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TRADI}II ALE POPORULUI ROMÂN 

{I ALE ALTOR POPOARE REFERITOARE LA DOLIU

Pr. dr. Adrian ZAHARIA
Centrul Eparhial Ia[i, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei

Abstract

The present study aims to bring some explanations about the mourning by

making a foray into the ancient traditions of the Romanians about the sensitive

moment of death, but also presents different customs of other peoples, trying to

rediscover some lost significance that the mourning had for all people in general.

This work also illustrates the Christian point of view of those who understand the

pain of death through the faith in the risen Christ.
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Introducere

Atitudinea societ\]ii actuale fa]\ de doliu este divers\ [i, `n unele

situa]ii, contradictorie. ~n acest studiu vom `ncerca s\ facem o in-

cursiune `n tradi]iile vechi ale poporului român referitoare la doliu,

prezentând [i diverse tradi]ii ale altor popoare, pentru a redescoperi

semnifica]iile, unele pierdute ast\zi, pe care doliul le are. De ase-

menea, vom ar\ta [i viziunea cre[tin\ a celor care privesc durerea

mor]ii prin prisma credin]ei `n Iisus Cel ~nviat.

~n mod universal, prin doliu1 se `n]elege durerea profund\ pri-

cinuit\ de moartea cuiva, de obicei rud\ sau prieten, sau de o mare

nenorocire colectiv\; atitudine plin\ de triste]e a celui c\ruia i-a murit

cineva [i felul acestuia de a se manifesta prin semne exterioare sau ati-

tudini specifice. Dintre toate semnele, cel vestimentar este cel mai

1 Doleō, -ēre, -uī, -itum, „a durea” (fizic), „a sim]i durere”, „a avea durere”. Cf.

Gheorghe Gu]u, Dic]ionar latin-român, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2003, p. 401;

L\cr\mioara Chihaia (et alli), Dic]ionar Enciclopedic Ilustrat, Editura Cartier, Bu-

cure[ti, 1999, p. 300. 



81Biserica — spa]iu al credin]ei [i tradi]iei ortodoxe rom=ne[ti 

evident: rudele celui decedat sunt `mbr\cate `n haine cernite, iar to]i

cei care vin la priveghi poart\ semne exterioare (benti]e `ndoliate

la reverul hainei sau e[arfe de culoare neagr\ pe bra]). 

De multe ori `n zilele noastre, improviza]ia pare a fi regul\ `n

ceea ce prive[te raportarea noastr\ la doliu. Trebuie f\cut\, dintru `n-

ceput, distinc]ia `ntre ritual, cutum\ [i obicei, `ntre gesturile exterioare

[i ceea ce simte persoana `n adâncul fiin]ei sale. Exist\ un doliu indus

de societate, dar [i un doliu care izvor\[te din adâncul fiin]ei noas-

tre, un doliu intim, personal. E posibil ca ele s\ nu aib\ nici o leg\-

tur\. Din acest motiv, nu pot fi propuse nici `n acest studiu metode

de valabilitate general\ [i nici remedii sigure2. Cu toate acestea, o cu-

noa[tere a doliului, fie ea [i par]ial\, are un efect benefic atât pentru

noi, cât [i pentru cei pe care `i iubim, atunci când suntem nevoi]i s\

trecem prin astfel de situa]ii limit\.

Conform tradi]iilor vechi ale poporului român, doliul presupune

[i anumite restric]ii: rela]iile sexuale sunt strict interzise, femeile nu

au voie s\ se pieptene (pentru a nu lua moartea), nu au voie s\ spele

rufe (pentru c\ murd\ria se duce pe sufletul mortului), nu pot cânta

[i participa la jocuri sau petreceri, b\rba]ii nu se pot b\rbieri sau

tunde3, nu au voie s\ intre `n localurile unde se consum\ b\uturi al-

coolice, s\ poarte ceva pe cap, s\ cânte sau s\ danseze, s\ mearg\

la petreceri4.

Durata doliului este diferit\ pentru c\ se raporteaz\ la tipul de

rela]ie cu cel mort: un an pentru p\rin]i [i so]i, [ase s\pt\mâni pentru

copii [i trei zile pentru rude `ndep\rtate5. Sunt [i persoane care, dup\

desp\r]irea de un copil sau un so], r\mân `ndoliate pentru toat\ via]a.

2 Mircea Mih\ie[, Mic tratat despre doliu, `n „România literar\”, nr. 33, 2009,

`n www.romlit.ro/mic_tratat_despre_doliu (20.02.2013).
3 „~n Egipt, Grecia [i Roma, atât b\rba]ii, cât [i femeile, `[i tundeau p\rul ca

semn de doliu, circumstan]e `n care b\rba]ii purtau peruci [i femeile bonete.” Cf.

Bertram S. Puckle, Obiceiuri [i ritualuri funerare. Originea [i dezvoltarea lor, tra-

ducere de Ioana Av\danei, Editura Dochia, Ia[i, 2006, p. 75.
4 Cf. Nicolae Panea, Gramatica funerarului, Editura Scrisul Românesc, Craiova,

2003, p. 33.
5 Ibidem.
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Perioada de doliu este privit\ [i prin prisma integr\rii celui decedat

`n lumea de dincolo6. 

Dimitrie Cantemir remarca faptul c\ la moldovenii din vremea lui
doliul se manifesta prin umblarea cu capul descoperit timp de [ase
luni (`n cazul copiilor pentru propriul tat\), chiar dac\ evenimen-
tul se `ntâmpla iarna. Pe lâng\ aceasta, ei `[i l\sau s\ creasc\ p\rul
[i barba7.

Aceste restric]ii sau manifest\ri ale persoanelor care se despart de
cineva apropiat din via]a lor sunt normale, chiar dac\, uneori, ele sunt
reglementate de tradi]ii mai rigide [i au rolul de a-l proteja pe cel

afectat de moartea unei persoane iubite de disperare sau de depresie.

Pentru cre[tini, a afi[a o atitudine decent\ [i echilibrat\ `n astfel
de momente este un lucru firesc. Doliul exterior trebuie s\ fie o pro-
iec]ie a st\rii interioare [i o completare a acesteia, deoarece omul
creat de Dumnezeu este trup [i suflet [i ac]iunile sale trebuie s\ an-
gajeze `ntreaga sa fiin]\. Cu toate acestea, lipsa doliului exterior nu
este un „barometru” care s\ m\soare intensitatea durerii celui afectat
de moartea cuiva [i nici un gest ofensator.

Ceea ce trebuie reliefat este nevoia de rug\ciune pentru sufletul
chemat de Dumnezeu `n via]a ve[nic\, a[a cum eviden]iaz\ [i rân-
duiala `nmormânt\rii din Biserica Ortodox\: „S\ v\ ruga]i ne`ncetat
lui Hristos-Dumnezeu pentru mine, ca s\ nu fiu rânduit, dup\ p\-
catele mele, la locul de pedeaps\, ci s\ m\ a[eze unde este lumina
vie]ii” (Slava… de la Slujba ~nmormânt\rii).

