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Separarea, ca secvenţă rituală a ceremonialului de înmormântare se împlineşte, practic, o dată
cu părăsirea casei de către cel decedat şi înhumarea sa propriu-zisă.
Acest moment este poate punctul de maxim al dramatismului ritualului de înmormântare. Faptul
că cel decedat părăseşte casa pentru totdeauna provoacă o adevărată istorie în rândul familiei.
În spaţiul românesc tradiţia impune ca cel decedat să rămână în casă timp de trei zile. Motivele
sunt diverse, dar se pare că cel mai temeinic este acela legat de posibilitatea ca cel decedat să nu fi
suferit decât o moarte aparentă, şi deci să existe şansa ca el să revină la viaţă, fapt ce trebuie cu
atenţie urmărit. Totodată, legile statului prevăd ca certificatul medico-legal de constatare a decesului
să fie eliberat numai la 24 de ore de la constatarea decesului din aceleaşi cauze menţionate mai sus.
Nu în ultimul rând, pregătirile necesare înmormântării sunt variate şi este nevoie de timp pentru a
rândui toate cele necesare de aşa natură ca prescripţiile impuse de tradiţia ritualului să fie întru totul
respectate. Durata staţionării în casă a celui decedat se poate prelungi şi în funcţie de ziua în care va
avea loc înmormântarea. Credinţele comunităţii tradiţionale potrivit cărora „nu e bine să îngropi
vinerea şi lunea" sunt deosebit de puternice cu atât mai mult cu cât motivaţia lor este, la rândul ei,
deosebită. „Când ziua înmormântării ar avea să cadă lunea ( . . . ) se lasă totdeauna pe a patra zi, adică
pe marţi, sub cuvânt că lunea, fiind capul săptămânii e ra de moarte pentru cei ce rămân în viaţă" 1 .
De această interdicţie rituală se leagă uneori şi fenomenul „pierderii norocului casei". Dar mai
ales, spaima ca mortul „să nu tragă după el" şi un alt membru al familiei este motivul principal al
credinţei. Această idee că sufletul nu călătoreşte singur şi că are mereu tendinţa de a mai lua pe
cineva cu el nu este specifică numai românilor. De pildă, în California Centrală, la populaţia indiană
aşumavi, această credinţă este deosebit de clară şi de sine marcată ritual. Iată ce relata unul dintre
membrii tribului:
„Aşa fac sufletele, nu le place să călătorească singure, ci le place să fie în societate. De aceea
atrag cu ele sufletul vreunui prieten"2. Pierderea sufletului este, se pare, o idee întâlnită la toate
civilizaţiile arhaice şi probabil tot din substratul mitologic al poporului nostru s-a transmis şi această
credinţă. Ea se poate regăsi şi în Siberia, unde este mult mai variată şi mai evoluată.
În zona cercetată, în dimineaţa celei de-a treia zi, respectiv în ziua stabilită pentru înmormântare,
se dă de ştire întregului sat printr-un semnal ritual. Mai exact, gornistul satului este cel care va
marca ritual această zi, cântând încă din zorii zilei. Este practic singura zi când acest gornist,
specializat, de altminteri, va cânta pentru cel decedat: „La noi gornistu nu cântă decât în ziua când
ii înmormântează. Atunci vine de noapte şi cântă până la ziuă". Această melodie rituală, interpretată
în zori, este de fapt Cântecul zorilor, variantă instrumentală.
95

https://biblioteca-digitala.ro

Comunitatea din Salcia nu-l mai cunoaşte sub această denumire, dar funcţionalitatea sa este evidentă.
Specializarea gornistului este destul de transparentă. El preia practic, funcţia „zioritoarelor'·
din nordul Gorjului, fără a fi însă conştient de acest lucru. Uneori, în Salcia, mai participă la cer
emonial şi ,,lăutarii" dintr-un sat învecinat, din Leordoasa. Şi aceştia sunt specializaţi în cântări
funebre. Arhaismul acestui tip de zori este evident. În sprijinul unei atare informaţii invocăm faptul
că practica respectivă se concretizează pretutindeni în aria mediteraneană. La romani, de pildă,
„catafalcul era precedat la dreapta de patru persoane cu fluiere (tibicines) şi de trompetist (tubicen)
şi de soi suflători în corn (cornicines)" 3. Acelaşi tip de muzicanţi, sunt atestaţi şi la etrusci .
În România, în alte zone ale ţării, sunt întâlniţi chiar sub denumirea de „bucinători şi fluierari" .
Deosebită este socializarea actului funerar. Ca şi la celelalte secvenţe rituale, în ziua
înmormântării, la casa celui decedat, se adună majoritatea sătenilor. Informaţia că „tot satul venea
la înmormântare" nu este întâmplătoare. Socializarea secvenţei are mai multe surse de generare,
unele dintre ele deja prezentate în subcapitolele precedente.
Încă de dimineaţă, de foarte devreme, lumea începe să se adune. Fiecare vine cu flori şi cu lumânări .
Lumânările se aprind şi se dau de pomană peste sicriul celui decedat, ele fiind preluate de o
rudă a celui decedat şi aprinse simbolic la capul său.
De consemnat că lumânările şi florile sunt date de pomană atât pentru cel decedat cât şi pentru
morţii celui care dă de pomană. Caracterul de mesager al celui mort iese astfel din nou în evidenţă
subliniind şi latura puternic socializantă a ritualului. Ultima zi este practic cea mai agitată. Tot mai
multă lume se adună, aducând flori şi lumânări . Unele femei, odată cu oferirea ofrandelor, bocesc.
Şi bocirea se face tot pentru cel mort în familia femeii care boceşte.
Salcia, ca de altminteri întregul teritoriul românesc, cunoaşte secvenţa moarte-nuntă, scenariu
ritual pentru înmormântarea tinerilor „nelumiţi". Aşa cum se ştie, metafora moarte-nuntă are la
bază faptul că „- viaţa omenească trebuie să se consume complet, pentru a-şi istovi posibilităţile de
creaţie sau manifestare, dacă e brusc întreruptă printr-o moarte evidentă, ea încearcă să se
prelungească sub o altă formă: plantă, fruct, floare"4.
Neîndeplinirea în bune condiţii a ritualului funerar, cu atât mai mult în cazul celor care nu
şi-au încheiat corespunzător existenţa (adică nu au traversat toate etapele de trecere ale unui ciclu
existenţial), poate duce la o proastă integrare a sufletului celui mort în „cea lume", sau uneori la
„suspendarea" acestuia într-o stare intermediară, definită în tradiţie prin sintagma „nu are linişte" .
Lipsa liniştii cuprinsă în sintagma mai sus menţionată, este deosebit de periculoasă prin ce poate ea
genera, în primul rând pentru familie şi apoi, prin amplificare, pentru întreaga comunitate Sunt
cunoscute legendele despre casele bântuite, unde acest verb „a bântui" cuprinde în sine tocmai
această senzaţie de nelinişte, de agitaţie. Pentru evitarea unor asemenea situaţii se impune realizarea
temeinică a fiecărei secvenţe rituale.
Moartea-nuntă este un fenomen studiat şi semnalat de mulţi cercetători, români şi străini, ai
ritualului funerar. Semnalată în folcloristica românească pentru prima oară de Constantin Brăiloiu,
metaforei moarte-nuntă, Mihai Pop îi va acorda o atenţie deosebită.
Dintre cercetătorii străini care au cercetat zonele etno-folclorice româneşti şi mai ales această
problematică, se remarcă profesoara californiană de antropologie, Gail Kligman5 . Ea consideră, în
analizarea metaforei morţii-nuntă în termeni jakobsonieni că aceasta se realizează în aşa măsură
încât se dezvoltă printr-o opoziţie cu realizarea metonimică a procesului funerar în sine.
Totodată, analizând în paralel cele două ritualuri, moartea şi nunta, cercetătoarea americană
realizează echivalenţa semantică, dublu secvenţială, în sensul că fiecărei secvenţe din ritualul de
nuntă îi corespunde o secvenţă identică din punct de vedere semantic la nivelul celuilalt ritual.
Iată reprezentarea schematică a acestor echivalente:
„Nunta
1 . Costumarea miresei.
2 . Formulele de iertăciune adresate familiei.
3 . Procesiunea spre biserică.
-
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4. Daruri.
5 . Masa mare.
6. Urări rituale.
Înmormântare
Îmbrăcarea mortului.
Formulele de iertăciune adresate celor vii .
Procesiunea spre biserică şi cimitir.
Pomeni.
Masa comemorativă.
Cântece rituale"6.
Dispunerea acestor secvenţe rituale sub această formă clarifică similitudinea secvenţială.
