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Istoriografia româneascã a început, în 
ultima vreme sã recupereze dimensiunea 
istoricã a violenþei, punând accentele, 
mai ales, pe violenþa de grup, a marilor 
rãbufniri sociale, cea presupusã de 
confruntãrile militare etc. 

A rãmas în cea mai mare mãsurã în 
afara discursului violenþa manifestatã în 
grupuri umane mai restrânse, cea de la 
nivelul comunitãþii sãteşti ori al familiei. 
Lacunã datoratã deopotrivã unei anumite 
concepþii asupra istoriei care pune 

accentele pe marile colectivitãþi, pe relaþiile comunitãþilor cu autoritãþile tutelare 
dar şi lipsei unor surse documentare compacte, cvasicomplete. În afara relaþiilor 
cu autoritãþile tutelare, comunitãþile rurale lasã puþine urme scrise relative la 
actele de violenþã care, majoritatea, erau rezolvate la nivel local, cu mijloace ce þin 
de “oralitate”. 

Când ai de-a face cu “tãcerile” rurale, þãrãneşti, orice încercare de recuperare 
istoriograficã – trebuie sã conştientizãm în permanenþã acest lucru – se aflã în afara 
unor cãi regale de acces. Cu toate acestea, cãi, chiar colaterale, de pãtrundere în 
intimitatea mecanismelor de funcþionare a sociabilitãþii rurale existã şi din fericire 
sunt urmate în ultimul timp şi în istoriografia românã. În ceea ce ne priveşte, 
încercãm o asemenea cale pe care o jaloneazã sursele de la nivelul comunitãþilor, 
reprezentate de însemnãrile pe cãrþile de cult. 

Sã spunem cã însemnãrile care fac referiri la violenþe petrecute sau potenþiale 
sunt numeroase, cã ele vizeazã mai ales forme de înstrãinare a patrimoniului 
comunitar, cãrþile în primul rând; cantitativ vorbind, urmeazã referirile la violenþa 
resimþitã de comunitãþi prin acþiunea unor factori de ordin natural (epidemii, 
inundaþii, secete, foamete), şi la mai mare distanþã, cele privind violenþa umanã, 
ce are ca urmare pierderea de vieþi omeneşti. 

Pe cele din urmã le avem în vedere în scurtele consideraþii care urmeazã. De 
precizat cã sursele de tipul celor care stau în atenþia noastrã fac referiri doar la 
cazurile de omor “rezolvate” la nivel comunitar, dupã metode ancestrale, dupã 
cum vom vedea. 
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Societatea sau mai restrâns comunitatea ca celulã de bazã a ei, se defineşte 
“prin existenþa, deasupra oamenilor, a unei conştiinþe colective, care se impune 
fiecãruia prin intermediul sentimentului obligaþiei”1.

Din generaþie în generaþie se transmite la nivelul colectivitãþilor un cod 
comportamental de a cãrui înþelegere şi respectare depinde nivelul de agregare 
a grupului. Una din componentele sale de bazã este cea simbolicã şi ritualã, la 
care comunitatea face apel periodic pentru a-şi afirma solidaritatea. Nici o sferã a 
sociabilitãþii nu rãmâne, la nivelul comunitãþii tradiþionale, indiferentã la aceastã 
dimensiune a sa şi nici nu poate rãmâne într-o lume predominant ruralã, bazatã 
pe preponderenþa gestului şi a cuvântului - forme tradiþionale de raportare la 
simboluri, de exprimare a lor.

Între formele periodice, simbolice de reafirmare a solidaritãþii comunitare, 
se numãrã şi cele menite sã refacã echilibrul ameninþat de tensionarea relaþiilor 
dintre entitãþile componente – indivizi, familii, neamuri – ca urmare a unor acte de 
violenþã cu consecinþã grave, precum pierderea de vieþi omeneşti. 

Cu toatã gravitatea pe care i-o atribuim astãzi la capãtul unei evoluþii a 
mentalitãþilor şi odatã cu ele a sistemului juridic, omorul sãvârşit de un membru 
al comunitãþii asupra altuia în societãþile tradiþionale nu era privit ca un act din 
cele mai grave, în condiþiile în care, puseurile de moarte prin violenþã veneau din 
altã direcþie: ciumã, rãzboaie, foamete, adicã într-o lume acomodatã cu moartea 
nefireascã, peste rând, într-o lume în care violenþa fizicã era la ordinea zilei, atât la 
nivel comunitar, familial, cât şi în relaþiile extracomunitare ale grupului: relaþiile 
feudale erau impuse în sensul dorit de domeniu prin bãtaie, birurile pentru stat 
erau strânse adesea cu forþa, chiar relaþiile cu Biserica erau grevate şi ele de acte de 
violenþã, fãrã a mai vorbi de abuzurile şi silniciile trupelor. La nivelul comunitãþilor, 
codurile simbolice erau şi ele impuse sau cel puþin întãrite cu ajutorul violenþei: 
cu ocazia stabilirii hotarelor – pânã în secolul nostru – erau aduşi şi copii cãrora 
li se administra o bãtaie lângã semnul de hotar pentru a nu-l uita, pentru a þine 
cont de el şi pentru a alimenta, la rândul sãu – printr-o practicã similarã – memoria 
generaþiei urmãtoare. 

Oricât de grele în consecinþe ar fi, aceste violenþe nu pun în discuþie 
“fundamentele vieþii comunitare”, societatea ruralã tradiþionalã fiind în posesia 
unui antidot care la nivelul sãu acþioneazã eficace, datoritã raportãrii de o manierã 
compactã, la acelaşi sistem de valori, la aceeaşi sumã de simboluri şi semnificaþii, 
care asigurã de fapt robusteþea comunitarã: ritualuri foarte precise de liniştire ori 
coduri de politeþe, de convieþuire constrângãtoare, de onoare ce “încadreazã fiecare 
actor, interzicându-i, în general, sã se lase dus de instinctele pure, pe aceastã scenã 
strâns supravegheatã de numeroşi martori”2. Într-adevãr, funcþia constrângãtoare 
– în diverse planuri: economic, social şi moral (controlul şi prevenirea actelor 
antisociale: furturi, tâlhãrii, supravegherea vieþii sexuale dinainte de cãsãtorie ori 
din cadrul vieþii conjugale, controlul timpului sãrbãtorii etc.) – a comunitãþii este 
una dintre cele mai vizibile, chiar dacã în istoriografia româneascã, cel puþin, a fost 

1  Jean-Jacques Wunenburger, Sacrul, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 97.
2  Robert Muchambled, Société et mentalités dans la France moderne, XVIe - XVIIIe siècle, 

1990, p. 78.
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subliniatã mai mult cea de într-ajutorare. De fapt, cele douã funcþii þin în echilibru 
agregarea comunitarã.

“Derapajul cãtre violenþã”, surprins de sursele judiciare, nu este deci decât 
o parte a unui fenomen mai vast şi mai complex al unui tip de solidaritate ce 
presupune şi violenþa: crâşma este “locul rupturii solidaritãþii şi a luptelor, dar 
este încã mai frecvent, un loc de expresie a sociabilitãþii...”. În aceste condiþii, 
echilibrul sãtesc depinde, în mod fundamental, de funcþionarea mecanismelor de 
autoreglare, sub forma diverselor ritualuri colective3.