1. Culoarea doliului

De[i negrul este culoarea funerar\ prin excelen]\ [i albul a fost
folosit de cre[tinii din Biserica Primar\ ca semn de doliu, practica
având o vechime considerabil\8. De asemenea, culoarea alb\ a fost

6 Arnold Van Gennep, Riturile de trecere. Studiu sistematic al riturilor de poart\ [i

de prag, de ospitalitate, de adop]ie, de sarcin\ [i de na[tere, de copil\rie, de puber-

tate, de ini]iere, de ordina]ie, de `ncoronare, de logodn\ [i de c\s\torie, de funeralii,

de anotimpuri etc., traducere de Lucia Berdan [i Nora Vasilescu, studiu introductiv de

Nicolae Constantinescu, postfa]\ de Lucia Berdan, Editura Polirom, Ia[i, 1996, p. 132.
7 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Litera, Chi[in\u, 1998, p. 203.
8 „Whereas the Romans chose night for interment because of the belief that a

funeral was of evil omen, the Christians chose the daytime, and, wearing white
garments, sang psalms of hope and alleluias of victory.” J.G. Davies, The New West-
minster Dictionary of Liturgy and Worship, The Westminster Press, Philadelphia,
1986, p. 117.
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`ntrebuin]at\ `n semn de doliu [i `n spa]iul etno-cultural românesc9.

Probabil nu este `ntâmpl\tor faptul c\ cel care pleac\ `n c\l\toria fu-

nerar\ este descris de poporul nostru printr-o frumoas\ metafor\:

„dalbul de pribeag”. El trebuie s\ se ini]ieze `n tainele t\râmului ce-

luilalt, iar culoarea alb\ este culoarea riturilor de trecere de la o stare

existen]ial\ la alta10. {i `n zorii cre[tinismului, botezul, care este un

ritual ini]iatic, de intrare `n Biserica lui Hristos, de na[tere la o nou\

via]\, se numea „iluminare”, iar cel ce se boteza era `mbr\cat `ntr-o

hain\ alb\11. A[a [i cel care intr\ `n lumea ve[niciei se na[te la o nou\

via]\ [i trebuie s\ poarte `mbr\c\minte de culoare alb\.

De[i culoarea alb\ este apropiat\ de lumin\, de via]\, ea are [i

valen]e negative atunci când este asociat\ cu apari]iile vampirilor, ale

strigoilor din lumea cealalt\. ~ns\, `n acest caz, ea nu mai p\streaz\

str\lucirea specific\ vie]ii, ci devine livid\ [i lipsit\ de vitalitate. Privit

sub aspectul s\u nefast, „albul livid este opus ro[ului; este culoarea

vampirului, care caut\ tocmai sângele – condi]ie a vie]ii diurne –

care s-a retras din el. Este culoarea giulgiului, a tuturor spectrelor,

a tuturor n\lucilor [...]. Este culoarea strigoilor, [i aceasta explic\ de

9 Ion H. Ciubotaru, Marea trecere, Editura „Grai [i Suflet – Cultura na]ional\”,

Bucure[ti, 1999, p. 73.
10 Albul este „o culoare de trecere, `n sensul `n care se vorbe[te de rituri de tre-

cere: el reprezint\ chiar culoarea privilegiat\ a acestor rituri, prin care se `nf\ptuiesc

muta]iile fiin]ei, potrivit schemei clasice a oric\rei ini]ieri: moartea [i rena[terea”.

Cf. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri,

gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. 1, Editura Artemis, Bucure[ti, 1994, p. 75.

„Dalb este un cuvânt cu valoare de simbol `n arsenalul poeziei populare: mireasa

este «fata dalb\»; `n colinde, zorile sunt «dalbe zori». Sensul de puritate este defi-

nitoriu pentru acest cuvânt derivat din alb. Al\turat cuvântului «pribeag», `i atribuie

puritatea implicit\ marelui act ritual al trecerii din lumea celor vii `n lumea celor

mor]i.” Cf. Mihai Pop, Folclor românesc, II, texte [i interpret\ri, edi]ie `ngrijit\ de

Nicolae Constantinescu [i Alexandru Dobre, Editura „Grai [i Suflet – Cultura Na-

]ional\”, Bucure[ti, 1998, p. 204.
11 „Apoi `l `mbrac\ pe cel des\vâr[it (botezat) `n haine luminoase. C\ci prin ne-

p\timirea b\rb\teasc\ [i de chip dumnezeiesc fa]\ de cele contrare [i prin `ntin-

derea puternic\ spre Unul, cel f\r\ de podoabe se `mpodobe[te, cel f\r\ chip ia chip,

`nsu[indu-[i `n chip `n]eleg\tor str\lucirea unei vie]i cu totul luminoase.” Sfântul

Dionisie Areopagitul, Opere complete [i scoliile Sfântului Maxim M\rturisitorul,

traducere, introducere [i note de Pr. Dumitru St\niloae, edi]ie `ngrijit\ de Constan]a

Costea, Editura Paideia, Bucure[ti, 1996, p. 77; Cf. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,

op. cit., vol. 1, pp. 77-78.
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ce primul om alb care a ap\rut negrilor bantu din sudul Camerunului

a fost numit Nongo-Kon (fantoma-albinos), care a `nsp\imântat [i

a pus pe fug\ toate popula]iile pe care le-a `ntâlnit. Dup\ ce s-au

convins c\ inten]iile `i erau pa[nice, b\[tina[ii s-au `ntors s\-i cear\

ve[ti despre rudele decedate, pe care se presupunea c\ le cunoa[te,

de vreme ce se `ntorcea din ]ara mor]ilor”12.

Mircea Eliade noteaz\ c\ „`n riturile de ini]iere, albul este cu-

loarea primei faze, aceea a luptei `mpotriva mor]ii [...]. Am spune,

mai degrab\, c\ este aceea a plec\rii c\tre moarte. Tot `n acest sens,

Apusul este alb pentru azteci, a c\ror gândire religioas\, cum se [tie,

considera via]a omului [i coeren]a lumii ca fiind pe de-a-ntregul

condi]ionate de drumul soarelui. Apusul, prin care astrul zilei dis-

pare, era numit casa negurii; el reprezenta moartea, adic\ intrarea

`n invizibil. Astfel, r\zboinicii jertfi]i zilnic pentru a se asigura rege-

nerarea Soarelui erau condu[i spre sacrificiu fiind `mpodobi]i cu

puf alb [...] [i `nc\l]a]i cu sandale albe [...] care, izolându-i de sol,

erau suficiente pentru a demonstra c\ ei nu mai apar]ineau acestei

lumi [i c\ nu intraser\ `nc\ `n cealalt\. Albul, se spunea, este cu-

loarea primilor pa[i ai sufletului, `naintea desprinderii spre `nal-

turi a r\zboinicilor sacrifica]i [...]. Tot a[a, zeii Panteonului aztec,

al c\ror mit celebreaz\ un sacrificiu urmat de o rena[tere, purtau

ornamente albe”13.

