PAHAR DE VIATĂ,

în vechile colinde româneşti întâlnim motivul paharului
mir sau al
paharului minunat, pe care sunt zugrăvlte astrele ce"Şi,·n
gura paharului/
Scrisă..l luna şi lumina! Şi soarele cu căldura" 1H1U
florile reprezentativepentru
rodniciaterestri şi pentruelevatiaspirituală:floareavinului,floareagrâuluişi cea a
mirelui. Valoarea acestui obiect este ritualică, inestimabilă deci, deoarece
gospodarulnu vrea să-I dăruiascădivinităţilorcare Î-l cer, nici să-I schimbe eu alt
pahar şi nici sA-1vândă. Paharul este păstrat in sipetul casei şi scos numai la zile
mari, la Crăciun,Bobotează,Paşti l'au la nunţi şi botezuri:
şi eu l-am căpătat.'
Naşul când m-a botezat,' Singur el că mi l-a daU Pe cândpruncii oi botezay Pe
când îi voi cununa,' Oaspeţiide a-i mim;nalŞi din el vini gusta,,2
Obiceiul este balcanic:îl găsim atestat, de exempiu,În colindele bulgăreşti,
unde gospodarulprimeşte"Trei pocale aurite.z'Cu primul Sticununi.rCu il doilea
să botezi,! Cu al treilea [...) să bei! Cu falnicii colindătorL"l. La slavii răsăriteni
motivulpaharuluiminunateste introdusÎn colindelede fată.mare. Din nori de aur
sau din pana unei păsări măiestre ori din roua de aur de
faurul, la rugămintea fecioarei, lucrează o cupă fără seamăn de fh.iu!i!)3SEI.
In
variantele poloneze ale acestui tip de colind apare transfigurareaeţlhtistkă El
motivului,paharulcu sângelelui Hristosfiind adus Maicii Domnuluiîr{biserică4•
Pe planul concret al faptelor etnograficese păstrează arestărijale.existenţei
paharului de zile mari până În pragul acestui secol, In casele ţărăneşti, mai cu
seamă în cele mai instărite, se afla un pahar meşteşugit lucrat, anume pentru
evenimente excepţionale,şi care nu se Înstrăina decât după moartea stăpânului
acestuia. Nu vom insista asupra detaliilor legate de descrierea piharului şi nici
asupra modalităţilor specifice de utilizare a lui - atât de bine prezentate În
răspunsurileia chestionareleDensuşianu,ca şi unele studii de referinţă' +, ci
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vom trece episodulcutumlarcei mai bine conservatastui (in legaturAcu Paharul
minunat),la secvenţanupţial! a paharele" dulci.
În formele tradiţionaleale nunţii moldoveneşti,acest moment este prclgll:it
printr-un întreg ritual. Vornicul pune pe o "tabla" două pahare cu vin
,Jemne" de grâu curat, acoperite cu o năframăînflorată,şi incepe ln<:::lmlăciunlca.
Se face mai Întâi că gustă vinul, să vadă dacă nu este otrăvit. pentru că "DecâtIt
muri o lume şi un sat}Mai bine un blestemat'",apoi elogiazăfrumuseţeapaharelor:
"... cu aur aurite/ Cu argint spoite/ Cu vinişor umpluti,,7ori "... păhărele cu
floricele/Ca două păsărele'"; "... cu floră bătute/ Ca.să-l ben cu neamurimulti"9;
"Cu miere mieruite/Cu zahăr indulcite"lO;comparatecu , ... două butoiaşede vin
cu cercurilede n ăslio"lI.
Mirii luau paharele,sorbeaupuţin din ele şi apoi le dădeaudin mână înmân.ă
la cât mai mulţi nuntaşi,care gustau din ele. Cu timpul, slăbindpână la completa
dispariţiecunoaştereamotivaţieirituale a gestulul.pahareledulci s-au multiplicat,
oferindu-sefiecăruinuntaşin parte un alt pahar.
Cum se întâmplă de cele mai multe ori-în cazul unor practici folclOrice
desacralizate,textul conservăforma iniţialăa obiceiului,sugerând'aspectepe care
le-amdeduce altfelcu mult mai greu.
