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REZUMAT 

 

În încercarea de a configura anumite paliere ce pot contura un „sistem al morţii” în spaţiul 

românesc am procedat la analiza mai multor tipuri de surse, fără a putea avea pretenţia de a fi epuizat 

toate discursurile ce abordează chestiuni legate de moarte şi murire. Conştienţi de complexitatea şi 

dificultatea unui asemenea demers am considerat oportun să ne limităm investigaţia la acele surse ce au 

influenţat, prin vehicularea unui anumit tip de discurs, ceea ce am putea numi „fenomenologia 

funerarului”. În acest sens am avut în vedere, în principal, ritualistica funerară, înţelegând prin aceasta 

nu doar ansamblul practicilor conservate actualmente în structura obiceiurilor de înmormântare, ci şi 

credinţele, respectiv simbolica asociată acestora. 

Am privit praxisul ritual ca punct de pornire, încercând o „recuperare” a acestuia atât prin 

cercetările proprii derulate în satele judeţului Sălaj, cât şi din cercetările mai vechi sau actuale 

consacrate problematicii menţionate în spaţiul românesc. Pentru a evita pericolul situării într-un 

„prezent etern”, reproşat investigaţiei etnografice, am considerat oportun să avem în vedere şi alte surse 

ce concură la configurarea „sistemului morţii”, înţelegând prin acestea componentele discursului 

funebru de inspiraţie religioasă, instrumente „vulgarizate” de proliferare şi accesibilizare a acestuia, 

reglementările oficiale cu impact asupra domeniului cercetat, precum şi presiunile unui domeniu ce îşi 

asumă tot mai mult gestionarea „muririi” (medicina). În egală măsură, am încercat să ne raportăm la 

contextul mai larg al cercetărilor consacrate morţii în spaţiul occidental, pentru a putea sesiza eventuale 

similarităţi, dar, mai ales, specificitatea dinamicii funerarului la nivelul societăţii româneşti. 

Chestiunea generală pe care am avut-o în vedere a fost aceea de a sesiza în ce măsură putem 

vorbi de o „dinamică” a comportamentului ritual asociat morţii, ţinând cont de opinia generalizată 

potrivit căreia „obiceiurile de înmormântare se numără printre aspectele durabile, bine cunoscute ale 

celor mai multe culturi” (P.Brown). Procedând la un demers retrospectiv, ca o formă de raportare 

obligatorie la  ceea ce am putea numi „istoria” ritualităţii şi imaginarului funebru, ne-am întrebat dacă 

asupra „morţii” tradiţional-folclorice s-au exercitat influenţe care au determinat schimbări atitudinale şi 

de reprezentare. Identificând şi analizând parte din aceste influenţe (fără a putea avea pretenţia de a le fi 

sesizat în totalitatea lor), am încercat să vedem în ce măsură ele au produs schimbări semnificative, de 

suprafaţă, sau dimpotrivă au rămas fără ecou la nivelul mentalului colectiv. Unul dintre avantajele 
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punerii în paralel a comportamentelor colective cu discursul şi normele religioase, respectiv oficiale, 

îndeosebi cele ale secolului al XIX-lea, a fost acela de a sesiza durata lungă în care se produc 

schimbările, dar şi rezistenţele mentalului colectiv faţă de anumite reglementări, ce atestă ataşamentul 

profund faţă de ceea ce am putea numi „norma nescrisă” sau cutuma local-regională. Numai 

coroborarea cu perspectiva etnografică poate evita pericolul absolutizării impactului normelor scrise 

(religioase sau oficiale), tendinţă pe care cercetarea istorică, tributară nivelului elitelor, o manifestă 

uneori. 

Am înţeles să ne construim demersul de analiză pe trei mari paliere, respectiv cadrul 

instituţional (cu accentuarea rolului familiei pentru modelul morţii tradiţionale), contextul cultural 

(credinţe, practici şi simbolica asociată acestora), dar şi perspectiva individuală asupra muririi, morţii şi 

imagologiei funerare. O asemenea articulare ne-a obligat la o metodologie diferenţiată, dacă ţinem cont 

de faptul că, de pildă, investigarea ritualului adeseori nu permite surprinderea nivelului intim, a 

convingerilor personale asociate evenimenţialului morţii, ci doar adeziunea şi conformarea la cutumă 

(uneori exterioară şi formalistă). 

Premisa de la care am pornit în analiza noastră a fost cea enunţată de L.V.Thomas care spunea 

că „în societăţile tradiţionale este vorba despre o ritualizare a rupturii produse de moarte, prin care 

acest eveniment poate deveni suportabil”
1
. Această tehnică de suportabilizare a morţii, modelată 

cultural şi psihologic prin practici, simboluri, credinţe şi imaginar a fost în atenţia noastră. Indubitabil 

că tot acest cortegiu s-a bazat nu neapărat pe fundamentele dogmei creştine (judecata şi resurecţia), ci 

pe convingerea „arhaică” a morţii ca trecere spre o altă lume, discursul folcloric dovedindu-se cea mai 

stabilă formă discursivă asupra morţii. În relaţia sa cu discursul religios am identificat un raport de 

coabitare, în sensul în care comportamentul tradiţional a fost tolerat, în anumite aspecte, de factorul 

religios, întrucât nu îi punea în pericol ritualul propriu, ci avea un caracter de completare. 

Primul capitol a fost consacrat unei radiografii sintetice a principalelor surse ce pot contribui la 

coagularea unui discurs complex asupra morţii şi muririi. Am avut în vedere atât relatările călătorilor 

străini privitoare la experienţa contactului cu modelul cultural românesc, din secolele anterioare, cât şi 

contribuţiile de pionerat din secolul al XIX-lea în domeniul cercetării folcloristice şi etnografice. În 

egală măsură, am punctat cele mai semnificative abordări ale temei bazate pe cercetări etnografice şi 

antropologice riguroase, intrprinse de-a lungul secolului XX. Pentru a da o imagine mai complexă 

asupra multiplelor posibilităţi de tratare a atitudinilor în faţa morţii, ne-am raportat şi la contribuţiile 

                                                 
1
 L.V.Thomas, Le Cadavre, Ed.Complexe, Bruxelles, 1980, p.10 
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specialiştilor din alte domenii, cele mai consistente aparţinând istoriei mentalităţilor şi reprezentărilor, 

dar şi analiştilor imaginarului.   

