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A. 35

Mulþãmniturã:

Tri cocoºi negri cânta
Sus în poartã de-a dreapta
S-auzâm înjerii-n cer cântân’
Steaua cãlãtorin’
Bunã veste aducân’
La tãt neamu dimpreunã
ªi mnetali, gazdã bunã.

De la Aurica Ciontoº,
Remetea Chioarului, 1976

Colecþia
FLORICA LEVENDULA

A. 36

Colindã de copii

De mnicuþ umblam la ºcoalã
Florile dalbe,
Cu cãmaºa pânã-n poale
Florile dalbe,
Urlã dracu-n vârv de stin

Fiecare are necazul lui.

Prof. MELINDA PAªCA

Moartea la strãmoºii noºtri

MOARTEA este reprezentatã de cãtre popoarele primitive într-un mod
fabulos. Ea dã naºtere unei lumi guvernate de diferitele tipuri de spirite
ale celor rãposaþi. Putem spune cã în acest stadiu al evoluþiei umane
lumea de Dincolo este receptatã ca un teritoriu daimonic detaºat de
spaþiul terestru, dar cu care poate intra în contact în anumite 
circumstanþe. Spiritele malefice sau benefice vor da naºtere credinþelor
legate de lumea strãmoºilor, a eroilor ºi a zeilor, ce intrã în contact cu
spaþiul teluric prin genealogia magico-miticã.
Deºi nu posedãm informaþii suficiente despre atitudinea strãmoºilor
noºtri în faþa morþii, putem extrage unele date din rezultatele
cercetãrilor arheologice efectuate pe teritoriul nostru. Ele aduc unele
informaþii legate de riturile funerare practicate în epoca predacã. În
numeroase peºteri au fost descoperite cranii de urs care dateazã din
acea perioadã. S-a ajuns la concluzia cã Ursul a reprezentat probabil,
primul totem al înaintaºilor noºtri. Sacrificiul ritual al acestuia putea
reprezenta un eveniment încãrcat de reminiscenþe magico-simbolice ºi a
fost pus adesea în legãturã cu semnificaþia morþii. Prin fenomenul
hibernãrii acest animal a ajuns probabil, sã reprezinte pe aceste
meleaguri o imagine a morþii ºi a renaºterii Naturii, care s-a prelungit
pânã în zilele noastre sub forma mãºtilor din ciclul sãrbãtorilor de iarnã.
La multe popoare din emisfera nordicã este rãspânditã credinþa conform
cãreia Ursul ar fi fost iniþial o fiinþã umanã, însã din cauza unei greºeli
din trecut el a atras asupra sa mânia divinã care s-a transformat într-un
animal: “Ca animal htonian ºi lunar Ursul posedã virtuþi apotropaice,
medicale ºi meteorologice. Strãvechiul cult al ursului în spaþiul 
carpato-danubian se manifestã în numãrul mare de 
<< Zile ale Ursului >> din calendarul popular.”
El a fost considerat de cãtre strãmoºii noºtri un animal mitic de care ei
ºi-au legat originile. Ursul a dat probabil naºtere unor rituri iniþiatice în
cadrul comunitãþii, datoritã simbolismului sãu legat de reînnoirea
ciclicã a Naturii. Tracii au vãzut în el o primã imagine a morþii ºi
renaºterii pe care au cãutat sã o experimenteze pentru a-ºi învinge
teama faþã de moarte. Deoarece acest animal prezintã unele trãsãturi
antropomorfe ºi poate muri ºi învia odatã cu Cosmosul, omul strãvechi
a ajuns prin intermediul acestuia la o identificare a destinului uman cu
aceastã ciclicitate. Ea îi conferã fiinþei speranþa într-un nou început 
situat Dincolo de moarte. Tot cercetãrile dovedesc faptul cã tracii au
manifestat la început un sentiment de teamã faþã de cadavru, de aceea îl
pãrãseau chiar în locul în care a survenit moartea acestuia. Ulterior îl
vor ascunde în afara aºezãrilor, în locuri ferite de circulaþie pentru ca
umbra sau spiritul lui sã nu tulbure liniºtea comunitãþii. Virtuþile magice
ale hotarului se considerã cã puteau îndepãrta eventualele defecte
malefice ale defuncþilor. Abia într-o etapã ulterioarã, va fi atestatã pe
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Florile dalbe,
Cã s-o pierdut om creºtin
Florile dalbe,
Cã dracu n-are pã nime
Florile dalbe.

De la un grup de copii,
Remetea Chioarului, 1976

A. 37

Mulþãmniturã

Bunã sara, doamnã gazdã,
Mândru þ-ai gãtat pân casã
Pã la uºi cu pupi de ruji
Pã la fereºti cu flori
domneºti
Nu-i modru sã-mbãtrâneºti.

De la un grup de copii, 
Remetea Chioarului, 1976

Frâiele de aur nu fac calu mai bun.

teritoriile noastre înhumarea. Craniile umane detaºate de schelet au fost
îngropate doar izolat. Ele au îndeplinit un rol magico-simbolic, fiind
puse de regulã în legãturã cu sediul forþei fizice ºi spirituale ce rezidã
în om. Pot reprezenta o imagine a morþii ca preludiu al viitoarei
renaºteri. Pornindu-se de la credinþa în existenþa spiritelor malefice, s-a
ajuns la convingerea cã acestea au capacitatea de a pãtrunde în 
corpurile lipsite de viaþã pentru a le reînvia. Aºa se explicã apariþia în
mentalitatea arhaicã a cadavrelor vii care îºi fac simþitã prezenþa în
cadrul comunitãþilor umane, cãutând sã se rãzbune sau sã-ºi asigure
traiul prin apelul la resursele oamenilor. Pentru a evita acþiunile 
rãuvoitoare ale acestora s-a remarcat practicarea antropofagiei rituale,
atestatã chiar ºi pe teritoriile noastre. Cei consideraþi strigoi sau moroi
erau exhumaþi de cãtre membrii familiei, pentru a li se anihila puterile:
fie erau decapitaþi, fie le era strãpunsã inima cu fierul înroºit sau li se
extirpa cordul pentru a fi consumat de cei apropiaþi. Fenomenul s-a
prelungit în riturile funerare ulterioare din regiunile þãrii. În Vrancea se
regãsea nu demult o reminiscenþã a acestei practici în prima pomanã a
mortului. Se aºeza hranã în coºciugul acestuia, pentru ca membrii 
familiei sã o consume. În unele teritorii, s-a atestat chiar muºcarea unor
aºchii din colþurile sicriului de cãtre cei apropiaþi defunctului. În
vechime, asemenea rituri cu valenþe magice se considera cã aveau
capacitatea de a îndepãrta posibilele efecte malefice ale cadavrului.
O imagine întâlnitã frecvent la strãmoºii noºtri a fost cea a cavalerului
trac. El a fost pus în legãturã cu eroizarea morþilor de cãtre 
comunitatea tracã. Aceasta a vãzut în imaginea cavalerilor ipostaza
unor strãmoºi mitici. Ei apar ºi sub forma unor protectori ai 
comunitãþii din care fac parte, reprezintã totodatã o imagine a 
confruntãrii cu forþele rãului ce pun în pericol echilibrul ºi stabilitatea
grupului social. Teama inþialã a strãmoºilor noºtri faþã de cadavru ne
trimite la constatarea cã în mentalitatea lor moartea nu era conceputã
drept o încetare categoricã a existenþei. Un trup inert, lipsit de viaþã, nu
ar avea cum sã reprezinte o ameninþare pentru supravieþuitori dacã nu

