
124 TEOLOGIE {I VIA}|

„V|MILE V|ZDUHULUI”

Pr. Dr. Adrian ZAHARIA

I. Preliminarii

Problema „v\milor v\zduhului” a înso]it via]a Bisericii noastre
de foarte mult timp [i a fost în]eleas\ în diverse moduri [i inter-
pretat\ sub diferite aspecte. În cele ce urmeaz\ încerc\m s\ aducem
câteva l\muriri în aceast\ problem\ ar\tând, pe lâng\ alte expli-
ca]ii, [i concep]ia altor popoare, a altor religii despre aceste „obstacole”
pe care sufletul, plecat din lumea aceasta, le-ar întâlni în drumul s\u.
Pe lâng\ acestea, dorim s\ ar\t\m [i care este atitudinea Bisericii Or-
todoxe fa]\ de aceast\ problem\. 

Un obicei, întâlnit ast\zi în multe regiuni ale ]\rii noastre, este
acela de a arunca cu monede, de regul\ peste sicriu, niciodat\ cu
bancnote1, la fiecare r\scruce pe unde trece convoiul funerar. În
general, copiii sunt aceia care, ner\bd\tori, a[teapt\ s\ strâng\ banii
risipi]i pe p\mânt.2 De asemenea, se arunc\ monede [i în apele
curg\toare.3 Chiar [i românii care locuiesc în Timocul bulg\resc obi[-
nuiesc s\ arunce la înmormântare bani la r\scrucile drumurilor sau
în groap\ peste trupul celui mort.4 

Se mai a[az\ bani pe lumânarea care a fost aprins\ la mo-
mentul mor]ii [i cu care se îngroap\ cel r\posat, în mâna dreapt\

1 Bancnotele le întâlnim în China: „In China spirits who congregate at crossroads
are thought to be dangerous to the newly dead, harassing them unless those in the
funeral procession make an offering of paper money at each crossroads passed
on the way to the burial site”; vezi Richard P. Taylor, Death and the Afterlife. A Cul-
tural Encyclopedia, ABC CLIO, Santa Barbara California, 2000, p. 77.

2 Cf. {tefan Dorondel, Moartea [i apa – ritualuri funerare, simbolism acvatic [i
structura lumii de dincolo în imaginarul ]\r\nesc, Prefa]\ de Marianne Mesnil,
Ed. Paideia, Bucure[ti, 2004, p. 117.

3 Pr. Ion Ionescu, Podurile [i pun]ile, datini legate de problematica continui-
t\]ii în ritualul funerar la români, în „Ortodoxia”, L(1999), nr. 3-4, p. 276.

4 Virgil Nestorescu, Românii timoceni din Bulgaria. Grai. Folclor. Etnografie, Edi-
tura Funda]iei Culturale Române, Bucure[ti, 1996, pp. 128 [i 131.
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a acestuia, în buzunar5, la batistele care înso]esc podurile, în bra-
dul pentru mireas\ sau mire (la cei mor]i nec\s\tori]i), în sicriu, în
groap\. Folcloristul ie[ean Teodor T. Burada aminte[te [i el c\, în
vechime, banii se puneau în gura mortului, se legau de mâna dreapt\
a acestuia pentru a nu fi pierdu]i sau se a[ezau la cap\tul toiagului
care era pus în sicriu într-o despic\tur\ f\cut\ special.6 Doctorul
ardelean Vasile Popp (1789-1842) precizeaz\ c\ ace[ti bani se pu-
neau chiar între din]i sau sub limb\.7

 Un gest, vizibil ast\zi la foarte multe slujbe de înmormântare,
care urm\re[te, oarecum, s\ u[ureze din punct de vedere finan-
ciar familia celui decedat este acela de a oferi acesteia o sum\ de
bani care este a[ezat\ pe trupul celui adormit sau chiar pe icoana
Învierii de pe pieptul lui. Desigur, acest mod aparte de a veni în
sprijinul celor care au pierdut pe cineva drag are anumite semnifi-
ca]ii cunoscute sau mai pu]in cunoscute de cei care le practic\.

A introduce o moned\ în gura celui mort, obicei întâlnit în
Grecia antic\, ce a avut o influen]\ cultural\ important\, a devenit
o simpl\ amintire pentru popula]ia Greciei moderne. Aceea[i prac-
tic\ se observ\ [i la oraonii din Bengal, la chinezi, la cehi (înainte
de a fi cre[tina]i), în Germania (pân\ în secolul al XIX-lea), Sco]ia,
Irlanda.8 În Anglia secolului al XVII-lea, moneda a[ezat\ în gura
celui mort urma s\ fie dat\ Sfântului Petru, probabil pentru a per-
mite intrarea sufletului în rai.9

În viziunea popular\, to]i ace[ti bani se întrebuin]eaz\ la ro-
mâni în cadrul funeraliilor spre a fi folosi]i de cel mort pentru a i
se facilita trecerea „v\milor”.10 Acestea pot fi mai pu]ine sau mai
multe, în func]ie de credin]a din zona respectiv\ a ]\rii: 7, 9, 12,

5 Practica punerii banului în buzunarul celui mort se întâlne[te [i la greci. Se
pare c\ aceast\ practic\ antic\ a fost încre[tinat\, deoarece banul nu-i mai folo-
se[te celui mort pentru a-l pl\ti pe Charon, ci în c\l\toria spre cer [i pentru Sfân-
tul Petru; Penny Colman, Corpses, Coffins and Crypts. A History of Burial, Henry
Holt and Company, New York, 1997, p. 121.

6 Teodor T. Burada, Datinile poporului român la înmormânt\ri, Edi]ie îngri-
jit\ [i prefa]at\ I. Opri[an, Ed. Saeculum I.O., Bucure[ti, 2006, p. 17.

7  {tefan Dorondel, op. cit., p. 119.
8 J.T. Addison, Via]a dup\ moarte în credin]ele omenirii, traducere din limba

francez\: Victoria Comnea [i Dan Dumbr\veanu, Ed. Herald, Bucure[ti, 2006, p. 25.
9 Cf. David Cressy, Birth, Marriage, and Death. Ritual, Religion, and the Life-

Cycle in Tudor and Stuart England, Oxford University Press, New York, 1999, p. 402.
10 Cf. {tefan Dorondel, op. cit., p. 118.
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24, 99.11 De asemenea, se mai crede c\ duhurile malefice merg dup\
bani atunci când sunt arunca]i [i în felul acesta renun]\ s\ se apro-
pie de cel mort.

Gestul de a oferi bani la înmormântare poate fi v\zut, din punct
de vedere cre[tin, ca un act de milostenie. Cu toate acestea, faptul
c\ bani sunt împr\[tia]i pe jos sau, dup\ cum am men]ionat, pu[i în
anumite locuri ne induce ideea c\ ei stau în leg\tur\ cu lumea [i
zeit\]ile subp\mântene antice. Aruncarea banilor la r\scruci [i la dru-
muri se explic\, a[adar, doar dac\ gestul se raporteaz\ la topo-
grafia lumii de dincolo. Anumite credin]e populare ale românilor
afirm\ c\, înainte de a ajunge la comunitatea mor]ilor, „sufletul tre-
buie s\ treac\ peste râuri [i pâraie, peste vaduri adânci, acestea fiind
v\mile. Sufletul trebuie s\ pl\teasc\ un fel de «obol a lui Charon»
pentru a trece de aceste v\mi, altfel este nevoit s\ r\t\ceasc\ pe
malurile apei, neputând deci ajunge la «comunitatea mo[ilor».”12

II. Vechimea [i provenien]a folosirii banilor la 
înmormântare pe teritoriul ]\rii noastre [i plata 
„v\milor” la alte popoare

Vechimea [i provenien]a acestor practici pe teritoriul ]\rii noastre
sunt greu de precizat. Ele sunt amintite din secolul al XVII-lea. Cea
mai veche men]iune scris\ care atest\ punerea monedei în mâna
celui mort apar]ine misionarului catolic de origine bosniac\ Marco
Bandini, stabilit în Moldova (1644). Acesta, în calitatea sa de vicar
apostolic a redactat numeroase scrieri c\tre superiorii din Roma.
Codex-ul s\u este o important\ surs\ referitoare la realit\]ile din
Moldova acelei vremi. Privitor la subiectul amintit acesta afirm\:
„Când moare un om de condi]ie mai bun\, pentru a da mai mare
pomp\ înmormânt\rii lui, îl înso]esc bocitoare, muzican]i [i cânt\-
re]i. Popii sunt chema]i s\ cânte prohodul [i se preg\te[te praznic
pentru to]i; înainte s\ se a[eze la mas\, se aprind lumân\ri [i fie-
c\ruia i se d\ o lumânare aprins\ [i se roag\, stând în picioare,
pentru sufletul r\posatului sau a r\posatei; a[a fac [i la mijlocul [i la
sfâr[itul mesei; mul]i a[az\ la picioarele le[ului care va fi înmormântat
o caraf\ sau un urcior de vin pentru ca el, însetând pe drumul pe

11 Cf. Simeon Florea Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, edi]ie
îngrijit\, introducere, bibliografie [i glosar de Iordan Datcu, Ed. Saeculum Vizual,
Bucure[ti, 2008, p. 334.