Capitolul al II-lea s-a axat pe analiza valorizărilor corpului în contexte funerare, cu privire 

specială asupra secvenţelor din ritualistica funebră tradiţională. Identificând moartea naturală ca 

fundament al modelului tradiţional-folcloric, iar ritualul şi imaginarul ca principale instrumente de 

„îmblânzire” a morţii, o primă chestiune pusă în discuţie a fost aceea a atitudinii faţă de situaţia de 

criză (moartea) şi faţă de defunct. Am fi tentaţi să generalizăm ideea unei familiarităţi faţă de persoana 

defunctului, ca trăsătură de bază a acestui model, însă chiar dacă pe anumite segmente această atitudine 

este prezentă, am fi în imposibilitatea să explicăm tot cortegiul de formule şi practici de securizare a 

supravieţuitorilor şi comunităţii, în ansamblul ei. În acest context, ni se pare mai plauzibilă ideea unei 

atitudini plurivalente, bazată pe sentimente de teamă, respect dar şi familiaritate cu persoana 

defunctului. 

În încercarea noastră de a găsi elementul sau tiparul care să definească atitudinea tradiţională în 

faţa morţii, am identificat o astfel de paradigmă calificată prin sintagma moartea în casă,  preluată de la 

cercetătoarea bulgară V.Vaseva. Din analiza secvenţială a ritualităţii funerare am reuşit să configurăm 

sfera simbolică pe care s-a construit acest model; astfel, proximitatea spaţială dintre vii şi mort, atât în 

faza agonică, dar şi post-deces, a instituit practici ce ţin de un loc al morţii, de un sens (direcţie) al 

acesteia, dar şi de un rost al tuturor elementelor (anturaj, comunitate, gospodărie, obiecte) caracteristice 

spaţiului familiar/comunitar. „Situaţia” de moarte determină o resemnificare a teritorialităţii, o anumită 

manieră de gestionare a locurilor fierbinţi, în sensul unei funeralizări a spaţiului cotidian, în special  pe 

durata etapei de liminalitate. Astfel, există locuri  ale muririi (patul, podeaua sau pragul în cazul 

expierii dificile), dar şi locuri ale morţii/mortului („camera cea mai bună” sau „camera pă unde nu 

umblă tătă lumea”, sicriul, cimitirul) care dobândesc semnificaţii temporare contextualizate (pe durata 

funeraliilor devine „camera mortului”). Limitele spaţiului locuit sunt valorizate ca zone de trecere, iar 

din acest punct de vedere uşa şi pragul sunt elemente angrenate în o serie de practici cu valenţe 

multiple, de la marcarea debutului călătoriei, la protejarea celor rămaşi şi facilitarea separării benefice 

(ilustrată prin necesitatea „uitării” mortului). Dar locurile-limită menţionate, prin „deschiderea” ce le 

caracterizează, pot facilita „înstrăinarea” inclusiv a unor atribute benefice pentru viaţa familiei, ca 

atare, ele devin centrale şi în practicile menite a prezerva „norocul casei”. 

Dacă resemnificarea locurilor este un proces implicit modelului menţionat, „prezenţa” morţii în 

casă determină şi o resimbolizare a comportamentelor (din acţiuni obişnuite, banale, ele devin „rituale”, 

dobândind anumite semnificaţii, răspunzând unor nevoi generate de noul context al situaţiei de criză). 
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Niciodată moartea nu a reprezentat o situaţie „obişnuită” care să fie tratată într-o manieră comună; 

instituind o „ordine răsturnată”, ea reclamă comportamente eficiente, iar în această categorie am grupat 

patru mari tipuri comportamentale: întoarcerea, răsturnarea, spargerea şi dezlegarea (nu în sens 

religios, ci în sensul desfacerii legăturilor) rituală. Sigur că toate acestea au o semnificaţie unitară şi 

relativ uşor decriptabilă, desemnând acea „ordine răsturnată” pe care o menţionasem; în acest sens 

valorizarea lor se face prin inversarea semnificaţiei acestor acte în comportamentul cotidian, pe 

principiul unei directe corespondenţe între simbolica şi contextul în care se performează. 

Problema care se pune însă este aceea a viitorului acestui model al morţii în casă, în condiţiile 

unei schimbări fundamentale de locuri ce se prefigurează. Sigur, raportarea la perspectiva istorică ne-a 

oferit suficiente argumente privind schimbarea în durata lungă dar şi „rezistenţele” comportamentului 

ritual, însă dinamica accentuată a societăţii româneşti de la începutul secolului al XXI-lea, precum şi 

concurenţa factorului laic şi a tehnicii medicale prefigurează un alt ritm al schimbării.      

Pentru modelul tradiţional-folcloric al morţii, funeralizarea spaţiului nu se limitează doar la cel 

intim (casă-gospodărie), ci vizează şi componenta sa comunitară, întrucât existenţa individului este 

jalonată de trei mari repere: casă, biserică, cimitir. Am abordat în demersul nostru chestiunea „ultimei 

case” printr-o analiză a topografiei cimiteriale, bazată pe criteriile ce au fundamentat o anumită 

configuraţie a amplasării sepulcrale. Investigarea cimitirelor din peste 20 de localităţi ale judeţului 

Sălaj ne-a permis sesizarea principalelor modele ce au funcţionat sau sunt în uz, iar raportarea la 

legislaţia secolelor anterioare (predilect pentru Transilvania) ne-a facilitat înţelegerea mecanismelor 

schimbării, fundamentate pe nevoia protejării viilor. 

Ca o formă sporadică şi aproape revolută am identificat înhumarea pe proprietate privată 

(determinată exclusiv de criteriul morfologiei reliefului asociat, de regulă, cu tipul de sat împrăştiat), 

coexistentă, în unele cazuri cu cimitirul comunitar. Chiar dacă în contextul frecvenţei scăzute a acestui 

tip de dispunere a sepulturilor motivaţia unei asemenea opţiuni ţine de factorii amintiţi, am întâlnit şi 

situaţii în care ea vizează valorizarea mai puternică a spaţiului intim (ograda), în raport cu anonimatul 

unui loc colectiv. 

Structura multietnică a comunităţilor sălăjene ne-a permis să surprindem valorizarea 

semnificativă a criteriului confesionalităţii, vizibilă în opţiunea pentru cimitire separate, în cazul 

principalelor confesiuni. Şi aici, inserţia puterii laice care încerca încă din a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea (în Transilvania), organizarea perimetrelor sepulcrale comunitare sau „supra-confesionale”, 

a întâmpinat serioase rezistenţe, deşi acest tip de cimitire nu lipsesc cu desăvârşire. Sigur, un asemenea 
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fenomen nu ţine exclusiv de „tradiţionalismul-folcloric”, ci şi de cel al barierelor religioase, ce rareori 

au putut fi transgresate de argumentul apartenenţei comunitare.      