Salcia cunoaşte acest tip specializat de ritual. Astfel, dacă mortul „nelumit" este flăcău, „îl îmbracă
ginere şi-i pune floare de ginere", iar dacă este fată mare „se face mireasă". Se pare că în Salcia a
existat şi obiceiul ca fetei să i se facă coroniţă, ast� el fiind cu desăvârşire pierdut. Deci pe lângă
îmbrăcarea simbolică ca mire sau mireasă, că el este purtat spre cimitir de cei din aceeaşi categorie de
vârstă, „nelumiţi" şi ei; alt element de ritualizare în cazul morţii-nuntă nu este semnalat în zonă.
Aşa cum arătasem, în zorii celei de-a treia zile, gornistul dă semnalul, marcând ritual momentul
funeraliilor. Înmormântarea efectivă nu va avea loc decât la amiază. Şi aici existau, se pare, anumite
credinţe legate de simbolistica funerară a soarelui, astăzi însă opacizate. Totuşi faptul că şi Salcia
cunoştea credinţa cum că „nici un român nu se îngroapă dimineaţa din cauză că neamurile vor a-i
exP,edia sufletul (celui mort n. n.) către ţinta sa dimpreună cu mergerea spre odihnă a soarelui"7. Se
accentuează deci rolul psihopomp al soarelui. El va călăuzi sufletul către lumea neagră cu care se
crede că face zilnic legătura. Pe de altă parte, fixarea orei înhumării derivă şi dintr-un motiv de
ordin practic, disponibilitatea preotului.
Până la ora amiezii, lumea continuă să se adune şi este momentul ca cei apropiaţi să-şi ia rămas
bun. Acum, cei care au fost în conflict cu defunctul încearcă să obţină o împăcare rituală cu acesta,
spre liniştea amândurora. Aşa cum se poate observa, toate actele celor vii au ca element central
credinţa că sufletul decedatului se află încă acolo, şi deci, toate cele înfăptuite de ei se răsfrâng
asupra acestuia în mod direct.
Odată cu sosirea preotului, bocetele încetează. Acesta slujeşte la capul mortului aşa-zisa
sfeştanie. Slujba nu este diferită în funcţie de vârsta ori sexul decedatului. Singurul element care
poate modifica într-un anume fel acţiunea preotului este, se pare, elementul material.
„Dacă plăteşte mai mult (familia n.n.), se îmbracă preotul în odăjdiile ălea. Aşa merge numa
cu patrafiru. Dacă plăteşte mai mult ia odăjdiile scumpe din biserică. Şi citeşte şi mai mult"8 .
Acest gen d e informaţie ne ajută să n e formăm o i magine cât mai clară despre relaţiile
socio-economice ce se conturează în jurul ceremonialului funerar. Revenind la ritualul, în sine, să
arătăm că odată încheiată sfeştania şi cei ai casei şi-au luat rămas bun, sărutând ritual pe cel mort;
sicriul este ridicat. Din acest moment, urmează o serie de secvenţe rituale deosebite, marcate mai
ales de grija ca totul să fie îndeplinit corespunzător, pentru ca cei ai casei să nu aibă de suferit.
S ecvenţa scoaterii sicriului din casă pare să concentreze acţiunea formelor malefice .
D e asemenea, contactul cu sicriul ş i cu decedatul pot avea influenţe nefaste pentru cei care au
această misiune, dacă nu se respectă cu stricteţe regulile ritualului . Una dintre primele interdicţii se
referă la persoanele care vor ridica sicriul . „Sicriul îl scot ai din neam, rude mai departe, veri,
nepoţi. Ai din casă nu e bine"9 .
Interesantă această interdicţie. Se pare că puterea sicriului, contactul în sine cu mortul, este
încărcat de elemente negative deosebite. Dacă cel decedat a fost căsătorit, cei care vor duce sicriul
trebuie să fie la rândul lor căsătoriţi, pentru că pe cei necăsătoriţi moartea i-ar putea revendica
pentru sine. Această reprezentare a morţii, percepută ca prezenţă fizică, nevăzută însă, în momentul
înmormântării nu este ceva nou. Ea este întâlnită în toate mitologiile. Se crede că ea pătrunde în
casă, o dată cu decesul. Personificarea morţii a cunoscut diferite chipuri în funcţie de mitologii.
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Ea a fost fie întruchipată de un zeu chtonian fie reprezentată ca personaj înveşmântat în negru şi
echipat cu o coasă.
De aceea, problema esenţială rămâne aceea de a o îndepărta îri condiţii cât mai bune. Există
astfel două credinţe privind elementul nefast ce poate cauza moartea celor rămaşi : fie că cel decedat
îi poate lua cu ei, fie că moartea este cea care va interveni, dacă nu este scoasă corespunzător din
casa celui decedat, şi implicit, din sat. Oricum, finalitatea este aceeaşi : provocarea unor nenorociri
greu de remediat.
Revenind, trebuie să spunem că excepţie fac înmormântările tinerilor „nelumiţi", care sunt
ridicaţi întotdeauna de tineri ce au fost apropiaţi de ei în timpul vieţii. În unele zone acest lucru se
încadrează în cadrul secvenţei moarte-nuntă, dar datorită faptului că Salcia nu cunoaşte, aşa cum
am precizat, atât de bine acest fenomen, tinerii participă fără a conştientiza faptul că participă în
vreun scenariu ritual. În Salcia, dacă tânărul este „nelumit", va fi ridicat de băieţi, indiferent de
sexul defunctului.
Sunt menţionate mai multe grupuri de tineri, care-şi vor transmite sicriul de mai multe ori de-a
lungul drumului spre cimitir. În sat nu este cunoscut obiceiul ca fetele să poarte sicriul dacă cea
decedată este fată mare. Acest obicei se· pare că nu a fost practicat decât în Banat şi nu este menţionat
decât de Simion Fl. Marian. Teodor Burada îl mai menţionează ca existent în ţinutul Năsădului,
unde se găsesc indicii că ar fi existat o delimitare strictă între organizaţiile de băieţi şi cele de fete,
acest lucru fiind reliefat de informaţia sa „fetele cele mari se duc la groapă pe năsalii purtate numai
de fete mari, iar flăcăii numai de flăcăi" 10• Această structurare a satului este mult mai arhaică, iar în
zona cercetată de noi nu s-a conservat. Oricum, se poate spune că, la scara întregului teritoriu
românesc, cei care duceau sicriul sunt fie flăcăi, fie bărbaţi tineri căsătoriţi.
Sicriul se scoate din casă cu partea dinspre picioare înainte. Această orientare are o semnificaţie
rituală. Moartea este considerară unisens iar cel decedat trebuie să fie orientat corect, pentru călătoria
spre lumea neagră. Aceasta este prima orientare efectivă a celui decedat, după orientarea iniţiatică
realizată prin intermediul cântecului ritual funerar. El trebuie poziţionat spre direcţia călătoriei,
astfel încât să nu mai poată reveni vreodată. Momentul ieşirii din casă este caracterizat prin atingerea
paroxismului durerii celor ai casei: „Când se scoate pe uşă, se ţipă tare" 1 1 , familia intuind că acţiunea
este ireversibilă. Se poate vorbi despre o secvenţă de „isterie" generală. Decedatul este rugat, prin
intermediul bocetelor, care ating o tonalitate foarte ridicată, să nu părăsească casa, să se ridice şi să
revină. În acelaşi timp, însă, se iau toate măsurile pentru a preveni eventuala întoarcere a mortului
şi pentru evitarea pierderii norocului casei . Influenţa nefastă a persoanei decedate asupra casei
poate fi cumplită. Obligativitatea îndeplinirii tuturor actelor legate de cel mort, adică toate „ale
mortului", asigură protecţia întregii comunităţi.
Dar dincolo de această menire, înfăptuirea ritualului vizează şi casa pe care sufletul mortului
tocmai a părăsit-o, iar în acest caz, nu mai este vorba doar de protecţie ci şi de asigurarea păstrării
norocului casei respective. Practici cum ar fi : situarea lumânărilor la colţurile casei sau la streşinile
acesteia, pentru ca mortul să nu plece cu norocul casei, ne demonstrează că şi azi comunitatea
sătească este foarte grijulie în această situaţie.
