 
articuleaz  credin ele  i practicele care constituie colectivit ile i localizeaz  
indivizii în cadrul lor. Ele exprim  mai degrab  sociocentrismul decât 
egocentrismul i conjug  trecutul cu prezentul. Ritualurile sunt nara iuni despre 
ele însele, despre via  i moarte, despre cum se integreaz  acestea în schema mai 
larg  a universului9. 
Ele sunt , indubitabil,relictele unui cult solar,   cu sorginte în calendarul dacic şi  pe 
munte şi a ascensiunii spre cer care  au generat numele unor munţi, aşa cum arătau 
Romulus Vulcănescu10 şi I. Conea11. 
 

              

                                                 
8 N. Panea, M. Fifor, Cartea romaneasca a mortii., p. 106.  
9 G. Kligman, op. cit.., p. 207. 
10 R Vulcănescu, Mitologia român ,Ed Academiei, p. 454. 
11 I. Conea, Plaiuri carpatine, Bucureşti, 1980, p. 58. 
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Valen e apotropaice ale ornamenticii costumului popular din zona 

etnografic  Oltenia 
 

Gabriela Boangiu 
 
 

Resumé 
 

La fonction protectrice des ornements du costume populaire roumain dans la 
région ethnographique Oltenia 

 
 Cet article-ci souligne le lien entre les représentations du corps humain dans 
la culture traditionnnelle  et la fonction protectrice des ornaments  du costume 
populaire roumain dans la region ethnographique Oltenia. On met en discussion en 
spécial les aspects symboliques des ornements,  les significations magiques de 
„altiţa” – élément constitutif de la chemise populaire roumain, et des ornements 
présents sur la ceinture du costume populaire roumain –  „brâu”, „bete” en 
roumain. 

 
Mots clé: costume populaire, représentations du corps humain, ornaments, ceinture 
du costume populaire roumain. 
Cuvinte cheie: costume popular, reprezentari ale corpului uman, ornamente, brâu.     
   

 
  

Costumul popular românesc impresionează astăzi, mai ales prin măiestria 
construcţiei, a realizării sale artistice, prin tehnica de execuţie, prin ornamentică şi 
cromatică. Cercetarea complexelor aspecte ale  costumului popular poate fi plasată 
la confluenţa unor discipline ca etnografia, istoria artei populare, antropologia, 
sociologia şi cu siguranţă enumerarea poate fi continuată încă, deoarece veşmântul 
popular poate fi „receptat ca document uman capabil de a comunica în timp un 
mesaj social”1. 
 Activităţile specifice comunităţiilor săteşti arhaice se caracterizau printr-o 
profundă armonizare cu ritmurile cosmice. Exista o anumită „rânduială” a vieţii, 
menită să contracareze incertitudinea, neprevăzutul inerent oricărei forme de 
vieţuire. Astfel, costumul popular reprezenta o manieră – astăzi doar artistică, de 
investire a practicului cu valenţe magice, Alexandru Dima considera că „ 
îmbrăcămintea, casa, instrumentele de producţie, micile unelte ale folosinţei zilnice 
sunt împodobite cu o mare grijă care nu pierde totuşi din vedere, scopul principal al 

                                                 
1 Olga Horşia, Costumul popular i moda, în REF, tom.43, nr.3, Bucureşti, 1998, p. 190  