Toate formele de coexistenþã socialã se confruntã cu tendinþe sau atitudini 
conflictuale: o anumitã predispunere la agresivitatea fizicã, egoismul, rivalitãþile 
ce decurg din gestionarea bunurilor, sexualitatea sau prestigiul. Plecând de la 
aceastã constatare, Freud acorda culturii o “funcþie represivã, de inhibiþie sau de 
dresaj a impulsurilor antisociale, fãrã a ajunge însã la anihilarea expresiei lor, cel 
puþin a celei punctuale (criminalitate, conflicte sociale, rãzboaie). Dacã societãþile 
moderne, laicizate, încearcã sã impunã prin mijloace eficiente, norme politice 
şi de drept, “în termeni de raþionalitate şi de contract”, instaurarea unor relaþii 
sociale armonioase, s-a constatat cã, dimpotrivã, “majoritatea societãþilor fondate 
pe supremaþia sacrului, cu toate cã normau prin interdicþii, expresia sãlbaticã a 
dorinþelor şi a violenþei, au acceptat un prag greu de înþeles al violenþei şi chiar au 
fãcut din ea o componentã a sociabilitãþii”4. Omorul primordial este evocat aproape 
invariabil de povestirile fondatoare ale religiilor şi devine astfel “evenimentul 
hiero-istoriei pe care omul nu poate decât sã-l trãiascã şi sã-l repete indefinit în 
propria sa temporalitate. De atunci, interpretarea simbolicã a violenþei permite sã 
se facã din ea altceva decât un exces catastrofic şi radical distructiv al ordinii 
umane. Şi, mai degrabã decât sã construiascã fãrã încetare împotriva violenþei 
baraje care nu opresc şuvoiul în amonte, societatea tradiþionalã a preferat adesea 
sã acþioneze în aval, domesticind şi punând capãt unora din efectele sale”. Este 
concepþia asupra lumii care l-a determinat pe om “sã accepte cruzimea şi omorul 
drept o parte integrantã a modului sãu de existenþã”, scrie Mircea Eliade5.

Înainte de toate trebuie sã remarcãm, aşadar, cã violenþa, la modul general, 
este obişnuitã, banalã în societatea de sorginte medievalã. Funcþionarea relaþiilor 
sociale, la nivel domenial, pune accent pe violenþã ca mijloc de pedagogie socialã, 
pe care o impune comunitãþilor şi din considerente economice: pentru a nu 
afecta capacitatea de platã a supuşilor preferã preschimbarea treptatã a sistemului 
amenzilor în pedepse corporale6. Statutele comitatului Alba de la 1727 prescriau 
pedepse corporale: pentru cei care înjurã, privarea de libertate, iar dacã aceştia sunt 
simplii þãrani, bãtaia asprã cu beþe, fãrã altã lege7. Aceeaşi violenþã se constatã şi 
pe linia relaþiilor cu autoritãþile statale: juzii satelor puteau fi pedepsiþi cu moartea 
atunci când, de pildã, nu colaborau cu autoritãþile comitatense pentru prinderea 

3  Ibidem, p. 79.
4  Jean-Jacques Wunenburger, op. cit., p. 75.
5  Ibidem, p. 76.
6  David Prodan, Judele satului iobãgesc în Transilvania în secolele XVII şi XVIII, în Anuarul 

Institutului de istorie din Cluj, IV, 1961, p. 221.
7  Ibidem, p. 230.
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rãufãcãtorilor, când îi tãinuiau pe aceştia8. Un articol al Approbatelor prevedea cã 
în cazul dovedirii cã locuitorii nu numai cã nu se ridicau în urmãrirea lotrilor 
ascunşi în hotar ori nu anunþau prezenþa lor autoritãþilor ori altor sate, dar îi şi 
întreþineau cu alimente ori haine, satul sã fie pedepsit cu 500 de florini, iar dacã pe 
aceastã cale se gãseau vini judelui şi juraþilor, judele împreunã cu doi juraþi sã fie 
traşi în þeapã, iar dacã vina principalã revenea unui locuitor, acesta sã fie pedepsit 
cu acelaşi supliciu. Nobilimea comitatelor Alba şi Hunedoara, cele mai atinse de 
rãscoala din 1784, cereau aplicarea “legilor patriei” împotriva satelor româneşti 
rãsculate, cerând tragerea în þeapã a juzilor, juraþilor dar şi a preoþilor români şi a 
altor locuitori9. Pedepse corporale aspre şi umiliri publice - bãtaia în faþa satului 
cu toiegele, cu nuielele, peste haine ori chiar dezbrãcat, pe trupul gol, de faþã cu 
nevasta şi copii - se aplicau juzilor, pentru greşeli mãrunte” etc.10.

Relaþiile oamenilor cu reprezentanþii Bisericii sau chiar a acestora între ei, 
sunt marcate de dese violenþe fizice, pedepse corporale sau, şi mai grav, violenþe 
spirituale: refuzul administrãrii sfintelor taine. Ghedeon Nichitici, în timpul 
vizitaþiunii canonice din 1787, dicteazã pedepse corporale împotriva preoþilor 
neglijenþi, a celor care nu-şi þineau la zi protocoalele bisericeşti sau care nu se 
supuneau poruncilor ierarhice: în protopopiatul Trestia, “Fiindcã popa Nicola 
Muntean din Crãciuneşti, Popa Adam Popovici din Vãlişoara, P. Iosif Crãciun 
din Stãnija, Popa Teodor Popovici din Bãreşti, cu prilejul vizitaþiei n-au avut 
protocoalele scrise; şi batãr Preacucer. Iosif le ar fi poruncit sã scrie, ei n-au ştiut 
sã arate pricina acestei leneviri, pentru aceea fiind daþi sub judecata aicia strânsul 
sobor, carele luând în socotealã aceastã neascultare au judecat acestor trei preoþi 
pedeapsã trupeascã, adecã cu beþe...”; pedeapsa este conceputã de o manierã 
pedagogicã: este exemplarã, din ea urmând a învãþa şi alþi preoþi: “Şi altor s-au 
spus, care n-au avut deplin scrise pânã în vremea aceasta poruncile scrise sã le 
împlineascã, cã şi dânşii vor trage pedeapsã şi aşa tuturor în obşte preste aceasta 
li s-au poruncit, ca sub mare pedeapsã sã nu fie slobozi la birturi a umbla ca şi 
pentru aceasta încã mai mare şi neştearsã pedeapsã vor urma. Lângã care li s-au dat 
şi sfatul arhieresc, ca sã-şi poarte cinstea a sa tot preotul rânduiala a sa şi datoria 
preoþeascã totdeauna, împlini sã fie gata”11. Aceste pedepse treceau dincolo de 
litera ordonanþei din 18 septembrie 1784 semnatã chiar de Gedeon Nichitici, prin 
care se cerea protopopilor sã renunþe la pedepsele fizice în favoarea celor spirituale 
în cazul preoþilor12.

Fãrã a mai vorbi despre intruziunea armatelor, a soldaþilor, de neconceput în 
afara violenþei verbale, fizice sau chiar spirituale: brutalitatea injuriilor, greutatea 
blestemelor, bãtãile, schingiuirile, mutilãrile, pedepsele cu moartea în diferite 
feluri. O societate care se bazeazã pe violenþã ca pedagogie socialã, lasã loc deschis 
violenþei şi la nivel comunitar, dincolo de constrângerile obişnuite, de aplicarea 
pedepselor pentru diverse pricini, ele intervenind în relaþiile private, în cadrul 
familiilor, între indivizi, vom vedea între neamuri. Oamenii societãþii tradiþionale 

8  Ibidem, p. 219.
9  Ibidem, p. 232.
10  Ibidem, p. 234.
11  Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, vol. I, Sibiu, 1889, p. 121.
12  Ibidem, p. 54.
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utilizeazã adesea timpul sãrbãtorii, cu abolirea normelor existenþiale obişnuite, 
complicitatea întunericului nopþii, pentru a-şi defula excesele de agresivitate, 
a regla conturi, a se rãzbuna ori pur şi simplu pentru a încerca sã-şi creeze un 
renume comunitar; iar acest renume dobândit prin violenþã nu era întotdeauna 
unul negativ.