Maj oritatea informaţiilor din Salcia au confirmat existenţa şi circulaţia sintagmei „norocul
casei". Acesta poate fi într-adevăr periclitat de o anumită fisură în lanţul ritual. Pierderea norocului
casei pricinuită de cel mort se poate observa cu uşurinţă. „Se zice că: „Uite, de când a murit cutare,
eu n-am mai dat înainte. Că a plecat cu norocu" 12. Noţiunea de „noroc al casei" ţine de o mai veche
tradiţie legată de ritualurile de construcţie. Atât alegerea unui loc favorabil pentru a construi o casă,
cât şi buna îndeplinire a tuturor secvenţelor rituale legate de construcţie, duceau la ridicarea unei
case aşa-zis „curate", deci virtual „norocoasă". Norocul casei era uneori asigurat de existenţa unor
animale cu· virtuţi faste pentru casa respectivă, cel mai frecvent întâlnit în tradiţia satului fiind
şarpele. Ţăranul român vede în şarpele casei „un adevărat noroc, spiritus familiaris, se protejează
fiind convins că aduce noroc"13• Uciderea şarpelui casei va aduce mari nenorociri printre care şi
pierderea „norocului casei".
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Revenind la practicile funerare legate de „norocul casei", să arătăm că pierderea acestuia se
poate evita. În acest scop, prin mâna decedatului se trec seminţe, înainte de a fi scos din casă.
Interesantă această practică neregăsită în altă arie etnografică. Probabil că ea este generată de
simbolistica seminţei, văzută ca element generator de energie pozitivă, simbolistică ocultată astăzi
în mentalitatea ţăranului din Salcia. Mortul este, în toate mitologiile lumii, prezentat ca avid de
energie vitală. „Norocul casei" este un element încărcat energetic pozitiv. La fel şi seminţele. De
aici, probabil, practica mai sus menţionată.
Ajunşi în dreptul pragului casei, cei care poartă sicriul şi cei ai casei, desfăşoară o altă secvenţă
rituală. Persoanele aflate dincolo de prag, pe prispă, trag sicriul spre ei, în vreme ce ai casei, aflaţi
încă în casă, trag în sens invers. Acţiunea se face de trei ori şi a fost semnalată pretutindeni în ţară.
În unele locuri în Banat, de pildă, familia, punând mâna dreaptă pe sicriu îşi zic în sine: „te tragem
noi pre tine tată, mamă, frate, soră, dar să nu ne tragi şi tu pre noi !" 1 4 .
Faptul că această secvenţă se desfăşoară în pragul casei, ne îndeamnă să ne oprim asupra
simbolisticii pragului, de altminteri remarcabilă.
„Pragul este graniţa sacrului care ia parte la transcendenţa sufletului" 15. Iată de ce trecerea
pragului are o semnificaţie ezoterică, necesitând o anume puritate a ·sufletului.
Pragul este unul dintre locurile sacre ale casei. În unele zone, atingerea pragului este de fapt un
contact direct cu sacrul.
„Mai nainte însă de a trece cu mortul peste pragul tindei este datină, de a lovi cătinel cu sicriul,
de trei ori, de pragul uşii de la tindă" 1 6 .
Semnificaţia sacră a pragului este evidentă. Pragul are un rol deosebit şi în celelalte ritualuri de
trecere. În cadrul ceremonialului de naştere, în cazul în care copilul era bolnăvicios, pentru ca să
trăiască, era dat, vândut peste prag. La nuntă, mirii erau primiţi pe prag şi nu poate fi întâmplătoare
datina ca mirele să-şi treacă mireasa, în braţe, peste prag.
Tot în prag, ţărăncile din Ţara Haţegului obişnuiau să îngroape cordonul ombilical, tăiat la
naştere. Pragul este locul de trecere între două stări, între două lumi, între cunoscut şi necunoscut.
Trecerea pragului este, aşadar, o trecere dintr-o stare într-alta, de la profan la sacru.
În al� zone, trecerea pragului mai conservă şi anumite „relicve antropofagice" 17. În Vrancea,
de pildă, există obiceiul ca membrii familiei să muşte colţurile sicriului şi să le scuipe apoi în
coşciug. „Muşcarea din coşciug cu mortul înăuntru transimbolizează de asemenea, un aspect ritual
al antropofagiei primitive în familie" 18.
Tot în cadrul acestei secvenţe rituale, scoaterea sicriului din casă, se poate integra o altă
subsecvenţă, legată de practica de a sparge o oală cu apă ce a stat, în cele trei zile, sub sicriu, acţiune
împlinită de cei ai casei.
.
Oala se sparge în ideea că o dată cu ea se sparge şi ghinionul casei şi pentru că răul să se ducă
după mort. Odată cu oala se vor sparge toate neajunsurile şi se va evita moartea altei persoane din
casa respectivă. Este semnalată chiar şi zicala: „I s-a spart oala!" Tot de această practică se leagă şi
credinţa că este absolut necesar ca în momentul în care sicriul este scos din casă, trebuie ca ceva să
fie stricat, rupt, spart. „Zice ca să fie stricat oarece în urma lui"19.
În curte sicriul, este aşezat fie pe o altă masă, fie pe nişte scaune, iar preotul mai oficiază o
slujbă. În acest moment bocetele încetează. Imediat după ce sicriul a fost scos din casă, uşa se
încuie de trei ori. În casă rămân rareori oameni, iar la Salcia se crede că este bine ca în casă să nu
rămână nimeni.
Aşa cum spuneam, cât durează slujba, bocetele încetează. Apoi preotul anunţă oficial celor de
faţă că viaţa celui decedat a luat sfârşit.
În acest moment, cei care vor purta sicriul îl ridică şi se pregătesc să iasă pe poartă. Tradiţia era
ca mortul să fie purtat fie pe năsălii, fie pe bârne special construite pentru acest tip de transport.
Astăzi în Salcia, mortul este transportat cu maşina, ori cu carul tras numai de boi. Ţinând cont
şi de poziţionarea cimitirului, care se află destul de departe de sat, pe culmea unui deal, neexistenţa
un drum asfaltat sau pietruit, cea mai lesnicioasă metodă de transport se dovedeşte a fi aceea cu
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maşina sau cu carul. Dacă mai socotim că în sezonul ploios drumul este aproape impracticabil ,
vom înţelege necesitatea unui astfel de transport. Cu toate acestea, există încă tradiţia, mai ales
pentru cei nelumiţi sau chiar pentru tineri căsătoriţi, de a fi transportaţi cu rândul de tineri . „Dacă-i
tânăr îl duce în spinare"w
Ieşirea pe poartă este un alt prilej pentru manifestarea dureri „atunci să ţâpă tare" . Simbolismul
porţii este asemănător cu cel al pragului enunţat mai sus.
Odată ieşit pe poartă, cortegiul se organizează. Cel care merge în frunte este acela care duce
bradul, aşa-zisul brădar. Urmează cel care duce crucea, preotul şi ajutorul său, apoi sicriul. Imediat
după sicriu se află rudele cele mai apropiate, apoi toţi ceilalţi.
Există o permanentă grijă ca acei ai casei să nu meargă înaintea sicriului. Această interdicţie
este legată de credinţa potrivit căreia pleci înaintea mortului. „Se zice că te duci înaintea lui" .
Cortegiul funerar a constituit îrr permanenţă un element cu un grad sporit de spectaculozitate.
Drumul spre cimitir este practic un lanţ de secvenţe rituale al căror fundal este cel al durerii
manifestate la un grad înalt. De altfel, aceste lucruri nu sunt deloc noi sau necunoscute. Date despre
cortegiile funerare avem încă de la etrusci .
Ceremonia funerară reprezentată în picturi funerare etrusce din perioada timpurie ne
înfăţişează ceremonii funerare însoţite de adevărate manifestări de bucurie, întreceri de atletism,
dans, jocuri, banchete21 .
Nici la vechii greci amploarea ceremoniei nu era mai puţin semnificativă. „Ce caracter solemn
şi câtă strălucire putea să capete acest moment al cultului celor morţi ne arată, în măsura în care
corespunde realităţii, reprezentarea unei procesiuni funerare pe unul din foarte vechile vase de
Dipylon. Vedem aici pe cel mort aşezat pe un catafalc înalt, tras de doi cai, de-o parte şi de alta
oamenii cu săbii, urmaţi de o mulţime de femei care bocesc lovindu-se cu pumnii în cap"22
Se pare că la un moment dat, însă, amploarea manifestărilor atinsese un aşa grad de manifestare
încât acestea au trebuit să fie temperate prin legislaţie. De pildă, legislaţia lui Solon interzicea
manifestarea în mod violent a durerii, zgârierea obrajilor, să se bată cu pumnii în cap şi în piept2'
În spaţiul roman, informaţiile ne atestă existenţa unui tip de ceremonie funerară foarte
interesantă. Se pare că un vechi obicei roman impunea ca ceremoniile să se desfăşoare noaptea, la
.
lumina torţelor, purtate înaintea corpului neînsufleţit. Este, de altminteri, singura informaţie potrivit
căreia ceremonia funebră se desfăşura noaptea24. Copiii şi săracii, în schimb, erau înmormântaţi
ziua. Tot din spaţiul roman, unde procesiunea funerară era numită pompa se pare că provine şi
expresia românească „a fi îngropat cu pompă".
