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„Marþa noapte şi vineri, vineri 
noapte. Ele aşa umblã. (...) Apãi nu ştiu 
cã de-aia mai zâce cã ãsta cu nu ştiu cu 
regimu’ lu’ Ceauşescu le-o cam interzis 
cã le ştieu şi le-o interzis sã umble sã... 
nu mai fãceu prostii cum fãceu‚ nainte. 
Înainte fãceau mai mare... Apãi de-aia nu 
s-o prea arãtat aşe... No.” (D.I., 69 ani)

Ideea acestui studiu a plecat de la o informaþie culeasã întâmplãtor într-una 
din obişnuitele mele campanii de teren. Mai precis, punctul de plecare a fost o 
înregistrare video a unei înmormântãri şi discuþia de dupã, cu una din mai vechile 
informatoare ale mele. De fapt intervievata a fost cea care, „din senin” a început 
sã vorbeascã despre strigoi. Şi a început şirul relatãrilor ei cu o poveste, la data 
respectivã, recentã. Înainte cu o lunã de la data interviului „cu pricina” avusese 
loc înmormântarea unui bãrbat dintr-un alt sat aparþinãtor comunei. Problema era 
doar cã... mortul continua sã se întoarcã acasã şi sã... lucreze pur şi simplu în 
gospodãria ce – pe timpul cât trãise – fusese a lui. Totul, pozitiv pânã la un anumit 
punct: el nu-i speria pe cei din familie, nu le fãcea rãu, dimpotrivã, când aceştia 
se trezeau, „gãseau lucru fãcut”, însã negativul este adus în poveste de faptul cã el 
era totuşi... MORT. 

Povestea este ineditã, nu pentru cã este vorba despre un mort care se întoarce 
– literatura etnologicã1 e plinã de astfel de poveşti, am ajuns chiar sã auzim la ştiri 
despre aşa ceva, morþi care se întorc sã stea de vorbã sau sã-i necãjeascã pe cei de 
acasã – ci pentru cã trãsãturile pozitive – de obicei strigoii prezintã trãsãturi negative 
în timpul vieþii – ale persoanei în timpul vieþii se continuã dupã moarte. Avem aşadar 

1  Tudor Pamfile, Duşmani şi prieteni ai omului, Librãriile SOCEC & Comp., 1916, pp. 127-
208; Elena Niculiþã-Voronca, Datinele şi credinþele poporului român adunate şi aşezate în 
ordine mitologicã, Tip. Isidor Wiegler, Cernãuþi, 1903, p.861.
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un strigoi atipic. Din aceste motive am ales sã-l numim „mortul bun”. Singurul 
lucru care trimite spre strigoiul „clasic” este moartea brutalã şi accidentalã: a cãzut 
un copac/creangã peste el. Încercând sã aflãm mai multe despre astfel de întâmplãri 
şi cercetând problematica mai îndeaproape, am ajuns sã culegem material pe de o 
parte despre aceeaşi întâmplare de la mai multe persoane, iar pe de altã parte ni 
s-a mai povestit tot de cãtre mai multe persoane despre o altã întâmplare cu „mort 
bun”, de data aceasta cea care se întorcea fiind o femeie. Mai departe de la aceste 
„întoarceri” am ajuns în plinã lume a supranaturalului, intervievaþii introducându-
mã pe deplin în lumea localã a strigoilor, a celor care furã laptele, a oamenilor-lup, 
a strigilor care te iau pe sus şi a comunicãrii cu cei decedaþi prin vis. Mi-am dat 
seama cã nu puteam vorbi despre strigoi pur şi simplu, ci numai despre o întreagã 
lume cãreia acesta îi aparþinea. Toate interviurile aveau mai mult sau mai puþin 
aceeaşi secvenþialitate: strigoi, strigi, furãtori de lapte, „rãpiri” de cãtre strigi, vise 
cu morþi. Redau mai jos transcrierea câtorva dintre interviurile efectuate grupate 
pe subiectele de interes:

„C-o murit pãdurariu. Şi iel o avut bani... O avut bani. ’Ice c-o avut nu ştiu câte 
milioane. Ş-amu era nãcãjitã muierea cã nu ştia cã une is banii. Şi s-o visat muierea 
nopte cã zâce cã s-o visat nu ştiu cum... Care Dumnezo poveste cã o vinit iel şi i-o 
spus. Zice <tu muiere acolo ni îs banii. Sã coþi c-acolo-s banii>. Şi unde-o cotat şi 
unde-o spus iel, acolo o aflat banii. Da s-o visat în vis.” (M.V., 60 ani)

“La Gornic, aice, aice la Pleşu, la Dealu Negru, şi n-o fost bãtrân şi iarã ce-o pãþât 
ş-ala? O dat Domne fereşte! Când tunã aşe, o dat înto-n brad de-aiesta înt-on molid, 
l-o trãznit şi s-o dat şi l-o tãiet cã iel o zâs cã nu-l mai lasã cã era strâcat aşe, ce ştio 
cum şi nu mai lasã, aia nu demult, de-o lunã de zâle şi ş-o kemat neşte oamini, nu iel 
o tãiet, ş-apãi ce sã vez’? Ce s-o-ntâmplat? O tãiet lemnu şi nu-ştiu-cum o fost acolea 
şi-o vinit pã iel lemnu, on lemnoc de-ala mare, gros, ş-apo’ o murit pã loc! Adecã 
l-o omorât lemnu ala gros, bogan aşe, cã iel o stat pe-acolea şi nu-ştiu-io-cum o stat 
iel, ce-o fãcut, ce n-o fãcut, c-apãi lemnu’ numa pã iel o cãzut, ş-o murit iel. Şi dupã 
ce-o murit, no, o avut o-nmormântare mare, cã o fost batãr 600 de oamini , o fost om 
vãzut, om , no bine, şi o avut pretini mulþ’ şi acolo l-o îngropat la Beliş, no, ş-apãi am 
auzât amu cã dorã n-o fost curat, cã cicã o avut de-otavã şi dimineaþa când sã scula, 
c-o avut doi ficiori, când sã scula pruncii, atâtea lucruri era fãcute, cã cosã la otavã, 
era cosât, şi acolo lucra la otavã, nu-l vide, numa vide lucru fãcut. Lucru fãcut, no, 
ş-apãi amu cicã tãt umblã sã facã slujbe sã nu mai vie, sã nu vie din mormânt. Vine 
din mormânt şi lucrã...” (G. M., 77 ani)

