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SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 

 
Prezenta lucrare se doreşte a fi o incursiune în riturile de trecere din zona etnografico-

folclorică Sălaj, cu reliefarea credinţelor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor legate de naştere, nuntă 

şi moarte – teza se structurează, astfel, pe trei capitole, fiecare având câteva subcapitole. 

Obiectivele pe care am dorit să le atingem în acest periplu privesc regândirea, repoziţionarea, 

reabordarea la care sunt supuse aceste ample manifestări, din perspectiva contemporaneităţii şi a 

amplelor mutaţii survenite în timp. Ne sprijinim, în demersul nostru de analiză, pe bibliografia de 

specialitate, pe materialul din Arhiva de Folclor a Academiei Române, dar, mai ales, pe propriile 

noastre cercetări de teren. Analiza acestui material, pe cât de divers, pe atât de profund, 

furnizează date extrem de importante privind aceste obiceiuri şi credinţele aferente, surprinse 

diacronic şi sincronic. 
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Riturile de trecere în zona etnografico-folclorică Sălaj 

Rezumatul tezei de doctorat 

 

 

La începutul capitolului privind Naşterea, am considerat util să evidenţiem că în zona 

etnografică Sălaj, riturile de fecunditate de la nuntă, cele din perioada prenatală şi cele privind 

lăuzia au ca scop să faciliteze integrarea copilului în colectivitate, în spiţa de neam, în existenţă, 

ele sunt ritualuri elaborate, marcând, aşadar, trecerea de la un stadiu la altul al existenţei, 

relevându-se, şi de această dată, valori de grup esenţiale. Se crede şi azi cu aceeaşi tărie că ieşirea 

din starea de preexistenţă poate fi influenţată în bine, prin respectarea unor norme, şi totuşi 

ceremonialurile de naştere diferă azi de cele arhetipale, o dovedeşte materialul care stă la baza 

studiului nostru. Ne-am exprimat punctul de vedere asupra acestor ceremonialuri care păstrează 

doar forme estompate ale anumitor obiceiuri străvechi, practici şi credinţe, integrându-se în 

contextul structural al tipologiei comune întregului teritoriu românesc, după cum se evidenţiază 

şi în lucrările altor cercetători. Ele demonstrează apartenenţa zonei etnografice Sălaj la spaţiul 

cultural al nord-vestului Transilvaniei, cu forme de cultură extrem de grăitoare în ceea ce 

priveşte unitatea culturii populare româneşti. Cum se poate vedea, originalitatea acestor forme 

vorbeşte, însă, de o individualizare a acestei sfere în spaţiul mai amplu nord-transilvănean. Şi 

aici, ca în toate zonele ţării, colectivitatea veghează ca trecerea de la o veche etapă existenţială la 

una nouă să se facă lin, cu perioadă de instabilitate redusă la minimum posibil.  

Pe scurt, am reliefat că venirea pe lume a unui copil este considerat un moment individual 

unic, chiar dacă în viaţa unei comunităţi este un eveniment repetabil, asupra căruia se exercită o 

presiune socială şi culturală, concretizată într-un ansamblu de comportamente şi atitudini. Putem 

afirma că mutaţiile în timp, legate de actul naşterii,  nu au fost radicale, dat fiind faptul că marile 

momente ale vieţii se reeditează, de fiecare dată,  pe acelaşi fundal de solidaritate şi de respectare 

a normelor vechi şi cu aceeaşi intensitate a emoţiilor şi a trăirilor.  

Înainte de toate, din spusele celor chestionaţi reiese că perioada sarcinii este profund 

marcată de griji şi nelinişti, provocate de acest mister tulburător al apariţiei omului în lume, 

receptat cu bucurie, dar şi cu spaimă. Se crede că Dumnezeu are puterea absolută asupra 

fecundităţii cuplului, în consecinţă, era lăsat la voia întâmplării numărul copiilor, ignoranţă 

derivată tot din concepţia exclusiv religioasă a comunitaţilor rurale despre actul naşterii. Ceea ce 
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trebuie reţinut este faptul că, în lipsa unui personal de specialitate, moaşa, o femeie mai mult sau 

mai puţin pricepută, era cea care transmitea cunoştinţele sale „medicale” altor femei, fiicelor, 

nurorilor, acestea din urmă, de cele mai multe ori, deveneau, la rândul lor, moaşe. Practica 

empirică, aşa cum subliniam, ţinea locul cunoştinţelor de ordin medical, ştiinţific, carenţă la care 

adaugăm prezenţa unor complexe atitudini prohibitive, măsuri cu rol preventiv sau curativ. În 

acest sens, femeia însărcinată era scutită, în general, de efectuarea unor munci grele, care ar fi 

putut periclita viaţa pruncului, nu puţine fiind însă, după cum ni s-a relatat, cazurile de deces  – şi 

al mamei şi al fătului, din pricina nerespectării anumitor norme de conduită. 

Concluziile la care am ajuns, în urma cercetărilor noastre, care, de altfel, sunt formulate şi 

pe parcursul lucrării, la momentul oportun, reliefează faptul că, în societatea tradiţională 

sălăjeană, funcţionau o seamă de mijloace magice de protecţie, la respectarea cărora vegheau 

mama, soacra şi alte femei bătrâne, în lipsa unei persoane calificate care să acorde asistenţă 

sanitară. Nu de puţine ori lăuza era nevoită să-şi reia în scurt timp îndatoririle gospodăreşti, în 

ciuda vitalităţii sale diminuate. La acelaşi regim diminuat protectiv erau supuşi şi copiii, în 

contextul unei vieţi dure, care impunea, pentru supravieţuire, o mare vigoare şi robusteţe. 

Frecvenţa mortalităţii infantile a fost o realitate până în momentul în care pierderea demografică 

a fost frânată, în primul rând, de progresele ştiinţei, ale medicinii. Am consacrat acestor aspecte 

câteva subcapitole. 

Ne-am propus să cercetăm obiceiurile în legătură cu naşterea, care se întind pe o perioadă 

lungă, începând cu seria de rituri de fecunditate de la nuntă, continuând cu cele premergătoare 

ivirii pe lume a copilului  şi  cu cele referitoare la naşterea propriu-zisă, la perioada de lăuzie, la 

ceremonialul botezului, la perioada postnatală – ca expresie a necesităţii respectării unor 

rânduieli; după o privire generală, ne-am oprit la câteva aspecte importante. Majoritatea 

familiilor aveau până la şapte copii, şi mai mulţi, azi doi-trei; bucuria era mare la venirea pe 

lume a primilor copii, după care bucuria se diminua. Am făcut unele precizări privind 

evenimentele importante din viaţa omului, care erau marcate de manifestări folclorice bazate pe 

credinţe magice menite să-l apere; nici evenimentul prilejuit de naşterea unui copil nu face 

excepţie, fiind marcat de întreaga obşte, care participă, solidară, la această bucurie. O concluzie 

care se impune este că preocupările ocazionate de naştere era foarte dense, pornind de la grija 

firească, deja enunţată, a integrării copilului în colectivitate, de ferire, de ocrotire şi de 

influenţare a destinului acestuia. Orice prejudicii puteau fi evitate, conform mentalităţii de 
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odinioară, dacă se respectau anumite norme, care pecetluiau îndeosebi perioada celor şase 

săptămâni de după naştere. 

În acest context, am evidenţiat de la început că naşii îşi menţin cu obstinaţie statutul 

privilegiat în satul tradiţional sălăjean, ei sunt cei care continuă să fie învestiţi cu o funcţie 

importantă în cadrul practicilor folclorice populare, majoritatea cu izvor creştin. Am urmărit 

aceste ample manifestări ce reprezintă un bun colectiv, integrat organic în mediile populare 

tradiţionale, unde, de altfel, guvernează încă o rânduială veche, închegată de veacuri, bănuită de 

cei mai tineri ca fiind azi perimată, dar care este asimilată încă din copilărie şi care defineşte o 

veche şi solidă concepţie de viaţă. 

Am relevat, de asemenea, şi faptul că, potrivit credinţelor populare, la naşterea fiecărui om 

apare o stea călăuzitoare, care cade în momentul morţii. În convingerea sălăjenilor, viaţa nou-

născutului nu depinde numai de menirea ursitoarelor, ci şi de împrejurările din timpul naşterii, 

cum ar fi, de pildă, înfăşurarea cordonului ombilical în jurul gâtului, semn că destinul îi va fi 

potrivnic. Se încearcă şi azi, ca odinioară, o întrezărire a sorţii copilului, legând-o de momentul 

naşterii. Secvenţele de bază ale nunţii grupează câteva rituri şi practici de fecunditate, deoarece – 

ni s-a subliniat în răspunsurile oferite – „dorinţa femeii îi de-a fi mamă şi căsătorie îi păntu 

naştire de prunci”. Obiceiurile legate de naştere încep, prin urmare, chiar în cadrul ceremonialul 

nupţial, când se fac anumite gesturi rituale cu semnificaţii deosebite pentru rodnicie, apărute în 

momente cu valoare simbolică, exprimând ieşirea fetei din familie, din grupul fetelor şi 

integrarea într-un alt nivel, cu alte orizonturi de semnificaţii şi cu alte îndatoriri. Am urmărit 

acţiunile simbolice care încadrează această desprindere şi care implică gesturi generate de 

dorinţa de a avea urmaşi, dar şi – situaţii excepţionale – practici pentru a întârzia sau pentru a 

împiedica sarcina.  Azi cuplurile doresc cel mult trei copii, mai mulţi considerându-se a fi chiar 

ruşinos, după cum reiese din culegerile de pe teren, chiar dacă, înainte vreme, fala era cu atât mai 

mare cu cât erau urmaşi mai mulţi. Dorinţa familiilor nou întemeiate de a avea copii se baza, în 

societatea tradiţională, şi pe alte considerente, bunăoară să perpetueze neamul, numele, să aibă 

multe braţe de muncă, să facă dovada sănătăţii cuplului. În sublinierea participantelor la interviu, 

stoparea fecundităţii o aveau în vedere femeile cu mai mulţi copii, care doreau să oprească 

procrearea, fetele nemăritate sau cele cu situaţie materială precară; ni s-a reliefat în mai multe 

rânduri că, sub regimul totalitar comunist, unele gravide mureau din cauza modului empiric de 

provocare a avortului, practicat de aşa-zisele „cunoscătoare”, în condiţii de cvasi-clandestinitate 
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şi sub eterna frică de pedeapsa legii. Văzut din perspectiva contemporaneităţii noastre, cultul 

pentru familie şi pentru neam, înţeles ca „o familie mai bogată” are o puternică tradiţie, la baza 

căreia stă incontestabil mândria de a perpetua „diţa”; în acest cadru, dacă dorinţa de a avea copii 

era prioritară, sterilitatea era considerată „blăstăm”, interpretată, de cele mai multe ori, în sens 

magic, femeia în cauză considerându-se ţinta duşmăniei unor oameni răi, care au îndreptat asupra 

ei farmece, blesteme, „boscoane”, apelându-se, firesc am spune, la procedee de contracare a lor. 

