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THE TRANSFORMATION OF THE BURIAL CUSTOMS
FROM TRANSYLVANIA AS RESULT OF THE ANTI-ACOHOL
PROPAGANDA IN THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR
ABSTRACT: This paper wants to emphasize the role of the
anti-alcohol religious propaganda in the transformation of
the burial customs from Transylvania, rather from Mureş
County, in early XXth century.
The research started from Church documents from local
public archive, derived from Târgu-Mureş and Reghin
Greek-Catholic Deaneries files. There we could find a lot
of priests reports, dating from 1914, about the measures
taken to ban alcohol drinks at religious services, especially
at burial.
On the other side, these religious documents are useful ethnographic testimonies for description of the burial customs
at the beginning of the XXth century, because some priest
insisted to show the funeral practices before the anti-alcohol
measures.
The misuse of the alcohol in the religious services was a
major concern for the Greek-Catholic Church at the end
of the XIXth century and in the early XXth century, as we
could see in the archival documents. The problem is that the
Church rituals used some alcohol beverages, like wine for
example, and could not give up of them. The solution found
was to demonize the distilled beverages instead of the fermented drinks.
Another problem is the conflict between the prohibition of
the alcohol drinks in burials and the the traditional idea of
charity, because the alcohol given at funerals – as alms – are
important part of the peasant model of the charity.
In conclusion, at that time, a lot of funeral customs dissapeared altogether after the anti-alcohol measures, not only
*

the use of the alcohol at burial, due the zeal of the priest to
remove any occasion for use alcohol drinks, especially distilled beverages. Today, a lot of people return to the use of
the alcohol at funerals, but a lot of small funeral customs
vanished.
KEYWORDS: Religious Anthropology, Burial customs,
Alcoholism, Alms, Transylvania
REZUMAT: Lucrarea doreşte să releve rolul propagandei
religioase antialcoolice in modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania, mai ales din judeţul Mureş, la
începutul secolului al XX-lea.
Cercetarea a pornit de la documentele bisericeşti din arhiva
publică locală, provenite de la fondurile Protopopiatelor
greco-catolice Târgu-Mureş şi Reghin. Acolo putem găsi
o serie de rapoarte ale preoţilor, datând din 1914, despre
măsurile luate pentru interzicerea băuturilor alcoolice în
serviciile bisericeşti, mai ales la înmormântare.
Pe de altă parte, aceste documente religioase sunt mărturii
etnografice utile pentru descrierea obiceiurilor de înmormântare la începutul secolului XX, deoarece preoţii au insistat să
arate practicile funerare dinainte de măsurile antialcoolice.
Folosirea abuzivă a alcoolului la serviciile religioase era o
preocupare majoră a Bisericii greco-catolice la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, după cum
se vede din documentele de arhivă. Problema este că ritualurile bisericeşti utilizează anumite băuturi alcoolice, cum este
vinul spre exemplu, la care nu pot renunţa. Soluţia găsită

Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Etnografie şi Artă Populară, email: laurapop2006@yahoo.com

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

LAURA POP

N

a fost demonizarea băuturilor spirtuoase în locul celor
fermentate.
O altă problemă este conflictul dintre interzicerea băuturilor alcoolice la înmormântări şi ideea tradiţională de
pomană, deoarece alcoolul dat de pomană la înmormântări
face parte din modelul ţărănesc de milostenie.
În concluzie, în epoca respectivă, multe obiceiuri de înmormântare au dispărut cu totul după măsurile antialcoolice,

nu numai alcoolul ca atare, datorită zelului preoţilor de a
înlătura orice prilej de folosire a băuturilor alcoolice, mai
ales a celor spirtuoase. Astăzi, s-a reluat folosirea alcoolului
la înmormântări, dar multe datini mărunte de înmormântare au dispărut.
CUVINTE-CHEIE: antropologie religioasă, obiceiuri de
înmormântare, alcoolism, pomeni, Transilvania

