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În biserica mică şi întunecoasă, învăluită 
de un miros puternic de tămâie şi ceară 
topită, lumea stă înghesuită privind când 
spre picturile afumate de pe pereţi, când 
înspre altarul din care se pregăteşte să iasă 
preotul pentru a citi Sfânta Evanghelie. Din-

spre strană se aud cântecele greoaie ale bătrânului diac, acoperit pe alocuri de murmurul 
enoriaşilor. Uşile altarului se deschid şi iese preotul purtând Sfânta Evanghelie în dreptul 
pieptului. Un corator se îndreaptă rapid spre a-i aşeza înainte suportul pe care trebuie 
să pună sfânta carte pentru a da citire pericopei evanghelice. Murmurul încetează şi 
lumea îşi aţinteşte privirea şi atenţia înspre preot şi cele rostite din carte. Sfinţii, purtând 
în mână cartea sfântă, pictaţi pe pereţii înnegriţi de fum şi timp, par a pogorî asupra 
preotului-cititor ceva din autoritatea lor. Sau poate cartea sfântă, prezentă atât de ei cât 
şi de slujitorul acestei sfinte slujbe, e cea care conferă preotului şi momentului o aură 
de măreţie spirituală. 

Deşi citeşte în limba celor adunaţi, mulţi nu reuşesc să desluşească cele rostite de 
preot, chiar dacă enoriaşii sunt convinşi de profunda semnificaţie a celor spuse. E vorba 
de o înţelepciune şi o putere tainică pe care ei nu pot s-o pătrundă, dar de al cărei rol 
pentru traiul lor bântuit de greutăţi şi duşmani nevăzuţi, sunt conştienţi. Cuvintele 
rostite de preot din cartea sfântă au o mare putere asupra celor văzute şi nevăzute. 
Cu ceva vreme în urmă, se citea într-o altă limbă, adesea nici preoţii „nu înţelegeau 
ceciteau sau cântau”1. Le tălmăceau oamenilor anumite învăţături, legi şi înţelesuri, însă 
de multe ori mai importante erau forţele miraculoase ce dospeau în cuvintele cuprinse 
în cartea sfântă. Demonii fugeau de cele desprinse din carte prin citirea de către preot, 
suferinţele şi tulburările oamenilor se uşurau aşĳderea. Agheasma, atât de trebuincioasă 
şi folositoare, alungă prin stropire „spiritele viclene de tot felul şi din tot locul; se iartă 
păcatele cele mici zilnice; mintea se curăţeşte de lucrurile întinate şi se îndreaptă spre 

1 Dimitrie Bejan, Ediţiile româneşti ale Molivenicului, în „Biserica Ortodoxă Română”, LIV, 1936, 
p. 689.
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rugă; aduc dar, pază, înmulţirea câştigului şi orice îndestulare; bolile se alungă şi se dă 
sănătate sufletului şi trupului.”2 se sfinţeşte de către Duhul Sfânt „prin rugile preoţilor”3, 
citite tot din Carte (Molitfelnic).

Preotul şi riturile de trecere

La Liturghia duminicală şi în slujbele din zilele de sărbătoare tocmite de biserică, 
citirea Sfintei Scripturi şi a Apostolului au un rol de căpătâi. Pericopele evanghelice 
intrate în compunerea Liturghiei şi a altor slujbe, tălmăcesc credincioşilor tainele 
credinţei şi ale mântuirii neamului omenesc. Multă vreme, Biblia nefiind la îndemâna 
tuturor, Liturghia şi slujbele religioase erau singurele căi de cunoaştere a Cuvântului lui 
Dumnezeu, iar biserica era locul ascultării şi înţelegerii acestuia. Lectio divina – citirea 
cu glas tare a Scripturii, se fundamenta pe ascultarea în comun a mesajului divin şi 
aprofundarea acestuia prin re-citiri succesive, de la un an liturgic la altul.4