Neîndoielnic este faptul că procesiunea funerară din zilele noastre nu mai are acelaşi grad de
spectaculozitate. Cu toate acestea, cortegiul funerar, la care participă întreaga comunitate se remarcă
prin grandoarea oferită de caracterul său puternic socializat. Singurul tip de ceremonie funerară
care exclude participarea familiei, respectiv mamă, tată, este cea a copiilor întâi născuţi. Deci, dacă
cel decedat este primul copil al familiei, părinţilor le este interzisă participarea la ceremonia funerară.
„Dacă moare primul copil, părinţii copilului nu merg la groapă. Nu e bine, că-i trage pe toţi la
rând"25. Această credinţă este deosebit de puternică la Salcia. Ea este pusă în practică, după cum
ne-am putut convinge singuri, în cursul anchetei de teren. Concepţia că la moartea unui copil trebuie
ca măsurile luate să fie dublu restrictive şi respectate se leagă şi de un alt factor social : nevoia ca
fertilitatea cuplului să nu fie afectată şi în familie să poată apărea moştenitori.
Aparent estompată de structura socială şi de relaţia oarecum unidirecţională de influenţă oraş-sat
din ultimele decenii, această credinţă revine în forţă prin recunoaşterea unui tip de relaţii sociale
legate în primul rând de pământ şi de forţa care-l va munci. De aceea tatăl unui copil de doi ani,
decedat prin electrocutare, nu a mers „la groapă", iar la plecarea de la pomană, plin de durere ne-a
mărturisit: „oricum mai important este să trăiască acei copii care îmi vor veni".
Aşa cum menţionam, cimitirul din Salcia se află destul de departe de vatra satului. Drumul
este delimitat de săteni ca fiind de două tipuri: lung şi scurt. În mod normal, ce mort ar trebui dus pe
drumul „ăl lung" dar acest lucru a fost determinat de multe ori de condiţia socială a celui decedat şi
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de starea sa materială, implicând o plată substanţială oferită preotului. Iată ce ne mărturisea Ionescu
Elisabeta din Salcia: „Se ia pe drumul cel mai lung. Popa ar vrea pe drumul cel scurt, dar noi, ai cu
mortu', cică tot îl plătim, că la noi acum popa ia 50000 de lei la mort" 26 .
Relaţia preot-sat este reliefată destul de dur. Ritualul funerar, aşa cum se ştie, este o întretăiere
de laic cu creştin-ortodox. Biserica îşi are rolul său bine definit, dar în cazul morţii, sătenii au mai
multă încredere în practica rituală menţinută prin tradiţie. Respectul faţă de preot este destul de
mare, dar limitele sale sunt bine definite.
Acesta trebuie să respecte tradiţia şi acest lucru reiese cu claritate din spusele aceleiaşi femei .
Referindu-se la opririle rituale de pe parcursul drumului spre cimitir, asupra cărora noi vom insista
ceva mai târziu, ea mărturisea: „Popa e obligat să facă cele nouă hodini (fie că vrea, fie că nu, n.n.).
Dacă nu le face, e păcatul lui" . Iar dacă există o forţă care dirijează toate lucrurile pe pământ, aceea
e forţa divină. Nu întâmplător, în concepţia ţăranului român, noţiunea de „păcat" are rezonanţe de
sentinţă a unei justiţii ce nu mai ţine de puterea omenească.
Suma necesară onorariului plătit preotului nu este deloc modică. În condiţiile în care mulţi
dintre cei care locuiesc în Salcia nu se bucură de o stare materială deosebită, populaţia fiind destul
de îmbătrânită, iar satul aflându-se situat în zonă colinară neprielnică agriculturii, aceşti bani înseamnă
categoric un efort pentru majoritatea familiilor.
Drumul spre cimitir are la rândul său, ca secvenţă rituală, anumite etape care trebuie subliniate.
Aşa cum spuneam el se defineşte ca lung sau scurt. Indiferent de zona în care locuia cel decedat, fie
că e mai aproape sau mai departe de cimitir, că starea vremii permite sau nu, acest drum trebuie să
fie marcat de un număr fix de opriri, numite „hodini", „popasuri", „stări" .
Chiar dacă drumul este mai lung, căci „ai casei vor să-l ocolească (pe cel mort, n.n.) cât mai
mult, mai alea dacă e tânăr"27, numărul opririlor este acelaşi.
Aceste opriri rituale, „hodinile", au un caracter arhaic. Ele sunt atestate pe tot teritoriul ţării şi
sunt menţionate în toate lucrările de specialitate. Au fost consemnate, bunăoară, în toată Bucovina
şi în Transilvania. Hodinile au o menire bine determinată. În afara faptului că există credinţa că ele
sunt binevenite pentru ca cel decedat să se odihnească în drumul spre cimitir, vom vedea că rădăcinile
şi implicaţiile ritual-mitologice sunt mult mai adânci. În primul rân�, trebuie reliefate locurile unde
se fac aceste hodini, locuri care nu sunt de fel întâmplătoare. Cum am menţionat, ele sunt astăzi în
număr de nouă, dar femeile bătrâne din sat încă îşi mai amintesc faptul că acestea ar trebui să fie în
număr de douăzeci şi patru.
Locurile destinate opririlor rituale sunt de două feluri : acelea de la răscruci, şi acelea de la
trecerea peste un pod. Şi cum spuneam aceste locuri au un simbolism aparte.
Simbolismul răscruciilor este destul de bine cunoscut. „Locuri epifanice (de apariţii şi revelaţii)
prin excelenţă, răscrucile sunt bântuite de spirite, în general de temut, pe care omul are interesul să
şi le facă binevoitoare ( ) Sunt, de asemenea, locuri de trecere de la o lume la alta, de la o viaţă la
alta, de la viaţă la moarte"28 .
Semnificaţia răscruciilor este universală. Ea se va regăsi şi la populaţiile din Anzii peruani, în
Africa, la triburile bantu, în Haiti, în Brazilia. Tot atât de cunoscute erau şi în spaţiul greco-latin.
Astfel, „romanii respectau cultul locurilor de la răscruci, tocmai pentru a conjura un destin nefast"29.
În mitologia greacă a existat chiar şi o divinitate a răscruciilor întruchipată de Hecate. Cunoscută
mai ales prin caracterul său infernal, ea era zeiţa nopţii şi a umbrelor, domnind peste infern. Răscrucea
este şi locul unde putea fi găsit Hermes, cel care călăuzea sufletele morţilor spre infern.
Atât în spaţiul românesc, cât şi în întreaga Europă, răscruciile sunt locurile predilecte de acţiune
ale duhurilor malefice. În concepţia privind spaţiul bun şi spaţiul rău, a ţăranului român, răscrucea
este unanim considerată ca spaţiu rău.
Nu este atunci de mirare că în ceremonialul funerar răscrucea ocupă un loc atât de însemnat.
Fragilitatea sufletului, cât şi necesitatea imperioasă de a-l proteja şi călăuzi pe drumul cel mai
potrivit către lumea de dincolo, justifică în bună măsură cerinţa expresă a comunităţii ca hodinile să
fie întru totul respectate.
„ .

.
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Iniţiatul, respectiv sufletul, trebuie să treacă cu bine de intersecţie fără ca - din greşeală sau din
nerespectarea unor prescripţii rituale - traiectoria să fie deviată, iar înscrierea în lumea de dincolo
să nu fie corespunzător realizată sau chiar ratată.
Arătăm mai sus că un alt gen de oprire este acela ce se practică la trecerea peste un pod. Nici
simbolismul podului nu este neglij at. Faptul că podul trece, în mod obişnuit, peste o apă, iar în mod
particular, în cazul ceremoniei funerare, apa are valenţe deosebite şi întocmai benefice asupra
sufletului, ne îndeamnă să ne oprim şi asupra acestui simbol.
Traversarea unui pod înseamnă ritual, trecere. În simbolistica podului, trecerea de pe un mal pe
celălalt înseamnă şi trecerea de la pământ la cer, de la starea omenească la cea supraomenească, de
la contingenţă la nemurire, de la lumea sensibilă la cea suprasensibilă30.