Din cele mai vechi timpuri, culoarea alb\ a fost prima culoare

cu valoare funerar\, culoarea mor]ii [i a doliului `n `ntregul Orient

[i mult\ vreme `n Europa, cu prec\dere, la curtea regilor Fran]ei14.

La poporul român, ca „semn c\ `n cas\ se afl\ un mort, se atârn\

afar\ la strea[ina acoperi[ului un [tergar, o basma sau o simpl\ bu-

cat\ de pânz\”15; de obicei se folose[te culoarea neagr\.

12 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., vol. 1, p. 76.
13 Ibidem.
14  Ibidem. „Hainele albe erau de asemenea folosite [`n semn de doliu] de doam-

nele din vechea Rom\, China [i Japonia.” Cf. Bertram S. Puckle, op. cit., p. 77. Şi

hindu[ii folosesc culoarea alb\ `n semn de doliu; Cf. Penny Colman, Corpses,

Coffins and Crypts. A History of Burial, Henry Holtand Company, New York, 1997,

p. 132; Kodo Matsunami, International Handbook of Funeral Customs, Green-

wood Press, Westport, 1998, p. 13. Femeile romane se `mbr\cau `n ve[minte albe `n

semn de doliu; cf. Mihaela Paraschiv, Femeia `n Roma antic\, edi]ia a II-a, revi-

zuit\ [i ad\ugit\, Editura Junimea, Ia[i, 2003, p. 164.
15  Ion Vl\du]iu, Etnografia româneasc\, Editura {tiin]ific\, Bucure[ti, 1973, p. 407.
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Pe lâng\ alb [i negru se mai folosesc [i alte culori `n semn de doliu.

De pild\, galbenul – simbolul putreziciunii – era folosit de egipteni,

printre altele, pentru a exprima durerea. Cu aceast\ culoare, b\[-

tina[ii din Africa Central\ `[i picteaz\ trupul ca semn de doliu. ~n

Britania, boneta v\duvei era galben\ sau maro deschis – nuan]a frun-

zelor ofilite –, culoare predominant\ [i `n Persia16.

Albastrul sau violetul este „doliul turcilor, prima culoare fiind

folosit\ [i `n Fran]a [i Belgia `n leg\tur\ cu moartea unui copil, ca

reprezentând nu doar albastrul ceresc, dar [i culoarea tradi]ional\

purtat\ de «Mama Mântuitorului» pe Golgota. Violetul sau purpu-

riul17, cu care solda]ii romani l-au `mbr\cat pe Mântuitor ca «Rege al

evreilor», este culoarea adoptat\ de Biserica cre[tin\ ca semn al pe-

niten]ei [i doliului [i cu care picturile [i ornamentele Bisericii Catolice

sunt acoperite de la Duminica Patimilor pân\ la Pa[ti. Ve[mintele negre

sunt oricum folosite la slujbele pentru mor]i [i `n Vinerea Mare”18.

~n Biserica Ortodox\, `n Postul Mare (sau Postul Pa[telui) se

utilizeaz\ culoarea neagr\ ca semn de doliu. Aceast\ culoare este

folosit\ [i `n ]inuta vestimentar\ a clerului din Biserica Ortodox\,

dar [i `n monahismul ortodox simbolizând via]a smerit\, `nchinat\ lui

Dumnezeu, gândul la moarte ca preven]ie a p\catului [i `ndemn

spre fapte bune. Cel care este chemat s\ slujeasc\ lui Dumnezeu

nu mai apar]ine lumii acesteia, ci este mort pentru ea.

2. Scopul doliului

Scopul doliului `n tradi]ia veche româneasc\, de[i nu totdeauna

con[tientizat, este acela de a avertiza pe cei vii de prezen]a conta-

gioas\ a mor]ii [i de a-i proteja pe cei r\ma[i `n via]\ de cel mort19,

aceast\ practic\ fiind considerat\ chiar „o contravraj\ `mpotriva

mor]ii”20. {i `n alte tradi]ii, conform lui Bertram S. Puckle, „folosirea

16  Bertram S. Puckle, op. cit., p. 78.
17  Purpuriul este folosit [i azi `n riturile funerare din Kingston, Indiile de Vest.

Cf. Penny Colman, op. cit., p. 120.
18  Bertram S. Puckle, op. cit., p. 78.
19  Ion H. Ciubotaru, op. cit., p. 74; Richard G. Benton, Death and dying. Prin-

ciples and practices in patient care, Van Nostrand, Reinhold Company, New York,

1978, p. 155.
20  Paul Sartori, apud Ion Ciubotaru, op. cit., p. 75, nota 13.
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negrului pentru hainele de doliu este legat\ de teama adânc `nr\-

d\cinat\ a `ntoarcerii mor]ilor. Se credea c\, `nv\luite sau ascunse

`n negru, fiin]ele umane erau invizibile pentru spirite, sc\pând astfel

de orice posibilitate de molestare”21.

Doliul, a[a cum remarc\ [i psihologia22 `n urma diverselor studii

[i chiar cursuri universitare dedicate traumei de doliu23, are [i rolul

de a echilibra suflete[te pe cel care este `ncercat de pierderea unei

persoane dragi. Urmând anumite percepte sau tradi]ii, cel `n cauz\

nu se las\ antrenat `ntr-o stare tulbure care `l poate `ndep\rta de rea-

litate sau de comuniunea cu persoanele din jurul s\u. Pentru a evita

c\derea `n dezn\dejde, cel care s-a desp\r]it de cineva drag trebuie

s\ se roage pentru fiin]a iubit\, [tiind c\ rug\ciunea pentru cel ador-

mit are un dublu efect, atât pentru cel adormit, cât [i pentru cel

care o s\vâr[e[te.

