AOTUL DE A ÎNMORMÂNTA COPIII îN VATRA ŞI LÂNGA VATRA
LOCUINŢEI

,,Când omul a pornit să-şi însemne istori:1,
a început epoca vechilor culturi înalte"
(I. LIPS 1958, p. 53)

Lupta pentru viaţă, dusă în afara casei, este o veşnică bătălie cu
lumea înconjurătoare. în mijloC'U:l celor dragi, omul se simte la adăpost,
aici el poate să se odihnească lângă vatra caldă. La populaţiile primitive,
care trăiau într-o lume de obiecte însufleţiite şi de duhuri ce sălăşluiau
în toate ~i în tot, această dorinţă de a fi apărat împotriva unor puteri
necunosC'ute, este mult mai puternică ldec,ît îşi poa1te ima;gina omul modem.
A reconstitui ce semnificaţie poate avea o vatră sau o casă primitivă, a găsi o semnificaţie din spaţiul geografic în care trăim, dar în care
au trăit şi stră;vechile comunităţi neoli1tice nu exclude şi descifrarea
unor gesturi, a unor ritualuri străvechi şi o cercetare etno-arheologică.
Ca:sa tradiţională românească, locuinţa, vatra „leagăn şi adăpost al
vieţii de la na1ştere până la moarte", constiftuie expresia unor îndelungate traid'iţii istorice, a unor tehnici şi experienţe, reflectând însălŞi concepţia şi modul de viaţă al locuitorilor (Bocşe 1996, p. 163).
iDin cele mai vechi timpuri întruchiparea şi sufletul casei era vatra,
un loc sacru pus sub incidenţa divinităţi'lor feminine şi a strămoşilor
familiei, neamului sau tribului. Vatra este legată de foc şi de pregătirea
hranei şi, ca atare, este un centru vital şi un adevărat sanctuar unde
se cinsteau zeii, unde se aduceau jertfe închinate strămoşilor, păzitorilor
casei.
O vatră avea nu numa;i fiecare casă, ci şi fiecare aşezare, sat sau
oraş. A.ici se desfăşura viaţa religioasă, se ţineau adunări, judecăţi, se
primeau soli din altă parte.
, Vaitra şi focul vetrei reprezentau un canal de comunicare între oamen'i şi forţe supranaturale, din acest motiv lângă vatră se fă-ceau vrăji
şi farmece, aici se spuneau basme, legende, ghicitori. SacralHatea1 vetrei
e reflectată în numeroase credinţe ale poporului rom.'.'m: ,,Vatra este
mama noastră, ne hrăneşte şi ne încălzeşte·' sau ... ,,Când te apuci să
grijeşti casa, mai întâi vatra să o ungi ... ", ,,cuptorul e păcat sJ-1
strici ... Cuptorul se lasă să-l strke ploile". Investit cu astfel de semnificaţii majore, cuptorul însemna în acelaşi timp simbolul trăiniciei casei,
a perenităţii umane (Bocşe 1994, p. 164).
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în toate culturile tradiţionale, sediul strămoşilor e legat de vatră__,
de aceea ea joacă un rol important în obkeiuri1e de naşte:e, de ~unta
sau de înmormântare. Naştere ar reprezenta începutul unui nou: s~stem
de viaţă cosmică în ipostază terestră, nunta - _integrarea _aces~u1 sistem
alert al vieţii pământ~ti, iar moartea - revenirea,. pere~n~ului terestru
