MOTIVUL «PĂRĂSIREA CASEI PĂMÂNTEŞTI»
ÎN LIRICA FUNERARĂ ROMÂNEASCĂ
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU

Structura ternară a ceremonialului funerar, potrivit teoriei lui Arnold van
Gennep , presupune gruparea practicilor ritualico-magice în următoarele secvenţe
ordonatoare: despărţirea de vechea stare, pregătirea pentru accederea într-o nouă
stare şi agregarea propriu-zisă. Durerea morţii este încadrată într-un complex de
ritualuri funerare având ca finalitate, pe de o parte, integrarea „dalbului de
pribeag”2 în Lumea de Dincolo deoarece „Ceasul despărţirii bate / Soarele vieţii
mele / A apus sub neguri grele / Plec pe o cale neumblată / N-oi întruna
niciodată”3, iar pe de altă parte, refacerea echilibrului şi a ordinii comunităţii. În
esenţă, atitudinile şi gesturile care pot fi identificate în complexul ritual al
înmormântării au în vedere înfăţişarea destinului necunoscut, această înfăţişare
constituindu-se într-o manieră de dominare a lui4.
Contextului ceremonial îi aparţin şi riturile verbale care însoţesc Marea
Trecere, între acestea şi componentele ritualului funerar stabilindu-se un întreg
sistem de relaţii. Aceasta deoarece textele funerare nu pot fi avute în vedere separat
de ceremonialul funerar, orice secvenţă fiind individualizată5. În acest sens, un
punct de vedere nuanţat aduce Nicolae Panea: „A studia aspectul poetic al
ritualului înseamnă a accepta ideea că el reprezintă urmarea logică şi funcţională a
pragmaticului, cu alte cuvinte că orice complement poetic al ritualului nu trăieşte
decât în contextul situaţional a actualizării lui”6. Aceasta deoarece „dacă acceptăm
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că ritualul îndeplineşte o funcţie de mediere şi comunicare socială, că el însuşi este
un canal de comunicare, putem conchide că performarea orală poetică devine o
situaţie de comunicare specifică, ce întregeşte mesajul ritual funerar”7.
La rândul său, Delia Suiogan vorbeşte despre poezia de ritual şi
ceremonial-interferenţele nonverbalului şi verbalizantului. Discursurile folclorice
sunt interpretate ca texte dacă sunt analizate din perspectiva relaţiei sincroniediacronie, relaţie ce o include şi pe cea dintre tradiţie şi inovaţie. „Valoarea şi
conservarea poeziei populare Şi a faptelor de folclor, în general, opinează Delia
Suiogan, le datorăm existenţei unor permanente relaţii intersemice în cadrul
discursului. (...). Relaţia dintre discurs şi text este una de interferenţă, iar trăsătura
fundamentală a acestei relaţii credem că este sincretismul limbajului”8.
Lirica funerară românească poate fi o manifestare spontană a durerii care
este accentuată de structuri verbale complexe şi gesturi caracteristice-bocetul sau
poate îmbrăca forma cântecului ritual, care presupune o instituţionalizare,
performeri specializaţi, fapt ce îi imprimă un puternic caracter social în cadrul
comunităţii rurale. Dintre temele şi motivelor tradiţionale ilustrate în cadrul
creaţiilor lirice funebre, cu titlu exemplificativ, menţionăm: moartea înşelătoare,
moartea nemiloasă, moartea şi cucul, casa părăsită, patul defunctului, carul
cernit, defunctul-mesager, călăuzirea sufletelor pe calea dreaptă de către Maica
Domnului, întâlnirea cu alţi morţi, ireversibilitatea drumului morţii etc. În cele ce
urmează, vom încerca să evidenţiem acele pasaje din poezia cântecelor ritualceremoniale şi din cea a bocetelor care se referă la motivul «părăsirii casei
pământeşti», studierea liricii funebre din spaţiul oltenesc în raport cu categoria dată
din cultura românească fiind permanent în atenţia noastră.