Dorinţa părinţilor este de a avea copii sănătoşi, frumoşi, subminată şi azi, ca întotdeauna, de 

teama de a nu da naştere unor copii cu infirmităţi sau semne – acestea ţinând tot de o anume 

anormalitate. Am supus atenţiei noastre interdicţiile din perioada gravidităţii impuse de 

credinţele populare, care se bazează pe ideea potrivit căreia comportamentul mamei determină 

unele trăsături psihice şi fizice ale copilului. Femeia grea trebuia să se conformeze unor rigori 

nescrise şi să respecte anumite etape cu caracter normativ, stricte, toate aceste credinţe vizând, în 

fond, sănătatea ei. În perioada de graviditate, femeia se păzea să facă anumite lucruri, pentru a nu 

pune în pericol viaţa copilului, interdicţii şi atitudini ce ţin de categoriile tabuistice. În 

accentuarea repetată a subiecţilor noştri, părinţii se bucurau mai mult când se năşteau băieţi, 

purtători ai numelui şi continuatori ai neamului. Se considera că ei vor constitui o mână de ajutor 

de nădejde la muncile grele din gospodărie şi nu vor pricinui atâtea necazuri şi griji părinţilor; de 

asemenea, în ziua naşterii, mai ales dacă era băiat, se obişnuia să fie pus pe masă, pe loc de 

frunte, „tătă viaţa lui să hie om mare, bine văzut în oătii lumii”. Se urmărea astfel, influenţarea 

destinului prin cuvânt şi gest, credinţă de necontestat în zona etnografică Sălaj, însă, în timp, o 

parte din acest vechi ansamblu de manifestări prilejuite de momentul naşterii şi-au pierdut din 

consistenţă sau chiar au fost date uitării, ele continuând să existe doar în memoria generaţiei 

vârstnice. 

Am scos în evidenţă tradiţia premergătoare naşterii care impunea ca femeia să citească 

zilnic rugăciuni şi să se împărtăşească des, pentru a naşte uşor şi pentru a avea copii sănătoşi. 

Aproape de neconceput în zilele noastre, apare vechiul obicei, relevat cu insistenţă în 

răspunsurile primite, ca femeile să nască direct pe pământ sau lângă vatra focului, stând în 

genunchi, toate acestea în contextul unei asistenţe medicale la sate, extrem de limitate – în zilele 

noastre, naşterile au loc la maternitate, sub supravegherea personalului medico-sanitar..  

În spaţiul investigat, la data anchetei, acest moment nu mai ocazionează oficierea vechilor 

rituri menite să uşureze naşterea. Cu toate acestea, dăinuie anumite prescripţii ce  variază, însă, 
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de la o localitate la alta în satele din spaţiul zonei; din suita de practici uzitate cu scopul „naşterii 

uşoare de prunci sănătoşi” – laitmotiv în mărturiile participanţilor la dialog, multe sunt pătrunse 

pe filieră creştină, moştenite prin tradiţie, în spaţiul căreia preotul este cel care deţine rolul cel 

mai important. Femeile ţin posturi, se roagă, lasă pomelnice la biserici şi mănăstiri, se spovedesc 

şi se împărtăşesc des, fac sfeştanie, cu atât mai mult cu cât „pericolul” de a nu avea urmaşi (în 

acest mod este receptat, alternativa resemnării sau, nici atât, cea a înfierii fiind de neconceput) 

este generator de credinţe, spaime, temeri. Ceea ce este mai important, simptomele apărute în 

perioada celor nouă luni erau explicate în cheie magică, „făcături” din partea celor de rea-

credinţă şi se încercau anumite gesturi pentru contracararea acestora, în principal „curăţâre prin 

post şi rugăciune”.   

Am stăruit asupra faptului că, în satul tradiţional, până la extinderea reţelei spitaliceşti şi a 

caselor de naştere, femeile năşteau acasă; tăierea cordonului ombilical cerea o anume 

îndemânare şi semnifica ruperea simbolică a legăturii copilului cu mama sa, precum şi aderenţa 

la comunitatea socială. Moaşa făcea primul ciupăit sau prima scaldă, cu apă adusă după răsărit, 

din fântână sau de la izvor, într-un vas nou, folosit doar pentru îmbăiere, obiectele puse în prima 

ciupă diferă de la sat la sat, însă „apa slujâtă” nu lipsea niciodată. Tot moaşa aducea primele 

hăiniţe noi, pregătea leagănul, lângă copil, punea carte de rugăciuni, tămâie, busuioc. Copilului îi 

dădea să bea apă din clopoţel, pentru a avea glas frumos.  Am luat în discuţie îndatorirea moaşei  

de a se ocupa de copil şi de mamă, preocupări ce acopereau o perioadă care varia de la o zi la 

câteva săptămâni, ea aducea de mâncare, făcea curăţenie, stropea, pentru purificare, cu apă 

sfinţită prin casă. Dacă pruncul era pe moarte, frica mare era ca acesta să nu moară nebotezat, i 

se da un nume şi moaşa rostea, deasupra capului copilului, formula de botez, stropindu-l cu apă 

sfinţită. Cele trei zile după naştere, mai ales, erau considerate decisive pentru copil şi se efectuau 

acte menite să-i asigure protecţia. Moaşa lăsa copilul în grija mamei, gest marcat simbolic, lua de 

pe propria haină un fir, o scamă, zicând: „îţi las somnu şi ţâţa” şi punea scama în leagăn. Acest 

gest era făcut de toţi cei care veneau să vadă copilul.  

Am schiţat apoi contextul vieţii tradiţionale: femeile bătrâne erau cele care aduceau la 

cunoştinţa viitoarelor mame interdicţiile la care erau supuse, în credinţa că, dacă sunt respectate, 

viaţa copilului nu este în pericol. În acest cadru, moaşa, care şi ea era, în general, o femeie în 

vârstă, asista naşterea şi toată desfăşurarea ritualurilor legate de aceasta şi de încadrarea copilului 

în familie, neam, comunitatea sătească. Perioada de lăuzie se consideră intervalul de patruzeci de 
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zile de la naştere, guvernat de o seamă de restricţii: lăuza să nu iasă din curte, să nu treacă peste 

apă, în caz contrar îşi pierde laptele, să nu aducă nici apă de la fântână, să nu coacă, să nu meargă 

la biserică, pentru că e „necurată”. Tot acum acţionează o seamă de interdicţii cu referire la 

conduită: hainele copilului să nu rămână afară după apusul soarelui, apa de la îmbăiere să nu se 

arunce după asfinţitul soarelui, mama să arunce surplusul de lapte doar pe flori, „la diţă [de vie]” 

sau la un pom, pentru a nu-şi „ptierde ţâţa”, să nu se apropie de copil femeia aflată la 

menstruaţie, pentru că-l „spurcă”, să nu fie lăsat singur, să nu se sperie. În leagăn e bine să se 

pună, după cum ne accentuează informatoarele, tămâie, cruce, carte de rugăciuni şi, nu în ultimul 

rând, pentru a adormi mai uşor, „să i să spună poveşti sau să i să cânte”. Era respectată, în 

general, recomandarea Bisericii de a da un singur nume, şi acela, preferabil să fie nume de sfânt, 

apostol, mucenic sau cuvios, pe considerentul că sfinţii aveau doar unul singur, şi că, la Judecată, 

Iisus Hristos îl va striga pe fiecare pe un nume de botez, care, de altfel, nici nu poate fi schimbat, 

decât în cazul trecerii la monahism. Se consideră că numele este într-o strânsă legătură cu 

destinul omului şi că a-l schimba echivalează cu o provocare, cu o activare a forţelor latente ale 

norocului, care se pot întoarce astfel împotriva omului. Tradiţia spune că numele copilului 

trebuie fixat în ziua a opta de la naştere; numirea copilului este orientată nu numai înspre 

individualizare, ci şi înspre integrarea acestuia în societate. Criteriile de alegere se dovedeau 

destul de rigide, dar, în primul rând – s-a remarcat deja, se ţinea cont de sărbătoarea cea mai 

apropiată de momentul naşterii; copilul primea numele şi ocrotirea sfântului respectiv, plasându-

se astfel sub protecţia unui model de virtute. În ceea ce priveşte păstrarea numelui din familie, 

copilul primea fie numele tatălui, al bunicului, al străbunicului, al naşului, sau numele unui 

gospodar din sat, admirat pentru calităţile sale sau pentru bunăstarea sa materială, ca pruncul să-i 

semene. Vechile criterii nu mai funcţionează în zilele noastre cu atâta consecvenţă, cu toate că se 

cunoaşte recomandarea tradiţiei ca numele copilului să aibă rezonanţă spirituală, nume de sfinţi, 

din calendarul ortodox – sub al căror patronaj se pune de îndată ce i s-a fixat numele, adică în 

ziua a opta, după naştere – aspect subliniat în mod constant în răspunsurile chestionarelor 

noastre. 

