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CUVINTE-CHEIE: ceremonial funebru, rit, mit, separaţie, trecere, agregare, priveghi, 

doliu, bocet, procesiune religioasă, înhumare, praznice mortuare, strigoi, destrigoizare, 

postexistenţă, strămoş. 

 

REZUMAT 

 

Percepţia umană obişnuită atribuie morţii o reprezentare negativă, identificând-o cu 

sfârşitul existenţei ori cu alunecarea tragică în neant. Societatea secularizantă a mileniului III 

nu îşi poate depăşi angoasele faţă de acest subiect, deoarece a pierdut contactul cu „lumea de 

Dincolo” şi absolutizează valorile „lumii de Aici”, într-o încercare disperată de a se uita pe 

sine şi principiile care îi sunt temelie. Omul aparţinând secolului nostru este un naufragiat 

fragil pe tărâmul propriei neputinţe de a cunoaşte. 

În acest context, abordarea temei morţii într-o lucrare de doctorat este dificilă şi, 

aparent nefirească, având în vedere că majoritatea indivizilor resimt, mult mai proeminent, 

tentaţia expunerii aspectelor „luminoase” ale existenţei, naşterea şi căsătoria. Contrar 

prejudecăţilor, moartea, departe de a fi un punct terminus, ni se dezvăluie drept Marea 

Trecere în Lumină, eveniment esenţial în „călătoria” pământeană a omului. Moartea este 

percepută ca un prag, ca o răscruce la care fiinţa umană îşi leapădă partea trecătoare, 

pregătindu-se, astfel, pentru Adevărata Viaţă. 

Intenţia cercetării efectuate nu a fost de a descoperi sau de a reactualiza substratul de 

credinţe şi reprezentări mitice legate de trecere, ci de a nuanţa funcţionalitatea acestor acte de 

ritual şi de ceremonial, care nu sunt altceva decât parte a unui complex sistem al vieţii 

spirituale specifice omului tradiţional. 

Obiectul investigaţiei noastre îl constituie radiografierea riturilor funebre 

circumscrise podgoriei arădene. Încercarea de a reconstitui practici cultice disparate şi 

fragmentare, de a compatibiliza credinţe, uneori eterogene, şi de a construi o imagine unitară a 

obiceiurilor de înmormântare vizează cu precădere reliefarea structurii de adâncime a 

acestora, care, ulterior, ar putea conduce la revelarea unor noi dimensiuni spirituale ale 

comunităţilor tradiţionale arădene. 

Poporul român, în general, valorifică superior moartea, fiind convins că ea nu este 

decât un moment de trecere într-o altă viaţă. La fel cred şi locuitorii Podgoriei Aradului, 

atunci când pregătesc trupul şi sufletul pentru „Marea Călătorie” prin „vămile văzduhului”, 
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punându-i mortului merindea necesară şi organizând pomeni, parastase, spre odihna celui 

plecat. 

Lucrarea demonstrează conservarea unor credinţe şi a unor practici străvechi, 

(re)descoperite de noi în perimetrul podgoriei arădene. Părţile cele mai însemnate ale 

sistemului de credinţe funerare româneşti fac referire la „nemurirea sufletului”, în virtutea 

căreia rugăciunile şi pomenile pot schimba soarta omului; respectul acordat mortului prin 

doliu; afirmarea calităţii de creştin prin crucea aşezată la mormânt etc. Ele se regăsesc şi în 

Podgoria Aradului, cu note originale, cu schimbări mai mult sau mai puţin importante, dar 

care comunică unitatea sufletului nostru naţional. 

Manifestările rituale, ce însoţesc, în genere,  principalele evenimente din viaţa omului: 

naşterea, nunta, înmormântarea, au fost fixate în literatura de specialitate prin sintagma 

riturilor de trecere. Orice translaţie de la o veche formã de viaţã la un nou statut uman 

implicã trei etape esenţiale: despărţirea de vechea stare, trecerea propriu-zisã şi integrarea în 

noua formã de existenţã. Individul din faza traversării – fiind izolat în raport cu restul 

colectivitãţii – îşi pierde pentru un timp echilibrul de care dispunea în cunoscuta stare de 

viaţã, iar comunitatea tradiţional-folcloricã îşi asumã sarcina ca, prin cele mai variate acte 

ceremonial-rituale, sã-i ajute separarea de vechea şi agregarea în noua existenţã. 

 Dintre cele trei evenimente mai importante din viaţa omului, spectacolul funebru este 

cel mai conservativ obicei şi cel care a dat dimensiune investigaţiei întreprinse în prezenta 

lucrare de cercetare. În mediul tradiţional-folcloric arădean, toate ceremonialurile se 

desfãşoară dupã norme comportamentale precis stabilite, îşi au conţinutul, structura şi forma 

bine organizate de tradiţia respectatã şi transmisã cu stricteţe de la o generaţie la alta. Toate 

riturile, gesturile, obiceiurile, precum şi creaţiile populare, cu valoare de rit verbal, din 

recuzita operaţională a Marii Treceri, îşi dovedesc adevărata semnificaţie, în măsura în care se 

raportează la o realitate transcendentă. În acest context, ele îşi manifestă eficient funcţiile lor 

polivalente, în primă instanţă, prin aceea că asigură perfecta despãrţire şi trecere a defunctului 

pe celãlalt tãrâm, precum şi prin faptul că reface echilibrul social şi moral al familiei, al 

neamului şi al colectivitãţii. 