În structurarea discursului ritual ca reprezentare a Lumii de Dincolo, un rol
deosebit de important îi este atribuit spaţiului: „În cazul imaginarului Lumii de
Dincolo avem de-a face tocmai cu un asemenea spaţiu revelat. Nu este nicidecum
vorba doar de un spaţiu al necunoscutului, ci, mai mult, de un spaţiu al misterului,
deci învăluit în sacru. Iar diferenţa dintre necunoscut şi mister este una de esenţă:
în timp ce necunoscutul poate deveni după un timp cunoscut, misterul nu permite
decât cunoaşteri mediate şi aproximative, iar funcţia imaginaţiei şi figurarea sa nu
este decât una dintre căile prin care omul se apropie de el”9. Deoarece nu vom relua
în cadrul acestui studiu numeroasele opinii elaborate în literatura de specialitate
referitoare la problema reprezentării sferei sacrului10, vom nota că spaţiul, în
calitatea sa de coordonată fundamentală a existenţei umane, este perceput de
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ţăranul român ca loc concret, organic şi viu, cu anumite însuşiri, ceea ce îi atribuie
o individualizare şi o mare diversitate. Mergând în continuare pe aceeaşi idee, vom
observa că spaţiul de locuit se leagă de evenimentele individuale, de nevoile şi
necesităţile fiecăruia, fiind un loc „de suflet” liniştitor şi odihnitor, primitor şi
creativ. Spaţiul „apare într-o multiplicitate de forme şi sensuri, încărcat cu un
potenţial ce se actualizează continuu şi într-un mod deseori neprevăzut. Acest
spaţiu, legat indestructibil de lumea reală, concretă nu poate fi conceput ca o
abstracţiune, ci ca o adevărată substanţă vitală”11.
În contextul dat, trebuie subliniat că, în gândirea logică şi mentalitatea
omului arhaic12, casa tradiţională adăpostea membrii familiei, dar şi neamul (în
accepţiunea succesiunii generaţiilor) şi ocrotea locurile de veci ale unora dintre
înaintaşi, transformându-se în casă-mormânt. O definiţie a casei o formulează
Romulus Vulcănescu: „Casa a devenit pentru român centrul microcosmic al activităţii
lui spirituale magico-mitice, în care se reflectă rânduiala macrocosmosului întreg.
Este incinta sacră în care autohtonul s-a născut, întocmai ca şi înaintaşii lui, în care
îşi duce traiul cu toate greutăţile vieţii, cu aspiraţiile, visele, datinile şi tradiţiile
neamului lui, în care, în cele din urmă, îşi va da sfârşitul”13.
Referitor la adăposturile Lumii de Aici, în cercetările sale, etnograful
român Ion Ghinoiu constata că asemănător mormântului, în pământ a fost îngropată
şi casa cu anexele gospodăreşti: grajdul animalelor, format dintr-o singură
încăpere, numit dam; pivniţa pentru păstrarea vinului la plantaţiile de vin, numite
bordei-pivniţă; construcţiile de interes public precum bisericile-bordei14 şi
bordeiele-cârciumă. Bordeiul cunoscut încă din Antichitate de greci şi romani,
locuit de celţi şi slavi, a supravieţuit în spaţiul carpato-dunărean până la mijlocul
secolului al XX-lea15. Pentru a exemplifica, urmele unui bordei-cârciumă, de
dimensiuni mari, ridicat la marginea unei păduri, au fost descoperite în anul 1964,
pe valea Călămăţuiului de Teleorman. Cunoscut sub numele de Cârciuma lui Petre
sau Sălaşul Haiducilor, acest bordei se compunea din două încăperi (cârciumă şi
dormitor) prevăzute cu două ieşiri în mijlocul pădurii. Cele două încăperi
comunicau cu ajutorul unui tunel16.
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Bordeiul, „una din formele cele mai vechi de locuinţă”17, a fost întâlnit în
Câmpia Olteniei, Câmpia Banatului, Câmpia Munteniei şi Dobrogea: „Acest tip de
locuinţă era, la început, săpat în totalitate în pământ, cu unelte simple de lemn sau
de corn de cerb. Pereţii erau sau nu căptuşiţi cu lemn, iar acoperişul ajungea până
la nivelul solului. În timp, a apărut nevoia generală de a crea un adăpost mai
confortabil şi mai spaţios pentru desfăşurarea activităţilor casnice. Pe măsura
dezvoltării economice şi a îmbogăţirii cunoştinţelor tehnice au avut loc îmbunătăţiri
constructive care se referă la folosirea lemnului, înălţarea de la sol (groapa fiind
mai puţin adâncă), dotarea cu ferestre, mărirea numărului încăperilor ş.a”18.