Trebuie notat şi aspectul că pe lângă simbolismul trecerii nu este uitat nici caracterul primejdios
al acestei treceri, de altminteri caracteristică pentru orice călătorie iniţiatică. Să amintim aspectul
legat de modul în care se construia un pod. Podul, la fel ca şi casa, necesita sacrificarea unei vieţi
pentru a dăinui. Practic, toate legendele dedicate ritualurilor de construcţie din Europa se referă la
acest „suflet" al podului. Însufleţirea podului este necesară deci pentru ca această să fie trainic în
timp. Dacă la baza podului nu se îngropa un corp viu, de obicei al unui copil, podul îşi lua singur un
suflet. Sunt cunoscute credinţele legate de Podul Dracului şi faptul că sufletul celui care trecea
primul peste un pod aparţinea Diavolului. În afară de acest lucru, primul om care trecea peste un
pod nou urma să moară până într-un an.
Nu intenţionăm, evident, să ne lansăm întf-o analiză a simbolisticii podului, dar pentru o bună
descifrare a secvenţei rituale din cadrul ceremonialului funerar, câteva lămuri au fost necesare .
Am notat, deci, faptul că podul are o încărcătură în general malefică. Dacă mai ţinem cont şi de
faptul că trecerea unei ape echivalează cu trecerea peste râul Styx, al infernului, vom avea o imag
ine cât de cât clară asupra a ceea ce semnifică trecerea podului.
Influenţa creştină asupra ritualului funerar nu reuşeşte totuşi să estompeze substratul precreştin.
La trecerea podului sau la trecerea prin răscruce, preotul „face stările". Aceasta înseamnă
citirea „ectaniei morţilor". În acest moment bocetele încetează. Semnalul reluării drumului către
cimitir este dat de gornist. În a�elaşi timp în momentul pornirii convoiului funerar, se aruncă bani în
formă de cruce, peste sicriu.
În alte zone, „în Vrancea, se dă nouă gulere de cămaşă cusute frumos cu amice şi nouă monezi,
tot pentru ca să plătească vămile"31 .
Iată, deci, că hodinile au o bivalenţă simbolică. Nu numai că sufletul se va odihni, dar trecerea
peste pod sau prin răscruce echivalează practic, cu trecerea unei vămi.
Secvenţa vămilor este subordonată procesului mental de reîntoarcere în starea fetală, ca metaforă
a renaşterii. Este vorba despre pregătirea pentru renaşterea, în lumea de dincolo, pentru că vămile,
aşa cum sunt cunoscute în spaţiul comunitar tradiţional, nu au nimic din mitologia creştină care dă
vămilor un sens moral. „Acesta este un motiv mitologic evocat de pildă, în mandeism şi maniheism,
dar a cărui origine este probabil sumeriană. Scrierile mandeene şi maniheene vorbesc despre „vămile"
situate în fiecare dintre cele şapte ceruri şi despre „vameşii" care inspectează „marfa" sufletului
(adică faptele şi meritele religioase) în cursul călătoriei sale"32 .
Iar în credinţa comunităţii drumul mortului trece prin nouă vămi ce trebuie plătite.
O bună exemplificare găsim într-unul din cântecele rituale funerare, Cântecul mare, unde
simbolismul vămilor este practicat asemănător. Aici vămile sunt o parcurgere inversă şi rapidă ().
vieţii, o rememorare a ei, vârsta voiniciei şi a fetiei, ca apoi, în final să urmeze naşterea în noua
existenţă. Este ceea ce Mircea Eliade numea „regressum ad uterum".
Practica aruncării banilor peste sicriu, cumulată cu faptul că de obicei în sicriu se pun 9 monezi,
este, după părerea noastră, edificatoare. De altfel, această practică are o vechime considerabilă, mai
ales dacă ţinem cont de informaţiile referitoare la ceremonialul funerar la vechii egipteni. Din ele
aflăm că celui decedat i se punea o monedă în gură pentru a-l plăti pe barcagiul ce-l va trece peste
apa morţilor33. Această practică se va întâlni şi la greci şi la români.
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Drumul până la cimitir, adevărată călătorie iniţiatică, este deci ritmat de cele 9 hodini rituale.
Însă o altă secvenţă rituală structurată pe o serie de interdicţii se desfăşoară în casa pe care
tocmai a părăsit-o cel decedat şi care este încă încărcată negativ. După cum spuneam, imediat după
ieşirea mortului din casă, uşa se încuie de trei ori pentru ca nu cumva mo artea să poată reveni.
Înainte, însă, se sparge oala, secvenţă pe care am descris-o mai sus.
Cei care rămân în casă nu au voie, în primul rând, să măture în interiorul casei. Se mătură abia
a doua zi de dimineaţă şi atunci cea care va face acest lucru este o fată i;iin străini şi nu din neam.
Din neam este strict interzisă, „că cică mătură tot neamu"34.
Aşadar, pericolul ca ceva să se întâmple nu e trecut odată cu părăsirea casei de cel mort.
Spaţiul este încă impur, iar anumite lucruri, cu valoare simbolică, pot influenţa nefast soarta familiei.
Nu numai că nu se mătură, dar şi a doua zi, după ce fata a""măturat, ea trebuie să se spele pe
mâini imediat pentru a împiedica amorţirea mâinilor. Se pare că luarea de contact cu spaţiul unde a
fost depus cel decedat poate cauza probleme serioase oricui s-ar încumeta s-o facă.
De aceea, poate, chiar şi gunoiul rezultat după măturat trebuie aruncat într-un loc ferit, unde să
nu existe pericolul ca cineva să calce pe el. Aparent, purificarea spaţiului nu cunoaşte.o modalitate
tip. Totul se rezumă la timp. De timp este nevoie pentru recăpătarea liniştii în tot ceea ce priveşte
comunitatea tulburată de deces.
Acest factor, timpul, este esenţial după ce mortul a părăsit casa şi, odată cu ea, comunitatea.
lată ce afirma Robert Hertz: „Dacă este într-adevăr necesar un timp oarecare pentru a alunga moartea
din ţara celor vii, este pentru că societatea zguduită de şoc trebuie să-şi regăsească, încetul cu
încetul, echilibrul său şi pentru că dublul travaliu mental de dezagregare şi de sinteză pe care-l
presupune integrarea individului într-o lume nouă, trebuie să se înfăptuiască într-o manieră oarecum
moleculară, care are nevoie de timp"35.
Aşadar, reprezentarea morţii ca mişcare moleculară ce capătă diverse forme prin dezagregare şi
reagregare moleculară ni se pare deosebit de interesantă. Spaţiul însuşi este o formă de agregare
moleculară. De aceea, acest spaţiu care a luat contact cu cel decedat trebuie purificat prin depunere
realizată în timp. Altminteri, orice formă de contact cu el poate fi dăunătoare la nivel chiar molecular.
În afară de acest lucru, credinţa în prezenţa sufletului, care tot o formă de agregare moleculară
pare să fie, în casă timp de patruzeci de zile, vine să amplifice temerile şi acţiunile de după momentul
plecării din casă.
Tot după plecare, în fereastra casei se aşează două pahare, unul cu apă şi celălalt cu vin, pentru
ca sufletul, reprezentat ca însetat, pe tot teritoriul românesc, să-şi poată potoli setea cât încă se mai
află printre cei vii.
Revenind la cortegiul funerar, vom arăta că acesta odată ajuns în cimitir, moment marcat ritual
de cântecul gornistului, vom asista la ultima secvenţă legată în mod direct de corpul celui decedat,
respectiv înhumarea propriu-zisă.
Tipurilor de cimitir le-a fost dedicat un studiu deosebit şi anume cel al lui Ion Ghinoiu36 .
Deosebit de minuţios şi bine întocmit, studiul descrie cu precizie modalităţile de incinerare şi respectiv
înhumare practicate pe teritoriul nostru din cele mai vechi timpuri.
În Salcia, cimitirul are un caracter deosebit prin spectacularul ce-l defineşte. Acest element de
spectaculozitate se datorează în primul rând, tipurilor de cruci cu care este împânzit cimitirul de o
frumuseţe aparte în spaţiul românesc.
În ceea ce priveşte cimitirul şi maniera de înhumare, secvenţe pe care le vom trata împreună,
nu vom încerca să realizăm un studiu amănunţit asupra istoricului incinerării şi al înhumării.
Referirile sunt generale şi au un caracter strict orientativ. Întorcându-ne în timp, la perioada
antică, vom arăta faptul că la etrusci (în perioada Etruscă timpurie), morţii se aşezau în nişte
sarcofage drepte din lemn sau piatră care apoi se introduceau în nişte nişe săpate în stâncă sau în
pământ37 . În Grecia Antică, neîndeplinirea ceremonialului fu nebru pentru un cetăţean al cetăţii
era un sacrilegiu. Referindu-se la înmormântare, Isocrate nota că a nu permite înmormântarea
„este un lucru mai rău p entru cei ce nu o permit d ecât pentru cei care nu au p arte de
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înmormântare"3 8 . S ingurii care nu erau îngropaţi cu ceremonial funerar erau cei socotiţi trădători,
dar chiar şi aceştia erau aşezaţi într-o groapă.