Comunitatea sãteascã, în ciuda funcþionãrii sale foarte strânse, impresiei de 
organism bine articulat pe care o lasã, mai ales în raport cu alte comunitãþi sau cu 
autoritãþile, nu este una fãrã fisuri, fãrã asperitãþi. Spiritul comunitar puternic nu 
exclude contradicþiile de diferite naturi, conflictele, chiar violenþele care, scãpate 
de sub control, pun în discuþie echilibrul comunitar, gestionarea lor numãrându-se 
printre preocupãrile comunitare constante. Un grup uman îşi aratã forþa, prin 
puterea de depãşire a crizelor cu care se confruntã. Juzii şi sfatul sãtesc aplicã ei 
înºişi pedepse fizice coercitive, dar sunt mai ales atenþi ca elementele antisociale 
sã fie neutralizate în cadrul comunitãþii ori sã fie determinate sã pãrãseascã 
comunitatea: tinerii certaþi cu legea, predispuşi la violenþã, sunt oferiþi spre educare 
unui mediu caracterizat el însuşi prin violenþã: celui militar etc. 

Violenþa, moartea prin violenþã sunt prezenþe familiare într-o societate asupra 
cãreia presau în permanenþã rãzboiul, constrângerile sociale, economice sau chiar 
cele de ordin spiritual: preotul-copist Iosif din Beiuş scria la 1733, pentru a 
consemna faptul cã în acel an a început construcþia bisericii româneşti din Beiuş, 
iar pentru a fixa mai bune momentul acestui eveniment important pentru el îl leagã 
de un altul de importanþã mai generalã: “când au fost strâns toatã varmeghia de au 
prins [în] vidicul Beiinşului mai mult de 80 de oameni, şi au robit 12 sãptãmâni, şi 
pã unii i-au dus la Orade, sã robeascã acolo, şi pre alþii [i-au] bãtut şi i-au slobozit. 
Şi atunci au şi pieritu 4 oameni, carii au furatu cai şi au fugit cu muieri, pã doi 
i-au tãiat, pã doi i-au spânzurat”; presiunea conjugatã a episcopiei romano-catolice 
de Oradea, stãpânul feudal al zonei şi a autoritãþilor statale ce susþineau cu toate 
mijloacele eforturile Contrareformei, este una de amploare, dacã dãm crezare 
întru-totul autorului însemnãrii, aflat în tabãra ortodoxã şi ca atare putând fi 
bãnuit cã exagereazã; pe noi ne intereseazã nu dimensiunile dramei ci faptul cã 
aceastã presiune este fãcutã sub violenþã, indiferent de mãrimea ei, cã violenþa 
este mijlocul la care se recurge în mod frecvent în epocã, în oricare segment al 
societãþii; cel mai greu încercaþi sunt cei care au fost duşi la Oradea pentru a sluji 
acolo, departe de casã; alþii scapã mai uşor, doar bãtuþi şi apoi eliberaþi; însemnarea 
consemneazã în acest context cazul special a patru locuitori din zonã sancþionaþi 
– poate exemplar în împrejurãrile extraordinare ale zilei, pentru a inhiba – pentru 
fapte civile considerate grave şi pedepsite ca atare: pentru furtul de cai şi pentru 
cã au fugit cu femei, sunt condamnaþi la moarte şi executaþi: “pã doi i-au tãiat, 
pã doi i-au spânzurat”; sunt, desigur, fapte considerate de justiþia timpului grave, 
mult mai grave decât omorurile din “greşealã”13; o însemnare lapidarã, scrisã de 
preotul Mihai din Sânmartinul de Beiuş la 1744, pe un Molitvelnic (Râmnic, 1706), 
consemna cã în eforturile pentru impunerea Unirii cu biserica Romei, “au perit 
robi mulþi la Beii(n)şu şi lui popa Flore i s-au tãiat capu...”14.

13  Florian Dudaş, Memoria vechilor cãrþi româneşti, Oradea, 1990, p. 189.
14  Ibidem, p. 206.
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Istoricii sunt unanimi în a aprecia importanþa crimelor de sânge, în particular 
a omorurilor la þarã ca fenomen social, în toatã Europa secolelor XVI-XVII, 
fenomen care în secolul al XVIII-lea descreşte, ca efect al îndulcirii moravilor, dar 
şi sub influenþa unei lente confiscãri a gestionãrii violenþei prin puterea justiþiei15. 
Deocamdatã, însã, statul nu-şi poate asuma în totalitate actul de justiþie, nu are 
oameni, nu are resurse suficiente, mulþumindu-se sã preconizeze o rigoare crescutã 
a supliciilor, cu scopul de a induce teama celor tentaþi de acte criminale16. Justiþia 
statalã nu se instituþionalizeazã decât “asemenea petelor de ulei, cu pornire din 
oraşe spre regiunile rurale”17. 

În aceste condiþii, din punctul de vedere al valorizãrii sociale, omuciderea era 
relativ banalizatã. Spre comparaþie, furtul era considerat mai grav şi sancþionat 
ca atare, situaþie explicatã prin faptul cã punea în discuþie chiar fundamentele 
societãþii, ordinea, sensul muncii şi morala. Împiedicarea furturilor este obsesivã în 
actele cu caracter administrativ şi juridic: Statutele comitatului Bihor la 1694, date 
într-o perioadã tulbure, puneau în sarcina juzilor obligativitatea de a-i supraveghea 
pe sãteni, de a-i conscrie atât pe cei cu casã cât şi pe cei fãrã casã, pe cei fugiþi, cu 
vitele lor, cu semnele proprii de marcare a acestora, sã interzicã pãrãsirea plecãrilor 
din sat spre locuri de unde sã nu se poatã întoarce într-o zi fãrã carte de trecere 
(“pãşuş”) de la jude, atât pentru el cât şi pentru vitele sale, sã nu poatã nimenea intra 
în sat fãrã ştirea şi permisiunea sa, pentru cã lipsa de vigilenþã în aceastã direcþie era 
una din cãile obişnuite de favorizare a furturilor, practica dovedind au fost lãsaþi 
sã intre cu uşurinþã în sate tâlhari şi oameni fãrã cãpãtâi. Dar nu numai strãinii 
trebuie suspectaþi din aceastã perspectivã, ci şi localnicii, între sarcinile fixate 
de documentul citat juzilor era şi aceea de a observa eventualele decalaje dintre 
bunãstarea afişatã de unii şi posibilitãþile materiale – care se îmbracã ostentativ 
sau care petrec prea mult, ori cheltuiesc peste mãsurã la crâşmã – de care dispun 
sau de aplecarea lor spre muncã. Sã supravegheze ca strãjile sã-şi facã datoria ziua 
şi noaptea, sã-i prindã sau sã-i semnaleze pe suspecþi. În general, se accentueazã cã 
fãrã complicitatea localnicilor, furturile ar fi mai puþine, satul trebuind sã ştie cum 
sã-l recunoascã pe tâlharul din sânul sãu; autoritãþile încurajau delaþiunea: cel 
care-l denunþa pe un gãzduitor de tâlhari, urma sã primeascã din casa comitatului 
suma, importantã, de 50 de florini18. 

