
DESPRE O POSIBILĂ REMlNESCENŢĂ ANTICĂ 
îN RITURILE FUNERARE ROMÂNEŞTI 

Ideea rădăcinilor romanice ale folclorului românesc a fost susţinută de numeroşi cercetători 
începând cu eruditul domn �imitrie Cantemir, continuând cu corifeii Şcolii Ardelene, apoi O. 
Bolintineanu, G. Săulescu, S. Puşcariu, T. Papahagi, G.F. Ceauşeanu, LA. Candrea şi, mai aproape de 

zilele noastre, O. Bârlea, O. Pop, V. Kernbah şi M. Bărbulescu. 
Încercarea de a găsi un substrat romanic obiceiurilor de care ne vom ocupa, presupune o analiză 

• 
adesea riscantă a unui material eterogen: arheolegic, istoric şi etnografic.!n lucrarea de faţă mă voi rereri 
la călătoria sufletului "în lumea de dincolo", mai precis la călăuza acestuia care este cocoşul sau găina. 

Încă din secolul VI î.Hr., prin pitagoreici, credinţa în cocoş ca pasăre apotropaică a pătruns din 
Persia în Grecia, iar mai târziu, prin intermediul etruscilor, s-a transmis romanilor'. Cocoşul îndepărtează 
prin cântatul lui forţele malefice', ajungând astfel să fie reprezentat pe monumentele funerare alături de 
Mercurius-Hermes, acesta fiind conducătorul sufletelor din infern, dinaintea judecătorilor şi stăpânilor 
lumii de dincolo de StyxJ 

În Dacia romană acest caracter psihopomp al lui Mercurills este ilustrat printr-o inscripţie 
descoperită la Cioroiu Nou, închinată de Germanus, curier al legiunii a VlI-a Claudia, lui Mercurius pe 
care îl numeşte "Gubernator", alături de Diana şi Genio Stationi,,'. 

De asemenea, se cunosc o serie de reprezentări figurate care se referă la Mercurius psihopompos. 
Grupul statuar descoperit la Apulum, reprezentând un cuplu divin şezând pe tron (după N. 

Bărbulescu - Pluto şi Proserpina). Pe cele două părţi laterale este decorat cu imaginea lui Mercurius, cu 
punga şi caduceul şi cea a lui Hercules'. Această asociere de zei este firească deoarece Hercules este 
îmblânzitorul Cerbcrului şi eroul care Învige moartea, subliniind încă odată caracterul psihopomp al lui 
Mercur'. 

Acelaşi lucru l-am putea spune şi despre Pluto şi Proserpina, dovadă fiind că aceeaşi asociere 
se întâlneşte şi pe alte piese arheologice. Astfel, pe o placă votivă de la Ulpia Traiana sunt reprezentate 
patru divinităţi: Dis Pater (PllIto). Mercurius (Hermes). DemereI' (Ceres) şi Proserpina (PersephonaJ', 

Un pilastru de la Napoca îl înfi\ţişează, În registrul superior, pe Liher-Dionisos. în picioare. 
înconjurat de vrejuri de viţă de vie cu frunze şi ciorchini de struguri, insoţit de animalul consacrat: 
pantera. Registrul inferior este ocupat de figurile În relief a lui Hercules, în stânga, şi Mercurius. În 
dreapta'. 

Alegerea celor trei divinităţi nu a fost întâmplătoare, ea reflectând credinţe religioase care îi 
asociau pe cei trei zei, tocmai datorită aspectului lor de divinităţi funerare, divinităţi legate de cultul 
mOrţilor'. 

Pe lângă reprezentările lui Mercurius pe monumente funerare, mai există piese unde Mercurius 
este însoţit de cocoş, acesta subliniindu-i caracterul de "conducător al sufletelor În Infern". 

1 Fr. Cumom, LIL"( Perpetua, Paris, 1949, p.410. 

2 Jean Chevalicr, Alain Gheerbrant, Dic(ionar de simboluri, Bucureşti, 1994, p.345, s.v. Cocoş. 

3 M. Bărbulescu, Intelferen{c spirituale in Dacia Romană, Cluj-N?poca, 1984, p.188. 

4IDR. L 11:. 
5 M. Dărbulescu, În ActaM.V, XIV, 1977, p.179. 

6 M. Rărbulescu, op.cit., p.189. 

7 IDII., III. 2. p. 199 . 

• M. U'rbuksclI. În AI/A, Cluj. XIX, 1976. p.267-274. 