Închinarea în faţa cărţii şi sărutarea acesteia reliefează sacralitatea şi puterea atribuită 
ei. În timpul Liturghiei, preotul trece cu cartea pe la fiecare credincios, oferind-o spre 
sărutare. Un moment extrem de important când se sărută Sfânta Evanghelie este după 
Utrenie (slujba ce precedă Liturghia). Atunci se scoate Sfânta Evanghelie în mĳlocul 
bisericii, iar credincioşii fac metanii, plecăciuni şi o sărută. După săvârşirea slujbei, în 
unele biserici, preoţii stau între uşile împărăteşti şi dau spre sărutare cartea, chiar dacă 
practica nu este prevăzută în Liturghier. Cu ocazia procesiunii de scoatere a Sfântului 
Epitaf şi a înconjurării bisericii, în Vinerea Mare, de asemenea se sărută Sfânta Evanghelie. 
La fel în timpul slujbei Botezului şi a Cununiei se sărută cartea de către naşi şi miri, 
chiar dacă rânduielile tipiconale nu prevăd acest gest.5 „În cazul citirii şi sărutării Sfintei 
Evanghelii, este de dorit să nu inovăm. Nu este mai sfinţit un credincios care participă la 
slujbă şi sărută Sfânta Evanghelie decât unul care nu o sărută”6 spune discursul oficial 
al Bisericii Ortodoxe interpretând gestul sărutării ca fiind adiaphora în economia pietăţii 
şi religiozităţii creştine.

Gestul sărutului este interpretat ca un simbol al comuniunii cu Divinitatea, o serie 
de alte obiecte considerate sacre fiind vizate: Crucea, icoanele, moaştele sfinţilor, straiele 
preoţeşti etc. În mentalitatea populară acest act devoţional e uneori văzut ca o formă 
de transfer a unor valori, puteri benefice dinspre obiectul sacru. În general se aşteaptă 
o vindecare sau împlinirea unei dorinţe. Desfăşurarea ritualului Sfântului Maslu, în 
cadrul căruia preotul dă bolnavului să sărute şi să deschidă Sfânta Evanghelie, apoi 
i-o pune pe cap, a alimentat credinţa în harul, forţa vindecătoare a cărţii sfinte.7 Despre 

2 Efhologhion sau Molitfelnic, ediţia a II-a, Bucureşti, Tipografia „Cărţilor Bisercsci”, 1896, p. 118.
3 Ibidem, p. 118.
4 Alexandru Ofrim, Cheia şi psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească, Ed. Paralela 

45, Piteşti, p. 236.
5 Ibidem, pp. 237-238.
6 Pr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 1, Ed. Episcopiei Dunării de 

Jos, Galaţi, 1996, p. 34.
7 Alexandru Ofrim, op.cit., p. 238.
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cartea care pusă câteva minute deasupra capului unui bolnav în agonie, în ultimele clipe 
ale consolării (e vorba de cathari), sau joacă rolul de obiect privilegiat pe care martorii, 
prietenii sau conjuraţii rostesc jurăminte8, vorbeşte istoricul francez Emmanuel Le Roy 
Ladurie, subliniind imprtanţa pe care i-o acordă lumea ţărănească. Faptul că preotul 
este cel care manipulează obiectul sacru – cartea – şi are acces la cele cuprinse într-însa, 
îi conferă acestuia prestigiu şi putere. Cartea este percepută în lumea tradiţională ca un 
instrument de putere.9Ea conţine înţelepciunea divină şi umană precum şi formulele 
necesare „sfinţirii” obiectelor şi combaterii duhurilor rele şi efectele nocive ale acestora.

Însă pe lângă aceste servicii religioase care ritmau existenţa săptămânală şi anuală 
a comunităţii, preotul însoţit de cartea/cărţile sacre era prezent în diferite momente 
ale vieţii individuale şi colective. De exemplu, pe la mĳlocul veacului al XIX-lea popa 
Zaharia care „ştia ceti româneşte cu cirile [...] cetea la creştinii morboşi bătrâni şi bătrâne 
paraclisul şi alte rugăciuni din ceaslov. Ba, cei sănătoşi, mai cu seamă muieri bătrâne, 
îl duceau pre acasă să se roage lui Dumnezeu pentru ele şi bărbaţii lor, ca să le ferească 
de rău, pentru care lucru-l cinstea cu nuci şi mere, mai şi cu câte un creiţar ori 2;”10 
Ruga preotului era considerată mai puternică decât a unui simplu creştin, poziţia sa de 
reprezentant al puterii şi ordinii dumnezeieşti printre oameni, precum şi prestigiul cărţii 
din care cetea acele rugi, fiind două explicaţii pentru aceasta. Necazurile, bolile şi alte 
probleme îi determinau adesea pe oameni să apeleze la preot pentru a-i ajuta, vindeca 
şi, mai ales, pentru a-i linişti, pentru a le potoli fricile.