În principiu, legea îi pedepsea cu moartea şi pe cei care se fãceau vinovaþi 
de crimã la începutul epocii moderne – vorbindu-se de criminalizarea omului 
modern”19 –, dar societatea dispunea de o serie de mijloace pentru a împiedica 
pierderea, indiferent din ce motive, a altor membrii ai sãi: erau frecvente exilurile 
impuse de instanþele de judecatã dar mai ales graþierile, invocându-se circumstanþe 
atenuante. Un mare numãr din aceste “iertãri” erau acordate contra plãþii unei 
amenzi, “ceea ce lasã impresia de a nu se fi comis un act foarte grav”20; cu o condiþie 
însã, cea a încheierii unei pãci private cu urmaşii victimei, în rest tribunalele 

15  Robert Muchambled, op. cit., p. 63.
16  Ibidem, p. 131.
17  Ibidem, p. 133.
18  David Prodan, op. cit., p. 231.
19  Robert Muchambled, op. cit., p. 130.
20  Ibidem, p. 131-132.
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evitând sã intervinã în aceste conflicte, repartizând deci cazurile spre rezolvare 
comunitãþii21. Nu erau rare cazurile în care comunitãþile îi ascundeau chiar pe 
criminali de rigorile justiþiei statale, pentru a nu suferi noi pierderi ale patrimoniului 
sãu uman prin acþiunea acesteia. Apoi, s-a observat cã informaþia istoricã devine 
mai puþin consistentã “când este vorba de conflicte în interiorul comunitãþii, de 
acte de agresiune cu caracter punctual şi ocazional, de abandonãri momentane ale 
unui mod de viaþã regulat şi stabil”22, ceea ce denotã aceeaşi importanþã relativ 
redusã ce li se acordã dar şi rezolvarea lor de o manierã oralã prin împãcãri 
ceremoniale, publice, obişnuite, nedemne în multe cazuri de pãstrarea lor pentru 
posteritate prin consemnarea în scris, pentru cã ele se reiau ciclic, de câte ori este 
nevoie iar importanþi nu sunt indivizii implicaþi ci comunitatea. Consemnarea de 
ordin istoric vizeazã în continuare extraordinarul, ori din punctul de vedere al 
comunitãþii afectate ele n-au un asemenea statut. Mult mai grave sunt în ochii 
justiþiei vremii crimele de les-majestate umanã sau divinã, prima categorie având 
în vedere persoana sau bunurile regelui (împãratului), cea de-a doua referindu-se, 
gradat, la blasfemie, pedepsitã dur, prin mutilare corporalã – limba strãpunsã cu 
fierul înroşit23 –, apoi la vrãjitorie şi erezie, ambele pedepsite cu rugul24. 

În ciuda acestor constatãri, tensionarea vieþii comunitate printr-o crimã, 
sãvârşitã, de pildã, de un membru asupra altui membru al sãu, chiar asimilatã 
firescului, este realã, se face în mai multe planuri, desfãşurate de-a lungul 
principalelor linii de solidaritate ale comunitãþilor þãrãneşti: între rudele, familia 
lãrgitã a celui ucis şi neamul ucigaşului; între ucigaş şi membrii propriului grup 
familial care-şi compromit statutul social prin fapta comisã de unul dintre ei, fie 
cã se solidarizeazã sau nu cu ea; între ucigaş şi ansamblul comunitãþii viilor care 
adesea îl alungã, îl hãituiesc etc.; între ucigaş şi sufletul celui ucis, cel din urmã 
acuzând, în credinþa popularã, grave probleme de integrare în noua sa lume tocmai 
datoritã caracterului violent al morþii care nu permisese administrarea ultimei 
împãrtãşanii, având din aceste considerente tendinþa de revenire prin acþiuni 
malefice, nu numai asupra ucigaşului, a familiei sale ci şi a ansamblului comunitãþii 
care nu a fost în mãsurã ca prin mijloacele avute la îndemânã sã preîntâmpine 
asemenea crize; acþiunea sa este presupusã a se bucura de solidaritatea lumii 
morþilor, a ascendenþilor sãi direcþi şi a întregii comunitãþi a lumii subpãmântene, 
conceputã de cei vii ca fiind similarã celei de pe pãmânt; tensionarea se face – lucru 
şi mai grav – nu numai între ucigaş şi divinitate ci între divinitate şi ansamblul 
comunitar, prima alarmatã de încãlcarea regulilor de convieþuire creştinã, la care 
era chematã sã vegheze comunitatea. 

Dar, din punctul de vedere al comunitãþii, problema nu este insurmontabilã, din 
moment ce violenþa, chiar omuciderea, în ciuda situãrii sale încã de la începuturile 
creştinismului între pãcatele de neiertat25, sunt presupuse de existenþa cotidianã, 

21  Ibidem, p. 64.
22  Bronislaw Geremek, Marginalul, în Jacques Le Goff (coord.), Omul medieval, Iaşi, 1999, 

p. 325- 326.
23  Robert Muchambled, op. cit., p. 131.
24  Ibidem, p. 132.
25  Andre Vauchez, Spiritualitatea Evului Mediu occidental, secolele VIII-XII, Bucureşti, 

1994, p. 20.
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membrilor ei nepãrându-le a fi fapte cu caracter excepþional, într-o societate în care 
moartea venea masiv din cu totul alte direcþi: foamete, epidemii, conflicte militare, 
catastrofe naturale etc. Ce conta moartea unui om, fie el şi apropiat, în raport cu 
frecventele puncþii demografice la care lumea era supusã?. De aceea, din punctul 
de vedere al obştii asemenea fapte nu sunt în mãsurã sã atragã, în general, deferirea 
din iniþiativa instanþelor comunitare a ucigaşilor organelor de urmãrire în vederea 
pedepsirii lor ori excluderea, fireşte, cu condiþia împãcãrii, în diverse planuri, 
conceputã ca normã comunitarã.

Istoricii au afirmat deci cã aceste numeroase omucideri iertate nu sunt decât 
derapaje ale sociabilitãþii obişnuite. Beþia, pe fondul unor certuri sau conflicte 
anterioare în probleme de onoare sau de interes, a dorinþelor de rãzbunare, a 
frustrãrilor şi a fricþiunilor multiple, pot uşor degenera în violenþe aducãtoare de 
moarte. Frecventarea crâşmei, aceastã adevãratã “contra-bisericã” sau “biserica 
diavolului”26, mai ales în timpul sãrbãtorii, oferã posibilitatea “infracþiunii”, nu 
doar oamenilor de rând ci chiar celor chemaþi sã vegheze la respectarea moralitãþii; 
o însemnare din 1781, fãcutã la Fãgãraş pe un Penticostar (Bucureşti, 1743), era 
menitã sã consemneze schimbarea de statut a cãrþii, aşezatã acum la biserica din 
Ludiş, în urma rãscumpãrãrii sale de la protopopiatul Fãgãraş, de cãtre Nicolae 
Ganea şi sora sa Jofiia. Cartea “s-au fost tras de la preotul Ionaşcu Guşãilã de 
l(a) Pojorâta, pentru 12 florinþi”, ca parte a canonului fixat de soborul bisericesc, 
pentru o suitã de fapte grave, neconforme statutului de lider spiritual şi exemplu 
moral al preotului: “Canonul au fost pentru cã au vãrsat sânge la cârciumã în 
anul 1777, iun(ie) 20. S-au tras cu judecata sãborului cu deliberatum, car(e) la 
mai mare canon au fost sã sã judece vrednic cu flor(inþi) 24, dar s-au lãsat cu 12, 
cu milã de la sobor, una cã ce au mers la cârciumã, a doua cã ce au fãcut sfadã, a 
treia cã ce s-au îmbãtat, a patra cã ce au vãrsat sânge. Pentru aceste necuvincioase 
pricin(i) s-au luat în trãsurã acest cuvios Penticostar...”27. Însemnarea protopopului 
Fãgãraşului încrimineazã, aşadar, cele patru pãcate de care s-a fãcut vinovat, prin 
fapta comisã, preotul Ionaşcu Guşãilã: în calitatea sa de faþã bisericeascã, nu avea 
ce cãuta la cârciumã, “instituþie” situatã mental la polul opus bisericii, adevãratã 
“contra-bisericã”, unde darea în spectacol, mai ales prin antrenarea în scandaluri, 
este obişnuitã, conflicte mocnite izbucnind uşor sub aburii alcoolului; ce exemplu 
poate da credincioşilor un preot care merge la crâşmã?; aici, loc al ispitei, al 
pierzaniei, s-a îmbãtat; s-a luat la sfadã, s-a încãierat şi a vãrsat sânge. 