Interesul nostru s-a focalizat, în primul capitol al lucrării, asupra mecanismelor 

comunicării rituale, fapt ce a dirijat întregul demers spre investigarea predispoziţiilor umane 

de a comunica şi a “se comunica”, sub imperiul culturii tradiţionale. De fapt, într-o atare 

accepţie, riturile de trecere se constituie ca forme de comunicare rituală, principalul resort al 

acestora constituindu-l (re)actualizarea permanentă a unui mit. Acest tip de comunicare rituală 
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presupune joncţionarea a două planuri, verticalul, modelul transcendental, cu orizontalul, 

modelul social, cu implicarea unui transfer simbolic între acestea. 

În demersul întreprins, am apelat la dihotomia avansată de autoarea Delia Suiogan, 

potrivit căreia comunicarea directă trimite la relaţionarea interpersonală, în timp ce 

comunicare indirectă implică o formă complexă de comunicare ce se realizează între individ 

şi Univers. Tocmai în virtutea acesteia din urmă, comunitatea tradiţională, implicit localităţile 

vizate prin prezenta cercetare, a urmărit conservarea legăturii individului cu Cosmosul, prin 

medierea realizată de performarea riturilor. Interceptarea mesajelor de Dincolo de realitatea 

profană, zugrăvită de Mircea Eliade ca fiind contaminată de intruzinile sacralităţii, îi este 

permisă acestuia graţie limbajului ritual care-i oferă potenţialitatea accederii spre 

transcendent. Astfel, se verifică şi teoria formulată de Aurel Codoban, care arăta că simbolul 

religios dă continuitate hierofaniilor, solidarizând omul cu sacrul, în planul vieţii cotidiene. 

Raţionamentul nostru nu ar fi fost complet, dacă nu am fi emis şi postulatul evoluţiei 

simbolismului, aşa încât, am semnalat, în permanenţă, pe parcursul lucrării, efectele 

secularizante pe care le-a avut asupra individului şi a comunităţii de tip tradiţional 

mentalitatea modernă sau, în terminologia avansată anterior, eroziunea contemporană a 

simbolului. Cu alte cuvinte – aşa cum am demonstrat în contextul capitolului privitor la 

Manifestările rituale – acte ordonatoare ale existenţei - asistăm la o redimensionare a 

limbajului simbolic, sub presiunea fenomenului cultural. 

Prin prisma acestor consideraţii, am trecut apoi la (re)definirea noţiunilor de mit şi rit, 

ca forme ale culturii comunităţii arhaice sau moderne. Am insistat asupra faptului că mitul se 

focalizează cu precădere asupra mentalului, în timp ce ritul se centrează pe examenul practic. 

În continuare, am încercat să facem dovada că manifestările culturale exercită asupra 

individului o dublă influenţă: externă, pe de o parte, căci ele pretind adoptarea anumitor reguli 

sau legi nescrise, şi internă, pe de altă parte, întrucât admit şi libertatea inovării, parţial 

constrânsă de respectarea normelor comportamentale moştenite. 

Tot aici, am investigat latura teatrală/ festivă a manifestărilor rituale, care, în cazul 

riturilor funebre, favorizează comunicarea directă între actanţi şi lumea strămoşilor. Trebuie 

să precizăm că, şi în acest context, schema de rol, ca element al patternului cultural, este o 

rezultantă de generaţii. Am evidenţiat, în continuarea discursului, simbolistica măştii, ca 

instrument  de comunicare cu Primordiile, şi a pragului, element indispensabil riturilor de 

trecere, presupunând o treaptă superioară de cunoaştere. 

Studiul obiceiurilor, în lucrarea de faţă, a evidenţiat permanenţa unor caracteristici ale 

obiceiului, fie că a fost investigat comparativ cu datina sau cu ideea de obişnuinţă, aşa încât, 
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la modul sintetic, acesta poate fi catalogat drept un fenomen de deprindere colectivă, o regulă 

tradiţională de comportare şi organizare tradiţională de acte, un act social care dă viaţă şi 

actualizează datinile.    

 Studiul nostru s-a concentrat, apoi, asupra ceremonialului funerar, acesta presupunând 

o serie de manifestări rituale înfăptuite în cadrul comunităţii de tip tradiţional, începând cu 

agonia suferindului şi terminând cu „dezlegarea sufletului”, care se produce la patruzeci de 

zile postfunerare. Trebuie subliniat faptul că, de la acest punct înainte, premisa cercetării, a 

constituit-o ideea potrivit căreia ceremonialul înmormântării, în comunităţile tradiţionale din 

podgoria arădeană, ar reclama respectarea unor principii severe, ce includ performarea cu 

rigurozitate a celor trei categorii esenţiale de rituri: de separaţie, de trecere şi de agregare. 

Manifestările rituale subsumate categoriilor enunţate anterior - de forma unor obiceiuri 

coerent articulate, desprinse din chiar structura ritualului funebru - au reprezentat, efectiv, 

obiectul analizei tripartite întreprinse în continuarea lucrării, conferindu-i schema 

compoziţională.  

În preambulul capitolului destinat Riturilor de separaţie, configurând secvenţa 

temporală încadrată între momentul agoniei, dominat de predicţiile funeste, şi momentul 

plecării pe ultimul drum, am insistat asupra obligativităţii performării anumitor practici şi 

gesturi rituale, de către familie şi comunitatea sătească, şi aceasta întrucât defunctul se află în 

ipostaza incertă/ specială a „mortului-viu”, situându-se la confluenţa celor două lumi, cea de 

Aici şi cea de Dincolo. 