„O fost un caz la un pãdurar care o murit astã-toamnã. Ala o fost caz... o murit 
accidental, o tãiat on lemn şi o vinit o creangã, acolo de sus, l-o lovit în cap şi o 
murit în drum spre spital. Şi zâcea lumea cã vinea noaptea şi isprãghea p-acolo pã 
la... tã-tã-tãt: dãdea la vaci, dãdea la porci, fãcea foc, fãcea tã-tã-tãt şi dimineaþa 
când cântau cocoşii iarã sã ducea napoi. Ş-ala o avut relaþii, no, cu oaminii, i-o 
lãsat în pãdure, şi treburi, şi bani, şi afaceri de pãdure, de unde sã fac banii aici în 
zona asta. Şi o spus la ficior, la unu dintrã ficiori, cã ave doi ficiori, sã sã ducã în 
locu cutare în pãdure, ficioru ştia cã fusese cu el în pãdure îi cunoştea cantonu’. Sã 
sã ducã acolo sã cote ’nt-o scorburã cã are acolo...trizãci de miliarde.(...) Şi zâce cã 
s-o dus, ficioru, şi-o aflat acolo banii, în scorburã (...) da o fost o perioadã alea şase 
sãptãmâni pânã i-o ridicat parastasu’ care ce cã-n tãtã noaptea vinea... Povestea 
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ominii, cã spune cã... l-o vãzut... l-o vãzut a lui, şi şi ceva strãin l-o vãzut, nu 
numa’ membrii familiei, cã vine. (...) Da, lucra la grajd, dãdea la animale, le fãcea 
curãþenie, le dãdea apã, venea în casã fãcea foc, da nu sã deschidea uşa şi focu-n 
sobã sã fãcea. (...) Omu ãla n-o fost rãu, pãduraru, nici în viaþa cât o trãit, şi-apãi n-o 
fãcut rãu nici amu când... deci o fost on om forte-forte de ominie şi la cine merea 
la el în pãdure îi dãdea lemne, de-avea bani, de n-avea. (...) Nu cred în chestii de 
astea.” (G.P.C. 29 ani)

A douã serie de texte se referã tot la un „mort bun”, dar de astã datã este vorba 
despre o femeie, strigoaicã pentru cã revine la fosta ei casã şi face... în special 
pâine:

„Auzem vorovind cã zâce cã o fost o... nevastã. Şi-o murit mamã-sa. Şi... No 
amu pân-o trãit mamã-sa, bãtrâna, o soacrã-sa, amu aşe-i zâc...(...) E. Isprãghe 
bãtrâna tãte bine le fãcea. Pã la poiatã, pã la... no, fãcea mâncare... şi dupã ce-o 
murit, se scula dimineaþa nevasta şi era fãcute tãte treburile. Mulsã vaca, dat la 
porc, ba şi mâncare. Ce sã poatã sã hie asta? Nevasta. Nu i-o plãcut oarecum. E, 
ştii? Nu i-o plãcut. O gânit... cine ştie Doamne feri, îi! Ş-apoi zâcea oarecine cã cine 
ştie numa o fost strigoaie. De-aia vine e noaptea şi le isprãghe. Iarã nu ştiu cine-o 
zis cã dacã-i strigoi omu, dupã ce-l îngroapã sã... Când îl îngroapã sã-l puie cu faþa-n 
jos. Ş-amu cine o pus cu faþa-n jos? Cã o pus cum trebe. Cum sã pun... Cum sã pun 
ominii. E. Ş-apãi zâcea cã trebe s-o dezgroape şi s-o-ntoarcã. Cu faþa-n jos. Ştii, pe 
mort. Da. Pe mamã-sa. Ş-apãi zâce cã darã s-o fi dezgropatã s-o-ntoarcã cu faþa-n 
jos. Şi dupã ce o-ntors cu faþa-n jos, n-o mai avut probleme sã vie sã isprãgheascã. 
(...) Aşe o fo’ povestea aia cã doarã voroveau oaminii. Apoi io nu ştiu. (...) Nu fãcea 
rãu nimnicã, numa... Fãcea acol’ acasã. Ia n-o avut treabã numa’ cu gospodãria ei, 
ştii? N-a avut treabã cu altile...” (M.V., 60 ani)

„Numa de ceice þi-am spus am auzât. Cã vinea sã facã... o murit şi stãtea ’nainte 
cu noru-sa-nt-o casã şi cu bãiatu’ şi dupã ce-o murit vinea când fãcea noru-sa pâine, 
aluatu, vinea şi o frãmânta noptea. Ea o frãmânta, pã când era nora, numa sã o 
baje-n cuptori. No ş-apãi tãt aşa o vinit şi isprãghe, ş-apã am auzât c-o chemat nişte 
þâgani, o dezgropat, o-ntors cu faþa-n jos şi i-o bãgat o frigare pân fund şi apãi n-o 
mai vinit.” (V.O, 76 ani)

„Auzeam cã iarã mai era o bãtrânã care vinea şi, noru-sa... deci bãtrâna murise 
şi rãmânsese noru-sa şi p-atunci sã fãcea pâne în cuptor, şi-amu sã face, la þarã da 
amu mai rar cã mai mulþ’ cumpãrã de la magazin – şi punea, frãmânta pâinea de 
sara, cu drojdie, aşa cum sã frãmântã pâinea şi lãsa sã dospeascã şi dimineaþa când 
sã scula sã o coacã. Şi vinea soacrã-sa care murise şi fãcea foc în cuptor noaptea şi 
cocea pâinea. Pã când se scula noru-sa, dimineaþa (...) în postavã în loc de aluatu 
ãla gãsea pâinea coaptã. Da era coaptã numa pã marjini, în mijloc era aluat. Şi aia 
zâce, cã aie e... care pâine e fãcutã de morþ’ nu sã coace.” (G.P.C., 29 ani)