S-a subliniat importanþa conflictelor dintre bãrbaþii maturi şi generaþiile de 
bãrbaþi mai tineri, þinuþi mult timp într-un adevãrat “ghetou sexual”28, frustraþi 
în aspiraþia lor de a accede la puterea familialã şi comunitarã pe care o conferã 
cãsãtoria. Bãrbaþii aşezaþi sunt cei care deþin rolurile sociale de bazã, de putere, 
de conducere, la nivel familial sau comunitar; ei sunt garanþii unei reproducþii 
sociale, cãreia i-au asimilat principiile, pliindu-se regulilor acesteia, sub tutela 
predecesorilor lor, când ei înşişi erau celibatari29. De aceea, apartenenþa la “regatul 

26  Giovanni Cherubini, Þãranul şi muncile câmpului, în Jacques Le Goff (coord.), Omul 
medieval, Iaşi, 1999, p. 116.

27  Penticostar (Bucureşti, 1743); Florian Dudaş, op. cit., p. 239-240.
28  Robert Muchambled, op. cit., p. 82.
29  Ibidem, p. 81.
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tinereþii” masculine presupune, – dupã o ucenicie fãcutã în mod obişnuit la 
periferia hotarului comunitãþii, la liziera pãdurii ori pe terenurile virane, urmând 
parcursul turmelor, unde participã la ritualuri de luptã, într-un mediu dominat de 
provocãri, injurii, încãierãri, în care învaþã sã se simtã diferiþi de ceilalþi, membrii 
ai altor comunitãþi ori membrii maturi ai comunitãþii proprii30 – violenþa ca formã 
de manifestare a virilitãþii, inclusiv omorul; seara dupã muncã, noaptea, dumineca, 
zilele de sãrbãtoare, sunt fragmente de timp la dispoziþia lor, pe care le folosesc 
pentru organizarea unor jocuri, întreceri de forþã, a horei dar şi pentru a fi prezenþi 
în cârciumi, pentru a organiza farse, pentru a etala şi a zgândãri arme, pentru a le 
folosi în încãierãrile cu bande din satele vecine; faptele tinerilor sunt privite însã 
cu suficientã indulgenþã. În seama tinerilor este lãsatã şi sancþionarea desfrâului 
şi exceselor31. Nu putem sã nu ne gândim la practica cu caracter moralizator al 
“strigãrii peste sat” care este în uz pânã astãzi în mai multe zone ale Transilvaniei, 
primãvara, de obicei în sãptãmâna Paştilor, prin care tinerii, de fapt ceata de feciori, 
înfiereazã actele considerate imorale ale fetelor, vãduvelor şi femeilor mãritate, 
indirect şi pe cele ale bãrbaþilor, parteneri ai acestora, prin aducerea la cunoştinþa 
publicã, prin oficializarea lor comunitarã şi prin dezaprobarea lor prin utilizarea 
unui limbaj trivial. Ele se aseamãnã cu ritualurile zgomotoase de charivari, 
desfãşurate în luna mai, pe care le cunoaşte Evul Mediu Occidental şi în care un 
rol important revine “vacarmului”, zgomotului fãcut de oameni travestiþi, mascaþi, 
gesturilor obscene, simbol al dezagregãrii ordinii de pânã atunci a lumii; şi ele 
înfiereazã cãsãtoriile nepotrivite, reprezintã o lume rãsturnatã, care sã permitã 
reagregarea ei. Dar acest carnaval are, cum s-a demonstrat, strânse legãturi cu cultul 
morþilor: “Având sarcina controlului alianþelor matrimoniale şi deci a unei pãrþi 
esenþiale a reproducerii grupului social, tinerii sunt mijlocitorii între generaþii, 
între vii şi morþi. ... Deghizându-se şi provocând un zgomot infernal, tinerii par sã 
imite întoarcerea colectivã a morþilor...”; morþi chemaþi sã sancþioneze cãsãtoriile 
nepotrivite, contrare normelor obişnuite, morale şi sociale32. 

Din cele mai multe omoruri desfãşurate la nivelul comunitãþii lipsesc mobilurile 
propriu-zis criminale, fapt pentru care însemnãrile cu privire la ritualurile de 
împãcare le numesc, aproape invariabil, “greşeli”; chiar dacã o asemenea “greşealã” 
era consideratã în primul rând ca o ofensã adusã lui Dumnezeu, ea lasã poarta 
deschisã iertãrii, cu condiþia cererii ei însoþitã de sentimentul de cãinþã33.

Cu toate aceste mãrturii de eufemizare a violenþei, prin sãvârşirea unei crime 
are loc oricum un atentat la ordinea comunitarã, prin pierderea momentanã, ca 
şi în practicile orgiastice, a normelor sociale, experimentându-se, de fiecare datã, 
“starea primordialã, preformalã, haoticã”, dar aceastã abolire a normelor ar mima, 
dupã Mircea Eliade, citat de Gilbert Durand, “dobândirea condiþiei seminþelor 
care se descompun în pãmânt pãrãsindu-şi forma pentru a da naştere unei plante 
noi”. Cu alte cuvinte, pentru comunitate crima devine un prilej de reafirmare 

30  Ibidem, p. 74.
31  Ibidem, p. 83.
32  Jean-Claude Schmitt, Strigoii. Vii şi morþii în societatea medievalã, Bucureşti, 1998, 

p. 200-206.
33  Andre Vauchez, op. cit., p. 21.
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a solidaritãþii, de dominare a temporalului, prin repetarea unor acte rituale34. 
Pentru a se restructura simbolic, pentru a-şi reînnoi solidaritatea, comunitatea se 
supune acestei terapii forte, a destructurãrii momentane, pentru a se restructura 
mai viguros, de unde valorizarea cvasigeneralã a violenþei comunitare ca factor de 
afirmare a solidaritãþii.

Mai discreta consemnare a crimelor de sânge începând cu secolul al XVIII-lea, 
se datoreazã mai multor factori convergenþi: într-o perioadã de linişte de lungã 
duratã – spaþiul transilvan nu mai este scena unor acþiuni cu caracter militar de 
la 1711 pânã la 1784, apoi pânã la 1848 – moartea nu mai este atât de familiarã 
ca pentru generaþiile anterioare35; în al doilea rând, cazurile de violenþã sunt mai 
bine cenzurate de o justiþie tot mai prezentã şi în lumea satului, importanþa mai 
mare care i se acordã în viaþa cotidianã şi în morala curentã fiind semne clare 
ale separãrii mentalitãþilor vechi de cele moderne. Apoi, condiþia preotului, aflat 
“la confluenþa exactã a tradiþiilor þãrãneşti şi a inovaþiilor exterioare, în centrul 
geografic şi simbolic al comunitãþii”36, se schimbã, acþiunea sa “civilizatoare”, de 
gestionar al problemelor sufleteşti dar şi de “reprezentant” al statului în teritoriu, 
de “auxiliar al puterii regale”, este mai mult simþitã37. 

Apoi, justiþia tradiþionalã, modelatã de spiritul creştin la nivelul Evului 
Mediu, punea pe primul plan “pacea” ce trebuia pãstratã cu orice preþ: “dacã 
nu-i putem îndrepta pe cei nedrepþi, trebuie sã-i tolerãm...” sau “trebuie sã-i 
tolerãm pe cei rãi pentru a pãstra unitatea”, sunt precepte cuprinse în scrierile 
medievale; dezvinovãþirea pune cel mai mare preþ pe mãrturisire şi cãinþã38. În 
Europa occidentalã, pentru a evita o rãzbunare a familiei victimei unui omor, la 
nivel comunitar, i se propune acceptarea împãcãrii, care în unele pãrþi ia forma 
unui contract civil, întocmit de un notar sau un ofiþer, în care sunt prevãzute 
despãgubirile financiare, slujbele pentru odihna sufletului celui ucis. La noi, preoþii 
sunt de obicei cei ce consemneazã astfel de împãcãri; ele nu sunt contracte civile, 
între pãrþi, ci mai ales acte spirituale: iertarea cerutã deopotrivã pentru sufletul 
mortului şi al ucigaşului în cele mai multe situaþii este o exprimare a spiritului de 
egalitate în faþa judecãþii lui Dumnezeu a sufletelor pãcãtoase; garanþia obþinerii 
redemþiunii este din zona sacrului concentrat: cartea bisericeascã, donatã bisericii, 
pusã în mâna preotului etc. 