Şi la greci, ca şi la etrusci, când trupul nu era incinerat era depus în sicrie de lemn sau lut sau,
alteori, „şi acesta trebuie să fi fost obiceiul grecesc autohton mai vechi, este coborât în mormânt
fără sicriu şi aşezat pe un strat de frunze"39.
Totodată, nu trebuie neglijată informaţia potrivit căreia, iniţial: grecii erau înhumaţi în spaţiul
casei. Romanii, care probabil cunoscuseră şi ei această practică, erau aşezaţi în sarcofage care, la
rândul lor, se înşiruiau de-a lungul căilor de acces spre oraşe. Mai târziu, în primele secole ale istoriei
Bizanţului, s-au interzis cu desăvârşire înhumările în incinta oraşelor. Însă de această interdicţie s-a
ţinut cont prea puţin şi, curând, în jurul bisericilor, au început să apară cimitire40. În Evul Mediu
timpuriu, cimitirul a continuat să eXiste ca loc de înhumare. „Cum însă în cimitir era şi un loc pentru
cei vii (căci uneori în cimitire se aduceau şi vitele să pască sau se făceau exerciţii de tragere cu arcul,
sau chiar se ţineau târguri), credincioşii nobili sau bogaţi preferau să fie înmormântaţi (fapt pe care
conciliile l..,.au interzis zadarnic) în biserică, în sarcofage, în ziduri sau sub lespezile pavimentului"4 1 .
În ter�toriul românesc, cimitirul este văzut ca loc aparte. El este desemnat în funcţie de zone:
„îngropelniţă, margine, morminte", „avlie şi mortărie" în B anat, „comoară, piţigăi, stobor" în
Transilvania, „progadie" în Banat, Transilvania şi Oltenia, „temeteu" în Maramureş, „ţintiviu" în
Moldova. Termenii enumeraţi au însă aceleaşi înţeles : locul sacru în care se regăseşte, practic,
lumea celor duşi dintre cei vii.
Vom încerca, în mod firesc, să lămurim ceea ce este acela un loc sacru şi mai ales de ce este
considerat cimitirul astfel.
„Locul sacru este un microcosmos pentru că repetă peisajul cosmic pentru că este oglindire a
întregului. Altarul şi templul (sau monumentul funerar) care sunt transformări ulterioare ale ,,locului
sacru" primitiv sunt şi ele microcosmosuri pentru că sunt centre ale lumii"42 .
Aşadar, locul sacru este o oglindire a macrocosmosului, un centru al lumii . Această definiţie
caracterizează în mare parte ideea despre rolul cimitirului şi mai ales al mormântului. Considerat
drept casa defunctului, mormântul este practic poarta fizică de acces către lumea de dincolo. Dacă
ţinem cont şi de faptul că tot la capul mormântului se aşează crucea şi bradul sau stâlpul şi că
acestea sunt reprezentări ale copacului - axă a lumii, vom înţelege că cimitirul nu poate fi decât un
loc sacru. Copacul - axă a lumii este situat, aşa cum am mai arătat, în centrul lumii. Iar centrul lumii
nu poate fi decât un loc sacru. Această sacralitate este căpătată prin consacrarea locului, conferită
de diverse elemente încărcate la rândul lor de sacru. „Orice spaţiu sau orice punct de pe suprafaţa
pământului poate fi consacrat „adică i se poate atribui caracterul de sacru sau, mai curând, poate fi
încărcat cu un asemenea caracter prin acţiuni liturgice de consacrare" .
Iar înmormântarea în sine nu este altceva decât o acţiune liturgică. Reîntoarcerea, în sine, a
defunctului în matricea Pământului Mumă, considerată ca „regressum ad uterum", realizată prin ritual,
transformă locul acela în loc sacru. Religia şi cultul creştin promovează sacralizarea locului de îngropare
prin „sfinţirea" gropii. Maniera şi secvenţele de ritual prin care se sapă chiar groapa vin să completeze
ideea de acţiuni menite a sacraliza acest spaţiu. Totodată, nu trebuie omis faptul că în cimitir se află,
de cele mai multe ori, şi biserica parohială. Iar simbolismul bisericii este transparent.
Nu vom încerca o analiză minuţioasă a problematicii spaţiului sacru şi a modalităţilor de consacrare
a acestuia. Cert este că acolo unde se află un spaţiu sacru, timpul, la rândul său, devine sacru. H. H .
Stahl sublinia totodată faptul potrivit căruia caracterul profan al unui loc poate fi „şters" prin trasări de
linii care vor delimita astfel acest spaţiu, închizând între aceste limite un spaţiu devenit sacru43 .
Cimitirul poate fi, aşadar, considerat ca loc consacrat, sacralizat prin ritual şi tratat ca atare
„ „ .ţintirimul e pretutindeni un loc sfânt", sublinia şi Simion FI. Marian44.
Mai rămâne însă o problemă de lămurit. Dacă mormântul este la rândul său imagine a centrului
lumii, cum vom putea explica prezenţa unei multitudini de astfel de centre. Toate civilizaţiile orientale
cunosc un număr nelimitat de centre (ale lumii, n.n.). Mai mult încă fiecare dintre aceste „centre"
este considerat şi chiar numit textual „Centrul Lumii".
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Concluzia este măcar în parte clară: cimitirul este spaţiu consacrat, deci eminamente sacru. Iar
acţiunile desfăşurate de săteni în acest spaţiu sacru se conformează acestei sacralităţi. Şi aşa cum
remarca Ion Ghinoiu . „Aşezarea. rurală se înscrie teritorial în peisajul etnografic prin două elemente
bine individualizate economic şi cultural: vatra şi moşia satului. În mentalitatea arhaică populară
spaţiul rezidenţial (vatra) era divizat la rândul său, în două complexe teritoriale predominant spirituale:
vatra celor vii (satul) şi vatra celor morţi (cimitirul)" 45 . Iar această diviziune, completăm noi, este
dublu reflectată, intercorelată. Afirmaţiile distinsului etnograf sunt foarte bine susţinute şi de
informaţiile pe care ni le oferă cântecul ritual. Noţiunea de lumea de dincolo, este redusă la
comunitatea sătească şi, mai mult decât atât, la comuniunea de neam, de sânge. Se ascunde în
spatele acestei concepţii o imagine etnologică privind specificitatea relaţiilor de rudenie la noi şi
funcţiile rituale ale spaţiului demografic. Ne aflăm, fără îndoială, într-o lume arhaică în care universul
era redus la ceea ce putea fi cunoscut direct, palpat. De altfel, simbolismul axial al casei - care, la
rândul ei, este de două categorii, a trupului şi a sufletului - apare aici ca evident. Casa este menită a
ordona spaţiul, a transforma haosul în cosmos. Revenind însă la cimitir ca imagine reflectată a
comunităţii celor vii vom spune că acest univers este populat şi împărţit arhaic, pe neamuri şi zone de
influenţă. Acest tip de cimitir nu se mai regăseşte în memoria sătenilor din Salcia, deşi, la o privire
atentă, se poate sesiza faptul că involuntar, poate, în virtutea unei inerţii a tradiţiei, cei decedaţi sunt
îngropaţi tot în „cureaua" neamului lor. Informaţia de teren este săracă şi ea, aşa cum tocmai am
afirmat, denotă ocultarea parţială a imaginii cimitirului împărţit pe neamuri. De multe ori, înhumarea
se face „pe verticală", în sensul că se poate îngropa în acelaşi loc unde mai este îngropat cineva din
neam. „Se îngroapă în locu' lu' străbunicu. Îi pare rău de el ca să-l scoată. De, se mai lungeşte cimitirul"46.
Iată deci cum, în ultima afirmaţie este cuprinsă o concepţie, ocultată pentru informatoare. Este
drept că se preferă acest tip de îngropare, peste alt membru al familiei. Altminteri, cimitirul trebuie
să se extindă. Analiza poziţionării mormintelor în cimitir ne îndreptăţeşte să afirmăm că din câte
am putut constata, ariile exterioare ale cimitirului sunt ocupate fie de decedaţii ultimilor veniţi în
sat, şi prin asta înţelegem în ultimii 20-40 de ani, fie ai nepoţilor sau strănepoţilor, deci rudelor de
gradul al doilea sau al treilea ale neamului.