Aceastã problematicã a „strigoiului” este bine cunoscutã şi îndelung cercetatã 
în literatura etnologicã europeanã, acest personaj apãrând sub denumirea de 
„vampir”. La noi denumirea cea mai uzitatã este de strigoi, moroi, pricolici etc. 
Deşi la origine fiecare denumire desemna un anumit tip de strigoi, acum se observã 
o „contaminare” a acestor denumiri şi personaje. Povestirile despre strigoi, oameni-
lup etc. au o anume generalitate, mult asemãnãtoare cu circulaþia poveştii despre 
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ursitã, în care un bãiat moare pe fântânã pentru cã aşa îi fusese ursit; la fel, întâlnim 
peste tot povestiri despre oameni-lup2 care cer o bucatã de pâine pentru a redeveni 
oameni, sau despre oameni-lup ce-şi atacã soþiile şi pot fi recunoscuþi de acestea 
prin fibrele textile care le-au rãmas printre dinþi. Se vede aşadar cã circulaþia 
acestor naraþiuni este destul de mare. Aproape orice comunitate din România ai 
cerceta despre acest subiect – al strigoilor – ai afla lucruri interesante, mai ales din 
perspectiva „trãirii efective” a evenimentelor relatate pe aceastã temã. Tipologia 
strigoiului este destul de extinsã, în acest demers ne vom referi însã în special la 
douã tipuri: cei care furã laptele şi cei care se întorc din diverse motive. Am optat 
pentru acest lucru pentru cã poveştile care se referã la aceste subiecte au încã un 
contact destul de strâns cu comunitatea din care au izvorât, adicã li s-au întâmplat 
unora dintre informatori sau rudelor foarte apropiate ale acestora, spre deosebire 
de cele despre oameni-lup unde aveam tot timpul impresia cã este vorba despre 
o poveste importatã. Din economie de spaþiu n-am redat şi naraþiunile despre 
oameni-lup3, însã se pot observa unele diferenþe de narare în funcþie de tipul unor 
astfel de poveşti comparativ cu cele despre strigoii care se întorc. Mai precis, în 
comuna cercetatã de noi nu au existat cazuri de oameni-lup însã ni se spune cã bunici 
sau strãbunici s-au întâlnit cu astfel de oameni care în mod real aparþineau satelor 
din Þara Moþilor; în aceste situaþii naraþiunile au o formã aproape fixã, în funcþie de 
tip întâlnim aceleaşi elemente, în timp ce pentru situaþiile al cãror loc de desfãşurare 
este comuna în discuþie, iar subiectul se referã la mortul care revine acasã, elementele 
povestirii se schimbã mai mult sau mai puþin în funcþie de informator. Cum am 
vãzut mai sus, naraþiunile despre moartea pãdurarului, în funcþie de informator, sunt 
centrate fie pe suma averii ascunse, fie pe cea a strigoiului bun care revine la fosta 
casã şi-şi continuã activitãþile obişnuite. În ceea ce priveşte cel de-al doilea set de texte 
şi aici apar diferenþe: moarta fie frãmântã, fie coace pâinea, de la un alt informator 
aflãm chiar cã acea pâine nu s-ar coace... oricum, ar fi de remarcat cã mortul bun 
îşi pãstreazã caracteristicile de gen: şi dupã moarte împãrþirea sarcinilor gospodãreşti 
rãmâne neschimbatã – femeia gãteşte şi bãrbatul coseşte.

 D-na Marianne Mesnil într-o culegere de studii etnologice unde trateazã şi 
aceastã problematicã a strigoiului (în context european)4 vorbeşte despre „strigoiul 
vampir” şi „strigoiul vrãjitor” ambii realizând conjuncþii şi disjuncþii cu cele douã 
lumi: cea de aici şi cea de dincolo. Strigoiul vrãjitor opereazã o disjuncþie între 
trup şi suflet în lumea viilor, iar strigoiul vampir realizeazã o conjuncþie între 
trup şi suflet dar în lumea morþilor. De aici toatã anormalitatea; pentru cã se 
creeazã imixtiuni nepermise între cele douã lumi. Acþiunile celor douã tipuri de 
strigoi tulburã „liniştea” ambelor lumi: a lumii de dincolo, pentru cã „dalbul de 
pribeag” este întors din drumul sãu, şi pe cea a lumii de aici, tulburatã în însãşi 
esenþa normalitãþii ei prin magia furtului de lapte sau a plimbãrii pe „coclauri” 
de cãtre strigi. Odatã limitele trasate fiind cu mare precizie, încãlcarea acestora 
destabilizeazã tot sistemul de reprezentãri psiho-sociale al colectivitãþii rurale. 

2  Vezi Maria Ioniþã, Cartea vâlvelor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982, pp. 175-189.
3  Ibidem.
4  Marianne Mesnil, Assia Popova, Etnologul între şarpe şi balaur, Ed. Paideia, Bucureşti, 

1997, p.132
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Am ales aceastã comunitate – din comuna Râşca, judeþul Cluj – în primul rând 
pentru cã efectuez cercetãri pe diferite alte subiecte de mai mulþi ani, şi mi s-a 
pãrut a fi relevant sã vãd cum este prezentat acest tip de povestiri într-o comunitate 
obişnuitã, dintr-un sat de munte, nici izolatã şi nici deschisã în totalitate. Aceste 
naraþiuni, modul în care sunt prezentate astãzi ne spun mult mai mult: ne prezintã 
de fapt multe din modificãrile petrecute în ultima jumãtate de secol în percepþia 
asupra morþii. Pe de altã parte fiecare colectivitate îşi are povestirile ei cu strigoi 
în care se pot vedea particularitãþile regionale ale motivului, dar şi sensibilitatea 
acelei colectivitãþi.

Subtil, este vorba despre o trecere de la moarte ca un eveniment firesc, un 
pas urmãtor, o continuare în nefiinþã – pânã şi denumirea de „dalbul de pribeag” 
folositã în general aratã continuitatea; mortul continuã „sã meargã” într-un alt 
spaþiu şi timp – la moartea ca rupturã, ca despãrþire de tot şi toþi cei de aici.

Povestea lelei Mãriuca5 – cãci acesta este numele femeii intervievate de mine 
în vara anului 2003 – este de fapt prima dintr-un întreg şir de naraþiuni despre 
strigoi, despre morþi care se întorc, acestea pãstrând mai mult sau mai puþin, 
elementele tipice ale unei astfel de povestiri. Secvenþialitatea este însã şi ea demnã 
de luat în seamã. Punctul de plecare este de fapt înmormântarea surorii ei, o 
moarte „aşteptatã”, vãzutã ca o „eliberare” a defunctei de chinuri – femeia stãtuse 
27 de ani la pat din cauza unei paralizii – apoi urmeazã o povestire despre un 
mort recent – cel care se întoarce acasã şi lucreazã în gospodãrie – ca sã continue 
cu alte povestiri (un adevãrat repertoriu) pe aceeaşi sau în prelungirea aceleiaşi 
teme: mortul care revine în lumea celor vii. Modelul ar fi urmãtorul: Înmormântare 