Foto F. Sãteanu, Cimitirul vesel, Sãpânþa 
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Colecþia  
EMILIA BERINDAN

A. 38

Colindã

Jos în Þara Româneascã

Jos la Þara Româneascã
Iadãra, iadãra, i le dobre, 
i le brad
Frunzã verde iadãra.
Ieste-o grãdinã domneascã
ªi nu-i cine s-o-ngrijascã
Cã doamnã-sa Iuãniþã
S-o fãcut cãlugãriþã
La bisericã-n Bistriþã
ªi domnu-so Iuãnaº
S-o fãcut cãlugãraº
La mãnãstire la Blaj.

De la Aurica Ciontaº, 
Remetea Chioarului, 1976

Câinele bãtrân nu latrã degeaba.

ar fi existat credinþe legate de continuitatea sufletului dupã moarte.
Dupã o perioadã îndelungatã de convieþuire cu semenii, e dificil de
acceptat ca cei rãposaþi sã se îndepãrteze complet de cei apropiaþi. Se
naºte astfel convingerea cã spiritele lor vor continua sã viziteze periodic
comunitatea din care au fãcut parte, participând la viaþa celor pe care 
i-au lãsat în urmã, pedepsindu-i atunci când îºi neglijeazã obligaþiile
faþã de ei ori când nu au reuºit sã-ºi finalizeze litigiile din timpul vieþii.
Contactul cu popoarele migratoare ºi legãturile îndelungate dintre 
acestea vor exercita o puternicã influenþã asupra mentalitãþii traco-dace.
Vor apãrea o serie de credinþe noi, în vreme ce altele vor dispãrea sau
vor fi asimilate de cãtre autohtoni. Aceste credinþe vor fuziona mai 
târziu cu cele greceºti sau romane, dupã cucerirea teritoriului nostru de
cãtre Imperiul Roman. Izvoarele din aceastã perioadã aduc puþine 
informaþii despre strãmoºii noºtri. Ele amintesc de cultul Zeiþei Lunii,
sub numele de Bendis, atestatã la poporul întâlnit pe teritoriile ocupate.
Cunoaºtem faptul cã simbolismul astrului este corelat la mai multe
popoare cu cel al Soarelui ºi cu al transformãrii fazelor din evoluþia
Lunii pe boltã, conform acestora ea creºte, descreºte ºi dispare, însã
aceastã dispariþie nu este niciodatã definitivã: “Sintezele mentale care
au devenit posibile datoritã revelãrii ritmului lunii, pun în relaþie ºi
unificã realitãþi heterogene, simetriile lor de structurã sau analogiile lor
de funcþionare n-ar fi putut fi descoperite dacã omul primitiv n-ar fi
observat intuitiv legea variaþiei periodice a astrului.
Luna conferã omului primitiv prima imagine a morþii prin dispariþia ei
periodicã. Deoarece reapare la scurt timp, se presupune cã ºi fiinþa
umanã poate cunoaºte o evoluþie similarã cu cea a astrului. Din aceastã
cauzã, numeroase divinitãþi lunare sunt considerate htoniene ºi funerare.
Acesta este probabil ºi cazul zeiþei Bendis, veneratã de poporul traco-
dac. Ea devine o dovadã a faptului cã ideea continuitãþii vieþii omului
dupã moarte nu le-a fost strãinã strãmoºilor noºtri, fiind conceputã ca o
trecere într-o altã formã de viaþã ºi în societatea romanã. Iniþial,
locuitorii Romei îºi îngropau decedaþii în interiorul casei, iar apoi 
alãturi de aceasta. Ei credeau, de asemenea, în esenþa divinã a sufletu-
lui. Cultul morþilor prevede în acest sens ridicarea unor altare în cin-
stea decedaþilor în cazul fiecãrei familii. El îºi avea locul în incinta
casei ºi aici fiecare aducea ofrande ºi închina rugi rudeniilor moarte.
În cazul incinerãrii trupului, urna în care se afla cenuºa celui rãposat era
aºezatã pe altarul casei, fiind protejatã astfel de focul sacru aprins
mereu aici. Periodic, acestor suflete li se închinau sacrificii pentru a le
obþine sprijinul sau pentru a evita transformarea lor în genii 
rãufãcãtoare. Ulterior, din cauza rãspândirii molimelor, se va interzice
înhumarea morþilor în vecinãtatea locuinþelor. S-au creat zone anumite
destinate îngropãrii cadavrelor, care erau situate în exteriorul sau la
marginea hotarului. Cu toate cã morþii puteau fi incineraþi, în cele din
urmã accentul va cãdea pe înhumarea lor. Arderea trupului fusese 
consideratã o eliberare totalã a spiritului din captivitatea cãrnii, însã
treptat se renunþã la aceastã practicã; probabil de teamã cã sufletul sã
nu fie afectat în vreun fel de flãcãrile purificatoare.
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Colecþia  
FLORICA LEVENDULA

A. 39

Umblatul cu colindatul

Feciorii sã duc sânguri la
fete. Da’ bãtrânii sã strâng
iarã cu femei ºi care are pã
cineva acasã las-acasã, care
nu, sânguri nu pe sã duc, sã
nu hie casa sângurã. 
Zâce-þ-oi  o  corindã?

Ce vedere minunatã
Din Viflaim ni s-aratã
Cerul strãlucea
Înjerul vinea
Pe-o razã curatã.
În coliba pãstoreascã
Vrut-au Domnul sã se nascã
Fiul sãu cel sfânt
Nouã pe pãmânt

Uºa deschisã primeºte pe oricine.