3. Durerea doliului [i exprimarea ei prin cântecele de jale

Manifestarea durerii [i a triste]ii la moartea cuiva este `ntâlnit\,
sub o form\ sau alta, la toate popoarele24, iar `n accep]iunea gene-
ral\ femeile sunt cele care exprim\ cel mai expresiv acest sentiment25.
La poporul nostru, suferin]a desp\r]irii de cineva drag a dat na[tere la
cântece de jale sau bocete, dar [i la anumite gesturi care exprim\
tulburarea [i durerea, cum ar fi r\sturnarea scaunelor [i a meselor
din cas\ dup\ scoaterea sicriului26. Unele dintre bocete au caracter
spontan, iar altele au caracter organizat, fiind cântate de persoane
preg\tite `n acest scop, numite „bocitoare”. Acestea `l strigau de mai
multe ori pe nume pe cel mort, iar apoi `[i `ncepeau tânguirea sau

21  Bertram S. Puckle, op. cit., pp. 76-77.
22  http://psihologie.ro/?s=doliu (27.02.2013).
23  http://www.psih.uaic.ro (27.02.2013).
24 Mihai Pop, Obiceiuri tradi]ionale române[ti, Editura Univers, Bucure[ti,

1999, p. 180. „The phases of personal bereavement are universals independent

of culture. There is no reason to doubt that the shock, sense of loss, grief, and

pain experienced by the parents who lost a son or daughter in Vietnam or Iraq is

different in degree or kind from those experienced by parents who lost a son in

the Persian or Peloponnesian or Punic wars”, cf. Jon Davies, Death, Burial and

Rebirth in the Religions of Antiquity, Routledge, London, 1999, p. 438. 
25 Bertram S. Puckle, op. cit., 2006, p. 56; Penny Colman, op. cit., p. 131.
26 Teodor T. Burada, Datinile poporului român la `nmormânt\ri, edi]ie `ngri-

jit\ [i prefa]at\ de I. Opri[an, Editura Saeculum I. O., Bucure[ti, 2006, p. 19.
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cântecul de jale. La sfâr[it, ele intonau „neno! neno!”27. De aceea,
romanii numeau aceste cântece funebre neniae. Cuvântul nenia amin-
te[te de zei]a roman\ Nenia, care prezida aceste lamenta]ii. Ea avea
un templu `n afar\ de zidurile cet\]ii [i era invocat\ imediat ce bol-
navul intra `n agonia mor]ii28. Prin acestea „se jeleau [i, `n acela[i
timp, se l\udau faptele defunctului”29. ~n acest sens, scriitorul antic
Cicero afirm\: „Se fac `n public laudele oamenilor ilu[tri [i ele vor
fi `nso]ite de cântece de flaut, ceea ce se cheam\ «neniae», nume pe
care [i grecii `l dau la cântecele funebre”30.

Aceste neniae se intonau de femei anume pl\tite. De obicei, dup\
constatarea decesului, acestea erau chemate. Ele `[i `ncepeau cân-
tecul dup\ ce mai `ntâi `l strigau pe nume pe cel mort la ureche de
trei sau patru ori. Dac\ acesta nu r\spundea, ziceau conclamatum
est, adic\ s-a strigat; `n felul acesta moartea lui era cert\31. Ast\zi,
protocolul Bisericii Romano-Catolice prevede ca papa, aflat pe patul
de moarte, s\ fie interpelat de trei ori, dup\ numele s\u de botez,
pentru a se constata decesul32.

{i la greci existau aceste lamenta]ii, plângeri dup\ cei mor]i33, care se

numeau threnoi (ηvνοι)34. Durerea, de asemenea, se manifesta prin

27  Simion Florea Marian, ~nmormântarea la români. Studiu etnografic, edi]ie
critic\ de Teofil Teahna, Ioan {erb, Ioan Ilu[iu, text stabilit de Teofil Teahna, Edi-
tura „Grai [i Suflet – Cultura Na]ional\”, Bucure[ti, 1995, p. 95.

28  Teodor T. Burada, op. cit., p. 43; Atanasie Marian Marienescu, Cultul p\gân [i
cre[tin. S\rb\torile [i datinile romane vechi, edi]ie critic\ de I. Opri[an, Editura
Saeculum I. O., Bucure[ti 2005, p. 313; Diana Cristev, Idei [i rituri funerare `n lu-
mea greco-roman\, Editura „Jurnalul Literar”, Bucure[ti, 2002, p. 117.

29  Simion Florea Marian, op. cit., p. 95; Teodor T. Burada, op. cit., p. 42. 
30  Cicero, apud Simion Florea Marian, op. cit., p. 95.
31  Cf. Simion Florea Marian, op. cit., p. 95. „Dup\ aceasta, cei de fa]\ din familie

strigau mai de multe ori numele mortului, se v\itau [i, `ntre lacrimi, `[i luau s\-
n\tate bun\ de la el (extremum vale). Acest act de strigare [i plângere laolalt\ se
numea Conclamatio, [i dac\ la strig\ri nu se r\spundea, era semn c\ e mort (con-
clamatum est).” Vezi Atanasie Marian Marienescu, op. cit., p. 311.

32  Philippe Ariès, Omul `n fa]a mor]ii, vol. II, traducere [i note de Andrei Nicu-
lescu, Editura Meridiane, Bucure[ti, 1996, p. 143.

33  Donovan J. Ochs, Consolatory Rhetoric. Grief, Symbol and Ritual in the Greco-
Roman Era, University of South Carolina Press, 1993, pp. 42-43.

34  θηvνος, ου, (ό) = bocet, lamenta]ie dup\ un mort, cântec funebru, cântec de

doliu, cântec de jale; Cf. Anatole Bailly, Abrégé du dictionnaire grec-français,

Librairie Hachette, Paris, 1901, p. 423; Teodor T. Burada, op. cit., p. 42; Simion Flo-

rea Marian, op. cit., p. 95; Albert Dietrich (1829-1908), compozitor german, leag\

originea tragediei de cultul mor]ilor [i de misteriile eleusiene, tragedia ivindu-se ca

un joc sacru (sacer ludus); Gabriela Haja, Structuri dramatice `n folclorul ro-

mânesc, Editura Alfa, Ia[i, 2003, p. 9.
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`mbr\carea ve[mintelor modeste de culoare neagr\, t\ierea p\rului,

pres\rarea de cenu[\ pe cap sau zgârierea fe]ei35.

Cu diverse semnifica]ii, strigarea celui mort apare [i la alte popu-

la]ii de pe glob. Astfel, la fijieni (tribul nakelo), „când moare un

conduc\tor, anumi]i oameni, care se ocupau din tat\ `n fiu de fu-

neralii, `l strig\ când este `ntins pe rogojini fine, uns [i `mpodobit,

spunând: «Scoal\-te, st\pâne, mai mare al nostru [i las\-ne s\ plec\m.

Ziua a coborât pe p\mânt!»”36.

~n Vechiul Testament, Eclesiastul face urm\torul `ndemn: „Fiule!

Pentru cel mort vars\ lacrimi [i, ca [i cum ai fi p\timit grele `ncer-

c\ri, `ncepe plângerea. {i, dup\ cuviin]\, tu acoper\ trupul lui [i nu

trece cu vederea `nmormântarea lui” (Eclesiastul 38, 16 – 17).