Reconstituinddatele ritualului,'inmăsuraîn care estepoibn.observărn căul1
anumit pahar era băut intr-un anumit moment, bine stabilit, al nunţii, numai 9C
către tinerii miri, .are consfinţeauastfel o alianţ(i12,asemeneaunei frăţiide sânge,
Simbolurileco.smo?nic(:înru;at(' pe pereţiivaSUIl!de argil1t(aIriţi:mi rar din
<titmetal sau din os . ) reprezintăinsemnelerteamuluiIncare era prurntamireasa,
Vinul din acest pahar nu era o !iccmrt.n.ibişnuită,
ci semnificaapa vie ce udă
rădăcinilepomuluivieţii, simbolizat,în cadrulnuntilornoastre,demc'lrsau de brad
şi de ipostazele lor stilimorfe: steagul mirelui, pomul de nuntă, toiagal miresei,
bastoanele vorniceilor,ramurilecu care se ridicăhobotuletc.
În cazul altor comunităţi, mai conservatoare,.eum ar fi, de exemplu, cea
indiană,ritualulîşi dezvăluiemai uşor rădăcinile.Cuplultinerilorcăsătoriţi,care se
reintoarcela timpurileoriginare,îmbrăţişeazăo replicăa arboreluivieţii. Aşa cum
indica Schărer,căsătoriae.te "reiterareaccsmogonieişi repetareanaşteriiprimului
cuplu din ArboreleVieţii,,14.
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'Forma paharului
un contur floral; este Q cupă (lat. cuppa """"vas
vmarium":alb. KuplJ;;lt,Va.de Mut"), un pocal sau un cantharos de tipul celor
conservatede ornamenticaţesăturllornoastrepopulare.Cantharosulcu viţa de vie,
vrej de neant saţl iederă reprezintăo variantăromanii, provincială,a străvechiului
motival vasuluiC\.Iapa vieţii'",
Paharul se descântamai Întâi prin vorbe de bun augur şi se sufla la suprafaţa
llchidului ca să dispară."lucrul rău". Când cineva inchina un pahar era. obligat,
altădată,de obiceiulbătrânesc,să guste el mai întâi din acel pahar.
Gestul de a suna deasupra paharului se mai păstrează şi astăzi În mediile
rurale, iar acela al gustării din pahar Înainte de a-I oferi cuiva era Încă destul de
răspânditîn primele decenii ale secoluluinostru, Mihail Sadoveanuil semnalează
în Verşeni- satul mameisale,- şi la locuitoriide pe valea Şomuzului'".
Buzelerecipientuluise ungeauiniţialcu miere, mai apoi se zăhăruiau,pentru
a ura tinerilorînsurăţei,În acest mod, viaţă bună şi Îndestulată.. Practicao aminteşte
pe cea folosităde mediciiautohtoni111evul.mediu. Nu întâmplător,la 1710,Ioan
din Vaslui, În Predoslovia psaltirii sale, o da drept pilda pentru deprindereacu
blândeţe fi Învăţăturii:"Cum fac şi vracii cei ştiutori, când dau bolnavuluierbi
amară să be, ei ungu pre denafară usnele păharuluicu dulceaţă, ca să mi urască
folosulleacului?".
.
,
Urărilor de bine adresateÎn special mirilor, li se adaugă cele rostite pentru
întreaga nuntă şi pentru întregul sat: "Iarăşi zic amin/ Acest pahar cu vin! Să-I
închin! La pădureacu leii! Să se Însoaretoţi holteii]...]1Am să-I închin/Lamunţii
cu pietrele/Să se măritetoate fetele... "".
Alianta nupţială Il paharelor dulci nu reprezintă decât un aspect al
sirnbolisticii foarte bogate Il paharului, cupei, pocalului sau cantharosului. În
mentalitateaprimitivă,În care a trăi Înseamnăun act religios, fiecare gest căpăta o
valoare sacramentală,a bea o cupă cu vin constituiaun fel de act de ,iniţiere.Este
destul să amintim de rostul acestui act 'in contextul cultului dionisiac şi al
misterelordin Eleusis.Existăteorii (precumcea il lui Jessie L Weston)care susţin
că legendaceltică a Graaluluiconservăurmeleunui străvechiritual d'einitiere".