Trecerea într-o altã lume
Din cele afirmate pânã acum putem sesiza faptul cã pretutindeni în
lume Moartea devine un Prag ce desparte lumea cunoscutã ºi 
accesibilã omului de cea nepãtrunsã, situatã Dincolo de existenþa
teluricã. Pragul este conceput, drept un spaþiu aflat la limita dintre
Sacru ºi Profan. El simbolizeazã desprinderea dintr-o anumitã stare ºi
posibilitatea încorporãrii într-o alta, superioarã celei iniþiale.
Cercetãrile realizate de-a lungul timpului, cu deosebire cele întreprinse
de Arnold van Gennep asupra riturilor de trecere, demonstreazã cã
cele care implicã ideea separãrii de starea anterioarã sunt mult mai
simple ºi mai puþin numeroase în comparaþie cu cele care se leagã de
noþiunea de Prag. Ele au o duratã ºi o complexitate mai mare, ceea ce
le poate oferi chiar o anumitã autonomie în comparaþie cu celelalte
momente ritualice pe care ideea de Trecere o include. În acest 
context, riturile funerare legate de agregarea celui rãposat în lumea
celor morþi sunt considerate foarte importante. Acestea variazã în
funcþie de popor, vârstã, sex, poziþie socialã ºi sunt mai elaborate,
deoarece oamenii au concepþii diferite despre lumea de Dincolo ºi
alcãtuirea fiinþei lor. Timpul destinat doliului dupã  persoana defunctã
reprezintã o perioadã de Prag pentru supravieþuitori, în care aceºtia
intrã prin rituri de separare ºi din care ies prin cele de reintegrare în
colectivitatea cãreia îi aparþin. În unele situaþii, faza de prag a celor
apropiaþi decedatului este opusã celei care îl vizeazã pe acesta, iar 
alteori ele coincid. Pe parcursul doliului, rudele defunctului alcãtuiesc
o societate specialã, situatã la nivel simbolic între lumea celor vii ºi
lumea celor morþi. Regulile sociale depind în aceastã situaþie de gradul
de înrudire al celor afectaþi cu decedatul ºi sunt sistematizate conform
specificului fiecãrui popor de a percepe aceastã alianþã. 
Doliul suspendã o vreme viaþa socialã a indivizilor implicaþi. Durata sa
e cu atât mai îndelungatã cu cât legãtura lor cu cel care a pãrãsit lumea
celor vii este mai strânsã, sau cu cât situaþia socialã a acestuia a fost
mai înaltã. În cazul în care defunctul a îndeplinit o funcþie 
importantã în comunitatea respectivã, doliul implicã ºi afecteazã 
întreaga societate. În riturile funerare, perioada de prag este marcatã
iniþial din punct de vedere material,  prin pãstrarea mai mult sau mai
puþin îndelungatã a cadavrului în spaþiul destinat acestuia ºi de 
priveghiul care are loc la cãpãtâiul sãu în acest interval. Unele
popoare considerau cã morþii nu pot sã-ºi înceapã cãlãtoria spre Lumea
Sufletelor atâta timp cât trupul le baricadeazã drumul. Se recurgea la
diverse modalitãþi de a înlãtura carnea acestuia, sau era pur ºi simplu
lãsatã sã putrezeascã. În astfel de situaþii, perioada de prag se mãreºte.
Uneori intervalul cuprinde mai multe etape ºi abia în faza 
post-liminarã îmbracã forma comemorãrii. Riturile de separare prezintã
ºi ele o mare diversitate la nivelul comunitãþilor. Amintim printre 
acestea obiceiul întâlnit pretutindeni de a transporta cadavrul în 
cimitirul aflat în afara comunitãþii, arderea obiectelor sale personale,
ablaþiunile rituale ºi interdicþiile de diferite tipuri în ceea ce priveºte
defunctul. Indiferent de felul în care popoarele îºi imagineazã lumea de
Dincolo, pretutindeni se regãseºte ideea cã sufletul mortului are de
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Sã ne mântuiascã
Pãstorilor din câmpie
Le vesteºte-o bucurie
Cã-ntr-acest oraº
Într-un mic lãcaº
S-au nãscut Mesia
Isus pãstorul cel mare
Turmã ca iel nime n-are
Noi îl lãudãm
Lui ne închinãm
Cu credinþã tare.

ªtefan Buzdugan, 70 de ani,
Remetea Chioarului, 1976

Haida, necazule, da haida sângur!

întreprins o Cãlãtorie spre un alt tãrâm. În acest scop, supravieþuitorii
trebuie sã-i pregãteascã cele necesare atât din punct de vedere material
(haine, apã, alimente, bani, unelte, etc.), cât ºi magico-religios (amulete,
cuvinte ºi obiecte magice). Frecvent, unii membri ai comunitãþii, 
consideraþi a fi înzestraþi cu puteri speciale, au rolul de a facilita drumul
sufletelor spre noua lor stare. Intrã în aceastã categorie ºamanii, preoþii
ºi diferitele fiinþe mitologice de tipul zoritoarelor, întâlnite în 
ceremoniile funerare ale poporului nostru.
Mesele comune date în cinstea mortului sunt ocazii ce urmãresc sã
refacã legãtura cu sufletele defuncþilor, aflate în perioada de prag, ºi
cautã sã le asigure agregarea în noua situaþie. Mereu vine însã un
moment în care aceastã legãturã se rupe definitiv, iar societatea se
reconsolideazã în urma perioadei de crizã. Din aceastã clipã, morþii
colectivitãþii vor fi comemoraþi doar în sãrbãtorile destinate acestora.
Cunoaºtem faptul cã atunci când intervine moartea unui membru al
colectivitãþii ea afecteazã toate elementele sale componente. Întreaga
societate se confruntã în aceste situaþii cu un moment critic care implicã
nevoia restabilirii echilibrului la nivelul acesteia. În acest context,
etapele pe care le cuprinde ritualul funerar permit depãºirea perioadelor
de crizã ºi restabilirea ordinii iniþiale din cadrul comunitãþilor umane.