Dincolo de problematica amplasării cimitirelor determinată de criteriul proximităţii cu cei vii, 

am urmărit organizarea internă a sepulturilor, identificând drept esenţială, la nivelul raţiunilor 

simbolice, nevoia refacerii nucleelor de cuplu (în trecut această formă urma structura de neam); acest 

tip de organizare îşi găseşte corespondentul în maniera de construcţie folclorică a imaginarului 

postexisteţei, bazată pe ideea recompunerii relaţiilor maritale, în spiritul unei perfecte omologii sociale 

între „aici” şi „dincolo”. Criteriul este respectat chiar şi în cazul cimitirelor de altă confesiune decât cea 

ortodoxă (sau greco-catolică, acesta fiind singurul loc unde sunt împreună, în comunităţile unde o parte 

a enoriaşilor au revenit la greco-catolicism); deşi în unele situaţii s-a invocat criteriul cronologiei 

deceselor, situaţia reală arată aceeaşi proximitate de cuplu, bazată pe practica reţinerii locurilor din 

timpul vieţii. Cele mai semnificative schimbări se constată la nivelul însemnelor funerare, unde sunt 

sesizabile influenţele urbane atât în ceea ce priveşte materialele folosite, cât şi formele specifice. În 

acest context, nu este de neglijat proliferarea fotografiei funerare realizată pe suport ceramic, ce 

exprimă nevoia ieşirii din anonimatul unui însemn funerar marcat doar prin fişa biografică a 

defunctului. Credem că putem detecta aici o anumită tendinţă de individualizare a morţii, prin fixarea 

în memoria colectivă a elementului de maximă identitate individuală (faţa). Fotografia funerară are şi 

importante valenţe reconfortante, mutând centrul atenţiei dinspre mormânt, ca loc al descompunerii, 

spre funcţia sa de rememorare a unui destin social.  Receptivitatea însemnelor funerare faţă de 

inovaţiile din mediul urban reflectă faptul că şi pentru rural moartea devine o chestiune gestionabilă 

economic, chiar în condiţiile în care aceste împrumuturi ar reprezenta „un transfer al dorinţei de 

opulenţă din sat în cimitir”. 

În sensul argumentării caracterului dinamic al ritualităţii funerare am pornit de la analiza unei 

secvenţe rituale asupra căreia s-au exercitat presiuni de către puterea laică, dublată de intervenţiile celei 

religioase. Ne-am referit la secvenţa „ultimei sărutări a mortului”, care, potrivit surselor istorice dar şi 

etnografice, era extrem de valorizată ca ultimă expresie a relaţiilor afective cu defunctul, ca ultimă 

formă de onorare a acestuia, dar şi ca formă de separare prin medierea iertării. Situaţia actuală 

înregistrată de noi în satele sălăjene arată o veritabilă disoluţie a acestei practici, căreia i se recunoaşte 

cel mult o performare contextuală (copii) sau contingentă. Ne-am întebat în ce măsură renunţarea la 

această secvenţă descrie o accentuare a sentimentului de teamă faţă de cadavru, însă, deşi frica de mort 

pare să fie implicită numeroaselor practici de preparare a corpului mort, concluzia noastră este că 

această frică vizează „puterile” defunctului şi nu neapărat apropierea de un corp devenit inert. În 
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practicile rituale, frica de mort nu reprezintă exclusiv teama de impuritate, întrucât aceasta este 

rezolvabilă prin sistemul interdicţiilor, sau acela al anihilării obiectelor intrate în contact cu „sursa 

poluantă”, ci este, mai degrabă, frica generată de o stare incertă, starea de liminalitate extremă (până la 

înhumare este forma sa acută) când mortul este încă în casă. Ceea ce îl face mai ameninţător este 

intrarea sa într-o nouă „stare” ireversibilă, când nu mişcă, nu comunică, nu simte. „A săruta mortul” 

presupune o anumită familiaritate în interacţiunea cu un cadavru, iar semnalările privind sfera extinsă a 

celor ce procedau la acest gest (nu doar membri familiei), ne îndreptăţesc să credem că suprapunerea 

între boală şi moarte, raportul lor de directă cauzalitate avea să contribuie în bună măsură la diluarea 

practicii.  

De altfel, chestiunea familiarităţii manifestate în interacţiunea cu un corp mort a fost discutată 

în debutul capitolului al IV-lea şi în legătură cu un alt set de practici ce au caracterizat, pe anumite 

zone, ritualistica funebră, fiind vorba despre jocurile de priveghi în care este angrenat inclusiv 

cadavrul. Deşi actualmente asemenea atitudini pot apărea ca fiind cel puţin ireverenţioase (motiv pentru 

care au fost intens repudiate în special de puterea religioasă), ele se înscriu în acelaşi tip de 

comportament familiar, bazat pe ideea că defunctul continuă să rămână în sistemul de relaţii al viilor, 

adică persoană, membru al familiei şi comunităţii, nu un obiect care trebuie „debarasat”. Caracterul 

ludic al acestui comportament se fundamentează pe un anumit mod de a percepe moartea, specific 

modelului tradiţional-folcloric; astfel, moartea nu introduce o ruptură în raport cu viaţa, ea face parte 

din viaţă, din ordinea firească a lucrurilor, iar jocul într-un asemenea context devine o formă de 

afirmare a continuităţii grupului şi comunităţii, de consumare colectivă a morţii. 

În cuprinsul aceluiaşi capitol, problematica temerilor pe care le suscită moartea ne-a condus şi 

spre o altă zonă, cea a „anormalităţii”, obligându-ne să urmărim şi situaţiile de excepţie ce vizează 

destinul postum al corpurilor. Nevoia de securizare a celor vii pare să fie amplificată major în funcţie 

de tipul morţii (sinucidere, accident), dar şi de statutul şi „calitatea„ individului (cei care în timpul vieţii 

au deţinut puteri malefice sau au avut un comportament ce a transgresat morala comunitară, sunt 

predispuşi la diabolizare postumă). În egală măsură însă neîndeplinirea riguroasă a ritualităţii, nu doar 

cea funerară, poate genera situaţia morţilor neliniştiţi, a căror nemulţumire se poate materializa în 

atitudini vindicative, răsfrânte asupra celor vii. Ceea ce defineşte anormalitatea acestor cazuri este 

prelungirea liminalităţii, a stării intermediare ce situează individul între cele două lumi; situându-se în 

afara ordinii, mortul-viu reprezintă „moartea care afectează viaţa”. Indubitabil că biserica a încercat 

numeroase intervenţii pentru „surparea superstiţiilor”, însă prezenţa acestor practici încă în secolul al 

XX-lea arată investirea lor cu o eficacitate neegalată de alte soluţii (cele religioase). De altfel, în seria 
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tentativelor bisericii de a controla asemenea fenomene se înscrie introducerea unei categorii care să 

explice situaţia de neputrezire a corpurilor; astfel, canoanele religioase cuprind reglementări privitoare 

la anatemizaţi, cei care au fost blestemaţi în timpul vieţii. Susţinând existenţa răului şi a implicitelor 

sale manifestări diabolice, biserica mută centrul de greutate dinspre practicile de distrugere a cadavrului 

neputrezit spre ideea eliberării sale de puterile „diavoleşti” prin rugăciunile de dezlegare, precedate de 

schimbarea locului înhumării şi verificarea ulterioară a stării corpului. 