Apropierea sufletească dintre casă şi om se intensifică pe măsură ce omul
conştientizează apropierea sfârşitului şi părăsirea casei din lumea albă, a
împrejmuirilor acesteia, dar şi despărţirea de cei apropiaţi. Iată numai câteva
motive pentru care bolnavii din spitale, aflaţi în situaţie critică, îşi doresc să fie
aduşi acasă, să fie integraţi în cadrul comunităţii şi să se despartă de cei apropiaţi
din casa lor şi nu dintr-un adăpost străin. O relatare din Stoiceşti, jud. Dolj, este
concludentă în acest sens: „Noi, bătrânii avem dorinţa sufletească pe care o spunem
copiilor să murim în casa noastră. Când cineva este bolnav şi medicii spun că nu
mai are mult de trăit, trebuie adus acasă ca să moară la el în pat lui, înconjurat de
rude şi vecini. Nu trebuie să moară pe patul spitalului, ca să-l aducă mort acasă.
Bolnavul se simte cel mai bine la el în casă, unde vrea să-şi petreacă şi ultimele
clipe. Este ataşat de casa şi gospodăria lui. Acceptă mai uşor trecerea către
Dincolo”19.
Acest sentiment este atât de puternic, încât semnele rele din vise, privitoare
la casă îl atenţionează pe stăpânul respectivei gospodării: „prăbuşirea casei”
(Spinu, jud. Vâlcea)20, „văruirea casei” (Cioroiu, jud. Olt)21, „dărâmarea stâlpului
casei” (Gebleşti, jud. Dolj)22. Cel din urmă semn aduce în discuţie o modalitate
arhaică de practicare a textului funerar, şi anume bocirea la stâlpul casei. La Şaru
Dornei (Suceava), actul bocirii lângă stâlp se practică cu deosebire când cel răposat
este capul familiei: „O vinit on vânt din gios/ Ş-o pus stâlpu casî gios, / O vinit on
vânt din sus, / Stâlpu căsî gios l-o pus! / De-ar vini meştiri din ţarî, / Cum a fost nul mai pun iarî, / De-ar vini meştiri din lumi, / Cum a fost nu l-or mai puni!”23.
Trebuie să menţionăm că, în Moldova, pe stâlpul casei, mai aproape de acoperiş, se
leagă şi pomineaţa (prosop, colac, lumânare, stiblă de busuioc şi cană cu apă sau
vin), pe care se crede că se va odihni sufletul răposatului24. În Oltenia, „după
17
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ieşirea sufletului, se pune la căpriori o batistă în care sunt seminţe de dovleac, de
floarea-soarelui şi de fasole. Tot în batistă, se pun şi pene de la pasări. Din bătrâni
se spune că trebuie puse ca să nu plece mortul cu sporul casei, cu norocul casei”25.
Mihai Fifor, care dedica obiceiurilor funerare din Salcia (Dolj), în anul 1998,
studiul Ipoteze privind secvenţialitatea actului funerar-clişee ale ritualului funerar
la Salcia, sublinia că „noţiunea de „noroc al casei” ţine de o mai veche tradiţie
legată de ritualurile de construcţie. Atât alegerea unui loc favorabil pentru a
construi o casă, cât şi buna îndeplinire a tuturor secvenţelor rituale legate de
construcţie, duceau la ridicarea unei aşa-zis „curate”, deci virtual „norocoasă”.
Norocul casei era uneori asigurat de existenţa unor animale cu virtuţi faste pentru
casa respectivă, cel mai frecvent întâlnit în tradiţia satului fiind şarpele (...).
Uciderea şarpelui casei va aduce mari nenorociri printre care şi pierderea
„norocului casei”26. În Oltenia, tot de „pierderea norocului casei” este legată şi
următoarea practică: se aşază sicriul pe prag şi, de trei ori, se simulează tragerea lui
şi spre exteriorul şi spre interiorul casei rostindu-se: Tragem noi de dumneata, ca
să nu tragi dumneata de noi!
Pregătit pentru călătoria în Lumea de Dincolo, defunctul este aşezat în casa
cea mare, în odaia destinată oaspeţilor şi evenimentelor importante din viaţa
familiei. Aici se va odihni până în momentul plecării la cimitir, fiind privegheat de
cei din familie, rude, neamuri, vecini şi prieteni. Privegherea pune în valoare,
pentru întâia dată de la deces, solidaritatea comunitară sau, altfel spus, socializarea
morţii27. Femeile care-l jelesc aduc în discuţie casa şi gospodăria, arătându-se
indignate de faptul că vrea să le părăsească, nepăsându-i parcă de tot ceea ce lasă în
urmă, neinteresându-l de soarta celor apropiaţi, renunţând deodată la tot ceea ce
altădată avea un sens: „Te-ai dus din casă frumoasă, / Văruită şi grijită, / În casă
neagră şi pârlită, / Fără uşi, fără fereşti, / Ca-ntr--însa să vieţuieşti”28. Regretul
părăsirii Lumii de Aici îl aflăm şi într-un bocet din localitatea Blahniţa de Sus, jud.