Concepþia românilor asupra morþii
Pretutindeni moartea aduce cu sine experimentarea unor sentimente 
contradictorii. Ele se reflectã în momentele esenþiale ale ceremonialului
funerar. La încetarea din viaþã a unui membru al colectivitãþii, întreaga
comunitate se adunã în jurul muribundului pentru a-i face mai uºoarã 
agonia. Moartea devine un fenomen social. Imediat ce ea s-a 
produs, rudele apropiate cautã sã deschidã larg uºile ºi ferestrele casei 
pentru ca sufletul celui rãposat sã poatã pãrãsi în voie trupul ºi sã-ºi ia
zborul. Se face apoi scalda ritualã a decedatului în scopul purificãrii
acestuia, însã ºi pentru a þine departe forþele malefice care ar putea sã-i
tulbure odihna. Se considerã cã apa funerarã are o funcþie 
cosmologicã ºi magico-terapeuticã. Ea dizolvã trupul defunctului,
anuleazã condiþia umanã a acestuia ºi ajutã la dobândirea unui mod 
elementar de existenþã în aºteptarea revenirii sale în circuitul cosmic
sau al eliberãrii definitive din planul teluric. Se crede cã în acest 
interval sufletul suferã, suferinþã exprimatã în mentalitatea arhaicã prin
sete. De aceea se practicau frecvent libaþiunile rituale. Se urmãrea în
acest mod potolirea suferinþei defuncþilor ºi diluarea ultimelor trãsãturi
umane ce le-au rãmas, spre a putea renaºte într-o nouã stare fiinþialã.
Apa are virtuþi germinative ºi dizolvante. Ea reprezintã în scalda 
mortului dezintegrarea finalã a materiei ºi transformarea acestuia în
spirit. Remarcãm ºi în mentalitatea tradiþionalã româneascã nevoia de a
pregãti corespunzãtor trupul în vederea înhumãrii. La fel ca ºi în 
credinþele egiptene se considerã cã între suflet ºi corp legãtura se
menþine o anumitã perioadã în urma decesului. Corpul era spãlat,
îmbrãcat ºi aºezat cu picioarele cãtre rãsãrit pentru a simboliza
începutul noii sale existenþe spre care urmeazã sã se îndrepte.
Comportamentul oamenilor exprimã mereu speranþa în salvare ºi
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Colecþia  
IOAN POP

Bocet

A. 40

Ai de mine, mãi, moºu’

Ai de mine, mãi, moºu’!
Uitã-te pãstã sãlaº
Ce grãdinã mândrã laº’.
Nu laºi grãdinã cu flori
Cã laºi fete ºi feciori,
Cã laºi gineri ºi surori.
Laºi nepoþi ºi laºi nepoate
Te duci ºi le laºi pe toate
Laºi nepoþi ºi strãnepoþi
Te duci ºi ne laºi pe toþi
Multe în lume þ-ai lucrat
Pîntru tri scânduri de brad
Mult în lume þ-ai muncit
Pîntru tri cozi de pãmânt.

Nici un dascãl nu-i mai bun ca pilda.

Nemurire. Totuºi,  în asftel de cazuri se manifestã o izbucnire a durerii
datoratã morþii cuiva drag, durere pe care o regãsim ilustratã foarte
bine în bocete. Ele exprimã sentimentele profunde ale celor afectaþi ºi
constituie totodatã momente ale exteriorizãrii suferinþei necesare din
punct de vedere psihologic.
Doliul are în centru trupul defunctului. Dupã un timp acesta trebuie
îndepãrtat, deºi, concomitent, apare tendinþa celor apropiaþi de a-l 
conserva. Riturile exprimã foarte bine aceastã oscilaþie permanentã
între dorinþa de a menþine legãturile cu defunctul ºi de a o rupe în
acelaºi timp. Contactul cu acesta este considerat periculos ºi necesitã o
purificare ulterioarã prin ilustraþii rituale spre a îndepãrta eventualele
efecte malefice ale morþii asupra celor cu care ea a venit în contact.
Ritualul înmormântãrii îl obligã pe om sã-ºi înfrângã repulsia ºi 
temerile, sã se confrunte cu imaginea morþii ºi sã conºtientizeze natura 
efemeritãþii sale. Totodatã îi oferã o reprezentare a lumii aflate Dincolo
de moarte, complementarã celei cunoscute, care contribuie în acelaºi
timp la restabilirea echilibrului sãu psihic. A treia zi dupã repauzare,
urmeazã înhumarea cadavrului. Dupã ce acesta e scos afarã din casã
uºile se închid în urma lui, simbolizând începutul Cãlãtoriei sale fãrã
întoarcere. În timpul ei datina cere sã fie efectuate un anumit numãr de
stãri sau popasuri puse în legãturã cu imaginea vãmilor de pe Cealaltã
Lume. ªtim cã în mentalitatea arhaicã Cerul prefigureazã splendoarea
ºi mãreþia Cosmosului. Dupã ridicarea sa de la Pãmânt, moment
menþionat în toate miturile de origine, între cele douã elemente s-a 
nãscut un spaþiu numit Vãzduh. Aici se considerã cã sãlãºluiesc: 
vânturile, norii, ploaia, ninsoarea, duhurile ºi forþele supranaturale.
Fãpturile mitice, benigne ºi maligne, trãiesc aici într-o permanentã
înfruntare. Vameºii vãzduhului sunt urmaºi ai spiritelor luminoase care
au cãzut din  Cer datoritã mâniei divine ºi s-au întunecat, cãpãtând
atribute malefice. Aceste fiinþe pãzesc Vãmile mitice prin care
sufletele morþilor urcã spre Cer. Fiecare dintre ele sunt considerate
Praguri puse în legãturã cu pãcatele capitale din timpul vieþii defunctu-
lui. În faþa lor, sufletul trebuie sã dea socotealã. Fenomenul ne trimite
cu gândul la judecarea morþilor de cãtre Tribunalul lui OSIRIS din
mitologia egipteanã. Ultima punte pe care Sufletul trebuie sã o treacã
este consideratã cea mai primejdioasã, deoarece este situatã înaintea
Porþilor Raiului. Ea este foarte îngustã, asemenea paloºului ºi lungã cât
un curcubeu. Aici defunctul este cãlãuzit doar de lumânarea care i s-a
pus în mânã. Se crede cã cea a pãcãtosului se stinge, iar el va cãdea în
hãul aflat sub acest Pod care nu este altceva decât o cale spre Iad.
Oamenilor drepþi se spune cã le cresc aripi ºi astfel ei vor putea
pãtrunde în tãrâmul paradisiac. Înainte ca aceastã imagine a Raiului ca
punct final al Cãlãtoriei întreprinse de rãposat sã se nascã sub 
influenþa creºtinismului, drumul sufletului avea drept scop integrarea în
lumea strãmoºilor. Deºi ea nu le era cunoscutã celor vii, devine o lume
presupusã, iar scenariul înmormântãrii încearcã sã-l familiarizeze pe
individ cu aceastã imagine ºi sã-i dea o reprezentare cât mai apropiatã
de universul cunoscut, accesibil omului. Elementele de rit ale 
ceremonialului funerar din societãþile tradiþionale româneºti au ca 
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Vezi cã nime’ nu zâce cãtã
mort cã „Doamne, ce þi-i
face?” ci numa „Doamne, ce
m-oi face?”