Am supus analizei întregul ansamblu de gesturi legate de acest moment de început, 

încărcat de semnificaţii simbolice; aici se înscrie inclusiv pregătirea primei îmbăieri, în care se 

puneau diferite obiecte, cu atribute magice, cu capacitatea de a transmite copilului virtuţile, 

calităţile lor primordiale. Acest transfer se explică în virtutea unui principiu de bază al magiei, în 
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perimetrul căreia se înscrie şi necesitatea ca apa să fie neîncepută, curată; ea se va arunca într-un 

loc curat, într-un râu, iar, dacă nu se află în apropiere vreo apă curgătoare, în grădină, la rădăcina 

unui pom, toate acestea putând avea influenţă pozitivă asupra viitorului copilului. Mama, 

îndrumată de moaşă sau de alte femei cu experienţă, avea de urmat anumite prevederi, pentru 

protejarea copilului de orice rău, în primul rând prin a nu-l lăsa singur, prin aşezarea în apropiere 

a unui instrument de fier, căruia îi erau atribuite puteri protectoare, pentru ca duhurile rele să nu 

se atingă de el, în absenţa ei. Am amintit grija sporită, mai ales în perioada celor şase săptămâni  

până la botez, în care „fără injer păzâtor” fiind, copilul era extrem de expus şi, ca atare, 

vulnerabil; pentru a fi ferit de „uăti răi”, copilului i se leagă la mână un fir de aţă roşie, de 

asemenea, pentru a căpăta gropiţe în bărbie (băiatul) sau în obraji (fetiţa), semn de frumuseţe, i 

se presează insistent degetul în locul respectiv. Acestea se cunosc şi se menţin, însă doar în 

memoria celor mai vârstnici dăinuie mai vechi prescripţii precum aceea potrivit căreia, după 

naştere, în acelaşi mult pomenit răstimp de patruzeci de zile, lăuza ar trebui să bea apă sfinţită, 

pentru a fi păzită şi pentru a fi „binecuvântat laptile pruncului”. Apa era adusă de moaşă sau de 

careva din familie, de la biserică, dat fiind că mamei îi era interzisă ieşirea din casă, apă din care 

trebuia să se pună şi în ciupă, la fiecare îmbăiere.  

Am considerat interesant să urmărim cum procuparea pentru bunăstarea copilului, pentru 

dezvoltarea lui armonioasă, plenară, a căpătat astăzi proporţii greu de conceput acum câteva 

decenii, şi aceasta în contextul ridicării nivelului de trai şi al accesului facil la informaţie şi la 

educaţie, dimensiune evidenţiată cu insistenţă în mărturiile informatorilor noştri.  

Am examinat regimul aparte pe care îl aveau copiii morţi fără a fi fost creştinaţi, 

periferizaţi şi îngropaţi fără a beneficia de rânduiala înmormântării, fapt cu totul surprinzător 

pentru cel nefamiliarizat cu austeritatea mentalităţii rurale. Am încercat o clarificare a unor astfel 

de aspecte problematice; conform învăţăturii creştin-ortodoxe, botezul ar trebui să se facă la şase 

săptămâni, dar realitatea concretă arată că se făcea şi la o săptămână, în caz de boală; de 

asemenea, tradiţia interzice căsătoria între copiii naşilor şi cei ai finilor, consideraţi „ca fraţii”, 

precum interzice şi dreptul de a fi naşi celor care „trăiesc împreună fără cununie bisericească şi 

cei îndepărtaţi de la Sfânta Împărtăşanie, cu puterea arhiereului sau a preotului”. Am scos în 

relief şi unele uzanţe ale Bisericii ortodoxe, printre care acelea potrivit cărora, înainte de a 

boteza, naşii trebuie să se spovedească şi să se împărtăşească. Dacă cel mic rămâne orfan, este 

datoria naşilor de a-l creşte. Importanţa de care se bucurau părinţii spirituali ai copilului se vede 
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şi din locul care li se rezerva „la masa de onoare, de-alăture cu popa”. La masa de după botez, 

mergeau doar apropiaţii, într-un număr restrâns, femeile aduceau mâncare, bărbaţii băutură, 

pentru a ajuta familia nou-născutului, căruia i se făceau şi daruri. În zilele noastre, petrecerea de 

după botez ia dimensiuni ample – şi ca număr de participanţi, uneori şi până la o sută, cum ni s-a 

evidenţiat – şi ca mod de manifestare.  

Ne-am propus să analizăm şi unele aspecte legate de alăptare şi de înţărcare; momentul 

încetării alăptării copilului determina alte griji şi temeri, constituind o nouă etapă în relaţia 

instituită la naştere, cu tot ce presupunea dezlipirea (parţială) de mamă – un pas spre autonomia 

copilului, dar şi a mamei, pentru care alăptarea, a se înţelege totala dependenţa a copilului,  a 

însemnat limitare şi un anume disconfort psihic. În situaţia în care copilul era bolnav şi cu slabe 

şanse să supravieţuiască sau dacă mai mulţi fraţi de-ai lui au murit şi exista riscul ca nici el să nu 

trăiască, se practica obiceiul „datului de pomană” sau al „vânzării copilului”. Se alegea o femeie 

cu copii mulţi şi sănătoşi, căreia nu i-a murit niciun copil, ea dădea o sumă simbolică mamei, 

luând copilul şi dându-i un alt nume. Scara de valori a societăţii tradiţionale – s-a văzut – făcea 

ca naşterea băieţilor să prilejuiască o bucurie mai mare decât naşterea fetelor, deoarece prin ei nu 

se pierdea numele, nu se fragmenta nici patrimoniul, nici unitatea familiei, în timp ce fetele, 

pentru a se putea căsători, aveau nevoie de zestre, fapt care diminua, nu sporea, ca în cazul 

băieţilor, averea familiei. Aceeaşi scară de valori impunea păstrarea cu sfinţenie a onoarei 

fetelor, fapt care amplifica vigilenţa părinţilor şi a celor din familie, generând un plus de temeri 

şi griji. În cazul unor accidente de acest fel, dezonoarea familiei trebuia răscumpărată prin 

„înmulţârea” zestrei şi acceptarea unor severe condiţii, de care, în alt context, nici nu ar fi fost 

vorba.  

Dată fiind redundanţa informaţiilor care ne-au fost oferite cu privire la creşterea şi 

pretejarea copilului – avem în vedere aici cu precădere perioada de după cele şase săptămâni de 

la naştere – vom încerca să trasăm doar liniile esenţiale. Astfel, copilul foarte mic era purtat într-

un leagăn aşezat pe cap sau într-o traistă, legată la spate. Acesta putea fi pus oricând în mişcare, 

prin intermediul unor sfori. Erau alăptaţi de mamă, nu de o doică, dacă „izvoru de lapte săca, 

treceu pruncu pă lapti di vacă, nu s-o auzât să hie puşi la altu ptiept”. Erau îmbrăcaţi şi încălţaţi 

modest – austeritate care îi călea de mici, îi fortifica în vederea supravieţuirii într-un mediu 

adesea ostil. Copilul participa la activităţile casnice îndată ce vârsta îl recomanda pentru aceasta. 
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Îngrijea animalele, deprizându-se cu unele îndeletniciri din gospodărie, în vederea câştigării 

pâinii, cu forţe proprii, cât mai devreme.  

Nivelul de trai scăzut nu permitea părinţilor o atitudine de prea intensă afecţiune faţă de 

copiii lor, cel puţin nu o exteriorizare a acesteia, în contextul în care familia era numeroasă, cel 

mai adesea, compusă din cel puţin patru copii – numărul nu era controlat prin diminuarea 

fecundităţii, deşi aceasta se afla la îndemâna partenerilor. În plus, condiţiile vitrege de existenţă, 

duritatea muncilor, adesea suprasolicitante, privaţiunile de tot felul, gradul înalt de ignoranţă, 

aveau drept urmare şi o anume  indiferenţă, o superficialitate în abordarea relaţiei părinte-copil. 

Astăzi, însă, putem vorbi, fără a generaliza, despre un adevărat cult pentru îngrijirea sănătăţii 

fizice şi morale a copiilor şi pentru integrarea lor în societate, actul naşterii fiind învestit şi cu 

funcţii sociale.  

Ne-am propus să urmărim şi statutul vulnerabil al unor copii: în mentalitatea satului 

sălăjean, copiii născuţi în afara cununiei, precum şi cei care prezintă infirmităţi fizice sau psihice, 

semne pe corp, indiferent de ce natură ar fi ele, se înscriu într-o anume categorie – în afara 

normalităţii – ne îngăduim s-o situăm, în marginea căreia se ţes diferite interpretări, unele cu 

totul imprevizibile. Legătura de sânge este una foarte puternică, astfel, între membrii unei 

comunităţi, „neamu să stânje” în lipsă de urmaşi, în acest context se explică de ce copiii luaţi de 

suflet proveneau, de regulă, tot din familie, nepoţi, astfel ca averea să nu se înstrăineze, să nu se 

risipească. Dar, în cazul copiilor vitregi sau înfiaţi, problema relaţiilor capătă o altă faţă, aşa cum 

am încercat să demonstrăm. 

Capitolul al doilea priveşte ciclul nupţial – cu resorturi adânci la nivelul mentalităţilor 

colective; se poate afirma, din abordările noastre de teren, că, deşi în zilele noastre se recurge la 

o selecţie a obiceiurilor, practicarea lor antrenează viu întreaga obşte sătească, preocupată să 

consfinţească şi să integreze noul cuplu în viaţa socială a comunităţii. Se continuă valorificarea 

substratului acelor credinţe menite să asigure fericirea şi bogăţia familiei nou închegate, prin 

performarea unor acte – mai apropiată de spectacular, decât de vechiul lor nucleu magic, fapt 

subliniat de cercetători. Complexul spectacolului popular oferit de nuntă, al cărui caracter social 

a fost adesea subliniat, este receptat ca o sărbătoare plenară. Facem aici o cuvenită precizare, 

care priveşte, de altfel, întregul nostru demers: menţionăm că, în abordarea acestei ample 

tematici, am procedat ca în cazul celorlalte două capitole, folosind transpuneri în scris ale 

textelor de pe bandă de magnetofon (texte transcrise, existente în Arhiva de Folclor a Academiei 
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Române) şi transcrieri directe după dictare, la interviuri adăugându-se observaţia directă a unei 

nunţi din satul Ban, în vara anului 2008 (dar şi altele, care nu au constituit neapărat subiect de 

cercetare, dar care au contribuit consistent la conturarea unei imagini cât mai solide şi cât mai 

pertinente a subiectului avut în vedere, prilejuind, printre altele, aplicarea chestionarelor, 

urmărirea unor aspecte semnificative, dar şi ample discuţii pe marginea problematicii vizate). 