Gorj: „Clopotul răsună a jale / Că eu plec în lungă cale / Calea-i lungă, bate-o
vântul / Şi pe-ai mei îi îneacă plânsul. / Tu, lume, ce eşti ca-n vis / Astăzi din tine
m-am stins / Şi plec cu păreri de rău/ Din lăcaşul drag al meu / Toamna vine, vara
trece / Ai mei n-au cu cin’ petrece / Căci cu cine au petrecut / Azi se pitulă-n
mormânt”29. Sau „De copii să putrezim / Şi viaţa să n-o trăim./ Rău am fost noi
blestemaţi / Să pierim toţi înecaţi / În cântatul cucilor / Şi înfloritul florilor / Aşa-i
viaţa pe pământ / Ca frunza adusă de vânt / O poartă din loc în loc / Pân’ se termină
de tot / Cum şi eu m-am terminat / Tot am lăsat şi am plecat / Părinţi tineri, las
bunici / Şi n-oi mai veni pe aici / Atunci ne vom întâlni / Când la mine aţi veni”30.

25

Inf. Georgeta Dumitraşcu, 55 de ani, localitatea Prejoi, jud. Dolj, 2013.
Mihai Fifor, Ipoteze privind secvenţialitatea actului fjunerar-clişee ale ritualului funerar la Salcia,
în „Oltenia. Studii şi comunicări”, Craiova, Editura Aius, 1998, p. 98.
27
Despre priveghiul din timpul ceremonialului funerar vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Ritul
privegherii în Oltenia: sensuri şi semnificaţii, în „Memoria Ethnologica”, nr. 54-55/2015, pp. 62-69.
28
„Şezătoarea”, anul XXXI, 1923, nr. 4, p. 57.
29
Inf. Octavia Tetileanu, 68 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.
30
Inf. Elisaveta Buneci, 87 de ani, localitatea Blahniţa de Sus, jud. Gorj, 2015.
26

278

Loredana - Maria Ilin - Grozoiu

Despărţindu-se de casă şi de comunitatea căreia i-a aparţinut, defunctului i
se oferă o nouă locuinţă, care, într-o primă ipostază, este sicriul sau tronul. În
spaţiul etnocultural românesc, sicriul se numeşte raclă, sălaş31, coşciug, gropişeu,
luntre, lăduţă, copârşeu, lemn, jgheab, casă de brad şi casă a mortului32. Cele
dintâi sicrie erau scobite în trunchiurile unor arbori. Această practică apare şi în
poezia ritual-ceremonială: „Poroncit-ai la maistări,/Să sa ducî în paduri/Şî sî taieon lemn în doauî,/Şî-ţi facî o casî nouaî;/Celea douaî lemni seci,/Sî-ţi fie casî di
veci” (Plaiu Şarului-Suceava). Apostrofa bocitoarei se transformă într-o imprecaţie
adresată arborelui cu destinaţie funestă: „O, mânce-te focu brad/, P-a cui samă te-ai
crepat/, Te-ai crepat în sirisău/, Mămuchii de copârşău”33.
Vorbind despre noua locuinţă a răposatului, Ion H. Ciubotaru sublinia că
aceasta „contrastează cu cea din care a plecat şi indică ireversibilitatea drumului ce
urnează a fi parcurs de cel ce se mută în ea (...) sicriul este lucrat de aceiaşi meşteri
care edifică şi construcţiile din peisajul arhitectonic rural. Aşa se explică, desigur,
asemănarea dintre cele două adăposturi ale omului: unul din viaţa de zi cu zi,
celălalt postum”34. În Moldova, asemănător acoperişului casei, capacul sicriului
este lucrat în patru ape, fiind cunoscut sub denumirea de: alastar, procovăţ, ţăstru,
captari etc. Tot în categoria asemănărilor dintre locuinţă şi adăpostul postum
trebuie să includem uşile şi ferestrele cu care este prevăzut sicriul. În Moldova, dar
şi în alte zone ale ţării, se confecţionează una sau chiar două ferestre de forme
diferite, în pereţii laterali ai sicriului, de o parte şi de alta a capului, uneori închise
cu geam35. Aceste ferestre sunt, de fapt, două orificii laterale, în lada sicriului,
făcute în dreptul capului, în formă de triunghi, de cerc sau pătrat, uneori paralele şi
în formă de cruce. Destul de rar, aceste ferestre pot fi identificate în acoperişul
sicriului, în dreptul ochilor, orientate spre Cer36.