în cosmos, ruperea brutală a corpului uman de mediul lu: şi catapultarea
spiritului în cosmos, aceasta din urmă_frustreaiză uneori mcrederea omului în destinul lui (Vulcănescu 1985, p. 168).
Ob1ceiu'l naşterii pe pământ, lângă vatră s-a păstrat în zonele montane a'le Carpaţilor până la începutul veacului, fiind legat de străvechi
culte lunare, neolitice şi mai târziu de cele solare, spunea etnoloaga dujeană. Când femeia năştea la munca câmpului, nottl născut era dus acasă
şi aşeza1t direct pe solul familial, de obicei lângă vatră, acolo unde trebuia de drept să vină. Tatăl ridica copilul depus pe vatră, gestul său
însemnând recunoaşterea paternităţii şi transmiterea forţei genetice şi
magice asupra noului destin (Bocşe 1996, p. 167), vatra de foc fiind considerată ,, ... sânul vieţii şi al familiei".
Ritua'lul este urmat apoi de un alt element magic, acela de a nu se
da în aoeeaişi zi foc, apă, grâu sau cenuşă din vatră vecinilor (pentru,a
nu se da norocul şi sănătatea). Legat de acelealŞi idei observăm că la
negrii herero, din Africa, se îmbină cultul străbunilor cu închinarea
la focul sacru din vatra aşa-zisului Oruzo, foc întreţinut cu lemnul arboreh.ri omumboromboga în care locuiesc sufletele morţilor (Lips 1958, p.
53). Tot la această popul~ţie nu este :îngăduit nici unui străin să ia foc
din vatră.
Pe de altă parte pe locul deceselor violente din afaria gos~odăriei
se amenajează morminte simbolice, obicei neîntâlnit la de2esele ,.fi-reişti"
când omul mcare „acaisă pe perina lui", cum se spune în popor.
Acelaşi rol reparatoriu are şi înmorm.:întarea simbolică a pumnului
d_e ţărână luată şi adusă de pe locul morţii năprasnice, departe de ţară
ŞI de ,casă. Pentru a evita pe,ricole'le viitoare, moartea omului are nevoie
de a:dăP?51:11 sacr~ al locuinţei care echivala cu izolarea sau mic<şorarea
spaţwlu1 şi cu scăderea intensităţii luminii. Ungherul cel mai odihnitor în interiorul unei case este, întodeauna, colţul sau camera mică.
~ce_s.ta _es~e SJ:>aţiul solicitat prin reflex natural la naştere de femeia gravida, ŞI: m. fina], dorit de muribund. Un adăpost, indiferent care ar fi
acesta, mchide alt adăpost: adăpostul pentru sufletul omului era lumea
aici", vara, satul, casa, trupul, locul pentru cimitir, mormântul,"skriul
ş1 cadavrul.
,
Locuinţa era, deci, singurul spaţiu unde se putea naşte şi muri fără
ca „sUJfletele călătoare" să se rătă,cea~că la venirea lor ,,ai-ci" şi la pleca,rea
lor „acolo" şi să o apuce pe căi nedorite. Adăpostul, indiferent care ar
fi fost aC€!sta, deveneta saCI"u pr.in practiciJe sale de întemeiere.
De această ideea se leagă, credem, şi obiceiul semnala:t nouă de Gh.
Laz:arovici, acela de a depune văscioare miniaturale în funldaţia unei locuinţe de cutt de la Pa,rţa, în Plaitlforma 8 (date despre ea Lazarovici
1