9 Ibidem. 
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Stcla t'lInc!'ar�i ('1), sali o partel:OJ!lpOnellt:1 a unui !110!HI!rcnt fUllerar descoperit la POfuiss,,)(), eSle 

d'�'C()ITal:1 pe p"-Irţilc laterale, În cihc o ilişilll�or ndt;.!l':::it�i, cu rcpi"{.'/cntrlrilc lui liercu/es şi .Hen:urius. 
�\'1crcllrills est: reprezentat st.ind în p icioare. nud, cu ari:)ioarclc:'aoia ieşite din prtrul ondulat Îr; 

lit:...:]..:. privim.! în rairL In mâ;la drcapt{l. ll.\;OI' dCP:lIt�ită de corp, ţiPG pung�l. simholul avuţiei �i bun:lstării, 
• 

in �t;1Ilg{l, caducC'ul. Pc lIil1urul st�ing, prin :-;palc)ii pc. antcbralui �tâng se vful ralduri !c vC�Jl1fllltllllli. In 
dn:apt� lui, jos, in spate, este cocoşul. 

O plac\ similar:, pro\"inc. de la UlpÎo IhâwllI S'ormi:cgetusa. in st.lnga şi În dreapta se gflscsc 
dau;, rcprczcnti:l1'i scu\pturalc: nCI"cflle.'· Cli C.;:rbcrul �i A1ercuri/ls CllI.:OCO;-ul. j\!"rclfrius este prezent;): 

• 

st;l11d 111 picioare. ·Îllveşmi.lllt,lt Ilumai CU;) h�<':!llid�t. [11 1ll;1I1<l drc3pt[l, lipită de picior line pung;I, iar În 
IlltÎ.n�1 �t:Hlgrl ţine probabil caducC"u1. nelipsit il� ;� . ..;trel rc:prczcntJ!·! . . ;05, în (;\..)!\u! din ureapta,::;t: rcculloa*l.:: 
lcprc/cntJrca unui COCO�ll. 

Credintele antice legate de cocoş sunt ilusirate şi d\! aLe: descoperiri <lrhcol,)gice. Aceasta este 
cazul Still.llctci de tcracotii rcprc:tcnt5nd tll: cocoş anat în muzeul ..:!in ZaElu. Piesei IlU Î se cuno(]�te locul 

(k ekscopcrirc. dar ea prm·inc. probabil de 1;1 fUl"u!isSUI)! S:\U o al!;": �l�czare din zonă. i\ fost I"lIrlli:l.i'i într-un 
tipar hivalv. Postamentul piesei este rupll�. 

Se ştie e[, în ant ichitatea păgână cocoşul este considerat un a�l imal de hUll augur. tâlllccui S{1l1 
fiind vestitor al zorilor şi împrăşticlor nI tenebrelor şi duhuri lor nop\ii. In �cest sens avem informaţii din 
operele lui Vcrgilius, Plinius, Apukius: CensorinllsL� etc. 

Pc monumentele crc)tinc cocoşu l apare la mijlocul scco:u!lli al III-lea, dar mai l'Ilcs în st'colul al 
IV-lea, fiind reprezentat pe fresce, mozaicuri) sarcofagc: portalari de bazilici, opaiţe de lut �i bronzl.l. 

Fiind dataW În sec.V-VL probabil cii statueta din tcracot:i de la Za\,lu trebuie inclusă in repertoriul 
obiectclnr creşt ine timpurii, zona POl"olisslI/Jl-ului fiind, de altfel, cunoscuti! pentru asemenea 

dl:sc() peri ri I � . 

* 

• 

llllllulte lOlle !m;uitc de roJll�"tni. cart; dcpă�e�c în chip evident teriwriul fostei provincii romane 

!)aci�. s-au p['Sli"<1t obicciuri de Îilmorm�Înt(\r{� care păstre�l.ă ohii.:ciuri legate de că I;j tor ia sufletului după 
Jlloarl�. context in care ap3re coco�t11 (sau gt'iina) cu acda�i rol p::-iho-apotropaic ca în unlichitntca clasica. 