Punerea în paralel a variantelor de „diabolizaţi postum”, a contextelor care explică 

anormalitatea situaţiilor, precum şi a remediilor, ne-a permis exemplificarea modalităţilor în care 

discursurile asupra morţii funcţionează paralel, se inter-relaţionează, determinând anumite schimbări. 

Mai mult, funcţionarea paralelă generează valorizări ambivalente, iar destinul postum al corpurilor este 

un exemplu ilustrativ în acest sens; astfel, dacă în anumite situaţii neputrezirea înseamnă teroare, în 

altele ea poate desemna, sub acelaşi semn al excepţionalităţii, cel mai semnificativ privilegiu, cel al 

sfinţeniei. Sigur, ea este rezervată aleşilor, celor care s-au remarcat printr-un destin plasat sub semnul 

martirajului sau al unei moralităţi ireproşabile; dar într-un asemenea context corpul neputrezit devine 

un element cu maximă încărcătură simbolică, înzestrat cu un potenţial de producere a mirabilului ce îl 

transformă în „obiect” de cult. 

În acelaşi context al valenţelor benefice ale corporalităţii am abordat o chestiune ce devine tot 

mai prezentă în societatea românească, sub influenţa ascensiunii discursului medical şi a dezvoltării 

tehnicilor medicale. Încercând o dezvoltare a tematicii privind tratamentele corpului şi în contexte 

asociate muririi, nu doar morţii, ne-am referit la un segment strict controlat de puterea medicală, care 

developează însă importante aspecte legate de maniera de percepere şi valorizare a corpului. Dacă 

nevoia conservării integralităţii corporale postume nu s-a pus decât în cazul „anormalităţii” pentru 

modelul tradiţional-folcloric al morţii, actualmente ea devine o chestiune ce poate viza orice destin, în 

condiţiile în care medicina a consacrat utilizarea benefică a părţilor corpului unui individ declarat în 

moarte cerebrală. Adoptarea criteriului morţii cerebrale a permis una dintre cele mai noi modalităţi de 

„valorificare” a corpului considerat cadavru: recoltarea organelor în vederea transplantării, în scopul 

salvării şi prelungirii vieţii. Deşi profund umanitară în esenţa sa, tehnica a stârnit tulburări şi dispute, 

venite din zona factorului religios sau al unui domeniu situat la confluenţa ştiinţei cu morala: bioetica. 

Am pus în discuţie maniera în care această tehnică este prezentată şi percepută în spaţiul românesc, 

urmărind modalităţile de informare din mass-media, respectiv discuţiile asupra subiectului din mediile 

informaţionale. Deşi utilitatea şi valoarea umanitară a procedurii nu este infirmată, disputele raţionale 

şi emoţionale se coagulează în jurul modalităţii de exprimare a acordului faţă de aceasta. Preocuparea 
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forului legislativ pentru introducerea acordului prezumat, justificat de ideea unei facilitări a procedurii 

prin eliminarea acordului aparţinătorilor dar şi a necesităţii unui acord exprimat, reflectată doar de 

mass-media, a stârnit nenumărate dispute în rândul cititorilor. Problema majoră decelabilă din poziţiile 

exprimate este aceea a „colectivizării” corpului, a transformării cadavrului în res communitatis. Astfel, 

în ecuaţia dreptului de proprietate asupra corpului intervine statul, ceea ce trimite la perspectiva 

etatizării acestuia, fondată pe noţiunea de „serviciu public”. Dar chestiunea care nelinişteşte în cel mai 

mare grad este veridicitatea stabilirii decesului, o chestiune ce a suscitat nenumărate angoase şi în 

secolul al XIX-lea, când legislaţia transilvăneană vorbeşte despre cazurile de „moarte părută”. 

„Moartea aparentă” îşi conservă, sub o altă formă, potenţialul angoasant, devenit chiar mai redutabil în 

condiţiile în care, utilitatea corpului mort pare să prevaleze asupra importanţei persoanei. 

Argumente serioase împotriva respingerii practicii în sine (nu doar a tipului de acord) sunt 

avansate din perspectiva tradiţiei religioase, dar şi a celei folclorice, fiind susţinută ideea „demnităţii” 

corpului şi a respectului ce i se cuvine. De altfel, poziţia Bisericii ortodoxe faţă de prezumarea 

acordului este una de condamnare, invocând acelaşi argument al anulării principiului „dăruirii de sine 

şi a dragostei frăţeşti” pe care se fundamentează consimţământul explicit. Inclusiv dinspre psihologie 

transpar critici bazate pe ideea că un astfel de acord intră în conflict cu modelul creştin şi cu ideea de 

persoană, fiind afectat dreptul de proprietate identitară.  

Întreaga discuţie coagulată în jurul acestei problematici poate fi încadrată într-un context mai 

larg, cel al confruntării dintre o viziune tradiţională asupra morţii şi una care resimte nevoia unor 

reformulări. În capitolul V am discutat această chestiune a „reformulărilor” în legătură cu maniera în 

care este percepută actualmente, în mediul urban, ritualitatea funerară tradiţională. O primă imagine s-a 

conturat prin chestionarea unor subiecţi din mediile urbane cu privire la problema muririi şi a 

oportunităţii spitalizării decesului; în această privinţă se constată încă o privilegiere a rolului familiei în 

atitudinea faţă de situaţiile bolnavilor incurabili, care să dubleze factorul medical, în deciziile privitoare 

la comportamentul şi tratamentul acestora. Problema spitalizării decesului, considerată în mediile 

occidentale moderne ca fiind la originea atitudinii de negare a morţii (specifică celei de a doua jumătăţi 

a secolului al XX-lea), pentru spaţiul românesc prezintă particularităţi legate de carenţele sistemului 

medical, de slaba dezvoltare a medicinei paliative (a personalului specializat în îngrijirea muribunzilor 

şi a aşezămintelor cu o asemenea funcţionalitate), dar şi de dificultatea susţinerii financiare a unor 

forme de îngrijire instituţionalizată. În completarea chestiunilor privind instituţionalizarea muririi, am 

urmărit şi oportunitatea recurgerii la serviciile pompelor funebre pentru gestionarea funeraliilor. 