Capitolul Riturile de separaţie incluzionează gama semnelor prevestitoare de moarte, 

a practicilor de înlesnire a decesului, a semnelor de doliu şi priveghiul – ca moment de 

solidaritate comunitară. În prima parte a capitolului, am intenţionat expunerea unor predicţii 

funeste, din perimetrul investigat, evidenţiind întrepătrunderea câtorva factori: domeniul de 

manifestare, natura, timpul, identitatea destinatarului şi a celui ce le-a decodat, respectiv 

atitudinea receptorului. În esenţă, subiecţii intervievaţi au făcut referire la prezenţa semnelor 

predictive ce marchează casa şi gospodăria, la survenirea decesului, la atmosfera apăsătoare 

resimţită de păsările sălbatice (cucuveaua, bufniţa, cucul, uneori, ciocănitoarea) şi de 

animalele domestice, respectiv la unele obiecte din casă care pot transmite acelaşi mesaj 

nefast, şi, pe lângă toate acestea, la comportamentul neobişnuit al celui aflat în agonie. 

Totodată, am operat radiografierea repertoriului oniric funerar predictiv, în măsura în care se 

subordonează tiparelor unei mentalităţi folclorice, transmise pe linia generaţiilor.  

Am inventariat, de asemenea, o serie de practici de factură magică, menite să decidă 

soarta suferindului: vindecarea sau uşurarea decesului. Dintre acestea vom aminti: spovedania 
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şi împărtăşania, iertăciunile, Sfântul Maslu, practica aşezării muribundului pe pământ, 

„dezlegarea nodurilor” ş.a. Podgorenii arădeni manifestă precauţie în efectuarea tuturor 

actelor rituale, cu funcţii apotropaice, consacrate prin tradiţie, pentru a întâmpina clipa în care 

survine moartea unei persoane, menţionând acum, cel puţin, importanţa aprinderii lumânării. 

După constatarea decesului, riturile performate vizează despărţirea sufletului de trup şi grija 

preventivă faţă de sufletul solitar, expus feluritelor primejdii: prin deschiderea ferestrelor şi a 

uşii, închiderea ochilor mortului, scalda rituală, îmbrăcarea şi încălţarea, în concordanţă cu 

noul statut, gesturi însoţite de o bogată simbolistică, relevată în acelaşi capitol. 

Un alt segment deosebit de important, în cercetarea de faţă, îl reprezintă priveghiul, 

care, pe meleagurile podgoriei arădene, este o datorie sacră, presupunând un complex de 

rituri, credinţe şi practici ceremoniale, destinate conservării normalităţii, atât în ceea ce 

priveşte casa îndoliată, devenită spaţiu impur, expus ameninţărilor de tot felul, în 

eventualitatea strigoizării defunctului, cât şi în privinţa asigurării integrării „călătorului” în 

lumea de Dincolo, în urma îndeplinirii tuturor premiselor solicitate de mentalul tradiţional, 

sub forma obiceiurilor cu funcţii de propiţiere (reconciliere) şi purificare. 

În podgoria arădeană, practica rituală a vegherii mortului de către familia îndoliată şi 

de membrii comunităţii de provenienţă este precedată de câteva acţiuni indispensabile - ce 

scutesc familia de eventualele comentarii ale participanţilor rău intenţionaţi, care sunt 

interesaţi, îndeosebi, să analizeze felul în care familia a găsit de cuviinţă să se despartă de cel 

răposat – şi anume: igienizarea locuinţei, gătirea acesteia cu tot ce are familia „mai mândru”, 

aşezarea sicriului cu trupul neînsufleţit în mijlocul camerei, „în soba gi ţânut”, împodobirea 

corespunzătoarea a sicriului, prezenţa tuturor obiectelor din recuzita pretinsă de evenimentul 

funebru. 

Sosirea participanţilor la priveghiul organizat în serile de dinaintea înhumării este 

marcată, în general, prin gestul apropierii de sicriu şi a rostirii tradiţionalului: „Dumnezeu să-l 

ierte şi să-l odihnească!”, la care asistenţa răspunde afectată: „Ierte-l Dumnezeu!” sau 

„Dumnezeu să-l odihnească!”. După integrarea lor în rândul „veghetorilor mortului”, aceştia 

se adaptează şi la tema discuţiilor propulsate de cei veniţi anterior, care se referă, în special, la 

existenţa răposatului şi la perisabilitatea umană, dar, gama tematică poate degenera şi în 

abordarea unor subiecte incompatibile momentului.  

Am vizat, în acest context, şi aspectul atitudinal pretins de actul privegherii şi, 

raportându-ne la el, am identificat  fenomenul de solidarizare a participanţilor cu familia 

îndoliată, care poate lua, uneori, forma manifestării prin bocete, acompaniate de o gestică 

insolită sau de răbufniri covârşitoare.   
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Revenind la derularea serilor de priveghi, trebuie menţionată şi retragerea unora dintre 

participanţi în curte, unde au posibilitatea nu numai să discute despre diverse aspecte ale vieţii 

cotidiene sau să spună glume, ci chiar să iniţieze anumite jocuri (jocul de cărţi şi table), 

menite a anihila starea de tristeţe profundă care s-a instalat în perimetrul casei îndoliate. 