 mortul bun  morþi care se întorc  oameni purtaþi de strigi  furtul laptelui.
Înmormântarea, desfãşuratã dupã ritualul obişnuit: femeia a murit de moarte 

naturalã, în patul ei, vegheatã de doi membri ai familiei, devine prilejul potrivit de 
a se rememora situaþii anormale care s-au petrecut cu alte ocazii şi altor persoane. 
Înmormântarea „ritual-normalã” a surorii informatoarei declanşeazã o comparaþie 
cu înmormântarea acelui bãrbat, mort de moarte nenaturalã cu o lunã înainte – 
deci recent – iar apoi o rememorare a probabil, tuturor poveştilor pe aceastã temã 
cunoscute de intervievatã. Fãrã a nega însã „realitatea” acestor poveşti ni se pare 
cã acestea sunt introduse cu scopul de a întãri povestea iniþialã, a „mortului bun”, 
pentru a mã face pe mine sã cred cã dacã astfel de lucruri s-au mai întâmplat 
cândva, demult, e mai mult decât posibil sã se fi întâmplat şi acum, recent. 
Atitudinea faþã de aceste „întoarceri” însã mi se pare a fi mai mult de protejare a 
comunitãþii de acþiunile strigoilor decât de integrare corespunzãtoare a mortului în 
lumea de dincolo6. În proximitatea unui astfel de eveniment – moartea unei rude – 
celor apropiaþi le este teamã de posibilitatea unei reveniri a mortului... Morþii care 
se întorc îi „necãjesc” pe cei vii, aceştia neînþelegând motivul întoarcerii. Chiar 
dacã nu toþi afirmã cã ar crede în aşa ceva, ei pun în naraþiune elemente menite 
sã creascã credibilitatea – sociale: „l-o vãzut şi ceva strãin, nu numai membrii 
familiei”, spaþiale: „La Pleş”, „La Trunceşti, lângã centru” (adicã un spaþiu nici 

5  Acestui interviu i s-au mai adãugat alte câteva realizate de C. Bãrbulescu în luna martie 
2004.

6  Otilia Hedeşan, Pentru o mitologie difuzã, Ed. Marineasa, Timişoara, 2000, p.272
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apropiat, nici depãrtat, locaþiile denumite aparþinînd aceleiaşi comune dar nu 
în vecinãtatea informatoarei), temporale: „de-otavã” (vremea cositului). Povestea 
femeii care se întorcea sã facã pâine, dincolo de detaliile întoarcerii, a coptului, 
a exorcizãrii sale, este introdusã de toþi informatorii ca o naraþiune „adjuvant”. 
Rolul ei este de asemenea sã întãreascã mesajul evenimentului „recent”: aşa ceva 
se spune cã s-a mai întâmplat, deci existã probabilitatea crescutã sã se întâmple 
din nou.

Dupã aceastã enumerare avem, în prelungirea subiectului în cauzã şi o altfel 
de situaþie, şi anume: întoarcerea mortului în vis. Persoana intervievatã de noi fiind 
vãduvã de foarte mulþi ani ne povesteşte despre acest tip de visare din propriile ei 
experienþe cu morþii din familie: soþul şi mama dânsei. Şi, la fel, avem douã situaþii 
antitetice: refuzã sã se uite la sau sã-l spele pe soþ, de teamã cã l-ar putea visa aşa 
cum aratã mort (soþul murise de cancer şi dupã spusele ei, boala îi schimbase 
figura) însã o spalã pe mama sa (fusese rugatã de aceasta înainte de a muri, ba chiar 
fãcuse o „repetiþie”) care i s-a pãrut a fi ca un om adormit:

„Cã aşe zâce maica cãtã mine, Doamne iartã-i sufletu’, cã n-oi uita pânã trãiesc, 
cã zâce cã io s-o spãl, io s-o spãl dupã ce-a muri, trebe’ spãlat omu’ tãt, tãt, tãt 
atunce sã nu rãmâie nici cât pui dejetu neudat, aşe cu o cârpã numa’, nu sã-l speli 
cum sã spalã oaminii! Numa îl uz’ pãste tãt corpu, no, şi io am zis:<Ioi, maicã, cã 
dacã-s sângurã mã tem cã m-oi ghisa cu dumneata şi nu mi-a plãce’> cã atunce 
cân’ more omu’ îi altfel… No şi mã dusei înt-o sarã la, acolo şi m-am culcat cum 
m-am dus ş-asarã, sã dãdu şi sã despleti s-o periu. Atunce o mai trãit încã şi doi 
ai dupã aceea, ş-amu ie de mult o fost şî ie tãt bolnavã, no şi dupã ce o periei mã 
fãcu s-o spãl, tãtã bine, cã zâce:<Dragu mãicuþî ia aşe ni numa tu sã mã speli>, 
mi-o pus acolo apã înt-o cârþ ş-o zdreanþã şi s-o dezbrãcat în corpu’ gol şî tã-tã-tãt 
<Ia aşe ni, sã mã speli tu>. Ni’ io n-am mai spãlat morþi de când îs, e, apoi pã ie o 
spãlam.” (G.M., 77 ani) 

Credinþa în visele cu morþi este generalã, ea se pãstreazã chiar şi în mediul 
urban. Este relevantã în acest sens cercetarea efectuatã de dl. Vintilã Mihãilescu 
în comuna Novaci în urmã cu douãzeci de ani pe cele douã comunitãþi locale, 
„pãmânteni” şi „ungureni” şi de unde se pot observa diferenþele nord versus sud 
de atitudine în faþa morþii, dar şi faþã de visul cu morþi7. Astfel în timp ce pentru 
„pãmânteni” visul este vãzut ca mijloc de comunicare cu morþii, acceptat şi nu 
provoacã fricã, pentru „ungureni” comunicarea se realizeazã prin intermediul 
bisericii (sãrindare) iar visele cu morþi nu sunt dorite. Ce am întâlnit vara trecutã 
însã referitor la acest subiect m-a fãcut totuşi sã iau în considerare o anume 
ambiguitate a efectului unui astfel de vis: adicã este şi bine, dar poate fi şi rãu 
sã te visezi cu morþi. Din interviurile culese pe aceastã temã aş putea spune 
chiar cã se vede o diferenþã în funcþie de vârsta celor care povestesc despre 
asta, şi poate mai ales în funcþie de statutul matrimonial: vãduv sau cãsãtorit. 
Am întâlnit la vãduve în special teama de a se visa cu morþi, ca şi cum acest 
lucru le-ar conştientiza mult mai acut faptul cã pentru ele, moartea este pasul 
urmãtor... La cei mai tineri – nu cu mult de altfel, dar cãsãtoriþi încã – visul nu 