În lumea tradiţională, boala era considerată o prezenţă străină în trupul celui bolnav, 
cauza principală reprezentând-o duhurile rele. Astfel că pentru vindecare erau necesare 
descântecele, rugăciunile şi alte ritualuri religioase, creştine sau necreştine. În cazurile 
mai complexe, se recurgea la ritualurile de exorcizare. În Biserica Ortodoxă, acest ritual 
e admis considerându-se că reprezintă o modalitate de manifestare a puterii directe a 
Sfântului Duh, a harului ce se manifestă prin anumite persoane.11 Este una din marile 
provocări de care se loveşte un preot în cariera sa, „lupta cu diavolul” era o constantă 
a activităţii sale, chiar dacă, în general, nu era vorba de astfel de „confruntări”. Prin 
vocaţia sa, el intră zi de zi în contact cu lumea nevăzută şi conform viziunii religioase, 
prin harul său, el are puterea de a porunci şi alunga duhurile necurate.12 Această practică 
e legitimată de către biserică prin exemplele date de Isus şi apostolii săi. (Matei, 12, 28; 
Luca, 4, 34-35). În textele liturgice, literatura patristică, scrierile hagiografice şi cărţile de 
rugăciuni se găsesc numeroase date despre puterea credinţei şi a simbolurilor religioase 

8 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, vol. II, traducere de 
Maria Carpov, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 50.

9 Jack Goody, The Power of the Written Tradition, Smithsonian Institution Press, London and 
Washington, 2000, p. 155.

10 Din memoriele popii Zacharia, în „Cărţi, manuscrise, biblioteci” de Mircea Popa, Ed. Eikon, 
Cluj-Napoca, 2010, pp. 192-193.

11 Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1997, pp. 97-104.
12 Pr. Vasile Coman, Exorciştii în dreptul bisericesc, apud. Alexandru Ofrim, op. cit. p. 241.
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în confruntarea cu duhurile necurate. Semnul Sfintei Cruci, icoanele făcătoare de minuni, 
moaştele sfinţilor, agheasma, rugăciunile şi citirea din cărţile sacre izgonesc demonii şi 
bolile cauzate de ei. Au apărut o serie de formule consacrate, ritualuri şi rugăciuni speciale 
menite să supună şi să alunge prin cuvânt duhurile rele.13 Molitfelnicul exemplifică cel 
mai bine această practică.

Dar dincolo de aceste situaţii ocazionale datorate unor greutăţi, temeri sau beteşuguri, 
prezenţa preotului era dorită şi necesară în cazul momentelor de cumpănă pentru 
comunitate, mai precis a riturilor de trecere. Naştere, căsătorie, moarte, evenimente 
fundamentale pentru viaţa individului aparţinând culturii orale, au în centru acţiunea 
preotului însoţit de Carte14. „Ca să aibă o naştere mai uşoară, cele mai multe femei merg 
din vreme la preot ca să le citească Acatistul Bunei Vestiri”.15 În lucrarea Naşterea la 
români, Simion Florea Marian pomeneşte o serie de ieurgii pentru femeia care a născut. 
După naştere, preotul se duce la casa lehuzei să citească Rugăciunile la femeia lăhuză – 
molitve de curăţire pentru mamă şi pentru alte persoane care au intrat în contact cu ea. 
Acest obicei se numeşte „slobozirea casei” şi presupune sfinţirea cea mică a apei (agheasma) 
după rânduiala bisericească, apoi se aprinde o lumină şi se tămâiază întreaga casă, 
iar după aceea „puind epitrahilul pe capul nepoatei, ceteşte rugăciunile prescrise de 
rugăciunari (Molitfelnic) pentru grabnica ei însănătoşire şi ridicare din patul durerilor [...] 
curăţirea de toată spurcăciunea şi întinăciunea trupească [...] păzirea ei de toată tirania 
diavolului şi de toată năvălirea duhurilor celor nevăzute, de neputinţă, slăbiciune, râvnă, 
invidie şi deochi; iar pruncului nou-născut ca să fie păzit şi ferit de toată fermecătura şi 
răutatea, de tot viforul potrivnicului şi de duhurile viclene din zi şi cele din noapte, şi 
ca să se poată învrednici a se închina bisericei pământeşti”16