Obiceiurile de înmormântare sunt considerate de etnologi ca fiind cele mai conservatoare, men‑
ţinându-se neschimbate de-a lungul mai multor generaţii, ţinând de structuri profunde ale mentalităţii
colective, dar parcurgând puţinele documente istorice care le menţionează constatăm adesea că şi aceste
obiceiuri au suferit modificări importante de-a lungul timpului, influenţate de ideile generale care circulau
în societate în diferite epoci. Una din problemele importante ale societăţii transilvănene la sfârşitul seco‑
lului al XIX şi începutul secolului XX era problema alcoolismului, iar propaganda antialcoolică va încerca
să pătrundă în straturile cele mai intime ale comunităţii.
Printre documentele de arhivă aparţinând protopopiatelor greco-catolice Reghin şi Târgu-Mureş am
avut surpriza să descopăr, la sugestia cercetătoarei dr. Ana Hancu, o serie de rapoarte ale preoţilor referi‑
toare la măsurile concrete luate în problema utilizării abuzive a alcoolului, majoritatea măsurilor referinduse în principal la interzicerea consumării alcoolului în cadrul serviciilor religioase, mai ales la înmormântări
şi la pomeni. În urma analizei documentelor respective am constatat cu uimire că lucrurile nu s-au oprit
doar la sistarea băuturilor alcoolice la înmormântări, ci au dus chiar la dispariţia unor secvenţe rituale din
cadrul obiceiurilor de înmormântare în unele cazuri.
Problema alcoolismului se iveşte odată cu trecerea de la consumul ritualizat al alcoolului la cel coti‑
dian şi mai ales după generalizarea alcoolului distilat în secolul al XIX-lea. Acum apare propaganda anti‑
alcoolică şi primele măsuri sociale de combatere a alcoolismului la nivel de stat în Occident. În secolul
al XIX-lea, sub influenţa occidentală, apare şi în Transilvania propaganda antialcoolică şi primele măsuri
antialcoolice: interzicerea frecventării cârciumilor de către băieţii sub 15 ani şi a fetelor sub 14 ani, acordării
unui credit pe băutură mai mare de 4 coroane de către birtaş, funcţionării birturilor în apropierea bisericilor
şi a şcolilor, impunerea închiderii birturilor în timpul serviciului divin şi a procesiunilor religioase, propa‑
ganda antialcoolică în şcoli şi altele asemenea1.
La începutul secolului XX, atitudinea statului faţă de alcoolism este ambivalentă, pe de o parte se
caută combaterea alcoolismului prin toate mijloacele pedagogice şi legislative posibile, pe de altă parte
statul caută să obţină profit de pe urma vânzării băuturilor alcoolice, prin monopolul de stat asupra produ‑
cerii industriale a băturilor spirtoase şi prin taxele impuse pe vânzarea băuturilor alcoolice.
Propaganda antialcoolică are un discurs multiplu2, după cum remarca Marius Rotar, unul din istoricii
preocupaţi de această problemă, pornind de la un discurs laic (legislativ, medical, literar, folcloric) până la
cel religios. Biserica se implică şi ea în lupta contra alcoolului prin diverse metode specifice: predici, reu‑
niuni antialcoolice şi prin interzicerea băuturilor alcoolice în cadrul serviciilor religioase. Ambivalenţa dis‑
cursului o găsim şi în cazul Bisericii, deoarece Biserica nu poate renunţa la anumite băuturi alcoolice, cum
este vinul, folosit în mod tradiţional la serviciul religios şi atunci soluţia găsită a fost demonizarea băuturilor
spirtuoase (rachiu, vinars, etc) şi separarea lor în acest mod de cele fermentate, pentru a nu afecta serviciul
religios.
Slujitorii bisericii – preoţi, cantori – sunt primii vizaţi când este vorba de abuzurile alcoolice şi apoi
enoriaşii lor, astfel documentele bisericeşti, atât ale celor ortodoxe, cât şi greco-catolice din judeţul Alba,
1
2