7  Vintilã Mihãilescu, Fascinaþia diferenþei. Anii de ucencie ai unui antropolog, Ed. Paideia, 
Bucureşti, 1999, p.102



251

declanşeazã fricã, dimpotrivã, e un fel de comunicare cu cei „duşi”. Sunt situaþii 
în care şi pentru vãduve un astfel de vis este perceput mai mult ca un mijloc de 
comunicare cu cei decedaþi însã nu pot sã trec cu vederea faptul cã majoritatea, 
povestind despre visurile lor cu morþi spuneau involuntar, prima datã: <n-am 
pãþit nimica>, ca şi cum un astfel de vis ar echivala cu o „chemare” în lumea de 
dincolo. Din nou este un fapt inedit pentru mine dacã ar fi sã compar relatãrile 
din aceastã comunã cu cele culese de mine cu mulþi ani în urmã în Dobrogea 
sau în Republica Moldova şi unde informatorii aveau un discurs foarte natural 
despre moarte arãtându-mi chiar ştergarele, lumânãrile şi alte obiecte pregãtite 
de dânşii pentru propria înmormântare astfel încât aceasta sã decurgã potrivit 
ritualului tradiþional.

Dincolo de aceste povestiri, cu morþi care se întorc, deci care continuã 
sã pãstreze legãtura dintre suflet şi trup peste limita morþii, toate persoanele 
intervievate au completat discuþiile cu povestiri despre strigi (adicã echivalentul 
strigoilor în lumea vie), personaje care fie furã laptele vacilor, fie îi poartã pe 
tineri cine ştie pe unde, în special pe vãi. Destinul acestor personaje este cunoscut 
încã de la naştere8 pentru cã se nasc fie cu „cãiþã roşie”, fie cu coadã. Încã de la 
naştere, în momentul în care i se ia cãiþa, se face un fel de „menire”, sã fie strigoi 
pe un anume lucru9: lapte, bani, sau chiar pe lucru... în sine, adicã un om care 
munceşte foarte mult este strigoi. De aici intrãm într-o altã lume cu strigi care 
furã lapte, mijloace apotropaice, tehnici de anihilare a acestora, modalitãþi de 
încarnare a strigilor, şi inevitabil, moartea lor. „Zâce cã sã nasc cu o pkiele aşa pã 
cap, o pkiele, şi aia nu o pot lua dupã cap pânã nu-l numeşte pe ce vrea sã umble 
(...) Când numeşte pe aia sã hie fãcutã, or strâgoi, sã ducã laptile. Când nimereşte 
cã pe ce-i fãcut, i-o poate lua; pânã atunci nu i-o poate lua, ciupica aia” (M.V., 
60 ani). Este interesant cã deşi poveştile abundã în detalii pânã la „descoperirea” 
acestora, totul se terminã brusc odatã cu moartea lor, survenitã cel mai adesea 
exact în locurile de unde trebuia sã fure laptele şi fiind de multe ori o moarte 
groaznicã. Iatã câteva texte referitoare la astfel de situaþii, povestite de membrii 
a douã generaþii:

„Povestea on om cã zicea cã no amu ş-ãla se teme cã-i duce strâjile laptile şi 
s-o dat ş-o mãrs în poiatã ş-o pândit noptea. O pândit no, sã vadã cã vin strâjile şi 
cine-i ala sã-l... sã-l vadã. Zâce cã ce-o fãcut. Numa vede o rotuþã de car, ca cum îi 
o roatã de cãruþã. Şi ştii cum îi rota cu spiþele şi colo-i o hudã. Şi ’ice cã s-o dat şi 
o bãgat on lanþ pã huda aia, ş-o legat rota. O legat ş-o lãsat acolo-n poiatã. Aia o fo’ 
noptea, ş-apãi aia se desface pã când se face zâuã. Se face napoi cum o fost. Şi ’ice 
cã când o mãrs era o muiere şi iera lanþu bãgat pã gurã şi pã cur. Serios. Cum s-o 
bãgat lanþu. N-o mai fo roatã. (...) Apãi aia n-o mai trãit.” (M.V., 60 ani)

„No, muljam vaca, sã nu picure nici un picur jos şi-l puneam înt-on vas sã 
hiarbã şi puneam cui, sulã, ac, tãti celea ce împunje, foarficã, acolo sã hiarbã în 
lapte. Apãi alea împung, dacã pui ale sã hiarbã. Ş-atuncea vine, dacã nu pica nici 
un picur jos, atuncea vinea cine-i strâg şi-ntreba <Ce-ai acolo?> Simþea nevoia 
sã vinã, îl durea... Îl împunje. Sã cearã ceva din casã. Îl împunje de trebuia sã vie! 

8  Mihai Coman, Mitologie popularã româneascã, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 144
9  Elena Niculiþã-Voronca, op.cit., p. 861
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Deci cuie, o sulã de aia... şi cuþât, tã-tã-tãt. (...) Hã!Hã! Am fãcut! O vinit on om, 
Dumnezãu sã-l ierte. Şi-atâta s-o probolit, n-o zis nimicã pânã o luat din scrumierã 
un nu ştiu, cum am aprins, cum o aprins þâgarã Ion. O cerut bani împrumut, cã nu 
ştiu ce vrea sã ia. Şi i-o dat bani, soþu. O avut [lapte], da noi de ala ne-am þânut cã 
ala o vinit, duminicã dimineaþa.” (V.O., 76 ani)

„(despre o strigoaie) Dumnezo o şti, poate-i þâpatã pã lucru, o nu ştiu. Cum se 
cunoaşte cã-i strigoaie? Pãi...lucrã! Mult. Cât vrea ea. Şi nu oboseşte? Ştiu cã nu, 
cã dacã... ar sta! Dor e bãtrânã. Coseşte, adunã, coatã di vacã, tãti-celea. Da tulai 
sã nu mã ziceþi, c-apãi nu mai... (...) Da’ tãt s-o auzât vorba. O vinit aci, şi pã la tãþ 
vecinii s-o sfãdit, c-are surori în Mãnãstireni, ş-apãi ãla, tolceriu, o fi spus oarice 
şi o auzât surorile şi o spus ei. Apãi auzi ce-o fãcut (râde): o arãdicat hainele-n cap, 
la lãptãrie, şi cãtã oamini: <Hai videþi-mã cã nu-s strâgã! Hai videþî-mi coada!> E. 
Tulai Doamne, sã nu spui, fereascã Dumnezãu!” „Se ştie de la naştere cã-i strigoi? 
Pãi da, c-auzi c-are şapcã roşie. În cap. (...) alta-i þâpã sã lucre cât vre, alþâ-i þâpã sã 
hie strigoi sã ducã lapte... ş-apo altã io nu mai ştiu.” (V.O., 76 ani).