12 {tefan Dorondel, op. cit., p. 119.
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care a pornit, s\ se înt\reasc\, apoi îi pune ni[te bani de argint în
mân\ sau în sân pentru a-i pl\ti portarului ca s\ fie mai lesne pri-
mit în rai. Pun [i lumân\ri ca s\ le aprind\ în locuri întunecoase [i
s\ ajung\ mai în siguran]\, prin cotiturile întortocheate ale drumu-
lui, la poarta raiului.”13 Aproximativ trei decenii mai târziu, un sinod
din Transilvania din anul 1675 interzicea aruncarea monedelor în
morminte [i manifestarea zgomotoas\ [i exagerat\ a durerii la înmor-
mântare14, atestând prin aceasta prezen]a banilor la înmormântare
[i în aceast\ regiune a ]\rii noastre.

Doctorul Vasile Popp, de care am amintit, are o informa]ie dat\
de Petru Maior care confirm\ c\ în copil\ria lui cer[etorii cereau
mil\ cu cuvintele: „s\-]i fie pl\tite v\mile.” A[adar, [i în a doua jum\-
tate a secolului al XVIII-lea, banii erau destina]i pentru plata „v\-
milor”.15 De remarcat este c\ „înc\ de pe atunci începe cre[tinarea
acestui gest, în primul rând prin faptul c\ din ce în ce mai des, spune
doctorul Popp, se pune pe sicriu o cruce cu un ban pe ea pe care
o ia preotul.”16

Majoritatea cercet\torilor români consider\ c\ aceste practici nu
au existat la geto-daci, ele fiind preluate de la coloni[tii romani17, [i
trebuie legate de „obolul lui Charon”18.

De asemenea, [i la slavi era obiceiul de a a[eza un ban lâng\
cel mort, probabil sub influen]a grecilor [i a romanilor.19 Arealul aces-
tei credin]e poate fi extins îns\ chiar pân\ în Orientul îndep\rtat.
De pild\, la chinezi, c\l\toria funerar\ era înso]it\ de diferite ofrande
printre care [i bani. Ace[tia aveau obiceiul de a pozi]iona o mo-
ned\ în gura celui mort pentru inevitabila tax\ a vreunui paznic

13 Marco Bandini, Codex. Vizitarea general\ a tuturor Bisericilor catolice de
rit roman din Provincia Moldova 1646 – 1648, edi]ie bilingv\, introducere, text
latin stabilit, traducere, glosar: prof. univ. dr. Traian Diaconescu, Editura Presa
Bun\, Ia[i, 2006, p. 412.

14 Andrei Pippidi, Byzantins, Ottomans, Roumains: le sud-est européen entre
l’héritage impérial et les influences occidentals, Honoré Champion, Paris, 2006,
p. 87.

15 Cf. {tefan Dorondel, op. cit., p. 119.
16 Ibidem, pp. 119-120.
17 D. Protase apud Pr. Ion Ionescu, Podurile [i pun]ile, datini legate de

problematica continuit\]ii în ritualul funerar la români..., p. 276; {tefan
Dorondel, op. cit., p. 125. 

18 Cf. {tefan Dorondel, op. cit., p. 121.
19 Diac. Prof. Emilian Vasilescu, Riturile de înmormântare în diferite religii, în

„Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, XXXVII(1961), nr. 1-2, p. 66.
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fantomatic.20 Darurile pentru cel mort, inclusiv banii, au fost substi-
tuite mai târziu prin imita]ii din hârtie. Pe m\sur\ ce procesiunea fu-
nerar\ a unui demnitar chinez trece pe str\zi, „buc\]i rotunde de
hârtie cu o gaur\ p\trat\ în mijloc, imitând banii de cupru folosi]i
în ]ar\, sunt împr\[tiate în jur. Acestea sunt menite pentru folosul
viitor al demnitarului plecat, la altarul c\ruia vor fi f\cute ulterior
ofrande de hârtie argintie [i aurie sub form\ de lingouri.”21 La bu-
di[tii japonezi, banii sunt da]i b\trânei care trece mor]ii peste râul
Sandzu.22

Vechii romani a[ezau un ban în gura mortului sau în sicriu, nu-
mit obol 23. Cel mort trebuia s\ dea acest b\nu] lui Charon, paz-
nicul de la poarta iadului (Hades), pentru ca s\-l treac\ cu o luntre
peste fluviul Acheron sau Styx.24

Iuvenal spune în leg\tur\ cu aceast\ credin]\ c\ cel nou venit
în lumea de dincolo st\ pe mal [i este cuprins de fric\ la vederea
înfrico[atului Charon, neavând cu ce s\ pl\teasc\ trecerea peste râul
care separ\ lumea viilor de lumea mor]ilor: „mortul f\r\ vreme,/
întâlnind întâia oar\ apa Stixului, se teme / C\ nu-l ia în luntre
Charon peste râul cenu[iu, / Cât\ vreme n-are-n gur\ banul pentru
barcagiu!”25

20 Bertram S. Puckle, Obiceiuri [i ritualuri funerare. Originea [i dezvoltarea lor,
traducere de Ioana Av\danei, Editura Dochia, Ia[i, 2006, p. 42.

21 Ibidem, p. 43; Penny Colman, op. cit., p. 39.
22 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
pubertate, de ini]iere, de ordina]ie, de încoronare, de logodn\ [i de c\s\torie, de
funeralii, de anotimpuri etc., traducere de Lucia Berdan [i Nora Vasilescu, studiu in-
troductiv de Nicolae Constantinescu, postfa]\ de Lucia Berdan, Ed. Polirom, Ia[i, 1996,
p. 138.

23 Obolus, -ī, – ban sau greutate (a [asea parte dintr-o drahm\), obol; cf. The-
odor Iord\nescu, Mariana Diaconescu, Ana-Cristina Halichias, Dic]ionar latin-român,
Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 2003, p. 437; {i în Laos, o ]ar\ din Asia
de Sud-Est, se obi[nuie[te s\ se pun\ o moned\ între din]ii celui mort; cf. Kodo Mat-
sunami, International Handbook of Funeral Customs, Greenwood Press, Westport,
1998, p. 26; În Singapore, în gura celui mort se mai pot a[eza [i perle pe lâng\ bani;
Ibidem, p. 34.

24 Cf. Simeon Florea Marian, op. cit., p. 63.
25 Persius, Iuvenal, Mar]ial, Satire [i epigrame, în române[te de Tudor M\inescu

[i Alexandru Hodo[, Prefa]\ de I. Fischer, Editura pentru literatur\, Bucure[ti, 1967,
p. 93; cf. T. Selby Henrey, Death and byond, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent
& Co., LTD., London, 1910, pp. 35-36.
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De[i similitudinile cu credin]a roman\ sunt evidente, {tefan
Dorondel este îns\ de p\rere c\ nu se poate vorbi de o filia]ie di-
rect\ cu epoca roman\ [i pân\ ast\zi, deoarece exist\ lungi peri-
oade de timp în care aceste practici nu sunt atestate arheologic.26

{i la fijieni (tribul nakelo) întâlnim credin]a într-un luntra[-fan-
tom\ care trece spiritele celor mor]i pe cealalt\ parte a unui râu.27

De asemenea, [i idjawii din Nigeria meridional\ credeau c\ o femeie
b\trân\ înso]ea spiritele pe fluviul mor]ilor [i, odat\ cu cadavrul,
îngropau [i pre]ul acestei treceri, a[a cum procedau [i grecii.28

III. „V\mile” — întâlniri ale sufletului cu fiin]e malefice

Actualmente, când se vorbe[te despre „v\mi” se au în vedere, în
general, acele întâlniri ale sufletului cu duhurile necurate din v\z-
duh, care-i aduc învinuiri pentru p\catele f\cute. Pentru poporul
nostru, a pl\ti pentru a trece o ap\ sau pentru a merge mai de-
parte în c\l\toria sufletului spre l\ca[ul str\mo[ilor, a devenit echi-
valent cu a r\spunde acuza]iilor aduse de diavoli pentru p\catele
f\cute în drumul spre împ\r\]ia lui Dumnezeu. 