Cele mai multe asemenea împãcãri sunt însã verbale, încheierea lor fãcându-se 
în mod obişnuit prin cele douã instituþii aflate, din perspectiva moralei controlatã 
de cler la poli opuşi: Biserica şi cârciuma. Noi le avem consemnate doar pe cele 
reglate prin intermedierea bisericii; mãrturii relative la alte spaþii au adus în faþa 
istoricilor cazuri de reuniune ale celor douã familii la cârciumã, pentru “a bea 
pacea”, dupã care viaþa comunitarã îşi reia cursul “cu cortegiul sãu de bucurii şi 
greutãþi, de lupte sangvinare urmate de aranjamente între pãrþi”39.

34  Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arheotipologia 
generalã, Bucureşti, 2000, p. 308.

35  Philippe Aries, Omul în faþa morþii, vol. II, Bucureşti, 1996, p. 140.
36  Robert Muchambled, op. cit., p. 72.
37  Ibidem, p. 71.
38  Jacques Le Goff, Naşterea Purgatoriului, vol. II, Bucureşti, 1995, p. 65.
39  Robert Muchambled, op. cit., p. 67.
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Indiferent de gravitatea conflictului dintre membri, conform gândirii arhaice, 
prin presiunea conjugatã a diferitelor forþe care acþioneazã în sensul agregãrii şi 
a cãror energie trebuie captatã prin mijloace specifice, starea conflictualã poate 
fi depãşitã, iar pacea indispensabilã funcþionãrii comunitare, poate fi restabilitã. 
Mijloacele avute la îndemânã sunt cele tradiþionale, ritualurile, ceremoniile definite 
de Victor Turner ca acte sau serii de acte bazate pe tehnici magico-religioase “şi 
care conferã semnificaþii simbolice unor evenimente”40. Omul recurge la ritual 
în mod curent, ritmic, dar şi atunci când considerã cã a epuizat mijloacele lui 
reale, naturale pentru o acþiune eficientã41. Prin funcþia sa fantasticã, ritualul are 
un sens eufemistic, de a exprima forþa de îmbunãtãþire a lumii existentã în om 
şi prin aceasta de a se împotrivi destinului: “are drept unic rol sã domesticeascã 
timpul şi moartea şi sã asigure în timp, atât indivizilor cât şi societãþii, perenitatea 
şi speranþa”42.

Riturile de liniştire, obiectivate prin ceremonii şi ritualuri publice, de reafirmare 
a solidaritãþilor puse în discuþie, cu participarea ansamblului membrilor (copii 
sunt aduşi, am vãzut, în mod obligatoriu la o serie de ceremonii, unde, adesea 
sunt bãtuþi, pentru a nu uita înþelegerile convenite şi a nu abdica de la ele)43 dar 
şi a unor garanþi exteriori – spre exemplu, notabilitãþile de la nivelul cercurilor 
de sociabilitate mai largi – adãugate ritualurilor obişnuite legate de momentele 
de trecere a principalelor praguri existenþiale şi ele cu o pronunþatã funcþie 
integratoare44, de cele cu caracter de fertilitate şi fecunditate, cele apotropaice etc., 
sunt menite sã ofere noi “energii comunitare”, sã reafirme, cât mai des posibil, 
unitatea şi pacea grupului, indispensabile vieþii umane în general, creştine în 
particular, unei lumi rurale aflatã la limita de jos a existenþei materiale, confruntatã 
în permanenþã cu o serie de agresiuni exterioare, de diverse naturi. 

Moartea beneficiazã de cea mai complexã încadrare ritualã, dintre toate riturile 
de trecere practicate la nivelul societãþii tradiþionale. Ritualuri diverse sunt chemate 
sã eufemizeze brutalitatea timpului inexorabil materializat în moarte. Destinul 
postum al mortului, în percepþia creştinismului popular românesc, depinde în 
primul rând de rigoarea împlinirii actelor rituale ce încadreazã momentul Marii 
Treceri, orice abatere de la norma ritualã riscã sã prefacã mortul în strigoi45. 
“Marea trecere”, plonjarea în necunoscut, trebuie fãcutã dupã ritualuri menite sã 
pregãteascã sufletul sã se desprindã de lumea celor vii, sã depãşeascã momentele 
liminale, sã se integreze lumii de dincolo, sã evite pentru “ceata anonimã a 
sufletelor în suferinþã”, “pustiul” morþii, pierderea ireparabilã a legãturilor de 
rudenie fie între ele sau cu viii46.

40  Ofelia Vãduva, Magia darului, Bucureşti, 1997, p. 21.
41  Vasile Golban, Dimensiunea etico-esteticã a sãrbãtorii, Iaşi, 1995, p. 35.
42  Gilbert Durand, op. cit., p. 404.
43  Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

Bucureşti, 1976, p. 128.
44  N. Constantinescu, Studiu introductiv la Arnold Van Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, 

1996, p. 10.
45  Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti, 

1999, p. 266.
46  Jean-Claude Schmitt, op. cit., p. 172.
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Toate societãþile tradiþionale au fost deosebit de atente cu îndeplinirea normei 
rituale presupusã de moarte, de pregãtirea sa, de înmormântare, de statutul 
postum al sufletului, credinþa într-o prelungire a existenþei sale dincolo de moarte, 
ca şi posibilitatea comunicãrii simbolice dintre lumea viilor şi lumea morþilor 
fiind constante antropologice47. Morþii pot reveni în chip licit printre cei vii, de 
pildã, în anumite momente în care cerurile ca şi mormintele sunt deschise pentru 
morþi, în timpul marilor sãrbãtori calendaristice (la Crãciun, la Paşti, la Mucenici, 
la Sântandrei), când morþii sunt aşteptaþi cu mese întinse, sunt conjuraþi sã îi 
ajute pe cei vii, în rezolvarea unor probleme delicate. În mod firesc, la încheierea 
perioadelor de stat printre cei vii, sufletele morþilor se retrag spre lumea lor; 
existã însã şi pericolul ca unele dintre ele sã refuze întoarcerea necondiþionatã şi 
ca atare asemenea situaþii periculoase trebuie evitate prin zgomot, prin foc, fum, 
prin dansuri rituale etc. În mod simetric, existã zile în care cei vii au obligaþia sã 
“întoarcã” vizitele celor morþi, numite Paştile morþilor, Moşi, etc., în care cimitirele 
sunt suprapopulate cu oameni veniþi nu doar din sat ci şi de a mari depãrtãri 
pentru a petrece (a mânca şi a bea) împreunã cu morþii familiei, cu ai vecinilor, 
cu ai satului48. În Transilvania ele sunt fie în a doua zi de Paşte. fie la o sãptãmânã 
dupã dumineca Paştelui. În spaþiul spiritualitãþii catolice, sãrbãtoarea similarã a 
fost mutatã, în Evul Mediu, toamna, la Sãrbãtoarea tuturor Sfinþilor, se pare pentru 
a o rupe de tradiþia romanã, paternalia, însoþitã de obiceiul libaþiilor pe morminte49.