Rotar 2008, p. 259–281
Ibidem, p. 263
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dar şi din alte părţi ale Transilvaniei, menţionează o serie de sancţiuni impuse preoţilor dedaţi băuturii3. În
anul 1910 se înfiinţează Reuniunea de temperanţă a teologilor de la Blaj, reuniune ce va funcţiona până în
19174. În anul 1914 se face un apel de către Liga de temperanţă către toate protopopiatele greco-catolice
din Transilvania printr-o circulară semnată de Ioan Bozdog, preşedintele ligii, pentru a lupta contra alcoo‑
lismului prin măsuri concrete, care să fie discutate în cadrul sinoadelor din primăvara anului19145.
În cadrul Protopopiatului greco-catolic Târgu-Mureş, circulara Ligii de temperanţă de la Blaj este
trimisă de către protopopul Dionisie P. Decei preotului Victor Tufan din Ungheni, ca să vină cu propu‑
neri concrete de luptă contra alcoolismului, propuneri ce vor fi discutate în cadrul sinodului de primă‑
vară, din 18 martie 1914. Răspunsul preotului din Niraşteu (azi Ungheni) ne clarifică modul cum era pri‑
vită problema alcoolismului de către preoţi şi măsurile pe care le considerau necesare pentru combaterea
alcoolismului. Preotul Victor Tufan trece în revistă toate ocaziile de utilizare a alcoolului de către ţăranii
români şi constată că la toate se foloseşte alcoolul, dar mai ales la înmormântări şi pomeni. „Considerând
avuţia ţăranului nostru, vedem că de la naştere până la moarte îşi ţine de datorinţă ca la toate ocaziunile să
se folosească de beutură: de face un târg, de să ceartă, de voe bună, de supărare, totdeauna-ş are tovarăş
nedespărţit beutura cu deosebire însă – după câte parochii cunosc eu – mormântările noastre sunt în stare
ca să facă ca şi o găzduţă mai de rând să simtă răul şi aceasta în cea mai mare parte din pricina rachiului
care în tot timpul cât este mortul la casă curge într-una. Este aproape generală părerea că la noi nu poate fi
maslu, sfeştanie, cu atât mai puţin înmormântare sau pomeană fără beutură (s.n.). Aice cred eu că este de lipsă
o schimbare înspre bine, alcoolul să fie îndepărtat cu totul din apropierea funcţiunilor sacre. Făcut pasul
acesta cu succes, am făcut un pas spre apropierea reuniunilor de temperanţă. La lupta contra alcoolului
ne cheamă datorinţa de a îngriji şi promova mărturia credincioşilor noştri precum şi datorinţa de a scoate
din ghiarăle sărăciei fii neamului nostru”6. Concluzia sa este că, dacă dorim să scoatem poporul din sărăcie,
trebuie combătută consumarea alcoolului prin interzicerea sa în cadrul serviciilor religioase, mai ales de la
înmormântare, pomană, maslu sau sfeştanie.
Pentru ca lupta antialcoolică să aibă succes, preotul Tofan propune adoptarea de către sinodul pro‑
topopesc din primăvară a unei hotărâri prin care se interzice folosirea alcoolului, mai precis a „băuturilor
spirtuoase”, în cadrul funcţiunilor religioase şi predici sistematice în legătură cu diverse teme antialcoolice
în biserici. „În legătură cu aceasta fie-mi primit a face următoarea propunere: Sinodul protopopesc al sca‑
unului Mureş întrunit în şedinţa ordinară de primăvară, la 11 aprilie a.c. în Bandul de Câmpie hotărăşte
oprirea folosirii beuturilor spirtuoase în legătură cu funcţiunile sacre. ... spre ajungerea scopului să obligă
în conştiinţia fiecare preot tractual. Pentru combaterea alcoolului şi pregătirea poporului pentru înfăptu‑
irea acestei hotărâri, să impune fiecărui preot a să folosi de puterea sa şi anume urmând un ciclu de predici
sistematic:
1. Combaterea beţiei în genere
2. Alcoolul în legătură cu morala publică
3. Alcoolul şi influenţa lui asupra sistemului nervos şi a descendenţilor
4. Alcoolul ca cauză a sărăciei
5. Alcoolul în legătură cu funcţiunile sacre şi atunci publicarea hotărârii de oprelişte pentru folosirea
mai departe a beuturii în legătură cu funcţiunile sacre
6. La contrabalasarea eventualelor primiri rele, ca să insiste asupra însămnătăţii s.sacrificiu liturgic
aplicate pentru cei morţi şi să insiste asupra legatelor şi legătura cu amintirea celor repausaţi la s.liturghie.
M.On.Sinod având în vedere datina atât de veche de a folosi beutura la funcţiunile sacre şi legarea poporului de această datină am firma convingere că dacă ne va succede a şterge această datină înfiinţarea reuniunilor