Chestionarele sunt alcătuite de noi, pornind de la chestionarele-tip ale lui Ion Muşlea (Arhiva de 

Folclor a Academiei Române, Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, 

chestionare, 1930-1948, Ediţie critică, note, cronologie, comentarii şi bibliografie de Ion Cuceu 

şi Maria Cuceu, Prefaţă de Ion Cuceu, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 

2005), punct de reper de mare însemnătate, care, de altfel, dictează şi criteriul de ordonare a 

materialului folcloric. Specificăm faptul că am considerat mai potrivit să redăm varianta 

regională a limbii, caracterizată prin anumite particularităţi fonetice, lexicale şi gramaticale – 

îndrăznim să le privim ca fiind extrem de grăitoare şi de surprinzătoare, atât pentru noi, cât şi 

pentru cei mai puţin familiarizaţi cu această ramificaţie teritorială a limbii, care, cum reliefam, 

prezintă unele trăsături specifice deosebit de relevante pentru contextul de faţă. Nu am apelat la o 

notare cu semne speciale a elementelor graiului, acest fapt depăşindu-ne autoritatea şi 

competenţa, însă am socotit oportun să transcriem întocmai cum ni s-a vorbit, să transpunem (şi 

să prelucrăm, unde contextul impunea ajustări, pentru interpretare). De asemenea, intenţia 

iniţială de a reda într-o altă formă, estetizând construcţiile, vorbirea celor cu care am intrat în 

dialog, într-o altă tonalitate să-i spunem, ni s-a părut ulterior a fi un gest de denaturare, de 

falsificare, care ar fi lezat şi ar fi descompus imaginea a ceea ce intenţionam să redăm. Astfel, am 

considerat potrivite parantezele, mai puţin însă subsolul paginii. Anexa cuprinde, pe lângă 

bibliografie, texte de repertoriu nupţial şi funerar, selectate după criteriul reprezentativităţii, 

precum şi poze de nuntă şi de înmormântare (câteva fotografii făcute de noi, altele puse la 

dispoziţie de un interlocutor din satul Cernuc – selectate din mai multe asemenea fotografii, 

adunate în timpul cercetării din majoritatea localităţilor investigate). Am întocmit structurarea 

studiului în capitole şi subcapitole, paralel cu intenţia de autenticitate, în virtutea căreia am redat 

întocmai regionalismele, fonetismele regionale, anumite forme fonetice, morfologice, precum şi 

sintaxa uneori întortocheată, chiar greoaie, am păstrat şi forme de anacolut, de cacofonie, de 

dezacord sau altele care ţin de o exprimare „de prin partea locurilor”, şi care, poate, nu se 

dezvăluie chiar de la prima privire.  
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Precum este cunoscut, scenariul nupţial se clădeşte pe o îndelungată practică şi rânduială 

tradiţională, integrând episoade simbolice şi manifestări succesive. Manifestările ocazionate de 

nuntă, conţin vagi reflexe ale gândirii de sorginte mitică, ce îşi au rosturile lor multiple, conform 

răspunsurilor primite în spaţiul investigat, însă motivaţiile magice străvechi s-au dizolvat, ca 

urmare a estompării rigorilor rituale.  

Aşa cum arată cercetările, nunta sălăjeană se încadrează în arealul specificităţii nunţilor din 

Transilvania, dar unele note definitorii o individualizează. Spiritualitatea satului sălăjean uimeşte 

printr-o cuprinzătoare relevanţă, realitatea contemporană dezvăluind forme inedite în procesul de 

gândire a ţăranului. Solidaritatea este evidentă, contribuţiile nuntaşilor sunt în bani, dar pe 

alocuri şi obiecte de uz casnic şi gospodăresc, care se constituie într-un real ajutor material 

pentru familia nou întemeiată. Înaintăm, aşadar, afirmaţia că unele aspecte din complexul 

ceremonial nupţial, văzut ca manifestare amplă a solidarităţii obşteşti, comportă note particulare, 

tradiţii ancestrale, care individualizează nunta sălăjeană în specificul nunţii româneşti, cu 

perpetuări ori, dimpotrivă, transformări, evoluţii ale ceremonialului tradiţional, ale manifestărilor 

ce odinioară aveau un pronunţat caracter arhaic. 

Tradiţia cere ca ospăţul de nuntă să fie amplu, dar sunt la fel de impresionante şi 

manifestările folclorice care acompaniază toate celelalte secvenţe ceremoniale, sinteză de 

elemente tradiţionale ce coexistă cu altele de dată mai recentă, rod al înnoirilor continue care 

marchează deopotrivă şi actul creaţiei populare. Unele aspecte constituie, prin urmare, o inovaţie 

de aproximativ treizeci de ani, altele rămân ancorate în rituri magice îndepărtate în timp, în ciuda 

asalturilor remarcabile din ultimele decenii. Vom mai menţiona că nerespectarea codului moral, 

a opreliştilor din faţa căsătoriei, cum ar fi: rudenia spirituală, recăsătorirea înainte de un an a 

văduvilor, diferenţa mare de vârstă, raptul, venirea unui copil pe lume în afara cununiei părinţilor 

– sunt tot atâtea prilejuri de scindare, de dezechilibru care afectează întreaga colectivitate. Putem 

vorbi de o oarecare stabilitate a momentelor ceremoniale în cuprinsul zonei, deşi tabloul diferă 

de la o nuntă la alta chiar în cadrul aceluiaşi sat. După mărturia unor informatori, un prim factor 

ar fi condiţia materială a mirilor, preferinţa, des înregistrată, de a închiria un local în oraş, sau, 

dacă nunta se ţine la căminul cultural, apelul la servicii de catering, care simplifică simţitor cel 

puţin obiceiurile ce ţin de masa mare. Numărul şi semnificaţiile segmentelor-cheie diferă de la o 

localitate la alta, de asemenea, s-au redus semnificaţiile unor elemente rituale, fără, însă, a 

prejudicia amploarea desfăşurării nunţii. 
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Mai important este faptul că desfăşurarea ia adesea proporţii epice, săvârşirea trecerii 

generând nu numai căutări şi nelinişti, ci şi o gamă de sentimente ce ţin de optimism, veselie, şi o 

anume vitalitate morală. Drumul ritual, ceremonial, cu momentele sale marcante, constituie azi, 

pentru comunitatea rurală, tot atâtea ocazii de a fi solidară noului cuplu, care, conform unor date 

esenţiale ale gândirii magice, trebuie vegheat şi protejat mai mult ca oricând, dat fiind statutul 

său încă vulnerabil, convingere ce domină credinţele şi mentalităţile. Imaginea prefigurată, cu 

profunde implicaţii ritual-mitice este aceea a conştiinţei unei datorii împlinite de a fi alături, 

solidari, în momente de cumpănă, crez a cărui recurenţă şi adâncime ne-a surprins.  

Conform studiilor realizate de specialişti, motivaţiile căsătoriei erau multiple, de la 

imboldul de a trăi în comuniune cu cineva, după imperativul divin, până la dorinţa de a lăsa 

urmaşilor agoniseala, menţinerea numelui, perpetuarea neamului, copii care să fie sprijin la 

bătrâneţe, să aibă cine le face înmormântarea creştinească, pomenirile, parastasele cuvenite. Cei 

chestionaţi asupra acestei problematici au ţinut să reliefeze că perioada premaritală, aşa cum o 

cerea uzanţa, în majoritatea cazurilor se menţine şi azi între unu şi cinci ani, în contextul în care 

o amânare prea mare ar face ca fetele trecute de douăzeci şi cinci de ani (răspunsurile variază 

sensibil) sunt considerate „stătute”, iar cele de peste treizeci de ani, „bătrâne”. În mentalitatea 

comunităţii tradiţionale, unele trăsături precum hărnicia şi omenia erau la mare preţ, standardele 

morale preconizau ca „să hii dint-on neam bun”, marcă simbolică a neamului ales, de frunte, fapt 

care îl atestă pe tânăr ca fiind apt de a se căsători. Pregătirea profesională, „şcoala, serviciu bun, 

bănos”, meseria, se numără printre criteriile alegerii partenerilor. Precumpănitor se are în vedere 

calitatea de a fi de omenie şi de a îndeplini muncile tipice fiecărei categorii de vârstă şi de sex. În 

grai local, „îi frumos ce-ţ place. În societatea tradiţională sălăjeană funcţionează o complexă 

structură de indicaţii, prescripţii menite să diminueze vulnerabilitatea omului în faţa efectelor şi 

forţelor malefice din exterior. Sentimentul de siguranţă şi de echilibru psihic erau vitale, în 

vederea dobândirii şi menţinerii lor nealterate, omul tradiţional se vedea obligat să respecte 

această reţea de prevederi. Nerespectarea restricţiilor, a prescripţiilor (unele de substrat magic) 

privind anumite comportamente generatoare de suferinţă duce la insecuritate şi dezechilibru, atât 

al individului, cât şi al întregii comunităţi. Contrar aparenţei, arbitrarul nu-şi avea locul în acest 

perimetru de prevederi – care, în mentalul colectiv, are o valoare esenţială şi o coerenţă adâncă – 

ne întemeiem comentariul pe informaţiile care ne stau la îndemână şi din care se degajă sensuri 

nebănuite.  
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Riturile de anticipaţie, sunt dominate de cele menite să asigure căsătoria, de cele de ghicire 

a ursitului, de vrăji chiar, îndreptate înspre acelaşi scop marital şi implicit înspre optimizarea 

relaţiilor dintre sexe. Mentalitatea religioasă a ţăranului nu acceptă actele de magie distructive, 

privind cu rezervă categoria „vrăjitorilor specializaţi”, aflaţi în legătură cu spiritele rele şi 

practicând în condiţii de cvasi-clandestinitate. Actele cu intenţii matrimoniale de influenţare a 

orândei, prin excelenţă cu specific feminin, au trezit reacţii contestatare mai ales în rândul 

bărbaţilor – în sublinierea celor anchetaţi – şi a căror credinţă se situează departe de orizontul 

magic, asimilate forţelor obscure. Mai drastic sancţionat este apelul la inşi „specializaţi”, care 

denotă, după cum ni se explică, ostilitate faţă de învăţătura şi morala creştină. Aceasta 

amendează sever orice fel de abordări magice, fie ele cu intenţionalitate maritală, care „le face 

mai puţân vinovate”, cum  explicit se desprinde din materialul de pe teren. 