“El era renumit cã-i strigoi dinainte de a muri, cã duce laptile de la vaci. Era 
bãrbat. Şi ştiu caz şi de femeie şi care o prins tomna şi o bãtut. Da îi poci da numile 
cã nu mi-a lua boii de la bicicletã cã-i mort, şi io nici nu mã tem c-a vini la mine 
sã mã ducã la noapte. Îi zâcea Naiu. Era on om mic, sclãbuþ aşe... da foarte isteþ, 
deci era cam... cam supradotat faþã de celalnþi oamini di prin jur. O fost cam de-o 
vârstã cu tata, di prin triizãci nãscut, mai bãtrân cu on an sau cam aşa ceva. Ştiu cã 
avea vaci şi ducea lapte mult la lãptãrie, şi oaminii când îl videa cã duce lapte mult 
la lãptãrie, zâcea cã-i strigoi. Da era şi interesat, dacã cumpãra omu o vacã, vinea 
cu... sã sã uite, sã vadã:<Stãi mã, sã videm, mã vecine mã, ce vacã þi-ai luat?> O 
cota-n gurã, tãt, da roatã pã dupã ea, ştii? Şi oaminii sã cam... gândeau la el: <Mãi, 
di ce aiesta-i tomna aşa de interesat?> Deci iera interesat pântru, pântru iosag 
când vinea sã vadã, sã ştie, sã... No, întreba: <Þ-o fãtat vaca? Ce þ-o fãtat: ghiþãl, 
ghiþa?> Treburi de astea. Ş-o apucat a lua aşa-n considerare cã e strigoi. (...) Şi 
având semnu ãla de coadã şi fiind un pic mai dejgheþat aşa, mai isteþ în societate, 
zâceau cã-i strigoi.” (G.P.C., 29 ani)

Aflãm aşadar, cã aceste strigi aşa se nasc, cã au capacitatea de a se desprinde 
de trupul lor şi a lua diverse forme: vulpe, pisicã, roatã de cãruþã sau de plug. Mai 
aflãm cã lucreazã foarte mult, şi... foarte interesant din punctul nostru de vedere, 
sunt oameni care se intereseazã foarte mult de „iosag”10, sunt oameni în general 
„dezgheþaþi”, şi se disting de ceilalþi în comunitate. Dacã ar fi sã ne luãm dupã 
spusele acestui informator tânãr, care deşi ne povesteşte cu lux de amãnunte o 
poveste despre un om-lup, şi altele despre strigi şi strigoi, ne mãrturiseşte cã el 
nu crede în aşa ceva, de fapt toþi cei care depãşesc media, adicã nu se încadreazã 
canoanelor comunitare, sau altfel spus, nu fac, nu gândesc ca toþi ceilalþi, sunt 
evident, strigoi. Pentru cei care mai au şi coadã, sau se ştie cã s-au nãscut cu cãiþã 
roşie, situaþia este cu mult mai clarã. Şi totuşi, confruntarea dintre cele douã 
mentalitãþi, una veche, a tradiþiei, pãstratã şi redatã de generaþia vârstnicã şi cea 
nouã, modernã aduce în prim-plan situaþii hilare, cum ar fi cazul femeii care, 

10  Termen general pentru a defini averea în general, sau în unele situaþii averea exprimatã 
doar în animale.
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acuzatã de a fi strigoaie, îşi ridicã poalele ca sã vadã lumea cã nu are coadã, sau 
cel în care un bãrbat spune cã le prindea pe femeile mai tinere ca sã vadã dacã au 
coadã... sau chiar nevinovatele jocuri de copii la scaldã unde se poate vedea dacã 
vreun copil are coadã... Toate aceste lucruri aratã atât persistenþa credinþei, dar şi 
subminarea ei fireascã odatã cu orientarea economicã a comunitãþii care nu mai 
este centratã pe creşterea vitelor şi pe cultura cartofului.

Revenind însã la subiectul povestirilor noastre observãm cã existã o mare legãturã 
a strigilor cu munca (prea multã) şi cu apa. Şi astfel ajungem la un alt subiect, cel al 
oamenilor purtaþi de strigi. Am avut şansa ca interviurile sã fie în unele cazuri cele 
ale unor oameni care cred cã au fost purtaþi de strigi. Adicã li s-a întâmplat sã se 
trezeascã în cu totul altã parte decât ar fi trebuit sã fie pe drumul de întoarcere spre 
casã, culmea, de cele mai multe ori...de la crâşmã, unde de altfel, dupã spusele tuturor 
n-au bãut într-atât încât sã nu mai ştie de ei. Unul dintre informatorii noştri, urmaş 
al unui bunic care a fost purtat câteva zile de strigi ne spune chiar cã strigile nu se 
ating de oamenii bãuþi. Ce ni se pare nouã, ca outsideri, interesant este cã întotdeauna 
sunt „purtaþi” numai bãrbaþii, nu ni s-a relatat nici un caz în care „purtatã” sã fie 
vreo femeie, şi totuşi se întâmplã când au bãut totuşi ceva... Scenariul acestui gen de 
naraþiuni cuprinde mai multe secvenþe: are loc o întâlnire cu un animal (pisicã, câine) 
sau cu o umbrã care se mişcã atunci când se mişcã şi persoana, se aude muzicã „ca 
de nuntã”, locul predilect este valea, deci lângã apã (toþi cei „purtaþi” trebuia sã treacã 
o vale înainte de a ajunge acasã) iar timpul – noaptea, dupã miezul nopþii, în zilele 
de marþi sau vineri mai ales în vremea posturilor, când se fac şi farmecele. Existã 
câteva mijloace apotropaice: sã ai usturoi la tine, sã taci, sã-þi faci cruce, şi evident 
sã fii beat, pentru situaþiile de întâlnire, iar pentru cele care furã laptele trebuie sã 
se fiarbã în lapte, tot ce se poate gãsi ascuþit în casã: foarfecã, sulã, ace, cuie etc. 
Revenind la legãtura strigoilor cu apa, aceasta e mai mult decât evidentã şi are o 
vechime redutabilã. Astfel, strigoaicele nu se îneacã, ci plutesc pe apã, ele pot închide 
sau deschide ploile – serviciu adus în general celui care plãteşte pentru asta11 – şi în 
aceastã situaþie nu numai cã nu ne mai mirã, dar ni se pare chiar „firesc” ca într-o 
zonã cu atâtea izvoare, pârâuri şi pârâiaşe, „spaþiul” predilect de „locuire” al acestor 
duhuri sã fie vãile. În plus acest lucru ar justifica şi de ce aveau loc mai multe astfel 
de întâlniri în trecut: sãtenii locuiau înainte – pe vremea tinereþii lor – pe vãi, fiind în 
marea lor majoritate morari, iar acum aproape toþi au casele pe culme. Practic, vãile 
ajung sã fie circulate mult mai puþin. Iatã o premisã raþionalã în sprijinul descreşterii 
numerice a unor astfel de întâlniri. A doua premisã raþionalã ar fi cã nu le lãsa – ne 
întrebãm noi, cine? –, le era interzis pe vremea lui Ceauşescu: „Marþa noapte şi vineri, 
vineri noapte. Ele aşa umblã. (...) Apãi nu ştiu cã de-aia mai zâce cã ãsta cu nu ştiu 
cu regimu’ lu’ Ceauşescu le-o cam interzis cã le ştieu şi le-o interzis sã umble sã... 
nu mai fãceu prostii cum fãceu‚ nainte. Înainte fãceau mai mare... Apãi de-aia nu s-o 
prea arãtat aşe... No.” (D.I.,69 ani). E totuşi greu de crezut cã „mâna cuprinzãtoare” a 
regimului comunist putea sã facã acest lucru. Pentru etnologii care au efectuat teren 
şi înainte, şi dupã 1989, e mult mai uşor de înþeles ce vrea sã ne transmitã acest 
informator. Perioada amintitã este una în care întregul univers þãrãnesc e bulversat de 
imixtiunea atotputernicã a statului.