În toate localităţile din zona de investigaţie, am remarcat faptul că, pe tot parcursul 

priveghiului, participanţii sunt serviţi de către apropiaţii familiei îndoliate cu băutură (suc, 

cafea, vin, ţuică) şi cu o gustare compusă din aperitive, sandvişuri, prăjituri, cozonaci, 

bomboane, care sunt nelipsite de pe mesele întinse în curte sau în încăperile special pregătite 

pentru acest scop. Cei prezenţi sunt conştienţi de finalitatea acestei practici, aşa încât, cu 

răspunsul aprobativ „Dumnezeu să-i primească!”, servesc câte ceva din cele oferite, „de 

sufletul mortului”. 

Schimbând perspectiva, am remarcat că “vegherea mortului” poate reprezenta un prilej 

de analiză psihologică a participanţilor şi, nu mai puţin, a familiei îndoliate, care este 

preocupată să mulţumească întreaga asistenţă, aşa încât, din nou, să nu se probeze discuţiile 

răuvoitoare care s-ar putea isca ulterior. Ne-am oprit şi asupra unui aspect deosebit de 

sensibil, contrastant celui amintit mai sus, întrucât priveghiul poate reprezenta şi un bun prilej 

de restaurare a unor relaţii. 

Semnificaţii adiacente referitoare la actul privegherii se pot desprinde, de asemenea, 

din mărturisirile furnizate de informatori şi pe care le-am introdus în comentariul destinat 

acestei problematici. 

Printre actele tradiţionale obligatorii, legate de ceremonialul funerar, se află şi 

„cântecele după mort” sau bocetele, care au fost culese – şi inventariate în anexă – din 

întregul perimetru. Repertoriul bocetelor, aici, presupune, pe lângă anumite reguli structurale 

şi stereoptipii tematice, o doză de improvizaţie, inspirată, în genere, de circumstanţele în care 

a survenit decesul ori de relaţia răposatului cu bocitoarea, respectiv cu comunitatea. Ca teme 

reflectate în textul bocetului, am reţinut, câteva elemente redundante în ansamblul ritualului 

funerar: nepăsarea mortului faţă de chemările repetate ale rudelor părăsite; casa-sicriu/ casa-

mormânt; îndemnul participării la conversaţia iniţiată de bocitoare şi refuzul răposatului; dorul 

nepotolit după cei decedaţi anterior; întâlnirea cu alţi morţi; boala fără leac; ireversibililatea 

drumului morţii.  

Aceste producţii folclorice reuşesc să concentreze şi cosmogonia laică a lumii de 

Dincolo, unde se presupune că există o ordonare ierarhică a relaţiilor, fapt ce le oferă 

defuncţilor posibilitatea de a se alătura familiilor de apartenenţă. Mai mult, bocetele descriu 

parcursul către noua rezidenţă, conţinând importante recomandări cu valoare de ghidare a 
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sufletului, dar şi mesaje transmise umanităţii de Dincolo. Sub aspectul recuzitei pretinse de 

actul jelirii, un accesoriu inerent îl reprezintă batista („cotuţul”), în care bocitoarea îşi adună 

cu grijă lacrimile, ce nu trebuie să atingă mortul, fapt ce ar putea să-i înece sau să-i ardă 

sufletul, dar care sunt necesare pentru plata vămilor văzduhului. 

Etapa translaţiei propriu-zise presupune izolarea defunctului de colectivitate, întrucât 

acesta intră într-un proces de transformare – parcurgând traseul „ultimului drum”, cu punţile/ 

podurile sale – colectivităţii revenindu-i dificila misiune de a veghea ca transformarea să-i 

asigure individului un destin favorabil în lumea de Dincolo. Aşa cum am remarcat în capitolul 

privitor la riturile de separaţie, Călătoria spre lumea de Dincolo reclamă dotarea drumeţului 

cu cele necesare: încălţăminte rezistentă, toiag („fuşti”), lumânare, apă, provizii alimentare, o 

„călăuză” animalieră ş.a. În acelaşi scop, tradiţia prevede o serie de acţiuni pregătitoare a 

momentelor rituale circumscrise zilei înmormântării: săparea gropii şi supravegherea ei, 

solicitarea adresată bisericii pentru utilizarea praporilor, răpiţelor, steharelor şi năsăliei, 

desemarea purtătorilor praporilor şi a diecilor de la răpiţe, precum şi a copiilor ce duc 

coroanele, invitarea fanfarei/ corului bisericii sau a lăutarilor, pregătirea pentru distribuire a 

colacilor, prosoapelor („şcergurile”) şi batistelor („cotuţăle”), prepararea mâncării în vederea 

pomenii postfunerare.  

Riturile performate acum vizează două tendinţe aparent paradoxale, pe de o parte, 

trimiterea defunctului pe celălalt tărâm şi distrugerea însemnelor morţii instalate la nivel 

familial, iar, pe de altă parte, menţinerea acestuia cât mai aproape de cei rămaşi, în calitate de 

„strămoş”.  

În acest sens, riturile focalizate pe „dotarea călătorului”, precum şi cele ce însoţesc 

practica înhumării sunt acompaniate de bocete şi cântece funebre, destinate ghidării mortului 

în periplul său postexistenţial, aşa încât am reprodus şi analizat câteva bocete performate la 

funeraliile unei mame şi a unui tată, a unor vecine, a soţului, exemplificarea fiind completată 

în anexă. 