Rustoiu 2009, p. 320–324
Roşu 2009, p. 302–303
5
	S.J.MS.A.N., Fond Protopopiatul Greco-Catolic Târgu-Mureş, Dosar 1105, 1914, fila 1
6
Ibidem, fila 3v
3
4
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de temperanţă şi abstinenţă ar fi numai chestie de timp (s.n.), până când însă gustă aceasta, cred că toate încer‑
cările de a înfiinţa în popor reuniuni de temperanţă şi abstinenţă ar rămânea fără rezultat”7.
Hotărârea sinodului prevedea „ca toţi preoţii districtului să se năzuiască pe toate mijloacele şi pe
toate căile a sista şi şterge folosirea de băuturi spirtoase (alcoolice), cu ce a avut credincioşii noştri datina
a se îndeletnici şi atunci lor ori ce ocaziune de funcţiuni sacre îndeplinite de preotul lor (înmormântări,
pomeni, masle, feştanie, etc.). On. Frăţia ta nu ai luat parte la acel sinod, dar prin circulară tipărită Ţi
s-a adus la cunoştinţă această hotărâre circulară a sinodului susnumit. Pe bază de date şi comunicări
demne am aflat însă, că poate sângur On. Frăţia ta din districtul meu protopopesc nu te-ai acomodat şi
nu urmezi acea hotărâre a sinodului nostru protopopesc luată în cunoştinţă şi aprobată de preaonoratul
consitoriu arhiepiscopesc. De aceia, frăţeşte te sfătuim ca pe viitor să opreşti cu prisosinţă folosirea de
beuturi spirtuoase (mai ales vinarsul) acolo şi la acele funcţiuni sacre pre carii frăţia ta le îndeplineşte
în parohie, în calitate de paroh local. Aceasta s-o publici şi în biserică credincioşilor cari s-o ştie de cu
bună vreme, dacă n-ai făcut-o până acum, ei să nu fie surprinşi deodată atunci, când le îndeplineşti câteo
funcţiune”8.
Protopopiatul greco-catolic din Reghin ia măsuri similare celui din Târgu-Mureş şi impune preo‑
ţilor sistarea băuturilor alcoolice din cadrul serviciile religioase prin circulara protopopească nr. 772 din 12
noiembrie19129 şi mai târziu, în martie să vină cu un raport scris asupra măsurilor luate în cadrul pome‑
nilor şi a sistării băuturilor 1914, în preajma primului război mondial, solicită preoţilor un raport scris în
privinţa rezultatelor. În cadrul convocatorului10 la sinodul de primăvară din 1914, la punctul 8, li se cere
preoţilor interzicerea băuturilor alcoolice, mai ales a celor spirtuoase la serviciile religioase.
Rapoartele făcute de preoţi sinodului protopopesc în privinţa sistării băuturilor alcoolice sunt adevă‑
rate mărturii etnografice asupra obiceiurilor de înmormântare din Protopopiatul Reghin, deoarece conţin
o serie de descrieri ale secvenţelor de obiceiuri funerare, unde se foloseşte băutura drept pomană. Ceea
ce este de remarcat, referitor la aplicarea acestor măsuri antialcoolice, este faptul că sistarea băuturilor la
înmormântări duce chiar la modificarea obiceiurilor de înmormântare.
Înainte de a vedea modul în care au fost sistate băuturile la pomeni în fiecare caz în parte, trebuie să
lămurim puţin ideea de pomană în mentalitatea populară. Dintre ritualurile de îmblânzire a morţii, cele
care transformă mortul dintr-un duşman în aliat, ritualul pomenilor este unul dintre cele mai eficiente, prin
respectul arătat celui mort de către cei vii. Pomana face parte din acele activităţi creştine care se fac pentru
sufletul mortului, dar şi pentru cei vii, deoarece darurile pentru morţi asigură confortul spiritual al celor vii,
ba chiar bunăstarea lor, potrivit mentalităţii populare.
Termenul „pomană” are mai multe sensuri:
1. „pomenire, amintire”
2. „părăstas”, slujbă religioasă făcută la pomenirea morţilor
3. masă comună ce se organizează cu toţi participanţii la înmormântare sau la pomenirea de 6 săptă‑
mâni, care mai este numită şi „praznic”, „comândare”11.
Pomana nu înseamnă doar băutură şi mâncare, ci şi o serie de obiecte care se dăruiesc atât la înmor‑
mântare cât şi după aceea, la diverse date de comemorare a mortului, în amintirea celui decedat: haine, ani‑
male, bani, vase, lumânări, pomişori împodobiţi cu dulciuri şi fructe. Băuturile însoţesc de obicei mâncarea
la înmormântare şi apar în diverse momente ale ceremonialului atât acasă, la plecarea spre cimitir, la masa
de înmormântare, cât şi la groapă sau la poarta cimitirului, când se împărţea celor prezenţi un colac şi un
pahar de vinars.
7
8
9
10
11