11  Elena Niculiþã-Voronca, op.cit., p.860 şi urm.
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Avem şi naraþiunea unei întâlniri „ratate”, nu ştim exact de ce, poate pentru cã 
persoana (informatorul) era cu soþia, deci nu era singur – pentru cã aceste întâlniri 
au loc atunci când actanþii sunt singuri, de obicei dupã ce se despãrþiserã de vreun 
tovarãş de drum – sau pentru cã dupã cum spune el însuşi, era bãut, sau poate 
pentru cã „acuzatul” de a fi strigã era totuşi un simplu câine: 

„Asta şi io am auzit. Eram copil şi... parcã era nuntã. Ce drac! Da’ pã pâraie 
din-astea aşa... Ce... S-auzea, da nu era nimnicã. Acu’ cântã, descântã muzicã, acolo 
ca... Exact cum îi la o nuntã. Apoi spuneau, povesteau bãtrânii cã astea-s strâjile... 
În special marþi sara şi vineri sara, noapte. Ele ieşa... Eu umblam de multe ori aşe 
şi pã pâraie de-alea pã unde zicea cã le place şi umblã ele, pe Pãstrãv. Şi era marþi 
sara, vinem aşe, bãut, io, format bine, şi o vãzut, soþia o vãzut ceva. Era ceva, parcã 
ceva câine şi zâce cã alea or hi strâji. Du-te mã! Şi nu mã temem şi strâgam acolo... 
Da beut, <Haidaþi la mine dacã sunteþi strâji, dacã cutare şi cutare>. Ş-apã’ nu se 
duc numa la oameni de-ştialanþi care nu beu. Apãi io strâgam, soþia fãcea cruci 
acolo cât putea, cã-s strâjile, strâjile.” (D.I., 69 ani)

Interesant este cã nici unul dintre bãrbaþii care au fost luaþi „pe sus” de strigi 
nu credeau în aşa ceva înainte de a li se întâmpla lor. În aceastã situaþie – povestirea 
de mai sus – povestitorul nu credea cã existã strigi, menþioneazã cã era bãut, lãsând 
astfel o marjã de eroare pentru situaþia în care acestea ar exista. Soþia i-a atras 
atenþia asupra unui câine. De aici încep sã lucreze contextul şi subtextul. Ştiau de 
dinainte care sunt animalele în care se încarneazã supranaturalul. Femeia a vãzut 
un câine, dar... fiind noapte, pe vale, deci în locul în care se credea cã apar strigile 
cu predilecþie, şi în timpul – marþi seara – în care se crede cã e periculos, evident 
cã acel câine, care putea sã fie un simplu câine, avea toate şansele sã fie luat drept 
strigã. Practic nu s-a întâmplat nimic, însã informatorul a þinut sã ne povesteascã 
„pãþania” de unde am putea deduce de fapt cã s-ar putea ca în cele mai multe cazuri 
contextul şi subtextul sã fie cele care perpetueazã astfel de povestiri şi nu realitatea 
însãşi. Existã multe explicaþii raþionale la astfel de întâmplãri (beþia sau chiar vreo 
boalã), totuşi, povestirile trimit cel mai adesea spre supranatural. Cred cã o posibilã 
legãturã în acest sens ar fi cu percepþia asupra bolii – din pãcate nu am studiat însã 
acest subiect în mod expres în respectiva comunitate, deci mã bazez mai mult pe 
prezumþii reieşite din alte interviuri – de multe ori în cazul unor boli, de obicei cele 
care aparent nu au o cauzã sau vreo explicaþie, unii dintre intervievaþi considerã cã 
de vinã este... supranaturalul (farmece). Deci prima autoritate la care se apeleazã 
nu este raþiunea. Un argument în favoarea celor enunþate mai sus ar fi faptul cã 
unuia dintre intervievaþii care povesteşte cã ar fi avut o astfel de „întâlnire” în care 
era aruncat la pãmânt de „ceva” într-o noapte, i s-a întâmplat şi pe timpul zilei sã 
aibã pierderi de cunoştiinþã. Cum nu existã, în toate cazurile motive raþionale ale 
situaþiei în care s-au gãsit, vina este datã pe strigi: „strigile, ce altceva...?” (M.P., 64 
ani)

Dacã privim ritualul de înmormântare tradiþional ca pe un discurs, acesta avea 
coerenþã... astãzi din acelaşi punct de vedere coerenþa se pierde: episoade sunt 
uitate, apar „rupturi” în ritual.