Dumitru Berciu, în studiul Arheologia preistorică a Olteniei, apărut în anul
193937, menţiona că ritul ferestrei sufletului demonstrează că oamenii conştientizează
ideea că, odată cu moartea trupului viaţa nu se termină, sufletul fiind cel care îşi
continuă existenţa şi în Lumea de Dincolo. Cu titlu exemplificativ, confecţionarea
ferestrei sufletului s-a regăsit la unele urne din necropola aparţinând purtătorilor
culturii Monteoru de la Cândeşti (fazele II a şi II b)38 şi la vasele funerare de pe
teritoriul Daciei preromane, „care aveau pe partea superioară a pântecului o
31
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ciobitură prin care sufletul celui din vasul funerar să poată intra şi ieşi în voie după
înhumare”39. D. Protase afirma că, în cimitirul dacic de epocă romană de la Soporul
de Câmpie, au fost descoperite vase cu aspect zvelt prevăzute cu un mic orificiu
practicat oblic, înainte de ardere, în apropierea inelului de susţinere de la bază40.
Obiceiul de a se lăsa o deschizătură în sicriu s-a menţinut în toate zonele ţării până
în secolul al XX-lea.
Acest motiv al casei sau al sicriului cu ferestre este unul dintre cele mai
cunoscute din poezia funerară românească. În cântecele ritual-ceremoniale din
Oltenia, dalbul de pribeag este îndemnat: „...Roagă-mi-te, roagă, / Tu, de cei zidari,
/ Şapte meşteri mari, / Ca ei să-ţi mai lase / Şapte fierăstui; / Pe una să-ţi vină /
Miros de tămâie; / Pe alta să-ţi vină / Buciumel de vie; / Pe alta să-ţi vină / Spicul
grâului, / Cu tot rodu lui; /Pe alta să-ţi vină / Izvorel de apă, / Să te răcoreşti, / Să
nu putrezeşti; / Pe alta să-ţi vină / Miros de sulfină, / C-ai plecat cu milă; / Pe alta
să-ţi vină / Miros de bujor, / C-ai plecat cu dor” (Runcu-Gorj)41 sau într-o altă
variantă a motivului casei sau al sicriului cu una sau mai multe ferestre, din
Negruşa-Mehedinţi, celui plecat din astă lume i se spune: „-Scoală, dragă, scoală, /
De ieşi până afară, / Au, de mi te uită / Bătuta-n tălie, / Vezi cine-o venit: / Tot trei
dulgărei, / Cu berde la ei / Cum cioplesc, cioplesc, / Ei nu şi glumesc, / Tu le-ai
poruncit, / Casă să-ţi mai facă, / Casă de vecie, / Tot ţie să-ţi fie; / Casă pe plăcere /
Cum inima-ţi cere; / Casă cu nouă ferestre, / Către drumul ăl mare, / Cu uşa la
soare”42. Într-o altă variantă a cântecului ritual funerar La lemn, din RuncuMehedinţi, dalbului de pribeag i se pregăteşte o casă nouă, „de vecie” de către doi
dulgheri „de-ai buni”: „De trei zile de trei nopţi / Ţâpă, ţâpă, stejar verde / El nu
ţâpă să înverzească / Şi ţâpă să putrezească / Că lui că ia mai trimes / (cutare) om
bun / Doi dulgheri de-ai buni / Cu două săcuri / Tot l-a ciocănit / Pân’ l-a doborât /
Că i-a trebuit / Lui casă să-i facă / Casă de vecie / Cu nouă fereşti / Pe una să-i vină
/ Miros de tămâie / Miros de pâine / Miros de vin / Miros de rachiu / Miros de
mălai / Iar pe una să-i vină / Miros al de mere / Miros al de pere / Mirosul de fagi /
Şi al de cireşe / Pe una să-i vină / Miros al de flori / Dor de la surori / Şi de la
feciori / Pe una să-i vină / Glasul cucului / Pupu codrului / Pe una să-i vină /
Izvorul de apă / Să bea să se răcorască / Să se odihnească”43.