Ibidem, fila 4–4v
Ibidem, Dosar 1153, 1916, fila 1
Ibidem, Fond Protopopiatul greco-catolic Reghin, Dosar 120, 1914, fila 104
Ibidem, Dosar 115, fila 34
Văduva 1997, p. 171–174
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Raportul preotului greco-catolic Victor Câmpianu din Murăşfelfalău (azi Suseni), din 8 aprilie 1914,
povesteşte desfăşurarea ceremonialului de înmormântare de acolo, modul în care au fost sistate toate pome‑
nile în afară de cele ale groparilor, care sunt imposibil de interzis, căci dacă nu ar primi nici un pahar de
vinars aceştia ar lăsa mortul neîngropat: „În comuna Murăşfelfalău, deşi locuitorii sunt două părţi reformaţi
şi numai o parte e greco-catolică, totuşi pomenile au fost în număr mare, dar acum am ajuns la rezultatul
că, de esemplu la îngropăciuni, după ce petrecem pre cel repausat la mormânt, venim iarăşi la casa unde au fost
mortul şi facem sfinţirea cea mică a apei stropim casa, şi după aceea clopotarii şi săpătorii de groapă să pun la
masă, mâncă puţin şi beau câte un pocal de vinars, că dacă nu li s-ar da nice barem un pocal de vinars, nu s-ar afla
nice cine să-l ducă pe mort, şi nice cine să-i facă groapa (s.n.). Noi după ce gătăm sfinţirea apei, ne luăm ce e al
nostru şi mergem cătră casă. Tote acelelalte pomeni leam sistat”12.
Răspunsul cel mai relevant este cel al preotului Petru Branea din Hodac, din 1 aprilie 1914 care
alcătuieşte raportul sub forma unui tabel cu două rubrici: I. Cum era în trecut şi II. Cum e astăzi13. Aici se
vede cel mai bine cum s-au modificat obiceiurile de înmormântare ca urmare a sistării băuturilor alcoolice.
Astfel, de la masa de pomeni încărcată cu 50–60 de pomişori, cofe sau ulcioare s-a ajuns la 2 pomişori şi
doar 1 dcl vin. Înainte sicriul cu mortul rămânea în curte până se termina masa de pomană, acum masa se
organizează abia după îngroparea mortului.
Cum era în trecut
1. După terminarea prohodului preotul slujea masa încărcată cu pomişori, cari adesea ajungeau şi
la 50–60 bucăţi, cofe sau ulcioare, mâncare şi beutură. Mortul zăcea afară, iar în casă se mânca şi se bea.
Adeseori se chiar îmbătau unii. Coliva se dădea cu vinars.
2. La cimitir, după slobozirea în mormânt a coşciugului, la iertare să dădea vinars, un colăcel sau
franzelă, o luminiţă şi un gronţ de sare.
3. La trei zile, la şasă luni, la jumătatea de an şi la un an după înmormântare, se aducea la preot acasă
4–10 pomişori, un colac de Arhangeli, ½ sau 1 litru de vinars şi mâncare. După terminarea slujirii pomişo‑
rilor preotul, cantorul şi cei invitaţi se puneau la masă şi mâncau şi se spălau.
4. Cei mai înstăriţi aduceau la anumite intervale la biserică mai ales la sărbătorile mari câte 2–4
ulcioare mari – de cele împletite cu nuiele – pline cu vinars, cari stăteau în decursul slujbei destupate răs‑
pândind în biserică un miros de dapău, colăcei în desagi şi luminiţe de ceară în o traistă. După terminarea Sf.
Liturghii se postau 2–3 inşi în uşa bisericei şi dădeau câte 2–3 păhărele de vinars celor ce ieşeau din biserică,
un colăcel şi o lumina, făcându-se în forma aceasta pomenirea mortului după care se da.
Cum e astăzi
1. După terminarea prohodului se slujeşte masa, pe care sunt 2 pomişori, colăcelul numit de Arhanghel
şi 1 dcl de vin. Se face slujba obicinuită, se ridică coliva, iar vinul întrebuinţat la colivă se aduce la biserică,
din care se serveşte la Sf. Liturghie. Fără a se bea sau mânca ceva, mortul se ridică şi se porneşte spre cimitir.
2. După ce se sloboade în mormânt mortul toţi sărută crucea şi primesc câte o franzelă şi o luminiţă.
3. Tot la acele intervale se aduce la biserică un pomişor, un colăcel şi 1 dcl vin, din care se serveşte,
se face slujba obicinuită, iar după aceea fără taxă o îngenunchere şi rugăciunea de dezlegarea a mortului.
4. Astăzi cel ce vrea să dea ceva după mort, aduce la biserică colăcei sau jemble şi luminiţe, iar după
terminarea S.tei Liturghii, postându-se în uşa bisericii dau celor ce ies din biserică câte o jemlă sau colăcel
şi lumină.
Concluzia raportului este una triumfalistă:
12
13