Se poate spune că vechile credinţe-interdicţii privitoare la zilele săptămânii reprezintă o 

categorie importantă, aşa cum reiese din investigaţiile noastre, joia şi duminica erau considerate 

zile potrivite pentru peţit, ca întâlnirea să se petreacă sub bune auspicii (şi, mai ales, înţelegerea 

asupra zestrei care influenţa în mod decisiv). Peţitul şi logodna se puteau prelungi cu masă, care 

varia în funcţie de starea şi de darea de mână a părinţilor fetei. Valorile materiale, mobile şi 

imobile, stârneau cele mai aprigi discuţii, dificultatea atingerii unui compromis cu privire la baza 

economică a viitoarei familii putând chiar zădărnici proiectarea oricăror alte iniţiative viitoare. 

Din discuţiile noastre reiese că cele mai combative, în acest cadru, se dovedeau femeile, şi nu 

cum ne-am fi aşteptat, bărbaţii, a căror atitudine, în târguiala pe marginea stării materiale, era 

mai degrabă indulgentă. Din dialogurile reconstituite a reieşit explicita pretenţie materială 

îndeosebi a mamelor cu mai mulţi copii, „revendicări” direct proporţionale cu numărul de fiice 

cărora vor fi nevoiţi să le dea zestre. Familia mirelui avea autoritatea şi dreptul alegerii naşilor, 

care deţin un loc central în structura nunţii, susţinând prin prezenţa şi implicarea lor afectivă şi 

materială, cele mai antrenante secvenţe, cu atât mai mult cu cât multe din chiuituri le erau 

adresate. După spusele unor participanţi la interviu, de puterea de a improviza a naşului mare 

ţinea şi reuşita unor secvenţe, precum aducerea găinii sau răscumpărarea pantofului miresei sau a 

miresei înseşi, dacă a fost furată. Obiceiul de a se face şiratăul, această petrecere în ajunul 

cununiei cum este el definit, ale cărui tradiţie şi mod de manifestare sunt poate mai viguroase în 

alte zone etnografice, în satele supuse investigaţiei noastre nu se mai practică cu aceeaşi 

intensitate sau chiar deloc. 
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Deşi în cadrul ceremonialului nupţial – nealterat în substanţa sa intimă, vast câmp de 

manifestări artistice – pot fi uşor decelabile segmente a căror repetabilitate, de la nuntă la nuntă, 

pare infinită, totuşi, la fiecare manifestare, ele vorbesc despre anumite aspecte şi condiţii 

specifice satului respectiv. Constante sunt însă peţitul, anticipat de legătura tinerilor (bazată pe 

sentimente reciproce de iubire şi de înţelegere, subiecţii anchetaţi au accentuat că rar se întâmplă 

să primeze criterii de ordin material, definitorii altădată) şi de consimţământul părinţilor. 

Perioada ce urmează imprimă un ritm mai alert pregătirilor pentru nuntă: strigările în biserică, 

stabilirea zilei logodnei, alegerea naşilor, a chemătorilor, cununia, nunta propriu-zisă, încununate 

de alte gesturi şi atitudini ceremoniale, încărcate de profunde înţelesuri, aşa cum reiese din 

materialul avut la dispoziţie. Aşa stând lucrurile, rezultă că, strâns legate de aceasta apar 

chemarea la nuntă, pregătirea steagului, într-un cadru de bună dispoziţie, pregătirea bucatelor, 

împodobirea cununilor – secvenţe ghidate de un anumit tipic, consolidat de-a lungul vremii, cu 

atributul durabilităţii, supravieţuiri întârziate dintr-un fond ancestral.  

Ne-am propus să urmărim cuprinsul ceremonialului de nuntă tradiţional; ilustrativă este 

secvenţa substituirii miresei, în care se înfăţişează mirelui şi alaiului său o bătrână, o altă tânără, 

cu chipul acoperit sau machiată caraghios (în accentuarea prezentării pe care ne-au făcut-o cei 

chestionaţi), o fetiţă, o păpuşă ori un alt obiect îmbrăcat (mătură, de exemplu), sau un bărbat 

travestit. Întreaga asistenţă participă la crearea unei atmosfere degajate, de voie bună, potenţată 

de acest episod de mare însemnătate, reprezentat de sosirea alaiului mirelui la casa miresei. Deşi 

funcţiile rituale slăbesc în favoarea celor ce ţin de arta spectacolului, se obişnuieşte în continuare 

să se ia iertăciunile la mireasă. La mire, se observă tendinţa omiterii acestei secvenţe de ritual, 

explicabilă şi prin faptul că mirele, de cele mai multe ori, rămâne în casa părinţilor, sau aproape 

de ei, mireasa fiind cea care „să înstrăinează de a ii, de cuibu părintesc”. Colectivitatea a desprins 

anumite convingeri privitoare la condiţia fetei, demnă de compasiune, cel mai probabil, pe baza 

unor realităţi concrete, a unor habitudini care au dat viaţă unor formulări vecine cu prejudecata. 

În acest context, secvenţa despărţirii, marcată de „luarea iertăciunilor”, care păstra aceeaşi 

ceremonie şi când se lua separat la mire, trebuie să fie cât mai emoţionantă, imperativ adesea 

invocat de către interlocutorii noştri, în accentuarea cărora, dacă asistenţa nu plânge, i se 

reproşează mai apoi starostelui că nu a reuşit îndeajuns să o sensibilizeze, nu a ştiut să apeleze la 

mijloacele de persuadare cele mai adecvate pentru a multiplica valenţele dramatice ale secvenţei. 

Se recurge la un joc subtil de alimentare a sentimentului profund al înstrăinării, generator de 



20 
 

temeri şi de nesiguranţă. Un atare moment se cere astfel pus în valoare de staroste, căruia i se 

pretinde pe lângă talent dramatic, şi unul improvizatoric, pentru a face faţă cu succes solicitărilor 

din ambele părţi, nuntaşii mirelui, nuntaşii miresei. Importanţa plânsului miresei a fost subliniată 

ca act ritual, cu ecou major în ansamblul desfăşurării obiceiurilor nupţiale. Acest fapt ceremonial 

era cerut, conform spuselor interlocutorilor noştri, de însăşi buna rânduială tradiţională, cu 

exigenţa unei trăiri autentice şi a unor sentimente şi emoţii reale, nu simulate. În tradiţia locală, 

alaiul, în drum spre cununie, era orânduit în aşa fel încât oaspeţii de seamă să stea lângă  miri şi 

naşi, alături şi de stegar, însoţitorii mirilor, muzicanţi. Este demn de reţinut că, pe tot parcursul 

drumului, se chiuia; căruţele, sau iarna – săniile, erau împodobite, alaiul era cu atât mai 

impunător cu cât erau prezenţi şi călăreţi – în cazul în care mirii nu erau din acelaşi sat. Nu am 

primit răspunsuri care să confirme faptul că, la jocul care avea loc afară, în momentul cununiei, 

ar fi avut întâietate nuntaşii din partea mirelui, ba mai mult, jocul în sine apare de-abia schiţat în 

mărturia informatorilor. În întregul ansamblu ceremonial, în mediile folclorice tradiţionale 

supuse atenţiei noastre, nuntaşilor miresei li se acorda aceeaşi importanţă apreciabilă ca 

invitaţilor mirilor, aşa cum relevă răspunsurile. În toate satele cercetate, semnificaţia unor acte 

rituale scapă sau sunt vag conturate, riturile practicate în zona noastră folclorică fiind vechi. 

Abundenţa este un element definitoriu care încadrează nunta în „bogată” sau „săracă”. Nu am 

cules oraţii sau formule de consacrare a mesei, în care să se pomenească alimentele, mâncărurile 

şi însemnătatea lor. Importaţa ospăţului de nuntă a fost subliniată în nenumărate rânduri, 

distingându-se ca fiind evenimentul cel mai complex ce se desfăşoară în cadrul unei nunţi. 

Facem aici o cuvenită menţiune şi amintim că în viaţa tradiţională, statutul socăciţei este unul 

aparte, activ, născut din experienţă şi din competenţă, şi care are grijă ca masa să capete conotaţii 

ceremoniale, cerute, de altfel, de anvergura unui astfel de festin cu conotaţii vădit spectaculare. 