Rugăciuni de curăţire se citesc şi pentru moaşă. „Despre moaşa care se încumetă a 
ieşi din casa nepoatei şi a intra în altă casă străină, înainte să i se fi citit rugăciunea de 
curăţire, se crede că spurcă tot satul. De aceea, nici o moaşă creştină, respectiv română, 
nu se încumetă defel a merge în alt loc, înainte de ce i s-a citit rugăciunea aceasta, doar 
la preotul însă şi aice anume numai ca să i se citească rugăciunea aceasta”.17 Preotul 
are menirea de a purifica şi reinsera în comunitate prin intermediul rugăciunilor şi 
a ritualurilor. În lumea satului, noul este supus „carantinei”, prin diferite ritualuri 
purificatoare urmărindu-se anihilarea intervenţiilor forţelor malefice. În cazul naşterii, 
un prag esenţial în existenţa unui individ, când atacul forţelor malefice este extrem de 
puternic, descântecele, stropirea cu agheasmă, purtarea unor talismane precum Visul 
Maicii Domnului şi citirea rugăciunilor vizează protejarea nou-născutului şi a lehuzei.18

13 Alexandru Ofrim, op. cit. p. 241.
14 Ibidem, pp. 238-239.
15 Pr. Ioan Răuţescu, Dragoslavele, Câmpulung-Muscel, 1937, p. 238.
16 Simion Florea Marian, Naşterea la români. Studiu etnografic, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2008, 

p. 99.
17 Ibidem, p. 100.
18 Alexandru Ofrim, op.cit., p. 240.
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Un alt ritual important este „îmbisericirea” pruncului la 40 de zile după naştere când 
mama, curăţită după perioada de necurăţenie, îl duce la biserică. „...nu intră îndată 
înăuntru, ci aşteaptă la pragul acesteia, până ce iese preotul din biserică, ca să-i citească 
rugăciunea de 40 de zile”.19 Împreună cu Taina Sfântului Botez prin care nou-născutul 
primeşte nume, „îmbisericirea” îi conferă identitate şi îl integrază în comunitatea 
religioasă, copilul devenind parte a Bisericii.20 Intrarea în comunitate a individului 
presupune medierea preotului care prin harul şi puterile atribuite, sprĳinit de diverse 
ritualuri şi instrumente (cartea, crucea, icoanele) îl curăţă de urmele necurăţeniei şi 
păcatului strămoşesc, îl scoate din proximitatea diavolului şi a duhurilor necurate, spre 
a-l dărui lui Dumnezeu şi Bisericii sale. 

Însă, deşi spaţiul nu ne permite, trebuie menţionat că, adeseori, debutul existenţial 
al unui individ e marcat şi de prezenţa altor personaje carismatice, din afara religiei 
prescrise. Îndată după naştere, (până să vie sau să se meargă la preot) sunt diferite 
practici de care se ocupă moaşele sau alte femei ştiutoare pentru a determina calităţile 
noului născut. „În prima scaldă se pun flori ca să fie frumos, iar mai înainte de a suge 
întâiul lapte i se dă apă de pe un clopot să-i cânte gura precum clopotul. În prima scaldă 
se mai pune un ban de argint ca viaţa lui să rămână nepătată ca argintul. În leagăn i 
se pun foarfeci, sfredel, cuţit sau alte obiecte de fier pentru a depărta spiritele rele. 
Se mai pune o carte pentru a fi bun cititor, un fluier pentru păstor şi broderii pentru 
destoinicia fetelor. Contra deochiului i se pune ceva roşu...ş.a.”21 În acest timp, trebuie 
luate toate precauţiile pentru a împiedica duhurile rele să-i facă rău, să-l schimbe sau 
să-l pocească. Chiar dacă naşterea e un eveniment de însemnătate majoră, atât pentru 
părinţi cât şi pentru prunc, şi s-ar putea considera că acest fapt explică prezenţa gesturilor 
magice care preced sau dublează ritualurile religiei prescrise, trebuie spus că şi celelalte 
momente care marchează diferite etape în desfăşurarea copilăriei: înţărcatul, întâii paşi, 
scoaterea dinţilor etc. sunt acompaniate de practici magice.22 Astfel se poate observa că în 
pofida prestigiului şi a sacralităţii atribuite preotului şi acţiunilor sale, adeseori oamenii 
considerau necesare practicile şi „scuturile” din arsenalul magiei.