Uã, de mine, hãi, moºu’,
Io te cânt ca pã un tatã
Mi-ai dat zestre ca la fatã
Nu mi-ai dat cã n-am avut
Da’ nu stricã mult pã mult.

De la Anisâie Þicalã,  38 de
ani, Dragomireºti, 1980

A. 41

Bocet

Uã, de mine’, hãi moºu’,
Uºor sã-þ sie lutu
Mândru þ-o fost cuvântu’
Uºoarã þãrna sã-þ sie
Bun ai fost ºi de-ominie.
Oridiunde mi-am vinit

Un tatã poate hrãni zece coconi, 
Da, zece coconi nu pot hrãni un tatã.

fundament formele sale ritualice strãvechi. Ele se regãsesc cu deosebire
în mitul Dalbului de Pribeag, metaforã de simbol al Cãlãtoriei
Sufletului spre lumea de Dincolo. Cert este, însã cã pentru a înþelege
semnificaþiile înmormântãrii din comunitãþile arhaice, trebuie sã avem
în vedere substratul mitologic al acesteia care este reactualizat de
fiecare datã când necesitãþile o cer: “Eterna repetare a gesturilor 
exemplare ºi eterna întâlnire cu acelaºi Timp mitic al originii, 
sanctificat de zei, nu implicã pentru omul religios din societãþile 
primitive ºi arhaice o viziune pesimistã asupra vieþii, dimpotrivã,
datoritã acestei eterne reîntoarceri la izvoarele sacrului ºi ale realului,
existenþa omeneascã i se pare a fi feritã de nimicnicie ºi de moarte.”
Mitul Marelui Drum pe care istoricii religiilor l-au identificat cu cel al
Marii Treceri într-un alt nivel existenþial, reprezintã în cadrul ritualului
funerar o metaforã a iniþierii supreme, fiind considerat cel mai impor-
tant simbol din cadrul credinþelor ce cautã sã ilustreze accesul spre
lumea celor morþi ºi taina pe care moartea o ascunde. Mitul cuprinde un
întreg sistem de arhetipuri ºi simboluri prin 
intermediul cãrora se urmãreºte  sã i se confere naturii enigmatice a
existenþei o explicaþie raþionalã, apropiatã de nivelul de înþelegere al
comunitãþii. Sesizãm cã adesea planul real ºi cel mitic din cuprinsul 
ritualului funerar interfereazã. Similar celorlalte popoare, în perioada
arhaicã ºi românii au posedat o mitologie a morþii. Semnificaþiile sale 
s-au pierdut de-a lungul timpului, dar ea continuã sã aibã un rol esenþial
în încercãrile de a decripta riturile întâlnite în cadrul ceremonialului
funerar. ªtim cã în vechile comunitãþi cuvintele au dublat de regulã 
discursul folcloric regãsit la nivelul non-verbalului (gestual, obiectual,
simbolic). În faza pur ritualicã a înmormântãrii limbajele non-verbale
erau singurele implicate în desfãºurarea sa. Ele cuprindeau o serie de
acte elementare, ce rãspundeau unor cerinþe practice esenþiale. Tipul de
limbaj dominant a fost cel simbolic, iar formele discursive ale 
ceremonialului funerar aveau la bazã elementele arhaice de cult ºi
mitologia aflatã la fundamentul lor. Ele pot fi reconstituite prin apelul la
formele discursive strãvechi ºi elementele lor componente, iar nu în

Foto F. Sãteanu, Cimitirul vesel, Sãpânþa
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ªohan ni, nu m-ai sfãdit,
Fãrã tãt mândru-ai grãit.
Vai, de mine, hãi moºu’,
Pustâie mi-a si casa
Dacã nu-i si dumãta. 
Pustâi mi-a si ocolu’
Dacã nu-i si pân dânsu
Vai, de mine, hãi moºu’
Dac-acolo þî-î sosî
Cu socru ti-întâlni
ªi spune ce-i socoti
ªi socru te-a întreba
Cum îi rându’ p-aicea
Rându-i bun ºi tãte-s bune
Doru’ lui ne duce-n lume
Dac-a vre rându’ sã-l ºtie
Spune-i el, acas’ sã vie
Dac-a vre rându sã-l vadã
Spune-i acasã sã porneascã
Tri zâle sã nu rãmâie
ªi dupã mine sã vie
Tri zâle sã nu sã treacã
Dupã mine sã porneascã.

De la Anisâie Þicalã, 38 de
ani, Dragomireºti, 1980

Când te înºealã o datã îi de vinã el, 
Când te înºealã a doua oarã, eºti de vinã tu.

ultimul rând prin apelul la mitologia generalã. Ceremonialul funerar
ascunde o succesiune de secvenþe ritualice care marcheazã momentele
sale semnificative, inclusiv cel al separãrii sufletului de lumea celor vii
ºi agregarea sa în cea a strãmoºilor. Accesul în aceastã þarã miticã nu
are loc imediat ce persoana a decedat. Înainte de a ajunge acolo,
Sufletul trebuie sã parcurgã un drum lung ºi presãrat cu obstacole.
Cãlãtoria prezintã în consecinþã mai multe etape care trebuie 
strãbãtute. În primele nouã zile se considerã cã defunctul retrãieºte
fiecare moment al vieþii sale, ziua rãtãcind pe toate drumurile ºi prin
toate locurile cunoscute, iar noaptea revenind în casa în care a locuit
spre a se odihni. Pornind de la aceastã credinþã, membrii familiei îi lasã
la fereastra casei un pahar cu apã, o farfurie cu fãinã ºi o pâine, hranã
ritualicã destinatã celui plecat dintre ei. În urmãtoarea perioadã, pânã la
pomana de la patruzeci de zile realizatã în cinstea mortului, sufletul,
însoþit de mai multe ajutoare, parcurge un drum similar cu cel al
pribeagului. Va trece prin spaþii mai mult sau mai puþin ostile, 
asemenea sufletelor din Cartea Morþilor egipteanã. Apare în context 
posibilitatea întârzierii sau rãtãcirii sale ca rezultat al necunoaºterii
semnelor ce îi apar în cale. Imposibilitatea depãºirii unor Praguri,
poate duce la revenirea sufletului sub forma unui spirit malefic (strigoi,
moroi), în schimb, Trecerea lor implicã automat separarea treptatã de
lumea celor vii. Drumul Sufletului nu se încheie aici, începând cu
aceastã etapã informaþiile devin mai incerte. Se considerã cã dupã
intrarea sa în lumea de Dincolo, urmeazã o altã perioadã în care el 
trebuie sã fie acceptat aici, interval cuprins de regulã între pomana
efectuatã la patruzeci de zile de la deces ºi cea de la un an. Urmeazã
apoi o etapã mai lungã ce marcheazã timpul necesar integrãrii în
aceastã Lume (1-3 ani pentru copii, 1-5 ani pentru tineri nelumiþi, 1-7
ani pentru maturi). Dupã despãrþirea rãposatului de membrii familiei
prin intermediul iertãciunilor Sufletul îºi poate începe Cãlãtoria.
Drumul sãu presupune mai multe piedici care trebuie învinse ºi care
sunt marcate ºi în planul real al ritualului funerar. Prima dintre ele
vizeazã alegerea corectã a drumului. Se sugereazã aici ideea cãutãrii,
dublate de simbolismul iniþierii. Sunt date în acest sens indicaþii 
precise în vederea Cãlãtoriei, asemenea celor legate de calea urmatã
de sufletele egiptenilor sau tibetanilor. Se insistã asupra felului în care
defunctul poate scãpa de primejdiile care-l aºteaptã. Toate piedicile
sunt reliefate, atât în planul real al ceremonialului, cât ºi în cel mitic,
subliniat de cãtre poezia cu caracter ritualic ce însoþeºte 
înmormântarea. Observãm cã ºi la poporul român magia cuvântului
dubleazã actele ritualice.
Podul sau Punþile din calea sufletului reprezintã de fapt 
simboluri ale Treptei iniþiatice. Trecerea peste ele presupune platã
Vãmilor vãzduhului prin bani, colaci sau lumânãri ce devin în aceastã
situaþie obiecte magico-ritualice, aºezate de regulã alãturi de cel
rãposat tocmai în acest scop. Banii reprezintã aici conºtientizarea stãrii
în care se aflã Sufletul ºi a voinþei sale de a depãºi obstacolul, iar
colacul, o formã de acceptãrii a stãrii de defunct. Parcurgerea drumului
implicã existenþa unor locuri puternic marcate la nivel simbolic, cum
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A. 42