Scenariul ritual presupune ca şi casele mirilor să fie împodobite, porţile cu crengi de brad, hârtie 

creponată, flori, panglici, iar deasupra porţii, urarea „Bine aţi venit!”. Mirii au îndatorirea de a 

trece pe la fiecare invitat pentru a-i mulţumi pentru prezenţă şi daruri, ciocnind şi un pahar de vin 

cu mesenii. Această datorie revine şi cuscrilor, care dăruiesc la plecare cu prăjituri şi ţuică 

îndeosebi pe nuntaşii de vază sau pe cei veniţi mai de departe. De regulă, acestora şi celor care, 

în momentul când se face strigarea cinstelor, oferă tinerilor căsătoriţi daruri mai consistente, li se 

acordă, în semn de mulţumire, şi o mai mare atenţie, materializată adesea în cadouri, atitudine 

considerată în comunitatea sătească de bun-simţ şi, ca atare, absolut firească. 
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Într-un subcapitol distinct, am supus atenţiei strigăturile, printre care cele adresate miresei, 

a căror pondere în ansamblul ceremonial este surprinzătoare; ele vorbesc încă o dată despre 

importanţa de prim-plan acordată tinerei în scenariu înfăptuirii trecerii. Performerele, dotate cu 

simţ improvizatoric, realizează cu spontaneitate portretul moral şi fizic al actanţilor principali ai 

scenariului nupţial, aflate într-o indubitabilă relaţie. Astfel, frumuseţea de ordin fizic apare în 

viziunea ţăranului ca o oglindire a bogăţiei morale. De asemenea, se înscriu imperative ce ţin de 

o viaţă cumpătată, în schema unui destin uman ideal, împlinit numai între cadrele căsniciei 

binecuvântate cu copii. Strigăturile performate concură la crearea unei atmosfere dramatice, 

drama despărţirii de reperele vârstei premaritale, lipsite de griji, contrastează cu noul rol social, 

care presupune o seamă de responsabilităţi şi de greutăţi, statut marcat de absenţa chipurilor 

dragi, a locurilor copilăriei, a libertăţii fetiei, de înstrăinare, de răutatea străinilor, de răceala 

soacrei şi a celor din neamul mirelui în care se integrează tânăra nevastă. După ritualul zonal 

tradiţional, învelirea echivala cu o consacrare a miresei ca nevastă, schimbarea de statut social, în 

comunitatea tradiţională, marcată şi prin gestul acoperirii capului cu un batic, era o datină 

respectată, „broboada”, „chişchineu” fiind semne distinctive ale identităţii civile, ale integrării în 

rândul femeilor căsătorite, simboluri permanente al statutului matrimonial. 

Ultimul capitol îşi propune să abordeze obiceiurile funerare şi credinţele aferente. În 

demersul nostru de identificare diacronică şi sincronică, am observat că unele manifestări legate 

de înmormântare diferă azi de vremurile trecute, datorită schimbărilor survenite în planul vieţii 

sociale, modernizării, industrializării forţate; mutaţiile apărute au dus la pierderi importante ale 

unor elemente din cadrul ritualului. Azi, pentru a exemplifica, se dau la pomana mortului obiecte 

nu întotdeauna de bună calitate, cumpărate de la oraş. Chiar şi colacii, prescura şi cozonacii sunt 

comandaţi la brutăriile din oraş, nu se mai fac decât rar acasă. Devine astfel din ce în ce mai 

dificil să vorbim, în zona supusă investigaţiei, despre tradiţii şi obiceiuri de înmormântare 

„autentice”, „nealterate”. Prin cercetările înterprinse, în prezentul studiu am încercat să 

recuperăm mărturii ale unui mod de viaţă şi de gândire tradiţional, care se estompează sub 

impactul noilor condiţii social-economice şi al procesului de urbanizare, în ciuda unor anumite 

rezistenţe la schimbare. Radiografia s-a încercat a fi cât mai obiectivă, respectând datele culese 

din teren. Metodologia cercetării de teren a cuprins observaţia participativă, interviul, 

chestionarul, povestea vieţii. Menţionăm tot aici că informaţiile pe care se întemeiază lucrarea de 

faţă sunt culese în cursul unor anchete desfăşurate pe teren, în zona etnografică Sălaj, între anii 
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2006-2011, întregite de lucrări de specialitate şi de materialul pus la dispoziţie de Arhivă. 

Localităţile avute în vedere, selectate  – se vrea – şi după criteriul reprezentativităţii, sunt: 

Aghireş, Badon, Ban, Cernuc, Cizer, Crasna, Crişeni, Deleni, Dolu, Fildu de Jos, Fildu de 

Mijloc, Giurtelecu Şimleului, Hurez, Marin, Meseşenii de Jos, Meseşenii de Sus, Plesca, 

Popteleac, Pria, Ortelec, Sălăjeni, Sânpetru, Strâmba, Sutor, Tihău, Treznea, Voivodeni. 

Precizăm (cu privire la câteva din satele numite) că am avut ocazia, în câteva rânduri, de a obţine 

informaţii deosebit de substanţiale şi fără a ne prezenta în localităţile respective, de la unii 

informatori pe care i-am întâlnit cu diferite ocazii, în timpul cercetărilor noastre, cum ar fi, de 

pildă, înmormântare şi nuntă, fără a mai fi nevoie, am considerat, să ne deplasăm efectiv) . 

Pe de o parte, am considerat interesant să vedem modul cum ţăranul receptează moartea ca 

pe o separare temporară – el crede că sufletul are de parcurs un drum iniţiatic spre o nouă lume, 

aflată în legătură cu lumea de aici; în acest sens, în accentuarea cercetătorilor, omul culturilor 

vechi şi-a populat spaţiul cu elemente încărcate cu un simbolism aparte. Pe de altă parte, 

obiceiurile legate de înmormântare nu sunt întru totul caracteristice zonei cercetate, ci cuprind 

elemente cu o răspândire cvasi-generală, faptele arhaice de folclor coexistă alături de evidentele 

adaptări, cu menţiunea că acestea din urmă pălesc, pe alocuri, în faţa preponderenţei străvechilor 

rituri, considerate eficiente doar dacă se respectă cu stricteţe normele pe care le implică 

manifestarea lor. Orice abatere ar compromite realizarea obiectivului de separare de vechea stare 

şi de integrare a decedatului în noua sa lume.  

Prezentul studiu reliefează şi practici care precedă ritualul funerar, unele cu caracter 

particular şi local, îmbrăcând forme aparte, altele cu caracter general, care intră în rezonanţă cu 

continuitatea preocupărilor simbolice. Astfel, cele mai multe credinţe acreditează ideea că omul 

trebuie să fie în permanenţă preocupat să-şi asigure un loc în rai, prin faptele bune pe care trebuie 

să le facă, mai ales, prin acte de milostenie. În comunitatea rurală, se crede că acestea sunt cele 

care facilitează accesul la postexistenţă şi dobândirea unui loc corespunzător în lumea de 

dincolo. Moartea este privită ca un fapt natural, care trebuie acceptat cu resemnare, astfel încât 

comportamentele nu par a fi închistate: familia cheamă preotul pentru îndeplinirea unor practici 

cu sens şi cu caracter ritual, pentru a-l spovedi şi pentru a-l împărtăşi pe muribund, pregătesc 

lumânarea – acestea se numără printre practicile cele mai curente. Am încercat clarificarea unor 

atitudini generate de proximitatea morţii, astfel, la maslu şi nu numai, se duc obiecte ale 

muribundului pentru a fi sfinţite de preot, pentru a fi unse cu mir, în special haine de corp, alături 
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de uleiul şi făina sfinţite; în cadrul aceleiaşi ceremonii, acestea sunt supuse unei operaţii de 

învestire cu sacralitate. Transferul le face apte de a uşura suferinţa bolnavului, care va purta acele 

haine şi va folosi în mâncare (nu prăjită), uleiul şi făina sfinţite, cărora li s-au atribuit, cum 

spuneam, proprietăţi pe care nu le deţineau anterior tratamentului care le-a fost aplicat. Cei 

chestionaţi n-au dat o motivaţie clară atitudinii lor, reieşind doar că este o datorire, aceea de a-şi 

juca rolul în faţa comunităţii, obligaţii de a căror eficacitate nu se îndoiesc. Am subliniat că unele 

activităţi sunt estompate în însăşi memoria informatorilor, nepracticându-se în momentul 

culegerii. Rămân constante, însă, serviciile religioase practicate de preoţi pentru cel aflat în 

pragul morţii, şi anume spovadă, împărtăşanie, maslu. Implicarea celor apropiaţi presupune, din 

partea acestora, respectarea unui program de rugăciune asiduă, post, fapte de milostenie, făcute 

pentru uşurarea sufletului celui împovărat, pomeni, sărindare, slujbe la biserici şi mănăstiri. 

Conform credinţei populare şi dogmei creştine deopotrivă, operaţiunile terapeutice au rolul de 

curăţire. Orice neglijenţă în performarea lor generează ineficienţa tratamentului şi incapacitatea 

bolnavului de a învinge forţele maligne. Suferinţa îndelungată a muribundului se explică prin 

păcatele săvârşite, care, însă, pot fi iertate, prin spovedanie deasă şi împărtăşanie, vizându-se, 

astfel, o regenerare spirituală. Aportul dogmei creştine este precumpănitor – după cum ni se 

dezvăluie cu uşurinţă, şi orientează atitudinile înspre rituri particulare, învestite cu sacralitate, în 

cadrul cărora preotul devine, evident, oficiantul principal. Aceste atitudini s-au păstrat de-a 

lungul timpului, deşi, pe alocuri, ele poate nu mai corespund actualelor tipare mentalitare. 

Clopotele bisericii vestesc moartea unui om, de asemenea un steag negru rămâne arborat în 

poarta bisericii şi la casa respectivă până la înmormântare. Survenirea decesului implica ample 

pregătiri, acte de pază, proceduri profilactice, potrivit normelor tradiţionale. În satele investigate, 

actele rituale şi ceremoniale au o semnificaţie magică, distinctă; tot ce se întreprinde capătă un 

pronunţat caracter ritualic. Din acest punct de vedere, se poate spune că, prin tradiţie, se impun 

anumite atitudini: pregătirile pentru înmormântare, curăţenia, se fac colacii sau se comandă, se 

găteşte pentru masa ce urmează, se procură cele trebuitoare înmormântării, cu participarea celor 

apropiaţi, în primul rând, dar şi a străinilor care vin să ajute. Femeile şi fetele îşi despletesc părul, 

iar bărbaţii poartă capul descoperit, până după înmormântare, toţi în haine de doliu, îşi lasă şi 

barbă. Ne-am propus să urmărim obiceiurile ce ţin de „găteala mortului”, care se întemeiază pe 

necesităţi igienice reale, cu toate că primează caracterul lor superstiţios; există şi credinţa că 

destinul pe lumea cealaltă depinde de felul cum respectă cei vii rânduiala în pregătirile de 
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dinainte de înmormântare, în organizarea acesteia, precum şi în parastasele periodice, care 

urmează la trei şi şase săptămâni, la şase luni, la un an, perioadă după care amintirea mortului se 

mai estompează.  