Apariþia morþilor sub formã de strigoi, teribilã, cu o potenþialitate maleficã 
maximã, nu constituie “norma” în relaþiile dintre vii şi morþi. Aceste apariþii erau 
imaginate de cei vii “doar atunci când nu se putea îndeplini ritualul de despãrþire de 
ei, atunci când uitarea se vãdea imposibilã ca urmare a unei perturbãri a desfãşurãrii 
normale a ritualului de trecere al morþii şi al funeraliilor50. 

Biserica şi-a asumat organizarea şi garantarea unor relaþii amiabile, a 
solidaritãþii dintre vii şi morþi, cu condiþia unui comportament adecvat din partea 
fiecãrui credincios, a rudelor şi a comunitãþii, a subliniat rolul “bunei morþi 
creştine”, în controlarea fenomenului apariþiei printre cei vii a morþilor malefici, 
a exploatat în favoarea sa multiplele povestiri cu strigoi, a predicat importanþa 
îndeplinirii stricte a tuturor componentelor ritualului de trecere al funeraliilor51. 

O componentã de bazã a obiceiurilor şi practicilor de înmormântare la români 
este cea a pregãtirilor pentru plecarea mortului în cãlãtoria spre lumea de dincolo, 
asimilatã împãrãþiei divine. O asemenea şansã – “oferitã surprinzãtor nu de viaþã 
ci de moarte” – ratatã din varii motive are consecinþe dezastruoase atât pentru 
sufletul plecat cât şi pentru comunitatea din care a plecat52; în spiritualitatea 
creştin-ortodoxã, drumul sufletului trebuie astfel netezit pentru ca la capãtul 
celor 7 ani trecuþi de la înmormântare – în care individul s-a pregãtit înainte de 
moarte, cu intensificãrile presupuse de bãtrâneþe, de boalã şi de agonie, în care 

47  Ion Ghinoiu, op. cit., p. 17-30.
48  Ibidem, p. 280-281.
49  Jean-Claude Schmitt, op. cit., p. 210.
50  Ibidem, p. 15.
51  Ibidem, p. 13.
52  Ion Ghinoiu, op. cit., p. 212.
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mortul este pregãtit fizic pentru plecare (scaldã, gãtit), în care intervin practicile 
de îmbãrbãtare şi iniþiere pentru a face faþã obstacolelor drumului, în care s-au 
respectat pomenile şi celelalte norme presupuse de integrarea fireascã53 – sã intre 
în rândul “moşilor şi strãmoşilor”, sã devinã beneficiar al pomenilor din Sâmbetele 
morþilor şi a Moşilor de peste an54. Dacã rudele nu înfãptuiesc întocmai ritualul 
funerar, dacã însuşi cel care pãrãseşte lumea aceasta nu s-a pregãtit cum se cuvine 
pentru acest salt, “existã riscul rãtãcirii”, a pãrãsirii lumii de aici fãrã sã ajungã 
dincolo, a neintegrãrii în noua lume şi ca atare a reîntoarcerii, cu consecinþe 
malefice, printre cei vii55. 

În cazul morþii intempestive simetria dintre pregãtirea treptatã, în timp a trecerii 
este anulatã, acest lucru trebuie compensat prin intensificarea riturilor care sã 
permitã integrarea postumã a sufletului în noul univers. Moartea prin îmbãtrânire, 
ce urmeazã cãsãtoriei şi naşterii copiilor, ritualizarea repetatã şi acceleratã în 
preajma morþii, înlesneşte trecerea; în cazul morþii violente, schimbarea bruscã 
de statut nu lasã timp pentru împlinirea tuturor secvenþelor rituale, mai ales 
nu permite administrarea ultimei împãrtãşenii, – “taina cea mai des asumatã în 
planul trãirii religioase” – a ultimului gest ritual al comuniunii directe cu Hristos, 
“transsubstanþiat prin materialitatea pâinii şi a vinului”56. Mai mult, ca “tot ceea ce 
este insolit, singular, nou, perfect ori monstruos”, moartea violentã, scrie Eliade, 
“devine un recipient pentru forþele magico-religioase” ce se pot manifesta malefic57. 
Clerul a declanşat, la nivelul lumii moderne timpurii, o adevãratã ofensivã pentru 
impunerea împãrtãşeniei, a spovedaniei şi a mirului în rândul credincioşilor adesea 
refractari58. În spaþiul transilvãnean românesc, clerul ambelor denominaþiuni ia 
mãsuri periodice pentru impunerea mãcar a împãrtãşeniei anuale, în sãptãmâna 
Paştelui, pentru a evita situaþiile ca cineva sã moarã nespovedit şi necuminecat, 
caz în care nu putea beneficia de asistenþa religioasã la înmormântare59. Mãsuri 
menite sã inducã teama de a muri neîmpãrtãşit, care afecteazã statutul postum 
al sufletului, sã dramatizeze momentul morþii pentru cei care se aflã în aceastã 
situaþie, care în lipsã preotului, a slujbei creştine de purificare, de situare în zona 
sacrului acceptat de bisericã, nu se pot prezenta la marea trecere decât ca “stârv”, 
supus descompunerii, nebeneficiind de eternizarea care sã le plaseze pe culoare 
favorabile în vederea Judecãþii de Apoi. 

Referinþele la ritualurile de împãcare pun în luminã indirect impactul pozitiv 
avut din acest punct de vedere de eforturile clericale, cartea donatã ce urma sã 
consfinþeascã ritualurile de împãcare fiind menitã sã suplineascã prin calitatea sa 
de “sacru condensat”, imposibilitatea îndeplinirii tuturor obligaþiilor rituale.

53  Ibidem, p. 212.
54  Ibidem, p.233.
55  Ibidem, p. 179.
56  Doru Radosav, Sentimentul religios la români, Cluj-Napoca, 1997, p. 137.
57  Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, 1992, p. 32; vezi şi Jean-Jacques Wunenburger, 

op. cit., p. 46.
58  Doru Radosav, op. cit., p. 138.
59  Teodor Nicoarã, Translvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate 

ruralã şi mentalitãþi colective, Cluj-Napoca, 1997, p. 112.
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O însemnare, datatã în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, fãcutã în satul 
hunedorean Obârşia pe un exemplar din Varlaam, Carte româneascã de învãþãturã 
(Iaşi, 1643), adevereşte cã: “Aceastã carte o au luat Magherii (Mãzeriştii) la bes(e)
rica din Obârşia, pentru cã (au) greşit de au omorât pe Flore Pavel din Obârşia, şi o 
au dat de au fãcut pace cu frãþie, lui Pavel cartea sã-i fie pomanã, iar cine o ar vinde 
aceastã carte sã fie blestemat (...)”