Călflllza sufletului "În lumea de dincolo" este de regulă cocoşul, sau grlina, fapt reflectat de 

obiceiul de a da tina din aceste păsflri pcs�c groapa mortului (de preferabil ca pasărea s[i fie nc,:grăr6. 
Obiceiu l se practicf1 pc tot teritorild locuit de ro·mini. Ştim c� toate obi�clcle şi animalele date 

"dt.: sufletul mortulu i " illl rolul lor bine dttl!l"!ninat, căci nimic nu se dă fără un rost şi folos În viitor În 
prad icile funer<:n�li. În ceea ce prive�tc raiul nccstor pi'is[.iri O explicaţie completă găsim la S. fI. i'vlarian 
în lucrarea sa ]nmnrmâmorea la rOJ}ulni:"Găina care se dă pretutindeni groparului peste groapă sau 
llwrndnt de sufletul repauzatuilli, ÎnseHmnil după credinţa poporului român, deschiderea drumului În 

cealaltă lume, căci, se zice că ca merge j'naintca sufletului, tot �;cociorind şi chemând ca şi când ar avca 
pui mici şi în chipul acesta conduce ca sufletul până la Poarta Raiuluil!!s. De l a  acelaşi autor aflăm că În 
ccll.! mai multe păr ţi din Bucovil1a: c<:ît şi dincolo de Prut "dup;: ce a îllceput groparul a arunca lut peste 
1ll0l1 şi <1-1 astupa, vine o femeie dintre neamurile cele mai înt.i�'�pro(]re ale repauzatului şi i se dă peste 

li) ,\ llop<.in::an. C.l.lIca, î�l ['u/(/ls.}(/.IIr. 19S2. p.1 j 1-113. 

II A/mlllm. XIII. 1975. 1'.213. m.I2. 

"N' \'1- -' - l' \1\' XVI 1"-') 1-6 � .  ,1�Sd. In .. ((u. i , ' , ;J  I . p. / . 

1:: I>..!C/ .. V!, 1. 192·1.1..'01.593. 399. �.v. Gc;iJiân.'1im; D.1C/., IW, 192A, ccl.28S6. S.\'. C0'l' 

:J '\; Vlij�:'a. Op.t.·il.. p. Iii. 

j':'-I. (iUlkl, 1. (ihilll"C"o, Ulii istoria crcs({ni.\·!I1!dlli la români. Oradea, l'A�8. p.195. 

1(, S. 1-"1. Î\ 1;1 ri;m. i'im O}"})llÎIIf{!rea la rO/mÎII i. Hn::ur'.'si i. ! 9()5. p. 1 ,) 1. 
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Lk la STI. J\tlarian �\fb!ll c;-r ":...::,(;c.su! ce se <Iri ;x;stc ,');-:-d�t',·;ul !110rtului de sujlcLul acestuia arc re,]ul , , 
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:-;� nu se arropic ck .. sufletul pentru (:In.: '"' rG�;t dat UC pDJila:l;}. El \'3 ţine: în ciocui Să�1 cU�·"l])i.::nele de la 
vilmik \{izduhldui_ şi mi \':1 hha pc di,�\ci sI; ro-cii Ilie; U/� vic!cşu:s, c�!nd \'<1 tn.:cc sufletul prin foc, ci vn 
/,bura deasupra lui. li \":a :-;iwpi şi \';1 r��":i)!'i cu apă. CI! �'.ij p('�1tă trcc'� mai tlcpartc. Deci CDCO-?U! îi v<\ st:rvi 
ca :11ll1ll\fltor <'Il orelor :;;i a;':lrtlt'0r Ct1r:rr:1 :-:pirite-Ior n�c'.iratc, Cf:rc v;înC�l7.�\ sun etul DamCllil()r"��. 

In practicarea :::ce:-;lor obiceiurÎ ,-n:î.t vite-le (: :,: .�i co(o-:;\l1 :>::11i g[t;1I3. menite ��:-:c da de sll!klld 
mortului. se spal,l Jllai inl<Îi pc piciuarc ca 5:l fie cât SI; poate de curate şi abia după aceea se dau peste: 
Illort. f()stindu�sc 'tprimc�tc dc SlIflctuL."21. Pract ic �;rc Joc o purificare Intr-ull moment d� trecere (din 

lumca Iloastr;\ în !WllC<l de dincolo). 
Din răspunsur i le ele b c.hCStÎOi1:lrU! lui N. rk�1sa�i,"!ntl aC!;llfl c::: "pentru sunehll llh)rtului Î!lt�Îi 

�e (111 dc I)On1all�l o "[Iin:l (dacă se I:::\!(!tc !-1cw!.r.'i). Od:iW cu i:::<l:;C d�i lin CUCtlruz, o b�ît� si (î nfiJram{l. G�\ina � . o , . � '  , 

va nÎl::ii p:.icatelc mO!1ultlÎ În lumea ccal::!tă. i�l r  la ît1\"icr�;J mortilor, �;lina îi va da de �tirc":�. Ast.!mcll�a 
rflspullsuri se c.l:idca în anii '00 2i sl'o,.:olului trecut in n!'\�o\'ilw (Shuien.::şti). Tcmsilv<lnia eDr:1şov: Ţcbe;1. 