În mentalitatea tradiţională românească, s-a încetăţenit credinţa că cel care
nu este iertat de către cei cărora le-a greşit, va muri cu greutate; cel care este iertat
şi împăcat cu toată lumea nu se chinuie, ci numai doarme: „Mâinile să ni le dăm /
Şi frumos să ne iertăm / Cât în lume eu am stat / Poate că v-am supărat / Cât în
lume am trăit / Poate că v-am necăjit / Vă rog, vă rog de iertare / Daţi-mi, daţi-mi o
39
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îmbrăţişare / Şi cuvântul de iertare / Şi rugaţi cerul părinte / S-asculte ruga-mi
fierbinte / Să-mi dea locul fără chin / Şi tihnă fără suspin / Veniţi părinţi, soră, frate
/ Neamurile mele toate / Daţi-mi înc-o sărutare / Şi cuvântul de iertare / Rugaţi toţi
pe Dumnezeu / Să aşeze sufletul meu / Unde-i locul fără chin”44.
La ieşirea pe poarta casei, la poarta cimitirului şi, îndeosebi, în apropierea
mormântului, cântecele ritual-ceremoniale şi bocetele se intensifică: „Roagă-te de
clopotari / Să tragă clopotul tare / Să se audă-n depărtare / Să se audă-n alt cătun /
Pentru că ai fost un om bun / Dragă potecile tale / Or creşte iarbă pe ele / Or creşte
şi s-or usca / Şi pe tine nu te-or mai vedea”45. Textul unei variante olteneşti, din
localitatea Spinu (jud. Vâlcea), culese de noi în anul 2016, exprimă dorinţa
înhumării aproape de locuinţă: „Roagă-te de-ngropătari / Să-ţi facă groapa-n
grădină / Să fii la prânz şi la cină / Cu familia dimpreună”46. Aceeaşi rugăminte
către gropari o găsim şi în bocetele moldoveneşti: „Roagă-l, mamă, pi gropar, / Sîţi facî groapa acasî, / Ca sî cii cu noi la masî, / Sî ţi-o faci lângî pat, / Sî poţi sta cu
noi la sfat, / Sî ţ-o facî în grădinî, / Sî rămâi cu noi vecini”47, sau în cele
maramureşene: „Că te-oi îngropa-n ocol, / Te-oi vedea când mi-a şi dor, / Te-oi
îngropa în grădină, / Te-oi chema sara la cină”48. În apropierea mormântului,
pământul este apostrofat: „Pământ avar şi flămând / Tu înghiţi azi un suflet blând /
Tu pe mine azi mă înghiţi / Şi mă iei de la părinţi”49. Sau: „Lutule, pământ şi lut /
Multî lume-ai înghiţât / Şî tot nu te-ai mai hrănit”(Brădăţel-Suceava)50.
Atitudinile şi gesturile performate în ritualul funerar, precum şi creaţiile
populare, cu valoare de rit verbal, au o puternică eficacitate simbolică care se leagă
de dorinţa refacerii echilibrului şi cea a integrării dalbului călător în comunitatea
strămoşilor. Textul funebru are la origine un complex ritual de iniţiere în care
defunctul este îndrumat în periplul său postexisenţial. Dintre motivele reflectate în
lirica funerară românească, cel al «părăsirii casei pământeşti» este bogat ilustrat.
Variantele de bocete presupun reguli structurale şi stereoptipii tematice, dar şi
modalităţi de improvizaţie cu privire la activitatea pământească a defunctului, la
împrejurările în care a survenit decesul ori la relaţia dintre cel decedat şi
comunitate.
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«LEAVING THE EARTHLY HOUSE» MOTIVE
IN THE ROMANIAN FUNERARY LYRICS
(Abstract)
The attitudes and the gestures performed in the funerary ritual, along with the
popular creations, which bear the value of verbal rites, have a strong symbolic efficiency,
connected to the desire to re-establish the equilibrium and to integrate the pure-white
traveller into the community of the forefathers. The funerary text is based on a complex
ritual of initiation, in which the passed-away is guided, in his post-existential journey.
Among the motives reflected in the text of the lament, that referring to the leaving of the
earthly house is richly illustrated. The variants of laments include structural and
stereotypical thematic rules, along with improvisation, as regarding the existence on earth
of the deceased, the circumstances of their death or the relation between the defunct and the
community.
Keywords: funerary ceremony, laments, the ceremonial-ritual songs, «Leaving the
earthly house» motive.