Încă la antici, paharul cu vin semnifica sângele unei fiinte, deci viata.
TulburătoarealegăturăÎntre ciclul vital şi paharul de sângeo regăsim În basmele
româneşti. Astfel, în povestea Busuioc cel Frumos, culeasă de Arsenie", când
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voluicul porneşte la drum lasă tatălu] său "un semn de peire: când se va I.lmplCla
paharulde sângeşi va cădeajos .. .", Peste un tilţip,când bătrânulvăzu paharulplin
cu sânge,se duse în căutarealui Busuiocşi, aflându-l,îl Înviecu un fir de iarbă.
Evident,aceastăimaginea paheruluimiraculoss-a cristalizatîn timp, pornind
de la libatiunile tăcute în cinstea zeilor, de la cupele de sacrificiu, de la
numeroaseleceremoniicare aveau în centru acest obiect ritual. Herodotaminteşte
de ciudatul ansamblu de practici îndeplinitede Xerxes înainte de a porni într-o
expediţierăzboinică.La răsăritulsoarelui,pe un pod acoperitcu ramuri de mirt şi
tămâiat, el turna dintr-un pahar de aur vin în mare şi "să ruga soarelui şi apoi
aruncapaharulîn mare,,21.
Primireaunui anumitpahar putea însemnadobândireaunui rang înalt. Astfel,
tot în Istoriile lui Herodotse pomeneştede o anumităprofeţie,potrivitcăreia acela
care Îşi Va turna băutura în pahar de aramă, în biserica lui Ifest, va fi îrupăratul
întreguluiEgipt. Evenimentulare loc în momentulÎn care, venind În acea biserică
doisprezeceÎmpăraţi,arhiereul aduce, din greşeală, numai unsprezecepahare de
aur. Atunci cel uitat, Psamitihos,îşi foloseşte coiful de aramă în Ioc de pahar"
îndeplinindu-seastfel profeţia22,
.'
Paharul reprezentadestinul uman, fie 'in ipostază pozitivă, fie negativă, pe
intreagaduratăa vieţii sali în momenteleei principale:la naştere,nuntă St!Jtrecere
în nefiinţă. Seman:rea aceasta a cupei (;u vin s-a conturat din cele-mai vechi
timpuri, În Evangheliadupă Matei este folosită atunci când Iisus, aflându-sepe
MunteleMăslinilor,rosteştecuvintele:"Părinte,dacă vrei, înlăturăaceastăcupă de
1a mme:
. 1"2'1
. cupa este soartacea rea pe care trebU1C
. s-o acceptesau, cum spune
'...A'ICI
atât de măiestritCoresi: "Paharulamu iaste moarteace,pre ca ca un somn o trecu
Hristos?". Cu acelaşi înţeles este folosit simbolulÎn Evangheliadupă Ioan. Când
este arestat Mântuitorul,Petru încearcăsă-I apere,dar acesta11opreşte,spunându-i:
"Pune-ţisabia în teacă. Să nu beau oare cupa ce mi-a dat-o TatăI?,,25.
Astfel Hristos
îşi asumă În Întregime condiţia tragică a muritorilor, justificând pe deplin
exclamaţia"ReceHomo!",
Concepţia creştină despre paharul morţii a întărit străvechile credinţe
popularelegatede momentulsăvârşiriidin viaţă.
Una dintre secvenţelede largă circulaţiedin cântecelede priveghi,pe care o
întâlnimşi in unelevariantede bocet,este cea a ispitiriidefunctuluide către moarte
cu un pahar de băutură:.Aseară o săptămână!Umbla moarteaprin grădină/C-un
pahar de vin În mână! Şi n-aveacui să-l închine?". Dacă in acest fragmentfunerar
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vIctimaeste alea,tillla intimplare, alteori bolnava apare dela inceput în compania
morţii: ,Mersea moarteaprin gri1dină/Cun buchet de flori mână,' Cun pahar
«.leoiuturiVŞi cu (cutare) de mână;1Cu florile-oamăgea.,'Din pahar îi da să bea:1
(cutare) şi bea/Şi durerenu-l mai avea,,27.Existăşi o Iltreia categoriede texte,
in care insuşi muribunâulsolicităpaharulfatal: ,,-Ci ai, moarte,În pahar?/-Vinişor
şapte an!I -Dă-nl şi nte ca să-I gustl"Z8,
Consimţindsă guste din băuturape care i-o oferă moartea, bolnavulnu mai
de ales altă cale; el trebuie s-o însoţeascăin lumea cea neagră. A bea sau a
mâncadin alimenteleaceluitărâm al umbrelorechivalează,în mentalitateaarhaică,
cu consirnţireade Ilfi primitpe cealaltălume, fără putinţade a te mai Întoarce.