Concluzia conturată a indicat utilitatea acestor servicii, grefată pe considerentul unei tulburări 
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emoţionale mult prea bulversante a familiei, ce afectează îndeplinirea procedurilor birocratice şi de 

organizare a înmormântării. Criteriul „confortabilităţii” familiei, deşi dezirabil, este condiţionat de 

componenta costurilor acestor servicii, nefiind, în spaţiul românesc, o opţiune, ci o adaptare la 

posibilităţile financiare. 

În contextul discuţiei privind o  anumită specificitate urbană a atitudinilor în faţa morţii, analiza 

noastră asupra doliului ne-a arătat încă o valorizare puternică a practicilor tradiţionale, dar mai ales a 

simbolicii acestora. Spre deosebire de mediile occidentale unde s-a vorbit mult despre „indecenţa” 

doliului şi caracterul său „interzis” (în sensul afişării publice, care este percepută ca o formă de 

slăbiciune nepermisă, ce ar afecta eficienţa şi dinamismul celor din jur, trăsături esenţiale pentru o 

societate bazată pe principiul competiţei între indivizi), în spaţiul românesc doliul tradiţional rămâne o 

importantă formă de gestionare culturală a durerii, dar şi un mecanism bazat pe recunoaşterea socială a 

crizei, ce împiedică o alunecare spre patologic (prin refularea stărilor). Studiul problematicii doliului 

ne-a permis şi sesizarea unei anumite recunoaşteri a superiorităţii ruralului în gestionarea morţii, 

grefată pe maniera în care ţăranul îşi înţelege moartea înscrisă în „ordinea lucrurilor”, dar şi pe 

avantajul unei reţele de solidarităţi locale puternice, construite în timpul unei vieţi ce se derulează după 

alte ritmuri şi permite stabilirea unor legături mai profunde şi mai „autentice”.   

Toate aceste aspecte investigate ne-au condus spre o analiză a morţii aşa cum este reflectată în 

mass-media, dată fiind vocaţia „mortiferă” a acesteia, moartea furnizând suficiente motive pentru 

exploatarea senzaţionalului, ea însăşi, şi orice abordare care o vizează, ieşind din sfera „normalului”, 

îndeosebi pentru orăşeanul care se confruntă târziu şi destul de rar cu realitatea ei. Atenţia noastră a fost 

canalizată în mod special asupra materialelor ce discutau aspecte legate de noile norme ale Uniunii 

Europene privind înmormântările; dar nu au lipsit şi unele „reportaje” privind ritualitatea funerară în 

actualitate şi în mediile urbane, care, dincolo, de subiectivitatea autorului, ne-au permis sesizarea unei 

veritabile dezbateri ce antrenează tradiţionaliştii vs anti-tradiţionaliştii (reformiştii le-am spune noi) în 

infinite dispute privind necesitatea conservării/schimbării ritualităţii funerare. Problema este discutată 

şi în contextul reglementărilor impuse de Uniunea Europeană privind înmormântările, care trebuie să se 

reflecte în legislaţia românească. În legătură cu această chestiune am urmărit modul în care mass-media 

a informat şi discutat viitoarele consecinţe la nivelul societăţii româneşti; fiind invocate în primul rând 

aspecte legate de creşterea costurilor, nu neapărat de afectarea unor tradiţii, am urmărit şi noi modul în 

care se inserează în societatea românească această dimensiune comercială a morţii, îndeosebi în ceea ce 

priveşte serviciile pompelor funebre. Opiniile formulate la materialele din mass-media se poziţionează, 

şi în acest caz, fie critic faţă de o intervenţie resimţită ca agresiune asupra elementelor identitare, fie în 
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sensul aprecierii tendinţei de aliniere la modul în care „lumea bună” îşi tratează defuncţii. Undeva la 

mijloc între cele două poziţii extreme se situează cei care consideră că ar fi necesar un compromis între 

noile reglementări şi tradiţii, în sensul evitării preluării ad literam a unor elemente impuse din afară şi 

străine de specificul românesc. Am analizat impactul măsurilor asupra costurilor unei înmormântări, 

urmărind formele specifice pe care acest aspect le-a dezvoltat în societatea românească, în speţă cel al 

sistemului de creditare (moartea în rate), ca răspunsuri la situaţia economică precară a populaţiei.  

Cea de a doua parte a demersului nostru (capitolele VI-VIII) a fost consacrată unei ample 

analize a construcţiilor imagologiei lumii de dincolo, procedând la valorificarea multiplelor surse ce au 

configurat acest imaginar. Pentru încadrarea teoretică a problemei ne-am referit la maniera predilectă 

prin care acest imaginar postum s-a coagulat în diferite tradiţii culturale, respectiv la ceea ce 

I.P.Culianu numea „călătoriile în lumea de dincolo”. În ceea ce priveşte imagologia postumă creştină 

ne-am raportat atât la tradiţia patristică şi eforturile Părinţilor Bisericii în structurarea unui imaginar cu 

o importantă condiţionare religioasă şi morală, cât şi la o literatură omiletică, ce cunoaşte o dezvoltare 

spectaculoasă îndeosebi din secolul al XVIII-lea. Cultivând un optimism escatologic bazat pe primatul 

episodului Învierii în raport cu cel al Judecăţii de Apoi, retorica funebră a marşat, o bună perioadă de 

timp, pe ideea salvării garantate prin Botez. Sigur că treptat se va insera imperativul responsabilizării 

individuale, iar principalul model consacrat de biserică va fi cel al binomului moartea 

credinciosului/moartea păcătosului.  Procesul individualizării morţii va pune în termenii unui raport de 

strictă interdependenţă conduita personală din timpul vieţii şi „calitatea” destinului postum al 

sufletului. Sursele iconografice arată ca acest proces se traduce, la nivelul reprezentărilor artistice, prin 

glisarea centrului de interes dinspre episodul biblic al Învierii, cu o evidentă dominantă colectivă, spre 

imaginea judecăţii prezidate de Dumnezeu. 

Pentru spaţiul transilvănean, manualele de dogmatică, elaborate în mediul greco-catolic se 

preocupă mai consistent de imagologia postexistenţei, axându-se pe argumentarea necesităţii 

„existenţei” purgatoriului, susţinută inclusiv de o logică a experienţei cotidiene, care arată diferenţieri 

între categoriile de păcătoşi, ce reclamă „tratamente” diferite. Ca loc/stare intermediară, purgatoriul 

oferă o explicaţie legitimă şi faţă de utilitatea pomenilor, actelor caritabile cu valoare intercesivă, ce 

funcţionează atât pentru destinar (pentru salvarea lui) cât şi pentru cel care le face (acumularea de fapte 

bune).         