Uneori, durerea bocitoarelor din satele noastre, dar mai ales a

celor din familie se manifest\ prin gesturi extreme: umblarea cu capul

gol, despletirea p\rului37 sau chiar smulgerea lui, sfâ[ierea ve[min-

telor38 ori zgârierea corpului. Aceste practici nu lipsesc `n lumea ro-

man\. Preficele39 sau bocitoarele, `mbr\cate `n negru, ca [i la noi, ne

spune satiristul roman Lucilius (180-103 `.d.Hr.), „la `nmormânt\ri `[i

smulg p\rul (capillos scindunt) [i se v\ic\reaz\ foarte (clamant

magis)”40, iar rudele apropiate celui mort merg cu p\rul despletit:

„Copilele care erau neamuri de-aproape ale mortului erau cernite, iar

cele mai de-aproape erau `ntr-un ve[mânt negru [i cu p\rul des-

pletit [i urmau mortului”41.

35 Diac. prof. Emilian Vasilescu, Riturile de `nmormântare `n diferite religii, `n

„Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul XXXVII (1961), nr. 1-2, p. 64.
36 James George Frazer, Creanga de aur, vol. II, traducere, prefa]\ [i tabel cro-

nologic de Octavian Nistor, note de Gabriela Duda, Editura Minerva, Bucure[ti,

1980, p. 98.
37 Dac\ `mpletitul p\rului miresei este un simbol al statutului ei de femeie m\-

ritat\, despletirea p\rului ajut\ la `ntreruperea acestei leg\turi. Vezi Gail Kligman,

Nunta mortului. Ritual, poetic\ [i cultur\ popular\ `n Transilvania, traducere de

Mircea Boari, Runa Petringenaru, Georgiana Farnoaga, West Paul Barbu, Editura

Polirom, Ia[i, 1998, p. 123.
38 Cf. Simion Florea Marian, op. cit., p. 96.
39 Praefica, -ae, – bocitoare cu plat\; cf. Theodor Iord\nescu, Mariana Diaco-

nescu, Ana-Cristina Halichias, Dic]ionar latin-român, Editura Didactic\ [i Peda-

gogic\, Bucure[ti, 2003, p. 503.
40 Simion Florea Marian, op. cit., pp. 96-97.
41 Varro, apud Teodor T. Burada, op. cit., p. 38.
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Despletirea p\rului [i l\sarea picioarelor goale la anumite cere-

monii magice [i religioase se `ntemeiaz\, probabil, pe teama de a nu

`mpiedica sau a nu tulbura ac]iunea `n curs, oricare ar fi ea, prin

prezen]a unui nod sau a unei leg\turi pe capul sau la picioarele

celui ce `ndepline[te aceste ritualuri42. Din punct de vedere cre[tin,

dezlegarea leg\turilor de la picioarele sau de la mâinile celui mort

`n biseric\ sau la mormânt nu are conota]ii teologice profunde [i

nu trebuie s\ fie `ncurajat. Dezlegarea prin rug\ciunile Bisericii se

refer\ la iertarea de p\cate, care nu se face prin deznodarea unor

leg\turi materiale, ci prin rug\ciune [i mila lui Dumnezeu.

La greci, deoarece a sporit foarte mult pompa ceremoniilor fu-

nerare `n rândul membrilor aristocra]iei gentilice din vechea Attic\,

legisla]ia lui Solon a trebuit, printre altele, s\ diminueze manifest\-

rile violente ale bocitoarelor, femei ce apar]ineau cercului rudelor

mai apropiate celui decedat, care `[i zgâriau obrajii [i se b\teau cu

pumnii `n cap [i `n piept43. Jelirea mortului de femei „plâng\toare

de meserie” se `ntâlne[te [i la galii din Sco]ia de sus, `n Corsica, `n

Italia [i `n alte p\r]i ale Europei, precum [i `n Orient44. Recurgerea

la bocitoare pl\tite este `ntâlnit\, a[adar, din Antichitate [i a con-

tinuat, de altfel, `n Evul Mediu, prelungindu-se, mai ales, `n cultu-

rile mediteraneene45.

De[i pentru cre[tini, dup\ ~nvierea lui Hristos, moartea este doar

o trecere [i chiar un câ[tig pentru cei care se preg\tesc `n via]a

aceasta pentru ve[nicie, a[a cum spune Sfântul Apostol Pavel („C\ci

pentru mine via]\ este Hristos [i moartea un câ[tig”, Filipeni 1, 21),

bocetele poporului român, `ntâlnite ast\zi `n mod sporadic doar `n

câteva zone ale ]\rii46, au o ging\[ie aparte. Ele izvor\sc din dragos-

tea [i pre]uirea pentru cel mort [i exprim\ sentimente profunde [i

adev\ruri universale. ~n acest sens, studiind riturile de `nmormântare [i

bocetele la români, Teodor T. Burada afirm\: „Bucuria [i durerea

42  James George Frazer, op. cit.,vol. II, p. 225.
43  Erwin Rohde, Psyché, traducere [i cuvânt `nainte de Mircea Popescu, Edi-

tura Meridiane, Bucure[ti, 1985, p. 165.
44  Simion Florea Marian, op. cit., p. 97.
45  Philippe Ariès, op. cit., vol. I, pp. 196-197.
46  Cf. Pr. Alexandru St\nciulescu-B`rda, Bocetul [i ritualul `nmormânt\rii `n

nordul jude]ului Mehedin]i, `n „Biserica Ortodox\ Român\”, anul XCVIII (1980),

nr. 11-12, p. 1194 sq.
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sunt cele dou\ caractere ale cântecului; nu se afl\ nici o mi[care a

inimii pe care cântecul s\ nu o `nal]e sau s\ nu o domoleasc\; el

e destinat de la natur\ a ne `nveseli `n mijlocul pl\cerilor [i a ne

mângâia când suntem cuprin[i de nenorociri, u[urându-ne greut\]ile

vie]ii. Cânt\m când suntem cu amicii no[tri, pentru a ne exprima

veselia, cânt\m la nun]i, la mese, la triumfuri, cânt\m pentru femeia

pe care o iubim. C\l\torul cânt\ asemenea `n drumul s\u, agricultorul

`n mijlocul câmpiilor, marinarul pe ap\, p\storul p\[unându-[i turma,

vân\torul urm\rind s\lb\t\ciunile, lucr\torul `n atelierul s\u; bo-

gatul cânt\ pentru a `nl\tura monotonia vie]ii [i a-[i face traiul mai

pl\cut, iar s\racul, din contra, pentru a suferi mai u[or munca [i mi-

zeria; `n sfâr[it, cu cântecele dulci de leag\n ale mamei noastre ne

na[tem, cu cântecele de jale ale `nmormânt\rii ne c\l\torim de pe

aceast\ lume, [i astfel cântecul este tovar\[ul nostru nedesp\r]it

de cum ne na[tem pân\ murim”47. Prezent\m, spre exemplificare, un

bocet din zona Moldovei: „Câte flori sunt pe p\mânt/ Toate merg

la jur\mânt,/ Numai floarea soarelui/ {ade-n poarta raiului,/ Face loc

sufletului/ {i hodin\ trupului;/ Dar\ floarea spinului/ {ade-n poarta

iadului/ {i tot cre[te [i-nflore[te,/ Multe suflete-am\ge[te./Asear\

o s\pt\mân\/ Mergea Moartea prin gr\din\/ Cu dragul mamei de

mân\./ Mândre flori el culegea,/ Smocurele le f\cea,/ La stele c\

le punea,/ Alba Lun\ le z\rea/ {i cu drag mi le privea;/ Le-ar\ta [i

celui Soare/ Ca s\-l puie `n picioare,/ Dar Moartea l-a am\git/ De

la noi c\ l-a r\pit/ De pe p\mânt l-a pornit”48.