Credinţa este prezentă pe cele mai îndepărtate meridiane terestre. De
exemplu,maorii sunt convinşică acel care a trecut râul dintre cele,două ţărmuri,
dintre ţinutul viilor şi cel al morţilor,mai poate reveni,dar "cine a gustat din hrana
spiritelor,acela nu se va întoarceniciodată,,29,
La fel credeau şi vechii greciPersephone nu mai poate pleca din momentul
În care a muşcatdin rodinoferităde zeul infernului.
Aceeaşi convingere poate fi urmărită şi în numeroase basme româneşti.
Pentru Il putea reveniacasă,eroii iau cu ei o azimă frărnântatăcu lapte de mamă şi
cu cenuşă din vatră, Cât timp ei se află În ţara zmeilor.nu se hrănesc decât cu
bucate adusecu ei in traistă.'
Ca.şi divinitateagreacăa grâuluitânăr (Persephone),zeiţajaponeză Izanami,
după ce moare, devine "stăpâna unică a lumii funeraresubpământene,de unde nu
mai vrea şi nu mai poate să se Întoarcăla suprafaţă,la lumină,deoareceea apucase
să mănânce din hrana tărâmului infernal şi prin aceasta s-a adaptat altui mod de
•
ă cosmIca,
• v rucompatitn
'
. '1,') cu ce1anterior
. ,,30
existenţt
,
i
Printre credinţele adânc înrădăcinareîn mentalitatearurală românească se
numărăşi aceea potrivitcăreia sfârşitulfirului vieţii s-ar datora paharulşi Întins de
Moarte sau de ArhanghelulMihail (personaj complex mesager c însoţeşte
sufletele pe cealaltă lume _.', identificându-seadesea cu moartea). In basmul
Aleodor împărat din colecţia Ispirescu,bătrânultată al eroului principal primeşte
paharul morţii În clipa din urmă: "Acesteazidind, cască gura de ,,lei ori şi-şi dete
sunetul!,,3),Informaţiileculese pe teren în ultimeledeceniine indică,fără echivoc,
aceeaşi comportare,în momentulfinal, li călătoruluispre tărâmul umbrelor:"Ti uiţ
la el cî trebui sî-nghiţîdă tril orl,i. Altu si otărăşti ci inghiti: îi amar paharul!,,32.
Secvenţa este prezentă Întocmai şi În cântecele de priveghi: "Din pahar cân' o
gustat!Di trii ori o sughiţat/ pi loc o răpusatl,,3\
27AFMB,
Focuri,
jud.Suceava. .
2gAFMB,
Dolheştii
Mici,jud,Suceava.
29PeterH.Buck,Vikingii
delasoarerăsare,Bucureşti,
Ed.Ştiinţifică,
1969,p,249,
30Victor
Kembach,
Dicţionar
demitologie
generală,
Bucureşti,
Eel.Albatros,
1983,
p.319-320.
31PetreIspirescu,
'r'râs{aicelvoinic
şi merele
deaur,Bucureşti,
Ed.Minerva,
1975,p.42,
.l2AFMB,
Sadova,
jud.Suceava.
33AFMB,Dolheştii
Mici,jud,Suceava,
Ptmtrllmaimultedetaliivezişi IonH. Ciubotaru,
Palcl<m<!
obiceiurilor
familialedinMoldo\!(l
(Mareatrecere),laşi,"Cnietele
Arhivdde Folclor",
Vn,1986.