Cumpãrarea cãrþii pe seama bisericii din satul Obârşia este mai întâi un gest 
de penitenþã publicã: familia Magherilor îşi recunoaşte public “greşeala” de a-l 
fi omorât pe Flore Pavel. Ea este o condiþie prealabilã împãcãrii şi apoi a iertãrii, 
posibilã şi prin cumpãrarea unei cãrþi, bun de folosinþã comunitarã, cu valoare 
materialã ridicatã, cu valoare spiritualã mai ales, pentru ca iertarea divinã sã fie 
primitã cu mai mare uşurinþã, iertare de care este condiþionatã pacea cu fratele 
celui omorât. Dacã aceastã carte este direcþionatã, prin însemnarea laconicã sã fie 
pomanã sufletului celui ucis, pentru ca integrarea lui în lumea morþilor sã se facã 
pe deplin, sã-i asigure liniştea pânã la Judecata de Apoi, acest act are, indirect, 
prin ricoşeu, efecte benefice şi asupra ansamblului comunitar: mai întâi este o 
împãcare între douã familii sau douã neamuri, învrãjbite prin omorul sãvârşit; 
apoi ajutorul dat sufletului celui rãposat de a se linişti – iar primirea darului cãtre 
bisericã este o condiþie a intervenþiei divine pentru ca acest lucru sã se producã – 
înlãturã eventuale repercutãri malefice asupra familiei ce-şi asumã omorul, asupra 
familiei mortului care nu l-a putut preveni, asupra comunitãþii care n-a fost în 
mãsurã sã impunã membrilor sãi respectarea regulilor convieþuirii comunitare. 
Cartea este dãruitã astfel pentru a stinge simbolic o serie de conflicte reale sau doar 
potenþiale, presupuse: dintre cele douã familii; dintre comunitate în ansamblul 
sãu şi familia care este rãspunzãtoare de omor, dintre ambele familii, comunitate 
şi sufletul mortului, dintre comunitatea viilor şi ansamblul comunitãþii morþilor, 
solidarã cu sufletul chinuit prin moartea violentã a trupului, dintre divinitate 
şi toate pãrþile aflate în conflict, prima nemulþumitã de tensionarea relaþiilor pe 
diverse planuri şi prin aceasta prin depãrtarea de la cuvântul sãu. Oferirea darului 
cãtre bisericã, urmatã de primirea lui, induce îndeplinirea obligaþiei rituale a 
reciprocitãþii. Acceptarea darului înseamnã din punctul de vedere al celor care îl 
fac, intervenþia divinã pe calea împãcãrii, ceea ce-i scoate din condiþia de proscrişi, 
de marginali; fãrã integrarea lor socialã nici comunitatea nu este întreagã, nu poate 
trãi în armonie60. 

O altã însemnare aratã cã: “Aceastã carte, anume Pãucenie, o au dat feciorii 
lui popa Vãsãlie din Mâşca, o au dat în mâna Belişteştilor, anume Mihai şi Mitrea, 
pentru pace şi pentru moartea Onii şi o au dat în biserica în Mâşca pentru sufletul 
Onii şi a pãrinþilor anume: Mihai, Crãciun, Furca Florea, Iovan Stanca Mãrinca 
şi aceastã carte sã nu se poatã vinde nici sã zãlogeascã şi preoþii care vor ceti pre 
dânsa sã aibã a pomeni şi de aciastã carte. Dã se va întâmpla sã fie rãzmeriþã, iarã 
sã fie în blãncile Oneştilor, pã viþã, pe sãmânþã. Vãleat de la naşterea lui Hs 1743 şi 
Şpan au fost Kebeni Frenþi în Pâncota şi prãtupop din Mãgherat Motãtescu61.

60 Varlaam, Carte româneascã de învãþãturã (Iaşi, 1643), exemplarul de la Obârşia 
(Hunedoara); Florian Dudaş, op. cit., p. 157.

61 898. Chiriacodromion (Alba Iulia, 1699), exemplarul de la Mâşca, jud. Arad; Florian 
Dudaş, op. cit., p. 205.
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Pãucenia donatã bisericii din sat (“şi o au dat în birerica din Mâşca”), este preþul 
simbolic al împãcãrii (“pentru pace”) dintre douã entitãþi familiale, dintre douã 
neamuri, “feciorii lui popa Vasãlie în Mâşca”, pe de o parte, şi neamul Belişteştilor 
sau al Oneştilor, pe de altã parte, aflate în stare de vrãjmãşie “pentru moartea Onii”, 
moarte provocatã, deducem, de cãtre donatori, cei doi feciori, Mihai şi Mitrea, ai 
popii Vasalie; ca de fiecare datã, cartea înþeleasã ca ofrandã este destinatã iertãrii 
şi liniştirii şi a sufletelor altor morþi ai celor douã familii care îşi declarã public 
dorinþa de a trece peste nefericitul eveniment care le-a îndepãrtat, le-a adus în stare 
de duşmãnie, înþelegere transmisã şi lumii de dincolo, morþii lor fiind pomeniþi 
împreunã cu sufletul celui ucis: “pentru sufletul Onii şi a pãrinþilor anume: 
Mihai, Crãciun, Furca Florea, Iovan Stanca Mãrinca”; cartea este pusã “în mâna 
Belişteştilor”, neam cãruia îi aparþinuse şi Onu, cel ucis, în semn de recunoaştere 
publicã, de asumare a pãcatului de cãtre feciorii popei Vasalie ca prim pas pentru 
iertarea lui de cãtre familia celui ucis, de comunitate, de cãtre Dumnezeu; cartea 
devine dar de rãscumpãrare a pãcatului de moarte în diverse planuri: cartea este 
dãruitã familiei celui ucis, pusã în patrimoniul acestora, de care se pot prevala 
în situaþii extraordinare, de nenorociri abãtute asupra satului care ar justifica 
schimbarea statutului sãu actual, fixat prin donaþia de faþã: “Aceastã carte, de se va 
întâmpla sã fie rãzmeriþã, iarã sã fie în blãncile Oneştilor, pã viþã, pã sãmânþã (...)”. 
În lipsa acestora, cartea rãmânea în folosinþa preoþilor care vor sluji la biserica 
din sat ce au obligaþia sã pomeneascã înþelegerea fãcutã, sã o reîmprospãteze în 
memoria oamenilor sã o eternizeze în faþa lui Dumnezeu, ea fiind exceptatã de 
posibilitatea înstrãinãrii: “sã nu se poatã vinde nici sã zãlogeascã” Împãcarea şi 
consemnarea ei scrisã s-a fãcut în prezenþa şpanului din Pâncota şi a protopopului 
din Mãderat62.

Ne mãrginim, aici, la aceste exemple de restabilire a pãcii comunitare anulatã 
sau doar ameninþatã de omorârea violentã a unuia dintre membrii grupului de 
cãtre alt (alþi) membri ai sãi. Fapt grav, fãrã îndoialã, sã iei viaþa – dar divin – 
cuiva, cu traume multiple ce pune în pericol funcþionarea liniilor de agregare 
obişnuite în diverse planuri: între membrii vii ai comunitãþii, între aceştia şi 
lumea morþilor, între ansamblul lumii viilor şi morþilor şi divinitate. În asemenea 
situaþii salvarea funcþionãrii ansamblului comunitar devine cea mai importantã. 
Comunitatea intervine, prin autoritãþile laice ori religioase, pentru ca tensiunile 
ce persistã dupã acest incident sã fie anulate, pentru ca viaþa grupului sã intre în 
firescul ei de zi cu zi, netezind calea spre împãcarea celor douã celule (neamuri) 
aflate în conflict, starea lor conflictualã afectând ansamblul. Aceastã intervenþie 
a comunitãþii se face întotdeauna pe fondul unei aspiraþii fireşti a celor douã 
neamuri, dupã trecerea unui interval de timp, de a nu trãi, unul cu povara 
pãcatului uciderii, celãlalt cu pãcatul tot atât de grav al dorinþei de rãzbunare. 
Recunoaşterea publicã a pãcatului – act de penitenþã –, adesea accceptarea în 
contul iertãrii a unei condiþii simbolice subalterne, în raport cu familia victimei, 
urmatã de actul unei donaþii de carte “sfântã”, cu putere intercesoare mare, 
întãrirea gestului de prezenþa ansamblului comunitar, “tot satul”, a notorietãþilor 

62 Florian Dudaş, Vechi cãrþi româneşti cãlãtoare, Bucureşti, 1987, p. 82.
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laice şi spirituale, dau garanþia primirii mesajului simbolic, în baza cãruia 
se poate declara, oficial, stingerea stãrii conflictuale. Ba chiar mai mult: este 
exprimatã cu acest prilej forþa grupului de a depãşi crizele cu care se confruntã, 
posibilitatea lui de a reactiva liniile de solidaritate în diverse planuri, forþa 
sociabilitãþii care tocmai s-a dovedit capabilã sã depãşeascã împactul unui act de 
violenþã cu consecinþe supreme. 