Totuşi, astfel de rânduieli nu erau specifice numai românilor, fiind pasibile de 
interpretare ca semne ale înapoierii lor. Şi în cazul saşilor din Transilvania, populaţie cu 
un rol semnificativ în urbanizarea şi modernizarea principatului, sunt semnalate, chiar şi 
în perioada interbelică, numeroase practici magice. De exemplu, naşterea e înlesnită prin 
fel de fel de mĳloace simbolice ori spirituale şi prin leacurile băbeşti verificate. Tot ce este 
legat se dezleagă – noduri, funde, plete – numai ferestrele sunt închise şi acoperite. Sub 
pernă se vâră o carte cu cântări bisericeşti. Mama şi pruncul sunt ameninţaţi de diferite 
necazuti, ea trebuind ferită de cei ce i-ar putea fura laptele şi somnul23. Sau, pentru a fi 

19 Simion Florea Marian, op.cit., p. 213.
20 Alexandru Ofrim, op.cit., p. 240.
21 Gheorghe Pavelescu, Magia la români. Studii şi cercetări despre magie, descântece şi mană, Ed. 

Minerva, Bucureşti, 1998, p. 36.
22 Ibidem, p. 37.
23 Adolf Schullerus, Scurt tratat de etnografie a saşilor din Transilvania, traducere de Bianca Bican, 

Ed. Meronia, Bucureşti, 2003, p. 125.
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ferit copilul de vrăjitoare sau spiriduşi se folosesc diferite metode. „De rămâne copilul 
singur în cameră, negreşit trebuie aşezate lângă leagăn o mătură sau un cuţit mare cu 
tăişul în sus, ori trebuie pusă o carte de rugăciuni în leagăn”.24 

Este, îndeobşte, cunoscut faptul că, încă de la începutul organizării sale instituţionale, 
Biserica a căutat să ia în stăpânire marile momente ale existenţei umane, şi să îndepărteze 
sau să încreştineze practicile necreştine care le acompaniau. În lumea ţărănească din 
Transilvania secolului al XIX-lea, deşi controlul bisericii era mult mai profund, ritualurile 
creştine coabitau într-o notă oarecum firească cu ritualurile şi paracticile ce ţin de registrul 
magicului. Deşi modernitatea a adus un control mai riguros asupra vieţii individului şi 
a comunităţii, exercitat în mare parte prin intermediul clerului, practicile religiozităţii 
populare, tratate ca rămăşiţe ale unor comportamente arhaice, erau încă un fenomen 
viu. Chiar dacă ierarhii, atât cei ortodocşi cât şi cei greco-catolici, au trasat coordonate 
tot mai stricte conduitei sacerdotale, explicând semnificaţiile asistenţei spirituale pe care 
preotul era dator să o asigure mirenilor şi combătând practicile necreştine împământenite 
nu numai în mĳlocul comunităţilor ci chiar în rândul clerului, reuşita a fost limitată. 
Sarcinile birocratice atribuite preotului de sat, precum ţinerea la zi a registrelor parohiale 
cu naşteri, căsătorii, decesuri, nu erau întotdeauna executate cu conştinciozitate. 

Trecând de la botez la cununia religioasă, descoperim preotul sancţionând unirea 
bărbatului şi a femeii în faţa lui Dumnezeu, după „legea creştinească”, căci în lumea 
ţărănească tradiţională se consideră că „cine trăieşte necununat, orice ar duce la biserică, 
lumânări, liturghie, jertfă de ar da, sau praznice, parastase [...] nu-i sunt primite de 
Dumnezeu.”25 Preotul oficiază taina căsătoriei şi în faţa sa, pe Evanghelie, mirii jură 
fidelitate, ascultare şi nedespărţire. Căsătoria este, de asemenea, precedată în majoritatea 
cazurilor de vrăji pentru ursit şi dragoste iar celebrarea ei este însoţită de practici magice 
ce vizează norocul conjugal, fertilitatea, bogăţia ş.a. la fel şi înmormântarea şi tot ce ţine 
de gestionarea cultului funerar. Magia ne apare, astfel, ca un instrument cotidian ce-l 
însoţeşte pe individ pe întreg parcursul existenţei, apărându-l contra nenorocului şi a 
duhurilor necurate.26

Un alt moment de adâncă însemnătate îl reprezintă înmormântarea. Poate în acest 
context, prestigiul şi puterea atribuite preotului cântăresc cel mai mult, deşi „mai mult 
decât oricare alte rituri legate de momente importante din viaţa omului, ritualurile 
asociate morţii au păstrat în folclorul român credinţe şi practici mai vechi, pre-creştine”27. 
Când cineva cade la pat şi zace o perioadă lungă de timp fără a i se ameliora starea, 
familia şi chiar subiectul intuiesc spectrul morţii şi încep să facă cele de trebuinţă pentru 
marea trecerii. Totuşi, în primă fază, luând în calcul varianta unei „făcături”, aşa că încep 