Trebuie amintit şi faptul că participanţii la funeralii aduc un ultim omagiu mortului 

prin intermediul florilor/ coroanelor, însemne ale purităţii şi renovării. 

Procesiunea religioasă, în podgoria arădeană, se deschide cu scoaterea sicriului din 

casă, prilej cu care se manifestă o serie de gesturi rituale, ce marchează părăsirea mediului 

locuit de răposat şi, implicit, evitarea morbidului: răsturnarea obiectelor de mobilier, trântirea 

uşii, spargerea ulcelei ş.a.  În curte, are loc o slujbă religioasă, în cadrul căreia se rostesc 

„iertăciunile” de către preot, acesta reprezentând un moment deosebit de însemnat atât pentru 

răposat, cât şi pentru cei rămaşi; după aceasta, se recurge la  împărţirea colacilor, sau a 
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paosului sacralizat. Apoi, se formează cortegiul funerar, în frunte stând cei care poartă 

praporii şi copilul ce va duce crucea, şi-n ordine, îi urmează diecii, coroanele, preotul şi 

coriştii. Imediat după sicriu se aşază cei apropiaţi, iar în urma lor vin toţi cei ce doresc să 

însoţească defunctul „la groapă”.  

În lucrarea de faţă, am arătat că drumul parcurs de acasă până la cimitir reconstruieşte, 

în plan simbolic, călătoria iniţiatică a defunctului către lumea strămoşilor, iar respectarea 

riguroasă a practicilor legate de popasurile până la cimitir, corespunzătoare vămilor din 

drumul sufletului, este decisivă pentru soarta postumă a defunctului, concretizată prin 

dobândirea unei cunoaşteri de tip superior, destinată să-i permită asumarea statutului de 

strămoş. Credinţele legate de calea sufletului sunt evidenţiate, precum s-a putut observa mai 

sus, în sfera/ repertoriul bocetelor. 

Am considerat a fi relevantă radiografierea practicii înhumării în Podgoria Aradului, 

cu o extindere diacronică şi sincronică a perspectivei asupra secvenţei circumscrise înhumării 

propriu-zise, mai ales că aceasta ne-a inspirat, din nou, o abordare simbolică, dat fiind faptul 

că groapa echivalează, în acest plan, cu grota iniţiatică. În aceeaşi ordine de idei, „călătoria” 

postumă impune, la modul simbolic, atingerea stării supraumane, trecerea de la contingenţă la 

nemurire. Am evidenţiat cele mai sugestive simboluri, idei de factură mitologică, precum şi 

acţiuni rituale proprii ceremonialului funebru, toate acestea demonstrându-şi capacitatea de a 

revela mentalitatea comunităţii de care ne-am ocupat. 

Momentul efectiv al înhumării este, desigur, intervalul temporal cel mai tensionat, în 

care familia îndoliată şi cei prezenţi conştientizează, la modul acut, despărţirea definitivă, în 

planul existenţei actuale, de cel care a răposat. Dramatismul secvenţei este subliniat şi prin 

registrul interpretativ al cântărilor bisericeşti, al doinelor de jale sau al altor genuri muzicale 

performate la solicitarea familiei îndoliate. 

Tangenţial, am făcut referire, în subcapitolul destinat riturilor performate în condiţii 

speciale, la situaţia sinucigaşilor, pe care am privit-o sub două aspecte: unul legat de 

inexistenţa practicilor reparatorii, întrucât destinul lor, prin gestul extrem, a fost pecetluit în 

iad, de aceea, aceştia nu beneficiază nici de oficierea unei ceremonii religioase, nici de 

înhumare în perimetrul cimitirului, eventual, într-o zonă periferică a sa; iar al doilea vizează 

dispreţul pe care-l afişează comunitatea faţă de actele suicidare, catalogând o astfel de faptă 

drept deviantă ori marginală cultural. 

În cadrul studiului nostru referitor la performarea riturilor în condiţii aparte, am 

înregistrat  şi situaţia morţii tinerilor nenuntiţi, în cazul acesteia, restabilirea echilibrului, fiind 
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posibilă, în viziunea podgorenilor arădeni,  prin oficierea unei „cununii simbolice”, în 

decursul ceremoniei funerare, care ar împiedica intruziunea maleficului. 

Dincolo de scurta incursiune teoretică ce a prefaţat fiecare dintre capitolele destinate 

analizei riturilor funebre, ultimul capitol, Riturile de agregare, relevă prescripţiile tradiţionale 

solicitate de mentalul colectiv, cu privire la obligativitatea purtării doliului, concretizat într-un 

sistem de semne exterioare, însoţit de un tipar comportamental restrictiv, motivat, printre 

altele, de posibilitatea strigoizării defunctului. De asemenea, am făcut referire la rânduielile 

privitoare la ospeţele funebre din intervalul celor patruzeci de zile şi după, precum şi la 

momentele de cinstire a strămoşilor fixate în calendarul popular. 

Referindu-ne la problematica doliului, am semnalat distincţia dintre gesticulaţia 

exterioară şi trăirea individuală, dintre doliu ca instituţie şi doliu ca stare a persoanei afectate 

de pierderea unei fiinţe dragi. Am sesizat că membrii comunităţilor arădene cunosc 

îndatoririle ce le revin faţă de răposat, determinantă fiind, după părerea lor, relaţia de rudenie 

cu defunctul, în stabilirea intervalului de purtare a însemnelor doliului. Este de menţionat că 

perioada doliului impusă de rigorile creştine este de un an. În localităţile arădene, în această 

perioadă, familia defunctului respectă interdicţia participării la viaţa comunităţii şi 

obligativitatea organizării de pomeni, parastase şi a performării anumitor rituri îndătinate. 