O altă informatoare notează: „Păi dacă a murit bărbatu ' , să opreşte loc şi pentru femeie, dar nu
şi pentru copii. Nu se opreşte nici pentru frate sau soră. Decât bărbatul cu femeia se-ngroapă unul
lângă altul" . Dar dacă informatoarea ar realiza că într-o discuţie avută anterior precizase că bărbatul
respectiv este îngropat pe locul străbunicului său, lucrurile se clarifică. Pe de altă parte, poate n-ar
fi lipsit de interes dacă am nota şi faptul că, potrivit tradiţiei, fetele necăsătorite sunt îngropate
împreună cu părinţii, iar cele care sunt măritate lângă sat. „Astfel ele urmează şi în mormânt legea
numelui : tinerele fete sunt „fata lui x"; măritate ele devin „femeia lui y"47.
Şi Salcia cunoaşte această practică. Apartenenţa la neam este o realitate bine definită, chiar
dacă ţăranii nu o mai conştientizează; normele sunt aceleaşi ca întotdeauna şi ritualul funerar o
dovedeşte pe deplin.
Dacă cimitirul este spaţiu sacru, neîndoielnic este faptul că şi mormântul sau groapa este tot
atât de sacră. De altfel, groapa este practic locuinţa efectivă a celui decedat. Este de ajuns să amintim
practicile vechilor egipteni de a-şi înălţa piramide considerate ca locuinţe postume. Iar această
credinţă este întâlnită în toată lumea.
În spaţiul românesc sunt cunoscute mai multe tipuri de morminte, diferenţiate în funcţie de
destinaţia pe care urmează să o aibă. Pentru cei care au murit printre străini şi nu se putea identifica
cu exactitate locul morţii şi, evident, nu se găsea cadavrul se folosea mormântul gol sau cenotaful .
Un alt tip de mormânt era destinat unui substitut al mortului, reprezentat de un brad fasonat în
chip de om, îmbrăcat şi aşezat în sicriu, căruia i se făcea o înmormântare normală, având însă la
căpătâi un stâlp special .
Mormântul propriu-zis, la rândul său, se diferenţiază pe două tipuri, în funcţie de modalitatea
de construire: cel clasic, respectiv groapă săpată şi altul, considerat impropriu mai nou, vechimea
sa fiind apreciabilă, aşa-zisa criptă sau cavou.
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Academicianul Romulus Vulcănescu diferenţiază două tipuri de morminte propriu-zise, după
cel care urma să fie înhumat. Există, astfel, mormântul „curat" pentru oamenii care au cunoscut o
moarte definită de comunitate drept normală şi care în timpul vieţii au avut o conduită firească şi
mormântul „spurcat", pentru cei care au fost cunoscuţi drept vrăjitori sau pentru cel mort în condiţii
nenaturale, respectiv sinucigaşii48 .
Acest ultim tip de mormânt propriu-zis se remarca, d e obicei, cu u şurinţă datorită
amplasamentului său în cimitir. El era aşezat pe cât posibil la marginea cimitirului. Tot Romulus
Vulcănescu ne oferă o descriere a acestui tip de mormânt : „mormântul spurcat - ( . . . ) - nu se deosebea
morfologic de cel obişnuit numai că se cunoştea după borta din dreptul capului, numită şi
„răsuflătoarea strigoiului şi după numărul mare de obiecte tăioase, cuţite, seceri şi vârfuri de topoare
înfipte în mormânt de rudele sau prietenii celui mort, care erau chinuiţi mereu în somn„ . 49.
Şi comunitatea din Salcia cunoaşte acest tip de mormânt, fără însă a-şi aminti de tot arsenalul
de obiecte tăioase menţionat mai sus. Ei cunosc acest mormânt ca fiind caracteristic, în speţă celui
care se sinucide. „Care nu moare de moarte bună. Care se spânzură hu-1 bagă în biserică, nu-i
citeşte preotul. Îi pune cruce. Se-ngroapă în cimitir", ne mărturiseşte informatoarea Maria Cruceru
Aşa cum se observă, elementul care-l diferenţiază pe mortul sinucigaş se referă numai la lipsa
practicii religioase oficiale. Ai său, însă, îi vor pune cruce şi-l vor îngropa în cimitir.
O altă categorie care se remarcă printr-o diferenţiere faţă de morţii „curaţi" este cea a copiilor
morţi nebotezaţi. Aceştia nu sunt consideraţi creştini, şi ca atare, preotul lipseşte şi de această dată.
Aceeaşi informatoare ne spune: „Şi copilul nebotezat, tot fără popă să-ngroapă. Nu-i citeşte şi nu e
considerat creştin".
Nici pomană nu-i face. Îi face pe jumătate. Interesantă această informaţie, legată de aceste
pomeni „înjumătăţite". Reducerea nu se referă numai la numărul de colaci rituali, de pildă, ci şi la
perioadele de timp ce se scurg între pomeni. Şi acestea sunt reduse la jumătate. Or, a nu face tot ce
ţine de grija post-mortem faţă de suflet decât pe jumătate, să încalci o lege foarte strictă a tradiţiei,
oricât de dureros ar fi acest lucru, ne determină să ne facem o idee despre amploarea cadrului ritual
care caracterizează ceremonialul funebru.
Groapa este, la rândul ei, un loc sacru. Şi aceasta nu numai datorită simbolisticii ei . Groapa
este, practic, un cumul de simboluri :
a) Legătura cu Terra Matter.
b) Locul consacrat.
c) Fereastra către o altă dimensiune.
Există un număr impresionant de credinţe şi ritualuri în legătură cu pământul, cu divinităţile
lui, cu Terra Mater. Alcătuind, într-un anumit sens, chiar temeliile cosmosului, pământul e înzestrat
cu o multivalenţă religioasă. Înhumarea defunctului vine să se încadreze într-una dintre aceste
credinţe şi se leagă de dimensiunea htoniană a Pământului-mumă. Pentru că, la urma urmei, orice
grotă sau peşteră este considerată ca loc în care Terra Mater i-a zămislit pe primii oameni. Nu vom
dezvolta teoriile privind miturile imersiunii, ci vom spune doar că, aşa cum arătasem deja, mai ales
secvenţa vămilor se constituie într-un fel de „regressum ad uterum" şi aceasta nu e hazardată.
Îngroparea defuncţilor în poziţie foetală sau embrionară pentru ca Terra Mater să poată să-i �ască
din nou pe cei defuncţi este o practică ce se întâlnea frecvent la majoritatea populaţiilor, după cum
o atestă şi descoperirile arheologice.
În acest caz, poate nu e hazardat să vedem în groapă, locul unde cel defunct este aşezat în ideea
renaşterii . Secvenţa creştină potrivit căreia omul a fost creat din pământ, urmând a se întoarce în
pământ până la ziua judecăţii, vine să se suprapună peste credinţele şi elementele de ritual de
sorginte precreştină. De exemplu, la popoarele care practicau incineraţia există totuşi o excepţie de
la această practică funerară: copii erau îngropaţi pentru ca pământul să le poată da o nouă existenţă.
Renaşterea legată de fertilitatea pământului a generat de asemenea o serie de ritualuri ale agriculturii .
„De altfel, chiar îngroparea morţilor maturi se face cu acelaşi scop. „Du-te în pământ, el e muma
ta!" spune Rg. Veda, x; 1 8, 10. ,,Pe tine, care eşti pământ, te aşez în pământ!" - Atharva Veda, XVIII;
"
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4, 48 ( . . . ). Această credinţă că morţii locuiesc în pământ până în momentul în care vor reveni la lumina
zilei într-o nouă existenţă explică identificarea tărâmului morţii cu locul de unde vin copiii"50.
Pe de altă parte, groapa joacă rolul locului consacrat. Am văzut cum se poate consacra locul,
fie prin amplificarea sacrului provenit de la un obiect cu valenţe sacre, fie prin „acţiuni liturgice" de
consacrare. Practicile ritualului de înhumare, ne arată că groapa devine loc sacru prin acţiunea de
consacrare directă. Astfel, în „Valahia, ţinutul Prahova, preotul începe, mai întâi, a săpa groapa,
dând de trei ori cu hârleţul în pământ"5 1 .
Preotul nu numai că începe ritual săparea gropii, gest simbolic de consacrare, dar de multe ori
el va sfinţi această groapă, transformând locul dintr-unul profan într-unul sacru. „Popa citeşte mai
întâi acolo (n.n. - la groapă). După aia la cap, ne spune informatoarea52 .
Aşadar groapa este loc sacru în cadrul unui alt loc sacru - cimitirul. În altă ordine de idei,
revenind la geneza creştină a reînvierii din morţii, groapa se dovedeşte a fi „fereastra" spre o altă
dimensiune. Această caracteristică transcendentă provine, evident, şi din sacralitatea ei, dar, după
câte se pare, şi din menirea ei directă. Secvenţa este destul de explicită „Marea a dat înapoi pe
morţii care erau în ea, Moartea şi Locuinţa Morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele"53 .