47 Teodor T. Burada, op. cit., p. 41; Ion Ghinoiu, C\r\rile sufletului, Editura Etno-

logic\, Bucure[ti, 2004, p. 140 sq; „Situat la limita dintre natur\ [i cultur\, fenome-

nul bocitului se manifest\, `n forme specifice (suferin]\, nelini[te, urlet, zbieret)

[i la animale”; Ibidem, p. 143.
48 Ibidem, p. 61; Exprimarea durerii prin cântec este `ntâlnit\ [i `n Japonia.

Moartea prin]ului de opt ani, Takeru (658 d.Hr.), nepotul `mp\r\tesei Saimei, de

exemplu, a determinat-o pe aceasta s\ dispun\ alc\tuirea unor cântece de jale pe

care s\ le intoneze din când `n când: „Above the hill/ At Imaki/ If even a cloud/

Would only appear,/ Then why should I grieve?/ I did not think of him/ As being a

mere child, young/ Like the young grass/ By the river bank, where they track/

The wounded deer./ Like the foaming waters/ Of the Asuka river,/ Moving on cease-

lessly:/ Without pause/ Does my mind dwell on him”; Toshio Akima, The Songs

of the Dead: Poetry, Drama, and Ancient Death Rituals of Japan, `n „The Journal

of Asian Studies”, vol. 41, no. 3 (1982), p. 485. „Materialul privind bocetele slave

este foarte bogat”; Nicolae Achimescu, Istoria [i filosofia religiei la popoarele antice,

Editura Tehnopress, Ia[i, 2000, p. 321.
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Despre manifestarea durerii prin bocet la vechii evrei g\sim

referin]e `n Sfânta Scriptur\: „V\zând toat\ ob[tea c\ a murit Aaron,

l-a plâns toat\ casa lui Israel treizeci de zile” (Numerii 20, 29). De ase-

menea [i Moise a fost plâns la moarte tot treizeci de zile: „{i au plâns

fiii lui Israel pe Moise, `n [esurile Moabului, la Iordan, aproape de

Ierihon, treizeci de zile, pân\ s-au `mplinit zilele de jelit [i de plâns

dup\ Moise” (Deuteronom 34, 8). Despre regele Iosia al regatului

Iuda, de asemenea, se aminte[te c\ a fost jelit: „{i l-au luat slugile lui

din car [i l-au a[ezat `n alt car pe care-l avea el [i l-au dus la Ieru-

salim. {i a murit [i a fost `nmormântat cu p\rin]ii s\i. {i tot Iuda [i

Ierusalimul l-au jelit pe Iosia” (II Paralipomena 35, 24).

Când nu se g\sea cine s\ boceasc\ mortul, la poporul evreu se

c\utau, ca [i la noi, femei „specializate” care s\ `mplineasc\ acest

ritual. Astfel, `n plângerile lui Ieremia g\sim urm\torul `ndemn: „A[a

zice Domnul Savaot: «Gândi]i-v\ [i chema]i bocitoare ca s\ bo-

ceasc\; trimite]i la cele mai iste]e `n asemenea lucru, ca s\ vin\!»”

(Ieremia 9, 17). De asemenea [i Amos spune: „Pentru aceasta a[a

gr\ie[te Domnul Dumnezeu Savaot, Atot]iitorul: «~n toate pie]ele

plânset va fi [i pe toate uli]ele se va auzi strigând: Vai! Vai! Plugarul

va fi `ndemnat la jale [i la tânguire lâng\ cei ce [tiu s\ boceasc\»”

(Amos 5, 16). Tot la poporul evreu manifestarea durerii rudelor

apropiate la moartea cuiva drag se f\cea prin sfâ[ierea ve[mintelor,

dup\ un vechi obicei semit49, sau chiar prin alte gesturi mai crude,

cum ar fi crestarea pielii. Acestea `ns\ au fost interzise de Dumnezeu:

„Voi sunte]i fiii Domnului Dumnezeului vostru; s\ nu face]i crest\turi

pe trupul vostru [i s\ nu v\ tunde]i p\rul de deasupra ochilor vo[tri,

pentru mor]i” (Deuteronom 14, 1).

~n Australia, pentru ca mortul s\ nu se „r\zbune” pe rudele sale

c\ nu l-au regretat `ndeajuns, fiecare dintre acestea `[i scoate unul

sau mai mul]i din]i, `[i taie un deget, `[i face t\ieturi adânci pe corp

sau `[i cauzeaz\ o alt\ durere mare50. La acestea se poate ad\uga

chiar sfâ[ierea buzelor51. Sunt, de asemenea, [i multe alte gesturi

49  Diac. prof. Emilian Vasilescu, op. cit., p. 68.
50  Irineu Mih\lcescu, Istoria religiunilor lumii, Cugetarea – Georgescu Delafras

S. A., Bucure[ti, 1946, p. 71; cf. Émile Durkheim, Formele elementare ale vie]ii re-

ligioase, traducere de Magda Jeanrenaud [i Silviu Lupescu, cu o prefa]\ de Gilles