Predicaţia funebră a secolului al XIX-lea prezintă câteva modificări sensibile în mesajul 

cultivat, bazate pe accentuarea relaţiilor emoţional-afective, ce leagă defunctul de familie şi 

comunitate. La nivel general, se constată o reorientare a mesajului predicaţiei funebre, moartea 
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devenind un pretext favorabil învăţăturilor pentru viaţă, iar lumea de dincolo un mijloc de susţinere 

psiho-afectivă a supravieţuitorilor.  

Trecând pe un alt palier ce conturează elementele imaginarului lumii de dincolo, am considerat 

oportună analiza unei alte categorii de surse, acceptate ca un produs al literaturii ecleziastice, întrucât 

traduc într-un limbaj accesibil idei fundamentale ale discursului religios: apocrifele apocaliptice. 

Analiza acestor texte a fost motivată de colportarea şi circulaţia intensă de care s-au bucurat în mediile 

rurale româneşti, dar şi de faptul că, prin maniera de redactare, demonstrează un vizibil efort de 

sistematizare a spaţiilor infernale în funcţie de pedepsele corespunzătoare diferitelor categorii de 

păcate. Influenţa lor se va resimţi inclusiv la nivelul reprezentărilor iconografice, cea mai spectaculoasă 

temă care a beneficiat de multiple redactări, fiind cea a „muncilor iadului”, prezentă cu deosebire în 

bisericile de lemn.    

Dacă viziunea creştină a  postexistenţei abordează chestiunile existenţial-religioase ale morţii, 

imagologia laică tratează dimensiunea material-culturală şi este decelabilă din sursele unui discurs 

tradiţional-folcloric. Concluzia generală care se desprinde în urma analizei producţiilor folclorice prin 

care se dezvoltă instantaneele imaginarului postum, dar şi a unor practici rituale prezente în structura 

funeraliilor, este aceea că lumea de dincolo, în varianta sa populară, diferă faţă de ceea ce se 

vehiculează prin instrumentele discursului religios. „Ceie lume” este structurată fundamental prin 

raportarea la lumea aceasta, bazându-se, în principal, pe paradigma recompunerii relaţiilor maritale şi 

de rudenie în postexistenţă (credinţe asociate unui cult al strămoşilor). Între cele două lumi se instituie 

o anumită omologie socială, bazată pe continuitatea nucleelor de rudenie (puternic afirmată de 

organizarea cimitirelor în funcţie de criteriul înrudirilor, în special cel al relaţiilor de cuplu, dar şi de 

practica înveşmântării defunctului în hainele nupţialităţii). Continuitatea între cele două spaţii, 

similarităţile de organizare, sunt sustenabile şi din perspectiva componentelor inventarului funerar; 

dincolo de elementele necesare călătoriei spre lumea de dincolo (botă, bani), apar obiecte a căror 

investire simbolică trimite la ideea reluării unor ocupaţii din timpul vieţii, şi chiar a unor vicii (apar fie 

instrumente de lucru precum coasa la bărbaţi sau acul la femei, cartea de rugăciuni, dar şi pachetul de 

ţigări sau sticla de băutură). 

Dar nu doar practicile rituale sunt de natură să dezvăluie anumite conţinuturi ale imaginarului 

postum; poetica funebră furnizează importante elemente ce susţin construcţia unei „lumi de dincolo” 

similară ca organizare socială, dar cu atribute bazate pe o inversiune simbolică celor specifice lumii 

viilor. În analiza noastră am procedat la o inventariere sintetică a producţiilor folclorice ce descriu 

parcursul către noua rezidenţă, conţinând importante recomandări cu valoare de ghidare a sufletului, 
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dar şi mesaje transmise umanităţii de dincolo. Cea mai importantă trăsătură ce particularizează 

construcţia folclorică a postexistenţei, prin aceste tipuri de surse vizează faptul că ea nu se defineşte 

prin centrismul cultural specific viului, întrucât „dincolo” defunctul nu intervine asupra „naturii” şi nu 

„consumă” produsele activităţii sale. Faţă de imagologia creştină universalistă, imaginarul postum 

folcloric prezintă o structurare diferită, datorită modului în care este construit: integrarea în lumea 

strămoşilor se bazează pe îndeplinirea ritualurilor şi nu pe condiţionări morale. 

Pentru a putea sesiza modul în care diferitele discursuri asupra postexistenţei (prin sursele lor) 

se relaţionează şi inter-condiţionează, ne-am raportat, în analiza noastră, la una dintre formele 

sincretice prin care se developează imagologia funebră, bazată pe rolul determinant al unei viziuni 

justiţiare. Recuperabilă din componentele retoricii religioase asupra morţii, din textele menite să 

accesibilizeze învăţăturile bisericii, dar şi din praxisul ritual, credinţa în vămile văzduhului pare să aibă 

cea mai largă acoperire la nivelul surselor. Această credinţă a pătruns în textele liturgice devenind 

expresia clară a valorizării păcatului în raport cu un destin postum individualizat, determinat de criterii 

morale. Sedimentarea acestei credinţe la nivelul convingerilor şi practicilor rituale pare să se fi produs 

sub influenţa uneia dintre cele mai colportate legende hagiografice („Viaţa şi minunile Sfântului 

Vasilie cel Nou”), popularitatea de care s-a bucurat fiind datorată, potrivit literaturii de specialitate, 

tocmai părţii finale, ce prezintă traseul justiţiar cu un important rol în prima etapă a selecţiei 

escatologice. Imensa influenţă exercitată de această credinţă asupra modelului tradiţional folcloric 

(probabil prin gradul de accesibilitate a ideii de prim act justiţiar, dar şi a cauzei ce face imposibilă 

depăşirea lor şi dobândirea unei postexistenţe fericite - păcatul personal, nu neapărat un verdict) se 

regăseşte şi actualmente, mulţi dintre interlocutorii noştri vorbind despre puntea raiului, despre 

strategii personale de depăşire a acestui ultim mare obstacol, dar şi despre faptul că „îi bai mare acolo 

la judecată”. 

Demersul nostru ar fi fost incomplet fără o analiză a instantaneelor imagologice pe care se 

fundamentează semantica instituţiei pomenii; indiferent de forma lor, actele de danie se bazează pe 

ideea că orice pomană făcută pe lumea aceasta pentru mort este proiectată în cealaltă lume şi răspunde 

nevoilor defunctului. În contextul etapelor pe care le presupune, instituţia pomenii incumbă o 

funcţionalitate plurivalentă: marchează separarea individului de comunitate, pregăteşte sufletul să 

încheie cu bine dificila călătorie, asigură integrarea deplină în lumea de dincolo şi trecerea în categoria 

strămoşilor. Prestigiul instituţiei pomenii este confirmat de extraordinara sa longevitate, spaţiul 

românesc valorizând şi actualmente, chiar şi în mediile urbane, actul donării benevole (este 

incontestabil rolul bisericii în acest sens). Comensualitatea, cea mai apreciată formă a pomenii, 
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mediază religia şi ordinea socială (permite îndeplinirea obligaţiilor faţă de morţi), dar constituie şi o 

formă de recompensă simbolică pentru solidaritatea comunităţii. Formele opulente pe care aceasta le 

înregistra uneori, au făcut obiectul numeroaselor critici venite dinspre factorul religios, mai ales în 

condiţiile în care costurile mari împiedicau onorarea obligaţiilor financiare pentru slujbele oficiate de 

preoţi. 