Întâia înviere de care vorbeşte Cartea Sfântă creştină se va face deci prin această fereastră către
o nouă şi ultimă existenţă.
Dar să revenim la câteva detalii de ordin tehnic privind secvenţa „gropii", după cum este ea
denumită, „ia o nuia pe care o frânge şi o bagă în groapă". Nuiaua era de obicei din lemn de dud .
Aceasta se frânge în trei bucăţi şi se bagă în groapă. Măsurarea mortului cerea o oarecare precizie, căci
groapa trebuie să se potrivească celui decedat. De gradul de confort atârnă buna integrare a acestuia în
noua stare. În afară de aceasta, o groapă mai mare decât trebuia „cerea" un alt mort din familie.
„Dacă la săpatul unei gropi pentru un mort se ghiceşte groapa mai mare de cum trebuie, atunci
se crede că va mai muri cineva din acea casă, sau din neamul celui repauzat"54 .
Grija pentru ca animalele să nu treacă peste groapă este la fel de mare ca şi în cazul în care
acestea ar putea trece pe sub cel mort în timpul cât acesta se află în casă. De data aceasta, acest lucru
ar putea genera un nou deces în familie „să nu treacă peste ele (groapa şi măsura mortului, n.n.)
vreun câine căci trecând se crede că vor mai muri şi alţi membri din familia mortului"55.
Informaţia referitoare la persoanele care sapă groapa sunt destul de contradictorii. Unele
informatoare susţin că ea poate fi săpată de persoane oarecare, iar altele că groapa trebuie săpată de
neamuri. Numărul este însă fix: trei persoane. Deci fie că sunt sau nu neamuri, groparii trebuie să fie
în număr de trei. Aceeaşi informaţie contradictorie se pare că se regăseşte la nivelul întregului teritoriu.
În Bucovina şi Moldova „gropnicerii, groparii sau săpătorii" nu sunt rude dintre cele mai apropiate.
Cei care sapă groapa au un statut aparte. Pomenile care se vor da precum şi plata efectivă este
diferită de cea oferă altor persoane. Dacă altădată groparilor nu li se dădea decât de pomană, astăzi,
la Salcia aceştia sunt plătiţi.
„La gropari astăzi se plăteşte. Înainte nu lua la noi bani groparii. Chiar dacă sunt din familie".
Nivelul relaţiilor în plan material se modifică, plata intervenind pentru fiecare activitate prestată în
cadrul ceremonialului.
În schimb, pomenile pentru gropari au un statut aparte. Dar această problemă va fi discutată în
încheierea acestui capitol.
Ajunşi la mormânt, preotul face o nouă slujbă pentru sufletul celui decedat. S icriul nu se
închide înainte ca preotul să-i facă mortului „paosul" sau „apaosul". Acest gest ritual se referă la
stropirea în formă de cruce a defunctului cu un amestec de apă sfiinţită, ulei şi vin. Acest amestec
nu este întâmplător, semnificaţiile sale fiind destul de interesante.
Atât uleiul, respecti v mirul, cât şi vinul, sunt elemente frecvent folosite în practica
duhovnicească. Uleiul ungerii este privit drept simbol al Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Duh este
simbolizat de ulei.
„Astfel, untdelemnul prezent la momentele alfa şi omega ale vieţii (rituri mortuare) a ajuns să
joace în lumea creştină un rol sacralizat excepţional. Iată ce comenta Pseudo-Dionisie Areopagitul :
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„După expunerea sfintelor Daruri, pontiful răspândeşte untdelemn asupra defunctului. Or amintiţi-vă
că în taina de regenerare, înainte de Sfăntul Botez, când iniţiatul s-a despuiat de hainele lui vechi,
prima sa participare la lucrurile sfinte este ungerea cu untdelemn sfiinţit, iar la sfărşitul vieţii tot
untdelemnu sfiinţit este turnat peste defunct"56 .
Simbolistica vinului este şi ea complexă. În mandeism, vinul simbolizează lumina, înţelepciunea
şi puritatea. „Arhetipul vinului se află în lumea superioară, cerească"57. Pentru gnoza creştină vinul
este transsimbolizarea sângelui lui Isus. „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele meu„." (Matei, 26,
28). Iar simbolul vinului, se leagă negreşit de cel al viţei de vie. „Yiţa de vie era expresia vegetală a
nemuririi - aşa cum vinul a rămas în tradiţiile arhaice, simbolul tinereţii şi al vieţii veşnice"58 .
Şi dacă ţinem cont că viţa de vie este asimilată uneori cu arborele cosmic unde sufletul este
hrănit pentru a supravieţui vom înţelege semnificaţia acestui „paos".
Odată slujba încheiată, sicriul este închis şi orientat cu picioarele spre răsărit. Este obiceiul ca
preotul să rostească epitaful. Şi la Salcia există acest obicei. „Da ţâne şi cuvântare. Da pe ăla pe care
are necaz, nu-i mai ţine nici o cuvântare"59 . O nouă informaţie care vine să completeze imaginea
relaţiilor sociale ce se regăsesc în sat.
Sicriul este coborât în mormânt cu ajutorul unor benzi de pânză albă. Această pânză care
măsoară „nouă coturi", este apoi împărţită între gropari. Groparii, de obicei, nu erau plătiţi, dar
astăzi, ei primesc bani. Cel care începe groapa primeşte peste sicriu „o găină, o pomneată, un
ştergar, oală cu apă, porumb" ne mărturiseşte informatoarea.
În unele zone există ceea ce se numea „sigilarea mormântului" . Această practică era asigurată
de preot, care trăgea trei sape de pământ în formă de cruce. Totodată el era primul care arunca
pământ în groapă. Numai după aceea groparii îşi terminau misiunea şi umpleau groapa cu pământ .
Gestul ritual al preotului este considerat ca o marcare a locului, o însemnare a sa în ideea că sufletul
să poată recunoaşte locul în momentul învierii. De fapt se încadrează, probabil în operaţiunea de
sfinţire a gropii, avându-şi calităţi de protecţie pentru sat.
Odată groapa închisă, lumea venită la cimitir trebuie să se spele pe mâini „Toată lumea de-i
acolo se spală pe mâini cu oala, că cică ne amort mâinile dacă nu le speli" 60 . Apa este luată de la
făntână şi dusă la biserică unde va sta trei zile, de unde este apoi adusă la cimitir. Interesantă ideea
amorţirii mâinilor, idee care se circumscrie tot credinţei în puterea malefică a contactului cu cel
mort şi implicit cu lumea de dincolo. Spălarea în sine, precum şi valenţele purificatoare ale apei
care se „sfinţeşte" în contact cu biserica, vor îndepărta şi acest pericol.
După spălarea rituală, oala se dă de pomană groparului care începe groapa şi care o va folosi
pentru a fierbe legume în ea.
Spălarea rituală este atestată în toată ţara. În Transilvania, de pildă, este obligaţia naşei de a aduce
oala la mormânt, ea urmând să toarne apa şi să spele şi uneltele cu care s-a lucrat la săparea gropii.
Un obicei interesant este atestat în Muntenia unde nu numai că lumea se spală pe mâini, dar ei
sar şi peste un foc aprins în cimitir. Practica aceasta pare să fi fost cunoscută şi de către romani. Iată
ce aflăm în privinţa aceasta de la Festus: „Aşa, ai ce au petrecut mortul întorcându-se acasă, sar
peste foc şi se spală cu apă; acest foc de curăţire se numeşte „suffitio"61 . Iar traducerea termenului
latin este conform dicţionarului „fumigaţie, afumare (ca procedeu de purificare)" 62. Asemănarea
este aproape perfectă şi vine să confirme arhaicitatea practicii .
Spălarea rituală încheie practic ceremonia propriu-zisă a îngropării. Această ultimă secvenţă
pune punct clişeului cimitir, care va fi continuat ritual de alte clişee la casa mortului.
•

FEW HYPOTHESIS ON THE FUNERAL RITUAL SNAPSHOTS

SEGMENTS OF THE RITUAL CEREMONY AT SALCIA

One of the most troubling stages of the passing rituals is that concerning death
and the passage /rom the white world " to the black world ".
„

„
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This moment implies a real breaking ofequilibrum, the only way ofregulating ii
being the fimeral ritual which proves itselfto be a very ancient and complex one.
This, the author tries to analyse it as a chain ofritual cliches " with deep social
implications at the community levei.
The stu.dy is focused on for distinct snapshots: the leaving of the dead/rom the
.
ha1tse; the way to the cemetery; the cemetery and the huria/ itself
„
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