24 Ibidem, p. 127.
25 Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului român. Adunate şi aşezate în ordine mito-

logică, vol. II, Ed. Saeculum Vizual, Bucureşti, 2008, p. 403.
26 Gheorghe Pavelescu, op. cit., p. 37.
27 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 1976, p. 157.
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să descânte28, sau cheamă oameni pricepuţi într-acestea. Dacă acestea n-ajută şi, mai 
ales, dacă bolnavul are o vârstă mai înaintată şi nu se întrezăresc semne de însănătoşire, 
„atunci şi numai atunci cheamă pe preotul local ca să-l mărturisească şi împărtăşească 
cu sfânta taină a euharistiei sau, cum se mai spune, cu cele sfinte, ca să nu meargă în 
cealaltă lume negrĳit”29. Cei mai avuţi „îndătinează de a-şi face şi sfânta taină a maslului 
sau ungerea din urmă, despre care se crede că ajută omului bolnav sau să moară mai 
degrabă sau să se scoale.”30

În cazul în care cel căzut la pat are o agonie prelungită, nereuşind să-şi dea lesne 
duhul, se apelează din nou la descântece şi ritualuri magice. Dacă nici acestea nu dau 
rezultate, nereuşind să uşureze trecerea, se cheamă preotul pentru a citi rugăciunile 
de dezlegare, sau rugăciunile la ieşirea sufletului. Mai este datină, „pe lângă cetirea 
canonului la ieşirea sufletului, de a i se citi şi Psaltirea, ori altă slujbă, şi când se începe 
cetirea se aprinde o lumină cât bolnavul de lungă. Gătindu-se lumina în vremea slujbei 
şi bolnavul tot n-a murit, se crede că n-are să moară, ci are să se scoale.”31 Pe de altă 
parte, despre cel care trage din greu să moară, iar descântecele şi ritualurile magice nu 
dau rezultate, se crede că e apăsat de multe păcate grele, „ori a fost de cineva afurisit – 
preot –, ori singur s-a blăstămat şi afurisit pre sine sau a jurat pe strâmbătate, dându-şi 
sufletul celui necurat.”32 Din nou, rolul de intercesor, dezlegător, al preotului iese în 
evidenţă. Fiind un gestionar al sacrului, cu o poziţie privilegiată în faţa divinităţii, el este 
cel care poate influenţa traseul post-mortem al individului. Pe de altă parte greutatea 
blestemelor şi afuriseniilor preoţeşti este recunoscută în lumea ţărănească, astfel că 
de multe ori, despre cei care agonizau multă vreme şi aveau parte de o moarte grea, 
se credea că sunt sub un blestem preoţesc. Această putere de a blestema, deşi după 
pravilă aparţinea doar arhiereilor, sau necesita aprobare din partea arhiereului,33totuşi 
rânduiala era adesea încălcată, preotul uzitând de această armă de temut. Dar despre 
rolul blestemelor sacerdotale şi a cărţilor de blestem în structurarea profilului preotului 
român ardelean, vom vorbi în alt studiu.

Pe lângă numeroasele gesturi, credinţe şi ritualuri care acompaniază priveghiul, 
înmormântarea şi primele zile de după, prezenţa preotului la căpătâiul mortului, pentru 
a ceti din cărţile sfinte şi pentru a oficia diversele slujbe, este absolut necesară. „Cum 
vine preotul, ceteşte mai întâi canonul la ieşirea sufletului, face apoi ectenia morţilor sau 
panachida până la sfârşit, şi pe urmă se pune la capul mortului sau pe un pat şi ceteşte câte 
un stâlp.”34 Rugăciunile şi actele liturgice vizează purificarea sufletului, iertarea păcatelor 

28 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 
2008, p. 15.