Hrad. ;'-F!siiud, srdis-tc). Ban,!t (Op,niţia), jvlaram�!n��: \,silp:nţa). 

Prilctica d\.!;.; se e!.1 o g:îÎn;\ ::;au un coeo) negru de pot1lan<l, :îclieJ, "de suncti.J! mortului", o îllt{t1n;rn 

nu Ilumili la datul peste grop,-l ci:;;i !i] "Coll1[mcbre". Di!l:\i!"Ju:a pITO�\dui, în m ulte c\Jmunc din Buco"ill( L 

<1t;11 dincolo G[11 .\, i dincoace (k: Prut " ... se pun pc iângfl m,bc[tnnilc :nditinatc încă şi o gCiină sau un coco� 

ji'jpt care e menit, nu cn s[t-!l1l<lnillV.':c la starea locului ci sJ-l ia cu sine acas{i. Tot atunci se dă preotului 
inCii o Qăintl sali Ull cocos viu de sLdldu! celui mort. crczflnd 6: e,?i ina friDtă arc să o vadrl t110J1ul Îll � ,  - . 
cC(1blt5 lume, i3r cea vie carc va il stropit,) cu apă �i sr:ilată pe picioar;,.; îl va conduce pâllă la Rai �i-I va 
apăra prin c,întarea sa. mai ales dac:\ c cocoş, de spiri�ele re I e."l('. 

IpOklic. obiceillrile fllf1Cr�liC În C;i.re apare co�oşul (11" putea reprezenta o remÎnÎscenlă romanic<1 
a credintei ellllice în rolul apOlropaÎc ai cocoşlIh:i. la el depăşit p;l�'.iillismlll, fiind pre!lJctă de autori 

crc�tini. Astrel, la Sfi'mlul Ambrozie, la Pruden\iu. Ia Grigore cei Mare, se regăscste idea că salultmd 

diillinca\a prin cânleclIl său, cm:o.):d goneşte demonii ;.i strigoii, nce!e umbre care ieS după !ăsatul seri?;>. 
111 a,,'castl1 ordine de idei reamintim statueta de terac0t�\ reprezcnlfmd lin coco� tic 12 Porolissum. 

, 

(n l11�lSllra in care biscric-a a devenit conştient:: de perpetuarea unei sllpcrstitii prlgâne� s-au mcut 
, 

Îliccrc[trÎ dc interzicere a practicilor funerare respective . In Occident. în 10r5, Bu rcharJ de \Vorms se 

opune acestor credinţe legate de coco�:: �_ in spaţiul r0mân(:�c, la 1675: ivlitropolitul Ardea!u!ui. Si\V(1 
Brancovici, opl'C'a gestul de a da g'-î.ina peste sicriu: "nici oi. au vaci pc:;;te mort să nu dea, au g�til1i":". 

" ,  , .. /,;,/"'" 
. , . " , . 

�: T. Pall1l"ik . .IIi/(/lo'!.ic /"O!l1';lIea.',c). n �;C:I!·';;�·. i. p. 3(1, • 

"s 1'1 , ( . . 1')1 .
. . ' . ,\' anan, aVea.. p. � -

�l Ihidc/Il. 

2< !\. l-"ochL Datini ;'1 eresuri pcpli!we ci.! !a sfiir;;iCilI .,-':CO/II/lii al .YiX·!I!{/: r:ispuI1SIl!'i /u chestionar/ti fui :V. Ot:/iSII$/II1I1. 

J311l·ur"':�li. 197(1. 

:'" S.FI. ;'vltlfi:lIl. OjJ.CII . 11_19J. 
:1 Fr. CHtl)\)!l1. oJ1-(:II. 

� • .Ihidem, 
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Deşi interzisă de biserică, această practică se va perpetua la români până În zilele noastre, aşa cum 
o dovedesc astfel de obiceiuri Întâlnite În multe sate româneşti. 
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ABOUT A POSSIBLE ANCIENT REMINISCENCE IN 
ROMANIAN FUNERARY RITUALS 

SUMMARY 

This paper is an ethnohistorical study that analyses elements from the Roman and Romanian funerary 
mythology. In order to demonstrate these similitudes are used areheologieal and ethnologieal sourees that refers to 
the eoek as weB as to its psychopompus role. 