168

SILVIA
ClUBQTARV

6

Paharul dulce al nunţii şi ce] amar al morţii sunt strâns legate de paharul.
simbol al destinuluiuman. în limbajul cronicarilorrevine, ca un laitmotiv.tema.
paharul sorlii: vorbind despre cumpenelegrele ce aveau să se abată asupra Tării
Moldovei,la sfârşituldomnieilui Vasile Lupti,Miron Costin afirmatn Letopiselul
său: I,Iară di pe acele vremi să cunoaşte păharul lui Dumnezău aproape de
schimbareşi curunduspre alte cumplitevremi',34.
Scrierile noastre vechi etestă o infinitate de nuanţe ale acestui motiv. în
Psaltirea Hurmuzachlîl găsim interat într-un blestem: "Foc şi piatră puginoasă,
duh de vihorpartea păhărelorlorn") .
Dosoftei foloseşte foarte des motivul paharului destinului în Psaltirea tn
versuri. Viaţa omenească se află in mâna Domnulu care oferă fiecăruia cupa
cuvenită: ,,Liea trimite laţuri, păhar de /iierzare" 6, "Domnul m-este ocină
direaptă/ Şa paharului mieu ce m-aşteaptă' ;", .. mii vor unge (.,.]/ Din svâmul
tău pahar ce mă-mbată/Cu mila ta, Doamne,cea-nduretă?".
Vasul, recipientulconţinând licoarea miraculoasăa vieţii, a avut nu numai
înţeles de destin omenesc, ci s-a identificat În mentalitateapopulară cu fiinta
umană însăşi. Olarii de la noi, fără a cunoaşte sublimelemetafore 'vehiculateÎn
poezia persană, au consideratÎntotdeaunacă vasul - ulcior sau cană - este ca un
om cu buze, mijloc,trup, gât, braţe etc.
, Italienii comparauo persoanăcu alese însuşiri fizice, intelectualeşi morale
cu cupa de aur: "Egil e una coppa d'oro..39•O veste care trece de la unul de altul,
din guă în gură, este prezntată d f'ant, in P8atoriul, ca un sistem de vase
comumcante:"Ben andavaII valordi vaso IIIvaso .'
în Cronica lui Mihail Moxa întâlnimexpresiapăharul cumplitde moarte";
ce-şi are sorginteaîn amplul complexde credinţeşi superstiţiipopulare,cristalizat
în proverbul"Aşa i-a fostpaharul morţii".
Mai târziu, întâlnim în versurile lui Grigore Alexandrescuexpresia amar
pahar, iar Mihai Eminescuaminteştedesprepaharul mizeriei.
Sensurilederivate ale motivuluipaharuluisorţii sunt uneori surprinzătoare,
cum ar fi cazul sintagmei"păhare de-bătăi multe",utilizatăde MilescuSpătarulîn
traducereaIstoriilorlui Herodot("băusăde la laconipăharăde bătăi multe,,42).
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, Am amintit de valoarea de legământIl paharelordulci de la nuntă. în Noul
Testamentîntâlnim, asemenea,sensul de alianţă ritualică li vasului cu vin. în
timpul cinei de taină, Hristos spune: ..Această cupă este legământulcei nou prin
sângele meu, vărsat pentru VOi,,43,
instituindîn acest mod legătura dintre creştini
Sl1U,
cum scrie Văcărescu,"tractatulcu sângedin sfântulpotir=". Din cupa cinei de
taină se va perpetua vasul euharistic în care preotul sfinţeşte cuminecăturaîn
timpulliturgbiei.