Am relevat cum, în vremurile trecute, se atribuia un interes aparte pregătirii sicriului, mai 

ales în ceea ce priveşte obiectele puse lângă decedat. Tratamentul ritualic la care se supunea era 

riguros respectat. Obiectelor ce ţin de cultul ortodox, puse în sicriu, cruce, cărţi de rugăciuni, 

tămâie, mir, apă sfinţită, li se adaugă cele de uz personal, pieptene, trusă de bărbierit, obiecte 

care fac parte din categoria celor frecvent întâlnite în repertoriul obiceiurilor noastre tradiţionale. 

Subiecţii ne-au informat că se obişnuia să se pună diverse obiecte legate de meseria pe care a 

avut-o decedatul. La moartea unui copil participarea este mai redusă, la priveghiul oamenilor în 

vârstă, numărul participanţilor este mare. Poate participa oricine, indiferent de vârstă, fără niciun 

fel de interdicţii. Am specificat faptul că abolirea interdicţiilor de participare vorbeşte despre 

uniformizarea oricăror diferenţe în faţa acestei realităţi ultime. Potrivit concepţiei tradiţionale, 

mortul trebuie „petrecut”, cu atât mai mult cu cât, dacă ar fi lăsat singur, seara şi noaptea mai 

ales, s-ar putea lega de el ceva necurat. Dacă familia îl chemă pe preot, manifestarea cu caracter 

religios devine preponderentă, dar este completată de altele, de esenţă populară: cei care vin 

adresează cuvinte de mângâiere familiei, se creează o atmosferă de profundă solemnitate şi 

sobrietate, dar jocurile, a căror origine se găseşte în fondul folcloric străvechi, şi care erau în alte 

părţi bine reprezentate, nu mai există decât în amintirea locuitorilor vârstnici, ca urmare a 

procesului de disoluţie la care au fost supuse. Ne-am oprit asupra manifestărilor legate de 

priveghi, care sunt mai atenuate, în prezent doar se discută, „bat cărţâle”, sunt serviţi cu ţuică, 

prăjituri, cozonac, uneori preotului şi celor care îl însoţesc li se oferă masă cu mai multe feluri de 

mâncare, precum şi bani. Trecerea pragului, a acestui spaţiu-limită învestit cu o simbolistică 

profundă, este marcată, ca în cazul nunţii, de anumite acte, în cazul înmormântării, ele au un 

caracter preventiv. În acest sens, informaţii aproape identice avem din toate satele cercetate, 

spargerea vasului la ieşirea din casă cu sicriul este un gest orientat înspre următoarele repere: să 

nu se întoarcă mortul din drum, să nu le facă rău celor rămaşi  în viaţă, să distragă atenţia 

familiei îndurerate, pentru câteva clipe, de la această secvenţă plină de tragism, precum şi pentru 

ca răul şi moartea să plece odată cu răposatul şi să nu mai atingă pe nimeni din familie, ca o 

încheiere a şirului morţilor, moment pecetluit oarecum şi „pân feştanie”, ritual de purificare.  
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Înainte de toate, am subliniat modul în care comunitatea veghează ca normele tradiţionale 

ce privesc ritualul de separare a celui mort de cei vii să se respecte integral, fără fisuri care, se 

crede, ar putea periclita întreaga comunitate. Anumite gesturi, unele, am spune, chiar de esenţă 

magică, vin să atenueze spaima generată de realitatea morţii: stropirea cu agheasmă a casei, a 

membrilor ei, spălarea pe mâini la întoarcerea de la groapă, sfeştania făcută de preot, 

abandonarea în sicriu a obiectelor cu care s-a efectuat toaleta mortului, spargerea unui vas la 

ieşirea cu sicriul, aruncarea cu ţărână în mormânt, ca o pecetluire definitivă a despărţirii de cel 

mort, gestul de a pune „pământ, on ptic, la ceafă, la familie mortului, să-l uite mai lesne”. Mai 

notăm că sicriul, numit local „sălaş” sau „copârşeu”, era confecţionat din lemn uscat de stejar; 

sub mort se aşeza un cearceaf alb de pânză, sicriul se făcea fără ferestre şi se tămâia înainte de a 

se introduce mortul în el. Crucea se confecţiona tot din lemn de stejar şi era ţinută afară. 

Bineînţeles, în săvârşirea actelor rituale, preotul are rolul cel mai important, ca reprezentant 

oficial al instituţiei  Bisericii. Am relevat faptul că, în procesiunea înmormântării, dar şi în 

activităţile impuse de ritual, sfătul, diacul şi alţi agenţi de acte rituale sunt învestiţi cu rol special, 

asistaţi îndeaproape de bătrâni, buni păstrători ai tradiţiei. Răsplata pentru serviciile făcute o 

constituie, pe lângă bani, colaci, prosoape, mâncare, băutură. De asemenea, rudele şi cei mai 

apropiaţi se implică activ în acte de natură spirituală, dar şi materială, cu contribuţii importante la 

executarea unor ritualuri ce ţin de rânduiala tradiţională. Una din concluziile care s-au impus este 

aceea că, în îndeplinirea obiceiurilor, printre persoanele executante, cei mai în vârstă au o 

implicare mai activă, fiind mai atenţi în respectarea cu stricteţe a rânduielilor. Ei se preocupă şi 

de acte diverse precum dăruirea cu ştergare, prosoape, lumânări, colaci, a celor care au ajutat la 

pregătirea celor necesare ceremonialului înmormântării, cu atât mai mult cu cât se consideră că 

cei ai casei nu ar avea voie să facă de mâncare. 

Am întrezărit semnificaţii mai largi, astfel că momentul despărţirii de lumea de aici şi de 

integrare dincolo este marcat simbolic tocmai prin ceremonialul înmormântării, care cuprinde, de 

altfel, pe lângă desprindere şi integrare, şi etapa de limită (rituri de trecere, liminare, după cum le 

numea Gennep), vizând drumul sufletului, trecerea prin vămi, grija pentru un destin spiritual 

ascensional pozitiv şi procuparea pentru a-i facilita accederea în spaţiul privilegiat (al raiului). 

Vom spune că tot aici se înscriu obiecte rituale precum lumânarea, care să înfrunte întunericul pe 

tot parcursul drumului, crucea, icoanele, obiectele care se pun în sicriu cu acelaşi scop de a fi de 

folos dincolo, opririle făcute în drum spre cimitir, pomana ce se dă, tot în numele şi pentru cel 
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răposat, prosoapele, ştergurile care se oferă, „punţi”, „poduri”, şi care uşurează, aşadar, depăşirea 

obstacolelor acvatice întâlnite în cale, găina care se dă, în unele locuri – şi nu neapărat peste 

mormânt sau pe sub sicriu – şi care ar scurma pamântul, netezind astfel calea sufletului, colacii, 

ofrandele funerare alimentare şi nealimentare, masa de pomană care se face întru pomenirea 

mortului, parastasele care intră tot în grija familiei, toate aceste manifestări rituale reclamate de 

ceremonial dovedesc într-un mod remarcabil că au ca bază comunicarea între cele două lumi. 

După antropologi precum Frazer şi Mauss, acestea transmit proprietăţi pe cale magică, de la un 

nivel la altul, pe baza similarităţii sau prin contagiune. De mare valoare ni se pare faptul că se 

acţionează prin nume, imagini, simboluri, cu aceleaşi atribute ca semnificanţii pe care îi 

înlocuiesc, stabilindu-se legături între lumi, printr-un paralelism des invocat în ritul funerar. Aşa 

cum se degajă din informaţiile noastre, sistemul de credinţe activat aici are efect dincolo, ajutând 

desprinderea de cei vii, preocupaţi, în mod vădit, de distanţarea şi de limitarea celor două entităţi, 

pe de o parte, şi pe de altă parte, preocupaţi de aşezarea completă a sufletului în comunitatea 

celor de dincolo, a celor mai dinainte morţi, fară pericolul unei potenţiale reveniri, precum 

evidenţiază cercetătorii. 

Am arătat că participarea la înmormântare este dată de mai multe criterii: statutul social, 

vârsta, natura morţii. Moartea năprasnică, moartea unor tineri, cu atât mai mult dacă sunt 

necăsătoriţi, poziţia importantă pe care a deţinut-o răposatul în sânul colectivităţii sunt factori 

care dictează o participare mai numeroasă. Buna-cuviinţă, coeziunea, spiritul de înţelegere, 

respectul datorat celui decedat, compasiunea faţă de familia acestuia sunt doar câteva reguli de 

bun-simţ stabilite prin tradiţie şi care continuă să-şi impună autoritatea. 