DJANM, Fond Protopopiatul greco-catolic Reghin, Dosar 115, 1914, fila 16
Ibidem, fila 19
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„Lupta a fost grea, ba şi astăzi se mai află de aceia cari nu vreau a se împăca cu rânduiala aceasta nou,
fiindcă datina veche se observă şi astăzi cu multă încăpăţânare la gr.ortodocşi. Însă cei mai cu cumpăneală
văd binele care rezult din schimbarea aceasta, şi lupta se poartă şi şanse sigure de biruinţă absolută.”
Raportul preotului Partenie Grama din Sidrieşul Mic (azi Mura Mică, comuna Gorneşti, judeţul
Mureş), din 7 aprilie 1914 vorbeşte, pe lângă cele de la înmormântări (de la priveghi sau de la prohod),
despre sistarea pomenilor din cursul anului ( Joia Mare, Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril), în afară de pâine14.
Preotul Vasile Muntenescu din Solovăstru descrie modificarea obiceiurilor legate de împărţirea
pomenilor la înmormântare în urma intervenţiei sale: interzicerea vinarsului la cimitir, la înmormântare ca
şi la biserică, la pomenirea mortului la 6 săptămâni şi odată cu acestea reducerea pomişorilor de pomană de
la 60–100 la 10 pomişori. „În parohia Solovăstru unde oficiul pomenelor a fost degenerat cu totul, şi unde
se împărţia vinars la cemeter, şi după aceea acasă unde să întorceau chemaţi şi nechemaţi, încât să beau şi
câte 5 ferii de vinars la un prohod de om mare – iese apoi la 6 săptămâni să puneau la biserică colaci şi vinarsul
să aducea cu colacii chiar şi în biserică şi să împărţiau apoi la uşa bisericii – în urma anunţului şi deciziilor sino‑
dului nostru, care poporul l-a primit cam cu murmur. Insistând subscrisul cu toată interzicerea s-a ajuns la
un rezultat mulţămitor întrucât azi nice un pocal de vinars nu să mai serveşte nici la cemetir, cu atât mai vârtos
la biserică la pomenele de 6 săptămâni. Obiceiul de a să pune la astfel de ocazii 50–60 şi 100 pomi s-a redus la cel
mult 10 pomi pentru intimi repausatului, iar după reîntoarcerea de la groapă să serveşte mâncare şi un pocal
de vinars groparilor şi celor din familie. Cu un cuvânt subscrisul mă sâmt mulţămit cu rezultatul ajuns15.
Majoritatea preoţilor din protopopiatul Reghin raportează sistarea totală a pomenilor, cel puţin în
prezenţa preotului, după cum face şi în Apalina (azi un cartier din Reghin): „Pomenile ce se puneau la S.
Beserica sunt sistate total, celea ce le pun după îngropăciunea mortului, sunt sistate aproape total, unde
se ţine, sunt reduse la o simplă masă unde preotul şi cantorul nu iau parte”16. La fel se petrec lucrurile şi în
satul Adrian, comuna Gurghiu, unde preotul Zaharie Pop doreşte „stârpirea” băuturilor alcoolice şi de la
petreceri, nu numai de la pomeni şi înmormântări: „Prea onorat oficiu protopopesc Reghin. La punctul
8 din ordinul Prea on.oficiu protopopesc nr. 200–1914 adeca ca satisfacţie la ordinul sub nr. 772/1912, cu
privire la stârpirea beuturilor la pomană, înmormântări etc am onoarea a vă aduce la conosciinţă, că aici scopul
ne-au ajuns aproape deplin, se-au observat la atari ocaziuni în unele locuri folosind beutura în ascuns, dar numai
între privaţi, dar şi atunci în măsură foarte mică (s.n.). Nutresc ferma sperare, ca în cel mai scurt timp aici
beutura se va stârpi cu totul sau numai la înmormentări, fără chiar şi la cazuri de veselie, cu deosebire din
pricina anilor neroditori deoparte, că de altă parte fiindcă însuşi poporul are convingerea că e păgubitoare
beutura...”17. În satele Dumbrava şi Săcalul de Pădure, preotul Augustin Boţian a reuşit să sisteze utilizarea
alcoolului la toate serviciile bisericeşti, după cum raportează Protopopiatului greco-catolic Reghin: „Astăzi
la orice serviţ dumnezeesc nu să mai foloseşte în parochiele suscrisă nici un soi de beutură alcoolică”18.
Sunt cazuri de parohii unde se sistează pomenile vechi integral, dar se introduc altele noi, cum s-a
întâmplat în satul Teleac din comuna Gorneşti unde s-a introdus slujba parastastului, dar fără băuturi alco‑
olice: „Pomenile în parohia Telec s-a sistat cu totul, în schimb înse s-a introdus slujirea Parastasului, când
apoi remeşiţiale mortului dau una zsemla (jemblă, colăcel) şi lumina la fiecare om care se află la slugirea
Parastasului”19, după cum raportează administratorul parohial Nicolae Rast.
Uneori se respectă sistarea băuturilor alcoolice la pomeni, în mod oficial, la biserică, dar oamenii
continuă să dea băutură de pomană pe ascuns, după cum raportează preotul Gavrilă Brancu din Petelea
care a impus „ca pomenile ce să dau după morţi să fie lipsite de orişice beutură alcoholică. Hotărârea oficios
14
15
16
17
18
19