Sfârşitul perioadei de doliu coincide cu agregarea defunctului la lumea de Dincolo, devenit 

strămoş venerat, şi cu reintegrarea familiei în viaţa colectivităţii. 

Un spaţiu privilegiat am acordat problematicii strigoizării şi temerilor pe care le 

suscită moartea, fapt ce ne-a condus spre zona „anormalităţii”, obligându-ne să urmărim 

situaţiile de excepţie ce vizează destinul postum al trupului. Morbiditatea, ca prezenţă 

iradiantă, ce afectează familia şi, ulterior, întreaga colectivitate, trebuie neutralizată prin 

performarea unor rituri specifice, capabile să înlăture aspectele malefice şi să le propulseze pe 

cele benefice. Influenţa maleficului este de neoprit, deoarece casa, gospodăria, precum şi 

întreaga colectivitate sunt realităţi sensibile ale căror hotare între Aici şi Dincolo sunt marcate 

prin locuri de trecere consacrate, care, în momentele critice, devin vulnerabile. 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. 
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Este de reţinut contribuţia incontestabilă a lui Tudor Pamfile - în ceea ce priveşte 

problematica strigoiului în cultura noastră tradiţională - de a fi sintetizat informaţiile din 

principalele colecţii etnografice şi folclorice de până atunci, în primul volum al Mitologiei 

româneşti, unde sunt prezentate credinţe legate de naşterea strigoilor, dihotomia strigoilor vii 

şi a celor morţi şi, nu în ultimul rând, se face trimitere la riturile obligatorii, performate pentru 

evitarea strigoizării. 

 În contextul dat, vom sublinia faptul că, în perimetrul românesc, credinţa în strigoi 

derivă din credinţa în nemurirea sufletului, iar terminologia privitoare la fenomenul 

strigoizării este foarte variată, evidenţiindu-se o fluctuaţie semantică a acesteia, în funcţie de 

regiunea de provenienţă. Vom remarca şi etimologiile diferite ale cuvintelor circumscrise 

câmpului semantic al strigoiului, termenul strigoi provenind din limba latină, moroi, fiind 

corespondentul din limba slavă (cu o semnificaţie adaptată la perimetrul de utilizare); din 

maghiară, avem termenul broscoi, iar, raportat la franceză, pe acela de vampir. În Podgoria 

Aradului, se foloseşte preponderent termenul strigoi, dar, mai rar, şi acela de priculici, având 

aceeaşi semnificaţie cu primul, desemnând făpturile malefice determinate de producerea unor 

erori/ lacune în derularea ceremonialului funerar sau provocate de încălcarea flagrantă a 

prescripţiilor etice tradiţionale. 

 În viziunea folcloriştilor Ion Muşlea şi Ovidiu Bârlea, se impune distincţia între 

strigoii vii şi strigoii morţi, ambele reprezentări magice indicând un personaj virtual care se 

manifestă în anumite momente calendaristice îndătinate; primii desemnează spiritele malefice 

ale oamenilor ce-şi părăsesc sufletele noaptea, iar cei din a doua categorie, şi cei mai 

periculoşi, de altfel, „capturează” sufletele rudelor apropiate şi atrag o serie de manifestări 

catastrofice, pe lângă multiplele suferinţe de ordin fizic şi psihic pe care le provoacă. 

 O altă abordare a problematicii strigoiului ne-a oferit-o cercetătoarea belgiană 

Marianne Mesnil, care înlocuieşte opoziţia clasică între strigoii vii şi strigoii morţi, realizând 

un sistem de patru termeni, ţinând cont de concepţiile tradiţionale privitoare la raportul dintre 

viaţă şi moarte, respectiv, dintre corp şi suflet, având în componenţa sa: viul normal (ce 

realizează o conjucţie permanentă între trup şi suflet), viul anormal (strigoiul - vrăjitor 

operează disjunţii momentane între trup şi suflet), mortul normal (realizează o disjuncţie 

progresivă între trup şi suflet, dar care ajunge la o stare definitivă) şi mortul anormal sau 

strigoiul (menţine conjuncţia trup-suflet şi dincolo de mormânt). 

În contextul cercetării de teren, am reuşit înregistrarea unor relatări impresionante 

legate de fenomenul strigoizării, cei intervievaţi oferindu-ne o serie de presupoziţii privitoare 

la cauzele care au determinat intruziunile malefice, dar şi variate forme de manifestare ale 
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acestora, cât şi reacţiile declanşate de prezenţa forţei demonice şi, bineînţeles, relevarea 

procesului eliberării. 

 Cauzele care determină ultima ipostază amintită anterior, adică a mortului care 

rătăceşte în lumea de Dincolo şi revine ca străin şi duşman în lumea de Aici, în viziunea 

podgorenilor arădeni, pot fi raportate, atât la tipul morţii, cât şi la statutul deţinut de individ în 

timpul vieţii. Cei mai mulţi dintre subiecţi s-au referit la foşti practicanţi ai vrăjitoriei, 

sinucigaşi, oameni care au murit în condiţii terifiante (de pildă, înecaţi, trăsniţi), dar şi la unii 

consideraţi victime ale unor blesteme. În spiritul tradiţiei, subiecţii au amintit şi situaţia 

vegherii necorespunzătoare a morţilor, în cele trei zile de la survenirea decesului sau 

neîndeplinirea cu rigurozitate a prescripţiilor ceremoniei funerare. Unii au insistat asupra 

nerespectării praznicelor pretinse de tradiţie sau asupra neglijării purtării însemnelor doliului. 