Se poate vorbi îns\ [i de o provenien]\ mai veche a acestor cre-
din]e. Apari]ii de figuri monstruoase, celor care trec dintr-o stare exis-
ten]ial\ în alta, g\sim [i la alte popoare. Astfel, în cartea mor]ilor
din Tibet – Bardo Thödol – se spune: „În momentul în care cele cinci-
zeci de Zeit\]i B\utoare de sânge vor ]â[ni chiar din creierul t\u,
se vor ivi înaintea ta, atunci, dac\ le recuno[ti ca fiind radia]ii ale
propriei tale inteligen]e, te vei contopi prin unire instantanee [...].
Dac\ nu vei [ti aceasta, zei]ele b\utoare de sânge însp\imân-
tându-te, vei fi fascinat, îngrozit, î]i vei pierde cuno[tin]a. Propriile
tale forme-gânduri se vor întoarce în înf\]i[\ri în[el\toare [i vei
r\t\ci în Sangsara”.29 

În primele trei nop]i de dup\ moarte, dup\ credin]a vechilor per[i,
demonul Vizaresha, împreun\ cu înso]itorii lui, încearc\ s\ prind\

26 Cf. {tefan Dorondel, op. cit., p. 126.
27 James George Frazer, Creanga de aur, vol. II, traducere, prefa]\ [i tabel cro-

nologic de Octavian Nistor, note de Gabriela Duda, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980,
p. 98.

28 J.T. Addison, op. cit., p. 92.
29 François Brune, Mor]ii ne vorbesc, traducere de {erban Valescu, Ed. Enci-

clopedic\, Bucure[ti, 1994, p. 211.
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sufletul omului drept, aruncând un lasou de gâtul lui, ca s\-l trag\
în iad.30

Vechii egipteni se temeau [i ei „de numero[i mon[tri cu corp de
animal din împ\r\]ia mor]ilor. Dar ei nu vedeau în ace[tia pro-
iec]ia propriilor fantasme. Doar cei care î[i îndrumaser\ r\u via]a
aveau a se teme de ei. Totu[i nu încape nici o îndoial\ c\ la ori-
ginea acestor dou\ tradi]ii [tibetan\ [i egiptean\], complet indepen-
dente, trebuie s\ presupunem c\ ar exista experien]e autentice ale
aceleia[i realit\]i.”31 Egiptenii credeau, de asemenea, c\ defunctul
poate ajunge la ceruri numai dac\ scap\ de un num\r de încerc\ri
grele [i de capcane. Un n\vod întins între cer [i p\mânt are rolul de
a opri toate sufletele care se înal]\. Pentru a sc\pa, defunctul tre-
buie s\ dea dovad\ de hot\râre [i s\ cunoasc\ numele p\r]ilor
componente ale n\vodului [i ale b\rcii pescuitorilor de suflete.32

{i în Rig-Veda se pomene[te despre drumul primejdios care duce
spre rai. Credincio[ii vor trebui s\ înfrunte „multe primejdii înainte
de a ajunge acolo, inclusiv pe demonii care sunt gata s\-i devo-
reze, dac\ se abat de la calea cea dreapt\.”33

Cartea sfânt\ a maurilor (mahomedani), numit\ Zuna, arat\ c\,
atunci când un om moare, doi îngeri îi viziteaz\ mormântul, unul
purtând o grebl\, iar celalalt o greutate de fier. La un moment dat
apare un al treilea înger [i începe s\-l întrebe pe mort despre felul
în care [i-a tr\it via]a. A oferit pomeni celor nevoia[i? A urmat dife-
ritele rituri legate de religia sa? Dac\ r\spunsurile la aceste între-
b\ri îl satisfac pe înger, atunci cei doi înso]itori sunt chema]i s\ apar\
în robe de un alb str\lucitor; unul dintre ei ia capul cadavrului, iar
cel\lalt picioarele, ridicându-l astfel din mormânt [i ]inându-l în

30 Farnáz Ma’sãmián, Via]a dup\ moarte în religiile lumii, Traducere de Ale-
xandra Petrea, Ed. Lotus, Bucure[ti, 1999, p. 26.

31 François Brune, op. cit., p. 211; „Death is followed by a journey; this journey
after death, through a series of tests and trials, was aimed at passing the Judge-
ment, at ‘becoming Osiris’, at salvation. In the Judgement Hall of Osiris lay eternal
life. Forty-two netherworld judges assessed the deceased, who then passed into
the abode of Osiris, in a chamber or place whose roof was of fire, whose walls were
of gigantic living cobras and whose floor was primeval water from which sprang the
blue lotus, symbol of the external womb”; Jon Davies, Death, Burial and Rebirth
in the Religions of Antiquity, Routledge, London, 1999, p. 31. 

32 Ioan Petru Culianu, C\l\torii în lumea de dincolo, Traducere de Gabriela [i
Andrei Oi[teanu, Prefa]\ [i note de Andrei Oi[teanu, Cuvânt înainte de Lawrence
E. Sullivan, (în române[te de Sorin Antohi), Ed. Polirom, Ia[i, 2002, p. 111.

33 Farnáz Ma’sãmián, op. cit., p. 14.
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acest mod pân\ în Ziua Judec\]ii. Dac\, dimpotriv\, îngerul care
întreab\ nu este mul]umit de r\spunsuri sau are motiv s\ presu-
pun\ c\ adev\rul nu este dezv\luit, cheam\ pe îngerul care purta
greutatea de fier [i zdrobe[te cu aceasta cadavrul înapoi în mor-
mânt. Apoi, îngerul cu grebla începe s\ trag\ trupul înapoi [i acest
proces chinuitor continu\ f\r\ încetare pân\ în Ziua Judec\]ii. 

Aceast\ concep]ie, despre un fel de judecat\ a îngerilor, nece-
sit\ o form\ special\ de mormânt, în care exist\ un spa]iu pentru ca
trupul s\ îngenuncheze în timpul interogatoriului. De asemenea, hai-
nele cu care era înmormântat nu erau legate, astfel încât s\ nu îm-
piedice mi[c\rile trupului. Ata[at\ de giulgiu era o scrisoare scris\ cu
[ofran [i ap\ dulce, prin care se f\cea un apel la îngerul Justi]iei
pentru ca trupul s\ scape sau cel pu]in s\ fie rapid eliberat de acele
chinuri.34

În lumea roman\, Enea [i Sibila, în drumul lor în Infern, întâlnesc
mon[tri înaripa]i [i alte creaturi însp\imânt\toare: „Altele multe, sub
por]i, Centauri [i Scylle biforme,/ Gemen de-o sut\ de ori Briaraeus
[i monstru din Lerna/ Plin de grozav [uierat; [i-narmat\ cu fl\c\ri
Himera/ Harpii la urm\, Gorgone [i-n trei întrupatul balaur.”35

Aceste umbre înfrico[\toare [i creaturi malefice din mitologiile
amintite, prefigureaz\ demonii, care, în concep]iile de mai târziu,
asalteaz\ sufletul imediat dup\ moarte. A[adar, în în]elesul actual
al termenului, „v\mile”, de acum numite [i „ale v\zduhului”36, sunt
puse, mai degrab\, în rela]ie cu credin]ele cre[tine decât cu fiin]ele
mitologice amintite. 

IV. „V\mile v\zduhului”, literatura biblic\ apocrif\ 
[i literatura gnostic\

Vechimea concep]iei despre îngerii c\zu]i care locuiesc ceru-
rile intermediare este demonstrat\ [i de sintagmele „Paznici Ce-
le[ti”, Grigori sau Egregoroi, „veghetori”, prin care îngerii c\zu]i
sunt desemna]i în Cartea etiopian\ a lui Enoh sau 1 Enoh (se-
colul II î.Hr. – secolul I d.Hr.), în Cartea slavonic\ a lui Enoh sau
2 Enoh (secolul I d.Hr.), care con]ine descrierea ascensiunii lui

34 Bertram S. Puckle, op. cit., p. 207.
35 Publius Vergilius Maro, Eneida, Traducere în forme originale de George Co[-

buc, Prefa]\ [i note de Ion Acsan, Ed. Mondero, Bucure[ti, 2006, p. 151.
36 Sfântul Apostol Pavel localizeaz\ duhurile necurate în v\zduh (Efeseni 6, 12).
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Enoh prin cele zece ceruri, [i în literatura apocaliptic\ palestinian\
din perioada inter-testamentar\.37 