Ferreol, Editura Polirom, Ia[i, 1995, p. 357 sq.
51  Diac. prof. Emilian Vasilescu, op. cit., p. 52.
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exagerate `ntâlnite la moartea cuiva, rituri piaculare52, cum le nu-

me[te Émile Durkheim53. Dac\ doliul, spune sociologului francez, se

refer\ mai mult la anumite abstinen]e (interzicerea pronun]\rii nu-

melui celui mort, rudele apropiate trebuie s\ se ab]in\ de la orice

comunicare cu str\inii, ocupa]iile cotidiene sunt suspendate [.a.),

aceste gesturi crude nu sunt totdeauna „o manifestare natural\ a

sensibilit\]ii afectate, r\nite de o pierdere crunt\”, ci „o `ndatorire

impus\ de grup”. „Lament\rile nu sunt provocate numai de triste]e,

ci [i pentru c\ ele constituie o `ndatorire. Avem de-a face cu o atitu-

dine ritual\ ce trebuie adoptat\ din respect pentru uzan]e, dar care

este, `ntr-o larg\ m\sur\, independent\ de starea afectiv\ a indivizilor.”54

Dimitrie Cantemir, `n lucrarea Descrierea Moldovei, aminte[te un

gest interesant f\cut de moldovenii din vremea sa pentru a exprima

durerea [i jalea la moartea cuiva. Astfel, când mureau unii condu-

c\tori de o[ti, caii acestora se acopereau cu pânz\ neagr\ `n semn

de doliu, iar `n ochi li se punea zeam\ de ceap\ sau praf de pu[c\

pentru a ar\ta c\ [i ace[tia plâng pierderea st\pânilor lor55. Acela[i

obicei se practica [i la moartea domnilor56. O alt\ practic\, `ntâl-

nit\ de aceast\ dat\ la turci, este aceea de a pune semin]e de mu[tar

`n n\rile cailor, pentru ca lacrimile lor s\ fie `n]elese drept un semn

al suferin]ei din cauza desp\r]irii datorate mor]ii. Herodot men]io-

neaz\ chiar practica crud\ a mutil\rii sau ruperii piciorului din fa]\

a calului celui care a murit, pentru ca `n felul acesta s\ dea nefe-

ricitului animal o `nf\]i[are corespunz\toare suferin]ei57.

La egipteni, `nmormânt\rile persoanelor importante sau bogate

se f\ceau cu oameni pl\ti]i ca s\ jeleasc\. Ace[tia se b\teau cu

pumnii `n piept [i `[i puneau ]\rân\ pe cap sau `[i smulgeau p\-

rul58. ~n mitologia egiptean\ se spune c\ Isis, când a aflat de moartea

52 Piāculum, ī = mijloc de isp\[ire, sacrificiu isp\[itor, victim\ isp\[itoare, pe-

deaps\ isp\[itoare, vin\ de isp\[it, p\cat, gre[eal\; Gheorghe Gu]u, Dic]ionar latin-

român…, p. 999.
53 Émile Durkheim, op. cit., p. 356 sq.
54 Ibidem, p. 363.
55 

Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 202.
56 Ibidem, p. 147.
57 Bertram S. Puckle, op. cit., p. 49.
58 Jon Davies, op. cit., pp. 35-36; Diac. prof. Emilian Vasilescu, op. cit., p. 58.
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so]ului [i fratelui s\u Osiris, [i-a t\iat pe loc o [uvi]\ de p\r59, iar

apoi, când a g\sit trupul acestuia, `mpreun\ cu sora ei Nephthis, au

rostit un bocet care a devenit mai târziu tipul tuturor cântecelor

funebre egiptene pentru mor]i: „Vino `n casa ta […]. O, fl\c\ule chi-

pe[, vino `n casa ta, ca s\ m\ po]i z\ri. Sunt sora ta, pe care o iu-

be[ti; nu te desp\r]i de mine. O fl\c\ule chipe[, vino `n casa ta...

Nu te v\d, totu[i inima tânje[te dup\ tine, [i ochii mei te doresc.

Vino la cea care te iube[te, care te iube[te, Unnefer60, tu care e[ti

binecuvântat! Vino la sora ta, vino la so]ia ta, la so]ia ta, tu a c\rui

inim\ nu mai bate. Vino la cea care-]i rânduie[te casa. Sunt sora ta

din aceea[i mam\, nu trebuie s\ fii departe de mine. Zeii [i oa-

menii [i-au `ntors fa]a spre tine [i te plâng `mpreun\… Te chem [i

plâng atât de tare, `ncât strig\tul meu se aude pân\ `n ceruri, dar tu

nu-mi auzi glasul. Sunt totu[i sora ta pe care o iubeai pe p\mânt;

nu iubeai pe nimeni, decât pe mine, frate! frate!”61.

Asiro-babilonienii `[i jeleau mor]ii la mormânt cu muzic\ trist\.

De asemenea, se obi[nuia, ca la to]i semi]ii, sfâ[ierea ve[mintelor,

`nf\[urarea `n sac, t\ierea p\rului, t\ieturi [i zgârieturi ale trupului

[i ale fe]ei, pres\rarea de cenu[\ [i ]\rân\ pe cap [i alte gesturi prin

care `[i manifestau durerea62.

~n islamism apar, de asemenea, manifest\ri exagerate ale durerii:

zgârieturi pe fa]\, smulgerea p\rului (`n chip simbolic, trecându-[i

mâinile prin p\r), sfâ[ierea hainelor, pres\rarea de nisip sau ce-

nu[\ pe cap. Tot `n lumea musulman\ `ntâlnim [i femei bocitoare de

meserie, care, pân\ la momentul `nmormânt\rii, fac elogiul mortu-

lui `n proz\ sau `n versuri de o real\ valoare poetic\63. Interesant\

este credin]a musulman\, `ntâlnit\ [i printre credin]ele vechi ale po-

porului român, potrivit c\reia, trebuie evitate lacrimile. Acestea nu

sunt asociate cu apa, ci se `nrudesc cu focul [i risc\ s\-l ard\ pe

cel mort64.

59 Mircea Eliade, Arta de a muri, edi]ie `ngrijit\, selec]ie de texte [i note de Magda

Ursache [i Petru Ursache, prefa]\ de Petru Ursache, Editura Moldova, Ia[i, 1993,

p. 181; James George Frazer, op. cit., vol. III, pp. 147-148.
60 Un alt nume al lui Osiris, cf. http://www.egyptianmyths.net/osiris.htm (18.02.2013).
61  James George Frazer, op. cit., vol. III, pp. 152-153.
62  Diac. prof. Emilian Vasilescu, op. cit., pp. 59-60. 
63  Ibidem, p. 67.
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4. Perspectiva cre[tin\ a doliului

Moartea, din cele mai vechi timpuri, a tulburat mereu existen]a

oamenilor, umbrind frumuse]ea [i bucuriile ei. De[i `ntâlnit\ peste tot

`n jurul nostru [i fireasc\ oarecum, moartea constituie o prezen]\

ap\s\toare, care `ntristeaz\, nelini[te[te sau chiar duce la disperare.