În drum spre sintirim

La uºã de sintirim
Noi, moºu’, ne despãrþim
La uºa de temeteu
Rãmas bun moºucu’ meu
Ai, de mine, hãi moºu’
Hãi, moºu’, unde-i durni
În grãdinã cu morþii
De cinat unde-i cina?
La o mãsuþã rotatã
Cu tãþi morþii laolaltã.

De la Anisâie Þicalã, 38 de
ani, Dragomireºti, 1980

A. 43

Strigãturi la mnireasã

Ieºiþi mute din bordei
ªi videþ’, afarã ce-i
Cã vinim din fundu’ lumnii
ª-aducem pã sora ciumii.
( Era fãcutã pântru
mnireasa urâtã.)

De la Maria Petrovan,
Dragomireºti, 1980

Fecior lângã fatã, ca paiele lângã foc.

sunt Rãscrucea ºi Fântâna. Ambele trimit la ideea de Centru ºi Limitã
în gândirea de tip simbolic, sunt legate de parcurgerea unei etape din
lunga cãlãtorie a mortului ºi începerea unui nou interval care trebuie
strãbãtut. În aceste locuri maleficul ºi beneficul fuzioneazã. Spaþiile
respective sunt destinate meditaþiei ºi alegerii de a continua sau nu 
drumul. Evident cã revenirea implicã transformarea în spirit malefic.
Pentru ca sufletul sã poatã atinge þelul cãlãtoriei sale, trebuie sã rãzbatã
prin toate piedicile aflate în lumea de Dincolo de mormânt, iar pentru
aceasta are nevoie de sprijin. Fie supravieþuitorii cautã sã-i acorde 
ajutorul necesar, prin pomene, animale sacrificate sau obiecte ritualice,
fie Sufletul ºi le obþine singur prin plata acordatã celor ce pãzesc
Vãmile prin care trebuie sã treacã.

A. Susþinerea sufletului de cãtre lumea celor vii

a) Toiagul, numit în unele regiuni ºi Statul, reprezintã o lumânare ce
are dimensiunile mortului ºi se încolãceºte asupra acestuia. Este un 
simbol al reazemului fizic ºi psihic pentru omul considerat bolnav de
moarte. Devine o Cârjã ce ajutã defunctul sã înainteze, preluând ºi 
simbolismul Lumânãrii, deoarece arde permanent în cele trei zile, cât
trupul rãmâne în casã. Toiagul reprezintã o imagine a verticalitãþii ºi a
ºarpelui încolãcit considerat în vechime ºi un simbol al morþii ºi al
vieþii, ce capãtã aici atribute psihopompe.
b) Lumânarea devine o imagine a focului ritual cu atribute 
purificatoare. Asigurã lumina necesarã Sufletului în lumea de Dincolo
ºi simbolizeazã scara spre cer a celor rãposaþi. Fiind ºi ea un simbol al
verticalitãþii permite comunicarea dintre nivelele cosmice.
c) Colacul este un obiect al sacrificiului ritual, legat în mod direct de 
cultul morþilor la români. Se dã drept pomanã participanþilor ºi 
reprezintã din perspectivã simbolicã trupul spiritual al defunctului.
Faciliteazã astfel transferarea pãcatelor acestuia în pâinea ritualicã.
Aceeaºi interpretare i se dã ºi colivei.
d) Crucea este cel mai cuprinzãtor simbol total. Pe lângã faptul cã este
un însemn mortuar cuprinde în sine toate energiile Universului. Are
puterea de a îndepãrta duhurile rele deoarece este un simbol al
Centrului ºi al capacitãþilor sale magice. În ea se întâlnesc Cerul cu
Pãmântul, Verticalul cu Orizontalul, devenind o reprezentare a 
punctului în care rezidã toate forþele cosmice.
e) Oaia se dã pomanã peste sicriul mortului. E un simbol al puritãþii ºi
al nevinovãþiei, devenind un adjuvant al Sufletului în drumul ce-l are de 
parcurs.
f) Gâsca este legatã direct de simbolistica apei ºi se considerã cã o
poate gãsi ºi pe lumea de Dincolo. Se dã de pomanã pentru a potoli
setea defunctului, deoarece ea îi poate indica locurile în care se poate
gãsi apã ºi îl poate rãcori cu aripile sale stropindu-l.
g) Gãina se considerã cã merge înaintea Sufletului pe calea ce o are de
strãbãtut ºi scormoneºte prin buruieni ºi spini pentru a-i face cãrare
acolo unde este cazul. Astfel, se evitã rãtãcirea decedatului ºi revenirea
lui sub formã de strigoi.
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Sãracile moine lungi
Cum mãritã mute-n dungi
Sãracile moine late
Cum mãritã mute-nflate.

( Asta iera pântru cele 
bogate ºi  urâte.)