Ibidem, fila 21
Ibidem, fila 27
Ibidem, fila 13
Ibidem, fila 17
Ibidem, fila 15
Ibidem, fila 18
— 498 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

MODIFICAREA OBICEIURILOR DE ÎNMORMÂNTARE DIN TRANSILVANIA CA URMARE A PROPAGANDEI ANTIALCOOLICE

N

să esecută, dar în ascuns poporul îşi ţine obiceiul, aducând şi folosind beutura ca şi mai înainte”20, după cum
am văzut că se întâmpla şi în satul Adrian din Valea Gurghiului.
În parohiile Toldal şi Vaida Sântioana, preotul Demetriu Fărcaş reuşeşte să impună sistarea băutu‑
rilor spirtuoase la înmormântare, în prezenţa preotului, cu excepţia groparilor care primesc drept plată
băutură şi pâine: „în cauza pomenelor în parochia gr.cat. Vaida Sântioana am ajuns la rezultatul că în pre‑
zenţa preotului la masă nu să foloseşte nice un feliu de beutură spirtuoasă”, „iar acelora cari ajută la astupatul
mortului – neavând ei altă plată li să dă puţină beutură la mormânt şi pâne, pomenă peste tot nu să face, rar
să întâmplă ca cineva să împartă câte o jeamlă şi o luminiţă de ceară ori la casa mortului ori la mormânt”21
Preotul Mihail Marieşan din Beica de Sus raportează sistarea băuturilor spirtoase şi a mesei de
pomană la înmormântare, maslu, feştanie, ba chiar şi la mersul cu crucea de Bobotează: „referitor la ster‑
pirea beuturilor spirtuoase la pomene, până în prezent am ajuns la un rezultat satisfăcător, căci la înmor‑
mântări afară de colac ori jamble şi lumină nu să dă nici mâncare, nici beutură spirtuoasă, să petrece mortul
la groapă şi după astrucare poporul să împrăştie pe la caselor lor, asemene la îmblarea cu sf. crue la botezu
D-lui mâncare, amăsurat vinului dat în Dumineca precedentă, n-am aflat în toată parohia decât în 3 case,
iar vinars nicăiri...”22
Problema băuturilor alcoolice la înmormântare este adeseori pusă în legătură cu problema sărăciei,
a banilor cheltuiţi pentru procurarea băuturii necesare pentru înmormântări şi alte pomeniri ale mortului.
Raportul preotului Iuliu Grama din Chiherul de Sus, de pe Valea Beicii, aminteşte şi el schimbările petre‑
cute în obiceiurile de înmormântare ca urmare a sistării băuturilor precum şi sumele mari cheltuite, sute de
coroane, pentru procurarea băuturii. „Faţă de trecut, când aproape la toate funcţiunile bisericeşti să folosea
în măsură – uneori foarte mare – rachiul, ba şi vinul şi berea în special la îngropăciuni, la 6 săptămâni, apoi
pomelnic în biserică, la sfinţirea apei la casă (feştanie), la maslu, cu care ocaziuni unii cheltuiau sume teri‑
bile până la sute de coroane, aşa încât, la urmă degenera la cele mai mârşiavă beţii de crâşmă – astea la nici
o funcţiune bisericească nu să mai foloseşte, nici un fel de beutură deloc”23.
Înlăturarea pomenilor de la înmormântare este urmărită şi de celelalte confesiuni creştine din
Transilvania (ortodoxă, reformată, luterană) din motive economice, pentru a evita cheltuielile exagerate
prilejuite de mesele date de pomană la înmormântări. Astfel, episcopul G. D. Teutsch, la sfârşitul secolului
al XIX-lea a reuşit să elimine pomenile de la înmormântări: „Pomana des întâlnită pe vremuri a fost elimi‑
nată din cauze economice după marea vizită bisericească a episcopului G.D.Teutsch (mort 1893), mul‑
ţimea celor invitaţi producea cheltuieli peste măsură. Au existat localităţi unde oamenii sărmani trebuiau să
se îndatoreze, pentru a nu fi vorbiţi de rău”24.
Asemenea Bisericii, presa transilvăneană a încercat să combată pomenile la înmormântare, invocând
o serie de motive economice, printre care sărăcirea populaţiei, precum şi revenirea la creştinimul primitiv,
cel originar. Un articol din Gazeta Transilvaniei din 1897, semnat de prof.dr.Elefterescu, intitulat Câteva
cuvinte despre pomenile la poporul nostru menţiona următoarele: „Mare pagubă materială aduc în poporul
nostru pomenile cele multe şi fără nici o socoteală; căci dacă am aduna banii, ce se dă pe rachiu, ce se beau
într-o comună pe la pomeni…”, iar „toate aceste pagube, arată foarte învederat, cât de neapărată este datoria
preoţimii noastre de a reduce pomenile la adevarata lor idee primitivă, la adevărata idee creştină, căci aşa
precum sunt astăzi, sunt mai mult nişte pomeni păgîneşti, decât creştineşti”25.
Documentele din arhiva Protopopiatului greco-catolic Târgu-Mureş şi Reghin din judeţul Mureş, de
la începutul secolului XX, relevă – dincolo de preocuparea de combatere a alcoolismului în cadrul servici‑
ilor religioase – modul în care această luptă contra alcoolismului a modificat obiceiurile de înmormântare
Ibidem, Dosar 120, 1914, fila 99
Ibidem, Dosar 115, 1914, fila 103
22
Ibidem, fila104
23
Ibidem, fila 24
24
	Schullerus 2003, p. 173
25
Elefterescu 1897, p. 6
20