Chiar dacã morþii care se întorc şi despre care vorbeşte lelea Mãriuca sunt 
buni, adicã fac numai lucruri bune, nu se poate vorbi despre acceptarea unei astfel 
de situaþii, pentru cã în gândirea acestei femei, adicã a colectivitãþii şi asimilatã 



255

şi de naratoare, sintagma morþii cu morþii şi vii cu vii este profund resimþitã. Ea 
presupune de fapt realitatea acestei „treceri” a mortului. Întoarcerea este nepermisã 
chiar dacã „intenþiile” sunt bune. Comunicarea între cele douã lumi trebuie geratã 
de cãtre cei vii şi numai în perioade stabilite şi nu de cãtre cei morþi. „Iniþiativa” 
mortului care revine este resimþitã profund negativ pentru cã tulburã firescul viului 
şi genereazã o defensivitate a viilor: ei încearcã sã scape de neavenit (pentru strigoi 
se fac slujbe la bisericã ca sã nu se mai întoarcã, sau se realizeazã deshumãri) spre 
deosebire de situaþiile în care cei vii „iniþiazã” contactele cu cei „duşi” dintre ei. 
Pe de altã parte aceşti morþi se întorc într-o perioadã ce dureazã: cele 40 de zile 
dupã înmormântare şi nu momentanã cum este în cazurile „normale” de chemare 
a morþilor (sâmbãta morþilor, joia mare etc.).

Toate aceste povestiri mi-au atras atenþia asupra unui lucru şi anume 
mobilitatea acestei lumi rurale. Avem poveşti vechi re-spuse astãzi, transpunând 
credinþe din vechiul mod de trai în plinã modernitate, poveşti actuale pãstrând 
„cadre” vechi de gândire, supunându-se aceloraşi mentalitãþi care se schimbã mai 
greu, dar... se SCHIMBÃ. La fel poate cum s-a schimbat sistemul de înmormântare: 
în trecut morþii erau îngropaþi undeva în grãdinã aproape de casã într-un loc numit 
”la morminþi”, astãzi ei sunt îngropaþi la cimitir, fiecare sat al comunei având 
câte unul12. Lucrul acesta le-a fost impus de cãtre autoritãþile regimului comunist 
dar a ajuns sã fie acceptat şi în zilele noastre, foarte puþini îşi mai doresc sã fie 
înmormântaþi pe propriul lor teren (proprietarul terenului de cimitir din centrul 
comunei l-a cedat în acest scop cu condiþia ca... el şi soþia sã fie îngropaþi tot la 
ei în grãdinã). Schimbarea şi-a spus totuşi cuvântul. Locuri ştiute doar de sãteni 
ascunzând în verdeaþã morminte ale moşilor familiei respective demult reintegraþi 
în naturã cu câte o cruce modestã de lemn versus cruci de piatrã şi marmurã în 
cimitire arãtând cã acolo zac rãmãşiþele pãmânteşti ale altor moşi, aşa cum alþi 
morþi îşi continuã drumul în lumea cealaltã în opoziþie paradigmaticã cu cei care 
„se întorc” la locurile care le-au aparþinut. 

Moartea nu mai este acel „prag” de trecere spre dincolo, ea este ruptura prin 
care omul chiar dacã nu pe deplin modern resimte despãrþirea de cei apropiaþi.

Graniþele devin fluide, strigoi nu mai sunt doar cei ce pe timpul vieþii erau 
consideraþi rãi, dar şi aici ajungem sã ne întrebãm ce considerãm a fi rãu? Raþiunea 
vine sã tulbure un sistem altãdatã bine închegat: vacile nu dau lapte de fapt, pentru 
cã nu sunt bine îngrijite, mortul se întoarce în timpul celor 40 de zile – când se 
crede de altfel cã sufletul decedatului rãmâne în preajma casei – pentru cã trebuia 
sã arate cumva locul unde erau ascunşi banii, deci ca sã rezolve ce rãmãsese 
neterminat.

Local sunt folosiþi doi termeni: strigoi şi strigã. Primul cu referire la morþii 
care se întorc, cel de-al doilea referindu-se la cei/cele care furã laptele sau care îi 
„poartã pe sus” pe bãrbaþi. Dincolo de diferenþa de denominaþie, caracteristicile 
fizice, sociale etc. se suprapun. Astfel strigoiul/striga: are legãturã cu diavolul şi 
apa; ca semne fizice – are cãiþã şi/sau coadã; semne sociale – lucreazã foarte mult, 
„ştie” multe, se „intereseazã” de multe, „altfel” decât ceilalþi. Unii se întorc ca sã 

12  Constantin Bãrbulescu, Morþii şi viii. Mormintele şi cimitirul din Oniceşti, în “Anuarul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, serie nouã, 1997, pp. 267-279;
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lucreze în fosta gospodãrie, „sã necãjeascã”; alþii/viii se transformã în pisicã, vulpe, 
roatã de plug/car ca sã: fure laptele, sã ia „pe sus” pe cei ce circulã noaptea. Pentru 
a scãpa de ei trebuie: pe cei morþi – sã-i întorci cu faþa în jos în sicriu, „sã-i înþepi 
în c...”; pe cei ce furã laptele – sã fierbi lapte cu obiecte ascuþite, sã-i împungi cu 
obiecte ascuþite, sã pui usturoi în grajd; pe cei care „te iau pe sus” – sã taci, sã-þi 
faci cruce. Sã nu te opui, „sã fii bãut”.

Poveşti despre strigoi spuse în acelaşi context cu cele despre oameni-lup, despre 
strigi sau chiar despre...”spiriduşi” cum îi numeşte la un moment dat informatorul 
cel mai tânãr13. Totul este amestecat pãstrând însã urmele unei „ordini” tradiþionale. 
Dincolo de limitã, moartea este mijlocul prin care comunicãm cu supranaturalul 
şi fiecare moarte a cuiva ne aminteşte cã el existã chiar dacã nu se manifestã cu 
fiecare ocazie. Moartea nu este un simplu discurs despre moarte, este un discurs 
despre sat, despre relaþiile dintre oameni, despre întâlnirile cu supranaturalul, 
despre primejdiile ce atenteazã la prosperitatea gospodãriei (mana laptelui), sau la 
integritatea bãrbaþilor (purtatul de cãtre strigi).

13  Despre spiriduşi aflãm şi din cartea Mariei Ioniþã, op.cit., cã sunt rezultatul legãturii 
amoroase dintre vâlve şi pãmânteni, p.92; informaþia este culeasã din zona imediat 
învecinatã comunei Râşca.