În corpusul Manuscriselor de la Marea Moart\, Legea Damas-
cului (CD), II, dezv\luie c\ Paznicii Cele[ti au c\zut din cauza cer-
biciei inimii, „iar pe urmele acestora au c\zut [i fiii lor, care erau
înal]i precum cedrii [i ale c\ror trupuri erau asemenea mun]ilor”.
De[i aceste texte au drept fundal cartea Facerii 6, 1-4, ele cons-
truiesc o nou\ identitate pentru îngerii r\scula]i, în raport cu tex-
tul vetero-testamentar. Tradi]ia folcloric\ româneasc\ despre „v\mi”
celeste se încadreaz\ exegetic în literatura biblic\ apocrif\ sau în
literatura gnostic\, iar aceasta din urm\ con]ine, la rândul ei, un im-
portant filon biblic, resemnificat din multiple unghiuri de abordare.
În acest sens, se poate eviden]ia o filier\ biblic\ (apocrif\-pseudo-
epigrafic\)-gnostic\-balcanic\ pentru construirea [i transmiterea
doctrinei despre „v\mile v\zduhului”. Prezen]a temei în înv\]\tu-
rile atribuite Sfintei Teodora, Sfântului Vasile cel Nou (secolul al
X-lea) [i ucenicului s\u Grigorie, dup\ cum vom vedea, trebuie
investigat\, mai curând, din perspectiva cre[tin\rii unei doctrine
pre-cre[tine, necre[tine sau eretic-cre[tine. Fragmentele narative
antologate de folclori[tii românii ca Marcel Olinescu [i Simeon
Florea Marian nu men]ioneaz\ mântuirea prin Iisus Hristos, Dum-
nezeu-Fiul, ci construiesc o iconomie a salv\rii str\in\ de misiu-
nea Lui. În cadrul eshatologiei individuale a fiin]ei omene[ti care
se confrunt\ cu evenimentul traumatic [i ireversibil al mor]ii, descrie-
rea trecerii sufletului prin „v\mile v\zduhului” întrune[te atribute de
„gnoz\”, de cunoa[tere învestit\ cu rol salvator.38 

Ipoteza gnostic\ permite încadrarea exegetic\ a scenariului fol-
cloric românesc despre trecerea sufletului prin „v\mile v\zduhului”
în peisajul vast al textelor gnostice care descriu traiectoria pe care o
str\bat sufletele, dincolo de pragul mor]ii, spre „comoara de lu-
min\” sau „împ\r\]ia luminii”. Simplificarea schemei gnostice arhaice
[i înlocuirea amplelor orchestra]ii despre eoni [i arhon]i cu orches-
tra]ii mai rudimentare, impuse de dimensiunile spa]iului ]\r\nesc, se
explic\, poate, pe de o parte, prin lan]ul lung, în mare parte ne-
cunoscut, al verigilor care au asigurat transmiterea „[tiin]ei” gnos-
tice între comunit\]ile nord-africane sau mediteraneene din perioada
elenistic\ [i comunit\]ile s\te[ti ale Evului Mediu românesc, în re-
gistrul textualit\]ii-oralit\]ii, prin hazardul traducerilor din limba

37 Silviu Lupa[cu, În al nou\lea cer: fundamentul gnostic al tradi]iei folclorice
române[ti despre v\mile v\zduhului, în „Demonologia”, februarie 2004, p. 24. 

38 Ibidem, pp. 24-25.
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greac\ sau din limba latin\ în limbile vernaculare ale teritoriului
balcanic, est-european, central-european, iar pe de alt\ parte, prin
exigen]ele monoteismului cre[tin, care au determinat reducerea
sferei divinit\]ii din sistemele gnostice la Dumnezeul cre[tin, Unul
în fiin]\, dar întreit în Persoane. Dincolo de succesiunea perioadelor
istorice [i de suprapunerea spa]iilor religioase, asem\narea sau, mai
curând, continuitatea între scrieri care fac parte din Biblioteca de la
Nag Hammadi [i tradi]iile poporului român referitoare la starea sufle-
tului dup\ moarte, este surprinz\toare.39

În unele din scrierile apocrife gnostice din secolul al II-lea d. Hr.,
în care, în mod eronat, se prezint\ o prelungire a [ederii lui Iisus pe
p\mânt dup\ Învierea Sa, mai mult de 40 de zile (545 sau 550 de
zile), pentru a-i ini]ia pe unii din discipolii S\i (b\rba]i sau femei)
cu privire la anumite adev\ruri de credin]\ printr-o revela]ie spe-
cial\, se afirm\ [i existen]a „v\milor v\zduhului”. Astfel, în codexul V
de la Nag Hammadi se g\sesc dou\ texte intitulate Apocalipsa lui
Iacov. Prima Apocalips\ se compune din dou\ dialoguri ale lui
Iacov cu Iisus. Primul are loc înainte de patimi. Aici Iisus îi d\ lui
Iacov instruc]iuni referitoare la puterile Hebdomadelor (subîmp\r]ite
aici în 72 de ceruri), care încearc\ s\ împiedice trecerea dintre cer [i
p\mânt. Mai departe Iisus îi vorbe[te de propriile patimi [i despre
viitorul martiriu a lui Iacov, care dore[te s\ [tie cum poate sc\pa
de acele puteri. Dup\ patimi Iisus îi apare din nou lui Iacov, îi po-
veste[te propriile patimi punându-le pe seama arhon]ilor cere[ti,
[i îi explic\ detaliat cum s\ le r\spund\ „vame[ilor” cere[ti care vor
încerca s\-i opreasc\ sufletul dup\ moarte.40 

Într-un alt dialog gnostic, Evanghelia Mariei, din secolul al II-lea,
se vorbe[te despre o convorbire privat\ a Mariei Magdalena pe
care a avut-o cu Iisus în urma unei viziuni în care Mântuitorul i-a
descris c\l\toria sufletului prin ceruri [i modul cum poate sc\pa de
lan]urile puterilor cere[ti.41

Mircea Eliade în monumentala sa lucrare Istoria credin]elor [i
ideilor religioase afirm\ c\ motivul „v\milor v\zduhului”, evocat

39 Ibidem, p. 25.
40 Cf. Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria Literaturii cre[tine vechi gre-

ce[ti [i latine, I, De la Apostolul Pavel pîn\ la epoca lui Constantin cel Mare, Tra-
ducere de Hanibal St\nciulescu [i Gabriela Sauciuc, Edi]ie îngrijit\ de Ioan-Florin
Florescu, Ed. Polirom, Ia[i, 2001, pp. 163-166.

41 Ibidem, p. 167. Autorii afirm\ mai departe c\, în general, Maria Magdalena era iu-
bit\ de gnostici, care o considerau „egal\ sau chiar superioar\ celor doisprezece [Apos-
toli] [i destinatara unor revela]ii speciale; în unele texte îndepline[te o func]ie echi-
valent\ cu cea a discipolului preferat din Evanghelia dup\ Ioan”; Ibidem.
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în mandeism [i maniheism, dar a c\rui origine este probabil sume-
rian\, „joac\ înc\ un rol esen]ial în mitologia mor]ii [i ritualul fu-
nerar al românilor [i al altor popoare din Europa Oriental\”42 

V. Sfântul Apostol Pavel, Sfin]ii P\rin]i [i credin]a în 
„v\mile v\zduhului”

S-a spus, de asemenea, c\ cel care a dat na[tere la credin]a în v\-
mile v\zduhului este însu[i Sfântul Apostol Pavel43, care îl nume[te
pe diavol „st\pânitorul puterii v\zduhului” (Efeseni 2, 2) [i afirm\ în
alt\ parte c\ „lupta noastr\ nu este împotriva trupului [i a sângelui,
ci împotriva încep\toriilor, împotriva st\pâniilor, împotriva st\pâni-
torilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor r\ut\]ii, care
sunt în v\zduh” (Efeseni 6, 12). Aceast\ concep]ie este pus\ în re-
la]ie [i cu acel episod în care Sfântul apostol Pavel a fost r\pit pân\
la al treilea cer: „Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece
ani – fie în trup, nu [tiu; fie în afar\ de trup, nu [tiu, Dumnezeu
[tie – a fost r\pit unul ca acesta pân\ la al treilea cer” (II Corinteni
12, 2). Acest pasaj a fost apoi dezvoltat de scriitorii patristici cu
elemente din credin]ele populare. D. Rousso, urm\rind atest\rile
cuvântului telwvnion (vam\), observ\ c\ primul care îl folose[te este
Sfântul Efrem Sirul (secolul al IV-lea), tot el fiind [i cel care între-
buin]eaz\ derivatul telwvnh" (vame[). 

O contribu]ie aparte la r\spândirea credin]ei în „v\mi” sau în cei
care le p\zesc, vame[ii, au avut-o Sfântul Atanasie, care, în Via]a
Sfântului Antonie cel Mare, aminte[te de dou\ ori „v\mile v\zdu-
hului”, [i Sfântul Ioan Gur\ de Aur44, la care se întâlnesc referin]e

42 Mircea Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, vol. 2, traducere din
limba francez\ de Cezar Baltag, Editura Universitas, Chi[in\u, 1994, p. 392; „Scrie-
rile mandene [i maniheene vorbesc despre «v\mile» situate în fiecare din cele [apte
ceruri, [i despre «vame[ii» care inspecteaz\ «marfa» sufletului (adic\ faptele [i me-
ritele religioase) în cursul c\l\toriei sale celeste. Or, în folclorul religios [i obice-
iurile funerare ale românilor, este vorba despre «drumul mortului» de-a lungul celor
[apte v\mi ale v\zduhului”; Ibidem.