Întrucât în demersul nostru am analizat sursele ce concură la configurarea unui imaginar de 

inspiraţie religioasă, am urmărit şi maniera în care acest imaginar (cu o structură bipartită sau tripartită 

în funcţie de confesiune) a fost asimilat la nivelul simţului comun.  Procedând la o inventariere a 

credinţelor despre rai şi iad (respectiv purgatoriu), ca principale zone ale topografiei lumii de dincolo 

de inspiraţie religioasă, ne-am raportat atât la informaţiile existente în lucrările ultimelor două secole, 

cât şi la cele pe care le-am surprins în cercetarea noastră de teren. Sub influenţa apocrifelor 

apocaliptice, credinţele simţului comun propun imaginea iadului ca un loc al non-relaţiilor, non-

comunicării, cei aflaţi acolo fiind într-o izolare totală, ce exclude interacţiunea chiar între cei damnaţi. 

Din această perspectivă, actele intercesive par pe deplin justificate, fiind de natură să amelioreze 

situaţia nefericiţilor  rezidenţi. Pentru a putea contura o imagine mai completă a reprezentărilor 

populare privitoare la rai şi iad, ne-am raportat şi la un tip de surse specifice spaţiului transilvănean, 

situate la confluenţa discursului religios asupra morţii cu cel folcloric. Ne referim la verşuri sau 

„cântări la mort”, creaţii cu o structură relativ standardizată, ce aparţin cantorilor din mediile săteşti. 

Creaţiile recuperate de noi în cercetarea de teren prezintă anumite particularităţi în raport cu cele care 

au circulat în manuscris, fiind relativ mai „folclorizate”, chiar dacă la nivelul registrului tematic reiau 

ideile dezvoltate prin discursul religios.Creaţiile recuperate de noi nu avansează elemente detaliate ale 

unui imaginar postum, fiind axate exclusiv asupra istoriei personale a defunctului, respectiv asupra 

secvenţelor privind solicitarea iertării (nominalizarea fiecărui membru al familiei dar şi includerea 

comunităţii în ansamblul ei le fac deosebit de apreciate şi le conferă un potenţial sensibilizant major).  

Pentru a nu propune o analiză ancorată exclusiv în trecut am considerat oportun să prezentăm 

câteva din construcţiile actuale ale imaginarului postum de inspiraţie religioasă, surprinse în cercetările 

noastre de teren. Confirmând teza tradiţionalismului rural, poziţiile interlocutorilor noştri conservă 

imaginea moral-religioasă a spaţiilor postume, percepţia păcatului şi a imperativului ispăşirii acestuia 

fiind încă determinante. Provenind din foste medii greco-catolice, chiar dacă actualmente s-au declarat 

ortodocşi, interlocutorii noştri vorbesc despre existenţa purgatoriului, ca spaţiu intermediar de ispăşire 

şi loc al marilor intercesiuni, instrumentalizate prin protecţia Maicii Domnului, dar şi prin acţiunile 

susţinute ale bisericii şi familiei. Acest mixaj între diferitele construcţii religioase arată că, pentru 
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simţul comun, diferenţele confesionale nu sunt incongruente, iar ideea unui loc intermediar cu o durată 

determinată pare să beneficieze de o anumită apreciere, făcând mai suportabilă perspectiva rezidenţei 

postume. Interesant este faptul că. atunci când se face referire directă la persoana interlocutorului, 

transpare o anumită speranţă într-o „îngăduinţă” divină, grefată pe recunoaşterea unei „vinovăţii” 

comune, profund umană şi, ca atare, nesancţionabilă prin damnare. Poziţiile exprimate reiau ideea 

raportului de corespondenţă directă între profilul comportamental şi calitatea rezidenţei postume, 

insistând asupra tratamentului diferenţiat în funcţie de gravitatea păcatului.          

    Una din întrebările la care am încercat să găsim răspunsul, în capitolul al VII-lea, a fost aceea 

privitoare la şansele actuale ale lumii de dincolo, la utilitatea şi necesitatea credinţei în postexistenţă, 

precum şi la maniera în care indivizii din mediul urban se mai raportează la această credinţă. Ni s-a 

părut extrem de util să încercăm o prelungire a demersului nostru şi în urban, tocmai pentru a putea 

surprinde eventualele schimbări de atitudine, de percepţie şi reprezentare faţă de o problemă ce pare 

extrem de inactuală într-o lume în care acumularea materială, consumul şi, mai ales, aspiraţia tinereţii 

veşnice par să fie principalele deziderate. Folosind metoda chestionării, am procedat la o analiză 

calitativă a reprezentărilor de imagologie funerară, subiecţii investigaţiei provenind din medii urbane. 

Prima chestiune care s-a impus analizei noastre, dincolo de afirmarea majoritară a credinţei într-o 

„lume de dincolo”, a fost cea privitoare la existenţa unei anumite motivaţii ce susţine şi întemeiază 

această credinţă. Pe baza răspunsurilor, o concluzie preliminară vizează aceeaşi chestiune pe care am 

analizat-o şi în comportamentele (tratamentele) faţă de corpul mort: teama, frica de moarte. 

Dezbaterile din mediile informaţionale analizate de noi, au arătat că o primă formă de 

„îmblânzire” a fricii de moarte, este tabuizarea ei, în sensul de a refuza conştientizarea acestui 

sentiment. Chiar şi în situaţiile în care asemenea conştientizări sunt provocate, este, spun unii, suficient 

să crezi doar că există şi „dincolo” ceva, fără însă să-ţi pui neapărat problema cum va fi acel dincolo, 

fiind o chestiune mult prea complicată. Nu lipsesc însă şi poziţionări de mijloc, care consideră că frica 

de moarte nu poate fi controlată decât prin acceptarea firescului morţii, iar căutările, meditaţia asupra 

chestiunilor legate de moarte sunt etape ale acestui proces de „înglobare” a morţii în viaţă. În ceea ce 

priveşte traducerea acestei frici (cauza), opinia majoritară îndică perspectiva dramatică a separării de 

cei dragi, fenomen semnalat de o serie de cercetări aplicate, din mediile occidentale. 