21
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din această zonă. Măsurile luate de preoţii greco-catolici contra abuzurilor alcoolice în preajma primului
război mondial au reuşit să reducă sau să elimine folosirea băuturilor la înmormântare pentru o scurtă
perioadă de timp, dar în acelaşi timp au schimbat radical obiceiurile de înmormântare legate de oferirea
pomenilor, reduse substanţial în timp.
Dincolo de zelul preoţilor de a sista băuturile alcoolice la înmormântări, ba chiar a pomenilor în
întregime, se observă totuşi continuarea folosirii alcoolului la înmormântări sau dăruirea băuturilor alcoo‑
lice de pomană clandestin, fără ştirea preotului, cum se întâmpla în satele Adrian, Petelea, Toldal sau Vaida
Sântioana. În unele parohii unde se anunţă pompos interzicerea totală a băuturilor alcoolice la înmormân‑
tare, preotul remarcă totuşi unele excepţii absolut necesare, cum este utilizarea lor pentru plata groparilor
(Suseni, Vaida Sântioana, Toldal), obicei care trebuie acceptat de preot pentru a asigura activităţile esen‑
ţiale ale înmormântării: transportul mortului la cimitir şi îngroparea lui.
Din perspectiva actuală, ştim că lupta preoţilor contra folosirii băuturilor alcoolice la înmormântare
nu a avut succes pe o perioadă mai lungă de timp, deoarece astăzi se folosesc frecvent băuturile alcoolice la
înmormântări, dar a schimbat modul de oferire a pomenilor şi cantitatea acestora.
A bre v ie ri
S.J.MS.A.N. – Serviciul Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale
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Figura 1. Circulara „Ligii de Temperanţă a clericilor greco-catolici Bunavestire”, prima pagină
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Figura 2. Circulara „Ligii de Temperanţă a clericilor greco-catolici Bunavestire”, ultima pagină
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Figura 3. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Niraşteu (Ungheni), din 11 aprilie 1914, prima pagină
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Figura 4. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Niraşteu (azi Ungheni), a doua pagină
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Figura 5. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Ungheni, pagina a treia
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Figura 6. Scrisoarea preotului Victor Tufan din Ungheni, ultima pagină
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Figura 7. Raportul administratotorului parohial din Murăşfelfalău (Suseni, judeţul Mureş), Victor Câmpianu, 8 aprilie 1914
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Figura 8. Raportul administratorului parohial din Sidrieşul Mic (Mura Mică,
comuna Gorneşti, judeţul Mureş) Partenie Grama, 7 aprilie 1914
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Figura 9. Raportul preotului Augustin Boţina, Dumbrava, 8 aprilie 1914.
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