43 D. Rousso apud C. Bobulescu, Influen]a credin]ei în v\mile v\zduhului asu-
pra literaturii noastre biserice[ti, în „Biserica Ortodox\ Român\”, 40(1922), nr. 8,
p. 591.

44 Alte referin]e mai g\sim la: Sfântul Grigorie de Nyssa, Eusebiu de Ceza-
reea, Epifanie al Ciprului, Macarie Alexandrinul, Ioan cel Milostiv; cf. S.A. Arhan-
ghelow, Misterele vie]ii viitoare, tradus\ din ruse[te la anul 1899 de: Prof. Climent I.
Botea, licen]iat în teologie, Ed. Pelerinul, Ia[i, 1997, p. 51; „Se teme [i sufletul când
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în acest sens într-o omilie a sa.45 Despre trecerea sufletului prin „v\mi”
se aminte[te [i în romanul popular Varlaam [i Ioasaf, în lucrarea
Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Teodosie46, dar [i în
textele liturgice (Evhologhiu sau Molitfelnic, Orologiu sau Ceaslov).47

De exemplu, în Canonul de rug\ciune c\tre îngerul p\zitor din
Ceaslov se spune: „În toat\ via]a mea, prin mult\ de[ert\ciune tre-
când, de sfâr[it m-am apropiat; ci te rog, p\zitorul meu, fii mie aju-
t\tor [i ap\r\tor nebiruit, când voi trece v\mile judec\]ii.”48 {i în
Filocalia româneasc\ tradus\ de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae în-
tâlnim descrieri referitoare la întâlnirea sufletului dup\ moarte cu du-
hurile rele sau bune: „Când sufletul iese din trup, vr\jma[ul d\ n\-
val\ asupra lui, r\zboindu-l [i oc\rându-l cu îndr\zneal\ [i f\cân-
du-se pârâ[ amarnic [i înfrico[at al lui pentru cele ce a gre[it. Dar
atunci se poate vedea cum sufletul iubitor de Dumnezeu [i prea
credincios, chiar dac\ a fost mai-nainte r\nit adeseori de p\cate,
nu se sperie de n\v\lirile [i amenin]\rile aceluia, ci se înt\re[te [i mai
mult întru Domnul [i zboar\ plin de bucurie, încurajat de Sfintele
puteri care îl conduc [i, împrejmuit ca de un zid de luminile

44 vrea s\ se despart\ de trup c\ fiindu-i a merge la judecata cea înfrico[\toare [i
negre[it\ a lui Hristos, pentru aceea îi este fric\ [i tremur\ [i se ispite[te s\ fug\ din
mâinile îngerilor. De vreme ce atunci orice va fi luat de la cineva sau a l\comit sau
cuiva va fi fost vr\jma[ sau drept sau strâmb sau alt r\u a f\cut cuiva, înaintea lui stau
to]i pârâ[i [diavolii – n. n.] [i cu amar îl pedepsesc”; M\rg\ritarele Sfântului Ioan
Gur\ de Aur, traducere de diacon Gheorghe B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea,
1994, pp. 124-125; cf. Ieromonah Serafim Rose, Sufletul dup\ moarte. Experien]e
contemporane „dup\ moarte” în lumina înv\]\turii ortodoxe despre via]a de dincolo,
traducere din limba englez\ de prof. Gra]ia Lungu Constantineanu, studiu introductiv
[i indice de Protos. Teodosie Paraschiv, Editura Tehnopress, Ia[i, 2006, p. 103 sq.

45 D. Rousso apud Maria Stanciu-Istrate (editoare), Cele mai vechi c\r]i po-
pulare în literatura român\, Via]a Sfântului Vasile cel Nou [i v\mile v\zdu-
hului, studiu filologic, studiu lingvistic, edi]ie [i glosar de Maria Stanciu-Istrate
vol. IX, Ed.Funda]ia Na]ional\ pentru {tiin]\ [i Art\: Institutul de Lingvistic\ „Iorgu
Iordan-Al. Rosetti”, Bucure[ti, 2004, p. 34.

46 „Al doilea lucru sunt v\mile cele înfrico[ate, unde stau vr\jma[ii [i în[\l\torii
no[tri, carii totdeauna ne înva]\ s\ facem r\u, ca s\ ne desp\r]im de fa]a lui
Dumnezeu; iar noi n-am gândit niciodat\ c\ vor s\ stea înaintea noastr\ toate lu-
crurile noastre aiavea, unde sunt, cumpenile cele drepte [i nef\]arnice”; Neagoe
Basarab, Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Theodosie, Ed. Litera In-
terna]ional, Bucure[ti – Chi[in\u, 2001, p. 167.

47 Cartojan apud Maria Stanciu-Istrate, op. cit., p. 34.
48 Ceaslov, Tip\rit cu aprobarea Sfântului Sinod [i cu binecuvântarea Prea Fe-

ricitului Justinian Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 1993, p. 606.
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ductiv [i indice de Protos. Teodosie Paraschiv, Ed. Tehnopress, Ia[i, 2006, p. 103 sq.
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credin]ei, strigând [i el cu mult\ îndr\zneal\ diavolului viclean:
Ce este ]ie, [i nou\ înstr\inatule de Dumnezeu? Ce este ]ie [i nou\,
fugarule din ceruri [i slug\ viclean\? Nu ai st\pânirea peste noi, c\ci
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are st\pânirea peste noi [i peste to]i. Lui
I-am p\c\tuit, Lui Îi vom r\spunde, având z\log al milostivirii lui fa]\
de noi [i al mântuirii noastre cinstita Lui cruce. Iar tu fugi departe de
noi, pierz\torule. C\ci nimic nu este ]ie [i slugilor lui Hristos. Zi-
când acestea sufletul cu îndr\zneal\, diavolul întoarce spatele, tân-
guindu-se cu glas mare, neputând s\ stea împotriva numelui lui
Hristos. Iar sufletul aflându-se deasupra, zboar\ asupra vr\jma[ului,
p\lmuindu-l, ca pas\rea numit\ oxypterix (repede zbur\toare) pe
corb. Dup\ aceasta e dus cu veselie de dumnezeie[tii îngeri la lo-
curile hot\râte lui, potrivit cu starea lui.”49

VI. Credin]a în „v\mile v\zduhului” [i 
Via]a Sfântului Vasile cel Nou

Dincolo de cele men]ionate, exist\ o cvasiunanimitate în a consi-
dera „v\mile” ca fiind „o influen]\ a Vie]ii Sfântului Vasile cel Nou,
scris\ de Grigorie, ucenicul [i biograful Sfântului Vasile cel Nou
(sfâr[itul secolului al IX-lea, începutul secolului al X-lea) care rela-
teaz\ viziunea pe care acesta o are dup\ moartea Teodorei, o v\-
duv\ cu o via]\ curat\ ce l-a slujit pe Sfântul Vasile.”50

 Aceast\ carte este una dintre cele mai populare legende ha-
giografice din literatura european\51, care a ajuns la noi prin tradu-
ceri succesive din greac\, slavon\ sau rus\ la sfâr[itul secolului al
XVII-lea sau începutul secolului al XVIII-lea, dup\ cum declar\ N.
Cartojan.52 Cea mai veche versiune româneasc\ a acestei c\r]i po-
pulare este anterioar\ anului 1691 [i are la baz\ un original slavon.
Aflat\ în prezent în fondurile Bibliotecii Academiei Române, filiala
Cluj, versiunea respectiv\ a fost semnalat\ pentru prima oar\ de
Alexandru Mare[. Titlul sub care textul apare este Jitiia [i vederile

49 Ioan Carpatiul, Una sut\ capete de mângâiere, 25, în „Filocalia sfintelor ne-
voin]e ale des\vâr[irii”, vol. 4, traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr.
Dumitru St\niloae, Membru al Academiei Române, Ed. Harisma, Bucure[ti, 1994,
pp. 147-148.

50 {tefan Dorondel, op. cit., p. 263; vezi [i Via]a Sfântului Vasile cel Nou [i în-
frico[atele v\mi ale v\zduhului [i dreapta judecat\ a lui Dumnezeu, Editura Li-
br\riei Ciurcu, Bra[ov, [s. a.]. 