În ceea ce priveşte conţinuturile asociate postexistenţei, răspunsurile chestionarului aplicat de 

noi sunt fie tributare perspectivei religioase, cu diferite nuanţări, fie avansează ideea unei lumi 

imateriale, în deplină armonie cu divinitatea şi opusă acestei lumi, sub aspectul necesităţilor. În egală 

măsură, apare ca o lume fără constrângeri, a „libertăţii absolute”, necondiţionată temporal, o „întâlnire 
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a fiinţei cu infinitul”. În contextul investigării imagologiei destinului postum, am urmărit şi maniera în 

care respondenţii îşi reprezintă modalităţile de accedere la „lumea de dincolo”, iar definirea morţii ca 

trecere spre altceva s-a dovedit implicită, confirmând, prin ponderea răspunsurilor ce creditează această 

accepţiune, adeziunea la perspectiva morţii ca separare a sufletului de trup, în detrimentul celei privind 

extincţia totală a fiinţei prin moarte. Unii dintre respondenţi au procedat chiar la distincţia între moartea 

biologică, înţeleasă ca „degradare continuă a materiei”, respectiv dimensiunea spirituală a morţii, 

percepută ca „o trecere în altă existenţă”. Există şi opinii ce  creditează spiritismul sau experienţele 

parapsihologice ca modalităţi de cunoaştere a ceea ce este situat „dincolo”; nu lipsesc trimiterile la 

experienţele de tip NDE, asociate evenimentelor de moarte clinică, unii subiecţi exprimând însă rezerve 

serioase în privinţa veridicităţii acestui gen de  experienţe. 

În scopul unei analize mai complexe am procedat la aplicarea unei scale de măsurare a 

atitudinilor în faţa morţii, preluată din cercetările de psihologie din mediile occidentale 

(Multidimensional Death Attitudes Scale). Structurată pe cinci factori (Acceptarea, Teama, Moartea ca 

trecere, Evitarea, Moartea eliberatoare) scala utilizată ne-a permis investigarea modului de percepere 

şi reprezentare a „propriei” morţi, cele 23 de afirmaţii măsurate fiind formulate la persoana I. Situaţia 

cea mai interesantă, constatată prin acest demers investigativ, este gradul mare de deconcertare al 

subiecţilor în privinţa unei „lumi de dincolo” calitativ superioare celei de aici; situaţia este similară şi în 

cazul exprimării convingerilor privind accederea la postexistenţa paradisiacă. Această deconcertare este 

constatabilă şi în cazul altor măsurători, în special al celor efectuate de diferite institute de sondare 

asupra nivelului credinţelor religioase şi escatologice. Perspectiva morţii ca trecere înregistrează, în 

cercetarea noastră, o distribuţie mai echilibrată, procentul nehotărâţilor fiind mai scăzut (ceva mai puţin 

de jumătate dintre respondenţi); şi această poziţionare arată, mai degrabă, o anumită reţinere în 

exprimarea unei opţiuni, decât respingerea sau acceptarea fermă a perspectivei puse în discuţie. 

În capitolul al VIII-lea am procedat la o extrem de sintetică analiză a fenomenelor de tip NDE 

(near death experience), încercând să înţelegem în ce măsură ele pot fi „acceptate” ca forme actuale de 

sondare a postexistenţei. Analiza noastră s-a bazat, în principal, pe numeroasele dezbateri coagulate în 

jurul acestor fenomene în literatura occidentală, veridicitatea şi validarea lor ştiinţifică fiind chestiuni 

încă deschise şi motive de dispută între diferite domenii (medicină, psihologie transpersonală, religie, 

etc). Puţinele abordări ale genului din spaţiul românesc precum şi caracterul lor nesistematic (mass 

media fiind mai interesată de subiect) ne-au obligat să ne restrângem la, de altfel, extrem de fertila 

literatură occidentală.  
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 Un alt segment important pus în discuţie de noi, dincolo de scurta incursiune teoretică privind 

experienţele la limita morţii (near death experience) ca forme „democratice” ale modernităţii de 

sondare al spaţiilor postexistenţei (sensul de construcţii imagologice este cel pe care l-am analizat şi nu 

cel de argumente în sprijinul destinului postum), a fost cel destinat formelor de comunicare cu morţii. 

În acest context, am procedat la o analiză a viselor cu morţii, înregistrate de noi în cercetarea de teren. 

Am considerat oportună investigarea apariţiilor morţilor sub auspiciile oniricului, datorită 

universalităţii lor ca fenomene, dar şi importanţei acordate în literatura occidentală fenomenelor de tip 

after death communication, în demersurile de asistare şi consiliere psihologică a îndoliaţilor. Motivaţia 

noastră în analiza producţiilor onirice se leagă de calitatea care le este conferită, respectiv cea de 

comunicare cu morţii, ce atestă legătura indestructibilă dintre cele două lumi. Mai mult, pentru viziunea 

tradiţional-folclorică asupra morţii „a visa mortul” pare să fie un argument ce susţine credinţa în 

postexistenţă şi motivează practici ce atestă dependenţa destinelor defuncţilor de comportamentul celor 

vii. De la visul domestic, motivat de interesul defuncţilor faţă de destinul celor vii (ilustrat prin formula 

„o vinit să vadă ce facem”), palierul apariţiilor acoperă semnificativ acele vise în care „morţii vin şi 

cer” sau au o simbolică asociată difertelor nevoi ale defunctului, acestea fiind obligatoriu urmate de 

pomeni. Şi în acest segment al apariţiilor onirice (îndeosebi a celor cu caracter revendicativ) excesele 

sunt repudiate prin practici menite să liniştească apetitul „morţilor nesăţioşi”. Am reuşit să surprindem 

în analiza noastră şi caracterul premonitoriu al viselor cu morţii, predictibilitatea fiind una din nevoile 

constant manifestate în raport cu realitatea morţii, cu deosebire la nivelul simţului comun. Una dintre 

cele mai interesante categorii s-a dovedit a fi segmentul apariţiilor ce descriu o formă de „coabitare” în 

cazul văduvilor; în acest context, visele dobândesc reale valenţe de susţinere psihologică a partenerului 

rămas în viaţă, interlocutorii noştri mărturisind efectul lor benefic, în special în momentele de 

cumpănă, ce impuneau luarea unor decizii importante. În urma analizei acestor veritabile produse 

culturale am putut detecta, într-o tipologie relativă, trei categorii ce structurează visele cu morţii: visul 

intercesiv, visul prognostic şi visul domestic; dincolo de această încercare de tipologizare, importantă 

rămâne atât calitatea lor de forme de comunicare cu umanitatea de dincolo, cât şi valorizarea lor ca 

argumente psihologice ale postexistenţei. 
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