d:

1985, p. 29-31).
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Înmormântarea în locuinţă este des practicată în neoliticul românesc, mai ales în cultura Starcevo-Criş, la Gura Baciului ( LazaroviciMaxim 1995, p. 181-197), Trestiana (Popuşoi 1980, p. 129-130 la M6,
M9) sau Gornea (LaZJarovici 1977, p. 23), dar acestea sunt morminte de
adulţi şi se leagă de cultul morţilor şi al strămoşilor.
Casa veche românească funcţiona cu intrări şi ieşiri iale sutfletelor
apa!rţină.toare aceleiaşi spiţe de neam: veneau prin naştere copii, nepoţii
şi strănepoţii şi plecau prin moarte mO'şii şi strămoşii. Raţiunea de a
exista a casei, era hotărâtă, în ultimă ins-tanţă de jocul venirilor şi plecărilor. Rămasă pustie, prin stingerea spiţei de neam, casa se transformă
într-un cuib al spiritelor mailefice, al strigoilor proveniţi din anumiţi
locu'i-tori ai săi. De aceea, când casa rămânea pustie se considera că
aceasta şi-a încheiat menkea pentru care a ,fost întemeiată şi trebuia
Jistrusă sau supusă unor rituri de purificare (Ghinoiu 1991, p. 169).
Am subliniat acestea pentru a prezenta un gest, o semnificaţie, o
analogie etnografi.că pentru o situaţie arheologică descoperită recent.
Pe şantierul arheologic de la Zau de Câmpie (Lazarovici-Lazăr-Bindea
1996), din vara anului precedent, au fost descoperite mai multe morminte de copii, resturi de morminte, depuse în vatra casei, în podeaua
locuinţei.
Aşezarea neolitică de la ~au de Câmpie aparţine neoHticului dezvoltat din Transilvania, complexului cultural Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Iclod (LaZclrovici 1977, p. 100-121).
Încă din straturile inferioare, aproape în fiecare podea de locuinţă
au fos t descoperite resturile unor schelete de copii între 1-3,5 ani. Nu
vom face nici o descriere deta'liată a lor, aceasta urmează a, fi prezentate
pe larg în raport şi în monografie de către coordonatorii săpăturilor
Mormintele au ieşit în sectorul pe care l-am supravegheat noi. Dorim
să mulţumim pe această cale coordonatorilor pentru îndrumarea şi bună
voinţa de a ne oferi să prezentăm aceste informaţii inedite.
Mormântul 1. Sunt resturile unui schelet aflate în colţul de SE al
secţiunii 6 pe podeaua locuinţei 1. De la acesta a fost prins doar o parte
ce intra în secţiune, restul se afla în profil şi în colţul săpăturii.
Mormântul 2. Acesta se afla în perimetrul locuinţei 3. Era orientat
NS cu privirea spre nord. Scheletul este în poziţie întinsă pe spate cu
pdoarele uşor chircite. Braţul stâng era sub bazin, lângă torace, antebraţul lipsă. Inventarul funerar era compus din două vase: un picior de
cupă, un bol deasupra umărului stâng. (Fig. 1).
Părţi din mormântul 3 se ailau în perimetrul platformei 10, la nivelul dărâmăturilor, unde a fos,t prinsă o bază de oraniu, la nivelul chirpiciului, fără a fi alte urme osteologice.
Mormântul 4. În marginea caroului D4 (spre sud) au fost descoperite
resturile unui sugar, cu oasele bine păstrate. Din păcate a fost distrus
la descoperi,re, încât nu sunt observaţii cu privire la poziţia sa. Mormântul se afla în perimetrul locuinţei 9.
Mormântul 5. In perimetrul locuinţei P 8a; scheletul ,1 fost tăiat
de la brâu în jos de groapa de fundaţie a locuinţei 8b. Schelet de
copil în poziţie întins pe spate, probabil o fetiţă ce a avut un şirag de
1
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mărgele la brâu, distrus de groapă iar mărgelele Scheletul se afla între
vatră şi