51 Maria Stanciu-Istrate, op. cit., p. 9.
52 Ibidem, pp. 12-13.
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ciudeselor preacuviosului p\rintele nostru, Vasilie. Scrise sânt de
c\lug\rul Grigorie, ucenicul lui.53 Tradus\ de mai multe ori, Via]a
Sfântului Vasile cel Nou, care vorbe[te de „v\mile v\zduhului”, s-a
tip\rit pentru prima dat\ la Râmnic în anul 1816 de ieromonahul
[i protosinghelul Rafail. Au urmat multe alte edi]ii populare dar [i
recopierile vechilor manuscrise.54 

În aceast\ viziune, Sfânta Teodora îi prezint\ lui Grigorie calea su-
fletului dup\ moarte, a[a cum a fost parcurs\ de ea îns\[i [i care se
va constitui în înv\]\tura despre „v\mile v\zduhului” care a cir-
culat, [i înc\ mai circul\, ca o credin]\ pioas\, mai ales în mediul
popular cre[tin.55 

Cele mai recente lucr\ri vorbesc de dou\zeci de „v\mi”, fiecare
dintre ele cercetând câte un p\cat oarecare: vama întâi – a vorbirii
în de[ert, vama a doua – a minciunii, vama a treia – a osândirii,
clevetirii [i judec\]ii aproapelui, vama a patra – a l\comiei [i
be]iei, vama a cincea – a lenevirii, vama a [asea – a furtului, vama a
[aptea – a iubirii de argint, vama a opta – a cametei, vama a noua –
a nedrept\]ii, vama a zecea – a zavistiei, vama a unsprezecea – a
mândriei, vama a dou\sprezecea – a mâniei [i iu]imii, vama a
treisprezecea – a pomenirii de r\u, vama a paisprezecea – a uci-
derii, vama a cincisprezecea – a vr\jitoriei, vama a [aisprezecea –
a desfrân\rii, vama a [aptesprezecea – a preadesfrân\rii, vama a
optsprezecea – a sodomiei [i gomoriei, vama a nou\sprezecea – a
ereziei, vama a dou\zecea – a zgârceniei.56

În aceste povestiri pot fi întâlnite mai multe aspecte care con-
travin credin]ei cre[tin-ortodoxe. Astfel, Sfintei Teodora îi sunt r\s-
cump\rate gre[elile imputate de duhurile rele dintr-o pung\ de gal-
beni d\ruit\ de duhovnicul ei îngerilor care o înso]esc în c\l\toria
prin „v\mile v\zduhului”.57 Gestul aminte[te de obolul dat anticului

53 Ibidem, p. 15.
54 C. Bobulescu, art. cit., pp. 603-604.
55  {tefan Dorondel, op. cit., pp. 263-264.
56 Vie]ile sfin]ilor pe luna martie, retip\rite [i ad\ugite cu aprobarea Sfântului Sinod

al Bisericii Ortodoxe Române, edi]ia a II-a, Ed. M\n\stirea Sih\stria, 2005, pp. 374-383.
57 „Într-acea vreme s-a ar\tat acolo f\r\ de veste Cuviosul P\rintele nostru Vasile

[i a gr\it c\tre îngeri: «St\pânii mei, acest suflet mult mi-a slujit, r\bdând b\trâne-
]ile mele, [i m-am rugat lui Dumnezeu pentru dânsul [i mi 1-a d\ruit». Zicând aceasta, a
scos din sânul s\u o pung\ plin\ de galbeni – [i mi se p\rea mie c\ este aur curat – [i
a dat-o la sfin]ii îngeri, zicând: «Când ve]i trece v\mile din v\zduh [i vor începe duhurile
cele viclene a strâmtora sufletul acesta, voi s\-1 r\scump\ra]i pe el cu aceasta, din da-
toriile lui; pentru c\ eu sunt bogat, cu darul lui Dumnezeu, adunând comoar\
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Charon, dar [i de o înv\]\tur\ catolic\, de[i problema „v\milor” este
proprie cre[tinismului r\s\ritean, nefiind întâlnit\ în mediul occi-
dental catolic, dup\ care papa împarte indulgen]e luând din vistieria
faptelor bune ale sfin]ilor ale c\ror merite prisosesc. Din punct de
vedere cre[tin-ortodox, ace[ti bani pot fi interpreta]i ca o meta-
for\ pentru rug\ciunile Bisericii [i ale sfin]ilor pentru cei ce mor
cre[tine[te sau chiar ca un fel de bunuri de natur\ spiritual\: banii
de aur pot fi numeroasele momente de comuniune cu Dumnezeu
ale Sfintei Teodora, cunoscute duhovnicului ei, celui care a îndru-
mat-o în plan spiritual. 

Punga cu bani trimite [i la interpretarea f\cut\ de Sfântul Gri-
gorie de Nyssa la fuga din Egipt – odoarele furate de evrei repre-
zint\ bunuri de natur\ spiritual\: „Dar socotesc c\ cei ce urmeaz\
conduc\torului spre virtute nu trebuie s\ fie lipsi]i de bog\]ia Egip-
tului [i nici de podoabele celor de alt neam, ci luând toate ce le au
potrivnicii lor, s\ le aib\ spre folosul lor. De aceea i s-a poruncit
atunci poporului de c\tre Moise s\ fac\ aceasta. [ ..] Cuvântul po-
runce[te celor ce aleg via]a `n libertate prin virtute s\-[i dobândeasc\
[i bog\]ia culturii cu care se `mpodobesc cei str\ini de credin]\. Cu
alte cuvinte, c\l\uza `n virtute porunce[te s\ se ia morala [i filosofia
natural\, geometria [i astronomia, logica [i toate câte se studiaz\ de
c\tre cei din afara Bisericii, de la cei din Egipt care s-au `mbog\]it
`n acestea, spre a le `ntrebuin]a când vor trebui s\ `mpodobeasc\
templul tainelor dumnezeie[ti cu bog\]ia adunat\ de ra]iune.”58 

Credin]ele noastre populare în leg\tur\ cu moartea [i cu înf\]i-
[area acesteia ne arat\ c\ ea este fioroas\ [i are un întreg arsenal
de obiecte t\ioase cu care s\ poat\ lua sufletul muribundului. Ast-
fel, ea are coas\, secer\, s\ge]i, jungher (arm\ alb\, având vârf
ascu]it [i lam\ cu dou\ t\i[uri; pumnal), sau alte obiecte t\ioase.59

Se pare c\ aceste viziuni despre moarte au fost inspirate poporului
nostru chiar de traducerile repetate din diferite limbi ale Vie]ii Sfântului

57 comoar\ mare din sudorile [i ostenelile mele, [i d\ruiesc pungu[oara
aceasta sufletului ce mi-a sluji»”; Vie]ile sfin]ilor pe luna martie..., p. 374.

58 Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre via]a lui Moise sau despre des\vâr[irea
prin virtute, traducere, studiu introductiv [i comentariu preot prof. Ion Buga,
Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, Bucure[ti, 1995, pp. 100-101.

59 Tudor Pamfilie, Tudor Pamfilie, Mitologie româneasc\, Edi]ie îngrijit\ de
Iordan Datcu, Ed. „Grai [i Suflet – Cultura Na]ional\”, Bucure[ti, 2000, p. 257; cf.
Gh.F. Ciau[anu, Supersti]iile poporului român în asem\nare cu ale altor popoare
vechi [i noi, Edi]ie critic\, prefa]\ [i indice tematic de I. Opri[an, Ed. Saeculum I.O.,
Bucure[ti, 2001, p. 100.

comoar\ mare din sudorile [i ostenelile mele, [i d\ruiesc pungu[oara aceasta su-
fletului ce mi-a sluji»”; Vie]ile sfin]ilor pe luna martie..., p. 374.
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Vasile cel Nou: „{i era vedearea mor]ei ca un leu r\cnind. {i de toate
armele avea: sabie, cu]it, seaceri, pile, s\curi, fier\str\u, s\geate, tesle,
barde, sfreadel cu care în multe chipuri lucreaz\.”60

~n modernitate, Via]a Cuviosului Vasile cel Nou a fost revalori-
ficat\ de o lucrare scris\ `n francez\ de c\tre un c\lug\r rus `n a
doua jum\tate a secolului al XIX-lea. Lucrarea, `n dou\ volume, cu
titlul Via]a repausa]ilor no[tri [i via]a noastr\ dup\ moarte, a fost
tradus\ `n române[te prima dat\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea,
ultima edi]ie fiind din anul 2003.61 ~ncepând cu perioada interbe-
lic\, influen]a acestei lucr\ri [i a Vie]ii Cuviosului Vasile cel Nou
va cre[te pân\ când protosinghelul Nicodim M\ndi]\ va concepe
o lucrare ampl\, structurat\ în dou\ volume, cuprinzând fiecare `n jur
de 800 de pagini, axat\ tocmai pe descrierea c\l\toriei sufletului prin
v\mile v\zduhului: Calea sufletelor în ve[nicie sau cele 24 v\mi
ale v\zduhului. Cartea a fost republicat\ `n ultimii ani.62 ~n dorin]a
de a unifica tradi]ia popular\ cu concep]ia c\rtur\reasc\, M\ndi]\
adaug\ `nc\ patru v\mi la ascensiunea sufletului, pentru a ajunge
la 24. Cu excep]ia acestor ad\ugiri, lucrarea reproduce textul Vie]ii
Cuviosului Vasile cel Nou, completat\ cu o mul]ime de scurte poves-
tiri anecdotice [i `nv\]\turi ale Bisericii. Influen]a `n mediul rural a
acestei c\r]i a fost covâr[itoare, `n unele locuri fiind considerat\ [i
ast\zi a doua carte dup\ Sfânta Scriptur\, ca importan]\. 