Alianta creştină, ca şi cea laică, pe care o implică paharul cu vin, justifică
ritualul complicat, respectatcu sfinţenie,al închinăriicupelor la curţile domneşti
ale Moldovei şi Munteniei.Vechimeadatinii este intuită de Miron Costin, care o
foloseşte în argumentele.sale "pro 1atinitate", Astfel, el afirmă, în De neamul
moldovenilor,din ce ţară au ieşit strămoşii lor, că "închină.ciunea"paharelor la
mari ospeţe o moştenim de la romani: "că.şede Dion, vestitul historicul[... ], cum
vechi obiceiu au fostu ca nărodul giurând pre piedzii cei buni sau nărocirea
împăratului,să be la ospeţepentrusănătatealui,,45,
Ritualuluimeşte pe unii călători străini, martori ai acelor vremi, printre care
Paul de Alep, În Tara Românească,la curtea lui Matei Basarab,el observaobiceiul
de la marile sărbători,când se închinautrei cupe în cinstea sărbătorii,trei cupeîn
cinsteapatriarhuluişi trei cupeîn cinsteadomnitorului."Nimenfi1Uputea refuza să
bea, căci datina cerea ca oricinestă cu el la masă să bea in felul acesta,,46.În timpul
praznicelorfiecaresăracprimeatrei paharecu vin şi trei jirnble,
Un întreg personal deservea acest ritual, începând cu vel-paharnicul sau
paharnicul luare, care îI servea pe domn la ospeţe, gustând băutura Înaintea
acestuia, pentru a se convinge că nu este otrăvită; urma paharnicul al doilea, al
treilea, până la cel mai măruntcupar sau păhărnicel.Dregătoriade paharnicera la
mare cinste, fiind acordatădoar marilor boieri. De multe ori ea se transmiteadin
tată in fIU.Astfel, Ruseteştiidin Moldovapurtautoţi supranumelede Cupariul,iar
în MunteniaVăcăreştiiaveaurangulde paharnic.
Dimitrie Cantemir analizează minuţios indeplinirea ritualuluiipi:(hărniciei,
semnalând că "marele paharnic [... ] gustă el mai Întâi vinul vărsat [... ] Într-un
pahar mai mic, care in limba moldoveneascăse numeşte credinţă'": Se impune
aici relaţia cu obiceiurile populare de nuntă, şi anume cu logodna, numită şi
încredinţare,tocmai datorităînchinăriipaharuluide credinţă între cei care urmează
să-şi uneascădestinele.
Importanţafoarte mare care se acordă gestuluide a închina paharul o putem
deduce dintr-undetaliu al ceremonieide curte. Deşi la sărbătorise înălta un p6cai
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cinst Împăratului
acest caz nu i se rosteanumelealtetei
şî
nici nu i se
poliahronion(mulţămitul)", pentru că exista supersflţiacă nul
bine
închini turcului,
acest gest ar avea consecinţenefaste pentru nc"unul
românesc.
Paharul,o dată "descântat",era dat peste cap, practicăÎn vigoareşi astăzi pe
Ia nunţi şi alte petreceri.Nici vestitullogofătIonicăTăutul,imortalizatde Necullce.
nu lhetputut abate de la acest
când. fiind sol turci din partea lui Bogdan.
Vodă, a spus: ,,-Să trăiască
şi vizirull Şi închinândau sorbit felegeanuţ
(de cohfe),ca altă băutură',4,,\
dându-l
pestecap,
Paharul de zile mari, paharul de nuntă, paharul destinului şi paharul de
moarte se însciu în
obiectelorsacre cu infinite sensurj,şi implicaţiipe
pian spiritual. In 1i01v>a:1UI
contemporanapar referiri la ele în cele mai neaşteptate
contexte, perpetuând.,..ÎIl'tdesuri
Spunem firesc "s-a umplut paharul
răbdării"sau repetăm-cunoscutul
"Din paharbei şi dulce şi amar".
LA CQVPEDE LA ViE,LA

m LA MORT

Ned'unobjcrr.iuclarcharque,
lemotifdelacoupernerveilleuse
(lacouped'or)apparaît
dans
leschantspopulaires
deNoeldesRoumains
\ . desautrespeuples
sud-est
europeens.
Dansles ritesde passagede cheznou;;,LIcoupesyrnbolise
la comrnunion
dansI'amour,
l'unionconsanguine,
la tidelitc,le serment11SaintMichel(divinitepsychopompe)
el l'union
cosnuque.
Du folklorc,
la cO\JPe'
rituelleIl pelltStH
dansles ritoscreesparle christiunixrnc
autourde
l'eucharisue
et dansleslcgendcs
medievales
du SainrGraal,Ence casle vasecontientle sangde
JCSlIS.
lebreuvagc
dinunortalite,
Leprincipal
accentdu symbolisme
de la coupeporte,commedansla Bible,surIadestinee
humaine.
L'homme
recoitsemdestincommeunecoupede benedicrions
ou cornme
uneeonpede
malheurs.
Mîlrne
unhomme
ouunpcuple
peu!elrccompare
ilunecoupcdanslesmainsdeDielL
Institulul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,sir.Codrescu,
Ilr.'2
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