De la Maria Petrovan,
Dragomireºti, 1980

Mãritã-te horbolinã
Nu ºãde fatã bãtrânã
Cã ºi dracu s-o-nsurat
ªi tu nu te-ai mãritat.

De la Maria Petrovan,
Dragomireºti, 1980

Hore

A. 44

Mãicuþã când m-ai fãcut

Mãicuþã când m-ai fãcut
Mai bine þ-ai si fãcut
Douã fântânele rãci
Între douã dealuri sãci.
ªi din pticioarile mele
Scaune la fântânele

Iartã pã tãtã lumea, da pã tine nu te ierta. 

h) Cocoºul are o funcþie apotropaicã. Cântecul sãu îndepãrteazã 
puterile rãului ºi este înzestrat cu darul cunoaºterii secretelor vieþii ºi
morþii îndeplinind rolul unui animal psihopomp.
i) Rugul îi serveºte rãposatului drept gard apãrându-l de spiritele
malefice sau fiarele din lumea de Dincolo. Se aºeazã alãturi de trup în
acest scop.
j) Bradul reprezintã un dublet al defunctului ºi este asociat ºi cu
Arborele Cosmic. Devine un simbol al verticalitãþii ºi o punte de acces
a celui decedat spre înaltul Cerului. Obiectele ritualice, animalele 
jertfite simbolic prin aruncarea lor peste groapã ºi pomenele care se
dau pe parcursul ceremonialului funerar, pot îmbrãca diverse funcþii în
mentalitatea omului arhaic. Cele amintite sunt întâlnite cel mai
frecvent în desfãºurarea înmormântãrii la poporul român, dar lista
rãmâne deschisã, deoarece fiecare din regiunile þãrii poate adãuga ºi
alte elemente specifice zonei.

B. Adjuvanþi ai Sufletului aflaþi în lumea de Dincolo

a) Calul este cel mai cunoscut animal din mitologia româneascã ºi nu
apare niciodatã ca un obstacol în calea Sufletului, ci drept o cãlãuzã
fidelã a acestuia. În legendele ºi basmele româneºti el reprezintã unicul
animal ce poate trece nepedepsit pragul dintre cele douã lumi. Aceleaºi
valenþe ºi le pãstreazã ºi în cadrul ceremonialului funerar, însã apare
mereu în acest context ca un animal psihopomp care ajutã sufletul sã
ajungã cu bine în noua lume care i se înfãþiºeazã. 
b) Vidra este un adjuvant cu simbolisticã dualã. Cele mai multe vãmi
pe care Sufletul le întâlneºte, se aflã pe malurile apelor pe care acesta
trebuie sã le treacã. Ele sunt pãzite de o serie de fiinþe cu puteri
supranaturale ce trebuie înduplecate. Una dintre acestea este Vidra.
Simbolismul ei este pus în relaþie cu cel al Cãþelului Pãmântului care,
conform credinþelor din popor, pãzeºte primul Pod care face legãtura
dintre Cer ºi Pãmânt.
c) Lupul este considerat un animal sacru de cãtre poporul român,
reprezentând strãmoºul nostru mitic. Atât pe Pãmânt cât ºi Dincolo el
este o funcþie iniþiaticã. Aceeaºi simbolisticã o prezintã ºi ursul, vãzut
drept un geamãn zoomorf al omului. Ursul este menþionat ºi el adesea
ca pãzitor al vãmilor în lumea de dupã moarte ºi asemenea lupului
devine un adjuvant al sufletului odatã ce acesta îi plãteºte vama.
d) ªarpele ca animal preponderent teluric, îmbracã valenþele sacre în
toate religiile lumii. Este o întruchipare a dualismului universal, dar în
riturile funerare este asociat cu imaginea morþii ºi reînvierii, fiind 
considerat o epifanie a strãmoºilor mitici. Capãtã ºi el atribute 
psihopompe în aceastã situaþie, iar puterile sale magice de animal 
primordial duc la asocierea sa cu numeroase obiecte ritualice care îi
preiau semnificaþiile. Toate aceste animale mitice apar în timpul
Cãlãtoriei defunctului, atât în ipostaza de obstacole cât ºi de adjuvanþi.
Ele sunt considerate fãpturi ce intermediazã legãtura dintre Cer ºi
Pãmânt, distanþa pe care Sufletul trebuie sã o parcurgã pentru a avea
acces în lumea de Dincolo. Înainte de a intra aici, se presupune cã
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ªi din mâna mea cea dreaptã
Un pãhar de bãut apã
ªi din mâna mea stângã
Un stejar sã-i þâie umbrã
Cine, cum ar fi ºezut
Apã bunã-ar si bãut
ªi din gurã-ar si grãit:
Cine-o fãcut fântânile
Iartã-i, Doamne, pãcatile
ª-ai si mãicuþã iertatã,
Nu de mine blãstãmatã,
ª-ai si maicã pominitã,
Nu de mine suduitã.

De la Anisâie Þicalã, 38 de
ani, Dragomireºi, 1980

Colecþia 
GHEORGHE ROªCA

Colinde

A . 45

Coborât-o, coborât

Coborât-o, coborât,
Flori vinicioare lemn de mãr
D-zeu pe-aist pãmântu

Prieteni noi sã-þi faci, dar nu-i uita pã ãiã vechi.