perete.
.
.
.
Mormântul 6. în colţul locuinţei P 11 au fost găsite restunle unui
schelet cu oasele bine păstrate, distrus de şanţul locuinţei lla.
Mormântul 7. în zona gropii 9 sau a P 54 (poziţie strati1grafică discutabi1lă), au fost descoperite resturi de ~ umam~ (copil) aflate în podeaua locuintei imediat sub nivelul de calcare. (Fig. 2).
O caracteristi.că comună a tuturor descoperirilor de schelete sau
resturi de la schelete de copii a fost:
- resturi de schelete de copii;
- depunerea lor în podeaua locuinţei;
-- situa•rea for în vecinătatea fie a unor vetre (M3, M5);
- situarea lor în vecinătatea peretelui, a şanţurilor de perete sau a
unui stâlp (Ml, M4, M5, MG);
Aşadar, avem de a face ou copii din prima vârstă (sugari şi preiniţiaţi). Fiind vorba de trei clare schelete de sugari, pentru care ,căutăm
analogii şi obiceiuri legate de naştere, de semnificaţia ei, de riturile legate de acesta, de naştere, de moarte, de case, de vatră, de pământul
casei sau vetrei.
Morminte de copH sunt puiţine şi datele despre ei nu sunt prea clare.
Se vorh~te de: morminte de copil ciopârţit (/1,'estor 1957 (31), p. 62): la
Cârcea resturi ale unui schelet de copH au fost despuse de o vatră (Nica
1990; Lazarovici-Maxim 1995, p. 190).
NaiŞterea (spune un cunoscut etnolog), primul contact aJ noului venit cu familia şi moartea, uHima întâlnire al celui plecat cu cei răma~i,
cu alte cuvinte ,, ... plecarea spre neîntoarcere ... " (Bocşe 1996), solicitau rituri speciale de ,,.reparaire" dacă aceste unice evenimente din viata
omului se desfă'şurau în afara spaţiutui consacrat al loruinţei.
·
Aceeaşi semnificaţie este dată incendierii caselor din C'U'ltura Starcevo-Criş de la Gura Baciului (Lazarovici-Maxim 1995, p. 176-179,
182-:183), la moartea defunctuiui, cult legat de părăsirea colibei.
. Cafătul drumului mi_tic, :are lega lum~a „de aici" cu lumea !Jde
d1~colo _, _pe care se reah~za acest dute-vmo al sufletelor, începe eu
ca-a A1c1 sunt prezente, atât la naştere, cât şi la moarte divinitătile
?ecruţătoare: copilul vine în existenţă asociat de ursitori, ~ortul ple~că
m post-existenţă asistat de Zori. Atât în epoca neolitică cât şi la indoeuropeni, în imperiul morţii se găseşte şi izvorul vieţii. De aceeaşi idee
se leagă depunerea capului de piiatră de la Gura Baciului (LazaroviclMaxim 1995, p. 187).
Obiceiurile şi credinţele prezente în casă se formează în trei orizonturi suprapuse, sub forma unui arbore uriaş: tulpina care, prin obiceiurile legate de uşă, pereţi, ferestre, vatră, sobă face legătura între coroana
arborelui încărcată ou obiceiurile dedicate podinei, grinzilor, acoperişului
şi ramitficatia rădăcinilor adică cu obiceiurile solicitate a fi împlinite pe
pragul şi p~deau,a casei, pe solul şi subsolul familiail (Gh:inoiu 1991,
p. 169).
In societăţile arhaice locuinţa este o „imago mundi", adică orice
muncă de construcţie reproducea simbolic cosmogonia. Uşa locuinţei
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desparte mediul deschils extern de mediul închis intern. La Parţa, în
fund~iile stâlpi'lor intrării de vest clin sanctuarul 2 au fost depuse o
figurină zoomorfă şi un vas simbolizând un arici. Acestea se leagă de
ru'lte menite a feri oasa de rele, în acest caz casa sfântă, de. spiritele
malefice ce ar încerca să se strecoare pe sub prag (informaţie Gh. Laizarovi'Ci).
După trecerea peste prag se ajunge în interior, la locul unde s-a bă
tut parul de întemeiere. Aici se amenajează vatra Hberă, aJVând de cele
mai multe ori deschizăt'I.Lra spre ferestre, iar coloana fumului ce se înalţă
de aici forma acel „axis mundi" ind-oeuropean caire unea pământul cu
cerul intersectând adăpostul uman.
Chiar dacă nu au fost aduse suficiente argumente privind semnificaţia mormintelor de copil depuse în podeaua casei, în vaitra casei, am
dorit să semnalăm cel'cetărilor etno-arheologice aceste opinii. Copiii, dacă
nu au fost încă iniţiaţi, aparţin familiei casei şi nu comunităţii.
BODEA MONICA
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Vulcănescu

THE SEMNIFICATION OF CHILDREN BURIAL CUSTOM IN THE HEARTH
AND NEAR THE DWELLING'S HEARTH

(Summary)

We have tried, by this work, to draw a conclusion on the basis of some
explanation on the situat.ion of the etno-archaeological researches related rto the
sacred character of the hearth and tot the rituals which take place around it,
inside the house, and the mark it leaves on the conceptions and the mentality
•f the past and present times.
The burial of the children into the hearth and near the hearth of the
dwelling required the existence of practices to every comrnunity. The discoveries
from the neolithic settlement from Zau de Câmpie consist, we tink, on impulsc
given for the future researches in this field.
In the area researched with this occasion in this settlement were discovered
seven graves which, by their characteristics, know a series of analogri.es with
ether geographical zone researches entirely, or partially and signalled by the
authors of the diggings (Cârcea, Gura Baciului).
A common trit to these discoveries were: their location near the hearth
•r near the wall of the dwelling. of the trench of the wall, or near a piJlar,
their depositing into the floor of the buildding.
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Fig. 1. Resturi de schelet de copil aflate în podeaua locuinţei nr. 3
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