În toate localităţile cercetate, subiecţii au pretins a fi la fel de periculos cazul celor ce mor 

având sufletul neîmpăcat, întrucât nu li s-au împlinit ultimele dorinţe. Tot dintre săteni au fost 

unii care au discutat despre spiritul de dreptate adoptat de cei care au fost ucişi, apărând în 

calea asasinului, pentru a-i amplifica remuşcările şi a-l pedepsi exemplar. Pruncii nedoriţi, 

dispăruţi în împrejurări sumbre, pot şi ei reprezenta o ameninţare, sunt de părere alţi subiecţi.  

 În ceea ce priveşte metamorfoza malefică, mărturiile podgorenilor arădeni surprind 

ideea că strigoiul poate lua înfăţişare umană sau animalieră cu deformări terifiante, deşi 

niciunul nu a pretins că ar fi văzut o astfel de ipostaziere, ci doar manifestări neobişnuite puse 

pe seama sa. Agenţii virtuali ai acţiunilor malefice apar pe la casele unde au locuit, la răscruci, 

prin cimitire, poduri sau prin locuri pustii – pentru a aminti doar câteva dintre zonele expuse 

manifestărilor strigoizante – săvârşind stricăciuni, cerând haine sau mâncare, fugărind 

oamenii, chinuindu-şi rudele, inducând, în multe feluri (vezi relatările despre strigoi), o stare 

de panică şi de angoasă. 

 În sfârşit, credinţa în existenţa strigoiului, a suscitat consolidarea unei recuzite 

ritualice ample, pentru prevenirea şi neutralizarea maleficului. Practicile de prevenire a 

strigoizării vizează, în primul rând, protejarea familiei îndoliate, prin rituri ce ilustrează o 

viziune integratoare, menite separării definitive a răposatului de ceilalţi membri ai familiei. 

Vom aminti doar câteva dintre gesturile practicate în Podgoria Aradului, în vederea anulării 

potenţialităţii demoniace şi anume: ungerea sicriului cu tămâie în formă de cruce,  tragerea 

mortului de piciorul drept, în timp ce rostesc: „Unde-ai plecat, aclo să stai şi pe noi lasă-ne 

liniştiţi!”, aşezarea în „copârşău” a unor obiecte metalice, cu atribute protectoare, practica 

legării picioarelor, răsturnarea scaunelor şi a mesei, la scoaterea sicriului din casă, aprinderea 

lumânărilor în colţurile casei, în timpul procesiunii religioase desfăşurate în curte, presărarea 
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seminţelor de mac pe drumul spre cimitir sau a aruncării banilor pe spate ş.a.m.d. După 

înmormântare, riturile piaculare sunt înlocuite cu rituri purificatoare: aspersii, fumigaţii, 

rugăciuni. Rituri purificatoare sunt considerate şi măturatul în camera în care a stat sicriul, 

dinspre uşă înspre mijloc (simbolul „întorsului”/ centrului iniţiatic) sau curăţarea podelelor şi 

a mobilierului din aceeaşi cameră,  punerea de busuioc la uşi, stropirea locuinţei cu agheasmă, 

manifestările de danie (organizarea regulată de pomeni şi parastase).  

 Odată constatată strigoizarea, podgorenii arădeni trec la anihilarea răului prin felurite 

practici. Este indicată pentru alungarea strigoiului folosirea/ purtarea în buzunar a usturoiului, 

scrierea pe toate uşile: „Cei vii cu cei vii, iar cei morţi cu cei morţi” sau „suduirea” acestuia, 

ce i-ar restricţiona apariţia.  

Se întreprind anumite acţiuni şi atunci când efectele intruziunii se concretizează în 

periclitarea sănătăţii oamenilor persecutaţi de strigoi, cum ar fi: „afumarea bolnavului cu 

aşchii desprinse din crucea celui bănuit de strigoizare”, „rugăciuni şi slujbe religioase oficiate 

de mai mulţi preoţi la căpătâiul suferindului”, presărarea câtorva firicele de ţărână de pe 

mormântul „mortului viu” după „grumazul” celui afectat. 

Studiul nostru ar fi fost incomplet fără o analiză a semanticii 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 în 

spaţiul românesc şi în sectorul ales pentru investigaţie. 

Şi în această privinţă, am beneficiat de bunăvoinţa sătenilor din podgoria arădeană, 

care ne-au oferit relaţii în ceea ce priveşte organizarea la intervale temporale prestabilite a 

pomenilor (imediat după înhumare, la nouă zile, şase săptămâni, un an sau chiar şi după 

împlinirea anului de la deces), oficierea parastaselor, liturghiilor, ecteniilor (panahidelor) şi 

punerea pomelnicelor.  

Vom atrage, din nou atenţia asupra polisemantismului termenului „pomană”, întrucât 

aceasta se referă şi la anumite gesturi rituale cu substrat cultic, precum cele ce se desfăşoară în 

serile de priveghi.  