Pentru cre[tini `ns\, moartea trebuie s\ aib\ un alt sens. Tânguirea

celor care cred `n ~nvierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos are li-

mite. Dac\ omul modern fuge de moarte [i o marginalizeaz\, pentru

un cre[tin ea nu duce la dezn\dejde, la gesturi extreme sau la accen-

tuarea nefireasc\ a durerii [i a fricii. Cu toate acestea, se `ntâmpl\

ca unii cre[tini s\ exagereze `n aceast\ direc]ie, tr\ind mereu cu

ap\sarea iminen]ei mor]ii sau a venirii sfâr[itului lumii, pierzând din

vedere via]a prezent\ [i datoriile fa]\ de ea65. Ba mai mult decât

atât, `n cazul acestora durerea exagerat\ poate determina anumite

boli trupe[ti.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur protesta `mpotriva cre[tinilor care

„angajau femei p\gâne, ca bocitoare, spre a face jalea mai adânc\,

a]â]ând focul durerii”66. Sfântul Vasile cel Mare adaug\: „Tu `ns\

jele[ti cu cântece de jale [i `ncerci s\-]i moi sufletul cu bocete! {i

precum arti[tii iau alt\ `nf\]i[are [i alte haine când intr\ pe scen\,

tot a[a socote[ti [i tu c\ se cuvine s\ apar\ [i cel care jele[te: s\ aib\

hain\ neagr\, p\rul murdar, `n cas\ `ntuneric, necur\]enie, praf [i

cântece de jale, care s\ p\streze mereu vie `n suflet rana durerii.

Pe toate acestea las\-le s\ le fac\ cei ce n-au n\dejde”67.

Aceast\ abordare a Sfin]ilor P\rin]i, care nu neag\ doliul [i du-

rerea, `ns\ au o singur\ re]inere, m\sura, o `ntâlnim [i la Sfântul

Apostol Pavel, care a spus `n I Tesaloniceni 4, 13-14: „Fra]ilor, de-

spre cei ce au adormit, nu voim s\ fi]i `n ne[tiin]\, ca s\ nu v\ `ntris-

ta]i, ca ceilal]i, care nu au n\dejde, pentru c\ de credem c\ Iisus a

64 Patricia Hidiroglou, Apa [i simbolistica ei. Eseu de antropologie religioas\,

traducere de C. Litman, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1997, p. 178.
65 Mitropolit Nicolae Corneanu, Credin]\ [i via]\. Culegere de studii teologice,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 55.
66  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, apud Philippe Ariès, op. cit., vol. I, p. 197.
67  Sfântul Vasile cel Mare, Omilii [i cuvânt\ri, omilia a IV-a: „Despre mul]umire”,

VI, `n col. „P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti – Scrieri”, vol. 17, EIBMBOR, Bucure[ti,

1981, p. 383.
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murit [i a `nviat, tot a[a (credem) c\ Dumnezeu, pe cei adormi]i

`ntru Iisus, `i va aduce `mpreun\ cu El”. ~n volumul 11 al Filocaliei

române[ti, Sfântul Varsanufie spune c\ „nu trebuie s\ ne `ntrist\m

deloc pentru un lucru al lumii acesteia, ci numai pentru p\cat”68.

Moartea duhovniceasc\, nu cea fizic\, trebuie s\ aduc\ unui cre[tin

`ntristare [i dorin]\ de poc\in]\ [i `ntoarcere la Dumnezeu. Cuvintele

Mântuitorului: „Vino dup\ mine [i las\ mor]ii s\-[i `ngroape mor]ii

lor!” (Matei 8, 22) indic\ `n mod evident c\ via]a trebuie tr\it\

integral, f\r\ cutremurare, f\r\ doliu exagerat, f\r\ tragism. De altfel,

cre[tinismul a rezolvat „pozitiv [i optimist problema mor]ii, elibe-

rând pe om de robia temerii de moarte [i lecuindu-l de iubirea bol-

n\vicioas\ a mor]ii”69.

Cu toate acestea, nu se poate elimina `n totalitate `ntristarea cre[-

tinilor determinat\ de moartea unei persoane apropiate [i iubite. Acest

lucru poate fi explicat, din perspectiv\ teologic\, prin faptul c\ omul

a fost creat de Dumnezeu pentru via]\, pentru a tr\i `n ve[nicie.

Acest dor al omului este s\dit `n fiin]a lui `nc\ de la crea]ie când

Dumnezeu a suflat asupra lui „suflare de via]\ [i s-a f\cut omul

fiin]\ vie” (Facerea 2, 7). ~ns\[i ~ntruparea Mântuitorului Iisus Hristos

`n lume are ca scop d\ruirea vie]ii celei adev\rate [i infinite omului,

a[a cum El afirm\ c\ a venit pe p\mânt pentru ca lumea „via]\ s\

aib\ [i din bel[ug s\ aib\” (Ioan 10, 10). Gândul la moarte, pe care `l

recomand\ Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii inspirându-se din Sfânta Scrip-

tur\ („~n tot ce faci adu-]i aminte de sfâr[itul t\u [i nu vei p\c\tui

niciodat\”, ~n]elepciunea lui Iisus Sirah 7, 38), nu constituie decât

un medicament `mpotriva c\derii `n p\cate, „o metod\ de des\vâr-

[ire, nu un scop `n sine, [i mai ales nu justificarea pesimismului

ori tragismului”70. Cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Bucu-

68 Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, care arat\ cum se poate

omul cur\]i, lumina [i des\vâr[i, vol. XI: „Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, Scrisori duhov-

nice[ti”, traducere, introducere [i note, de Pr. prof. Dumitru St\niloae, edi]ie elec-

tronic\, Apologeticum, 2005, p. 730.
69 Mitropolit Nicolae Corneanu, op. cit., p. 55: „Sfântul Ambrozie a comb\tut

`ntr-un opuscul interesant pe aceia care tr\iesc sub ap\s\toarea fric\ a mor]ii (De

bono mortis, Migne, P L. 14, col. 567-596), iar Sfântul Ciprian a criticat pe ve[-

nicii `ndolia]i (De mortalitate, ed. G. Har]ei, C. S. E. L. III, 1, Viena. 1868, p. 297 sq.).

Mai târziu, `n epoca bizantin\, Dimitrie Kydonis va compune un tratat intitulat

semnificativ Despre dispre]uirea mor]ii (Migne, P. G. 154, col. 1169-1212)”; cf. Ibi-

dem, pp. 55-56.
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ra]i-v\ cu cei ce se bucur\; plânge]i cu cei ce plâng” (Romani 12, 15)

arat\, pentru totdeauna, felul `n care un cre[tin trebuie s\ rela]io-

neze cu aproapele s\u când acesta este bucuros sau `ntristat. 

Cu toate c\ moartea unei fiin]e iubite este, evident, un mo-

ment trist, s\ nu uit\m c\ Hristos ~nsu[i ne-a ar\tat cum trebuie s\

ne raport\m la durere [i la doliu prin atitudinea Sa la moartea lui

Laz\r: „{i a l\crimat Iisus…” (Ioan 11, 35). ~ns\ mai apoi adaug\:

„Nu ]i-am spus c\ dac\ vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”

(Ioan 11, 40). A[adar, un cre[tin `ndurerat de moartea celor dragi

trebuie s\ priveasc\ doliul cu credin]\, rug\ciune [i mai ales cu spe-

ran]a `n `nviere.

70 Ibidem, p. 56.