29 Ibidem, pp. 19-20.
30 Ibidem, p. 20.
31 Ibidem, p. 33.
32 Ibidem, p. 29.
33 Dr. Gheorghe Ciuhandu, Cărţi de afurisanie sau de blăstem, în „Revista Teologică” 20, 1930, p. 452.
34 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, p. 169.
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şi încorporarea, cu acordul Bisericii, a răposatului în lumea de dincolo.35 Un aspect 
interesant în legătură cu slujirea de către preot a celor necesare sufletului pentru a trece 
cu bine în cealaltă lume, este faptul că ierarhia socio-economică a comunităţii se regăseşte 
de cele mai multe ori transpusă în derularea ritualurilor legate de înmormântare. Pentru 
citirea stâlpilor (evangheliilor) se plăteşte, astfel că „cine n-are cu ce plăti «se mulţumeşte 
şi cu mai puţină cetanie»”36 Citirea acestor stâlpi este legată de credinţa în vămile pe care 
sufletul le are de trecut pentru a accede în lumea cealaltă, astfel că pentru cei cu dare de 
mână, a plăti să se citească tot, sau cât mai mult, este o „investiţie” serioasă. Diferenţierea 
socială se vede şi în fastul înmormântărilor, mai ales în consistenţa pomenilor date 
săracilor şi a darurilor date preotului pentru „a pomeni” şi a se ruga pentru sufletul 
răposatului. Mulţi oameni îşi pregătesc din timp pârghiile pentru traseul post-mortem, 
investind sume şi bunuri importante şi asigurându-se prin testamente sau porunci „spuse 
cu limbă de moarte” că urmaşii vor avea grĳă să îndeplinească toate cele de trebuinţă 
sufletului. În acest proces complex persoana centrală este preotul, cel care poate media 
şi uşura traiul credincioşilor atât în viaţa terestră cât şi (poate mai mult) în cea de apoi. 
Pe lângă faptul că prezenţa sa este necesară şi astfel devine o sursă de prestigiu şi 
putere, astfel de momente şi ritualuri sunt şi o sursă semnificativă de venituri pentru 
preot. Cazurile în care preoţii condiţionau financiar îndeplinirea anumitor slujbe şi 
rânduieli sau practicau tarife peste cele oficiale, erau destul de răspândite. În acest sens 
oferim un exemplu: În şedinţa consistorială din 2 mai 1866 a fost avertizat vicarul din 
Năsăud cum că preotul Grigore Mureşan, din Feldru, a refuzat ceremoniile religioase 
la înmormântarea unei ţigănci, pentru că aceasta n-a plătit stola corespunzătoare, dar şi 
pentru că preoţimea din vicariat practica stole exagerate, spre nemulţumirea poporului. 
Situaţia era comună multor vicariate fiind numeroase plângeri împotriva preoţilor în 
privinţa stolelor prea mari şi neuniforme.37

Pe drumul înspre biserică se citesc de către preot stările, numite şi stâlpi sau prohoade, 
care de asemeni întruchipează vămile lumii de dincolo. „Facerea lor atârnă totdauna 
parte de la vaza şi reputaţiunea ce a avut-o ce repauzat în viaţa sa, şi parte de la vaza şi 
puterea materială [...] a familiei sale”.38 Celui cu vază şi putere financiară i se pot citi toate 
cele douăsprezece stări (mai mult nu permite rânduiala bisericească), iar celui sărac i se 
citesc minimul de trei stări pe care preotul este obligat indiferent de plată sau neplată. 
La poduri şi răspântii de drumuri familia răposatului împart daruri şi bani pentru 
a-i îndulci şi uşura traseul din lumea de apoi asupra căruia credinţele şi mentalitatea 

35 Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania, traducere de 
Mircea Boari, Runa Petringenaru, Georgiana Farnoaga, West Paul Barbu, Ed. Polirom, Iaşi, 
2005, p. 109.

36 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, p. 169.
37 Nicolae Bocşan, Mirela Andrei, Viaţă ecleziastică în Dieceza Gherla în timpul păstoririi Episcopului 

Ioan Vancea –studiu introductiv, în „Episcopul Ioan Vancea. Pastorale şi Circulare 1865-1869, 
Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 71-72.