Raportând lucrarea lui Nicodim M\ndi]\ la teologia ortodox\,
se poate afirma c\, aceasta din urm\ recomand\ o diminuare a „spec-
taculosului” în ceea ce prive[te tr\irea adev\rurilor de credin]\. Teo-
logia mor]ii se bazeaz\ mai mult pe ceea ce este cu adev\rat util
credinciosului, dep\[ind atrac]ia pentru descrierea c\l\toriei sufle-
tului în lumea de dincolo „cu lux de am\nunte”.63

În ultimul timp, credin]a în „v\mile v\zduhului” este popu-
larizat\ [i prin lucrarea Vie]ile sfin]ilor pe luna martie, retip\rite [i

60 Maria Stanciu-Istrate, op. cit., p. 35.
61 P\rintele Mitrofan, Via]a repausa]ilor no[tri [i via]a noastr\ dup\ moarte,

vol. 1 [i 2, traducere din limba francez\ de Mitropolit Iosif Gheorghian, prefa]\ de
Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 2003.

62 Protos. Nicodim M\ndi]\, Calea sufletelor în ve[nicie sau cele 24 v\mi ale
v\zduhului, vol I [i II, Ed. Bunavestire, Bac\u, 1995; vezi [i Protos. Nicodim M\n-
di]\, M\rturii despre existen]a v\milor v\zduhului dup\ înv\]\tura Bisericii Orto-
doxe, Ed. Agapis, Bucure[ti, 2003.

63 Olivian Dulea, Între teologie [i cultur\ popular\: ascensiunea sufletului [i lu-
mea de dincolo, în „Ianus”, nr. 7-8, 2003 apud http://inoe.inoe.ro/ianus/Dulea%
207-8.htm(20.11.2008).
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ad\ugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne la M\n\stirea Sih\stria (pe 26 martie, este relatat\ via]a Cuvio-
sului Vasile cel Nou care cuprinde [i referiri la v\mile v\zduhului).64 

În credin]a poporului, originea „v\milor” este pus\ [i în rela]ie cu
izgonirea sau c\derea din cer a lui Lucifer, care a îndr\znit s\ pre-
tind\ lui Dumnezeu o putere la fel de mare ca a Sa. În aceast\ declin,
unii dintre îngerii lui Lucifer au c\zut pe p\mânt, iar al]ii au r\mas
suspenda]i în aer, ambele categorii transformându-se în diavoli. Primii
încearc\ prin toate mijloacele s\-i atrag\ pe oameni la rele, iar
ceilal]i au realizat între cer [i p\mânt acele „v\mi ale v\zduhului”
pentru a cerceta sufletele oamenilor care merg la cer. Dac\ su-
fletul a f\cut p\cate, nu mai poate trece [i este aruncat în iad.65

Dup\ înv\]\tura romano-catolic\, dup\ cum se [tie, sufletul poate
merge dup\ moarte în iad, rai sau purgatoriu – o stare (sau un loc)
intermediar între celelalte dou\. Cre[tinii catolici au v\zut uneori
o oarecare similitudine între purgatoriu [i „v\mile v\zduhului”. Din
punctul de vedere al credin]ei ortodoxe, aceast\ asem\nare nu se
poate face. Biserica Ortodox\ nu crede în purgatoriu [i nici nu vede
în „v\mile v\zduhului” a[a ceva. Nu exist\ un loc intermediar între
rai [i iad. „V\mile” sunt mai degrab\ etape ale judec\]ii particu-
lare [i Biserica noastr\ nu le-a perceput nici ca loc, nici ca spa]iu,
chiar dac\ nel\muririle privitoare la aceste „v\mi ale v\zduhului”
înc\ persist\.

În spa]iul occidental, referitor la aceste credin]e legate de sta-
rea sufletului dup\ moarte [i „v\mile v\zduhului”, putem aminti
acea crea]ie a secolului al XV-lea, Ars moriendi66, care, datorit\
tiparului [i xilografiei, a avut o influen]\ larg\ în perioada amin-
tit\. Lucrarea trateaz\ despre ispitele, cinci la num\r, cu care
diavolul îl încearc\ pe muribund: îndoiala cu privire la credin]\,
dezn\dejdea pricinuit\ de p\cate, ata[amentul fa]\ de bunurile
p\mânte[ti, teama de suferin]\ [i, în sfâr[it, orgoliul legat de propriile

64 Vie]ile sfin]ilor pe luna martie, retip\rite [i ad\ugite cu aprobarea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, edi]ia a II-a, Ed.M\n\stirea Sih\stria, 2005.

65 Cf. Simeon Florea Marian, op. cit., pp. 333-334.
66 Alte lucr\ri de acest gen: Ars bene moriendi, Tractatus de arte bene mo-

riendi [i Tractatus de modo bene moriendi; cf. Anton I. Ad\mu], prefa]\ la Ars mo-
riendi. Cartea cre[tin\ a mor]ilor, (Arta de a muri, 1492), traducere de Gabriela
Haja, Ed.Fides, Ia[i, 1997, p. 21; cf. Jean Delumeau, P\catul [i frica. Culpabi-
lizarea în Occident (Secolele XIII-XVIII), vol. I, traducere de Ingrid Ilinca [i Cora
Chiriac, Ed. Polirom, Ia[i, 1997, p. 66 sq.
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calit\]i. În aceste momente, uneori, î[i face sim]it\ prezen]a un
înger care urm\re[te s\ combat\ ispitele diavolului.67 

VII. Atitudinea fa]\ de „v\mile v\zduhului” în Biserica 
Ortodox\

Atitudinea fa]\ de „v\mile v\zduhului” în Biserica Ortodox\ nu
este una tran[ant\, de[i ele apar reprezentate chiar pe zidurile ve-
chilor m\n\stiri bucovinene.68 

Un element negativ în cazul „v\milor” este c\ oamenii nu se gân-
desc cum s\ se întâlneasc\ sau s\ se uneasc\ cu Hristos, ci cum s\
treac\ de anumite „v\mi”, de parc\ dep\[irea acestor obstacole ar fi
un scop în sine. De asemenea, judecata îngerilor r\i se substituie
judec\]ii particulare pe care o face Dumnezeu, potrivit credin]ei
cre[tine, sufletului dup\ moarte.69 Pe lâng\ acestea, mântuirea su-
fletului apare ca o târguial\ ca oricare alta, folosindu-se bani sau
alte alimente date de poman\. 

Ioan Irineu Mih\lcescu, Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei (între
1939-1947), supranumit apostolul teologiei române[ti, afirm\, în leg\-
tur\ cu credin]a în „v\mile v\zduhului”, urm\toarele: „Unii p\rin]i
[i scriitori biserice[ti au expus am\nuntele judec\]ii particulare în
înv\]\tura despre v\mile v\zduhului. Biserica nu s-a pronun]at
formal asupra acestei înv\]\turi, a[a c\ nu se poate spune cu sigu-
ran]\ nici c\ sunt v\mi în v\zduh [i în ce constau, nici c\ nu sunt.
Importan]a înv\]\turii despre v\mi este îns\ c\ ea înt\re[te înv\]\-
tura despre realitatea judec\]ii particulare.”70

67 Johan Huizinga, Amurgul Evului Mediu, traducere de H.R. Radian, Ed. Me-
ridiane, Bucure[ti, 1993, p. 233.

68 Maria Stanciu-Istrate, op. cit., p. 37.
69 „Iisus Hristos nu mai judec\ sufletul, ci numai diavolii îl judec\, iar harul

Sfântului Duh nu te mai trece prin v\mile v\zduhului, ci numai rug\ciunile duhov-
nicului t\u reu[esc acest lucru”; http://cbrom.de/TemeActuale /interviu_ Puhalo.htm
(07.01.2008); Un fel de judecat\ particular\ f\cut\ de îngeri întâlnim [i în isla-
mism. Înaintea mor]ii, este necesar ca o rud\ sau un prieten s\ stea de veghe la
cre[tetul muribundului [i s\ îi repete: „Nu este alt Dumnezeu în afar\ de Allah [i
Mahomed este profetul s\u”, pân\ când muribundul va începe s\ repete aceste
cuvinte. Motivul acestui ritual este c\, atunci când mortul este îngropat, va fi vi-
zitat de doi mesageri ai lui Allah, cu chipuri însp\imânt\toare, Nakir [i Munkar, care
îl vor întreba cine este Dumnezeul lui. Mortul va trebui s\ r\spund\ „Nu este alt
Dumnezeu în afar\ de Allah [i Mahomed este profetul s\u” pentru a fi l\sat în pace
pân\ la înviere; Diac. Prof. Emilian Vasilescu, art. cit., p. 63.