O delimitare ce se impune am realizat-o între dar, care intră mai mult în sfera 

profanului, şi ofrandă, ce ţine de cea a sacrului. În funcţie de această dihotomie, am realizat o 

demarcaţie între pomenile ocazionate de ceremonialul funerar, decisive pentru destinul 



 17

postum al defunctului, şi cele impuse de sărbătorile „Moşilor”, dedicate tuturor morţilor din 

familie. În prima categorie se încadrează, în podgoria arădeană, şi pomana în viaţă, practicată 

de unele persoane vârstnice şi, în general, singure, pentru a-şi asigura odihna postumă. 

 Alte informaţii ce ne-au fost oferite de către sătenii arădeni au fost legate de 

modalităţile de consacrare a ofrandelor, pregătirea mâncării pentru pomană, derularea 

pomenii, alimentele considerate indispensabile pentru praznicele funerare (colacul, coliva) - 

cu simbolistica acestora - şi  rosturile pomenilor. 

Referindu-se la modalităţile de consacrare a ofrandelor, subiecţii au ţinut să sublinieze 

anumite restricţii privind ordinea spaţială, cum ar fi, spre exemplu, interdicţia de a oferi 

pomeni peste prag, pe fereastră sau peste poartă, „hotare” ce zădărnicesc propulsarea darurilor 

către destinatarul simbolic. Procedurile speciale de consacrare a pomenilor reclamă tămâierea 

darurilor, aspersiile cu agheasmă, aprinderea lumânărilor ş.a., în plus, pretind rostirea 

replicilor: „Poftim de sufletul lui…”, iar cel ce primeşte răspunde: „Dumnezeu să-i 

primească!”; „Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!”. 

Pregătirea mâncării pentru pomană („cea de după îngropăciune” şi nu numai) îi revine, 

în zona investigată, unei femei („bucătăreasa principală”) ce se bucură de apreciere în 

comunitate, care va trece întâi prin ritualul spălării mâinilor cu agheasmă (spălarea pe mâini a 

participanţilor este şi ea obligatorie, având semnificaţia separării de morbid), efectuarea crucii 

şi implorarea susţinerii divine. La prepararea pomenii contribuie şi unele rude, vecine sau 

prietene de familie. Servirea mâncării este precedată de sacralizarea bucatelor de către preot, 

în cadrul unei procesiuni religioase, la care toţi se închină repetând „Dumnezeu să-l ierte şi 

să-l odihnească!”. În mod tradiţional, se serveşte tocană de oaie, supă, friptură, sarmale, 

colaci, ţuică, vin, cafea, iar, ca desert, gogoşi, cozonac, „coardă cu nucă şi cu mac” sau fructe. 

Un prim praznic important, după înhumare, îl constituie „pomana de nouă zile”, care 

indică momentul despărţirii sufletului de casa unde a trăit. Între acesta şi pomana de şase 

săptămâni, în zona de cercetare, se practică obiceiul denumit „pomana apei” („purtarea 

izvorului mortului”) sau „slobozirea pausului” (care se desfăşoară, în zonă, într-un mod 

specific, ce a fost evidenţiat în cuprinsul prezentei lucrări). În sistemul pomenirii morţilor, 

praznicul de şase săptămâni „coincide” cu „dezlegarea sufletului” de lumea de Aici şi 

agregarea acestuia la familia moşilor şi strămoşilor mitici. Următoarele praznice, la şase luni, 

un an sau chiar mai târziu, au un caracter facultativ şi, în general, se organizează în virtutea 

tradiţiei, fiind considerate drept acte de bunăvoinţă.  

Nelipsite de la praznicele funerare, colacul şi coliva deţin şi o simbolistică aparte, 

primul având, în viziunea mentalului tradiţional arădean, valoarea unui element de schimb, 
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care îi permite defunctului să depăşească obstacolele inerente „călătoriei” spre Dincolo, iar 

coliva trimite, în plan simbolic, la comunicarea care se poate realiza între lumea viilor şi lumea 

de Dincolo.  

În contextul derulării favorabile a riturilor funebre, răposatul se transformă, dintr-un 

potenţial agent malefic, într-o prezenţă protectoare şi se integrează în rândul strămoşilor, 

pentru care, la sărbătorile consacrate de peste an (Sâmbăta lui Lazăr, Patruzeci de sfinţi, 

Duminica Teiului, Ovidenia), sătenii îşi deschid casele spre a-i cinsti cu ofrandele îndătinate. 

În anexa cuprinzând imagini ilustrând „cultul morţilor”, se poate observa  gestul ritual al 

aşezării ofrandelor pe pământ şi acoperirea acestora cu ştergare albe, semn că reprezintă hrana 

morţilor; de asemenea, este esenţială prezenţa florilor, a lumânărilor şi a candelelor, 

simbolistica acestora fiind şi ea evidenţiată în acest studiu. 

În finalul demersului nostru, am consacrat un spaţiu şi analizei construcţiilor 

imagologiei lumii de Dincolo, procedând la valorificarea unor 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 zona culturală a podgoriei arădene.  

Precizăm că majoritatea riturilor funerare analizate în lucrarea de față se practică şi 

astăzi în Podgoria Aradului, atestând continuitatea culturii populare româneşti. În final, 

sperăm că am realizat prin acest studiu, o întoarcere la origini, în zona credințelor funerare, 

conform cărora moartea, din orice punct de vedere am privi-o, este o bucurie. 
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