defunctul se opreºte în Câmpiile Cerului, unde se elibereazã definitiv de
lumea din care provine, acceptându-ºi condiþia de om mort. Acest loc
este considerat un spaþiu sacru intermediar unde Sufletul se integreazã,
pentru a putea sã-ºi continue Cãlãtoria spre tãrâmul strãmoºilor.
Sufletul învaþã aici sã aparþinã noii lumi care i se deschide. Spaþiul
necunoscut este imaginat ca un paradis terestru, o grãdinã edenicã în
care spiritul câºtigã eternitatea. E un sediu al transcendenþei ºi al
cunoaºterii absolute. Ajuns aici se considerã cã defunctul ºi-a încheiat
pribegia, integrându-se în universul cãruia va învãþa sã-i aparþinã.
Fondul ancestral al ridicãrii spre Cer a supravieþuit la români prin
urcãrile periodice pe munte. Simbol al lui axis mundi, acesta permite
comunicarea dintre nivelele cosmice. Aceastã ascensiune va fi asimilatã
ulterior de cãtre biserica creºtinã ºi o vom regãsi în imaginea 
pelerinajelor efectuate de cãtre reprezentanþii acesteia la locurile sfinte.
Sesizãm cã în cursul ritualului funerar arhaic nu apare judecarea moralã
propriu-zisã a sufletelor dupã moarte. Poporul român aminteºte de
pãcatele morþilor, acumulate în timpul vieþii, însã nimeni nu îi aºteaptã
dupã moarte pentru a-i condamna sau absolvi. Aceastã imagine se 
regãseºte, însã în mitologia poporului egiptean. Românii vor prelua
aceastã reprezentare a Judecãþii de Apoi, din lumea creºtinã ºi vor
începe, astfel sã-ºi imagineze cele douã tãrâmuri destinate sufletelor,
Raiul ºi Iadul, în conformitate cu legile gândirii tradiþionale. Fiecare
religie ºi-a închipuit în mod diferit aceste lumi în care omul are acces
doar în urma decesului. Ele trãdeazã doctrinele care se aflã la baza
diferitelor tipuri de religie. Deºi în comunitãþile româneºti din perioada
precreºtinã, Raiul este o reprezentare cunoscutã, nu este legatã de cea
propovãduitã de lumea creºtinã, ci este pusã în legãturã cu imaginea
vârstei de aur a umanitãþii din timpurile originare. Un alt aspect aflat în
strânsã legãturã cu concepþia despre moarte în comunitãþile tradiþionale
româneºti l-a reprezentat Cultul Moºilor, practicat regional ºi astãzi. El
are rãdãcini strãvechi, reprezentând o reminiscenþã a respectului acordat
strãmoºilor de cãtre societãþile umane primitive. Acest cult a luat
naºtere iniþial în colectivitãþile totemice, care se considerau descendente 
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Sã luarã, sã dusãrã
Prin grãdini ºi prin stuptini
La casa bogatului:
Gata-i prânzu, bogat, mare,
Gata-i, gata, nu-i de voi,
Cã-i de domni mari ca ºi noi,
Sã luarã, sã dusãrã,
La casa sãracului
Gata-i prânzu sãrac tare,
Gata-i gata, da-i puþânu
Hai, în casã, sã prânzim
Sã luarã, sã dusãrã,
Prin grãdini ºi prin stuptini,
Uitã-te Ioan, ‘napoi
Pã drumu ce vinim noi.

De la Iuãnaº Pop, 
Buteasa, 1973

A. 46

Pe cununa dealului

Pe cununa dealului
Turtureaua me
Mãrg frunzile Domnului,
Cu ostaºii sã-ntâlnirã
ªi aºa se sfãtuirã:
N-aþi vãzut, n-aþi auzit,
N-aþi vãzut pe fiul sfânt,
Noi poate l-om fi vãzut
Poate nu l-am cunoscut.
Hiul sfânt te-o cunoscut

Dorul târziu n-are putere de dor.

ale unui animal sau ale unei plante, insecte ori pãsãri. Ele constituiau
imagini ale strãmoºului comun de care îºi legau existenþa strãvechile
societãþi umane. Amintirea lui era veneratã, pentru a asigura binele 
descendenþilor sãi. Aceºti întemeieturi mitici ale primelor comunitãþi
omeneºti se considera cã aveau puterea de a interveni în activitãþile
întreprinse de urmaºi, protejându-i de eventualele efecte nedorite care
s-ar fi putut abate asupra acestora. În India a fost atestatã venerarea
pãrinþilor rãposaþi, cult ce a fost transmis ulterior în Grecia ºi Roma.
Aici sufletele strãmoºilor au devenit spirite protectoare ale cãminului
casnic ºi le erau consacrate comemorãri speciale. Familiile vizitau cu
aceste ocazii mormintele lor, închinându-le ofrande ºi jertfe. Cultul a
cãpãtat o amploare deosebitã în Japonia ºi China. Aici au fost ridicate
altare speciale în cinstea defuncþilor, unde se oficiau periodic rituri 
sacrificiale închinate acestora. Curajul militar japonez îºi aflã 
explicaþia aici, deoarece în timpul luptelor soldaþii considerau cã
spiritele strãmoºilor se aflã alãturi de ei, cãutând sã le asigure victoria. 
Moartea nu îl schimbã automat în strãmoº pe cel decedat. Modificarea
are loc în urma riturilor funerare legate de ideea trecerii sufletului în
lumea de Dincolo ºi de acceptare a sa în acest univers aparte. 
Pentru membrii strãvechilor comunitãþi strãmoºul reprezenta o fiinþã
care beneficia de puteri supraumane ºi la care colectivitatea se raporta.
Cultul strãmoºilor cãuta sã mulþumeascã sufletele rãposate, sã
menþinã legãtura cu ele pentru a evita transformarea acestora în duhuri
rãzbunãtoare, însã ºi pentru a le solicita intervenþia atunci când nevoile
o cer. Observãm faptul cã spiritele defuncte erau considerate 
protectoare ale comunitãþilor, dar puteau deveni ostile atunci când 
indivizii uitau sã-ºi îndeplineascã obligaþiile faþã de ele. Poziþia 
strãmoºilor poate fi definitã printr-o genealogie imaginarã. Ei devin în
aceastã situaþie figuri mitice ºi transcendente sau reprezentãri ale
eroilor civilizatori. Un strãmoº se credea cã a lãsat ºi a transmis ceva
descendenþilor, motiv pentru care aceºtia îl cinsteau. ºi în vechile
comunitãþi predace a fost atestat cultul animalelor totem (ursul, lupul, 
porcul etc.), considerate probabil strãmoºi mitici ale acestora. Credinþa
în NEMURIREA sufletului a fost cunoscutã pe aceste meleaguri. De
aici se desprinde ideea cã, ºi în colectivitãþile arhaice din aceste spaþii,
cultul strãmoºilor a fost practicat cu siguranþã, mai ales în urma
cuceririi romane. El s-a pãstrat în societãþile tradiþionale româneºti prin
Cultul Moºilor, care viza comemorarea periodicã a tuturor rãposaþilor
comunitãþii. Cu acest prilej se aduceau numeroase ofrande sufletelor
defuncte. Aceastã pomenire ºi jertfã care consta mai cu seamã în 
trimiterea de bucate ºi bãuturi, precum ºi a unor obiecte menite pentru
mâncare ºi de bãut apã, pe la vecini, pe la neamuri ºi mai ales copiilor
sãrmani de sufletul morþilor se numeºte pretutindeni, în toate þãrile
locuite de români, Moºi. (Sim. Fl. Marian, Sãrbãtorile la români,
vol. II, p. 199) Fiecare anotimp sau sãrbãtoare importantã a 
calendarului popular presupunea cinstirea memoriei celor plecaþi.
Astfel, s-au constituit zile speciale destinate comemorãrii lor, ocazie cu
care membrii colectivitãþilor tradiþionale ofereau pomene felurite 
destinate acestor suflete. 