38 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, p. 215.
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populară proiectează numeroase caracteristici şi obişnuinţe ale lumii pământene. Astfel 
se crede că dacă se pun bani în sicriu şi dacă se dau de pomană, aceştia îi vor fi de folos 
răposatului la trecerea vămilor când va avea cu ce plăti.39

În biserică, sau, după caz, înaintea bisericii, se citeşte slujba prohodului, completată 
adesea de rugăciunile iertăciunii de tot blestemul şi afurisenia, după care se sărută Sfânta 
Cruce şi Evanghelia.40 La încheierea slujbei, se formează cortegiul funerar care are în 
frunte preotul şi însoţitorii săi, urmat de purtătorii de prapuri, de cel ce poartă o icoană 
şi apoi sicriul lângă care vin rudele apropiate.41 La mormânt, între bocete şi plânsete, 
preotul oficiază ectenia morţilor sau panachida, apoi ţine o cuvântare funebră, mai ales 
dacă decedatul a fost un om de vazî în comunitate. După slobozirea sicriului în groapă 
preotul este primul care aruncă pământ asupra sa, rostind cuvintele: „Al Domnului este 
pământul şi plinirea lui, lumea, şi toţi cei ce locuiesc întrânsa” apoi, făcând cu hârleţul 
semnul crucii asupra mormântului şi răsturnând cenuşa din cădelniţă, îl pecetluieşte 
rostind: „Se pecetluieşte mormântul adormitului robului lui Dumnezeu N în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, amin” după care cântă veşnica lui pomenire.42

O serie de rânduieli şi obiceiuri trebuie împlinite după înmormântare, precum 
parastase şi pomeniri, în cadrul cărora preotul este cel care le oficiază, şi prin care se poate 
uşura soarta celui decedat. Pomenile care se dau spre pomenirea sufletului celui răposat, 
în special haine care au aparţinut acestuia, necesită prezenţa preotului pentru a sfinţi şi 
citi molitfe asupra lor, după cum precizează Panihida şi rânduiala bisericească. Discursul 
şi practicile ataşate morţii sunt strâns legate de grĳa religiilor de a oferi credincioşilor 
reţete de a muri „bine”, care să asigure instalarea într-o lume de dincolo agreabilă,43 şi 
care să-i liniştească pe cei rămaşi în viaţă, pentru că un mort care nu e înmormântat 
cum trebuie, n-are linişte şi-i tulbură pe urmaşii şi apropiaţii săi. În acest sens Biserica 
a rânduit o serie de ritualuri şi rugăciuni menite „instaleze” cum se cuvine răposatul în 
lumea de dincolo şi să readucă echilibrul şi calmul comunităţii.

Cele prezentate în paginile anterioare oferă un punct de plecare în analizarea funcţiei 
sacerdotale şi a rolului major jucat de preoţime în lumea tradiţională românească a 
secolului al XIX-lea şi nu numai. Dincolo de discursul oficial al bisericii axat pe conduita 
preotului şi pe rolul acestuia de a călăuzi şi controla viaţa enoriaşilor, putem desprinde 
imaginea unui preot, administrator al sacrului, profund integrat în orizonturile 
şi ritmurile lumii ţărăneşti tradiţionale. În jurul său, a puterii care-i este atribuită, 
a instrumentelor sacre cu care operează şi a gesturilor şi ritualurilor care-i compun 
activitatea, se construiesc o mare parte din strategiile menite să protejeze individul şi 
comunitatea de forţele demonice care pândesc la tot pasul existenţa umană. Nu dogmele 

39 Ibidem, p. 220; Gail Kligman, op. cit., p. 116.
40 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, pp. 232-235.
41 Gail Kligman, op. cit., p. 137.
42 Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, pp. 242-243; Panihida – cuprinzând sfintele slujbe de 

înmormântare şi de pomenire, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1948, p. 46. 
43 Adela Toplean, Pragul şi neantul. Încercări de circumscriere a morţii, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 204.
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şi învăţăturile de credinţă impresionează enoriaşii, cât postura de mediator al dialogului 
cu divinitatea şi de posesor al unor abilităţi de îmblânzire şi alungare a răului, atribuit 
spiritelor nefaste, care virusează constant traiul uman. 

Prezent în mĳlocul comunităţii la slujbele săptămânale şi cele din zilele de sărbătoare, 
preotul nu celebrează numai puterea divină, amintindu-le oamneilor că sunt sub semnul 
şi voia acesteia. Ritualul liturgic reliefiează şi poziţia privilegiată a preotului, reaminteşte 
constant faptul că el este cel care mânuieşte forţele sacrului şi poate influenţa acţiunile 
divinităţii. Cel puţin în ochii comunităţii. Peste acestea, slujbele, rugăciunile şi rânduielile 
din diferite momente ale vieţii umane, când aduce oamenilor cuvântul divin şi rosteşte 
formulele ce pot îmblânzi moartea sau viaţa, alimentează, de asemeni, imaginea sa 
charismatică. 