70 Irineu Mih\lcescu apud C. Bobulescu, art. cit., p. 605.
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Numele de „v\mi” nu trebuie în]eles în mod intransigent; este
„o metafor\ pe care P\rin]ii R\s\riteni au socotit-o potrivit\ pentru
descrierea realit\]ii pe care o descoper\ sufletul dup\ moarte. Este ia-
r\[i limpede pentru to]i c\ unele p\r]i din descrierile acestor v\mi
sunt metaforice sau figurative. [...] În toate istorisirile ortodoxe des-
pre v\mi nu se g\se[te nici un fel de p\gânism, nici un fel de ocul-
tism, nici un fel «astrologie oriental\», nici un fel de «purgatoriu».
Mai degrab\, aceste v\mi ne înva]\ despre r\spunderea fiec\rui om
pentru p\catele sale, despre faptul c\ la moarte este o încheiere a
socotelii biruin]ei sau înfrângerii în r\zboiul împotriva p\catului
(Judecata particular\)”71.

La prezen]a îngerilor la judecata particular\ face referire [i p\-
rintele Dumitru St\niloae: „În mod special stau în preajma sufle-
tului Sf. Îngeri [i duhurile rele. Pe cei dintâi îi admite Mântuitorul
din milostivire fa]\ de noi, pentru c\ ei atunci se str\duiesc s\ ne
apere, m\rturisind de toate gândurile, cuvintele [i faptele noastre,
din care multe ne sunt poate nou\ ascunse sau uitate, sau a c\ror
importan]\ noi nu o cunoa[tem. Prin aceasta, ei ne dau mult curaj. Iar
pe draci îi admite, pentru c\ vrea ca judecata ce o face cu noi s\ fie
des\vâr[it dreapt\; atât de dreapt\, încât s-o recunoasc\ [i aceia ca atare,
luând toate în considerare, deci [i gre[elile pe care noi le-am uitat, sau
am vrea s\ le uit\m, sau s\ le mic[or\m importan]a. Deci, îi las\ pe
draci s\ vin\ ca pârâ[i, cari scot la iveal\ toate cele ale noastre.
Într-un fel, atât îngerii, cât [i dracii ajut\ con[tiin]ei omului s\-[i
aduc\ aminte de toate cele bune [i rele ale sale, a[a precum în via]a
p\mânteasc\ i-au adus în con[tiin]\ spre f\ptuire, îngerii, cele bune,
iar dracii cele rele.”72 

Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, când vorbesc despre „v\mile v\zdu-
hului”, fac apel la cuvintele Sfântului Apostol Pavel din epistola
c\tre Efeseni, dup\ cum am ar\tat mai sus, care arat\ c\ scoaterea
la lumin\ a tuturor faptelor bune sau rele s\vâr[ite în via]\ se pe-
trece „în v\zduh”: „Aceast\ expresie indic\ locul sau timpul pe
care trebuie s\-l str\bat\ sufletul pân\ la intrarea în fericire lâng\
Dumnezeu sau în iad. E o regiune ontologic\ mai pu]in transcen-
dent\ vie]ii noastre de aici, decât raiul sau iadul. Ea e deosebit\
atât de rai [i de iad, cât [i de p\mânt. E r\stimpul scurt al st\rii
nedeterminate, ce st\ în suspensie, în a[teptarea sentin]ei care o va
determina, dar [i r\stimpul cumplitei rev\rs\ri în con[tiin]\, prin

71 Ieromonah Serafim Rose, op. cit., pp. 281-282.
72 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Judecata particular\ dup\ moarte, în „Ortodoxia”,

VII(1955), nr. 4, p. 553. 
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demoni, a tuturor faptelor rele din via]\. E timpul scurt de cer-
cetare [i de judecat\, exprimat simbolic în cultul Bisericii prin cele
patruzeci de zile. Înainte de a se fi l\murit starea omului prin aceast\
cercetare, chiar în fa]a con[tiin]ei lui, nu intr\ nici la rai, nici la iad.
Pân\ nu s-a scos la iveal\ cea mai sub]ire [i mai ascuns\ pat\ a
omului [i pân\ nu s-a apreciat într-un mod definitiv [i absolut just,
nu poate intra sufletul la o via]\ cu a[ez\mânt, la rai sau la iad. E o
ordine nu atât de transcendent\, ca raiul sau iadul, dar mai aproape,
de unul sau de altul decât via]a p\mânteasc\; de aceea în ea simte
sufletul apropierea raiului, dar [i teama de a nu-l dobândi, [i scârba
de faptele prin care se teme c\-i va fi împiedicat\ intrarea. Din aceast\
regiune de existen]\ lucreaz\ cu deosebire demonii asupra oame-
nilor în via]a p\mânteasc\ [i în trecerea lor de la o via]\ cu a[ez\-
mânt, la o alt\ via]\ cu a[ez\mânt. Aceasta pentru c\ dracii nu-i
pot a[tepta pe oameni în rai, pentru c\ au fost sco[i din rai. Pe de
alt\ parte, nu pot lucra nici din iad – unde este locuin]a lor re-
gulat\ – pentru c\ iadul este o regiune transcendent\, de unde nu pot
lucra u[or asupra oamenilor.”73 

În concluzie, ceea ce trebuie subliniat este faptul c\ nici în-
gerii, nici duhurile rele nu dau prin aceast\ cercetare a faptelor,
un verdict, ci numai pun în fa]a con[tiin]ei starea adev\rat\ a su-
fletului. Nici con[tiin]a nu d\ acest verdict singur\, ci verdictul îl
d\ Dumnezeu, dup\ ce sufletul însu[i [i-a dat seama de sentin]a pe
care o merit\. „V\mile v\zduhului”, despre care vorbesc unii Sfin]i
P\rin]i, pot s\ fie, a[adar, o expresie imaginativ\ a acestei cerce-
t\ri [i a faptului c\ în fa]a con[tiin]ei nu se aduc toate p\catele
deodat\, ci dup\ categoriile lor.74

73 Ibidem, 554; „De aceea li s-a permis s\ ias\ din iad în regiunea mai apro-
piat\, a «v\zduhului», creând în jurul nostru ambian]a spiritual\ apropiat\, dar totu[i
oarecum transcendent\ acestei vie]i, din care se apropie de oameni, pân\ sunt ace[tia
pe p\mânt, [i îi întâmpin\ când ies. De altfel [i îngerii buni lucreaz\ tot din aceast\
atmosfer\ apropiat\, dar [i transcendent\. Drept aceea pân\ sunt oamenii pe p\-
mânt, dracii lucreaz\ asupra lor ca dintr-o alt\ ordine, dar dup\ ce mor [i trec în
«v\zduh», simt pe draci în imediat\ apropiere. Nu pot veni sau nu pot st\rui îns\,
dracii, în aceast\ apropiere de sufletul dreptului. De aceea se spune c\ drep]ii nu vin
la judecat\, ci merg dea-dreptul la fericire. Adec\, pe m\sur\ ce un suflet are mai
pu]ine p\cate, trece mai repede peste acest «spa]iu» sau «r\stimp» de cercetare, în
care se simte vecin\tatea duhurilor rele. Ideea de «v\zduh» intermediar între rai [i
p\mânt mai exprim\ [i faptul c\ drumul spre rai e blocat de duhurile rele [i de p\ca-
tele ce le-am s\vâr[it”; Ibidem, pp. 554-555.

74 Ibidem, p. 555; cf. Pr. Gh. Radu, Moartea, judecata particular\ [i rug\ciu-
nile Bisericii pentru cei adormi]i, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, LV(1979),
nr. 1-2, pp. 125-126.
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“The Customs of Heaven”

Pr Dr. Adrian ZAHARIA

Rev. Dr. Adrian Zaharia in his theological research “The Cus-
toms of Heaven”, analyses one of the most important theological
and ritualistic tradition of the Orthodox Churches, called „the cus-
toms of heaven”, a sort of axiological steps in the afterlife of every
human being, where the person is asked of his or her life on the
earth. The author tries to find cultural and ethnological contexts
in this tradition and also the biblical texts that would support such
a view.  This tradition of customs appears together with a tradi-
tion of giving coins for the soul of the deceased, tradition present
in several religious traditions in history, from the Egyptians and
Greeks. The presence of this tradition is a sign of the preoccupation
of the people to order their life in order to correspond to the pre-
cepts and commandments of our Saviour Jesus Christ. This tradi-
tion is an expression of methodological explanation of Christian
life for all the people.