Orânduirea convoiului are o încărcătură ritualică şi urmează anumite reguli, astfel 

întâietate au crucea, praporii, preotul, sfătul, diacul, apoi carul cu sicriul, familia, neamurile, cei 

apropiaţi, mai pe urmă ceilalţi participanţi. Cum s-a putut vedea, plecarea unui individ provoacă 

fisură în sânul colectivităţii, însă, prin masa de înmormântare se urmăreşte o reechilibrare, 

mediată, în primul rând, de prezenţa preotului. Masa trebuia să fie cât mai bogată, în ideea 

întăririi poziţiei sociale a familiei decedatului în cadrul comunităţii, substratul social fiind 

evident şi la parastase şi la alte pomeni. Dacă riturile şi obiceiurile cu implicaţii magice şi-au mai 

pierdut din sensul iniţial, în schimb, masa de pomenire îşi păstrează acelaşi loc fundamental în 

cadrul ansamblului ceremonial. Bunăstarea materială face ca, în unele dăţi, pomenile să fie foarte 

consistente, masa cuprinzând, în general, aperitive, supă şi sarmale. Aşezarea la masă urmează o 
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anumită rânduială, li se dă prioritate preotului şi celorlalţi slujitori ai bisericii, neamurilor venite 

de departe, familiei, care iau masa în casă, de cele mai multe ori, în vreme ce restul se aşază la 

mese improvizate, în curte sau în şură. După ce preotul oficiază rugăciunea mesei, câteva femei, 

neamuri de-ale mortului, servesc cu mâncare şi băutură. Unii apropiaţi aduc daruri în alimente 

sau băutură, pentru a uşura cheltuiala familiei, destul de consistentă (mai ales că masa de 

pomenire este un mijloc de afirmare a acesteia, în faţa comunităţii). După ce vin de la cimitir, 

oamenii se spală pe mâini şi se aşază la masă, după o ordine consfinţită, în funcţie de anumite 

relaţii, afinităţi, vârstă, statut. De obicei, participă un singur membru dintr-o familie. 

Convorbirile care se leagă privesc anumite subiecte, mai ales aspecte legate de viaţa mortului, de 

viaţa satului, de muncile agricole. Dacă participanţii sunt numeroşi, se intră la masă în două-trei 

rânduri, de-abia la final membrii familiei şi cei care s-au ocupat de servirea mesei, nu înainte, 

însă, de a fi mulţumit sătenilor pentru ajutorul dat. Acum se pun în discuţie, într-o atmosferă 

resemnată, eventualele aspecte lacunare în îndeplinirea obligaţiilor legate de ceremonia 

înmormântării. Reprezentanţii Bisericii, intelectualii, participanţii veniţi de departe au un statut 

deosebit, recunoscut şi prin aşezarea lor la o masă principală. Acest interes acoperă şi 

preocuparea de a le servi acestora mâncare în vase şi cu tacâmuri alese, deosebite de cele primite 

de restul participanţilor – aspecte asupra cărora ne-am oprit, aşadar, în ultimul capitol. 

Am făcut unele precizări cu privire la perioada de după înmormântare. Doliul impune 

schimbări vestimentare, exterioare, o formă impusă în faţa obştii, dar şi de ordin comportamental 

şi spiritual, ce vizează unele restricţii, cum ar fi interdicţia de a lucra cât timp mortul e în casă, de 

a se pieptăna, de a mătura, de a spăla, de a merge la câmp, la bărbaţi – de a se tunde sau de a se 

bărbieri, de a umbla cu capul acoperit. De asemenea, interzicerea de cânta, de a dansa, ori de a 

lua parte la vreo petrecere, norme de conduită impuse de un sistem de credinţe consfinţit şi 

respectat. Semnele doliului au o durată variabilă, cum remarcam, dar mărturiile converg înspre 

următoarele date: un an pentru părinţi, soţi, copii, patruzeci de zile pentru rude apropiate şi 

câteva zile pentru neamuri mai îndepărtate sau pentru cunoscuţi.  

O altă concluzie care se impune ar fi că moartea produce un dezechilibru social, restabilit 

treptat, printr-un ansamblu de practici desfăşurate pe parcursul unui an întreg. Astfel, parastasul 

subscrie şi el unor reguli tradiţionale: se face, cum aminteam, la şase săptămâni, la trei luni, la 

şase luni, la nouă luni, la un an, la Sâmbetele Morţilor, la Luminaţie. Comemorarea se face şi în 
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zilele de naştere, la onomastice şi ori de câte ori familia decedatului considera că este necesar să 

se facă pomenirea.  

În cadrul aceluiaşi capitol, am mai amintit că, legate de aceeaşi preocupare constantă 

pentru viaţa de dincolo apar şi procurarea locului de veci, pregătirea sicriului, a crucii, a hainelor 

şi a celor trebuitoare pentru înmormântare. În satul tradiţional sălăjean se menţine credinţa 

conform căreia omul este format dintr-un corp, care se va întoarce în lutul din care este plămădit 

şi un suflet, dat de Dumnezeu printr-o răsuflare. Potrivit credinţelor populare, deşi corpul se 

descompune, sufletul rămâne nemuritor. Se spune că sălaşul sufletului se află lângă inimă, în 

piept, şi, după moartea omului, stă patruzeci de zile în streaşina casei, de unde veghează asupra 

celor vii. Tot în decursul celor patruzeci de zile, sufletul trece prin toate locurile prin care a 

umblat cât timp omul a fost în viaţă, revăzându-şi atât faptele bune, cât şi cele rele. Ni s-a atras 

atenţia dintru început, asupra următoarei diferenţe: credincioşii ortodocşi cred că sufletul merge 

în rai sau în iad, la cer, la Judecata Particulară, spre deosebire de greco-catolici, care cred că 

sufletul aşteaptă Marea Judecată în Purgatoriu. 

Am amintit că nu întotdeauna criteriul rudeniei decide amplasarea mormintelor, deoarece 

aceasta se face şi în funcţie de momentul intervenţiei decesului. Valorizarea relaţiilor de rudenie 

vizează recompunerea acestora în postexistenţă, mai ales a cuplurilor maritale, cărora le sunt 

specifice mormintele duble. Se observă, de asemenea, influenţa urbană în ceea ce priveşte 

monumentul şi însemnele funerare, dar lemnul este, în continuare, preponderent.  

În spaţiul investigat, cum am văzut, ne-au atras atenţia cele trei etape principale ale 

ceremonialului funerar, cu obiceiuri înscrise în specificul general românesc, dar şi cu note 

particulare: despărţirea de lumea de aici, integrarea în comunitatea celor morţi şi restabilirea 

echilibrului social, rupt prin plecarea celui dispărut, ca să folosim sintagme deja consacrate. Ritul 

morţii în ceremonialul folcloric-tradiţional sălăjean, particularităţile obiceiurilor de 

înmormântare înregistrate în spaţiul investigat ne argumentează conservatorismul şi arhaicitatea 

unor zone care suscită interesul cercetătorului. Dincolo de unitatea structurală a obiceiurilor 

româneşti de înmormântare, remarcăm o anume diferenţiere, dar şi un amplu proces de 

degradare, de dezintegrare a unor aspecte legate de această realitate ceremonială sau de 

restrângere a ariei de circulaţie.  

Din cele spuse până acum, se deduce uşor că scenariul funebru este unitar, în general bine 

conservat, trăsăturile sale definitorii nu-i permit detalii înnoitoare; se menţin practicile 



29 
 

superstiţioase, întregul ansamblu de credinţe pe care omul străin de modul de gândire a ţăranului 

le-ar putea socoti drept prejudecăţi, convingeri dacă nu primitive, cel puţin absurde şi, ca atare 

necorespunzătoare spiritului vremii.   

Ne-am propus să analizăm unele manifestări de substrat magic care nu supravieţuiesc decât 

vag în memoria informatorilor în vârstă. Amintim aici, de exemplu, folosirea, în diverse scopuri, 

a apei cu care a fost spălat mortul, ea putând despărţi sau lega doi oameni, sau chiar omorî. De 

asemenea, se credea că apa poate cauza îmbolnăvirea cuiva, eşecuri sau diferite neajunsuri, dacă 

cel vizat intră în contact cu ea. În aceeaşi categorie intra legarea nodurilor şi a şireturilor, 

împletirea părului femeii, ca soţul ei să nu se recăsătorească, obiecte închise cu mortul, pentru 

legarea cununiilor, încheierea tuturor nasturilor – mijloace magice, de altfel, foarte răspândite 

oarecând. Părul, unghiile, saliva, sângele, urina, excrementele sunt, de asemenea, amintite, în 

credinţa că pot dobândi rol magic, şi care, folosite cu scop distructiv, aduc negreşit multe 

nenorociri (de explicat şi, în consecinţă, de combătut, doar pe cale magică).  

În încheierea demersului, am scos în lumină încă un aspect: pentru a preîntâmpina 

eventualele rele ce s-ar putea abate asupra celor rămaşi în viaţă, familia are mare grijă să arunce, 

să ardă, să îngroape, să ascundă bine elemente ce ar putea ajunge pe mâna celor care fac rău. Se 

insistă asupra convingerii că această grijă profundă este eficace în combaterea presupuselor 

acţiuni nefaste ale vrăjmaşilor. Aşa cum am observat, în societatea tradiţională domină credinţa 

că este obligatoriu să se facă praznicele cuvenite, toate rânduielile şi să se acţioneze ritualic 

împotriva factorilor perturbatori. Practicile reparatorii se referă, în primul rând, la pomenile date 

în numele celor morţi şi la slujbe făcute ca aceştia să-şi găsească odihna; faptele de milostenie 

sunt îndreptate înspre acelaşi scop. Riturile-interdicţii erau ocazionate de secvenţe cu mare 

încărcătură, în schimb, în plină modernitate, lipsesc practicile active de apărare împotriva 

forţelor maligne. Este necesară aşadar, performarea corectă a riturilor funerare, cu dublu scop, 

acela de a facilita defunctului un statut corespunzător şi acela de a păzi comunitatea celor vii, 

vulnerabilă în faţa eventualelor reîntoarceri. Aşa cum se degajă din ce ni s-a oferit pe teren, în 

cazul celor bănuiţi că ar fi putut deveni strigoi, se intervenea cu câteva rituri, pentru a îndrepta 

eventualele neglijenţe din secvenţele ce au precedat îngroparea. 

Lucrarea de faţă reprezintă o implicită pledoarie pentru studierea unei zone etnografice 

care nu s-a bucurat de o prea mare atenţie din partea cercetătorilor, dar care dezvăluie aspecte 

inedite, încadrând-o în rândul celor mai „păstrătoare” – zona etnografică Sălaj. 
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